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  ١١از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٤/ ١/٨                                           کانديد اکادميسين سيستانی                                              

  

   سيستان درانکياني سالۀ  ر ھزارادتقا انقراض

  

ی خيلی معروف سيستان، ھمانا طايفه کيانی است که خود را از اعقاب خاندان شاھبومی وايف وطيکی از

بود، رئيس نامداراين ١٨٠٩در ھنگامی که الفنستون مصروف نوشتن کتاب خود در. کيانيان سی قرن قبل می دانند

 خود درج9ل آباد مرکز محلینفر نيروی  طايفه ملک بھرام کيانی بود که با چنين نسبی برخود مي باليد و با يک ھزار

اھزاده کامران پسرشاه محمود به زنی داد و بعد ھم اين شخص دختر خود را به ش. آن روزی سيستان سکنی داشت

  ١. کردانش سدوزائی با پول وقشون کمکوشاه کامران درتمام اقدامات شاه محمود 

 

  :کيانيان وطن اصلی سيستان

ًلطنت کيانيان پس از کيخسرو مستقيما به سيستان سشتيان و داستانھای کھن حماسی تبنابر روايات مذھبی زر

  .نجا وطن اصلی کيانيان شناخته شده است تعلق گرفته و اي

ا منزل خاندان کيانی است و در جاست که کيانسی در جايی است که آن مندرج ٧ بندھش فقره ٢١در فصل 

٢يانسی در سيستان است کر فقره پنجم تصريح شده که دريای  از کتاب فوق الذک١٣فصل 
  

  : زمياديشت اينطور آمده٦٦نکه در کرده نھم فقره در اوستا نيز سيستان وطن خاندان کيانی شناخته شده چنا

را ) ھامون ( فرکيانی از آن کسی است که شھرياری خود را در آنجائی که رودھيرمند درياچه کيانسی «

  ٣».تشکيل می دھد برانگيزد

شتاسپ بلنNNد ھمNNت گNكNNي «: آبNان يNNشت آمNNده كNه ١٠٨در فقNNره ) شتيانتNكتNNاب مقNNدس زر(دريNشت ھNNاي اوسNتا 

نذر نمود و خواستار شد كه بNر ارجاسNپ تNوراني و ديگNر ) ناھيد ، ايزد آب ( از براي اناھيتا "فرزادنو"آب  روبروي 

  ».تورانيان چيره شود

در  » فNرزدان « آمNده كNه درياچNه پNنج ۀ فقNر١٢در فNصل   )شتي بزبان پھلويتيكي از كتب ديني زر(ش ندِھُدر ب

  ٤.سيستان است

در كنار درياچNه ) شتي تنخستين موعود زر(ھوشيدر : آمده كه  ) ٢ ۀ فقر٧فصل (ھمچنان در زند بھمن يشت 

  . برخي گويند كه از كنار زره كيانسيه ، متولد خواھد شد]و بعد ع9وه شده [.فرزدان متولد خواھد شد

  ».كيانسي در جايي است كه آنجا منزل خاندان كياني است   «:مندرج است كه ) ٧ ۀ فقر٢١فصل (در بندھش 

  ٥. پنج بندھش تصريح شده كه درياي كيانسي در سيستان است ۀ فقر١٣در فصل و 

ًچنانکه م9حظه می شود در اينجا صراحتا سلطنت سلسله کيانی اراده شده و سيستان و يا پيرامون درياچه 

 .ھامون وطن اصلی خاندان کيانی معين شده است 

شندگان آريائی استند که در نخستين مرحله مھاجرت بنابرين ترديدی نيست که کيانيان از جمله قديمترين با

متمکن شده اند و دراينجا شالوده مدنيت وسلطنت ) سيستان( آريائيھا از شمال به جنوب در حوزه دلتای رود ھيرمند

                                            
۴٣٧ -۴٣۶ الفنستون، افغانان، ص - 
١
  

  .٢٢١ص ، ٢ ج ، پشتھا- ٢

  .٢٤٣ ص ، ايضاد- ٣

  .٢٩٤ ص ٢ تھران ج ١٣٤٧ ابراھيم پور داود، يشت ھا ، - ٤

 . ھمانجا- ٥



  
 

 

  ١١از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعو

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

و زندگی شھر نشينی را بنياد گذاشته اند و از اينجا سراسر افغانستان وايران را اداره ميکرده اند وبخش عمده کتاب 

  . شوکت سلطنت کيانيان شده است شاھنامه، وقف شرح شأن و

 سيستان محل نشو ونمای قھرمانانی است که طرفدار س9طين کيانی ، شاھنامهبنابر«    بگفتۀ پرسی سايکس،

است که پھلوان » رستم«يکی از د^وران معروف سيستان. ويکی از عوامل مھم جلوس آنھا به تخت سلطنت بوده اند

  »٦.فردوسی است واين ايام نيزمثل ھزاران سال قبل رشادت وشجاعت وی ضرب المثل می باشدداستان حماسی 

جمشيد دختر که ملی چون شاھنامه وگرشاسپ نامه وديگر روايات کتب پھلوی برمی آيد،  از روايات کھن

 بعد نريمان، بعد اين دختر پسری آورد موسوم به اثرط، از او گرشاسپ بدنيا آمد و. پادشاه سيستان را بزنی گرفت

سام را پادشاه با^ستحقاق سيستان می نامند که منوچھر شھريار ايران او را . سام وبعد زال که پدر رستم است

  .فرمانروای سيستان وکابل نمود وتا شمال رود سند در اختيار او قرار داد

کشی به آنجا لشکرمعروف است که سيستان ميدان جنگ ھای کيخسرو و افراسياب بوده است، بعد بھمن 

  . نوادۀ رستم آنجا را بدست آوردنمود، پس از آن  آذر برزين 

خانNدان ه يا قرين به تمام شاھان و امرائی که درسيستان حکومت کرده اند، خود را ب در دوره اس9می، تمام و

دھم نNزا نيمNه قNرن تجملNه،ودريNک  .ته انNدسدانN) کيNانی ا^صNل (معروف کيانی منسوب کرده و يا از اعقNاب صNفاريان 

  .مي9دی سلطنت يا حکومت سيستان با وقفه ھا در دست ھمين خاندان بوده است

سيNستان « ارجمند سيستان، در اثری  که تحت عنوان ومحقNNNقجوادمحمدی خمک سيستانی، نويسنده وشاعر 

ن، از قيNام سNرزمين سيNستا«:تNاليف کNرده اسNت،در مقدمNۀ اثرخNويش مينويNسد»  خوشNيدی١٣٣٠ بھمن ١٩ورويداد 

ھمNواره بNا اسNتثناھايی انNدک زيرفرمNان خانNدانی )  نNزدھم١٩نيمNۀ قNرن (يعقوب ليث تا زمان سلطنت محمدشNاه قاجNار

