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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئگه کړله موږ سره اړيکه ټين په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٣/ ٢٠/٣کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                         
  

  در عھد غزنويان  سيستان   اوضاع سياسی 
  

ود از حصار طاق بزنھار فر)قول عنصری شاعرب(ماه نبرد   بعد از چھار  پس از آنکه سلطان محمود خلف را 
در حومه شھر " کرکنگ" به و ھق از حصار طاق به زرنج آمد٣٩٣  آورد و به جوزجانان فرستاد ، در نيمه ماه صفر 

بوبکر  تا شھر و و<يت سيستان را به طاھر زينب بسپارد اما چون در اين مورد با فقيه شھر  اردوگاه زد و قصد داشت 
طاھر را بخواند  گفت ما اعتماد  نشايد اين شغل را ، سلطان گفت طاھر  « ،نيھی مشوره کرد و نظر او را خواست

 چون گفته ،اين شغل را نشائی ، طاھر جلدی کرد و خردمندی سيستان بر تو کرده بوديم ، اما بوبکر نيھی ميگويد که تو 
حاجب ) نبوالحس( ی بجپس شھر و و<يت به ق.  را خEف نياورد و گفت راست گويداو بود که او معتمد است، قول 

     ١بازگشت سلطان محمود بر راه بست سپرد و کدخدای او بوعلی شاد را داد باختيار مشايخ، و سپس  

  :مؤلف تاريخ سيستان در مورد ابتداء جلوس ترکان بر سجستان مينويسد

نروز سيستان آ خطبه کردند ، ابتدا محنت ) مقصود سلطان محمود است ( چون بر منبر اس�م بنام ترکان  و  « 
روزگار يعقوب و عمرو و ھيچ شھری آبادتر  اندر جھان . بود و سيستان را ھنوز ھيچ آسيبی نرسيده بود تا اين وقت 

که مردمان  بخ�فی. نيمروز را ، تا آنروز که امير خلف را از سيستان ببردند  از سيستان نبود ، و دارالدوله گفتندی 
    ٢»  .می بينند و ايزد تعالی داند که چند روزگار برگيرد ) جری ھ٤٤٥ ( تاديدند آنچه ديدند و ھنوز  ،برو کردند 

ماه جمادی  اا<خر سال   نگذشته بود که يک شبی از شب ھای از سلطۀ سلطان محمود بر سيستانچند ماھی 
دو  علت اين حرکت يکی آن بود که   ٣ ».شھر بياشفت غوغاء شھر و عياران بخوج بانگ آوردند و «  ھجری ٣٩٣

محمود برای جمع آوری ماليات و خراج به فراه و اوق و نواحی اطراف زرنج رفته بودند  سه ھزار سوار عامل سلطان 
غزنه رفته بودند با اين فکر  و دو ديگر آنکه ، آن عده از عياران  و سرھنگان سيستان که با سلطان محمود به بست و  

 ھمينکه به سيستان برگشتند دست به شورش ،نخواھد گشت ن ديار بر شيد و از آکه چون سلطان محمود به ھند لشکر ک
 نواسه دختری امير خلف وابوالحسن بوبکر عبد9در رأس اين طغيان . سيستان زدند بر ضد سلطان محمود و عامل 

زدند و بانگ ب عياران را بياوردند و جمع کردند و طبل نيافتند دبة بزرگ برگرفتند و « داشتند و آن دو  حاجب قرار 
قبحی و لشکر او بر نشستند اندر شب به  کردند و ) حاجب سلطان محمود ( ی حند ، و شارستان بگرفتند و قصد قبکرد

و امير بوبکربه قلعۀ ارگ اندر شد و آنجا . کوی ميار فرود آمدند  ھزيمت از شھر بيرون شدند  و به کرکنگ و 
 را خطبه کردند ، ومحمود فرمان داده بود تا بارة شھر را رخنھا بسيار روز آدينه او . بنشست و مردم با او جمع شد 

رخنه ھا را مرمت   يعنی   ٤» بوبکر بفرمود تا راست کردند.تن ار سيستان تا فسادی تولد نکندبودند بگاه بازگش کرده 
  . نمودند 

شھر  در حومه ) ج بوده يا سرکنگ، محله ئی در حومۀ زرن(سپاه سلطان محمود که با قبحی در محلة کرکنگ 
گرد عياران و مردم سيستان قرار  تشکيل ميداد، مورد حملة و پی » ھندوان کافر« قرارگاه داشتند و اکثريت آنھا را 

 را به نزد امير بوالحسن گاشنی سوار از سپاه محمود، خود  در حدود صد ه يیعد.  و بسياری از آنان کشته شدندگرفتند
امير بوالحسن گاشنی نيز با دو ھزار مرد خود به . رسانيدند و از او پناه و کمک خواستند  ) در روستای پيش زره (
برگشته ) قلعه گاه  ( ھواداری از  سلطان محمود بر خاست و ھمراه با قوای سلطان محمود که تازه از فراه و اوق  

