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  م٢٧/٠٩/٢٠٠٨                                 کانديدای اکادميسين سيستانی 
  
  

  :تکمله يی بر کتاب

  )۴(سيستان سرزمين ماسه وحماسه ها
  )جلدسوم، فصل ششم(

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

ال کردن تسلسل حوادث ورخدادهای تاريخی سيستان درقرن هژدهم ونزدهم ميالدی، بطورکامل موردنياز درکابل، دنب
باالخره .من متوجه  کاستی کارم  بودم ودرجستجوی آن  تاباری سفری به ايران برايم دست دهد. تر ميسرشده نتوانست

 درآنجا باستقبال گرم روشنفکران  امکان چنين مسافرتی به ايران ميسر شد و١٩٩٨ده سال 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 بازنگری قرارگرفت، اما چاپ مجدد آن کتاب تاکنون برای من ميسرنشده است

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

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

 فصل ششم
 

  سيستان در زير پاشنه تيمورلنگ و جانشينانش
  
 

  :ويرانی کامل سيستان توسط تيمورلنگ
يکى از آبادترين و )  هجرى٧٨٥=  ميالدى ١٣٨٣(سرزمين زرخيز و مدنيت پرور سيستان، تا اواخر قرون وسطى 

بصره «و» باغ آسيا«و  » گدام غله«نام سرسبزترين و پرجمعيت ترين نقاط کشور بشمار ميرفت و بنابرهمين علت ب
ياد ميشد، ولى متاسفانه با تهاجم مغولهاى چنگيزى و حمالت پى هم تيمور و جانشينان وى ، حوزه هيرمند » خراسان

 و) شهر دوشيزه(» مدينه العذرا« زرنج بنام : در سرتاسر مسير آن با تمام شهرهاى پرناز و نعمت آن که در آن جمله 
انبارگاه تجار خراسان و دروازه « يا » شهرعلم و شمشير«بحيث  ُبست و» شهر نعمت و انگور «  بصفت طاق

تيمور، کسى که اعمال و خشونتش تنها با اعمال . در شرق ميانه بلند آوازه بود، با خاک يکسان شدند» هندوستان
وراء النهر بدنيا آمد و وقتى م در ما١٣٣٦ هجرى مطابق فبرورى ٧٣٦ شعبان ٢٥چنگيزخان قابل مقايسه است ، در 

بسن بلوغ رسيد، با خواهر اميرحسين از نوادگان چنگيز ازدواج کرد و بدين طريق به خانواده سلطنتى مغول پيوند 
  . گرديد و بعدها به تيمور گورکان شهرت يافت

ند دست از دزدى بنابر روايت سفرنامه کالويخو، تيمور در آغاز برهزنى مى پرداخت و بارى از ترس سلطان سمرق
گرفت، ولى بازهم براثر حرکات و کردار نادرست خود، خشم سلطان را برانگيخت و مجبور گرديد از سمرقند 

پس . روزى برکاروان بزرگى زد و غنايم هنگفتى بدست آورد« تا آنکه . فرارنمايد و بار ديگر برهزنى روى آورد
 سيستان رسيد و گله هاى گوسفند و اسپ مردم آن پيرامون را آنگاه تيمور بسوى جنوب روان گشت و به استانى بنام

در اين هنگام تيمور پانصد . غارت کرد، زيرا که اين استان فوق العاده از نظر اغنام و احشام مواشى ُپرثروت است
د و چون مردم سيستان گرد آمدند، شبى که تيمور گله اى گوسفند به غنيمت مى برد، برياران وى زدن. سوار داشت 

اين زخم تا پاى زندگى با . او را نيز از اسپ انداختند و پاى راست او را زخم زدند. گروهى بسيار از آنان را کشتند
بدينگونه سرانجام او را . وى بود و نيز زخمى بدست راست وى زدند که انگشت کوچک و انگشت پهلوى آن بريده شد

