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  م١٦/٠٩/٢٠٠                                  محمد اعظم سيستانی
 
 

  :له يی بر کتابتکم

  سيستان سرزمين ماسه و حماسه ها
  )جلدچهارم، فصل نهم(

  
،بنابرفقدان منابع ومدارک ١٩٨٨طی سال )سيستان سرزمين ماسه وحماسه ها(در هنگام تحقيق ونگارش کتاب[

ادث ورخدادهای تاريخی سيستان درقرن نزدهم ميالدی، بطورکامل تر موردنياز درکابل، دنبال کردن تسلسل حو
باالخره ده .من متوجه  کاستی کارم  بودم ودرجستجوی آن  تاباری سفری به ايران برايم دست دهد. ميسرشده نتوانست

شنفکران  امکان چنين مسافرتی به ايران ميسر شد و درآنجا باستقبال گرم رو١٩٩٨سال بعد از چاپ کتاب،درسال  
وخبره گان سيستانی روبروشدم و با دسترسی به منابع جديد ومهمی در باب سيستان، فصلهای ششم وهفتم جلد سوم  
. وفصل نهم جلد چهارم کتاب مورد بازنگرقرارگرفت، اما چاپ مجدد آن کتاب تاکنون برای من ميسرنشده است

جلد کتابی را که در مورد سيستان نوشته ۶ -۵نيت  کرده تا هرچند در ايران آقای علی بردبار جهان تيغ مقيم زاهدان  
ام، تجديد چاپ کند، به اين اميد که ايشان اين نوشته را بجای فصل نهم درجلد چهارم کتاب مذکور جابجا نمايند، از 

  ]٢٠٠٨/ ٩/ ١۵سيستانی . طريق سايت انترنتی در اختيار آنان وساير عالقمندان قرارميدهم
  

  فصل نهم
  

 ن در عهد احمدشاه درانى و جانشينانشسيستا
 

 ) م١٩٠٥ - ١٧٤٧(
 

 : ملک سليمان کيانى 
 هجرى ١١٦٠(بعد از آنکه ملک فتحعلى خان کيانى رهبرقيام مردم سيستان بر ضد نادر افشار دستگير و اعدام گرديد

واگذارشد، اما ، حکومت سيستان به ملک حسين خان برادروى که نزد نادر برسم گروگان بسرمى برد، )م١٧٤٧=
بر .  فراه، توسط افرادى راهگيرکشته شد-پيش از آنکه او زمام حکومت سيستان را بدست گيرد، در مسير راه هرات

عليقلى خان ( مطلب را پى ميگيرد، ملک سليمان بعد از قتل عادلشاه  شجرة الملوککه به نقل از» تيت«اساس نوشته 
او زمانى به سيستان قدم گذاشت که مدعيان جديدى براى حکومت در . شدبه حکومت سيستان نامزد ) برادرزاده نادر

شرايط سياسى آن زمان ايجاب مينمود تا ملک سليمان موقعيت خود را در دو جبهه حفظ . منطقه قد علم کرده بودند
د کريم نمايد ،و اين قضيه از وضعيت خاص سيستان ريشه ميگرفت که در يک طرف مورد ادعاى جانشينان نادر و بع

خان زند بود و از سوى ديگر احمدشاه درانى به آن چشم داشت که ملک سليمان به او ملحق گردد و در نتيجه سيستان 
  )١.(را براى او نگهدارد

پس از آنکه نادرافشار در خبوشان توسط سرداران لشکرخود به قتل رسيد، احمدخان ابدالى با شش هزارنيروهاى 
جرگه سران لشکر و خوانين قندهار را در ) ق١١۶٠رجب ( ميالدى١٧٤٧يد و در اکتوبر افغانى عازم افغانستان گرد

محل مزارشيرسرخ برگزار نمود و بعد از نه روز گفت و شنيد باالخره از طرف جرگه سران اقوام به پادشاهى 
 قلمروافغانى افتاد و در احمدشاه ابدالى که بعد ها به احمدشاه درانى شهرت يافت به فکرتوسعه. افغانستان برداشته شد

اواخر همان سال در رأس نيروهاى افغانى رهسپار هندوستان گرديد، اما قبل از حرکت به جانب هند به 
 ماموريت داد تا به سيستان برود و بزرگان و خوانين آنجا را به اطاعت از دولت افغانى ميربرخوردارخان اچکزائى

 پادشاه درانى وارد سيستان شد و با تدبيرتوانست همبستگى ملک ميربرخوردارخان برطبق دستور. دعوت نمايد
به نظر ميربرخوردارخان بهترين کار براى استحکام همبستگى و حمايت . سليمان را با دولت احمدشاه درانى جلب کند

او . مايدملک سليمان اين بود که دختر او را براى احمدشاه بزنى خواستگارى کند و از اين طريق رشته مودت قايم ن
از اين تاريخ ببعد ملک . اين کار راکرد و ملک سليمان با کمال خوشوقتى اين وصلت و خويشاوندى را پذيرفت 

 ) ٢. (سليمان با پول و قشون احمدشاه را يارى رسانيد
خور به گفته جى ، پى، تيت ،ملک سليمان پس از تاببعيت از شاه درانى با نيروهاى تحت فرمان خود به يارى مير بر

دارخان اچکزائى کمربست و براى تسخيرکرمان حرکت کرد، ولى اين نيروها هنوز در کرمان کارى از پيش نبرده 
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بودند که مطلع شدند رقباى ملک سليمان و بيشتر سرکردگان طايفه سربندى سيستان در غياب ملک سليمان فتنه و 
لهذا ملک سليمان بدون نيل به مقصد به سيستان باز آشوب براه انداخته و جنگ داخلى در سيستان بروز کرده است ، 

ملک سليمان بعد از بازگشت به سيستان تا مدت چند سال براى تثبيت موقعيت و استحکام اقتدار خويش با . گشت 
مشکالت زيادى روبرو بود ، زبرا سراسر سيستان با طغيان ونا آراميهاى همراه بود، ولى باالخره موفق به برقرارى 

 . و اقتدار خود گرديدسيطره 
وقتيکه احمدشاه درانى هرات را تسخيرکرد، در بازگشت خود به قندهار، شاهزادگان کيانى ، يعنى :  مى افزايدتيت

با اوج گيرى قدرت . بنامهاى عباسخان، جعفرخان و رستم خان را نيز به همراه برد) شاه خراسان(پسران ملک محمود
 از قندهار ديدار کرد و در بازگشتش درخواست نمود که به پسر عموهايش اجازه پادشاه درانى ، ملک سليمان کيانى

داده شودکه به اتفاق وى به موطن خود باز گردند، احمدشاه جعفرخان و رستم خان را به بازگشت به سيستان اجازه 
 . داد، اما عباسخان را در دربارخويش نگهداشت

صاحب پسرى موسوم به ) همسردلخواه خود(دخترملک محمودملک سليمان از ) م١٧٥٧(  هجرى ١١٧٠در سال 
پس ازبالغ شدن اين کودک از طرف احمدشاه درانى، نواحى گناباد، کاخک و خوسف که منقطه اى . ناصر خان شد

ملک سليمان براى بتصرف گرفتن اين تيول اختصاصى شتافت و . وسيع و حاصلخيزخراسان بود، به وى اعطا گرديد
مورد استقبال محمدحسين خان پسر ديگر ملک محمود همراه با ساير رؤساى آن محل قرار گرفت ) ابادياگن(در خياباد

سپس احمدشاه درانى به . و بدين ترتيب اين مَِلک با ارزش براى مدت طوالنى ديگر در اختيار خاندان کيانى باقى ماند
از مردان زبده در خياباد و خوسف جمع کرد و ملک سليمان نيروئى .ملک سليمان فرمان داد تا کرمان را اشغال کند

اما مجددًا سيستان دچار آشوب گرديد و ملک سليمان . تعدادى از طايفه نخعى را نيز در زير بيرق خود بسيج نمود
 . مجبور شد پيش از حرکت به جانب کرمان ، اين نيرو را جهت برقرارى نظم و امنيت در سيستان بکار ببرد

 
احمدشاه درانى درگذشت و پسرش تيمورشاه به عنوان پادشاه افغانستان شناخته شد ) م١٧٧٣( هجرى ١١٨٦در سال 

ملک سليمان تا ده . و او ملک سليمان را در همه احترامات و افتخارات دودمانى و متصرفاتش مورد تائيد قرارداد
در ) م١٧٨٣-٨٢(  هجرى ١١٩٦سال ديگر در عهدتيمورشاه به حکومت خود در سيستان ادامه داد تا اينکه در سال 

 سالگى درگذشت و ملک ناصرخان و برادرش ملک بهرام خان مراسم تشيع جنازه و فاتحه دارى پدر را با ٦٦سن 
شکوه و جالل تمام چنانکه در خانواده آنها دوره سوگوارى چهل روز مرسوم بود بجاى آورده و جسد متوفى بر طبق 

 ) ٣.( و ده باشى زلفى به شايستگى از عهده اين کار بدرآمدوصيتش براى تدفين به نجف فرستاده شد
 

 : ملک ناصر خان کيانى 
هنگامى که ملک سليمان چشم از جهان فروبست ، بسيارى از مدعيان محلى که در زمان حيات وى سر به طغيان 

ايند، بنابرين براى مدتى برداشته و بوسيله وى سرکوب شده بودند فرصت تازه يافتند تا اهداف قبلى خويش را دنبال نم
بنابر تحقيقات گولد سميد بعد از مرگ سليمان کيانى تيمور شاه درانى محمد زمان .سيستان وضع آشفته اى پيدا کرد 

 هجرى در سيستان حکومت کرد و در پايان ١٢٠٧ تا ١١٨٦خان پوپلزائى را به حکومت سيستان گماشت و وى از 
 ) ٤.(ود و مغلوب شد حکومت خود بر ضد تيمورشاه بغاوت نم

مگربر طبق نوشته زادسروان سيستان ، بعد از مرگ ملک سليمان کيانى، تيمورشاه درانى ملک ناصرخان را در 
از ( سال در سيستان ١٢ملک ناصر خان . متصرفات پدرش مورد تائيد قرارداد و هدايائى نيز از براى او ارسال کرد 

 .  سال داشت٣٨ مرگ حکومت نمود و به هنگام) هجرى١٢٠٨- ١١٩٦
ناصرخان صاحب کودکى شدکه او را باسم پدر  )  م١٧٨٨(( هجرى ١٢٠٢طبق نوشته شجره الملوک ، بسال 

در سال . گرچه منابع ديگردر سيستان از اين کودک بنام خان جهان ياد کرده اند. ناميدند) دوم(بزرگش ، سليمان 
نشين او زمانشاه ، به ابراز عنايت و بذل توجه نسبت به تيمورشاه در کابل درگذشت و جا) م١٧٩٣( هجرى ١٢٠٧

چون به حاکم سيستان از چند سال پيش ادراه کرمان نيز محول شده بود، از اين . حاکم سيستان کما فى السابق ادامه داد
و ولى مرگ به ا. رو او با سپاهيان زياد براى استقرارسلطه در آن منطقه و تصرف کامل تيول خود عزيمت نمود

مهلت چندانى نداد و يک سال بعد از مرگ حامى خود تيمورشاه، ناصرخان فوت نمود و با مرگ او در سال 
رؤسا و ريش سفيدان سيستان و طايفه نخعى به ملک بهرام ، برادر ملک ناصر خان ) م١٧٩٤(هجرى ١٢٠٨

ملک بهرام با عزت نفس و اصرارکردند که به عنوان جانشين برادر، آن سرزمين را تحت تسلط خود گيرد، اما 
يا خانجهان ( سخاوت بى نظير اين پيشنهاد را رد کرد ولى راضى شد به عنوان قيم برادرزاده خود ملک سليمان ثانى 