بزودی خبر قيام عياران به غزنين .  يافتدوام جنگ آغاز شد و مدتی . ، بر ضد بوبکر عبدW بر شھر حمله بردندبود
سعيد حسين و بوالحسن باقبحی دو سرھنگ بزرگ غزنين برای سرکوبی قيام  رسيد و از آن طرف قوای بسرکردگی با 

شک در  در ھمين ھنگام خبر بازگشت سلطان محمود از ھند نيز منتشر شد و اين خبر بدون . ند سيستان براه افتاد
  . تاثير سؤء داشته است روحيۀ قيام کنندگان

  . در محاصره گرفتند  سمت ،  بھر حال ، لشکر ھای کمکی غزنين نيز به سيستان وارد شدند و شھر را از چھار

                                            
 ٣٥٤ تاريخ سيستان ، ص -  ١
 . تاريخ سيستان ، ھمانجا -  ٢
 . ھمان اثر ھمانجا -  ٣
  .٣٥٥ – ٣٥٦يستان ، ص  تاريخ س-  ٤
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باقبحی محاصره شد و دروازه  طعام  واقع در   کرکويه واقع در شمال شھر توسط نيروھای بوالحسن بوعلی ۀدرواز
 غربی شھر که نزديک ھم ۀمورد ضربه قرار گرفت و دو درواز د حسين  شھر بوسيله قوت ھای با سعي جنوبسمت

ًدو در پارس بودند از طرف نيروھای بوالحسن  گاشنی که اکثرا پياده نظام بودند ، مورد  قرار داشتند و معروف به 

. ر گرفتمحمودی تحت ضربه قرا حمله قرار گرفت و دروازه مينای ربض واقع در سمت شرق نيز توسط مفرزه ھای  
  . ضربة دشمن واقع شد  بدينگونه شھر زرنج از چھار سمت مورد حمله و 

نبردھای . دفاع نمايند سگزيان محصور مجبور بودند در چھار سمت شھر نيرو بفرستند و از زاد و بوم خويش 
 مردم را در سر انجام نيرو ھای محمودی  مقاومت .  يی از طرفين بخاک و خون غلتيدندخونين صورت گرفت و عده

دروازۀ ًزمفتوح شد و متعاقبا  پارس نيازۀديری نگذشت که درو . رخنه نمودند  درھم شکستند و بشھر » مينا « دروازه 
   ٥). ھق٣٩٣آخرشعبان (مفرزه ھای دشمن افتاد يز بدست کرکويه و دروازه طعام ن

را در ربض بدشمن  شدند مواضع خود بوبکر عبدW و سپاه سا<ر او ابوالحسن حاجب و ديگر عياران مجبور 
مدتی ديگر نيز . حمله ھای دشمن را دفع نمايند  پناه گيرند و از درون شھر ) خود شھر(حصار شارستان ه تخليه کرده ب

بگفته عتبی سلطان محمود با سپاه ده ھزار نفری خويش که امير نصر برادرش  جنگ ھای حصاری ادامه يافت تا آنکه 
   ٦ .سيستان شد عبدW طائی زعيم عرب نيز سپاه او را ھمراھی و رھنمونی ميکردند، وارد ب و ابواجح و التونتاش 

بحلفاباد فرود آمد و دگر  روز دوم عيد گوسپند کشان سلطان با سپاه فراز رسيد و «  بقول مولف تاريخ سيستان  
رد و تدبير حرب و حصار ستدن آغاز کرد بگشت و نگاه ک پيرامن حصار ھمه ) خندق ( روز بر نشست و بلب پارگين
 بر نھاد و   ٧بستن فرو گرفت و اندر پارگين بر ھر رويی ، برابر ارگ منجنيق عروس و منجنيق ھا برنھاد و گوره 

   ٨ ».  راست ، ظفر مامحمود گفت بفال نيک آمد . پارة از خضراء ارگ فرو افگندندبينداخت و 

و آن مردم را در ...   سلطان باده ھزار به سيستان رفت « : تح نموده گويدعتبی توصيف جالبی از اين جنگ و ف
 و احاد ءوار بافراد امراتجوانب حصار و حواشی اس قلعۀ ارگ محصور کرد و چون لشکر پيرامن ايشان در آورد و 

 و سگزيان يک زمان منتصف ذی الحجه سنه ثEثه و تسعين و ثلثمايه آغاز جنگ نھادند کبراء لشکر سپرد و روز آدينه 
ديوارھای حصار گريختند و  س چون فضل قوت و فر شوکت لشکر سلطان ديدند  برميدند و در پ.  قيام نمودندهبمحارب 

ھوای سلطان بيرون آمدند و بشعار دعوت او کردند و راه   بر عارض سپيد روز بدميد، جمعی به چون  خط سواد 
    ٩  ».چون برگ خزان سر ھا از قلعه بزير ريختندافتادند و  لشکر باز دادند تا در قلعه 