شان خود را به چادر هاى بعضى از بيابان گردان آن پيرامون مرده برجاى گذشتند، اما چون به هوش آمد، کشان ک
رسانيد و در آنجا آنقدر پنهان بماند تا زخم هايش بهبود يافت، آنگاه به ميهن خويش بازگشت و بار ديگر ياران را گرد 

  )١(» .آورد



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

 
  ١٤از ٢ :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 

تيکه مردم درست وق) م١٣٦٣( هجرى ٧٦٤در سال : اما پرسى سايکس بحواله ظفرنامه تيمورى مى نويسد که
سيستان بر امير خود، ملک جالل الدين کيانى شوريده بودند، تيمور از زندان ترکان ماوراء النهر فرارنموده به 

در اين فرصت امير سيستان در فرونشاندن اين غايله از . همراهى اميرحسين برادر زنش در سيستان آواره ميگشت 
بال فاصله اين مسئول را اجابت کردند و به يارى امير سيستان شتافتند تيمور يارى طلبيد، بالمقابل تيمور و اميرحسين 

و هردو با کمک خود اهالى سيستان از بين هفت دژى که شورشيان در تصرف داشتند، سه تاى آن را مسخر کردند، 
نچه تيمور را اما ياغيان در حالى که با امير شان از در صلح پيش مى آمدند، اين مطلب را خاطر نشان ساختند که چنا

امير جالل الدين که از بيان . بگذارد تا بقيه دژها را نيز تسخير نمايد، هر آئينه سيستان بدست تيمور خواهد افتاد
اينجاست که بدبختى و . منطقى اتباعش مرعوب و تحريک شده بود، نيروى فراهم آورده و بر متحدين خودحمله برد

اى آنکه رشادتى از خود نشان داده باشد، متهورانه خود را به قلب سپاه تيمور بر. مصيبت بزرگى دامنگير تيمورشد
سيستان زد و چون ديد به تنهائى نميتواند کارى از پيش ببرد، خواست بگريزد، در اين اثنا تير يکى از فرماندهان 

ت رويش را از عقب برشانه اش نشست و تا رف) ظاهرًا از روساى نکودرى مقيم سيستان( موسوم به ملک ممقتو 
تيمور دانست که با جزئى ترين غفلت ، دهقانان جنگ آور سيستان . برگرداندکه تير ديگرى به پاشنه پايش اصابت کرد

لهذا آخرين نيرويش راجمع کرد و با يک پا از آن معرکه فرارکرد، ولى او . او را از صحنه هستى نابود خواهندکرد
 ٢٩در اين وقت تيمور ) ٢. (گرديد» تيمور الن« نگ و به قول اروپانيانديگر بطور دايم لنگ شده بود و به تيمور ل

  )٣ (.سال داشت
  

  :واى به حال آنانيکه از شهر و ديار خود دفاع نکنند
تيمور که مردى ماجرا جو و تشنه کشورگشائى بود، پس از کسب قدرت و گشودن پى درپى شهرهاى خراسان در 

 سال قبل در آنجا بدست مردم آن ٢١خود براى تسخير سيستان که با لشکريان ) م١٣٨٣(=  هجرى ٧٨٥سال 
لشکريان تيمور محالت ميان هرات و سيستان را غارت کردند و در . سرزمين لنگ و معيوب شده بود، يورش آورد

در اين خصوص ، جى ، پى ، تيت ، با ) ٤.(سبزوار، هزاران انسان را نابود يا زنده در الى ديوارى جاى دادند
مطالب بسيار سودمندى ) يا تزوک تيمورى(رسى به مآخذ ناياب تاريخى مانند شجره الملوک و ملفوظات تيمورى دست

  :را که به موضوع تحت مطالعه ما رابطه دارد ، شرح نموده است و ما قسمتى از آنرا اينجا نقل ميکنيم 
گاهى از اوضاع و احوال خراسان ، از تيمور لنگ ، با آ)  م١٣٨٣(  هجرى ٧٨٥که در پائيز سال :  تيت مينويسد