در هنگام شکار بر اثر ) م١٨٠١-٢( هجرى ١٢١٧ملک سليمان دوم در عنفوان جوانى در سال . عمل کند) خان
الت و نامه هاى سلطنتى اعطاشده به او عناوين ملک سيستان و به هرروى در مراس.سقوط از اسپ درگذشت 
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سردارکرمان براى وى بکار رفته و در عين حال قدرت واقعى بدست ملک بهرام خان بود که به عنوان نماينده و نايب 
 ) ٥. (سرکرده جوان شناخته شده بود

 
 : ملک بهرام خان کيانى 

ر سيستان بود که اعمال نيکو و آثار خيريه و عام المنفعه اى که توسط ملک بهرام خان واپسين امير دودمان کيانى د
مؤلف . وى صورت گرفته و نيز حيثيت و آبروئى که وى در ميان مردم کسب کرده بود زبانزد سيستانيانست

 زادسروان سيستان، با توجه به منابع تاريخى و همچنان با سودگيرى از روايات محلى با عالقمندى کم نظيرى در
 هجرى ١٢١٧آغاز حکومت وى در سيستان سال : مورد طايفه کيانى سيستان و از جمله ملک بهرام خان مينويسد

 تا ١١٩٦اما او در فاصله بين سالهاى .قمرى است که بعد از کشته شدن سليمانخان دوم به اين سمت منصوب گرديد
انجام کارهاى عام المنفعه در سيستان نيز بطور غير مستقيم در امور حکومت و ) م١٨٠٢- ١٧٨٢( هجرى ١٢١٧

 . دخالت داشت
هنگامى که مهم سيستان به قبضه تصرف وى در آمد، او توانست با آسودگى خيال ازحاصل زحمات خويش بهره 

 سال بعد ٨کمترين نشانه هاى تالش وى احداث و بناى جالل آباد بود که بنابگفته کاپيتان کريستى که حدودًا . جويد
مت وى از سيستان ديدن نموده است ، شهرى زيبا و دوطبقه با دو هزار خانه و بازارى قابل توجه ازآغاز حکو

طبق يادداشتهاى کريستى اين شهر پاکيزه و زيبا بنام پسر بزرگ ملک بهرام خان که در سال . توصيف شده است 
فه الحال و زيباى ديگرى نيز بناشد همزمان با احداث جالل آباد، مکان مر.  هجرى متولد شده بود موسوم گرديد١٢١٠

تاريخ بناى اين شهر بر روى سنگ مرمرينى که به دروازه ورودى آن . که بنام فرزند ديگر وى حمزه آباد ناميده شد
 : نصب شده بود، چنين ذکر گرديده 

 از عنـايـات خــداونـدکـريم عــالم        خان جم قدرفلک دبدبه کيـوان بهـرام
   اين بلـد ميمون کرد        بهزارودوصدو بيست وسه اش کرد تمامحمزه آباد لقب

 
 ١٢٢٣نهر کچيان يا نهر حمزه آباد که شاهرگ حياتى و عامل رفاه و برکت اين منطقه مى بود، نيز در همان سال 

 بعد از بناهاى با شکوه و معتبر دوران حکومت وى ارگ کچيان بود که ظاهرًا. هجرى بفرمان ملک بهرام حفرگرديد
ملک بهرام خان مساحتى در حدود هشت هکتار را براى بناى کچيان . از ديدارکريستى از سيستان احداث شده بود

اختصاص داد و به دستور وى حصارى بلند کنگره دار و برج هاى ديده بانى تيرکش دار دورتادور آن بنا شد و خندق 
راه ورودى اين قلعه دروازه اى بود که در . ا ميکردعميق و پهن اطراف آن را با مرد گرد عريضى از حصار جد

ارگ خاننشين در سمت شمال قلعه واقع و از . بلندى اين دروازه افزون بر پانزده متر بود. سمت جنوب قرارداشت 
 . ايمنى و استحکام خاصى برخوردار بود

ت دقيق و نکته گير بوده ، هقت بار بنا چنين معتقد اند که تا احداث کامل اين ارگ بدستور ملک بهرام خان که بى نهاي
تا حدود پنجاه سال پيش اين بنا پا بر جا و سالم بود، اما .. ساخته و تخريب شدتا باالخره مورد تائيد ملک قرار گرفت 

بر اساس . به علت طغيان رودخانه هيرمند وسيالبى که از طريق کچيان سرازير گرديد، دروازه و ارگ ويران شد
پيريدوکس ، ملک بهرام خان به زحمت ميتوانست پانصد نفر مرد رزمنده را براى مواقع اضطرارى بسيج نوشته کلنل 

ظاهرًا تمام اميد وى براى مقابله با نيروهاى مهاجم و على الخصوص سنجرانى هاکه در آن روزگار از جانب . نمايد
) در بلوچستان پاکستان(ه در دره سهراب خانجهان خان بلوچ رهبرى ميشدند، به جنگجويان نوشيروانى بسته بود ک

به علت بعد مسافتى که بين سيستان و دره سهراب . سکونت داشتندو رهبرى آنان به عباسخان نوشيروانى مرتبط ميشد
 . موجود بود، او نمى توانست براى هميشه به همپيمانى نوشيروانيها دلگرم باشد

نطقه بم و نرماشير و سربنديها در سيستان مبتال به مسايل خود الزم به تذکر است که درآن هنگام شهرکى ها در م
با اين وصف جميع طوايف . بودند و در نتيجه هيچگونه نکته عطف و يا مايه اميدى براى ملک بهرام خان نبودند

. سيستان ملک بهرام خان را که مردى مصلح و عالقمند به کارهاى عام المنفعه بود، به ديده احترام مينگريستند
 هجرى داللت برآن دارد که جميع قبايل ١٢١٧مضمون قرارنامچه منعقده بين خوانين و سالطين شهرکى در سال 
 . موجود در سيستان نوعى احترام  براى ملک بهرام خان قايل بوده اند

 سيستان آشفتگى اوضاع بم و کرمان و منازعات مکرر دستجات و اقوام مختلف در اين منطقه مستقيمًا دروضع امنيتى
و در واقع سيستان را بگونه چهار راهى در آورده بودکه دستجات پراکنده تاراجگرافغان و بلوچ و ُلر .تاثير ميگذاشت 

بدون ترديدحسن سلوک ملک بهرام خان عامل مهمى در آرام نگهداشتن . و ترک و تاجيک از آن عبور ميکردند
اين .  که خود را در تدارک و تنظيم نيروى رزمى مصروف داردسيستان آن روزگار بود و در نتيجه وى نياز نمى ديد

بدان معنى نيست که وى حتى از نيروهاى خودجوش و سلحشوران منطقه حکومت خويش غافل مانده و يا آنکه 
زمانى که وى در سيستان به حکومت موروثى خود دست . سرنوشت خود و مردم خويش را بدست تقدير سپرده بود
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شاه محمود پدر کامران مورد حمايت قرارگرفت ، هيچگونه ارتباط سياسى بين او وآشفته بازار ايران يافت و از جانب 
موجود نبود و حتى سيستان آن روزمأمن و پناهگاهى شده بود براى آن عده از مغضوبين که از چنگ دولتمردان کينه 

ناگزير ميشدندتا به )٦( قهرو غلبه مهاجمين همين وضع براى قندهاريانى مطرح بود که براثر. توز ايرانى ميگريختند
نفوذ انگليس ها در کابل و نا امنى بلوچهاى سنجرانى و نيز آشفتگى ايران ويرا واداشت تا روابط . سيستان پناه آورند

هنگامى که او دختر خود را . هيمن امر سبب شد تا به يک وصلت قومى متوسل شود. خود را با هرات مستحکم سازد
 شاهزاده کامران در آورد، نوعى معاهده قبيله اى و سياسى بين هرات و سيستان پديد آمد و شايد به خاطر به همسرى

 . انجام اين معاهده بود که هنگام حمله محمدشاه قاجار به هرات ، سيستانى ها به پشتى بانى هرات برخاستند
 ميالدى در زمان وى ١٨ اواخر قرنهجوم و کوچ طوايف بلوچ و برخى از طوايف فارسى زبان به سيستان در

تاخت و تاز لشکريان ايران به بلوچستان و مکران و کرمان که در اوايل سلطنت فتحعلى شاه . صورت گرفته است 
با فاصله زمانى کمى چادرنشينان براهوئى، ناروئى ها وارد . قاجار به وقوع پيوست، سبب اين جابجائى وسيع شد

بر اثر . ى ها پيش از اين دوطايفه در منطقه رودبارو گرمسير اقامت گزيده بودندسنجران). م١٨٠٠(سيستان شدند
مواصلت هايى که ميان اينان و طوايف سربندى و شهرکى انجام يافت، زمينه عناد و دوگانگى اينان با دستگاه 

 حيات وى اين عناد و حکومت سيستان فراهم گرديد، اما جاذبه وجودى ملک بهرام خان مانع از آن گرديد که تا دوران
 . دو گانگى علنى شود

از قول معمرين محلى چنين بر مى آيد که ملک بهرام خان پيش از مرگ خويش اداره امورحکومتى سيستان را به 
حتى برخى از اينان . پسر بزرگ خود جالل الدين محول نمود و خود تا دوران کهولت در کنار وى زندگى ميکرد

 هنگام اولين اخراج ملک جالل الدين ازسيستان، ملک بهرام خان نيز درقيد حيات بود و به چنين عقيده دارند که به
از مآخذ موجود چنين بر مى آيد که ملک بهرام خان به هنگام . همراه پسر خودمدتى را در هرات سپرى کرده است 

در جنگ کافر . د را گرفته بوداختالف شاه محمود و زمانشاه که بر سر کسب اقتدار پيش آمده بود، جانب شاه محمو
که ميان نيروهاى ايران و وزير فتح خان اتفاق افتاد، نيز ملک بهرام خان به مدد ) بين تربت حيدريه و گناباد( قلعه 

 ) ٧.(وزير فتح خان شتافته بود
  : ميالدى١٩زوال قدرت کيانيان و اوضاع سيستان در قرن 
اهر ملک بهرام خان به همسرى احمدشاه درانى درآمده بود و بنايرين قبًال اشاره شدکه دختر ملک سليمان يعنى خو

دختر ملک بهرام . ملک بهرام خان به علت اين رشتۀ خويشاوندى مورد احترام جانشينان احمدشاه نيز قرار گرفت 
ان خان نيز به همسرى شاهزاده کامران پسر شاه محمود درآمد و بدين ترتيب وى از حمايت کامل امراو پادشاه

ملک جالل الدين که وارث و جانشين ملک بهرام به حساب مى آمد، توانست حد اقل براى . افغانستان برخوردار بود
مدتى از اين حسن روابط بهره جويد و از وجود امراى افغان و على الخصوص از وجود کامران ميرزا به عنوان 

 . حامى و يا متحد مورد اعتماد استفاده نمايد
 ميالدى قلمرو ملک جالل الدين را به يک محدوده نا امن و ١٨٠٠ار طوايف بلوچ در سيستان در سال هجوم و استقر

ترديدى وجود . پر آشوب مبدل ساخت که اميدى براى تثبيت نظم و ادامه شيوه هاى سنتى حکومت محلى باقى نميماند
به اراضى زرخيز حول و حوش ندارد که از راه رسيدگان زورمند با حرص و ولعى زياده از حد تصور چشم 

هنگامى که اين احساس آميخته با حب و .اقامتگاه جديد خويش دوخته بودند و روزگار پرحسرتى راپشت سر ميگذاشتند
بغض در آنان قوت گرفت ، بسيارى ازسرکردگان و مباشرين بومى ملک جالل الدين به انديشه هدايت و هم پيمانى 