  .بوده که او^د واحفاد خاندان صفاريان بوده، به ملوک نيمروز يا شاھان سيستان شھرت داشته اند

ر سلسله انساب اين ملوک، تNا ابوالفNضل نNصر اين توضيح را دراينجا واجب ميدانم که د:محمدی می افزايد که

ھيچ انفصال وانقطاعی وجود ندارد، اما )م١٠٧٢/خ ٤٥١/ ق٤٦٥درگذشته .م١٠٣٠/خ٤٠٨/ق٤٢١جلوس (بن احمد

از برافتNادن خلNف بNن احمNد در سNال ( سNاله ای ٢٨ميان اين ملک وآخرين بازماندۀ صفاريان نخستين، فاصNلۀ زمNانی 

وجNود دارد کNه در آن فاصNNله )  م١٠٣٠/خ٤٠٨/ق٤٢١ن ابوالفNضل نNصر بNNن احمNدم تNا برآمNد١٠٠٢/خ٣٨١ ق،٣٩٣

ايNن مNساله باعNث شNده اسNت تNا بNرای کNسانی کNه احتيNاط . نامی از صفاريان حکمران برسيستان بNه چNشم نمNی خNورد

  .به صفاريان مورد ترديد قرارگيرد] نيمروز[بيشتری ميکنند، انتساب ملوک

ن به اندازه ای درتاريخ محلی وملی وحتNی اس9Nمی سرشNناس انNد کNه ھرگونNه ملوک نيمروز يا کيانيان سيستا

ھمينقدر وبNه اختNصار اشNاره کنNيم کNه ذکNر احNوال ملNوک ايNن . توضيحی در بارۀ آنھا از مقولۀ توضيح واضحات است

سيNستان خاندان، درتاريخ کھن سيستان واحياء الملوک ملک شاه حسين کيانی وتاريخ منظوم شNجرة الملNوک وکتNاب 

  .تيت، به تفصيل آمده است. پی. جی

اين، درتواريخ ملی واس9Nمی ھNم، بNه مناسNبت ازايNن خانNدان وحکمرانNان آن يNاد شNده کNه از آنجملNه  ع9وه بر

تاريخ طبری، تاريخ مسعودی بيھقی، زين ا^خبارگرديزی،کامل ابن اثير، راحة الصدور، طبقNات ناصNری، مطلNع :است

خ، تاريخ مبارک غازانی، ظفرنامۀ شامی، ظفرنامۀ يNزدی، زبNدة التNواريخ حNافظ ابNرو، منتخNب السعدين، جامع التواري

التواريخ نطنزی، مجمل فصيحی، تاريخ الفی، زبNدة التNواريخ مNستوفی، احNسن التNواريخ، عNالم آرای عباسNی، خ9صNۀ 

  نادری،تاريخ احمدشاھی، السير، قصص الخاقانی،دستور شھرياران،مرآت واردات، جھانگشای نادری، عالم آرای 

  .وغيره] تاريخ حبيب السير ، روضة الصفا[مجمع التواريخ مرعشی، 

شعرای بزرگی چون رودکی سمرقندی وبديع الزمان ھمدانی وابونصر فراھی ھم شNاھانی از ايNن خانNدان را در 

  »٧.سروده ھای پارسی وعربی خويش ستوده اند

                                            
 ٣١ فصل ،١٣٣٦وري نن ي ترجمه حس،ده ھزار ميل در ايران،  پرسي سايكس - ٦



  
 

 

  ١١از  ٣ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعو

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

از دوره سلجوقی تا دوره مغول وعھد   غزنوی ووسامانی ن دورا تا) ھق٢٤٧( صفاریظھور يعقوب ليث از 

 اين  مقتدرو آخرين مرد. تيموری و پس از آن درعھد صفوي ، سيستان بطور کلی در تيول اين خاندان قرار داشت

او نه تنھا سيستان را دراختيار داشت ، .بود ملک محمود کيانینادرافشار،  درعھددر ربع اول قرن ھژدھم خاندان 

دھوتکی به اصفھان وتصرف آن شھر، خراسان را نيزضميمه قلمروخود ساخت و موه ھنگام قشون کشی شاه محبلک

  سال بعدپنج قرن قبل از خود برسرگذاشت، ولی ٣٠تاجی برسم کيانيان  درمشھد بنام خودسکه ضرب کرد و

  .٨تل رسيدبه قتوسط اسماعيل خزيمه و سپس  دولت او بوسيله نادرقلی افشارسقوط کرد )١٧٢٧(

در اين سلسله بشمار آورد که در تميتوان ملک محمود سيستانی را آخرين مرد مقبقول سرپرسی سايکس 

نيمه اول قرن ھژدھم مي9دی حين لشکر کشی ھوتکيان بر اصفھان او نه تنھا در سيستان حکم ميراند، بلکه مشھد و 

  ٩.قسمتی از خراسان را نيز تحت سلطه اش در آورد

 يا برادر)کيانی فتح عليخان کيانی ولطفعلی خان (ملوک کيانی  ام سيستان برضد نادرافشاربه رھبریآخرين قي    

مي9دی به وقوع پيوست که تا دوسال به اشتراک ١٧۴۶ و ميرکوچک خان سربندی درسال ملک محموددرزاده ابر

  .١٠يدًتوده ھای وسيع دھقانان ومخصوصا کيانيان از ارباب گرفته تا رعيت بطول انجام

در ھرحال حکومت سيستان در عھد س9طين صفوی در دست ملک ھای کيانی بوده وآنھا ھم مدعی بودند که 

برای اينکه نشان داده باشند آنھا از نژاد  در عھد صفوی برخی ازاين ملکوک. نسبت شان به س9طين کيانی ميرسد

 چنانکه در عھد ملک سلطان . نمونه بوده است ًواقعا ونسب خاندان بزرگ وتاريخی اند، دست به اعمالی ميزدند که 

برخوردار بودند  اکثريت مردم  از يک نوع بيمه اجتماعی ) شاه اسمعيل صفوی  معاصر (محمود بن ملک يحی کيانی 

و نقيبان و سپاھسا^ران و غيره از  و سادات و مشايخ و قضات ) دھقانان سا^ر ( و اکثر ملوک و اميران و پاداران 

داشت ، ھنگام ) استحقاق(نان و تا يک نان ھر کس وظيفه  اعلی سه نان ،اوسط دو « : نان  راتبه داشتند حکومت 

ملک داده ميشد و حقوق آنھايی را که پنج سال ) دارايی شخصی ( از سر کار خاصه  عروسی و يا ماتم داری مردم 

و برای شان داده  فته تا لباس سنجش ميگرديد سيستان بجای ديگر رفته و باز آمده بودند ، از آرد و روغن گر از 

   ١١.»ميشد

( نمونه ديگر از اين طبقه ، ملک نجم الدين بن ملک سلطان محمود کيانی است که در اواخر قرن دھم ھجری