طرح خود براى هجوم به مازندران صرف نظرکرده و صرفًا به اعزام نيروئى در جهت مراقبت از اقدامات تحريک 
آميز اميرولى و حفاظت سرحدات قلمروش قناعت نمود و خود در رأس لشکريانش بمنظور مقابله با جنبش خراسان به 

در سبزوار يا اسفزار از استحکام زيادى برخوردار و يکى از قالع باستانى در » دبدرآبا«حصار . عقب بازگشت 
به شيخ داود اعطا شده بود، در حالى که تابان بهادر به عنوان ) اسفزار( حکومت سبزوار. کوهستانهاى اسفزار بود

 در روضات الجنات شيخ على شيخ داؤد يا آنچنانکه. مالزم دربارش به امر حفاظت از منافع تيمور مامور گرديده بود
ختائى ناميده ميشود، پس از قتل تابان بهادر، به بدرآباد فرارکرد، زيرا او دريافت که مسئوليت شورشى را که در آن 

فرمکان هم يکى از حصارهاى آن ناحيه گفته ميشد که از استحکام و . ناحيه بر پا شده بود، بگردن او انداخته اند
سرکوبى عمليات سبزوار به عهده . ر بود و بنيادش را به سلطان مسعودغزنوى نسبت ميدهنداستوارى زيادى برخوردا

يک نيروى اعزامى واگذار شد و در همان حال تيمور خود بسوى هرات حرکت کرد، بعد از سامان بخشيدن به امور 
چون . آن بدم تيغ سپرده شدندبدرآباد تسخير شد و تعداد شش هزار تن از جنگجويان مدافع . هرات او به سبزوار کشيد

شاه جالل الدين، حکمران فراه تسليم شد و . اين محل به تصرف درآمد، تيمور به حرکت خود بسوى سيستان ادامه داد
و من از فراه به سيستان روکردم و آق تيموربهادر را « : تيمور خود گويد.در ازاء هدايايى بجان امان و پاداش يافت 

فرمان ) آق تيمور(به او . بازان فداکار و دالور و سرداران سواره نظام خويش بجلو فرستادم در رأس نيروئى از سر
آنها به پيش تاختند و سراسر سيستان را تا به دروازه هاى شهر سيستان . دادم که سرزمين سيستان را ويران و تباه کند

، گله هايى از گوسفند و گاو و چهارپايان و متصرف شدند و با انبارهايى از گندم ) منظور زرنج کرسى سيستان است(
  . من به پيش حصار زره رسيدم )  هوکات-اوق(با ترتيب يافتن اوک . بردگان بيرون از حد و شمار بمن ملحق گرديدند

مردان آنجا دروازه ها را بسته و با من مقابله کردند، بنابران به فرماندهان و سرداران سپاهم امرکردم که فورًا بطرف 
طبق فرامين من ، سربازان فدائى . صار پيشروى کنند و بى آنکه سربازان را استراحت دهند ، بر آنها هجوم برندح

با حصول به کنار و پاى ديوارحصار، آنها رخنه و . من همچون خيل مور و ملخ از هرسو به محل حمله کردند
ن ارگ پنجهزار مرد جنگآور بودند که همه از اما در اندرو. سوراخهايى در استحکامات ايجاد و بدرون وارد شدند

با عون ويارى . حيات دست شسته و به مقاومتى شجاعانه دست يازيدند، تا اينکه با سالح سربازانم از پاى در آمدند
خدا تسخيرحصار در نخستين روز عمليات نتيجه داد و با تسخير قلعه زره ، براسپ جنگى خود سوار و به عزم 
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و چون به آنجا رسيدم ، سپاه را در فاصله کمى از آن مستقر کردم و به همراهى . ن روانه شدم تصرف قلعه سيستا
دسته اى به پيش تاختم تا شخصًا طى يک بازديد مقدماتى دژ سيستان و معابرو نقاط باز و دفاع آنرا براى حمله 