  . ه براى تضعيف بيشتر وى به وصلت هاى مصلحتى و سياسى دست زدندتازه واردين همت گماشتند و آنگا
چنين مرسوم بود که هرسال در روز عيد قربان جميع سران، سرخيالن و کدخدايان سيستانى به ميل و رغبت تمام 

ت که حتى انجام اين سنت پايدار و عميق آنچنان اصالت ريشه اى داش. خويشتن را اخالقًا ملزم به ديدار ملک مى ديدند
طبيعى است که . سران طوايف بلوچ که تازه به اين سرزمين گام نهاده بودند، نيز تحت تاثيرجاذبه آن قرار ميگرفتند

تجمع و تماس اين بزرگان ضمن آنکه انگيزه هاى برترى طلبانه را در ذهن شمارى از اين بزرگان سبب ميشد، 
ه کارخود بيانديشند و احتماًال جنبه هاى مثبت و منفى رفتار خود فرصت مناسبى براى همگان بوجود مى آمد تا به فلسف

و عکس العمل يا نحوه برخورد ملک را مورد تجزيه و تحليل قراردهند، و در صورت لزوم زمينه طرح يک کودتا و 
  . يا براندازى دستگاه حکومت را فراهم سازند

 سربندى بود که پسر وى بنام لطفعلى خان بعد از يکى از مردان صاحب اقتدار و متعصب آن روزگار محمدرضا خان
او به حکومت رسيد و سپس بدست سردارعليخان سربندى يعنى عموى خود از فيض باصره محروم و از حکومت 

وفادارى و احساس تعهد محمدرضا خان مذکور به خاندان کيانى سيستان در خور توجه و خلل ناپدير بود . عزل گرديد
ل او نتوانست گرايش ملک جالل الدين را به سرگرمى هاى نامشروع که سبب زوال و تباهى نظم و شايد به همين دلي

بنابرين محمدرضا خان با مساعدت امير هاشم خان شهرکى و دوست . جارى حکومت او مى شد، تحمل نمايد
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زول و اخراج نموده محمدخان ناروئى و احتماًال ابراهيم خان سنجرانى، ملک جالل الدين را از حکومت سيستان مع
( نسبت سببى ملک حمزه خان با محمدرضا خان سربندى . برادر وى يعنى ملک حمزه خان را بجاى او مستقر ساخت

( و ارتباط سياسى محمدرضا خان مذکور با سردار کهندلخان قندهارى ) که خواهر خويش را به ملک حمزه داده بود
دو عامل مهم ديگر براى اخراج ملک ) ده کامران کور شده بودکه برادر بزرگ شان وزير فتح خان بدست شاهزا

 ) ٨. (جالل الدين از سيستان بود
و ازبلوچها علم ) صحيح شهرکى٭(بنابر تحقيقات گولد سميد ، در اين هنگام ميرخان سربندى و هاشم خان شهرخى 
 بودند و اينک فرصتى مناسب ديده خان ناروئى و خانجهان خان سنجرانى در ميان سيستان صاحب نام و آوازه اى شده

ميشدکه تا در غياب ملک بهرام پسرش ملک جالل الدين کيانى را از سيستان بيرون کنند و متصرفات وى رادر ميان 
اين نيت به منصه عمل کشيده شدو ملک جالل الدين کيانى را از سيستان اخراج کردند، اما بزودى . خود تقسيم کنند

ت خود را به سيستان رسانيد و شورش را خاموش ساخت و براى اثبات يگانگى ، دختر شاهزاده کامران از هرا
را براى فرزند يارمحمدخان وزير هرات عقد بست و جالل الدين را براى بار ) پسرميرخان سربندى( محمدرضا خان 

ار مورد حمله هرات از جانب محمدشاه قاج)  هجرى١٢٥٤( ميالدى ١٧٣٧در سال .دوم به حکومت سيستان گماشت 
قرارگرفت و در هيمن فرصت محمدرضاخان که جانشين پدرشده بود به اتفاق هاشم خان شهرکى و بلوچهاى ديگر، 

از اين پس . جالل الدين کيانى را براى بار دوم از سيستان اخراج کردند و متصرفات کيانيان را بين خود تقسيم کردند
 ) ٩. (د و اين خاندان بکلى روبه زوال رفت و از قدرت افتادديگر نشد کمکى به خاندان کيانى سيستان برس

وقتى قندهار مورد تهاجم انگليس قرارگرفت و سردارکهندلخان رئيس قندهار ) هجرى١٢٥٥( ميالدى ١٨٣٩در سال 
 که با يک عده از سران و امراى افغان از ١٨٤٢مجبور شد به ايران برود ، از سيستان عبور کرد و در اواخر سال 

در اين هنگام محمدرضاخان رئيس طايفه سربندى وفات يافته بود و . هران راهى قندهار بود، دوباره وارد سيستان شدت
بين پسر او لطفعلى خان و عمويش سردارعليخان بر سرموضوع جانشينى محمدرضاخان نزاع افتاده بود، لذا 

ند، ولى يارمحمدخان، وزير هرات بطرفدارى سردارکهندلخان سعى بخرج داد تا عليخان را برياست سيستان برگزي
در آخر بعد از مخالفت هاى هفت هشت ساله . لطفعلى خان که خواهرش زن پسر وزير بود،کوشش بعمل مى آورد

لطفعلى خان بدست عمويش گرفتار و کورشد و سردار رحمدل خان برادر سردار کهندلخان به وکالت از جانب برادر، 
و ديگر ) م١٨٥١(دراين ميان مرگ گريبانگير يارمحمدخان وزير هرات شد. قرار نمودعلى خان را در سکوهه بر 

 ). م١٨٥٥(جهارسال بعدهم سردارکهندلخان در گذشت . از جانب هرات اقدامى در سيستان نشد
در اين هنگام على خان يگانه وارث متصرفات محمدرضاخان سربندى در سيستان بود و امراى ديگر ، هاشم خان 

، دوست محمدخان ناروئى و ابراهيم خان سنجرانى بعد از برادرش عليخان پسر خانجهان خان سنجرانى ، شهرکى
سردار ( رئيس طايفه سربندى دو سال بعد از مرگ حامى بارکزائى خود.هريک نماينده بزرگ خانواده هاى خود بودند

نسوب بخاندان شاهى ايران ازدواج کرده به  به تهران رفت و در آنجا با يک شهزاده خانم م١٨٥٧در سال ) کهندلخان
 . سيستان عودت کرد، ولى پنج ماه از ورود او به سيستان نگذشته بود که کشته شد

سردارعلى خان رئيس طايفه سربندى در قصر خود سه کوهه در حالى که خانم او : جزئيات امر از اين قراربود 
اين واقعه جراحت برداشت و تاج محمدخان برادر کوچک ميگويند دست شاهدخت نيزدر . حضور داشت ، کشته شد

لطفعلى خان جاى او را گرفت و بر سردارابراهيم خان سنجرانى که در جهان آباد سکنى داشت حمله برد و او را از 
رود هيرمند بطرف شرق راند و ابراهيم خان بلوچ ديگر نتوانست در سيستان بر تاج محمدخان حمله کرده متصرفات 

بنابرين ابراهيم خان بلوچ نفوذ خود را بعد از مرگ برادرش على خان در چخانسور .  رفته را تصاحب کنداز دست
متصرفات سردارامام خان و سردارکمال خان . بطرف شرق تا کده و خاش و در شمال تا الش و جوين بسط داد

 ) ١٠. ( ميشدسنجرانى در سواحل هيرمند از قلعه فتح تا بندر و رودبار وچهار برجک محدود
به اين صورت ديده ميشودکه سيستان در دهه هاى چهارم و پنجم و ششم قرن نوزدهم ميدان رقابت هاى خان خانى و 

 . ملوک الطوايفى قرارداشته است 
 وى مردى فوق «:  ملک جالل الدين را در هرات ديده ميگويد١٨٣٩ از قول ميجر ابوت که در سال جی، پی،تيت

بطورى که همين هيئت و ظاهر ممتاز و برجسته او سبب شده بود که هروقت . و خوش منظر بودالعاده خوش چهره 
وى درميان مردم حضور مى يافت و يا از کنار آنها ميگذشت ، عموم مردم کسب و کار خود را تعطيل کرده و به 

معتاد به عياشى و افسوس که با اين همه حسن صورت ، ) *٭.(تماشاى وى و به تحسين و تمجيد مى پرداختند
خوش گذرانى بود و اين اعتياد او را چنان ناتوان ساخته بود که نتوانست از تيول و مايملک خود در سيستان دفاع 

 ) ١١ (».کند
)  م١٨٥٧ - ٥٨(هجرى قمرى ١٢٧٤ يا ١٢٧٣بنابر نوشته زاد سروان سيستان ، ملک جالل الدين باالخره در سال 

ه قراه درگذشت و جنازه وى توسط ملک محمدعظيم خان ، نوه جوانش در قلعه ساج در منطقه هوکات يعنى قلعه کا
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يکى لهراسب و . او صاحب يک فرزند ذکورشد بنام ناصرخان که از وى دو پسر به ثمر رسيدند. فراه دفن گرديد
ه سيستان آمده ديگرى محمدعظيم که در دوران مرارت بار تبعيد پدر بزرگش همدم و مونس او بودو بعد از مرگ او ب

دو دختر وى را ميردرويش طباطبائى از سادات قريه محمدآباد .دهکده نصرت آباد سيد را بنا نهاد و در آنجا مستقر شد
شيب آب به همسرى گرفت و از ميان فرزندان ذکور وى نايب حيدرعلى خان کيانى يا خان نايب مشهورترين بود که 

تان به حساب مى آمد و پسران وى اينک نمونه اى از تقوى و تقدس و از مردان مقدس و متدين و نام آوران سيس
از لهراسب خان نوه ديگر ملک . و در مشهد و تهران بسر مى برند. شاخصى از اصالت ريشه دار اجداد خويش اند

درويش . جالل الدين نيز دو پسر به ثمر رسيدند که يکى ملک درويش خان و ديگرى ملک سليمان خان نام داشت 
خان صاحب دو دختر بود يکى بنام بى بى فرخ به همسرى حسام النظام کرد درآمد و ديگرى بنام تاج بگم با مرحوم 

از پسر ديگرلهراسب خان يعنى سليمان خان يک پسر بنام آقاخان باقى . آخوند مال محمدمهدى کيخا ازدواج نمود
 ) ١٢.(ماند

 

 : ملک حمزه کيانى و پسران او 
الل الدين که مى بايست به طلوع ستاره بخت برادر اغواشده اويعنى ملک حمزه خان بيانجامد، به زوال قدرت ملک ج

مسافرت فريه فرانسوى به سيستان در . درخشش اقبال حامى وى يعنى محمدرضا خان ابن ميرخان سربندى منتهى شد
نگر اين حقيقت ميتواند باشد و استقبال وى از طرف محمدرضاخان سربندى نمايا)  هجرى١٢٦١(  ميالدى ١٨٤٥سال

به عبارت ديگر به .که در آن ايام ملک حمزه خان در امور حکومت سيستان هيچگونه دخل و تصرفى نداشته است 
نظر ميرسد که ملک حمزه خان کيانى وارث حکومت کيانيان گرفتار انديشه هاى جاه طلبانه خانواده اى گرديد که 

ام موقعيت آينده که صرفًا چيزى جز قبضه حکومت نبود، با آنان پيوند خويشاوندى شايد به اميد اعتالى مقام و استحک
 م ١٨٤٦=  هجرى ١٢٦٢هنگامى که او نتوانست جراحت اين دشنه برپشت خورده را تحمل نمايد، به سال . بسته بود