اھل قافله که به عزم عراق از ھند حرکت  قافله ده ھزار شتری امير محمد امين مشھدی را با ) قرن ھفدھم م اوايل 

١٢.يک ماه در سيستان نزد خود طور مھمانی نگھداشت د و از سيستان می گذشت برای مدت کرده بو
  

مردم را بسيار کشت و . نادر افشار با وطن و وطنداران ملک محمود کيانی رفتاری بس خشن بعمل آورد

شار تا ھنوز خرابی فراوان انجام داد، با آنھم مقاومت و رشادت ھای مردم سيستان در برابر قشون نادر شاه اف

نعمتش را بقتل آورده بود سرانجام   نادر ھمچنانکه زمانی و لی.افسانه وار بر سر زبان مردم آن سامان می گردد

  . خودش نيز به ھمان سرنوشت دچار شد

  پس از   تاسيس دولت افغانستان افتاد وبه فکر ىدران خان احمددرخبوشان خراسان،بعد از قتل نادر افشار

 و در اواخر دست به لشکرکشی زدافغانى  توسعه قلمروبمنظور ن برگزيده شد، به پادشاھی افغانستاآنکه درقندھار

ھمان سال در رأس نيروھاى افغانى رھسپار ھندوستان گرديد، اما قبل از حرکت به جانب ھند به ميربرخوردارخان 

. طاعت از دولت افغانى دعوت نمايداچکزائى ماموريت داد تا به سيستان برود و بزرگان و خوانين آنجا را به ا

                                                                                                                                        
 ٢٥ خورشيدی،ص ١٣٣٠ بھمن ١٩جواد محمدی سکائی سيستانی،سيستان ورويداد - ٧

٨
   ۴٣٧ص ، الفنستون، افغانان، ٣۵۶، ص ٢ج  ، سايکس ، تاريخ ايران ، ۶۴٢، ص ٢مار ،ج  دکتر مھدی بھار، ميراث خوار استع-

  .٦٩ فصل ،٢ ج ،ی سايکس  سرپرس،  تاريخ ايران- ٩

١٠
  ٢١٠ -۶۴دولت نادرشاه افشار، تاليف خانم اشرافيان وخانم ارونووا، ص  -

   بقلم نبی کھزاد ،نا، شماره ھشتم، مقاله سيستان صدسال پيش، مجله آريا۴٣٨ الفنستون، افغانان، ترجمه فکرت،ص -٣ 

 ٩٤ ص ملک شاه حسين کيانی، احياء الملوک درتاريخ سيستان، - ١١

   ٢٢٤ - ٢٢٠ ھمان اثر ، ص - ١٢



  
 

 

  ١١از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعو

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 را  کيانی خان برطبق دستور پادشاه درانى وارد سيستان شد و با تدبيرتوانست ھمبستگى ملک سليمان ميربرخوردار

  . با دولت احمدشاه درانى جلب کند

و را به نظر ميربرخوردارخان بھترين کار براى استحکام ھمبستگى و حمايت ملک سليمان اين بود که دختر ا

کيانی کرد و ملک سليمان  او اين کار را. دت قايم نمايدؤبراى احمدشاه بزنى خواستگارى کند و از اين طريق رشته م

 ببعد ملک سليمان باقدم ودرھم )م١٧٤٧(از اين تاريخ. با کمال خوشوقتى اين وصلت و خويشاوندى را پذيرفت

  ١٣ .احمدشاه را يارى ميرسانيد

سليمان کيانی  :ناد و مدارک رسمی و تحقيقات تاريخی در مورد سيستان مينويسد بر اساس اس،گولد سميد

تحت اوامر احمد شاه درانی سيستان را اداره می کرد ماليات به عمال او می پرداخت و  در جنگ ھا قشون به 

جری  ھ١١٨٧ تا ١١٦٠بزنی داده بود و از سال درانی  اين شخص دخترش را به احمد شاه .کمکش می فرستاد

اصرخان نبه  حکومت سيستان را درانی تيمورشاه ،بعد از مرگ احمد شاه درانی .قمری اداره سيستان سپرده باو بود

تيمور  در دوره او^ده .  ھجری حکومت سيستان را داشت١٢٠٧ تا ١١٨٧اين شخص از سال  . دادپسرسليمان خان

  .اداره می کردشاه در زمان شاه محمود بھرام خان کيانی حکومت سيستان را 

را واداشت تا روابط ملک بھرام  ،  به سيستان رونما شده بو١٩ در آغاز قرن بلوچھاايکه با ورود نا امنى 

ھنگامى که او دختر خود .  به يک وصلت قومى متوسل شود ومستحکم سازدمدعيان سلطنت درافغانستان خود را با 

و سيستان پديد آمد و شايد به رھبران افغان  سياسى بين  رابطۀرا به ھمسرى شاھزاده کامران در آورد، نوعى 

سيستانى  به پشتى ملک بھرام ھمراه با نيروھای ه بود که ھنگام حمله محمدشاه قاجار به ھرات ، رابطخاطر اين 

ن و که ميان نيروھاى ايرا) بين تربت حيدريه و گناباد(  در جنگ کافر قلعه ًع9وتا .ه بودھرات برخاستحکمران بانى 

  .١٤اتفاق افتاد، نيز ملک بھرام خان به مدد وزير فتح خان شتافته بودم  ١٨١٨در وزير فتح خان 

  

  :درسيستان انکياني زوال

سرکوب بی امان  و تاخت و تاز لشکريان قاجاری به کرمان ومکران  در اوايل سلطنت فتحعلی شاه قاجار

و برخی از ناروئی وبراھوئی ب کوچ وسيع طوايف بلوچ خان زند بودند، سب طوايف بلوچ که از طرفداران لطفعلی

ی چادرنشينان براھوئی و بلوچان ناروئی از نواحی مورد تاخت کاندبا فاصله زمانی  .طوايف ديگربه سيستان شد

و گرمسير اقامت گزيده  البته سنجرانی ھا پيش از اين دوطايفه در منطقه رودبار). م١٨٠٠(وارد سيستان شدند وتاز،

 انجام يافت ، زمينه عناد و دوگانگی  سيستانسربندی و شھرکی بر اثر مواصلت ھايی که ميان اينان و طوايف. بودند

  ملک بھرام خان کيانی مانع از آن گرديدصولت وقدرتگرديد، اما فراھم اينان با حاکميت خاندان کيانی در سيستان 

 . ١٥که تا دوران حيات وی اين عناد و دو گانگی علنی شود

 ميرخان سربندی و ]١٩در دھۀ سوم قرن  [ ، درمحل به عمل آورده١٨٧٢ در گولد سميدکه  ینابر تحقيقاتب