صعود کردم و » قتلغ«شته يى موسوم به بطرف داوازه اى رفتم و در فاصله اى نه چندان زياد دور، بر پ.براندازکنم 
  . در برابر قلعه ايستادم 

مردم آن . به عنوان يک عمل احتياط آميز دو هزار جنگ آور مسلح با زره کامل را در کمينگاهى مستقرکردم 
قطب الدين امير . سرزمين زمانى که مرا بربلندى تپه مشاهده کردند، دانستند که با چه کسى طرف معامله هستند
چون آنها اجازه . سيستان ، شاه شاهان و تاج الدين را که سردار و فرمانده کل قواى او بودند، بحضور من فرستاد

قطب الدن به آنها سپرده بود، تسليم نمودند، مبنى بر اينکه در ] ملک[حضور يافتند، تعظيم کرده و پيامى را که 
 و خراجى را که مامورانم مقرر کنند، پذيرفته و اجازه صورت بذل توجه و عنايت من با سيستان و مردمش ، هرباج

  )٥(» .هيچ تعللى را در پرداخت آن نخواهد داد
 کيلومترى جنوب ٢٠واقع در غرب رودخانه هيرمند در » زاهدان«را همان ) زرنج(در اينجا ، تيت ، پايتخت سيستان 

نالهاى آبيارى و تپه هاى شن که تيمور بر آن صعود نادعلى دانسته به تشريح نقشه شهر و موقعيت آباديها، باغها و کا
آسياهاى بادى و بقاياى ابنيه که درگوشه جنوب شرقى شهر ويران جاى دارند، بخوبى « : کرده است ، پرداخته ميگويد

درآن بعد از ظهرکه تيمور از فراز تپه، قلعه بنديها و . زاهدان را درون حومه و مضافات و باغها محاط ميکند
امات شهر را بمنظور هجوم برانداز ميکرد، درختان باغها نمى توانستند منظر و ديوارهاى شهر را از نظرها استحک

اندکى . ديوارهاى مرتفع باغها که اکنون نيز چنين اند، باغهاى انار و تاکستانها را در خود پناه ميداد. مستور دارند
ويل ديوارهاى گلى را درهم مي شکست و از يکنواختى درختان توت ، سرو يا کوره گز نيز تنها خطوط عريض و ط

درهاى ورودى کوچه هاى تنگ و . و محيط هاى گرد درختان ،کوچکتر در روى آنها بنظر ميرسيد. خارج مينمود
باريک که بوسيله باغها محدود ميگرديدند و مسيرهاى پر پيچ و خمى را بين ديوارها بسمت شهر دنبال ميکردند، 

 و دهان هايشان در سمت بيرون شهر احيانًا توسط پشته هاى خاک و يا گودال و خندق هايى که پر از احتماًال مسدود
  . مردان مسلح بودند، سنگر بندى و مستحکم ميشدند

در عقب باغهاى خارجى ، برج و باروهاى زاهدان سر برافراشته بود، که بى ترديد با جمعيت ناظر و تماشاجى و 
جلوتر بطرف دست چپ هنوز کنگره ها و محجرهاى مرتفع و بلندى .پر همهمه و غوغا ميشدمشتاقان گردش و تفريح 

روى بلند ترين برج اين مجموعه ساختمانى . از سراى طاهرى با قلعه بندى و استحکامات جسيم و حجيم آن قرار دارد
وزگاران بايد عاليم سلطنتى که اکنون به سايبان دختر زيباى ملک قطب الدين مشهور و نشان داده ميشود، در آن ر