 و اعتياد به علت آنکه ديده از جهان فروبست ، در حالى که برادر وى يعنى ملک جالل الدين، على رغم اتهام به فسق
  .چنين جراحتى را در خويشتن احساس نمى کرد، حدود ده سال ديگربيشتراز او دوام آورد

. بنامهاى فتحعلى خان ، ملک گلزارخان ، حسين خان و عباس خان :  از ملک حمزه خان کيانى چهار پسر باقى ماندند
اسخان ، حسين خان ، آقا خان ، نصيرخان و خان ملک گلزار خان صاحب شش فرزندذکور شد بنامهاى رضاخان ،عب

ملک گلزار اسير توطئه انتقام جويانه حشمت الملک قرارگرفت و مجبور گرديد تا دختر خويش را به يکى از . جهان 
کدخدايان خادم زاده خود به زنی دهد، اما بعلت آنکه نتوانست رنج ناشى از اين ننگ را تحمل نمايد، دق مرگ شد و 

از عباسخان پسر ديگر ملک حمزه خان پسرى بنام ملک على به ثمر رسيدکه اعقاب او در .  جهان فروبست ديده از
ظاهرًا وى در اثر دسيسه امراى قاين که حکومت سيستان را نيز در قبضه اقتدار خويش در .سرخس زندگى ميکنند

الدى باقى نماند، اما از حسين خان که از فتعلى خان پسر ديگر ملک حمزه او.آورده بودند، به سرخس تبعيد گرديد
  . چهارمين پسروى بود، فرزندانى بنام هاى کهندلخان ، اميرخان و ملک غالم خان باقى ماندند

. برخى از معمرين محل براين باوراند که ملک درويش خان که قبًالذکر وى رفت نيز فرزند ملک حسين خان است 
ان بقدرت رسيد ملک غالم کيانى در کچيان مستقر بود و شکارگاه وى هنگامى که سردار عليخان سربندى در سيست

مشهور است که تفنگ شکارى وى ، دوسير باروت و . بنام ُچنگ غالم خان شکارگاه اختصاصى وى بشمار ميرفت 
او به هنگام شکار متکاى کوچکى را زير سينه .ساچمه ظرفيت داشت ) گرام است ١٠٠= يک سير سيستان (سه سير
وقتى سردار عليخان خويشتن را ملزم به تمکين از دربار . اشت و فقط خود او قادر به استفاده از اين تفنگ بودميگذ

ناصرالدين شاه قاجار ديد، ملک غالم خان به اعتراض برخاست ، اما بوسيله عليخان و متحدين وى از سيستان رانده 
سپس بکابل فرا خوانده شد و منصب فرماندهى قسمتى از . يدشد و بناچار به افغانستان رفت و در قلعه فتح مستقر گرد

بعد از وى . او با رشادت کامل خدمت ميکردتا باالخره ديده از جهان فروبست . عساکر افغانى را به وى محول نمودند
در را پسرش بنام ملک محمدعلى به کابل احضار و شغل پدر به او واگذار گرديد، اما از آنجائى که ُبرش و کارآئى پ

نداشت مورد انتقاد قرارگرفت که پدرصاحب جمال تو ضمن آراستگى ظاهرى ، ُبرش و لياقت مردانگى داشت ، اما 
ما با زن : اين گفتار بروى گران آمد و بى درنگ پاسخى بى معنى داد که! بيچاره توئى که نه جمال دارى و نه کمال 
 سبب شد تا ازمقامش خلع و به قلعه فتح باز گردد و خانه نشين همين پاسخ. هم زانو نشده ايم که صاحب جمال باشيم 

  .شود
هنگامى که موضوع تقسيم سيستان بين ايران و افغانستان پيش آمد ، ملک محمدعلى خان کيانى از قلعه فتح فراخوانده 

. حسن و محمدحسين خانعلى ، امير، شريف ، محمد: از او پنج پسرباقى ماندند بنامهاى . شد و به کچيان مستقر گرديد
) در سيستان( غالم خان و عليخان . پسر ديگر ملک غالم خان بنام محمدحسن خان بود که از وى چهار پسر باقى ماند

 ) ١٣). (در سرخس( عباسخان و خانعلى 
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 : خانملک ، آخرين بازمانده نامدار کيانيان سيستان 
ملک محمدعلى خان مشهور به خان ملک « :نى ميخوانيم که در کتاب زاد سروان سيستان در باره اين مرد نامدار کيا

.. پسر ملک خان ابن ملک محمدخان اين ملک رستم اين ملک شاه محمودسيستانى سيستان در عهد احمدشاه درانى و
ابن ملک بهرام .... مادر وى بى بى دوران دختر ملک على اکبر ابن. بود) شاه خراسان( مقاله بيست و نهم ) ٤١٨(

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

ملک محمدخان عليرغم آنکه خويشتن رابه جهت شخصيت بارز جد خويش يعنى ملک محمود سيستانى . زندگى او بود
ز هم پاشيدگى قدرت کيانيان ناگزير گرديدتا محق برترى و شايد شايسته حکومت مى ديد، به سبب آشفتگى محيط و ا

نا بسامانى وضع آب و يا تغيير مسير شاخه اى از هيرمند که اراضى ويرا . به مالکيت برج محمدخان قناعت کند
مشروب ميکرد، به ويرانى امالک او انجاميد و ملک خان پسرش ناگزير گرديدتا به ده خانم کشانده شودو اين قريه را 

طغيان رودهيرمند و همچنان خشک سالى هاى پى در . زمين مزروعى آن به تصرف خويش در آوردباسيصد سهم 
در اين منطقه دوران نوجوانى تلخى را براى پسر ملک )حشمت الملک( پى سيستان هما آهنگ با نفوذ خاندان ًعـلـًم 

 . ميگذرد خان يعنى ملک محمدعلى خان يا خان ملک پديدآورد که اينک شرح زندگى وى از نظر
 

 : دوران جوانى 
براساس گفته معمرين و آگاهان محلى ، او سالهاى نوجوانى را در عسرت و تنگدستى گرفتاربود، آنچنانکه از طريق 
صيد ماهى روزگار ميگذرانيد، اما اصالت ذاتى وى چيزى برتر از آن بود که اينگونه تامين معاش ارزش وجودى 

هنگام نفوذ و توسعه قدرت خاندان علم در سيستان شديدًا مورد فشار و بى مهرى ظاهرًا او به . ويرا مخدوش سازد
قرارگفت و آنچه سبب تعديل رفتار امراى اين دودمان مى شد، همين عسرت و تنگدستى وى بود که قهرًا براثر 

 يک تحول .دامنگير وى شده بود) واقع در حد فاصل بين پريان داخلى و ملکى( خشکسالى محال ميان دو رودى 
طبيعى در وضع رودخانه هيرمند امالک موروثى وى را مستعد بهره بردارى زراعى نمود و او به کمک برادران 
همسرش يعنى پسران کالن تر مير مبارز به مهم کشاورزى پرداخت و بدين ترتيب قدرت و توان مالى وى فزونى 

اد که حدودًا نود پارچه روستاى بزرگ جالل آباد و ده يافت ، بطوريکه منطقه وسيعى از اراضى کيان آباد تا خير آب
خانم رادر اواخر سلطنت ناصرالدين شاه خان نشين و مقرفرماندهى و سکونت خويش قرار داد و اين سرآغاز دورانى 

 . بود که مايه بروز و تجلى منش هاى ذاتى وى گرديد
 

 : شخصيت ذاتى 
ان مردان بزرگ و سرکردگان و ريش سفيدان زبده و صاحب مال بدون ترديد در ميان معاصرين خان ملک در سيست

خاطره بسيارى از اين مردان بزرگ و پاک سرشت حد اقل در ذهن وابستگان شان و در ميان . و نام کم نبوده اند
 اما هنگامى که از اينان سخن بميان مى آيد خان ملک از نام و شخصيت استثنائى برخوردار. طوايف باقى مانده است 

و از آنچاکه تاييد و تذکار شخصيت بارز او سبب نفى بارزه هاى وجودى معاصرين وى نمى گردد، بال استثنا . است 
 ... جميع بزرگان و آگاهان و معمرين خودى و بيگانه سيستانى تبار از خان ملک به افتخار ياد ميکنند

 : درگيريهاى سياسى 
مولف .  اجتماعى را پشت سر نهاده بود- تجربه و رموز سياسى او در فاصله بين دو ازدواج بسيارى از مراحل

) نخست وزير ايران(زادرسروان، از قول يکى از معمرين محترم مشهدخاطره برخورد خان ملک را با قوام السلطنه 
اين زندگى جمعى و .سران خراسان و سيستان بارى در تهران يکجا در محلى زندگى ميکردند« شرح داده ميگويد؛ 

يک روز عصر از سوى قوام السلطنه دعوت رسيد که خان ملک . عيد گونه الفتى در ميان اينان پديدآورده بودتب
قبط قرار روز بعد اتومبيل آوردندو خان . مشهور به خان سيستان فردا ساعت يازده و نيم صبح با وى مالقات نمايد

 وزيرى وارد ميشود، رئيس دفتر مخصوص هنگامى که خان به دفتر نخست. ملک را به کاخ نخست وزير بردند
نخست وزيرى اطالع ميدهدکه صدراعظم جلسه دارد، دقايقى تامل نماييد چند دقيقه بعد خان تذکر ميدهد که بيش از 
اين نمى تواند منتظر بماند، باز هم وادار به تامل مى شودو چند دقيقه بعداز جا برخاسته ضمن پرخاش به رئيس 

وام السلطنه رفته با عصاى خود چند ضربه محکم به در ميکوبد، قوام السلطنه هراسان و خشمگين دفتربه جانب اتاق ق
بيرون مى آمده فرياد مى زند که مردک خجالت نمى کشى ؟ خان ملک پاسخ ميدهدکه خجالت را بايدرضا کچل 

 گيرد، خان ملک با هنگامى که کار مشاجره باال مى. بکشدککه آدم بى عرضه اى چون ترا صدراعظم مى نمايد
عصبانيت و همراه با فحش و ناسزا از کاخ نخست وزيرى بيرون آمده با اتومبيل نخست وزيرى يکراست به سفارت 

سفير افغانستان که پيش . افغانستان مى رود و در آنجا نيز همچنان به رضاشاه و قوام السلطنه بد و بيراه ميگفته است 
اجراى هيرمند ديده و بارها نيز او را درکابل مالقات کرده بود، به تالش افتاده ازاين سرسختى و شجاعت وى را در م



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ١٥از ٨ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

پذيرائى مفصلى از خان بعمل مى آوردو او بعد از صرف ناهارساعتى را نيزدر اتاق سفير به استراحت مى پردازد و 
ميرساندکه در فاصله بدينترتيب عصانيت وى فروکش کرده آرام مى شود، در هيمن هنگام است که سفير به اطالع 

استراحت شما با اعليحضرت پادشاه افغانستان تماس گرفته ، طبق مراحم ايشان تيول و الکاى خاصى براى شما در 
من يک وجب خاک وطن «: افغانستان مهيا است ، چنانچه اراده افغانستان داريد، اسباب سفر آماده سازيم ؟ خان گفت 

 . از سفارت خارج مى شود) ضمن سپاس از سقير(نگاه از جا بلند و ، آ» خود را به دنيائى عوض نمى کنم
از آنطرف هنگامى که راننده نخست وزير، خان ملک رادر مقابل سفارت افغانستان پياده نمود، ماجرا را بطريقى به 

ش پيگيرو تال. نخست وزيرقوام السلطنه ميرساند و او نيز بالفاصله کم و کيف قضيه را به اطالع رضا شاه رسانيد
سريعى براى احضار و خروج خان ملک از سفارت افغانستان آغاز گرديد وبه صدراالشراف ماموريت داده شدتا 

