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 ۲۰۲۰/ ۴/۲              کاندیداکادمیسین سیستانی                                                            

 ! نتا نابودی یک تمد قتل عام یک شهر زا

هجرى( یکى از  ٧٨٥میالدى =  ١٣٨٣اواخر قرون وسطى )سرزمین زرخیز و مدنیت پرور سیستان، تا 

باغ »و «  گدام غله»آبادترین و سرسبزترین و پرجمعیت ترین نقاط کشور بشمار میرفت و به همین علت بنام 

حمالت پى هم تیمور و جانشینان وى ، حوزه  پس ازیاد میشد، ولى متاسفانه که « بصره خراسان»و« آسیا

« مدینه العذرا »بنام زرنج هیرمند در سرتاسر مسیر آن با تمام شهرهاى پرناز و نعمت آن که در آن جمله : 

 انبارگاه تجار»یا«شهرعلم وشمشیر »و بُست بحیث « رشهر نعمت و انگو »بصفت   طاق )شهر دوشیزه( و

 ، با خاک یکسان شدند.ندآوازه بودبلند « هندوستان خراسان و در  

 

از رشادت وپایمردی مردم سیستان در مقابل تیمور ، سیستانی ملک شاه حسین ى از اعقاب صفاریانیک

 مینویسد:  (احیاءالملوک)خویش در کتاب لنګ 

م(، امیر تیموربه تعقیب اطالع قبلى با اردوى فراوان به سیستان آمد و در ١٣٨٣هجرى )= ٧٨٥در سنه 

ماه رمضان همان سال شهر سیستان محاصره شد. مدت یک ماه سخن از دم شمشیر بود. در غرۀ شوال طرفین 

ذاکره صلح فرستاد. و او بصلح راضى شدند. امیر تیمور سید رضى الدین ترمذى را نزد ملک قطب الدین براى م

را به همراهى سید رضى الدین نزد امیر تیمور روانه « اقضى القضات» هم قاضى سابق حرب معروف به 

داشت . چون قاضى ازخدمت امیر تیمور به قلعه آمد، روز دیگر اکثراعیان و اشراف سیستان نزد امیر تیمور 

باز گردانید . سپس ملک قطب الدین وشاهشاهان به خدمت امیر رفتند و امیر تیمورآنها را با اعزاز و اکرام زیاد 

تیمور رسیدند، تیمور ملک قطب الدین را محبوس کرد، سیستانیان که این او ضاع را مشاهده کردند، فرداى آن 

روز چهل هزار مرد جنگى بصورت مجموعى از شهر بیرون آمده بر اردوى امیر تیمورحمله بردندکه در مرحله 

اختالل دشمن شد، ولى بزودى تیمور سپاهش راجمع کرد و از اطراف لشکر پیاده سیستان را اول موجب 

آن چهل هزار مرد دو فرقه شدند] و چنان گرم جنگ گردیدند[ تا جملگى درجه  »در این وقت محاصره نمود. 

  1«م ریخته است.شهادت یافتند و هنوز از آن رزمگاه بر در شهرخرابه سیستان دوتل استخوان آن دو فرقه بره
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روز دیگر که سیستانیان بیشتر از پیشتر به پایدارى بر خاسته بودند ، امیر تیمور شاهشاهان را طلبید » 

و حکومت سیستان را باو وعده کرد تا مگر مردم را از جنگ منع کند. شاه شاهان هم در کنار خندق قلعه رفت 

.مردم دسته دسته جهت استماع مواعید تیمور از شهر  و مواعید امیر تیمور را به اهل سیستان ابالغ داشت

بیرون مى آمدند، ناگاه لشکر امیر تیموربطور یورش بر شهر حمله بردند و بزودى ممکنه شهر را 

سه روز در آن شهر قیامت صغرا آشکار بود، چندان مرده در » تسخیرنمودند و باین صورت بقول مولف احیاء 

ذرد شوار بود. ذخایر و دفاین که از زمان ملوک عجم اندوخته بودند، همه کوچه هاى شهر افتاده بودکه گ

امیر تیمور اکثراً اعاظم میران و بزرگان بتاراج رفت .لشکر شوم توران کینه رستم از سیستانیان خواست . 