نيز مردم خود شھر به ھواداری سلطان محمود بر نميخاستند و شعار زنده باد   حقيقت آن است که اگر اين بار   
عتبی و ثعالبی و  محمود نمی گفتند و دروازه ھای شھر را بر روی قشون محمود باز نميکردند، زرنج بقول  سلطان 

  .فتح شود و بدست سلطان محمود بيفتد  آسانی ممکن نبود ه کشور نيمروز بود، ب » مدينه الذرا«  غيره عنصری و

چون پنج روز از « از عتبی بيان کرده نوشته است که   مؤلف تاريخ سيستان اين مطلب را قدری صريح تر 
نگزارد از شکسته دلی مردمان شھر ھيچکس  نماز ) زرنج (جامع سيستان  اندر مسجد .  بود عيد بگذشت روز آدينه

جھت ادای  معلوم می شود که اکثريت مردم در دفاع از شھر برخاسته بودند و خالی کردن سنگرھا را از  .( و حصار
ناگاه يکی از عياران سيستان بنام  گاه نماز خفتن  چون شب شنبه بود). نماز، خالی از خطر دشمن نمی ديدند 

( سپاھساGر لشکر محمود بود، در طعام بگشاد و بانگ محمود کرد  ت با سعيد حسن بوالحسن کھتر عيار که دوس
ھمه غ�م  و بوبکر را و گروه او را ھيچ خبر نبود تا !) زنده باد سلطان محمود: امروزی فرياد زد  يعنی باصط�ح 

ت و سوختن فرو گرفتند و غار سرای محمود بقلعه برشدند و برباره برآمدند و طبل زدند و بانگ محمود کردند و 
در حلوا گران بسوختند و علوی خباز را بکشتند اندر  بازارھا و سراھا بسوختند و مسجد آدينه را غارت کردند و 

يش کسی نکشتند که غرض غارت بود بد مسلمانرا اندر خانه بکشتند  و مر مسجد آدينه، و اندر کليسا ترسا کشتند و 
و غارت بيش  مردمان را   امان است « ه امر سلطان محمود در شھر منادی کردند که  فردای آن شب ب   ١٠ ».نه کشتن

  .شدند و بزندان افتادند  يکروز بعد بوبکر عبدW و بوالحسن حاجب نيز به محمود تسليم  » مکنيد

   سلطان واين بار  بدينگونه برای  دومين بار شھر زرنج توسط خود مردم سيستان بدست سلطان محمود افتاد  

                                            
 ٣٥٦ تاريخ سيستان ، ص -  ٥
 ٢٢٣ ترجمه تاريخ يمينی ، ص -  ٦
محمد بن قاسم  بود و گويند پانصد مرد آنرا ميکشيده اند و » عروس « نام آن   منجيقی بوده نزد حجاج بن يوسف ثقفی که – منجيق عروس -  ٧

  )١٤٣  ، ص ١تاريخ تمدن اس�می ، جرجی زيدان، ج ( برده است را بکار   ھجری در محاربات سند و ھند آن منجيق ٨٩درسنه 
  .٣٥٧ تاريخ سيستان ، ص -  ٨
  .٢٢٣ ترجمه تاريخ يمينی ، ص -  ٩

  .٣٥٧ تاريخ سيستان ، ص -  ١٠
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    ١١ .راسان و نيشاپور مضاف کردامارت خ محمود و<يت سيستان را به برادر خود نصر بن ناصر سبکتگين داد و به 

ز خود افرادی ظالم ومستبدی را ادارۀ سيستان به نيابت ا برای ) ھـ ٤٠٠-٣٩٤( امير نصر ھم طی سالھای 
  .غارت ميکردند عناوين گونه گون چپاول و نجا فرستاد که مردم را به ابد

با  اعزام حکام خود  با قرار گرفتن سيستان بدست سلطان محمود و )  ھـ ٣٩٣(  بدينگونه از اواخر قرن چھارم  
  .  کام و عمال طماع بدانجا  شيرازة نظم اجتماعی سيستان از ھم فرو پاشيد 

اوضاع را ناپايدار و از غارت    روش جابرانۀ حکام موجب ميشد که اقتصاد مملکت سقوط کند ، زيرا مردم که 
بکارھای توليدی تن در می دادند و چنانکه بايد بزراعت و  مستمر فيودالھا محلی و عمال دولت بيمناک بودند، کمتر 

وضع ناگوار سبب شد که در اثر ظلم و خود کامگی خاندان محمد باحفص عامل  ھمين . کشاورزی مشغول نمی شدند
 ٤٠٠( و اندرسنه  ... چون مردمانی جابر بودند سيستان ويران  کردند «)  ھـ ٤٠٠-٣٩٦ (محمود در سيستان  سلطان 