اشعه روبه افول زمستانى پرتوى از نور کمرنگ و مايل . کيانيان و بيرق يا درفش هاى آنها به اهتزاز بوده باشد
بزردى خود را در آن بعد از ظهر سرنوشت ساز بر صحنه افگنده و شهر و کاخ و ديوارهاى باغات را همسان روشن 

با سالح و زره جنگ آوران صف کشيده در کنارحصار قلعه که تپه خارج شهر و شعاع آفتاب در انعکاس . ميساخت
  . سرداران گرد آمده بر فراز آن را زير نظر داشتند ، بازتابى سهمگين داشت 

همهمه و غوغاى درهم و برهم انسانها توأم با صدا و زوزه حيوانات از درون شهر و برج و باروها به هوا بر 
از ازدحام فراريانى بود که از جلو چابک سواران بى رحم تيمور گريخته و خود را در پناه اين هياهو . ميخاست 

تقدير و سرنوشت شهر زره را بخوبى ميشد از حضور سرکردگان نيروهاى . ديوارهاى حفاظتى شهر قرار داده بودند
عيت مشتاق تماشاگرى که بر در ميان جم. مهاجم برتپه ، در حالى که اسپهاى جنگى خود را لگام ميزدند، حدس زد

باالى ديوارها گرد آمده بودند، اشخاصى هم بودندکه سابقًا تيمور را ديده بودند و اکنون مى توانستند او را بر اسپ 
اسپ تيمور بهترين اسپ الخى سرزمين هاى مفتوحه بود که . جنگى اش در وسط سرداران به نا آشنايان نشان دهند

با پنهان شدن جمعيت از نظر، مردان رزمنده .بى باک تا حدى به اين اسپ مربوط بودشهرت امير بزرگ و جنگاور 
 نفرى تحت السالح و مسلح به کاله ٢٠٠٠سپاهيان تيمورنيز در رديف هاى . در پشت برج و باروها سنگر گرفتند
ده براى هر اتفاق اين رزم آوران خارج از ديد نظاميان زاهدان منظم شده و آما. خودى برسم شرقيان صف کشيدند

  .ناگهانى شدند
 در حالى که باب مذاکره مفتوح بود و تيمور عرض حال ارسالى ملک قطب الدين را مى شنيد ، سيستانيان وى را با 
تنى چند در گرد او مى ديدند، جمعى از جوانان سيستانى از پشت ديوار ها بدون توجه به فرمان حکمران خود ملک 

اينان آشکارا .  روئسايى که در حضور تيمور مشغول مذاکره بودند، بسوى تيمور روانه شدندقطب الدين و بى توجه به
ملفوظات صاحب قران ، بقيه حکايت . موضوع را به داورى شمشيرحواله کردند و جنگ را بر مذاکره ترجيح دادند

  : را زمانى که مذاکرات صلح علنًا نقض گرديد، از زبان تيمور چنين ادامه مى دهد
 محمدسلطان را در رأس عده کمى از مردان از سمت باز و بى حفاظ به حمله سيستانيان گسيل داشتم ، تا ضمن «

درگيرى با دشمن آنها را اغوا کرده تا اينکه سپاهيان من با کسب فرصت در کمينگاه ها مخفى شده بتوانند و بطور 
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شمن بجنگ و گريز پرداخت و تدريجًا پيش از حمله بر حسب فرمان من ، محمدسلطان پيشرفت و با د. موثر عمل کنند
عقب نشينى محمدسلطان در نظر .  سوار مخفى کشانده شدند٢٠٠٠آنها شروع به عقب نشينى نمود و دشمن بسمت آن 

سيستانيان حقيقى جلوه کرد و تالشهايشان را شدت و جسارت بخشيد تا به ناحيه باز و بى حفاظ منظور من پيشرفت 
بناگهانى بر مردان سيستانى حمله کردند و راه ] ازمخفى گاه خود خارج شدند[  سوار ٢٠٠٠ ميان دراين. کردند

