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 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 

  ٢٠١٣/ ٢٢/٩                                                                                                  کانديد اکادميسين سيستانی      

  ، ليثيعقوب نظامی وخصلت جوانمردی نبوغ

� عياری ازسيستان َ  

 رسيد و به پادشاھی�عياری وازعياری  رويگری به به عنوان مرديکه از  ليث  يعقوبمطالعه سرگذشت   
ه  سياسی نفرت داشت و ب دغلبازیکه از  پادشاھي

 او راکه ازدل و جان،  اتکای شمشير و لشکري
يکردند، جالبترين بخش دوست ميداشتند و ھمراھيش م

صمم ومليث مردی آھنين   يعقوب. تاريخ کشور ماست
 علویحسن بن زيد يکی از دشمنانش يعنی .بود

روای طبرستان او را از لحاظ عزم راسخ و فرمان
 . بودناميده » سندان«راده پوBدينش ا

سربازی . يعقوب به تمام معنی يک سرباز بود 
 که ھميشه بتپرھين، نافذ و شناس، خش  پرکار، وقت

يعقوب مثل ھمه قھرمانان .  عمل و پيکار بودۀآماد
 ھرگز فرصت اين را نداد که ،جنگجوی تاريخ

خود او نيز مردی . دنلشکريانش به تن آسايی بپرداز
 .جوئی نيفتاد  و ھوس آسائی  ھرگز در فکر تنکه  بود
زاده و در   بر خانه زين «که  بوداز جمله کسانيو 

 ورده شده بودند و فراش شب آنھا نمدزره پر  جامه
  شھر زابل سيستانجنوبی يعقوب ليث در دروازۀ تنديس                                                       ».زين بود

  
وقتی ارادۀ سفری داشت و ايام تابستان بود، رخت و س1ح پوشيده بر بامی در آفتاب ايستاده بود و  «: گويند
يکی از ندما معروض داشت که ھوا به غايت گرم شده است .  را ميکشيد که منجمان تعيين کرده بودندانتظار وقتی

يعقوب گفت که ھرگاه . ئی استراحت کنند تا وقت مقرر نزديک شود به صواب نزديک خواھد بود  اگر پادشاه در سايه
ر معرکه جنگ تاب تندی نيزه و شمشير و فردا، د. مرا تاب گرمی آفتاب نباشد و به استراحت خود را عادت فرمايم

  ١»؟تير چگونه دارم، و بکدام استعداد بر دشمنان حمله آورم
نشست و سرش را روی شمشير  بر روی زمين می. پوشيد  لباس کرباس می.  يی داشت يعقوب زندگی ساده 

ارد مخصوصی را بدور خود جمع پذيرفت گ  گذاشته، ميخوابيد و فقط در وقت رسميات آنھم در حاBتيکه سفيری را می
بود و متشکل از دو بخش بود که ھر بخش آن از ھزار نفر تشکيل   او می اين گارد از بھترين افراد عساکر. ميکرد
ً يعقوب شخصا تمام  ٢.ئی داشتند  ھای نقره  گرز و کوپالھای ط� و بخش دوم نظاميان بخش اول گرزھا وکوپال .ميشد

 . داشتن مورد رائی ھيچکس را قبول نفيصله ميکرد و دريامور نظامی و اداری را 
عامل قوی نامرئی سلوک يعقوب، گذشته از نفرت او از خانواده عباسی،  « محقق انگليسی،قول بوسورته ب 

از خ�ل ميتوان   به کشورگشائی  شديد يعقوب راۀاين ع�ق. شی بوده استًظاھرا عشق مفرط او به فتوحات و لشکرک
گيری او را انعکاس   د که اخ�ق شخصی و ھمچنين انطباع مسلمانان معاصر و تھورات و جسارتھای زمينمنابع موجو

گرا بوده و خياBت و افکار و   ًالقولند که يعقوب طبيعتا شخصی درون ا ين منابع ھمه متفق. گردآوری نمود، ،بخشند  می
نمود و    انزوا و بدون نديم و حاجب و دربان سپری میاکثر وقت خود را در. گذاشت  اسرارش را با کسی د رميان نمی

 ای ديگر از اطرافيان او، که به  ً معموB فقط برادرانش و عده. پرداخت بدون استشاره ملتزمان به حل و عقد امور می
ازه ورود شد، اج   اند، و خيمه و خرگاه ايشان در پيرامون بارگاه يعقوب کوفته می خوانده شده» العزيز« مسعودی لوق

خنديد و تاريخ سيستان به مناسبتی   بست و کمتر می  به ندرت تبسمی بر لبان او نقش می. به پيشگاه او را داشتند و بس
  )حقيقیگھای غيرجن(بخنديد، گفته شده که يگانه تفريح او آن بود که تمرينات د که يعقوب باری بسيارھی دمخاص تذکر

                                            
 ٢٨١يعقوب ليث،ص باستانی پاريزی، - ١

 ٧٦ ص ترجمۀ زھما،، تاريخ سياسی واجتماعی آسيای مرکزی،٤٧٤، ص ١ ترکستان نامه، جبارتولد، - ٢
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  ٣.را تماشا مينمود غ�مان جوان خود
خود را وقف مسلک نظامی کرده بود ولی با وصف زندگی  يعقوب سپھساBری بود که :بوسورت می افزايد 

حيث رويگر او را معتاد به ه  يعقوب بۀآغاز زندگی درويشان. فی نشده استنبوغ او درين فن، ھنوز چنانکه بايد معر
پسر رويگر . ع�قه نگرفت و از آن لذت نبردچندانکه ھيچگاه به خوشگذرانی . يک حيات بدون تکلف گردانيده بود

ن در ازدياد شا اين نوع زندگانی ساده و بدون آرايش خود را سرمشق احاد سپاه خود ساخت، و مانع ه سيستانی ب
جنگی نمود و از قدرت   شان ثقلت می   زيرا که تراکم مواد در رفتارھای سوق الجيشی بر دوش،محتويات چانته گرديد