در ميان سيستان صاحب نام و آوازه ای  ھاشم خان شھرکی و از بلوچھاعلم خان ناروئی و خانجھان خان سنجرانی

 ملک ملک بھرام،پسر]وانين فوق الذکرخ[ اينک درغياب ملک بھرام فرصتی مناسب فراھم آمده بود تا ،شده بودند 

اين نيت به منصه عمل . ندمايدر ميان خود تقسيم ن ج9ل الدين کيانی را از سيستان بيرون کنند و متصرفات وی را

و ملک ج9ل الدين کيانی را از سيستان اخراج کردند، اما بزودی شاھزاده کامران از ھرات خود را به  کشيده شد

را برای فرزند ) سربندی(رش را خاموش ساخت و برای اثبات يگانگی ، دختر محمدرضاخان سيستان رسانيد و شو

  .برقرارساختوزيرخود يارمحمدخان الکوزائی عقد بست و ملک ج9ل الدين را برای بار دوم به حکومت سيستان 

                                            
  ١٧٤ رئيس الذاکرين ، غTمعلى دھبانى ، زادسروان سيستان ، ص - ١٣

  ببعد٧٥٣، ص ٣ان اثر، ج ، محمود محمود، ھم١٧٩-  ١٧٧ زاد سروان سيستان ، ص - ١٤

١٥
  ببعد١٧٨ رئيس الذاکرين، زادسروان سيستان،ص-  



  
 

 

  ١١از  ٥ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعو

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

د قرارگرفت ھرات از جانب محمدشاه قاجار مورد حمله ومحاصره شدي)  ھجری١٢۵۴( مي9دی ١٨٣٧در سال     

ن فرصت يمدر ھ] ھنگامی که ملک بھرام کيانی با نيروھای خود به کمک شاه کامران به ھرات رفته بود[و 

که جانشين پدرشده بود به اتفاق ھاشم خان شھرکی و بلوچھای ديگر، ج9ل پسرميرخان سربندی محمدرضاخان 

از اين پس ديگر نشد . يان را بين خود تقسيم کردندالدين کيانی را برای بار دوم از سيستان اخراج و متصرفات کيان

  .١٦کمکی به خاندان کيانی سيستان برسد و اين خاندان بکلی روبه زوال رفت و از قدرت افتاد

ج9ل قبل از اخراجش از سيستان،ازمطالعۀ  تاريخ اين دوره برمی آيد که ج9ل الدين پسربھرام خان کيانی، 

در اختيار خود داشته، محمدرضاخان سربندی سه رودھيرمند را درشمال ومغرب آباد، بنجار وساير قطعات ديگر 

کوھه، چلنگ و بعضی جايھای ديگر را درطرف مغرب  وجنوب غربی مالک بوده، ھاشم خان شھرکی دشتک، 

وقسمت ھای ديگر را در مرکز کانال بزرگ دار بوده، بلوچھای ناروئی که رئيس شان دوست محمد ) پولکی(پولچی

 بوده، برج علم خان وقسمت جنوب شرقی را در دست داشته، عليخان يا ابراھيم خان سنجرانی متصرفات او خان

موقعی که ج9ل الدين کيانی از سيستان رانده شد، محمدرضاخان ج9ل . محدود بوده به چخانسور وساحل مقابل اينھا

  .و نيز ھريکی سھمی برده باشند اانآباد وساير قسمت ھای شمالی را ھم مالک شد ومحتمل است ھمدست

  دولت مرکزى در اين کشور از ھم پاشيده شد،ۀم که شيراز١٨٣٩تجاوز انگليس بر افغانستان در پس از

 طايفۀ کيانی تا و  بودندناروئی  ونجرانیس یھا و بلوچھا  سربنديھا و شھرکيعبارت ازسيستان درطوايف عمده 

 مي9دى سيستان به ھرات وابسته بود و ١٨٥١در حالى که تا سال  . بودندًکام9 از اقتدار و شھرت افتاده) م١٨٤٥(

ايران بر ھرات  فقط پس از حمله .فرستاد بعد از آن به قندھار پيوسته شد و به امراى افغانستان ماليات و قشون مي

مدتى بطور  است که برخى از سران طوايف سيستان در ت9ش فرار از مرکز افتادند و حتى براى ١٨٥٧در سال 

، توجه خود را به سيستان  کشيدولى پس از آنکه ايران بنابر تھديد انگليس از ھرات عقب،مستقل حکمرانى کردند

 برخى از رؤساى محل را چه از راه تطميع و چه از  خزيمه عربمعطوف نمود و توسط حکمران بيرجند ميرعلم خان

يگانه وارث متصرفات محمد رضا خان سربندی  خانيعلدراين ھنگام  . طريق تخويف متمايل به ايران ساخت

ی و ابراھيم خان سنجرانی بعد از برادرش عليخان ئان ناروخسربندی بود و امراء ديگر ھاشم شھرکی ، دوست محمد

بنابر وعده ھای حکمران على خان سربندى  . بودند درسيستان سنجرانی ھر يک نماينده بزرگ خانواده ھای خود

 به تھران دعوت شد و چند ماه بعد با ازدواج با يک شھزاده خانم قاجارى به سيستان ١٨٥٧ سال در پايانبيرجند 

به قتل رسيد و  پسر رضاخان سربندی در قلعۀ سه کوھه ولى پنج ماه بعد توسط برادرزاده خود تاج محمد،برگشت 

سکنى داشت ، حمله برد و او را از ًخود برجاى عمويش تکيه زد و متعاقبا بر ابراھيم خان بلوچ که در جھان آباد 

از آن پس ابراھيم خان در قلعۀ چخانسور مسکن گزيد ونفوذ خود را در شرق تا کده وخاشرود بسط . آنجا بيرون کرد

  . معروف به شاه پسندخان بود،توسعه دادساکزیخان ح محمدمال تا ^ش وجوين که در تيول صالداد ودرش

 کيانيان فقط دو نوه از ملک بھرام کيانى در ۀآور ميشود که از او^د مي9دى ياد١٨٧٢ سالگولد سميد در

ولى او از اين دونفر اسم نمى برد  .سيستان باقى مانده اند که يکى در بھرام آباد و ديگرش در ج9ل آباد سکنى دارند

   ١٧ .يفه کاسته شده استو سربنديھا در سيستان، از اھميت و اقتدار اين طا و معلوم مى شود که با عروج قبايل بلوچ 

ج9ل :  مي9دى ، سيستان را بدقت گردش کرده ، در مورد طايفه کيانى ميگويد١٨٩٨پرسى سايکس که در 

رئيس اين طايفه از دست . آباد مرکز طايفه کيانى در ميان کنگى واقع است که اھميتى چندان به آن داده نمى شود

پس از تحقيق .  از اين ناحيه به سرخس رفته و در آنجا زندگى ميکندًفع9) ت الملک علممشحًظاھرا  (مخالفين خود 