 سفارت افغانستان خارج ميشد، صدراالشراف از... درست هنگامى خان ملک .جهت خروج و احضار خان اقدام نمايد
با وى مواجه گرديد، اما براى درک بيشتر قضيه هيچگونه مطلبى از ماموريت خويش بيان ننمودو فقط خان را با 

که خان ملک هنوز :گوينده اين ماجرا چنين حکايت ميکرد. اتومبيل به محل اقامت وى رسانيدو بسرعت بازگشت
آن روز بود که صدراالشراف باز گشت و به خان اطالع داد که شاه وى را به حضور سرگرم تشريح رخداد هاى 

همه ما که تا آن اقامتگاه بسر مى برديم دچار دلهره و اضطراب شديم ، اما او با نهايت خونسردى از . طلبيده است 
 انتظارمانديم تا ما مضطرب و نگران وى چشم به. جاى خويش برخاست و همراه با صدراالشراف روانه کاخ شد

 . باالخره شب هنگام با همان چهره جدى و مصمم اما قدرى متبسم بازگشت 
اقامتگاه ما بيک محيط شاد و پر هلهله مبدل شدو . ما آنچنان خوشحال شديم که حتى نيازى به پرسش رخداد ها نديديم

ان دستور داد تا ميز مفصلى چيدند و او آن شب ، خ. از اين که خان را زنده و سالم مى ديديم اشک شادى مى ريختيم 
ظاهرًا در هيمن مالقات حضورى بود که خان مدعى شدکه صاحب و وارث . باشامى شاهانه از همگان پذيرائى کرد

اصلى تاج و تخت اين ُملک است و اگر قوام السلطنه پوزش نطلبد، تمام اسناد و تعليقچه خويش را روخواهدنمود و 
اين صراحت و شهامت گفتار آنچنان موثر افتاد که شاه بر چهره ا و . ه مدد خواهد خواند جميع ممالک جهان را ب

اين سومين بارى بود که خان ملک با رضاشاه روبه رو . بوسه زد و قوام السلطنه راواداشت تا از او پوزش بخواهد
 . ميشد و به راستى از موضع قدرت سخن ميگفت 

 
 ؟ چگونه تمثال شاه را لگد کوب کرد

يک نمونه بارز شجاعت و تهور ذاتى خان ملک زمانى بوقوع پيوست که در روز بيست و يکم آذرماه به هنگام رژه 
در آن روزگار . سواران ايالت و قبايل سيستانى در شهر زابل عکس محمدرضا شاه را به زير ضربه هاى لگد گرفت 

 روز نجات و رهائى آذر بائيجان از چنگ ارتش روسيه چنين مرسوم بود که همه ساله در روز بيست و يکم آذرماه که
عالوه بر محصلين و . بدست محمدرضاشاه خوانده ميشد، در سرتاسر کشور مراسم رژه و سان برگذار ميگرديد

در . ورزشکاران و نيروهاى انتظامى و ارتش، سواران وابسته به ايالت و طوايف نيز با اسپ و اشتر رژه ميرفتند
عمول بودکه نظر به اعتالى قومى طايفه کيانى، هميشه سواران اين طايفه به عنوان بيرقدار و پيشگام سيستان چنين م

به سبب وصلت با ( در پيشاپيش و بقيه طوايف از برابر عکس شاه ميگذشتند، اما آن روز سواران طايفه بلوچ ناروئى 
 قضيه رابهانه قرارداد و بناگاه پيش چشم مسولين و خان ملک اين. مقدم برسواران اين طايفه قرارگرفتند) خانواده علم

مقامات شهر و اهالى شرکت کننده و تماشاچى به جانب عکس بزرگ شاه رفت و در حالى که تفنگ برنوى يکى از 
مردانش را در دست گرفته بودبا ضربه محکم پا عکس را بوسط ميدان پرتاب کرد بطوريکه شيشه قاب آن شکسته و 

مقامات شهر هراسان . هم نباشد) يعنى شاه(  با صداى بلند فرياد زد که وقتى من نباشم اين پدر سوخته خورد شد، آنگاه
اما او آنچنان دگرگون و عصابانى بود که سيلى محکمى به بنا گوش . پيش دويده سعى در اارام کردن وى داشتند

ايف و نيز مقامات مسول شهر مسئله رژه را سران طاو. رئيس شهربانى زد و مقامات ديگر را به فحش و ناسزا پيچيد
يک نمونه کامل از رشادت و اتکاء . فراموش کرده با زحمت و خواهش بسيار موفق شدندخان را به منزل وى برسانند

به نفس وى را در شرح جنگ هاى يک تنه او با طايفه بارانى قبًال مورد بررسى قرار داده ايم ، به همين جهت نيازى 
 ) ١٤(» . نيست به تکرار آن

 
  دشمن درباره او چه ميگويد؟

از درگيرى و نزاع خان ملک با عالم «: آقاى رئيس الذاکرين که زندگى نامه خان ملک را تشريح کرده مينويسد
حسين بارانى رئيس طايفه مذکور يادکرده ايم ، آنچه مسجل است دشمنى آشتى ناپذيرآن دو بودکه متاسفانه هيچ بک از 

قاعدتًا مى بايست فرزندان رئيس طايفه بارانى » پدرکشته را کى بودآشتى«  مقوله نيست به مصداق آتکه آنان از اين
بيرقدار دشمنى هاى ديرينه پدر مقتول خويش باشند، اما شهامت گفتار و صراحت و صداقت انديشه يکى از اين 

ورد که ضمن قبول ارزش وجودى خان ملک در فرزندان او که آدمى را به تحسين واميدارد و اين انگيزه را پديد مى آ
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برابرنحوه تفکر و صيانت ذات انسانهاى منصفى چون حميدبارانى که دشمن پدر خويش را اين چنين شناسانده است ، 
هنگامى که از اين انسان خوش قلب براى نگارش شرح زندگى خان ملک مطالبى درخواست . سرتکريم فرود آورد

 موفق شدم که الحق به عظمت وجودى خان ملک و علو همت حميد بارانى اعتقادى محکم نمودم ، بدريافت نامه اى
  : يافتم ، اينک قسمتى از مضمون اين نامه راعينًا به عنوان سند افتخارى از اصالت هاى قومى سيستان تقديم مى دارم 

 به استثناى اندرونى او همه روزه. هرچه در مورد سخاوت ، شجاعت و پاکى خان ملک بنويسم ، کم است « 
شبها در اندرون غذا . سيصدنفرمرد را بابرنج و گوشت تغذيه ميکرده و هميشه باجمع مردم ناهار مى خورده است 

در پاکى آنچنان بود که با وسعت منطقه به زن و دختر مردم بابا .ميخورد و بيشتر اوقات غذاى شبانه اوجگر مرغ بود
وامش را نيز تحت کنترول قرار ميدادو با کوچکترين خطابا آنان مثل ساير خطاب ميکرد و چشمى پاک ذاشت و اق

خطاکاران رفتار مى شد و براى تنبيه آنان زندان داشت و باکنده و زنجير دست و پاى شان را مى بست و دستور مى 
ت آو در شجاعت در زابل منحصر به فرد بود، به خصوص در ماجراى جنگ مارونگى شجاع. داد تا شالق زنند

امور کشاورزى خان ملک را از خيرآباد تا کياباد قربان بارانى اداره ميکردو امور خزانه و انبار ها را . آشکارشد
امور باغات را کربلئى على و نوکران بسياربود که به هنگام آمدن بشهر با صد سواروارد شهر و . شاهدوست بارانى 

له گاو خان ملک قابل شمارش نبود، تنها هفتصد اسپ رهوار در رمه گوسفند و گ. بالعکس وارد جالل آباد مى شد
آشپزخانه وى بزرگ ترين و جال ترين بود و سر پست آشپزخانه حاج عباس خرسند بود . جالل آباد و ده خانم داشت 

هريک از همسران او با تقبل مخارج آنها . و عده زيادى آشپز شب و روز زير دست او انجام وظيفه ميکردند
براى زير دستان .به راستى که او بسيار بسيار باشرف زندگى کرد. وس ميکردو کلفت جديد وارد ارگ مى نمودراعر

 شمسى بين خان ملک و غالم حسين بارانى که مثل فرزند او بود ١٣١٨در سال . و رعايا به گونه پدرى مهربان بود
.  و امکانات خود را در اين راه از بين مى بردنداختالف مى افتد که متاسفانه پانزده سال طول ميکشدو طرفين هستى

غالم حسين بارانى که پسر قربان بودادعاى قريه خانم را مى نمايد و اراضى اين قريه رابين چهار صد نفراز افراد 
در اين مدت تمام ثروت قربان و شاهدوست در اين راه . طايفه بارانى و طوايف ديگر تقسيم ميکند و از اينجا مبارزه

رج مى شودتا غالم حسين بارانى پس از زندانهاى مکررکه جمعًا هفت سال و سه ماه طول ميکشد، پيروز شده خ
 شمسى جنگ هاى زياد بين رعايا و سواران خان ملک با طايفه ١٣٣٢ تا ١٣٢٠از . زمين ها را در اختيار مى گيرد

 خان ملک در حالى ١٣٣٢وت ادامه داشت تا در سال اين کينه و عدا. بارانى اتفاق مى افتد که بدون تلفات نبوده است 
يک سال بعد شاهدوست در همان شبى که خان درگذشته بود، . فوت کرد که از عظمت و قدرت و ثروتش اثرى نبود

ديده از جهان فروبست و يک سال بعداز مرگ شاهدوست باز به همان شب غالم حسين بارانى کشته شد و در نتيجه 
از اين همه تالش هاو مرارت نبرد و علت آن هم روح بزرگ خان بودکه خداوندعدالت را اجرا کوچکترين بهره اى 

برادر من قلم من قاصر است که محسنات خان ملک را بنويسم ، به همين بسنده ميکنم که همه چيز که يک انسان . کرد
ضمنًا .  روحى و فکرى او بنويسيدبايد داشته باشد، او در حد کمال ذاشته است و شما مى توانيد کتابها از عظمت

 ) ١٥(» ... انقراض کيانيان براى بار دوم در اين زمان شروع مى شود و با مرگ خان ملک همه چيز مرد
بر مزار اين بزرگ مرد سيستان ، خان ملک ) سهى سيستانى(شعرزيباى زير را شاعر گرانمايه محمدرضا آرمين 

 : ثبت شده و ما هم آنرا اينجا بازتاب ميدهيم ) ١٩٧ص (يستانکيانى سروده است که درکتاب زاد سروان س
  برمزارخان ملک کيانى

 
 مـــرد بيـدار سيستان ديــدم    خـفــته در داخــل جالل آباد
 گــــور آزاده جــهــان ديـدم   در دل ارگ ديرسال کــهن
 داد از مــردى نشـان ديــدم    گورمردي که بى نشانان را

 مشت خاکى و استخوان ديدم   ادت ايــامزان همـــاى سعــ
  ديدمکيانشـرف و شوکت    جلوه گر از دل غبار زمان

 
  : ١٩يک سند مهم تاريخى درباره سيستان قرن 

 متذکر يک سند مهم تاريخى در ١٩در اينجا براى حصول معرفت بيشتر به اوضاع و احوال سيستان در اواسط قرن 
اين سند توسط .  بخوبى مى شودچهره واقعى سيستان قرن نوزدهم را تماشا کردباره سيستان مى شوم که در پرتو آن

نويسنده و سفيرفرانسه در تهران در زمان ناصرالدين » کنت بيگونو«آقاى سيد محمدعلى جمال زاده از ميان اسناديکه 
بورگ محفوظ است ، شاه از ايران باخود به فرانسه برده و گويا امروز در کتابخانه ملى دانشگاهى شهر استراس