ساخت و گاھی علم پيچيده را زير سر    زين اسپ خود نالی و از سپرش بالش میدچون ميخوابيد از نم. ستکا  شان می
ين، برنج، نوش پياز، از قبيل نان جو: کردند   او را معموB از مواد خوراکی پيدا وارسيستان درست میغذاي .نھاد  می

 ھر روز در مطبخ يعقوب وار سيستانی نبود، بلکه غذای يعقوب منحصر به پيدابه قول مسعودیالبته  .زردک و ماھی
» خبيصه« را بامقداری يعقوب حصه آبگوشت خود. س گوسفند کشته و در پنج ديگ برنجی بزرگ پخته ميشدأبيست ر

باقی بين  فالوده که از شھد و نشايسته ساخته ميشد، برميداشت و  و)خرما و نشايسته بود که ترکيبی از شيره انگور يا(
  ٤. سرای و ملتزمين او تقسيم ميگرديدغ�مان

کبير گاه که در طبرستان به جنگ داعی يعقوب در بين صفوف لشکر دسپلين و نظم دقيقی برقرار کرده بود، آن
اين رسول از مراعات نظم و دسپلين . ھمراه داشتبا خود علوی موسوم به الحسن بن زيد رفته بود، رسول خلفيه را 

 ديده بود که يعقوب توانست سپاھيان خود را از غارت اردوگاه ھزيمتيان  حيرت افتاده بود و لشکر او بهدقيق در بين
 . الحسن باز دارد

امرداد که لشکريان ناگاه کشی در فارس بود که يعقوب   و آن ھنگام لشکرمسعودی شرح ديگری نيز دارد  
 امر آگاه شد علف را از دھن اينوب چون از يکی از حشميان يعق. چرا باز داشته آماده حرکت شوند ستوران را از

�ح، فورا حاضر گرديد و گفته يکی از سرھنگان او، در حاليکه برھنه بود و بر دوش س. د کنده به راه افتاداسپ خوً
 . که وی ھنگام شنيدن امر يعقوب مشغول استحمام بودشد

می شتافت وھرکه با او مقابل ميشد، که به پيش مانند شيری بودقدم ميگذاشت پسر ليث چون به ميدان جنگ  
 حرب خوارج برداشته بود  داغی که پايين تر از رخسارش بازمانده بود، جراحت ناگواری بود که در.نابود ميگرديد

. ی از رخسارش را برده و پس از التيام ھمچنان شديار مانده بودقسمتکه بر روی او فرود آمده بود بتی ضرگويا 
مدت بيست روز از مجرای نی غذا ميخورد، و با اين وصف ھنوز شمشير بر زمين نگذاشته و روايتی است که يعقوب 
  . ميدان را ترک نگفته بود

خطاب ميکرد، چون که بردباری و تحمل رنج فراوان » سندان«او در ايالت کسپين، الحسن بن زيد او را دشمن 
بردياری  ان او زير لوای زعامت خدا داده او تحمل و حتی مخالفينش تصديق داشتند که لشکري٥.در او سراغ کرده بود
 .غريبی نشان ميدادند

مي�دی يعقوب ، ابراھيم بن الياس بن اسد سامانی سپھساBر محمد بن طاھر را از ھرات ٨۶٧/  ھـ٢۵٣در سال  
 به اش وی به نيشاپور عقب نشست و مشوره . اخراج نمود و سپس در جنگ پوشنگ نيز او را شکست فاحشی داد

و گفت با اين . و ابراھيم به ھزيمت سوی محمد بن طاھر شد... «: محمد ابن طاھر اين بود که با عياران صلح کند
نگرش ھمی  حرب ھيچ نيايد، که سپاھی ھولناک دارد وازکشتن ھيچ باک نميدارند و بی تکلف و بی) يعقوب(مرد 

 اند، و خوارج ھمه با او يکی شده  مادر حرب را زادهزدن ھيچ کاری ندارند، گويی که از  حرب کنند و دون شمشير
اند، و به فرمان اويند، صواب آنست که او را استمالت کرده آيد تا شر او و آن خوارج بدو دفع باشد، مردی جداست  

 . »٦ .منش و غازی طبع وشاه
 يعقوب قصد نيشاپور کرد تا «: که  روايت ميکندبيھقی. يعقوب جوانمرد و آزاده بود و آزادمردان را قدرمينھاد 

محمدبن طاھربن عبدf بن طاھر امير خراسان را فروگيرد، و اعيان روزگار دولت وی به يعقوب تقرب کردند و 
ترببايد شتافت که ازين خداوند ما ھيچ کارمی نيايد جزلھو، تا ثغر  زود« :که  قاصد مسرع فرستادند با نامه ھا

ِسه تن از پيران کھن تر داناتر سوی يعقوب ننگريستند و بدو ھيچ تقرب » .نشودخراسان که بزرگ ثغری است بباد 
تا آنگاه که يعقوب ليث در رسيد و محمد طاھر را ببستند، اين سه تن . بر در سرای محمد طاھر می بودند نکردند و

توپادشاھی :  ؟ گفتندندچرا بمن تقرب نکرديد چنانکه يارانتان کرد: يعقوب گفت. را بگرفتند و پيش يعقوب آوردند
اميرجز : گفتند! گفت نگيرم، بگوييد.بزرگی و ازين بزرگترخواھی شد، اگرجوابی حق بدھيم وخشم نگيری بگوييم 

گفتند به ھيچوقت مارا با او و او را با ما ھيچ مکاتبت و مراسلت بوده .امروز ما را ھرگز ديده است ؟گفت نديده ام 
س ما مردمانی ايم پير و کھن وطاھريان را سالھای سال بسيار خدمت کرده و دردولت گفتند پ. است ؟گفت نبوده است 

                                            
 ۵١ -۵٠ ص ٍ بوسورت ترجمه پوھاند سرور ھمايون، مقاله لشکريان صفاری، از١٣۶۴ مجله آريانا، سال - ٣