رمضان  و قحط افتاد و خرواری گندم بدويست و چھل درھم شد و مردمان را رنج رسيد ، تا ماه  غله تنگ شد ) ھـ 
ش بازگشت و کارھا نيکوتر بحال خوي اين سال اندر آمد و خطبه برسپاه ساGر کردند امير نصربن سبکتگين، نرخ 

   ١٢».گشت

به سيستان و مردم  و باء بزرگی افتاد «  ھـ ٤٠١ ھنوز مردم از فقر و قحط زدگی بدر نيامده بودند که در سال  
و عدة زيادی از گرسنگی بمردند ، و مردم   در ھمين سال در نيشاپور نيز قحطی سختی روی داد     ١٣ ».بسيار مردند

ھا را می خوردند و کسی ھنگام شب از بيم گرسنگان از خانه خارج  که پشک و سک و حتی آدم چنان <عEج شدند 
بار تولد از  اثر اين قحط زدگی تنھا در نيشاپور و جوار آن يکصد ھزارانسان تلف شدند و اين بقول  در . شده نميتوانست

   ١٤  ».تلفات لشکر کشی ھای سلطان محمود به ھند زيادتر بود

داشته باشد مانده  عتبی در يک فرصت در بازارھای نيشاپور چھارصد من غله بدون اينکه خريداری  بگفته  
شود ولی اين پول چندان سودی نکرد و باز   اگر چه سلطان محمود امر داد تا بمردم گرسنه و بی چيز پول داده    ١٥.بود

  .خورد ميشدند  ھم تودة مردم زير بار ماليات ھای سنگين 

باج و خراج سر باز  در غور نيز داد و فرياد مردم بلند شده بود و اھالی از  دادن )  ھـ ٤٠٢( ين آوان  در ھم 
پس از قتل و خونريزی بی حساب حصار  سلطان محمود خود با لشکری گران بسوی غور حرکت کرد و . زدند 

    ١٦ .بازگشت پشلنگ را مسخر کرد و دوباره به پای تخت 

آوان برای   امير نصر برادرش در اين     ١٧».دورآبدست غنايم فراوان سلطان «ی  بيھق در اين جنگ بگفته 
با مردم بينوا و بازمانده از وباء نکرد، بلکه   ولی کمکی <زم    ١٨) ھـ ٤٠٢(  امور سيستان به زرنج رفته بودوارسی از

ز دست او به امير شکايت کرده بودند، عامل سيستان ، کسانی را که ا با عودت او به غزنه خواجه بومنصور خوافی 
، گرديد سبب عصيان و طغيان مردم اين روش عامل کاری از پيش نبرد، بلکه بيشتر . بسياری رابکشت  توبيخ کرد و 

بسيار مردم عاصی شد، چون ) منصور خوافی  خواجه بو (اما در روزگار وی « :چنانکه مؤلف تاريخ سيستان مينوسد
و با ايشان ھميشه بسيار مردم و دواب بود و عصيان ) عريف ( احمد طاھر   و طاھر بومحمد بوليث بوالقصر ملک ،

) منصور خوافی  خواجه بو ( اين ھر دو کشته شدند، و ھميشه ھزار مرد اندر سيستان بروزگار وی  آورده بودند و 
   ١٩ ».عاصی بودند و او ھمی گرفت و ھمی کشت

به بEی خشم طبيعت  ل محمود را از گريبان خود کوتاه نکرده بودند که مردم بينوای سيستان ھنوز دست عام
چنانکه بسيار در ختان و خرمابنان و کشته  «  ھق، برفی سخت در سيستان باريد ٤٠٤گرفتار آمدند بطوريکه در سال 

  ود و او اين ھمه اندر عمل خواجه بومنصور خوافی ب «   ٢٠. ».برف ھا خشک گشت و سرای ھا ويران شد از آن 

                                            
که سلطان    خود بر آن است ٣٥٦، اما مؤلف تاريخ سيستان درصفحه  ٢٢٣ص   ، ترجمه تاريخ يمينی، ٢٨٦ ص ١٥ ابن اثير ، کامل ، ج -  ١١

مانده از  ذی الحجه سنه  شش روز .( محمد باحفص ک�نه را بحيث عامل حراج تعيين کرد محمود دوباره  سيستان را به قبحی حاجب سپرد و 
دوباره سيستان بخاندان محمد باحفص که   ٣٩٦ ھجری حکومت آنجا به حاجب بھشتی و بعد در سال ٣٩٥  و سپس در آغاز سال  )  ھـ ٣٩٤