در اطراف اينکه آيا طايفه کيانى نوشته ھا و شجره نامه ھايى ھم از قديم در دست دارند يا نه ؟ معلوم شد که قديمى 

 نھا صادر که اينک در دست آنھاست ، فرمانى است که از طرف يکى از س9طين صفوى به عنوان آ ترين منشوري

                                            
١٦

  ، حکميت گولد سميددر سيستان ديده شود٣ ج ،١٩ تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن  محمود محمود، ،-
 ٤٣، فصل ٣ ج  محمود محمود،- ١٧



  
 

 

  ١١از  ٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعو

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 . ١٨ شده است 

 مي9دى در سيستان اقامت گزيدند و با شھرکى ١٩ ياد آور ميشودکه، ايل ناروئى بلوچ در اوايل قرن سايکس

خود را از اعقاب عربھاى ) روئىھيا ن(اروئی ايل ن. ھا و سربنديھا، دوطايفه نيرومند فارسى سيستان ايت9ف نمودند

 ھزار خانوار آنھا در سيستان در تحت سرکردگى سعيدخان پسر سردار شريف نھروان عراق ميدانند و در حدود دو

شھرکى ھا در حدود پنجصد خانوارھستند که آنقدر مھم شمرده نمى شوند، ولى . خان ناروئى بسر مى برند

رد و  ايل سربندى بود که بقول سايکس ، تيمور لنگ آنھا راقلع و قمع ک١٩مقتدرترين اي9ت سيستان در اواخر قرن 

نادرافشار عده يى از سربنديھا را که حدود سه ھزار خانوار بودند ، . معدودى که باقيماند بودند، به بروجرد کوچ داد

   ١٩ .به سيستان فرستاد

 آنجا که از ،م١٩٠٥-١٩٠٣درسال  جى ، پى ،تيت ، يکى از صاحب منصبان نقشه بردار ھيئت ماکماھون

که ، کيانيان  ميکند نيان به عنوان وارث شاھان ايران ياد کرده ابراز عقيدهنسل شرقى ايران سخن ميگويد، از کيا

کيانى ، ملک عظيم خان  از پدر خويش ملک  مسن ترين وارث خاندان .ويژه گى نسل خود را بحد کافى حقظ کرده اند

 و متوقعى از در قيافه و شکل وصورت ملک عظيم خان تربيت مخصوص. ج9ل الدين نقشى زيبا به ارث برده است 

 و کاسه متناسب سر و چشم ھاى غزال مانند که در حلقه ھاى جلى نصب اند. حسب و نسب قديمى آشکار است 

با ھم ، ) که اکنون بعلت پيرى خميده است( ريش قشنگ و کامل و دست ھا و بازوھاى قوى و يک ھيکل متوازن 

د کم سن و سال تر بخصوص در برادرزادگان عظيم خان و البته در افرا. وى را نمونه کامل ٓان نسل و نژاد ميسازد 

  ٢٠.خويشاوندان ديگر او آثار تنزل برجسته و آشکارى وجود دارد که اينک ويژه جمعيت بخارا شده است 

در زمان مکماھون در سيستان :  مي9دى ، ميخوانيم که ١٩در تاريخ روابط ايران و انگليس در قرن 

و براى  کسانى از اعقاب کيانيان در سيستان وجود داشتند که بحال فقر و ف9کت زندگى ميکردند) ١٩٠٥-١٩٠٣(

   .٢١بکار ميرفت» سيستانى«تميز شان از سايرعناصر غريب کلمه 

در از نزديک م9قات نموده با بقايای خاندان کيانی حين مطالعات بشرشناسی خود در سيستان،   تيت.پی.جی

درھرحال با مرگ ملک بھرام کيانی ،خاندان کيانی ديگر روبه زوال نھاده واز رونق  : مورد خاندان کيانی ميگويد

اميدوار کننده برخوردار و نمايندگان اين خاندان نيز درسيستان ديگر از آتيه ای روشن و وحتی بقايا  مانده اند

گرچه از . فخر و غرور به ايشان اجازه نميدھد که دختران خود را به ازدواج با رؤسای ديگراين ديار بدھند. نيستند

ی بزرگ منطقه ای و محلی ضعيف اند که دخترانشان قادر به وصلت با خانوادھا سوی ديگر بقدری فقير و

  . ًسرزمينھای مجاور نيستند وبه نظر ميرسد که محتم9 مرگ و ميرکودکان مؤنث درميان آنھا قابل م9حظه است

لی است که ھنوز به افيون وديگر مواد مخدره ع پسرجوان ملک عظيم خان بنام حيدرگل سرسبدجوانان کيانی

دان سلطنتی جزئيات حقارت آميزفقر وف9کت خويش را فراموش کرده اين خان او، او^د آلوده نشده و درتحت نفوذ

 ، شکايت و تظلم برضد کيانيان را خواه به گفته ميشود، حشمت الملک داماد شريف خان ناروئی، حاکم سيستان. اند

ايعه ای موجود ش: تيت ميگويد.  سياسی وخواه به علت اغراض شخصی بصورت جدی رسم کردۀعنوان يک حرب

بنابرين حشمت الملک، ملک گلزار کيانی .بود که کيانيان از دادن يکی ازدختران خانواده خود به او ابا ورزيده بودند

چون اين مرد . آورد کول در راچنان تحت فشارگذاشت تا مجبور شد يکی از دختران خود را به عقد کدخدا تاج محمد

                                            
، نيزتاريخ ايران از ھمين ٣٢ و ٣١، فصل ھاى ٢، ج ١٣٣٦دت نورى ، چاپ ،  ميل در ايران ،ترجمه حسين سعاده ھزار  سايکس ،- ١٨

 ٥٢٠، ص ٢مولف ، ج 

  ٣٩٥، ص ،٢ج  پرسى سايکس ، - ١٩

 ١٨٧ - ١٨٦،ص ٢ تيت ، سيستان ، ج - ٢٠

 ١٩٥٣، ص ٧ محمود محمود، ج - ٢١



  
 

 

  ١١از  ٧ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعو

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

سکتۀ قلبی  برغرور وغيرت ملک چنان ضربه وارد نمود که بزودی باعث بود،) از طايفه کول(از تبار غ9مان 

٢٢.ملک گلزارشدومرگ 
 

در بارۀ اينکه ملوک کيانی، برغم گردن کشی ھای اي9ت تابع شان ھمچنان محترم بوده اند، ع9وه برگزارش 

رند، طبق آئين روابط کريستی،سندی ھم در دست داريم که در آن سران شھرکی، آنگاه که عزم عزيمت به بم را دا

، اما سرانجام اين احترام ٢٣بزرگان کشوری با دربار، پيش از عزيمت از ملک بھرام خان کيانی کسب اجازت ميکنند

  .٢٤ در زمان فرزند ملک بھرام خان،يعنی ملک ج9ل الدين خان،از بين ميرود و ملوک به کلی منقرض می شوند