. او ياد کرده است» تبسم«فندق از  خوانده شده و ابن» ترش روی«در موردی ديگر يعقوب  (٢٧٠تاريخ سيستان، صفحه ھمان جا بحوالۀ  - ٤
 ٣٠٩،ص ۴خلکان، ج، ابن ۴٧-۴۶، صفحات ٨،مسعودی، مروج الذھب، ج ) ١٢ص ١٣١٧تاريخ بيھق، طبع احمد بھمينار، تھران، (

 ٢٠٩ -٢٠٨ تاريخ سيستان، صفحات - ٥

 ٢٠٩ تاريخ سيستان ، ص - ٦
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ايشان نيکوئيھا ديده و پايگاه ھا يافته ، روا بودی ما را راه کفران نعمت گرفتن و بمخالفان ايشان تقرب کردن اگرچه 
ما برافتاد ، با ما آن کند که ايزد گردن بزنند؟ گفتند پس احوال ما اين است و ما امروز در دست اميريم و خداوند 

بخانه ھا باز رويد و ايمن باشيد که چون شما : يعقوب گفت . عزاسمه بپسندد و از جوانمردی و بزرگی او سزد
ايشان ايمن و شاکر بازگشتند و يعقوب پس از اين جمله آن قوم را که . آزادمردان را نگاه بايد داشت و ما را بکار آييد

يد و اعتماد ھا بودند فرمود تا فروگرفتند و ھرچه داشتند پاک بستدند و براندند ، و اين سه تن را برکشبدو تقرب کرده 
  » ٧ .کرد در اسباب ملک

  :خواھی يعقوبعدالت 

در آنجا می نشست تا برای بارعام از خود داشت که يعقوب سبز  خضراء يا ميدانی درشھرزرنج، قصر يعقوب
البی از جتاريخ سيستان داستان .داد دادخواھان می پرداخت ه ند و او بکنود را بوی تقديم مردم عرض حال و شکوای خ
   . استندهين خضراء بياد می دھد که خيلی آموزاعدالت و رسيدگی يعقوب را در

مردی بديد به سر کوی « ، روزی يعقوب در خضراء قصر خود برای بار عام نشسته بود،روايت بنابراين 
 حال : اندر وقت حاجبی بفرستاد که آن مرد را پيش من آر، بياورد گفت،سر به زانوی اندوه نھادهک نشسته و نسي
 ای ملک حال من صعب تر از آن است : گفت. فرمود تا مردمان برفتند،رملک فرمايد تا خالی کنندگوی ، گفت اگبر 

 ، آيد از بام بی خواست من و از دختر سرھنگی از آن ملک ھر شب يا ھر دو شب بر دختر من فرود.که بر توانم گفت
 چون ، اKباN چرا مرا نگفتی ؟ برو به خانه شوةقو  گفت Kحول وK.و ناجوانمردی ھمی کند و مرا با او طاقت نيست

 چنانکه خدای ،به پای خضراء مردی با سپر و شمشير بينی باتو بيايد و انصاف تو بستاندبيا او بيايد اينجا 
 مردی با سپر و شمشير آنجا بود با او برفت و به ، مرد برفت آن شب نيامد ديگر شب آمد.ن رافرمودست ناحفاظا

تارکش بزد و بر يکی شمشير ،سرای او شد بکوی عبدR حفص بدر پارس و آن سرھنگ اندر سرای آن مرد بود
 پدر .  بخورد، نان آورد، گفت نان آور. آب بخورد، آبم ده]:گفت[فروز چون بفروخت يبدونيم کرد و گفت چراغی ب

 باN العظيم که تابا من اين  سخن بگفتی نان و آب : پس مرد را گفت .نگاه کرد يعقوب بود خود به نفس خود
   ٨ »...نخوردم و با خدای تعالی نذر کرده بودم که ھيچ نخورم تا دل تو از اين شغل فارغ کنم 

  

  : کم درآمدمردمحال  به توجه 

 زندگانی لشکريان خود جايداد مردمان متمول را ضبط ميکرد، ولی رعايت حال مردم ناتوان يعقوب برای تأمين 
 ۀدوران و کشاورزان و طبقات پائين اجتماع که خود از ته آن برخاسته بود، بدي  او به پيشه. درآمد را داشت  و کم

از دادن ماليات معاف کرده بود ،  داشتندآمدکه کمتر از پنجصد درھم در راو  کسانيعطوفت و مھربانی مينگريست 
 از باب صدقه ھر روز، ھزار دينار «ليث  بنا به گفته مؤلف تاريخ سيستان، يعقوب    ٩ . به آنھا صدقه ھم ميدادوحتی

و ده ھزار و بيست ھزار و پنجاه ھزار . ھمی داد و از باب جوانمردی و آزادگی ھرگز عطا کم از ھزار دينار نداد 
 » ١٠ .را  که نيز نزديک او آمده بوددار داد و پانصد ھزار دينار داد عبدR بن زيا دينار و درم بسي

البته متمولين و م�کين بزرگ ھرگز از آسيب مصادرۀ يعقوب در امان نبودند و چنانچه از کلمات کوتاه  
آيد که درآمد ديوانی    برمی» ١١ .پيه اندر شکم گنجشک نباشد، اندر شکم گاو گرد آيد« :برادرش عمرو که گفته بود

  . آورد، نه از فقرا و ناتوانان را از متمولين و پولداران بدست می
روی کار آمدن يعقوب و برادرانش در واقع آغاز يک تحول اجتماعی بزرگ در  «: بقول باستانی پاريزی

مندان، يکباره از  تبدين معنی که طبقات حاکم و پولداران و ثرو. سيستان و شھرھای بزرگ دور و نزديک آن بود
ھای   ميان رفتند و اموال آنان مصادره شد و در برابرآن يک طبقه حاکم از مردم سافل و کسانی که ھرگز در دستگاه

ھا را از شکم اشخاصی  آمدند و پيه» ھا گنجشک روزی«اشراف نفوذی نداشتند پديد آمدند و در واقع بقول عمرو، اين 
  » ١٢ .ھا درآوردند» بشر فرقد «مثل 

  