ارگ سمرقند فرستاد که محبوس ه سیستان را خانه کوچ به سمرقند فرستاد و ملک قطب الدین که در بند بود ب

باشد... و پس از سه سال حبس به سن سى سالگى او را کشت . و تمامى سیستان نیز خراب کرد، اال مواضع 

  2«.مقرر کرد  دایمی ناحیه یی یا والیتی از سوی سلطان[اهدای ]سیورغالامالک شاه شاهان را که بوجه 

شهر ابتدا »ر درحق مردم سیستان یادکرده میگوید: ادوارد براون انگلیسی از قساوت وبیرحمی تیمو

دروازه هایش را بروى لشکریان تیمور بست و در مقابل مهاجمان با رشادت تقریباً یک ماه مقاومت و پایدارى 

نمود. ولى سرانجام قواى تیمور بر آن دست یافتند و شهر بسر نوشت شومى گرفتار گردید. تیمور سکنه شهر 

عام کرد و تعداد دو هزار مرد را زنده در الى دیوارى جاى داد و با چونه و ساروج روى آنها را تا سه روز قتل 

را ) مثلى که در سبزوارعمل کرده بود( اندود. و از جمجمه انسانها کله منارى بر پا نمود. حصار و ابنیه شهر 

را با آن بیشتر غنى و رونق دهد.  را منهدم کرد و ثروت و گنجینه هاى آنرا بسمرقند انتقال داد تا پایتخت خود

» سپس براى آنکه خونخوارى خود و انتقام جوئى خود را بحد اعلى نشان داده باشد، بند سیستان را که بنام 

معروف بود، به آب داد، و از قسمت جنوبى هیرمند متوجه بست شد و آنجارا نیز بسر نوشت زرنج « بند رستم

 3.« گرفتار ساخت و بعد بقندهار رفت

که این خطه  بدینگونه تیمور با بیرحمى و قساوت تمام جنایتى چنان عظیم در حق سیستان مرتکب شد

 زرخیز از آن ضربت مهلک دیگر کمر راست کرده نتوانست و تدریجاً بویرانه موحشى تبدیل شد. 

سیستان در جى، پى ، تیت، در مورد مرکز آن روزى سیستان ابراز عقیده میکند که ، گرچه نام شهر 

برمی اید که  شهر  تاریخ منظوم سیستان[«]شجره الملوک»بیان  مګراز ش ذکر نمى شود، ا داستان خرابي

باشد. درون شهر ویران زاهدان از اسکلت و استخوان هاى فاسد شده انسانى پر  ]کهنه[اهدانز ینسیستان هم

است که بیشتر از همه در خارج دیوار شمال شرقى شهر و در جلو دروازه بختیارى قراردارد.اینها بقایاى 

اجساد متالشى شده انسانهاى است که بسرعت و شتاب زیادى در زیر دیوار هاى ساقط و خراب شهر مدفون 

موقعیت  .شده و اکنون پس از طى قرنها براثر فرسایش مربوط به جریان باد عریان و آشکار گردیده است 

مرتفع و خشک زاهدان باعث حفظ این بقایا بوده است و احتماالً الیه زیرین و تحتانى اجساد مدفون متعلق به 

شمشیر گذاشته شده و بقتل رسیده  قربانیانى است که بواسطه جسارت و بى پروائى شان بفرمان تیمور به دم

  4اند.
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  ر :سیستان در عهد شاهُرخ پسرتیمو

م( ١۴۰۵هجری )=٨۰٨شاهرخ پسر تیمور که درحیات پدر حاکم خراسان بود ،بعد از مرگ پدر در سال 

سلطنت کرد. خلیل سلطان در سمرقند و پیر محمد حکمران زابلستان هردو اطاعت خود را به شاهرخ  اعالن 

ابراز کردند. شاهرخ هرات را پایتخت قرار داد و تا مدت نیم قرن بر افغانستان ، گرگان ، مازندران ، سیستان ، 

م( متوجه سیستان شد ١٤۰٨)=هجرى  ٨١١و نیشاپور و آسیای میانه حکم راند .شاهرخ در ربیع االول سال 

و در جمادى االول همان سال قلعه داورى فراه را محاصره کرد و پس از بیست روز آنرا گشود و شاه اسکندر 

حکمران فراه را  دستگیر کرده متوجه سیستان شد. چون به اوق ) قلعه کاه( رسید، شاه محمود شاه نصرت را 

ملک قطب الدین پیوست . چند روز بعد شاه نصرت نیز پس از به قلعه الش بگذاشت و خودش به برادر خود 

نبردى مختصر، در بند شاهرخ افتاد ، ولى در عوض شاه اسکندر از اردوى شاهرخ فرار نموده به خدمت ملک 

 قطب الدین آمد. 

تعداد سپاهیان » در این وقت ملک قطب الدین با متحدین خود به آرایش و معاینه نیروهایش پرداخت 

ر به هشتاد هزار میرسید، فرمود که هشتاد دروازه در اطراف شهر بگشایند تا هر هزار مرد از یک دروازه سوا

چون لشکر شاهرخ به شهر نزدیک گردید، دسته هایى از چابک سواران سیستان با حمالت پى  5 «بدر روند.