 .سپرده شد   جابر بودند مردمان
  .٣٥٨ - ٣٥٧ تاريخ سيستان ، ص-  ١٢
 ٣٥٩ً ايضا ص -  ١٣
  .  ، تھران ١٣٣٩، طبع ١٠٣ ص ٤ روضه الصفا ج -  ٢٠٤ھما ، ص   بار تولد ، تاريخ سياسی و اجتماعی آسيای مرکزی، ترجمه ز -  ١٤
 ٢٢٣ترجمه تاريخ عتبی ص  ،٢٠٥ً ايضا ص -  ١٥
 ١٠٢ ، ص ٤ضه الصفا ج ، رو٣٥٥ تاريخ سيستان ، ص -  ١٦
 .شود   دکتوراکبرمددی،وضع اجتماعی دوره غزنوی زير بحث غنايم جنگی محمود ديده -  ١٧
 ٣٥٩ تاريخ سيستان ، ص -  ١٨
 ٣٦٠ تاريخ سيستان ، ص -  ١٩
 ٣٦٠ ھمانجا ، ص -  ٢٠



  
 

 

  ٦تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ه ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

    ٢١ ».مردم بسيار کشت به سيستان مردی با سياست بود و 

و جسمی مردم ميشد و طوريکه <زم بود ، بکشت و   اين کشت و کشتار سبب دلسردی و عدم آسايش فکری   
 ٤١٨پيمانه کافی بعمل نمی آمد و به ھمين جھت در شوال  توليدات زراعتی به  زرعت توجه نميکردند و در نتيجه 

در .  و مردم توان خريدن آن را نداشتند    ٢٢ .رفت، چنانکه  کيلی گندم به ھفت درم شد ری نرخ غله در سيستان بلند ھج
مرمت خرابی ھا وارده  او به .  امير حسنک ميکال وزير معروف غزنوی بحيث عامل سيستان تعيين شد ٤١٨  سال 

  . کمر ھمت بست 

سيستان و خرابی و  ح حسنک وزير آمده ، اين پريشان حالی مردم فرخی سيستانی در قصيده ايکه در آن مد
و گويا مفسدان و مغرضان در آن نقشی داشته  ويرانی آن ديار را که علت اصلی آن دو دستگی و نفاق خود مردم بوده 

  : اند اينطور تصوير ميکند 

 مگر به داد او را  خـواجه از آتـش پرستی تو    مـھرگان امسال شغـل روزه دارد پـيش  در 

 دردسر چندين وچندين شغلبا چنين فرمان و       کس نداند گفت کوازکس بدانگی طمع کرد  

 نظـر دل وــ  خـرم و آبـاد گـردد ملــک از ع   اد گشت  ـت خـرم و آبـ<جـرم مـلک و و<ي

 خبر مخويشتن دار و زپی خـويشان ز شھر        من قياس ازسيستان دارم که آن شھرمنست

 ورـنام  مردمـان شھــر من در شــير مردی    شھر من شھـر بزرگست و زمينـش نامـدار  

   درســــتم بـودند از بی داد ھـــر بـی داد گر تا خلـف را خـسرو ايران از آنجا برگرفت    

  ھمچـو شــارستان قوم لـوط  شد زبر وزيـر   يـن و باغ ھا  سرو وسمن    برکشيدند از زم

ــدخــدايانش خـريده  خانه ھا بگـ   از پدر افتاد و فرزندزن زشوی خويش دور     ذاشـتنـد  ـک

 جگـر  سالھا بـودند مسکيـن از غـم و خـون      ايران حـديث سيستان پـوشــيـده ماند  ۀبرش

 باپسر  شوی بازن گشت وزن با شوی ومادر    واجه بازداد  ـچون شـة مشرق وزارت رابخ

  باخضر شــد بـار ديگــر باغ ھای بی خضر  ا بـر پای شد     ــانه ھا آباد گشت و کـاخـھخـ

   باز نشــناســـم ھــمی از روزگــار زال زر    ـوئی عــدل او ـروزگــار سيستان را با نـکـ

  نيست از انصاف و عــدل و داد او نا بھرور   از و<يتھای سلطان سيستان برگوشه ايست   

  وز او فرخنده باد و روزه اش پـذيرفـته بادر

   ٢٣ خجسته مھرگان از روزھا فـرخنده ترآن 

 

مطلع بوده است که  ابيات با< بخوبی نشان ميدھد که فرخی خود يا شاھد حدوث واقعات در سيستان بوده و يا 
ة می کشيدند و دروازه ھا را درختھا را از ريش عمال غزنوی چگونه شھرھا و آبادی ھا را ويران و خراب ميکردند و 

تقرر امير حسنک وزير دانشمند غزنوی اوضاع سيستان رو به بھبودی نھاد،  از سرای ھا و کاخھا بر می کندند ، اما با 
دوباره برھم و درھم ساخت و در  سلطان محمود و رفتن حسنک وزير سلطان محمود از سيستان اوضاع را  ولی مرگ 

سعيد جيرفتی حاکم سيستان که از جانب سلطان مسعود بحيث  ی با ھمکاری قاضی ابو  ھجری عزيز فوشنج٤٢١سال 
و بنابه  خواست از راه فشار و شکنجه و کشتار، عياران آزاده سيستان را مطيع و منقاد خود سازد  عامل تعيين شده بود، 
بسياست فرو گرفت و مصادره ھا  ی  سرھنگان را بازگرفت و بتازيانه بزد و دو نيم کرد و کار«:گفته تاريخ سيستان