بايد گفت که خط متن هرچند خط نستعليق است، اما در مورد اسامى اعالم قابل تأمل است و . رونويس شده است 
 ) ش١٣٤٣مجله سخن، آذرماه . (براى کسب اطمينان بايد به اشخاص بصيرمحل رجوع شود
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ه حکيم باشى نوشته شده بنحوى است که تفصيل احوال سيستان از روى خط ابوالحسن شا« : درباالى سند نوشته است 
 » . هق١٢٧٣ شهر محرم الحرام ١٥يوم پنجشنبه : قلمى مى شود درتاريخ آن نوشته 

 : متن سند 
معظم آن طايفه دو فرقه اند، اگرچه طوايف ديگربلوچ هم در . اوًال طايفه بلوچيه : اهالى سيستان کليه سه طايفه اند « 

: ظ(طايفه اول طوقى که ايل خانجانخان .  غلبه اين دو طايفه باسم اينها ناميده شده اندآنجا هستند، مگر بعلت کثرت و
بلوچ اندکه اآلن باسم پسر او سردار ابراهيم خان به ابراهيم خانى مشهور شده ، مسکن ابراهيم خان ) خان جهان خان

در توى قلعه تخمينًا سيصد . اردو ارگ د) حصار(قلعه چخانسور است و آن قلعه محکمى است که خندق و شيرحاجى 
خانه مسکن دارد و تقريبًا دويست خانه در خارج آن مى باشدو باقى اهل و رعيت او در اين قلعه جات که تفصيل داده 

، طفلک ، ابراهيم آباد، ده صفر، خدنگ ، خواجه احمد، کده )يا جروکى( پده ها، نادعلى ، جروئى : مى شود، مى باشد
رؤساى آن مردمان نجيب و با استخوان اندو اآلن .ردم آن طايفه فارسى زبان و اثنى عشرى مذهب اند، قلعه کده ،که م

جمعيت آنها پانصد خانوار و شغل . بزرگ آن ارباب علم خان ، ارباب محمدحسين خان و ارباب فتحعلى خان است 
جمعيت متوطن ، .  ابراهيم خان هستندپيش از اين برأسه مردم مستقلى بودند، اآلن رعيت. آنها زراعت و شکار است 

احشام نشين ابراهيم خان اگرچه بسيار است ، اما در جنگ هاى خود شان سه هزار نفر تفنچى جمازه سوارو اسپ 
 ... اما حالت ابراهيم خان ، مردى است دايم السکر و معتاد به چرس و بنگ و . سوار و پياده دارد

وفات نمود و مرد )  هق١٢٧٣(رگ تر آنها دوست محمدخان بود که امسال بز. طايفه دوم بلوچيه ، ناروئى است 
از پسرانش درويش محمدخان خواهر . اآلن پسران رشيد و برادران کار آمد از او باقى مانده اند. معتبر و درستى بود

. ى است جوانى رعنا و با هوش مى باشدو يک نفربرادرش شريف خان نيز آدم درست. زاده سردار على خان است 
وبر فراز خاک توده هاى شهر تاريخى کرکويه ، ( برج نوعلم خان که مسکن مشاراليه : قلعجات دوست محمدخان 

بود، برج کهنه ده شريف )  خراسان-آتشکده زردشتيان سيستان واقع در يک منزلى شمال زرنج ، بر سر راه زرنج 
عيت و رعيت مشاراليه نيز زياد است ، اما تفنگچى جم. خان، کجک ، قلعه شيردل خان برادرش ، قلعه دک ديله 
 . سواره و پياده و جمازه اش ، هزار و پانصد نفر مى باشد

بندر، حسين آباد، : ديگر از طايفه بلوچيه سردار امام خان و کمال خان اند، که ملک آنها ، رودبار و قلعجات آنها 
هيرمند و مابين ملخان گرمسيرات قندهار و ملک سيستان گنبدها، اشکنک ، قلعه فتح ،مير آباد، که در کنار رود

اگرچه رعيت ابراهيم خان نيستند، اما در چپاول و دعوا . جمعيت جنگى آنها به هزار و پانصد نفرميرسد.(*) واقعست
 . به قاعده ايلى رفيق هستند

اشد، تخمينًا پانصد خانوار در کل مى ب) غلجائى درست است( مراد خان غليجائى هللا اما افغانان سيستان که رئيس آنها ا
 . دويست خانوار در محل موسوم به برج افغان و مابقى در هرجا چند خانوار هستند. سيستان متفرق دارند

صنف اول از آنها محمدرضاخانى است که اآلن در تحت حکم برادرش : اما فارسى زبان و شيعه مذهب دو صنف اند
بندى طابفه اى است تخمينًا دويست خانوار که ميگويند از اوالده ملک اژدر سردار عليخان سربندى مى باشند و سر

اين قلعه ارگ و خندق . مسکن على خان سردار، سه کوهه است و تخمينًا هزار خانوار ساکنين آنها مى شود. نجفى اند
، باين تفصيل مى و قلعه جات ديگر که مسکن رعاياى سردار مذکور است . دارد و سه عراده توپ هم در آنجاهست 

 : باشند
، دادى، کمال آباد، ناصر آباد، اديمى ، ُبنجار، شيخان ، حسين آباد، )چيلک: ظ( سه کوهه ، صدکى ، طوطى ، چليک 

، سه قلعه ، على آبادکه )غير از زاهدان موجوده که مرکز استان سيستان و بلوچستان ايرانى است( شهر زاهدان
مردم اينجا ها فارسى زبانند، مگر کمى از بلوچ که .  و بعضى ديگر ندارندبعضى از اين قلعجات رعيت دارند

جمعيت آنها بسيار اند، چنانکه بعضى از خانوار و امالک آنها که استحضار بهم رسيده با . مشهورند به جمال زائى 
بسه هزارنفر قانون ماليات و امالک ومواجب نوکر مى نويسم ، اما عدد نفرى تفنگچى سواره و پياده جمازه 

صنف دوم فارسى زبان در تحت حکم محمدعلى خان پسر هاشم خان قوم شهرکى است که البته در قلعه دشتک .ميرسد
جزينک ، اصالن ، کورى ، زيارتگاه، خمک ، ملک حيدرى، رعيت او هم : و رعيت او در قلعجات مفصله است 

و اين رؤساى طوايف مذکوره هريک بشخصه . داردخيلى است ، اما سواره و پياده و تفنگچى هزار و پانصدنفر 
. مگر به قاعده ايلى با هم سازگارند. رئيس قومى مى باشند و اطاعت بيک ديگر نمى کنندو ماليات بهم ديگر نمى دهند
 . در دعاوى با خصم بيگانه با هم متفق اند و گاهى هم در ميان خود نزاع ميکنند

مثًال اين يابو به فالن مقدار کندم و اين گوسفند . ان با کرباس و گندم و جو است معامله ايش. نيستپول و درکل سيستان 
 . يا گاو به فالن مقدار جو يا به فالن زرع کرباس خريد و فروش مى شود

هنگام . آب و زمين از حاکم ، تخم و گاو و زحمت از زارع . ملک آنجا کًال مال حاکم است ، رعيت ابدًا امالک ندارند
حتى در قلعه . ملک موروثى و زرخريد هيچکس ندارد. ک حصه از حاکم و دو حصه از زارع مى باشدحاصل ي
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در . حاکم به هرکسى ميخواهد مى دهد. اگرکسى خانه بسازد و بعد بخواهد از آنجا سفرکند ، اختيار فروش ندارد
 چهل و يک و از صيادان چهل واليت سيستان از زارع يک ثلث حاصل زراعت را حاکم مى گيردو از گاو و گوسفند

 . نيز در آنجا تاجر و اصناف ديگر و دکاکين نيست . و يک پر مرغان شکارى را
محصول سردارعلى خان بعد از وضع تيول نوکرکه به هرسواره پنج خروار بذر افشان که به اصطالح آنجا يک جفت 

بهر پياده نصفه آنرا که . بکشت گردهد،بخورد گاو زمين است ، ميدهندکه حاصل آن زمين را خواه خود بکارندو خواه
و از غير تيول سه هزار خروار غله ، دوخروار پر، چهارصد گاو، . عبارت از يک رأس گاو زمين است ، مى دهند

اما . و يک من سيستان يک من و سه چهارک من تبريز است . هزار ودويست گوسفند عايد سردارعلى خان مى شود
اما .  مقرر ندارد، هرقدر جمعيت باشد و بتواند زراعت کنند، باز ملک و آب زياد آيدآب و اراضى سيستان حد

و حاصل . محصول ابراهيم خان اگرچه مفصل استحضار بهم نرسيد، گويا قريب به حاصل سردارعلى خان باشد
 کمال خان و و هميچنين حاصل. دوست محمدخان و گويا محمدعليخان گويا هردو کمتر از حاصل ابراهيم خان باشد

 . اگرچه ملک و آب آنها فراوان ، لکن رعيت کم . امام خان کمتر از ابراهيم خان است 
 : تفصيل پاره ملک و رعيت سيستان غير از احشام نشين که مقيم نيستند، هرآنچه بهم رسيده از اين قرار است 

  هزار خانوار              پنجاه زوج ،         قلعه سه کوهه ،
  دويست خانوار            بيست زوج ،                آباد ، دولت 

  صد و پنجاه خانوار                سى زوج ،      صدکى و اکبر آباد،
 صد خانوار              بيست زوج ،                   طوطى ، 

  پانصد خانوار              پنجاه زوج ،                     دادى ، 
 پانصد خانوار                  صد زوج ،                     ،جليک

  صد خانوار              بيست زوج ،                 کمال آباد،
  صد خانوار               سى زوج ،                ناصر آباد ، 

  دويست خانوار               پنجاه زوج ،                    اديمى ،
 دويست خانوار                 سى زوج ،                     ن،کچيا

  پانصد خانوار               هفتاد زوج ،        ُبنجار و شيخان، 
 پانصد خانوار     بيست و پنج زوج ،                حسين آباد، 

 يکصد خانوار              بيست زوج ،                  محمدآباد، 
 پنجاه خانوار              پانزده زوج ،    باد سه کوه ،حسين آ

  يکصد خانوار               سى زوج ،         قلعه يوزباشى ، 
 چهارصد خانوار                  صد زوج ،                جالل آباد ،

  ششصد خانوار                 صد زوج ،     جماعت گاوداران،
  سيصد خانوار                صد زوج ،       جماعت صيادان ،

 . خانوار است ) ٥٦٠٠( که جمعًا اينها هفتصدو چهار زوج وپنجهزارو ششصد
 

 : ملک و زراعت و رعيت دوست محمدخان آنچه که استحضار به همرسيده ، از اينقرار است 
 ششصد خانوار               پنجاه زوج ،          برج نوعلم خان،

  سيصد خانوار                چهل زوج ،                هنه ،برج ک
  سيصد خانوار             هشتاد زوج ،          ده شريف خان ، 

  دويست خانوار                    سى زوج ،                  کجک ،
 صد و پنجاه خانوار              بيست زوج ،                    دک ديله، 

 . که جمعًا اينها دويست و بيست زوج و يکهزار و دويست و پنجاه خانوار است 
 

 : ملک و رعيت دو قلعه محمدعليخان و باقى معلوم نشد، افغانها ملک آنها در برج افغان 
  هزار خانوار         يکصد وسى زوج ،                   دشتک ،
  ششصد خانوار                پنجاه زوج ،    ،) جزينک( =جرپنگ 
 سيصد خانوار                                                    -متفرقه 