  

  :ان کيانيوافول زوال علل 

 پيرميگردد بتدريججوان ميشود ورشد ميکند،ھرپديدۀ اجتماعی يا طبيعی پس از تولد  است که مسلم 

 يک منحيث اقتدار کيانيان نيز.جای خود را به يک پديدۀ نو خالی ميکند نھد و مینابودی  وبه زوال  وسرانجام رو

معھذا . از ميان رفت  وبه نزول نھاد روتا سرانجام  فراز خود را پيمود پرازعروج و ، دوران پديدۀ اجتماعی 

  .ملوک کيانی را ميتوان چنين برشمرد علل انقراض ۀمواردعمد

ميان ملوک ،) وسنی شيعه(مذھبیاخت9ف يکی ھم ،  تاريخی طايفۀانقراض اين متفاوت درميان علل  -١

 برايران، ان صفويسلط کيانيان واکثريت مردم سيستان تا قبل از ت.استسوب به اين طايفه افراد منملک زادگان وو

ی ميان اھل تسنن درشت، خط فاصل نان مذھب شيعی درايرشدمی رس ،ظھور صفويه وبودندمذھب تسنن پيروان 

   .کرد جدااز ھم سنی وشيعه بدو گروه وتشيع کشيد ومردم را از ھم 

پراز خشونت وتحقيرآميزحشمت الملک ميرعلم خان خزيمه، حاکم سيستان بعد از اشغال وتقسيم   رفتار-٢

 : ھم از رفتار خشن او ياد کرده مينويسد،تيت. آن،درعھد محمد شاه قاجار، بسيار چشمگير و برازنده بوده است

حشمت الملک حاکم اخير ، شکايت و تظلم عليه کيانيان را رسم کرد و خواه به عنوان يک حربه سياسى و يا به «

ن که در آغاز تصرف سيستان ميخواست در ميرعلم خا» ٢٥ .علت اغراض شخصى بصورت شديدى برآنھا فشار آورد

دم سيستان را به اطاعت از دولت مرواز طريق وصلت ھای سياسی پا کند، سيستان برای خود پايگاه مردمی دست و

با دختر يکی از ملوک کيانی ابتدا خواست   وازاين طريق موقف خود را نزد شاه ايران ارتقا دھد،وادارکند يرانا

اين امر سبب شد تا ميرعلم خزيمه  ازدواج نمايد، اما ملک کيانی از دادن دختر خود به ميرعلم خان ابا ورزيد و

ی عليه اين زمينه يانستان بودند،کينه بدل گيرد و از ھر امکان و نسبت به اين خاندان که از ھواداران دولت افغ

 ملک گلزارخان پسرملک ج9ل الدين کيانی را مجبور ساخت تا اين حاکم مستبد ومتجاوز،.خاندان سوء استفاده کند

غم اين ، گلزار خان از در آورد) ازتبار غ9مان زادگان(کولمحمدتاج ازدواج عليرغم آرزوی قلبی،دخترش  را به 

   .با زندگی وداع کردگرديد و سکتۀ قلبی دچارننگ دق مرگ شد وبزودی 

را افزايش داد و در نتيجه وخاندان شھرکی سيستان فشار بر افراد با اعتباراين خاندان  خزيمهخان ميرعلم ا

ستان آنھايی که تحمل توھين ھا وتحقيرھای وارده از سوی حشمت الملک علم را نداشتند ، مجبور به ترک سي

 مي9دی١٨٧٣ در ترسيدند و خود جان براز روش مستبدانۀ اميرعلم خان ولی سران ديگر سيستان .شدند

ان اين سر .بگويدند که سيستان را ترک ستخواواز وی ند دزبه قيام  دست خان ميرعلماعليه ) قمری١٢٩٠(

شريف خان ، وجوينش^خان ساکزی ازابراھيم خان سنجرانی، سلطان احمد:شورشی عبارت بودند از

البته .سرفرازخان بلوچ وملک عباس خان کيانی از رودبار و  وسردار امام خان سنجرانیان ،سردارکمالخئیونار

                                            
٢٢

   ١٨٣، ص ١جی ، پی، تيت ، سيستان، ج -

 ٢٨، سند شماره ٧٢ص  ،) مجموعۀ اسناد تاريخی سيستانبحوالۀ (جواد محمدی سکائی - ٢٣

  ھمسرج9ل الدين کيانی ه  کستراآور اد يبلقا ،٤٠ -٣٦ص يدی، خورش١٣٣٠ بھمن ١٩جواد محمدی سکائی،سيستان ورويداد  -  ٢٤

 )٢٥١ھمين اثر، ص(.سردار ابراھيم خان سنجرانی بوده استخواھر

٢٥
   ١٨٣، ص ١جی ، پی، تيت ، سيستان، ج -



  
 

 

  ١١از  ٨ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعو

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

خواھش شورشيان، اميرعلم خان  توجهند وبا ردکوغايله را خاموش  رسيدنداو کمک ً فورا به نيروھای نظامی ايران

 آنجايی که اميرعلم خان آدم د، اما ازيگرد تعيين  بنام صمصمام الملکديگریشخص ش عوضن عزل واز سيستا

 دوباره به حيث حاکم به مي9دی ١٨٧٤ درسال ود رکودی اوليای امور ايران را قانع زوھوشياری بود، بزرنگ 

  .٢٦ديسيستان بازگرد

پسر سردارجان خان سردار ابراھيم خان بسوی  خويشاوندیودست دوستی اين بار خزيمه ميرعام خان ا 

 را برای) رئيس ^ش وجوين(دختر سردار احمدخان ساکزی دختر او را برای خود و  ونی بلوچ دراز نمودسنجرا

به ) حشمت الملک دوم(ريف خان ناروئی را برای پسر ارشدش علی اکبرخاندختر سردار ش  محمداسماعيل وشپسر

 ٢٨تبسعقد  علی اکبرخان خان پسرمحمدرضا نواسۀ خودسردار پردلخان سربندی را برای  خترد  و،٢٧زنی گرفت

  .استحکام بخشيدپايه ھای حکومتش را در سيستان سان ين بدو

از آن موارد ی يکو محمدی خمک سيستانی عوامل زيادی را برای انقراض کيانی ھا برميشمارد، جواد -٣

محمدی  .وتون وتربت حيدريه وھرات ونقاط ديگر استمھاجرت کيانيان از سيستان به ھند وبلوچستان وسرخس 

 سيستان به جاھای ديگر، از جمله به مھاجرت بيش از اندازۀ افراد اين خاندان از«:تانی مينويسدخمک سيس

گفتنی دربارۀ اين مھاجرتھا اينکه بيشتر کيانی ھا ھجرت کرده از سيستان،سرانجام پيوند خويش ( . استھندوستان