  :ماعی  سيستانتتوجه يعقوب به وضع اج

ای، کيفيت   به اندک اشاره.  جزئيات احوال مردم آگاه بودهۀ اجتماع سيستان برخاسته بود و بچون يعقوب از ت
در سفری که به نيشاپور رفته بود، برای . يافت و چنان نبود که بتوان با دروغ او را فريب داد  کار آنان را در می

اين قاصد . ی را به سيستان فرستاد تا وضع آنجا را بدو گزارش دھدقاصدخبر نباشد،   وضاع سيستان بیاينکه از ا
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  ٨از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلط. 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 

مدارک فراوان جمع کرده بود تا به يعقوب گزارش دھد، اما يعقوب که فرصت زياد نداشت رو به قاصد کرد و با سه 
 :داستان اين بازپرسی جالب است. سئوال ھمه احوال سيستان را دريافت

  مظالم جای بوده است که معموK در روزھای بارعام مردم بدانجا آمده و از (به مظالم بودی : يعقوب پرسيد« 

  گله » امير آب«گفت ھيچکسی از . بودم: گفتا) طلبيدند يعنی شکايات خود را عرضه ميداشتند  حاکم و قاضی داد می

  ! نه، گفت الحمدR: کرد؟ گفت

ًظاھرا چوبی بوده است که عمار را آنجا بردار کرده بودند و بدين نام ( گذشتی؟ به پای چوب عمار: باز گفت
گفت کودکان بودند آنجا؟ . گذشتم: گفت) کردن به آنجا ميرفتند  شھرت يافته بود و معموK جوانان اغلب برای بازی

Rگفت نه، گفت الحمد !  

  ! الحمدR: گفت. ان بودند؟ گفت نهروستايي: گفت. به پای منار کھن بودی؟ گفتا بودم: پس گفتا

يعنی بيش از (ھا عرضه دارد، يعقوب گفت بدانستم، بيش نبايد  پس مرد خواست که سخن آغاز کند و نسخت
شاھين گفت تا بر رسم : مرد برخاست و پيش شاھين بتو  رفت و قصه باز گفت) اين به توضيح ضرورت نيست

. اين مرد خبرھا آورده است بايد که بگويد: گفت. ھين پيش يعقوب شدشا) يعنی ببينم که سخن از چه قرار است(
ھر سه بر رسيدم، ... عمارت، و الفت و معاملت: کار سيستان اندر سه چيز بسته است. او ھمه بگفت و شنيدم: گفت

ر حديث دانستم که اند. پرسيدم که اندر مظالم ھيچکس از اميرآب گله کرد؟ گفتا نه. عمارت، حديث امير آب است
يعنی که آب ھيرمند به عدالت تقسيم ميشده و بدين جھت کسی از ميراب گله نکرده و شکايات (عمارت تاخير نيست 

 ).نداشته است

 ميان فريقين تابرافتد، و اصل و تعصب) جمعی بايد باشد ًظاھرا نوعی بازی دسته(وبکی چو الفت، ابتدا آن  
سديگر . دانستم که الفت بر جای است و تعصب نيست. نبود: يدم، گفتاکی به پای چوب عمار کودکان کنند، پرسبجو

معاملت عمال و رعيت باشد، چون بر رعيت زيادت و بيدادی باشد تدبير خويش به پای مناره کھن کنند و آنجا جمع 
ون نبودند، آنجا ، چ)يعنی بخيال شورش افتند(شوند و به مظالم شوند، چون نيابند، ھم آنجا آيند و تدبير آويختن کنند 

  ١٣»؟بيش از چه پرسم... دانستم که بر رعيت جور نيست
از اين داستان به توجه مخصوص يعقوب ليث نسبت به وضع اجتماعی مردم سيستان و ھمشھريان او پی  

 .بريم که تا چه حد به اين مسايل دقيق بوده است می
 مسأله تقسيم ،نخست«:کهنوشته ميکند براين روايت از تاريخ سيستان مکث نموده دکتر باستانی پاريزی ھم 

کسانی که با کيفيت تقسيم آب د رمناطق . ھيرمند است که در زمان يعقوب به حد نھائی تنسيق و نظم رسيده بوده است
ھا  ر اثر بيعدالتی در تقسيم آب قنوات و رودخانهخشک و نزديک کوير آشنايی دارند، ميدانند که بيشتر مشک�ت مردم ب

ًظاھرا يعقوب در تقسيم آب و قراردادھای بين مالکين چندان دقت کرده رعايت انصاف را به خرج داده و . آيد پيش می
سھم ھر کسی را به اندازه احتياج و مصرف خود تعيين کرده که ھيچکس از اين بابت به مظالم و دادگستری شکايت 

ھمان کاری که قرنھا بعد شيخ بھايی عاملی با احاطه بر علوم رياضی و ھندسه در تقسيم زاينده رود .  بوده استنبرده
 .کرد

قبل از يعقوب، در مردم سيستان دود ستگی . ايجاد وحدت و يگانگی در مردم سيستان بوده است- نکته دوم 
ای  ھا بوده اند و ھر کدام با بستگی به طايفه   و تميمیھا ھا و بکری ھا و صدقی شديد حکمفرما بود که نمونه آن سمکی

انداخت، بلکه حتی دشمنان شخص او  و يعقوب نه تنھا اين دو دستگی را بر. اند  انداخته راه می» حيدر نعمتی«جنگھای 
ا با تقويت ظاھر امر اين است که يعقوب ھمه ج. ھا با او ھمکاری کردند يعنی خوارج نيز از فدائيان او شدند و درجنگ

روحيه ملی مردم سيستان را يک کاسه کرده و باعث شده است که در مورد مسايل زندگی از نقطه نظرباBتری بنگرند 
 . ھای دور دست بدوزند گذارده چشم به تسخيرسرزمين را کنارو اخت�فات کوچک داخلی 