 
دايم االوقات اغلب چندين فرسخ جنگل گز و . هواى سيستان بسيار گرم و خاکش بسيار نرم و بادش بسيار سخت است 

 ريگستان و بعضى واليت ديگرش بحر پده و در بعضى واليتش چندين فرسخ نيزار و در بعضى ديگر چندين فرسخ
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گندم و نانش خيلى . عظيمى است که آب و گل رودخانه هاى قندهار الى هرات سواى رودخانه ماالن به آنجا ميريزد
برنج با وجود آب بسيار و زمين . خوب است و آبش گوارا، از ميوه جات بسيار کم دارد، مگر هندوانه خوب ميشود 

 . هيچ ندارد، مگر بندرت اصًال ندارد و باغستان 
از آنجمله شهر مشهور زهدان ، . آثار قديم و قلعه هاى خرابه عجيب و بزرگ از بناهاى کيانيان در آنجا فراوان است 

قلعه نادعلى و جالل آباد و قلعه رستم که بر سرکوهى است مشهور به کوه خواجه و در ميان آبست و سر اين کوه 
 . مردمش کم معرفت و با شجاعت اند.مور بوده که آثار آن باقى است تخمينًا نيم فرسخ مسطح و مع

تخمينًا چهل فرسخ است و عرضش ] درغرب[طول واليت سيستان از جانب رودبار که شرقى آنست الى کوه خواجه 
شود جنوبش ريگستان که منتهى مى . تقريبًا پانزده فرسخ و شرقى اش گرمسير قندهار، غربيش سرشيله نهايت قاينات 

 ) ١٦(» .به کيچ و مکران ، شمالش الش و جوين 
نکته جالب ودرعين حال تعجب آور اين است که در سيستان قرن نوزدهم مالکيت خصوصى زمين وبويژه مالکيت 
دهقانى وجود نداشته و هرچه بوده ، زمين درمالکيت دولت قرارداشته که بوسيله تيولداران از آن بهره بردلرى ميشده 

 . است 
ضوع درخور توجه ديگر در اين سند آنست که از خاندان کيانى و مستملکات آنها هيچ ذکرى به ميان نيامده است ، مو

که شيرازه دولت ) م١٨٣٩در ( چنين مينمايد که اراضى اين خاندان همزمان با تجاوز اول انگليس بر افغانستان 
ر سيستان مانند سربنديها و شهرکيها و بلوچها قرارگرفته مرکزى در اين کشور از هم پاشيده شد،ً  موردحمله قبايل ديگ

 ميالدى سيستان ١٨٥١در حالى که تا سال .کامالًً از اقتدار و شهرت افتاده بودند) م١٩٥٦(و در زمان تهيه اين سند 
فقط پس .ستادهمچنان به هرات وابسته بود و بعد از آن به قندهار پيوسته شد و به امراى افغانستان ماليات و قشون ميفر

 است که برخى از سران طوايف سيستان بنابر خصلت فيودالى خود در تالش ١٨٥٧از حمله ايران بر هرات در سال 
ولى پس از آنکه ايران بنابر تهديد انگليس از .فرار از مرکز افتادند و حتى براى مدتى بطور مستقل حکمرانى کردند

ف نمود و توسط حکمران بيرجند ميرعلم خان برخى از رؤساى هرات عقب رفت ، توجه خود را به سيستان معطو
از آنجمله على خان سربندى بود که در . محل را چه از راه تطميع و چه از طريق تخويف متمايل به ايران ساخت 

ولى . به تهران دعوت شد و چند ماه بعد با ازدواج با يک شهزاده خانم قاجارى به سيستان برگشت ١٨٥٧پايان سال 
نج ماه بعد توسط برادرزاده خود تاج محمدبه قتل رسيد و خود برجاى عمويش تکيه زد و متعاقبًا بر ابراهيم خان بلوچ پ

 . که در جهان آباد سکنى داشت ، حمله برد و او را از آنجا بيرون کرد
نيان فقط دو نوه از  ميالدى که مامور حکميت در سيستان بود، يادآور ميشود که از اوالده کيا١٨٧٢گولد سميد در 

ولى او از اين .ملک بهرام کيانى در سيستان با قى مانده اند که يکى در بهرام آباد و ديگرش در جالل آباد سکنى دارند
دونفر اسم نمى برد و معلوم مى شود که با ورود و عروج قبايل بلوچ و سربنديها در سيستان، از اهميت و اقتدار اين 

  ) ١٧.(طايفه کاسته شده است
 ميالدى ، سيستان را بدقت گردش کرده ، ياد آور ميشودکه ، ايل ناروئى بلوچ در اوايل ١٨٩٨پرسى سايکس که در 

 ميالدى در سيستان اقامت گزيدند و با شهرکى ها و سربنديها، دوطايفه نيرومند فارسى سيستان ايتالف ١٩قرن 
ى نهروان عراق ميدانند و در حدود دو هزار خانوار آنها در خود را از اعقاب عربها) يا ناروئى(ايل نهروئى . نمودند

شهرکى ها در حدود پنجصد . سيستان در تحت سرکردگى سعيدخان پسر سردار شريف خان ناروئى بسر مى برند
 ايل سربندى بود که ١٩خانوارهستند که آنقدر مهم شمرده نمى شوند، ولى مقتدرترين ايالت سيستان در اواخر قرن 

نادر افشار عده يى . يکس ، تيمور لنگ آنها راقلع و قمع کرد و معدودى که باقيماند بودند، به بروجرد کوچ دادبقول سا
 ) ١٨.(از سربنديها را که حدود سه هزار خانوار بودند ، به سيستان فرستاد

 اهميتى چندان به آن جالل آباد مرکز طايفه کيانى در ميان کنگى واقع است که: سايکس در مورد طايفه کيانى ميگويد
پس . رئيس اين طايفه از دست مخالفين خود فعًال از اين ناحيه به سرخس رفته و در آنجا زندگى ميکند. داده نمى شود

از تحقيق در اطراف اينکه آيا طايفه کيانى نوشته ها و شجره نامه هايى هم از قديم در دست دارند يا نه ؟ معلوم شد که 
اينک در دست آنهاست ، فرمانى است که از طرف يکى از سالطين صفوى به عنوان آنها قديمى ترين منشوريکه 

 ) ١٩. (صادر شده است 
 م که با بيرحمى تمام اسنادو ١٨٦٧جاى تعجب است که چگونه اين سند از دست مظفر الدوله حکمران سيستان در 

 قمرى ١٢٨٣درسال « : ول دکتور منوچهر ستوده به ق.آثار تاريخى رادر سيستان آتش زد و نابودکرد، باقيمانده است 
به سران و بزرگان سيستان دستور داد تا جميع اسناد و نوشته هاى مختلف ) در بخش ايران(مظفرالدوله حاکم سيستان 

ريش سفيدان ، کدخدايان، ميران ، پاداران، اربابان، . را براى احراز مالکيت و اثبات حقوق قديم خود نزد او بياورند
نتران و سران طايفه هادر ارائه و تسليم اين اسناد و مدارک پيش دستى کردند، زمانى نگذشت که دسته ها و بسته کال

اين حاکم از خدا بيخبرو نادان که نمى دانست . ها و طومارها از اين گونه اسناد و مدارک بدست مظفرالدوله افتاد
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مردمان بر ميدارد، دستور داد تا جميع نوشته هاى گرد آورده گذشت زمان ، پرده از اعمال شنيع و کردارهاى ناپسند 
را که هريک صدها بار از ترس دستبرد اقوام مهاجم در خاک سپرده شده بود و باز از خاک برآورده بودند، پاره پاره 

اين کرد و پاره کاغذها را بدست بادهاى صدو بيست روزه سيستان سپرد و مدتها اين کاغذ پاره ها همچون مردم 
 . سرزمين آواره و سرگردان و بيقراربودند

کار ناشايسته و ناپسندمظفرالدوله يکسره اسناد و مدارک را از ميان نبرد و باز در گوشه و کنار سيستان مدارکى 
بيشتر اسناد بازمانده بدست ميرعلم خان سرداربيرجند، که حاکم سيستان شد ، افتاد و مسلمًا تا . بدست مى افتاد

 . ن اسناد در اين خاندان برجاى است امروزاي
سرگذشت سنگ قبور و سنگ هاى مساجدو مدارس و بناهاى عمومى که تاريخ بنا يارقبات موقوفات را برآنها حک يا 

سران خاندان کيانى مى دانستندکه اين . نقرکرده بودند، نيز همانند سرگذشت اسنادى است که بر کاغذ نوشته بودند
آنها را در دهکده رخشان گرد آوردند و به نگهدارى آنها کمربستند و . خير گذشتگان شان است سنگها نمودار اعمال 

در سال . سنگ بزرگى را که نام ملک قطب الدين برآن ديده ميشد، بديواريکى از دروازه هاى اين دهکده نصب کردند
تور داده شدکه اين سنگها را براثر اغواو تحريک چند تن از ماموران رسمى سيستان دس) م١٩٠٢(= قمرى ١٣٢١

گرد آورند، پس از آنکه از اطراف و جوانب اين ها در محلى جمع شد، اين حاکم نيز دستور داد تا سنگ ها را با پتک 
اگر اين حکام ندانسته به چنين اعمال غير انسانى و جاهالنه دست زده اند، زهى نادانى .خورد کردند و از ميان بردند

و اگر مامور بوده اند، ! انسته اين کار هاى زشت و ناپسند را کرده اند، زهى سنگ دلى و شقاوت و اگر د! و جهالت 
 ) ٢٠(» ...ما هر مامورى را معذور نمى دانيم و او را به نيکى ياد نمى کنيم و تا بتوانيم با نيش قلم مى آزاريم 

جا که از نسل شرقى ايران سخن ميگويد، از جى ، پى ،تيت ، يکى از صاحب منصبان نقشه بردار هيئت ماکماهون، آن
کيانيان به عنوان وارث شاهان ايران ياد کرده ابراز عقيده ميکندکه ، کيانيان ويژه گى نسل خود را بحد کافى حقظ 

از پدر خويش ملک جالل الدين نقشى ) م١٩٠٥درسال (مسن ترين وارث خاندان کيانى ، ملک عظيم خان .کرده اند
در قيافه و شکل وصورت ملک عظيم خان تربيت مخصوص و متوقعى از حسب و نسب . ه است زيبا به ارث برد

چشم هاى غزال مانند که در حلقه هاى جلى نصب اندو کاسه متناسب سر وريش قشنگ و کامل و . قديمى آشکار است 
را نمونه کامل ٓان نسل با هم ، وى ) که اکنون بعلت پيرى خميده است( دست ها و بازوهاى قوى و يک هيکل متوازن 

البته در افراد کم سن و سال تر بخصوص در برادرزادگان عظيم خان و خويشاوندان ديگر او آثار . و نژاد ميسازد 
 ) ٢١. (تنزل برجسته و آشکارى وجود دارد که اينک ويژه جمعيت بخارا شده است 

وبه زوال نهاده و از رونق مانده اند و حتى بقايا در هرحال خاندان کيانى ديگر ر: تيت ، درجاى ديگرى متذکر ميشود 
گل سرسبد و بهتر از همه جوانان .و نمايندگان اين خاندان نيز در سيستان ديگر از آتيه اى روشن برخوردار نيستند

کيانى پسر جوان ملک محمدعظيم خان ، بنام حيدرقلى است که هنوز به افيون و ديگر مواد مخدر آلوده نشده و در 
گفته ميشود . نفوذ او، اوالده اين خاندان سلطنتى جزئيات حقارت آميز فقر و افالس خويش را فراموش نکرده اندتحت 