) بخصوص پس از مرگ ناصر کاژ رھبر عياران ( روستاھا را  و مھتران ) زرنج ( بستد و بسياراز سرھنگان قصبة 
   ٢٤ » .بازداشت

دادن زن و فرزندان و  ًکشت و کشتار مردمان آزاده منش و آزادی دوست سيستان مخصوصا عياران و شکنجه 
دردی را دوا نکرد،  بلکه سبب بر طرفی خود وی  از جانب عزيز فوشنجی کاری از پيش نبرد و مصادرة اموال آنھا 

  .از سر مردم آن ديار گرديد 

شھزادگان صفاری را   دولت غزنوی خواست برای خاموش نمودن طغيان ھا و عصيانھای مردم آنجا ، يکی از  
 ھجری امير ابوالفضل نصر ٤٢٥ال لھذا در س .  احساس گرددبر آنھا والی مقرر کند تا باشد که آرامشی از آن ناحيه

                                            
  ٣٦٠ ھمانجا ، ص -  ٢١
مينويسد   ھجری حادث شده نيز ياد آو رشده ٤٢٠ن که در سال ديگر در سيستا  ، مؤلف تاريخ سيستان از يک آفت ٣٦١ تاريخ سيستان ، ص -  ٢٢
چنانکه مرغان زره  « رسيد و حتی مرغان و پرندگان ھم از آن بسيار آسيب ديدند  تگرگ در سيستان محشر کرد و خسارت کلی به محصوyت : 

 »بود ) ًتقريبا نيم خورد  ( درھم سنگ شکسته بود و يکی از آن تگرک بر کشيدند، ده  بسيار بمردند و بگرفتند که بال ايشان 
  ١٢٣ ، ص ١٣٣٧   ديوان حکيم فرخی سيستانی، چاپ  محمد دبير سياقی ، تھران -  ٢٣
 ٣٦٣ تاريخ سيستان ، ص -  ٢٤



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ه ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ًامير ابوالفضل يکبار ديگر ھم قبE در سال . صفاريان را بحيث والی آنجا فرستاد  يکی از احفاد )  ھـ ٤٦٥ - ٤٢٥(

ن ھجری از جانب سلطان محمود بحيث والی به سيستان تعيين شده وآمده بود، ولی مرگ سلطان محمود  وجانشي  ٤٢١
شدن  سلطان مسعود برتخت غزنه او را از وطنش دور کرده بود ، در ھمان آوان نيز ھمينکه سيستان را بقصد 

شھر عياران گرفتند و « : سلطان مسعود به نيشاپور رفت ، بگفتۀ مؤرخ سيستان  خراسان ترک گفت و به پيشواز 
بسوختند و غارت کردند  معاذ و از پسران او  بن ِتصعب پيوستند و در پارس غارت کردند و سرای امام فاخر حرب و 

    ٢٥ ») ھـ٤٢١يعنی سال ( اندر رمضان اين سال 
  

ًاز استقرار بر تخت غزنه خواست مجددا امير ابوالفضل را بحکومت سيستان بفرستد ولی   سلطان مسعود پس  

به حکومت سيستان گماشت  جی را نامبرده از قبول اين امر از سلطان معذرت خواست و سلطان مسعود ھم عزير فوشن 
سيستان به نسبت رفتارظالمانۀ او با مردم معزول کرد و   ھجری عزيز فوشنجی را از حکومت ٤٢٥تا آنکه در سال 

مگر براثر حمEت . اين بار نير وی از جانب مردم سيستان بخوشی استقبال شد. فرستاد  بجای وی ابوالفضل نصر را 
سيستان در   ھجری او در شھر زرنج بطور محصور بسر برد و چون عياران ٤٢٧ر سال سلجوقی برسيستان د ترکان 

اين .  باز گشتعنوان عامل به سيستان ً ھق به غزنين رفت و مجددا به ٤٢٩ايجاد اين آشوب دست داشتند، وی در سال 
 سرھنگان و شحنگان و  ازتن برخاست و پس از يک  برخورد خونين ، چند شورشيان و عياران باًبار جدا به مقابله 

شامل  کرده کشت که در جملة اعدام شده گان سرھنگ باعمرو ليث و پسرش با ناصر و شنگليان  سا<ران را دستگير 
    ٢٦ .احمد بن طاھر و اسحاق کاژ  توانستند فرار کنند: ولی رھبران بزرگتر چون . بودند

شد تا خرواری گندم  غله گران «نيامد و در نتيجه در کافی بعمل  ھجری محصو<ت کشاورزی بق٤٣٠در سال     
 ۀفرمود تابار« جديد شھر مبادرت ورزيد و  و امير ابوالفضل در ھمين سال به ساختن بارة » .بصد و سی درم شد