ظيم دفاتر مالياتی و محاسباتی و او با تن. ، عدالت اجتماعی و توجه به اقتصاد جامعه بوده استنکته سوم 
کردن به آنان و اخذ مازاد عايدات م�کان و پولداران، يک اص�ح  معافيت فقراء و ضعفاء از ماليات و حتی کمک 

ًرسی نيز ظاھرا پايه  در مورد رسيدگی به شکايات و داد. اجتماعی عظيم را در جامعه خود پديد آورد بوده است
منصبان خود نيز ازجھت بيعدالتی و تجاوز به   که در مورد مجازات سرھنگان و صاحبمستحکمی ريخته بود، چنان

  . مردم اندک تسامحی نداشته است
 رھبری يعقوب وعمرو بن ليث، سگزيان پابرھنه و بی چيز، خلفای عباسی را ۀدرساي«  به عقيدۀ بوسورت   

برسراسر جنوب . را از وBيتداری خراسان برداشتندطاھريان اشرافی  ناگزير به دادن باج کردند و گرفتار تنگنا و
آن شدند تاحاکميت خود را درآن  اصفھان استي� يافتند وبلند پروازی ھای آنان تابدانجا رسيدکه بر ايران تا اھواز و

 از اين گذشته، س�حھای مسلمانان با چنان شور وگرمی از .سوی آمودريا و سرزمين ماوراءالنھر نيز گسترش دھند
  »١٤ .فراسوی آن برده می شد که تا آن زمان سابقه نداشته است اه زمينداور و زابلستان به کابل ور

                                            
 ٢۶٧ تاريخ سيستان، ص - ١٣

 ٢۵٢ص .  بوسورت، تاريخ سيستان-  ١٤



  
 

 

  ٨از  ٥ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلط. 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 

و سرداران » ازھر« بايد احتمال داد که در مورد کارھای داخلی، ھمکاری برادرش عمرو و بنی عم او 
و با اينکه شب و روز يک لحظه از فداکاری مثل عزيز بن عبدf و شاھين بتو و غيره در توفيق او تأثير داشته است، ا

را بر پشت اسپ گذارند و در واقع موزه از پای بيرون نکرد، ) دوران قدرت(جنگ آسايش نداشت و تمام مدت عمر 
 به کمک برادرش عمرو و تعمير مسجدی در سيرجان و ١٥»به پا افگندن شارستان غزنين «اما باز ھم توفيق او در 

 »١٦ .ينمايد وع�قه او را به جھانداری به ھمراه جھانگيری نشان ميدھدامثال آنھا بس عجيب و شگفت م
  

 :درعھد يعقوب وعمروليث  جزرنشکوفائی 

ھای اجتماعی  شدن و ھمکاری  توجه خاص يعقوب نسبت به مردم و ھمشھريانش مردم سيستان را به متشکل   
اسپان خود را در کنار دجله و در ) سرھنگ عياران(ئی در آنھا پديد آورد که در زير لوای يعقوب   برانگيخت و روحيه

ھا يک اثر عظيم اقتصادی برای سيستان در  گشائی اين فتوحات و کشور . ساحل خزر و حاشيه جيحون آب دادند
ھای باج و خراج درھم و دينارھای سيستان و خراسان به بغداد و با آمدن اموال بسيار  يعنی با نرفتن کاروان.برداشت

و فارس و کابل و بلخ و خراسان به سيستان، يک تحول اقتصادی بزرگ در زرنج پديد آمد و کار بجای از کرمان 
از بزرگترين شھرھای آسيا در شرق ميانه ) نھم و دھم مي�دی(رسيد که اين شھر در قرنھای سوم و چھارم ھجری 

  ١٧ .ياد ميشد روزی ھزار درھم بود» ليث و بازار عمر«بشمار ميرفت و تنھا اجاره بھای يکی از بازارھای آن که بنام 
يعقوب ليث وبرادرش عياران يعنی در دورۀ فرمانفرمائی  عصردولت شھر زرنج و سرزمين سيستان، در 

ھای تجارتی را که از بخارا و  کاروان) پايتخت(» دارالملک«، در کمال شوکت و دبدبه ميزيست و بحيث عمرو
ھرات را دروازه خراسان و خود ميکشيد و از ھمين جھت بود که اصطخری، نيشاپور به ھرات وارد ميشدند بسوی 

 موقعيت زرنج در جنوب ھرات، بر سر سه راھی تجارت خراسان، پارس و ھند سبب شده بود  ١٨.سيستان ميشمارد
 وسيعی برگرداگرد آن ۀر که پنج دروازه آھنين داشت، حومکه اين شھر بسرعت انکشاف کند و ع�وه بر اصل شھ

  .  دروازه داشت١٣بوستانھا ايجاد شده بود که آن نيز واھل کسبه و کشاورزان سکونت غرض 
زرنگ ، « :  ھجری قمری نوشته است که ٣٧٢کتاب حدودالعالم درسال قديم ترين جغرافيه نويس کشور،مؤلف 

اره دارد و او را و شھر او را پنج در است از آھن و ربض او ب.... شھری با حصار ست و پيرامن او خندق است 
 » ١٩. سيزده در است

زرنج را )  ھـ تأليف کرده٢٧٩-٢٧٨که کتاب البلدان حود را در سال (يعقوبی مورخ عھد طاھريان و صفاريان  
  ٢٠ .نوشته است)  کيلومتر٣٠حدود (ناميده و پھنائی محيط آنرا چھار فرسخ »  شھر رتبيل«

  : بقول خود مؤرخ سيستان 

 شھری باشد از ديگر شھرھا، و آنگاه آنرا مدينه رگ حصين دارد، که خود چنِدشارستان بز ،زرنگ  «
العذرا گويند که ھرگز ھيچکسی نتوانست آنرا ستدن، اK تا بدادند و نتوانند تا ابدالدھر، و مردان مردحربی باشند و 

 جنگ و مقاتله آموخته بزرگی پيشه باشد و به تعليم شوريدن س1ح عادت کرده باشندکه آن ايشان را ازخردی تا
ديگر شھريست که آسيا چرخ کنند تا باد بگرداند و آرد کند و به ديگر شھرھا ستور بايد يا آسيای آب يا  و. باشند