حشمت الملک حاکم اخير ، شکايت و تظلم عليه کيانيان را رسم کرد و خواه به عنوان يک حربه سياسى و يا به علت 
ود بود و ميان مردم نجوا ميشد که کيانيان از شايعه اى موج. اغراض شخصى بصورت شديدى برآنها فشار آورد

در نتيجه حشمت الملک ملک . اباء ورزيده بودند) حشمت الملک(بوصلت دادن يکى از دختران خود به حاکم 
کدخدا تاج محمد از تبار غالم زادگان و به طبقه کولى . گلزارکيانى رامجبور به دادن دخترش به کدخدا تاج محمد نمود

 ) ٢٢. (دين ترتيب بر غرور و غيرت ملک ضربه وارد شد که در اثر آن ملک گلزار بزودى درگذشتب. متعلق بود 
- ١٩٠٢(در زمان ماکماهون در سيستان :  ميالدى ، ميخوانيم که ١٩در تاريخ روابط ايران و انگليس در قرن 

گى ميکردندو براى تميز شان از کسانى از اعقاب کيانيان در سيستان وجود داشتند که بحال فقر و فالکت زند) ١٩٠٥
 ) ٢٣.(بکار ميرفت » سيستانى«سايرعناصر غريب کلمه 

 يا زبان زابلىالزم بتذکر است که کيانيان و ساير سيستانيان به لهجه خاص از زبان فارسى تکلم ميکنند که به آن 
 ، منسوب بزبان اهل سيستان ياد آور ىزاول يا زابلىگويا همان زبانى باشد که قدما از آن بنام لهجه . سيستانى ميگويند

 . شده اند
 

 : مآخذ و ياد داشتها 
  ١٧٤رئيس الذاکرين ، غالمعلى دهبانى ، زادسروان سيستان ، ص -ا 
 ببعد، ٧٥٣، ص ٣، ج ١٩، محمود محمود ، تاريخ روابط ايران و انگليس در قرن ١٧٥ زاد سروان سيستان، ص -٢

  ٤٥، ص٤سيستان بعد از اسالم ، از من، ج 
  ١٧٥ زادسروان سيستان ، ص - ٣
  ٥٧٥ - ٥٥٠، حميت گولد سميد در سيستان ، ص ٣ محمود محمود، ج - ٤
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  ١٧٣ -١٧٢، ص ١٣٦٤ ، ترجمه دکتر سيداحمد موسوى ، چاپ ١ جى، پى ، تيت ، سيستان ، ج - ٥
يروهاى انگليسى مجبور به  سران وسرداران قنهاری بر اثر تجاوز انگليس و اشغال قندهار توسط ن١٨٣٩ در - ٦

 . ترک افغانستان و پناه گرفتن درسيستان و سپس به دربار ايران شده بودند
  ببعد ٧٥٣، ص ٣، محمود محمود، همان اثر، ج ١٧٩- ١٧٧ زاد سروان سيستان ، ص - ٧
  ١٨١- ١٨٠ زادسروان سيستان ، ص - ٨

سى زبان سيستان شهرکى است نه شهرخى که گولدسميدآنرا  طبق سنديکه در پايان اين گفتارمى آيد، طايفه دوم فار-٭ 
  .و منبعد ماهم شهرکى بکارمى بريم .قيد کرده ، زيرا باسم شهرکى امروز طايفه يى درسيستان وجوددارند

 ، حکميت گولد سميددر سيستان ديده شود ٣ محمود محمود، ، ج - ٩
   ببعد ٥٥٠ ص ٣ محمود محمود، ج ،-١٠
وش تراش و سيماى گيرا در نيمروز نيمه دوم قرن بيستم ، جوانى بود بنام اسماعيل جان پسر  يک چنين هيکل خ-٭ *

ابراهيم خان خواجه سورجوى خاشرود ، که با ديدن او هرکس و هر بيننده بحيرت اندر ميشد و به تعجب مى افتاد و 
رنده اين جوان جذاب و خوش سيما نگا.بى دريغ به تن و توش و هيکل ستبرو جسيم و گيرايش آفرين و شادباش ميگفت

و دوسه مرتبه قوى تر و زيباتر و خوش تراش تر بود در ) مترقد٢بيش از(و گيرا را که از آدم هاى عادى بلند تر
گرچه بنابر شرابط ناگوار فرهنگى از تعليم و . عنفوان جوانى او از نزديک ديده ام و با وى هم صحبت بوده ام 

اما از ) زيرا در محل زندگى او در وقت کودکى اش مکتب يا مدرسه ئى ايجاد نشده بود(تحصيل برخوردار نشده بود 
که از سيستانيان ) کده نيمروز(تربيت مناسب خانوادگى و برخورد درست اجتماعى بهره مند و از طايفه پارسى خاش 

ه کده واقع در جوار خاشرود را قلع. ديدن او انسان را به ياد رستم زال مى انداخت ..اصيل و خان زاده استند، بود
اگر از طاعون کودتاى ثور درافغانستان نجات يافته باشد ، ممکن است تا اکنون .مردم محل، زادگاه زال دستان ميدانند

 . هم زنده باشد
  ١٨٦، ص ١٣٦٢، باهتمام غالمعلى رئيس الذاکرين ، چاپ ٢ تيت ، سيستان ، ج - ١١
  ١٨٢ زاد سروان سيستان ، ص - ١٢
  ١٨٣ زاد سروان سيستان ، ص - ١٣
  ١٩١ - ١٨٥زادسروان سيستان ، ص - ١٤
  ١٩٦ – ١٩٤ زادسروان سيستان ، ص - ١٥

سردار محمديوسف خان ابن امير دوست محمد خان که تا اوايل سلطنت اعليحضرت محمدظاهرشاه ، در ) ٭(
 و فراه به کابل ملحق شد حکمران فراه چهاردهى کابل ميزيست ، در دوره دوم سلطنت پدر خود پس از آنکه قندهار

او برحسب هدايت پدر خود در خصوص ابراهيم خان چخانسورى و پسران سردار امام خان سنجرانى . مقررگرديد 
باعث ازتحرير  «: بلوچ فرمانى صادر نموده است که اينک مطابق ضبط وکيلى پوپلزائى آنرا از نظر ميگذرانيم 

سردار ابراهيم خان در جهان آباد در ) م١٨٥٦(در اين وقت [ چخانسورفرارسيستان شد،اينکه ، چون ابراهيم خان از
غرب هيرمند سکونت داشت ولى يکسال بعد توسط سردارتاج محمد سربندى از آنجا رانده شد و او به قلعه چخانسور 

 سعيد محمدخان عاليجاهان عزت همراهان سردار دوست محمدخان و شيرمحمدخان و]  سيستانى-آمده سکنى گزيد
ولدان سردار امام خان سنجرانى بلوچ ساکن اصلى چهار برجک در فراه به حضور اين نياز مند درگاه احديت آمده از 

چون منظور نظر فيض اثراعليحضرت همايونى در رفاهيت خدمت گاران و کافه . قوم دارى مذکور جدائى نمودند 
 به همراهان خود نيازمند درگاه الهى روانه دارالسلطنه کابل گرديده، از فراه] گان[رعايا بوده و مى باشد ، نامبرده

چنانچه . عواطف گشتند] جوياى[حضورپرنور قدرقدرت شهريار عدالت فهيم واال روحنا فدائى را درک نموده، 
اه موازى چهل سوارى نوکر و مبلغ دوهزار قران از دفتر فراه مقرر گشت و هم عالقه چهاربرجک را به عوض تنخو

سوار مذکوران شان مرحمت فرموديم ، که براى خود زراعت کرده صرف معيشت خودها بنمايند، و باقى امورات 
شان را به اين نيازمند درگاه الهى مفوض و مرجوع داشتند که مناصفه سوارشان در فراه به زير دستى نيازمند درگاه 

نيازمنددرگاه . جک به خدمت سرکار مشغول باشندالهى خدمت نمايند و مناصفه سوارشان در همان سرحد چهاربر
الهى بعد از مرخصى و مراجعت خود در فراه بنابر خير دولت و رفاهيت مذکوران چهل سوار و دو هزار قران 

خان جان يا خان [عنايت شده را که حضرت شهريارى با اراضى تعلق شان موافق سندات که از پدر خود خان جان 
اراضى چهار برجک از کالگين . بدست داشتند ، تقسيم قرارداد نمودم ]  سيستانى-م خان است جهان پدر سردار ابراهي

مشرق با نيمه رودبار چنانچه به سندات شان ذکر است با هزار و پنجصد قران و سى سوار به ] در[ناظر لوارى 
نمودم و قريه ده که خرابه خان واگذار هللا خوانين تيمورخان و مهرا] و[عاليجاهان شيرمحمدخان و سعيد محمدخان 

بوده است که خود سردار دوست محمدخان آباد کرده است از کالگين مذکور به طرف مغرب با ده سوار و پنجصد 
قران به عاليجاه سردار موصوف دادم که قرار خط هذا و مابعد ها در خدمت دين و دولت سرکار واال روحى فدا، 
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گرخود ها به قرار محبت و يگانگى و اخوت گذرانيده طريقه سلوک را سعى خدمات به تقديم رسانيده و با همدي
اين چند کلمه را . مسلوک دارند و اگر نامبرده ها برخالف هذا ادعا نمايند ، ادعايشان از درجه اعتبار بيرون است 
: ظ( ف مستوره براى سند و اسناد مذکوران مرقوم فرمودم که هرگاه اتفاقى مهم مابين شان مناقش واقع شود و برخال

، دست ١٢٦٠فى تحرير شهر جمادى االول سنه . ادعا نمايند، به حضور پادشاهى ادعاى شان باطل باشد،) مسطوره
  )  ش ١٣٥١مجله آريانا، شماره دوم، حمل وثور.( خط و مهر محمديوسف ولد امير دوست محمدخان 

 در پاى سند است ، چرا که در اين  ميالدی ١٨۴۴=  هق١٢٦٠در اين سند آنچه نادرست به نظر ميرسد ، تاريخ 
پس از . تاريخ هنوز واليت فراه در تحت تصرف سرداران قندهار بود وبه امير دوست محمدخان هيچ ربطى نداشت

 هجرى است که امير دوست محمدخان باستفاده از اختالفات ميان ١٢٧١=  م ١٨٥٥مرگ سردار کهندلخان در 
و از اين )  هجرى١٢٧٢=  م١٨٥٦(ندهار مى آيد و قندهار را به کابل ملحق ميکندجانشينان سردار کهندلخان به ق

بنابرين بايد اين فرمان ده يا دوازده سال بعد .تاريخ است که سردار محمد يوسف خان به واليت فراه منصوب ميکردد
  . تر از تاريخى که دارد، صادر شده باشد

  ١٣٤٣در باره سيستان ،مجله سخن، آذرماه  سيد محمدعلى جمالزاده ، يک سند تاريخى - ١٦
  ٤٣، فصل ٣، ج ١٩ محمود محمود،تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن - ١٧
 ٣٩٥، صفحات ، ٢، ج ١٣٣٦پرسى سايکس ، ده هزار ميل در ايران ،ترجمه حسين سعادت نورى ، چاپ ، - ١٨

 ببعد 
  ٥٢٠، ص ٢تاريخ ايران از همين مولف ، ج ، نيز٣٢ و ٣١، فصل هاى ٢ سايکس ،همان اثر، ج - ١٩
  ١٧ دکتور منوچهر ستوده ، مقدمه احياء الملوک در تاريخ سيستان ، ص - ٢٠
  ١٨٧ - ١٨٦،ص ٢ تيت ، سيستان ، ج - ٢١
 ، ١٨٣، ص ١ جى ، پى ، تيت ، ج - ٢٢
   ١٩٥٣، ص ٧ محمود محمود، ج - ٢٣

 پايان
 