نمونه دراين باره ملک زاده ھای بلوچستان وبه ويژه ملک زاده ھای . ًرابا کيانی ھای سيستان عم9 از دست داده اند

 نسبت به سيستان وھويت سيستانی گرايش ، سراوان اند که با تکيه برھويت بلوچی خويشدر» جالق«منطقۀ 

اين ملک زاده ھا از جھت مذھبی به کلی سنی .نميخواھند که اين ھويت را داشته باشندندازه ای اندارندھيچ، که تا 

ش پای فشرده اند، نه اينکه به باور من بقايای کيانی ھای بلوچستان از ھمان آغاز در تسنن خوي...«.)مذھب اند

به ھمين دليل ھم ھست که امروزه آنچه که از . افول صفويه مذھب عوض کرده باشند چون برخی از قبايل، پس از

٢٩ ».کيانيان در سيستان باقی مانده اند ھمان فرزندان ملوک کيانی اند و^ غرو تمامی شيعه مذھبند
  

کی  از عوامل عمدۀ تفرقه وانشعاب بين کيانی ھا، گرايش  به باور من ي«:می افزايدمحمدی خمک سيستانی 

ًواينکه اينک ملک زاده ھا در بلوچستان ک9 سنی اند، . ملوک شان به تشيع وسنی شدن بدنۀ کيانيھا بوده است

نه اينکه بعدھا عده ای از کيانيھا از تشيع برگشته . مسأله ای است که برميگردد به ھمان آغاز شيعه شدن ملوک

ًاحتما^ (می شوند که نوشيروانيھاکه سرانجام کيانی ھا چنان باھم بيگانه  اين اخت9ف ھا است شايد براثر .دباشن

حسن احمدی،جغرافيای تاريخی، (بلوچ شده ، در زمان ملک بھرام خان) شيروانی ھا ياد شده در نژادنامه افغان

ا می بينيم که در يورش آزادخان خارانی به به رغم ھمجواری باوی، ھيچ ارتباطی با او ندارند وبعد ھ) ٢٠ص

به ياد دااشته  ھيچ اشاره ای به ارتباطش با کيانی ھای سيستان نميشود و) ٢٧١حسن احمدی، ھمان اثر، ص(قاين

  " ٣٠ .ران بلوچستان پاکستان بلوچ انداآزادخان ، درخ باشيم که ھم اکنون فرزندان

 زمان سلطنت شاه تھماسب اول  را به گسترده کيانيانمھاجرت، تاريخ آقای جواد محمدی خمک سيستانی 

سلطان محمود پيدا ميکند  براثر کم لطفی ايکه شاه صفوی نسبت به ملکبه عقب برده مينويسد که، صفوی درايران 

به عنوان تيول به او پيشنھاد  نزد خويشاوند مادری خود،ھمايون گورکانی رفته، ^ھور ملک سلطان محمودو

پنجاب پاکستان جمعيت انبوھی  را تشکيل ميدھند وبقايای  امروز کيانيھا در) ١٥٨-١٥٤الملوک، صاحياء .(ميشود

) ٢٣٠سايکس ده ھزارميل درايران،ص .(شان ھنوز ھم در بلوچستان ھم با نام کيانی، ملکی وملک زاده ھا معروفند

تا کنون در بلوچستان  که ،فرزندان اويندو )نژادنامه افغان:نک(وباز اين عده به غير ازابواب جمعی آزدادخان خارانی

که نژادنامۀ افغان حضور شان را در اطراف ھرات  ھمچنين غير از کيانی ھای اند .باش دارند و پاکستان بود

                                            
٢٦

  ٢٦٧، صيدی خورش١٣٣٠ بھمن ١٩سيستان ورويداد ، جواد محمدی سکائی -  

٢٧
  ٢٧٣، صيدی خورش١٣٣٠ بھمن ١٩جواد محمدی سکائی،سيستان ورويداد  - 

٢٨
  ٢٣٤،صيدی خورش١٣٣٠ بھمن ١٩جواد محمدی سکائی،سيستان ورويداد  - 

٢٩
  ٣٠، صھمان اثرجواد محمدی سکائی، -  

٣٠
  ١٤٦، صھمان اثرجواد محمدی سکائی، -  



  
 

 

  ١١از  ٩ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعو

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ه ملک محمود سيستانی ھم، ااز کيانی ھای ھمر.ذکر کرده است  خانوار٧٢٠]در عھد اميرعبدالرحمن خان[وقندھار

ز ھم کم وبيش با سيستانی ھا و ھمين نام کيانی، درمحو^ت تربت حيدريه موجود اند که ھنصد خانوار، با امروز چند

٣١ ».ھمچنان که کيانی ھای سرخس. در ارتباط اند
  

   از نوادگان ملک محمودسيستانی بود خان ملک کيانیقرن بيستم، آخرين مردنامدار خاندان کيانی، اول در نيمه 

  . ه استيستان برخوردار بودکه از شھرت و اعتبار فراوان در س

  

  :  کيانيانۀخانملک ، آخرين بازماند

ملک محمدعلى خان مشھور به « :در کتاب زاد سروان سيستان در باره اين مرد نامدار کيانى ميخوانيم که 

. بود) شاه خراسان( خان ملک پسر ملک خان ابن ملک محمدخان اين ملک رستم اين ملک شاه محمودسيستانى 

 . ابن ملک بھرام خان بود....  بى بى دوران دختر ملک على اکبر ابنمادر وى

ملک محمدخان يعنى پدربزرگ خان ملک در منطقه برج محمدخان سکونت داشت و ارگ وى به نام خود او 

به جھت شخصيت بارز جد خويش يعنى ملک محمود  ملک محمدخان عليرغم آنکه خويشتن را. جايگاه زندگى او بود

حق برترى و شايد شايسته حکومت مى ديد، به سبب آشفتگى محيط و از ھم پاشيدگى قدرت کيانيان ستسيستانى م

نا بسامانى وضع آب و يا تغيير مسير شاخه اى از ھيرمند که . تا به مالکيت برج محمدخان قناعت کند ناگزير گرديد

 کشانده "ده خانم"تا به   ناگزير گرديداراضى ويرا مشروب ميکرد، به ويرانى ام9ک او انجاميد و ملک خان پسرش

طغيان رودھيرمند و ھمچنان خشک . سيصد سھم زمين مزروعى آن به تصرف خويش در آورد و اين قريه را با شود

ًسالى ھاى پى در پى سيستان ھمآھنگ با نفوذ خاندان عـلـم  در اين منطقه دوران نوجوانى تلخى را  )حشمت الملک( ً

  .آورد ن يا خان ملک پديدبراى ملک محمدعلى خا

 مردان بزرگ و سرکردگان و ريش سفيدان زبده و ،بدون ترديد در ميان معاصرين خان ملک در سيستان