 ]ھرگاه که [کنند و ھم از اين چرخ ھا بساخته اند تا آب کشد از چاه بباغ ھا و بزمين که از آن کشت کنند  بادست آرد
چون راندن . که دون ايشان را نيست وکار ھای ديگر دارند... سيار منفعت ازباد برگيرند و ھمچنين ب. آب تنگ باشد

و ديگر شھريست بذات خويش قايم که به . ريگ از جايی به جايی و جمع کردن آن و بداشتن برجايی که بخواھند 
ھای بزرگوار و آنچه  امهھای الوان و ج و اگر کاروان گسسته گردد، ھمه چيزی از نعمت. ھيچ شھری محتاج نيست 

و زمستان ] باشد[ملوک را و اھل مروت را بايد، ھمه اندر آن شھر يافته شود و بجای ديگرحاجت نيايد و بزيادت 
وھمه ساله بره شيرمست يافته شود، و ماھی تازه . ميوه ترباشد، ھمچنانکه بتابستان سال بسال، و اسپرغمھای نيکو

ھای دور بار بکشتی بيارند اندر قصبه  و ديگر که از شھر. بستوده است در کتاب خودبه ھمه اوقات که ايزد تعالی ان
و اندر نھادش آن شھريست که ھيچ دشمنی ... حمل بايد کرد مگر ببغداد که ھمين يافته شود  و ديگر جايھا برستور

اندر ھمه عالم چندان و ديگر . قصد آن نکند که نه مخذول و مذموم باز گردد و اگرخود باز نگردد، ھ1ک شود
  ٢١ ».و عرصه شھر و سواد آن فراخ است . بناءبزرگوار نيست که به سيستان است 

  

                                            
رتبيل را بکشت و پنجوائی بر خود بگرفت و از آنجا به غزنين آمد و زابلستان بگرفت « گرديزی در شرح فتوحات يعقوب ليث مينويسد که - ١٥

 يرشدن سيdب در شھرنجاکه از سرازا̃ در تاريخ بيھقی نيز اين مطلب)  تھران١٣٢٧چاپ ١٣٩ص (»...و شارستان غزنين را بپا افگند
 .امده است̃ يادشده

 ٩٨-٢٩۶ يعقوب ليث، ص - ١٦

 ۶٧۴ ص ١ افغانستان بعد از اسdم، ج - ١٧

 ٢۶۵ اصطخری، ص- ١٨

 . ببعد١٠١ ببعد، حدود العالم ص ٣۶٠ھای خdفت شرقی، ص   جغرافيای تاريخی سرزمين- ١٩

 ۵١ البلدان يعقوبی، ترجمه آيتی، ص - ٢٠

 ١٣-١٢ تاريخ سيستان، ص - ٢١



  
 

 

  ٨از  ٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلط. 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 

   :بناھای معروف زرنج 
موقعيت داشت بين باب نيشک و باب کرکويه در گوشه شمال شرقی بود که  " ارگ"  يکیزرنجکھن بناھای  از

پارس و درعقوب ليث بين دو دروازه جنوب غربی موسوم به ي :ابن حوقل می گويد.اشتنددمينگھخزانه را در آنجا و
اين .  قصر عمروليث چندان فاصله نداردطعام در جنوب قصری ساخته که مقر جديد حاکم شھر گرديده و ازدر

ساختمان نيز مثل ساختمان ھای ديگر آن شھر ھمه از خشت ساخته شده و طاقدار است زيرا تير و چوب در آن شھر 
 اصطخری نيز اين مطلب را در کتاب خود تذکر داده ٢٢ .ت می پوسد و موريانه در آن رخنه می کنداز کثرت رطوب

ميان دروازه طعام و دروازه پارس کوشکی ھست از آن يعقوب ليث و کوشکی از عمروليث و کوشک يعقوب  :گويد
   ٢٣.دگل بود، به حکم آنکه چوب را خوره افتامارت است و بناھای ايشان ھمه ازليث سرای 

تعلق گرفت و چنين می نمايد که سرای ھا و عمارات زيادی در  اين قصر بعد از يعقوب به برادرش عمرو
ربض شھر باين کوشک مربوط بوده و بناھای بزرگی داشته که بعد از خراب شدن دوباره بدست عمروليث اعمار 

   ٢٤.ديرسدر داخل شھر تا دروازه کرکويه مي اين عمارات .گرديده است
 حوربندان در ربض، و سرای حيک بن مالک در شارستان، و مسجد آدينه در اندرون شھر نزديک در قصر

 زنان و کوی رخ و  پارس پيش ربض، و محله گاشن بيرون شارستان، و کوی سينک نزديک کوشک يعقوبی، و کوی
   و سرای مردمان مشھور کوی فراه و کوی کوشه و کوی ميار و سرای بوالحسينی و سرای با يوسفی و سرای ارتاشی

  ٢٥.بودند
مسجد جامع و زندان و داراBماره نزديک دو دروازه جنوب غربی بر جاده پارس واقع بود، ابنيه زرنج از 

  ھای تجارتی در داخل و خارج شھر و دفاتر سرکاری   خشت و گل بود، زيرا چوب را در آنجا کويه ميخورد، سرای
ارھای بيرونی شھر که از در پارس آغاز ميشد، نيم فرسخ بود و در تمام شھر طول يکی از باز. در ربض وقوع داشت
در نزديک مسجد جامع دو حوض پخته ساخته شده بود که آب بآنجا داخل ميشد و . ھا وجود داشت  آب جاری و سرداب

  ٢٦.يددگرجا به تمام شھر وخانھا تقسيم ميبعد از آن
جغرافيه نگار شامی زرنج را ديده و آنرا از فرط شادابی و عمران يک قرن بعد از يعقوب ليث، مقدسی سياح و  

ناميده و ع�وه کرده است که بناھای زرنج ازعجايب روزگار است، بدورا دور شھر خندقی حفر » بصره خراسان« 
يمی است و اند که آب در آن جريان دارد، زندان و مسجد در داخل شھر موقعيت دارد و در مقابل آنھا دو منارۀ قد کرده 

