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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

c  
 ۱۶/۰۷/۲۰۱۸ منصور شریف محمد 

 
 در قاموس کبیر افغانستان استاد سیس بادغیسی معرفی

 

مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه،    در کنار شرح وتسجیل لغات،،  قاموس کبیر افغانستان
 ی ها  تیو شخص  یاسیرجال سمی پردازد،  مربوط افغانستان  اقتصاد و بسی مسائل دیگر  

  « یاسیرجال س»که مناسب خدمات آنها باشد مانندافغانستان را تحت کتگوری  ی  خیتار
 آنالین می سازد.باشد تسجیل و

مسؤولیت خود می داند که  هردو  افغانستانقاموس کبیر و   افغان جرمن آنالینپورتال 
، برای از جهات مثبت و منفی  مهم راو کینه های شخصی، شخصیت های  تبعیض  بدون  
  معرفی کند.مردم 

تحت نام خونخواهی    ۱۵۰، آزادی خواه بزرگ در سال  استاد سیس بادغیسی 
علیه عباسیان به راه انداخت ، صدها هزار  ابومسلم خراسانی قیام بزرگی بر  

 تن از بادغیسی ها ، سیستانی ها ، تخارستانی ها و هراتی ها به این قیام پیوستند . 
 یکی از آن سیستانی ها ، حریش سیستانی معروف بود . 

 استاد سیستانی در مورد استاد سیس مینویسد : 
ن ابومـــسلم خراســـانى، برضداســـتبداد و زورگـــویى  استاد ســیس بادغیــسى، بــه بهانــه انتقــام خــو 
 دســـتگاه خالفـــت عباســـى بـــه پا برخواست . 

از زندگانی استاد سیس قبل از این قیام اطالعات چندانی در دست نیست به استثنای روایت سیوطی که  
 ده است . در تاریخ الخلفا مینویسد که استاد سیس یکی از امیران محتشم خراسان بو

 
 طبری در مورد قیام استاد سیس مینویسد : 

» : از وقایع این سال، خـروج اسـتاد سـیس بـا مـردم هـرات وبـادغیس وسیـستان وشـهرهاى دیگـر  
خراسـان بـود . گوینـد باوى نزدیك سیصدهزار مرد جنگجوبود وچـون برمـردم خراسـان دسـت یافتنـد  

.بـا وى جنگى    بـه سـوى مـرورود رفتنـد. اجـشم بیـرون آمـد  برآنـان  بـا مـردم مـرورود  مـرورودى 
سخت كردند . اجشم كشته شد وبسیارى از مردم مرورود هالك شدند . عـده اى از سرداران نیز هزیمت  
گشتند . منصور خازم بن خزیمه را نزد مهدى ] كـه والیـت خراسان داشت [ فرستاد ، مهدى وى را به  

 كـرد وسـرداران بـا وى همراه نمود. . . .  جنگ استاد نـامزد 
 

 و در مورد شکست خونین استاد و یارانش مینویسد : 
نزدیـك هفتـاد هزار كس از آنـان دراین معركه تباه شدند . وچهارده هزار اسیرگردید . استاد سیس بـا  

ـزد خـازم بردنـد بفرمـود  عـدۀ انـدكى از یاران به كوهى پناه برد . آنگـاه آن چهـارده هـزار اسـیر را ن
تـا آنان را گردن بزدند وخود از آنجا بر اثر استادسیس برفت تا بـدان كـوه كـه وى بـدان پناه گرفته  
بودبرسید. خازم استاد سیس واصحاب وى را حصار داد. تا وقتى كه به حكم ابى عون رضا دادند وفرود  

رمود تا استاد سیس را بـا فرزنـدانش بنـد كننـد  آمدند . چون به حكم ابى عون خرسند گـشتند، وى بف
ودیگـران را آزاد نماینـد ، آنـان سـى هزار كس بودند وخازم این، از حكم ابـى عـون مجـرى كـرد وهـر  
مـردى ر ا از آنـان دو جامه در پوشید ونامـه اى بـسوى مهـدى نوشـت كـه خـدایش نـصرت داد ودشـمنش  

 ن خبـر را بـه امیـر مومنـان منـصور نوشـت .  تباه كرد ، مهدى نیـزای
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 ۲تر ۲ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
استاد سیس با همه رشادتی که به خرج داد از خالفت عباسی شکست خورد و اسیر گشت و در سال  

 به قتل رسید .  ۱۵۱
روایت هایی وجود دارد که بر مبنای آن استاد دختری به نام مراجیل )و یا مرجیله( داشت که به عقد  

 مامون خلیفه دیگر عباسی را به دنیا آورد .  هارون الرشید درآمد و 
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