خاطره بسيارى از اين مردان بزرگ و پاک سرشت حد اقل در ذھن وابستگان شان و . صاحب مال و نام کم نبوده اند

 از اينان سخن بميان مى آيد خان ملک از نام و شخصيت استثنائى اما ھنگامى که. در ميان طوايف باقى مانده است 

 .جميع بزرگان و آگاھان و معمرين خودى و بيگانه سيستانى تبار از خان ملک به افتخار ياد ميکنند. برخوردار است

 .بازتاب داده ميشود تا به عظمت و پايگاه شخصيت وی پی برده شود بگونۀ نمونه نظريکی از مخالفان وی  دراينجا 

  

  چه ميگويد؟خان ملک  ۀدشمن دربار

 دشمنى آشتى ،آنچه مسجل است: ويدگآقاى رئيس الذاکرين که زندگى نامه خان ملک را تشريح کرده مي

زندگى خان حسين بارانی در بارۀ حميد بارانی پسرغ9م ھنگامى که از . بود  غ9م حسين بارانىبين خان ملک وناپذير

ملک مطالبى درخواست نمودم، بدريافت نامه اى موفق شدم که الحق به عظمت وجودى خان ملک و علو ھمت حميد 

ًبارانى اعتقادى محکم يافتم، اينک قسمتى از مضمون اين نامه راعينا به عنوان سند افتخارى از اصالت ھاى قومى 

  : سيستان تقديم مى دارم 

او ھمه روزه به استثناى اندرونى . رچه در مورد سخاوت ، شجاعت و پاکى خان ملک بنويسم ، کم است ھ« 

شبھا در اندرون . و ھميشه باجمع مردم ناھار مى خورده است  برنج و گوشت تغذيه ميکرده  نفرمرد را با سيصد

د که با وسعت منطقه به زن و دختر در پاکى آنچنان بو.غذا ميخورد و بيشتر اوقات غذاى شبانه اوجگر مرغ بود

 آنان  بهو با کوچکترين خطا اشت و اقوامش را نيز تحت کنترول قرار ميداددمردم بابا خطاب ميکرد و چشمى پاک 

مثل ساير خطاکاران رفتار مى شد و براى تنبيه آنان زندان داشت و باکنده و زنجير دست و پاى شان را مى بست و 

در شجاعت در زابل منحصر به فرد بود، به خصوص در ماجراى جنگ مارونگى . زننددستور مى داد تا ش9ق 

و امور خزانه و  امور کشاورزى خان ملک را از خيرآباد تا کياباد قربان بارانى اداره ميکرد. شجاعت آو آشکارشد

                                            
٣١

  ١٤٦، صھمان اثر-  



  
 

 

  ١١از  ١٠ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعو

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 ام آمدن بشھر با صد سوارئى على و نوکران بسياربود که به ھنگامور باغات را کرب9. انبار ھا را شاھدوست بارانى 

رمه گوسفند و گله گاو خان ملک قابل شمارش نبود، تنھا ھفتصد اسپ . وارد شھر و بالعکس وارد ج9ل آباد مى شد

ست آشپزخانه حاج پر ترين بود و سر بآشپزخانه وى بزرگ ترين و جال. رھوار در ج9ل آباد و ده خانم داشت 

ھريک از ھمسران او با تقبل .  و روز زير دست او انجام وظيفه ميکردند زيادى آشپز شبۀعباس خرسند بود و عد

 .به راستى که او بسيار بسيار باشرف زندگى کرد. و کلفت جديد وارد ارگ مى نمود مخارج آنھا راعروس ميکرد

  . براى زير دستان و رعايا به گونه پدرى مھربان بود

انى که مثل فرزند او بود اخت9ف مى افتد که متاسفانه  شمسى بين خان ملک و غ9م حسين بار١٣١٨در سال 

غ9م حسين بارانى که پسر . برندميو طرفين ھستى و امکانات خود را در اين راه از بين  پانزده سال طول ميکشد

از افراد طايفه بارانى و طوايف  بين چھار صد نفر ادعاى قريه خانم را مى نمايد و اراضى اين قريه را قربان بود

 در اين مدت تمام ثروت قربان و شاھدوست در اين راه . بين آن دو آغاز ميشودديگر تقسيم ميکند و از اينجا مبارزه

ًتا غ9م حسين بارانى پس از زندانھاى مکررکه جمعا ھفت سال و سه ماه طول ميکشد، پيروز شده  خرج مى شود

 .زمين ھا را در اختيار مى گيرد

گ ھاى زياد بين رعايا و سواران خان ملک با طايفه بارانى اتفاق مى افتد که  شمسى جن١٣٣٢ تا ١٣٢٠ از 

 خان ملک در حالى فوت کرد که از عظمت ١٣٣٢اين کينه و عداوت ادامه داشت تا در سال . بدون تلفات نبوده است 

 جھان فروبست يک سال بعد شاھدوست در ھمان شبى که خان درگذشته بود، ديده از. و قدرت و ثروتش اثرى نبود

از مرگ شاھدوست باز به ھمان شب غ9م حسين بارانى کشته شد و در نتيجه کوچکترين بھره اى از  و يک سال بعد

برادر من قلم من . اين ھمه ت9ش ھاو مرارت نبرد و علت آن ھم روح بزرگ خان بودکه خداوندعدالت را اجرا کرد

ين بسنده ميکنم که ھمه چيز که يک انسان بايد داشته باشد، او قاصر است که محسنات خان ملک را بنويسم ، به ھم

ًضمنا انقراض کيانيان براى . در حد کمال ذاشته است و شما مى توانيد کتابھا از عظمت روحى و فکرى او بنويسيد

  ٣٢»... بار دوم در اين زمان شروع مى شود و با مرگ خان ملک ھمه چيز مرد

 

  

 ارگ  ج9ل آباد محل سکونت خان ملک کيانی

در رثای اين شخصيت کيانی شعری سروده  که چند بيت آن ) سھی سيستانی(آرمينشاعر معاصر سيستان، آقای رضا 

  :اينجا می آيد

                                            
٣٢

  ١٩٦ – ١٩٤ زادسروان سيستان ، ص -  



  
 

 

  ١١از  ١١ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعو

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 نىبرمزارخان ملک کيا

 يـدار سيستان ديــدمـمـــرد ب          خـفــته در داخــل ج9ل آباد

  جــھــان ديـدمۀور آزادـگــــ           رسال کــھنـدر دل ارگ دي

 شـان ديــدمـى نمداد از مــرد          گورمردي که بى نشانان را

 مشت خاکى و استخوان ديدم          زان ھمـــاى سعــادت ايــام

            لوه گر از دل غبار زمانج

٣٣ت کيان ديدمــشـرف و شوک
  

                                            
 )سھی سيستانی( ،شعر از رضا آرمين١٩٧ زادسروان سيستان ، ص  غTم علی دھبانی،- ٣٣