 شارستان تمام شد بر دست امير ۀبار)  ھق ٤٣٢(ثلثين اربع مائه  سيستان نو برآوردن گرفتند  و اندر سنه اثنی 
   ٢٧.» .ابوالفضل

دست يکی کرده بر  در ھمين سال احمد طاھر عيار گروه بيشماری از مردم سيستان را اغواء کرد و با ترکان 
امير ابوالفضل . مورد نھب و غارت قرار داد زرنج حمله آورد و دروازة کرکويه  و محEت پيش زره و اطراف آنرا 

يز کمکی با او ار از مسعود طالب کمک شد، ولی از غزنه ننشد، بناچ ھر چند کوشيد اين فتنه را خاموش کند ميسر 
بودند دراز  نجام دست کمک بسوی ترکان سلجوقی که خراسان و ھرات را به تصرف درآورده اسر  . صورت نگرفت 

را تحت سرکردگی ارتاشی  به کمک  برادر طغرل سلجوقی سپاھی پنجھزار نفری  » بيغو« ديری نگذشت که . نمود
و او توسط ترکمانان ھمدست احمد طاھر، احمد طاھر و ياران او  )  ھـ ٤٣٢ربيع ا<ول ( ه سيستان فرستادامير نصر ب

 بر کولکی را احمد طاھر را و منوچھر را و ( امير ابوالفضل نصر نيز . بزندان امير نصر انداخت را دستگير کرده 
    ٢٨ »).بردار کرد ( آويخت 

سلطان مودود باری کوشش . و پسرش مودود بجای او نشست  شته شد  ھجری سلطان مسعود ک٤٣٢ در سال  
   .لی نتيجة نگرفت و قشون او ناکام به غزنه بازگشت از زير سلطه سلجوقيان کرد و تان برای تصرف مجدد سيس

و عبدالسEم دو پسر  فقھين عبدالحميد «  ھجری سلطان مودود به روحانيون  بزرگ سيستان چون ٤٣٣در سال 
فرستاد تا مردم را عليه امير نصر سيستانی بشورش  و به امير کنگ  و امير احمد کوتوال نامه ھايی سری »  فاخر ماما

ًاز موضوع ھمة اين اشخاص را در ارگ زندانی کرد، متعاقبا سپاه غزنه که متشکل  برانگيزند، اما امير نصر با اطEع 

  .صرف سيستان آمدند دو ھزار سوار و ده ھزار مرد پياده بود برای ت از 

عياران معروف  سابق عامل سيستان و ) يا جيرفتی؟( رھبری اين سپاه را حاجب بزرگ غزنه و بوسعد جيمرتی 
 رجب ٢٥در  .چون باعمرو باليث عيار و برادر احمد طاھر وبومنصور وبا حاتم پسران ستکان جوينی بدوش داشتند

ھی از ھر دو طرف ضل نصر سيستانی و سپاه غزنه در گرفت و گروابوالف  ھجری نبردی  سخت ميان قوای امير ٤٣٣
بشھر عقب  نجام نيروھای امير ابوالفضل نصر تحت سرکردگی سرھنگ طاھر بن محمد سجزی ا سر . کشته شدند

  . مردمان حومه شھر کردند نشستند و سپاه غزنه شھر را درمحاصره گرفتند و شروع به کشتن و غارت 

  

  که اندر دارکفر نکنند، اول حصار از اين روز  و بسيار مردم بکشتند و آن کردند « يستان بقول مؤلف تاريخ س

                                            
  ٣٦٤ - ٢٦٢ تاريخ سيستان ص -  ٢٥
  .٣٦٤ تاريخ سيستان ، ص -  ٢٦
  .٣٦٥ تاريخ سيستان ، ص -  ٢٧
  .٣٦٦ تاريخ سيستان ، ص -  ٢٨
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ه ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

    ٢٩».روزردند وھمی کشته گشت از ھر دو گروه، چھار ماه صد و بيست کروز بدرھای حصار حرب سخت ميبود وھر

ارتاش با   مدتی بعد .د کمک طلبيابوالفضل نصر نامه يی بخراسان نزد ارتاش فرستاد و از او  با<خره امير 
دادند و برخی از سران سپاه غزنه چون  سپاھی به سيستان وارد شد و با کمک سپاه سيستانی ، قشون غزنه را شکست 

وخواجه بوسعيد عبدالرزاق بن حسن ميمندی " قيماس و حاجبان وگروھی از زرين کمران وابوسعد جيمرتی « 
 سيستانی در ين جنگ دستگير شدند و بوسعد جبيمرتی را امير بوالفضلنيز در) بقول ابن اثير( وزيرسلطان مسعود 