شھر زرنج از رود ھيرمند مشروب . آور است  ساخته که خيلی شگفتی) روی(منارۀ سوم را يعقوب ليث از صفر 
    ٢٧.ھا فراوان است و منجلمه جايگاه خرما و انگور است ميگردد و در آن انواع ميوه 

  

  : بوديجۀ شھر
 تاريخ مؤلف(مؤرخ سيستان . بوده  مفصلی از طرف يعقوب ليث منظور شدبرای تنظيم امور شھر بودجۀ

 ايکه   فھرست دقيقی از بودجه ٢٨ درھم قلمداد ميکند٣ ،۵٩٧ ،٠٠٠آنجا که کل ماليات سيستان را ساBنه ) سيستان
  :صرف امور شھر و کارھای عامه المنفعه ميشده اينطور بدست ميدھد

ً ظاھراساختن باروی شھر، (وق کردن تيم دفاعی ونيزبرای راستبمقصدمصارف نظامی و (  برای سلطان - ١ 

 .دومليون درھم) يا بندی معين

 چھارھزار درھم                            ) بندھای خاکی دربرابرسي1بھا(  برای مرمت گوره ھا-٢ 

 .ھزار درھم پنجاه                                          برای تعميروآبادانی ق1ع پراکنده سيستان - ٣ 

 .ھزار درھم بيست                                                           برای محبوسان و زندانيان  - ۴ 

 .ھزار درھم  ده                                                               برای مصرف بيمارستان- ۵ 

  ٢٩ درھم ھزار بيست                                                                              برای مؤذنان -۶ 

                                            
  ببعد١٥٠ ببعد و صورت اiرض ، ص ٣٦٠ ،ص جغرافيای تاريخی خdفت شرقی- ٢٢

  ببعد١٩٣ ص ، مسالک و ممالک اصطخری- ٢٣

 ٦٣ ص ، اشکال العالم جيھانی- ٢٤

  و اکثر صفحات آن١٩٧، ١٧٣، ١۶٢ تاريخ سيستان، ص - ٢٥

  ببعد٣۶۴ھای خdفت شرقی ص   جغرافيای تاريخی سرزمين- ٢٦

 ٣٣٣، ٣٠۵-٢٩۶التقاسيم، ص  مقدسی، احسن - ٢٧

 ٢۶ تاريخ سيستان، ص - ٢٨

درجای . بيمارستان شھر دوچندان تعيين شده است  چنان مينمايد که تعداد موذنان درسيستان خيلی زياد بوده که بودجه آن درمقايسه با- ٢٩
بدرشھر آمده بود،  )تاريک(برغلس  بامداد)ق١٨١(حمزه ابن عبدهللا اندرسنه احدی وثمانين ومايه «: ديگراز تاريخ سيستان ميخوانيم که 

که برشھری که اندرآن چندين تکبيرو  بازگرديد: گفت ) به ياران( آخر. از اين شھرکه آنراعد واحصاء نبود، عجب ماند بانگ نمازبسيار شنيد
 )۵۶تاريخ سيستان ،ص (.تھليل بگويند شمشيرنبايد کشيد



  
 

 

  ٨از  ٧ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلط. 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 

 سی ھزار درھم                            برای قرآن خوانان درماه رمضان درمسجد جامع زرنج-٧ 

  بيست و پنج ھزار درھم                                             برای بستن بندھا وسدھای رودھيرمند - ٨ 

 سی ھزار درھم                                                             ی بستن بندھای ريگ  برا- ٩ 

 .پنجاه ھزار درھم                                             برای حفاظت پرنھا و سدھای خاکی - ١٠ 

 درھم ھزار سی                            برای بستن پلھا ونگھداری معبرکشتيھادرھيرمند - ١١ 

 .سی ھزار درھم                                           ) قوماندان پوليس( برای والی شرط - ١٢ 

 .بيست ھزار درھم                                            ) رئيس عدليه( برای صاحب مظالم - ١٣ 

  پنجاه ھزار درھم                                                )رئيس ماليه( برای بندار خراج - ١۴ 

 دوازده ھزار درھم                                    برای بازسازی ومرمت ديوارھای گرد شھر -١۵ 

  پول ريک معادل بھای اوھدرھم خريده ميشد و ب پانصد تاچھارصد ھرسال صد بنده زن ومرد از-١۶ 

 چھل وپنج ھزاردرھم                                                                        .          داده ميشد

بر جای نھادندی برای ابناء سبيل و ضعفاء و «باقيمانده ماليات سيستان را ) درھم١، ٠٠٠،١٧١(و بقيه پول  
آمدی بدادندی و اگر جای بغريق يا سببی ويران نفقات و جامه کردندی غربارا، و نگاه کردندی اگر کسی را وامی 

ھا که ياد کرده شد، تفرقه کردی و به عيد  گشتی آبادان کردندی و ھرچه بسر سال زيادت شده بودی والی برين کس
 » ٣٠ .ھا مھمانی کردندی و بخور و غاليه دادندی ضعفا را ھم از اين

زنوادگان دانشمند صفاری  يکی ا)ھجری٣٥٢-٣١١(تاريخ سيستان که بگمان غالب در عھدامير ابوجعفر احمد
نوشته شده ، در مورد استحکام وعمران وشکوه شھر زرنج در عھديعقوب وعمروليث روايات جالبی ميکند که نظير 

ھجری اميرخلف پسرامير ابوجعفر، سرازاطاعت ٣٦٦دريکجا گفته ميشود که درسال.آنرا درساير منابع نميتوان يافت

نوح بن منصور ، حسين بن  .را امير مستقل سيستان خواند  و خود  ، نوح بن منصور بر تافت امير سامانی

 امير خلف حاضر نشد به سپاه ولیفرستاد ، را برای سرکوبی امير خلف با سپاه کافی به سيستان ) صفاری(طاھر

جنگ ھای  حسين بن طاھر زرنج را به محاصره کشيد و خلف نيز در قلعۀ ارگ نشست و . گردد خراسان تسليم 