چنانکه این امر باعث شد تا هم و نا بهنگام خود خسارات فراوان مادى و معنوى بر دشمن وارد میساختند. 

شاهرخ از محاصره منصرف شود، ولى یکنفر سیستانى بنام جمال الدین مشهور به میرساقى که جمعى از 

قومان او را ملک قطب الدین بقتل آورده بود، و او مدتها قبل از سیستان به هرات گریخته بود و در خدمت 

ن هم قسمى از فتح است که کل مملکت را خراب سازیم ای:» میرزا شاهرخ میزیست ، به شاهرخ عرض کردکه 

جمعى دیگر   6«و بندها را از هیرمند برداریم ]آنوقت[ خود اهل قلعه و شهر به پایه سریر اعلى خواهند آمد.

بندى بود که »آوردند و آن « بند هاونک» نیز نظر او را تأئید کردند و به این صورت اردوى شاهرخ را بر سر

سپ بسته شده بود بسنگ و آهک و از آن تاریخ هر پادشاه بر آن افزوده بود و آبادى سیستان از در زمان گرشا

او بود. آن بند را به این صفت خراب کردند که سرکه کهنه بر سنگ میریختند و به میتین فوالد آبدار مى 

مثل : بند حمزه شکستند. چهل فرسخ در هشت فرسخ و بعضى محال دوازده فرسخ از آن بند و سایر بندها

بلواخان ) معروف به بند بلبا خان( و بند یکاب ) امروزه از آن بنام بند یکاو یا یکاب یاد میکنند( که سرابان و 

بیابان برزره و رامرود و حوض دارا و ُکندر از آنجا آب مى بردند. و آبادى طرف شرقى هیرمند بنوعى بود که 

شهر و پشت شهر و چهار کمر شهر و بلکه تا اوق همه عمارت  قلعه زرنج و حصار طاق و مواضع آن تا در  

بود کوچه بکوچه. این بند را که اشرف بندها بود، خراب ساخت تا بلوا خان برفت و همه را خراب کرد و از 

  7 «آنجا بخشکرود مراجعت نمود و به هرات رفت.

مى را بدنبال قحطى عظی لنتیجه باعث عدم زراعت زمینها گردید وباخرابى بندهاى آب از روى هیرمند،

محلى و سران عالوه برآن زد و خورد هاى .و ناتوان ساخت بیچاره مستاصل سیستان را بشدت داشت و مردم 

نقاضت هاى ملوک الطوایفى بین ملک قطب الدین و شاه سلطان بن شاه خسرو بن شاه ارسالن از نبیره هاى 

کم یبود و تاخت و تاز هاى نقیب جان  حکومت سیستان گمارده شدهملک عزالدین کیانى که از طرف شاهرخ به 
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جوین( و چور  ) در نزدیکى هاى قوچ و پنجدهدر الش و جوین و میر ساقى جمال الدین در جوین و قلعه برونج 

  8و چپاول امیر حمزه و حسن جاندار در والیت اوق ، بیش از پیش بر بدبختى مردم سیستان افزود.

رمند همه شکسته بودند و دیگر مردم سیستان از دست زد و خورد هاى دشمنان و چون بندهاى هی

دها مهار بزنند، بنابرین در بنستن هواخواهان حکومت سیستان ، موقع نیافته بودند تا مجدداً هیرمند رابا ب

نمود و مردم را با خاک یکسان زراعت ناچیز بحبوحه این گرفتارى ها، سیالب مدهش هیرمند، یک بار دیگر 

بشهر  ی لوخی[زورق هاتوتین)اکثر مزارع و مساکن و خانه هاى مردم را سیل برد و براى مدت سه ماه توسط 

  9 د.کردنرفت و آمد می

دشت »با تخریب بند رستم ودیگر بندهای اب از روی رودخانه هیرمند، نهرهای زرکن وزورکن که به 

وقلعه چهل برج وقلعه سرخ وقلعه نو وقلعه چخانسورک وقلعه چگینی  وقلعه شوالها آب میرسانید « امیران

هزارهکتار زمین  ٧۰ا ت ۶۰در حدود ،دیگر از جریان افتاد ومنطقه وسیعی از قلعه طاق تا قلعه خاش وکده 

دراین بیابان بی اب  .مبدل گشتبیابان خشک والمزروع و به  افتاد بدور وعمران آبیاری کشت وازهای زراعتی 

صدها وهزاران تن را در خود جای  روزی  که هریک از آنها  ی متعددی ویرانه های قلعه هاوعلف امروز

 میداد، از رونق وعمران افتادند ودیگر کسی نتوانست رونق پارینه را به آنها بازگرداند.

 پایان
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