   ٣٠ .يعقوبی بدار زد قصر 

نعمت نيز شھرت  که به طغرل کافر (  ھجری ، طغرل حاجب امير مودود ٤٣٤در ماه جمادی ا<خری سال 
انصر منصور بن احمد مولی سيستان ، امير ب برادر امير . در رأس دو ھزار نفر از بست به فراه تاختن آورد) دارد 

به سيستان «  سپس به سيستان حمله کرد و سپاه او   .دستگير کرد) انار درۀ فراه( اميرالمؤمنين را در درة ھندقانان 
بسيار مردم بکشتند گبرو مسلمان و غارت کردند و بگاشن شدند و حصار گاشن  زيانھا کردند و در کرکوی بستدند و 

وباز بپای حصارآمدند و با اميرابوالفضل ديدار کردند وصلح .شتند و گرفتند و غارت کردندگروھی مردم ک بستدند و 
    ٣١  ».گونه ساختند،آخر اميربانصررا ببردند به غزنين وآنجا محبوس کردند

تاش با سپاھی عظيم بجنگ انتقام جويانه بر غزنين حمله برد ولی   ھجری سپاھسا<ر بيغو ار٤٣٧در سال 
بعد   ھجری بيغو نيز به سيستان آمد و مدتی ٤٣٨يکسال بعد يعنی در سنه . سيستان برگشت دوباره به شکست خورده  

 يوسف يعقوب صابر کمری و با ،سيستانی  ھجری امير ابوالفضل نصر ٤٤٢در سال . او و ارتاش بخراسان باز گشتند
اندر ساعت فرمان داد تا برميان دو نيم « و عيار بودند دستگير کرد  جعفر صابر پسر وی را که از ياران احمد طاھر 

    ٣٢»کردند ) شق ( 

دست داد، اين   ھجری ، سيستان يکی از عياران بزرگ خانواده صفاری را از ٤٤٢ ربيع ا<ول سنه ٢٩   در 
بگفتة . ابوالفضل نصر صاحب سيستان بود  زادۀ امير  شخص ابی جعفر احمد بن ابا نصر منصور بن احمد ، برادر

مردی از گردان عالم که اندر ارکان دولت ھيچ مردی ] منصور[بانصر  اين امير احمد پسر امير « : خ سيستانمور
گوئی که  ده  اگر  سخاوت و تواضع و نيکو عھدی وی نبود ، با صورت تمام ، که چنو  بخشيده و نان بشجاعت و 

بدلی دردمند و چشمی گريان ، خاصه  مه سيستان و نه روز ھ... ھرگز به سيستان بر نيامد پس از امير طاھر بوعلی 
    ٣٣  ».رحمة 9 عليه و عام او را ماتم داشتند ، زآنکه عديم المثل بود 

 به    ٣٤ »طغرل ملعون نا مبارک «    ھجری طغرل کافر نعمت يا بقول مؤلف تاريخ سيستان ٤٤٣ در سال   
کوتوال حصار طاق ھEل درقی بود که در حراست و . محاصره کشيد  سيستان لشکر آورد و حصار طاق را در 

  . خود جانبازی ھا نشان داد تا با<خره بر سر اين وطن پرستی جان داد  نگھداری حصار از 

او با ھمدستی  . پس از او وکيل  امير  ابوالفضل نصر در حصار طاق ، امير بوسعيد سموری جوينی بود 
سيستان طغرل را شکست دادند و طغرل   منصور در دفاع از حصار طاق عياران آنجا چون با ليث يوزی و بومحمد

زرنج حمله برد و در راه اطEع يافت که  ھزار نفر از سپاھيان خود بر لذا ھمراه با . مجبور شد حيله جنگی بکار برد
ابوالفضل با  ير  لذا در محلی کمين گرفت و وقتی ام،صر آماده حرکت بسوی حصار طاق اندامير ن امير موسی بيغو و 

( منتظر بيرون آمدن بقيه سپاه از معسکر  تنی چند از شھر بيرون شد و نزد امير بيغو به کنار ھيرمند رفت و ھر دو 
امير بيغو و . ، بقلب شھر زد و عوام الناس را سراسيمه ساخت  شھر بودند  که ناگاه طغرل با افراد خود ) لشکرگاه 

طغرل شھر را غارت کرد و يکبار ديگر . د و شھر و و<يت بدست طغرل افتاد ھرات رفتن امير نصر ھر دو به 
 و چون     ٣٥ .در پيش گرفت با<خره راه غزنين را . کوشش بخرج داد تا حصار طاق را تسخير نمايد، اما موفق نشد  

اقبت خود نيز در روز شاھزادگان محمودی را بکشت و ع بعزنين رسيد عبدالرشيد پسر سلطان مودود وتمام فرزندان و 
امير ابوالفضل نيز ھمينکه از بازگشت طغرل به غزنين مطلع شد دوباره به   ٣٦ .شد بار به تيغ ھمدستان خود کشته 

  . آمد و زمام امور را بدست گرفت  سيستان 

  پايان
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