سامانی مقاومت کرد و دراين مدت در اثر  ھفت سال تمام زرنج در برابر قشون ھای اعزامی .  را دوام داد حصاری

نجام حسين بن طاھر بدون اسر .   فراوانی بر قشون سامانی وارد آمد  تلفات جانی ،حم�ت نا به ھنگام قوای امير خلف
د که حصارزرنج از استحکام فوق العاده برخوردار بود اين امر نشان ميدھ.بن منصور مراجعت کرد  نتيجه نزد نوح 

مواد خوار بار در زرنج  فراوان بود وساير احتياجات زندگی در شھر ميسر بود ومردم از ھيچ ناحيه کمبودی نداشتند و
 حکمران قھستان  با چھارصد ليث بن ترسل ھجری ٢٠٠درسال تا شھر را به سپاه مھاجم تسليم کنند، درحالی که 

با سپاھی کمتر از دوھزار ٢٣٩ر توانسته بود زرنج را در يک روز تسخير کند ويا صالح بن نصر بستی در سال سوا

موفق شده بود زرنج را از چنگ حاکم طاھری متصرف شود، مگر پس از روی کار آمدن يعقوب ليث وعمروليث در 

 رفع حوايج شھريان، زرنج از چنان صحنۀ سياسی سيستان،وتوجه شان به عمران واستحکام حصار و باروی شھر و

 اين ھمه توانائی برخوردار گرديد که مدت ھفت سال توانست در برابر لشکرھای سامانی مقاومت کند وتسليم نشود،

مقاومت وپايداری در برابر دشمن نتيجه ورزيدگی ھای رزمی ودور انديشی شاھان عيارمنش صفاری بود واميرخلف 
  . بودنيز يکی از نوادگان صفاری 

 سرکوبی  امير سامانی ابوالحسن سيمجور سردار نامی خود را برای سرانجام پس ازھفت سال زد وخورد

 چون ابوالحسن سيمجور  و امير خلف از قديم  با يک ديگر رابطه دوستی داشتند ،  . اميرخلف به سيستان فرستاد
ماند و ھمه امرا  ه امير خراسان اندر  حديث توعاجز ر پيغام کرد کn نزديک امير خلف اندر س«به سيستان آمد  ھمينکه 

زآنچه داند از دوستی ميان من و آن تو ،  و بزرگان خراسان اينجا بر دست تو ھ1ک گشتند ، اکنون مرا فرستاد ، 
    ٣١ ».بستانم و لشکر باز گردانم  چيزی مکن تامن بازگردم و خط حسين طاھر 

  اين « امير خلف نيز. نيز برای امير خلف فرستاد م ھای امير سامانی را ع�وه بر اين سيمجور نامه ھا و پيغا

                                            
 ٣٠ - ٢۶ تاريخ سيستان، ص - ٣٠

 ٤٦ ، ص ١٣٤٥کتاب ، تھران  ، تاريخ يمينی، طبع بنگاه ترجمه و نشر ٣٣٧ تاريخ سيستان ص - ٣١



  
 

 

  ٨از  ٨ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلط. 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 

 لذا از قلعه ارگ فرود     ٣٢ ».دانست که سيمجور اين سخن از سر اخ�ص ميگويد نصيحت بشنود و معقول داشت چه 

 سيستان را حکومت   ابوالحسن سيمجور نيز .) ھـجری ٣٧٢روز پنجشنبه نھم شعبان سنه ( بحصار طاق رفت  آمد و 

  .به حسين بن طاھر تسليم کرد و خود به خراسان بازگشت 

اين حادثه نشان ميدھد که يعقوب ليث وعمروالليث برای استحکام برج وباروی شھر زرنج از نظردفاعی چقدر 

  .ت�ش  کرده بودند که تا يک قرن بعد از خود شان، لشکرھای مھاجم نميتوانستند به فتح آن نايل شوند

 ھيچ شھری آبادتر از روزگار يعقوب و عمرو در اندر جھان «  :مينويسدمولف تاريخ سيستان ودرجای ديگر 
که  بخ1فی. نيمروز را ، تا آنروز که امير خلف را از سيستان ببردند   نبود ، و دارالدوله گفتندی )زرنج(سيستان

لف اين مؤ  ٣٣»  .بينند و ايزد تعالی داند که چند روزگار برگيردتاديدند آنچه ديدند و ھنوز  می   ،مردمان برو کردند 
 ٣٩٣  صفر (خطبه کردند ، ) مقصود سلطان محمود است ( چون بر منبر اس1م بنام ترکان  و « :قبل ازاين ميگويد

   ٣٤ ».ھيچ آسيبی نرسيده بود تا اين وقتسيستان را ھنوز سيستان آنروز بود و  ابتدا محنت )ھق

کمال رونق و دبدبه ميزيست و اين رونق را تا قرنھا  در ان صفاریعيارحاکميت بدينگونه شھر زرنج در دورۀ  
( "٣٥مدينة العذرا"غزنوی ، زرنج راعتبی مورخ دربار سلطان محمود وبه ھمين خاطر بود که بعد نيز حفظ کرد

، زيرا که قدرت دفاعی عجيبی  در برابر لشکرکشی ھای دولت ھای ناميده است)  شھر فتح ناشده–شھردوشيزه 
 آن بروی لشکرھای اعزامی سامانی وغزنوی تنھا با کمک وھمکاری خود مردم وگشايش. سامانی وغزنوی داشت

  .زرنج ميسرشده ميتوانست

  

  پايان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  .٤٧ ، تاريخ يمينی ، ص ٣٣٧ تاريخ سيستان ، ص - ٣٢

 . تاريخ سيستان ، ھمانجا -  ٣٣
 . تاريخ سيستان ، ھمانجا -  ٣٤

٣٥
  ،نيز پنجاه مقالۀ پوھاند حبيبی، مقالۀ شھر دوشيزه سيستان ديده شود١٢-١٠ن، ص تاريخ سيستا-  