جدالى سخت در گرفت و از هردو طرف تعداد زيادى از جنگاوران بخاک هالک . عقبگرد و گريز آنها را قطع نمودند
ان من پيش روند و آنها به کمک در اين لحظه فرمان دادم که نگهبانان و نخبگان شخصى و زبده سوار. افتادند

از دشمن تعدادى زياد مقتول و زخمى گرديد و بقيه فرار . همرزمان شتافتند و بطور کامل سيستانيان مغلوب شدند
 ) ٦(» .کرده به استحکامات خود وارد شدند و دروازه ها را از عقب خود بستند

 خود اسپهاى زيادى از سواران تيمور را شکم دريده سيستانيان همگى سربازان پياده نظامى بودند که با خنجر هاى
بدنبال آن تيمور با هسته اصلى سپاه خود باز گشت تا در شب اردو زند و در طى ساعتهاى تاريک . بزمين انداختند

روز بعد تيمور نيروهاى خود را براى حمله به شهر سيستان بسيج . شب ، گارد نگهبان وظيفه مراقبت را بدوش داشت
سپاهيان تيمور هلهله و فرياد هاى عجيب .  دسته هاى سربازان او براى تصرف نقاط استراتژيک حرکت کردندکرد و

  . را متوحش سازند) زرنج( تا نظاميان و ساخلوى شهرزاهدان . و غريب براه انداخته بودند
شهر خارج شدند و بر مخفيانه از ) ٧(سيستانيان با فرارسيدن شب مجددًا دست به حمله زدند و ده هزارسپاهى 

آنها دريافتند که مواضع اشغال شده بوسيله مير شمس الدين و برات خواجه به دقت . محاصره کنندگان شبيخون زدند
حفاظت نمى شود و از اين رو خود را در آن قسمت انداخته و به سنگرها وارد گرديدند و سپس تا خود اردوگاه نفوذ 

حمل و نقل و ديگر حيوانات نظير اشتر و اسپ را نابود کرده آسيب فراوان در آنجا تعدادى از وسايل . نمودند
سپاهيان تيمورکه غافلگير شده . سپس حمله کنندگان خود را به خيمه هاى رساندند و به زد و خور پرداختند. رسانيدند

ى در پى تيرها بسوى حمله بودند، با فرياد و هلهله از خواب بيدار شده ، دست به اسلحه بردند و از هرسو با پرتاب پ
عده اى ازحمله آوران در جنگ هاى تن بتن با سربازان تيمور، جان . آوران ، آنها را مجبور به عقب نشينى کردند

  . و بخش اندکى توانستند از آن شبيخون جان سالم بدر برند. باختند
و يک حمله عمومى در سراسر آن تيمور درسپيده دم روز بعد نيروهاى خود را بر طبق روش روز پيش منظم کرد 

 سوار بر عده اى از ٥٠٠در رأس ) درسطور بعدى اميرولى(در اواسط جدال اميرزاده على . روز ادامه يافت 
. مدافعين که در جلو دروازه و در مقابل آنها صف کشيده بودند، حمله نمود و آنها را به عقب نشينى مجبور کرد

اجم يورش برده و نبرد شديدى در گرفت و مردان سيستانى از بازگشت اين دسته سيستانيان از هر سوبه اين دسته مه
بهرحال اميرزاده ولى در رأس عده کمى از مردان خود شجاعانه و بى باکانه به زد و خورد ادامه . مهاجم جلوگرفتند 

در اين زمان آق .  زخمى نشدداد و تلفات زيادى به سيستانيان وارد کرد، اما از مردان او بزحمت کسى زنده ماند و يا
 سوار به نجات او رسيده ، با نابودکردن عده اى از محافظين دروازه ، اميرزاده ولى و مردان ١٠٠٠تيمور در رأس 

 . بازمانده اش را نجات داد
 

نها پس از بازگشت از اين عمليات برجسته نظامى، تيمور که شخصًا قلب سپاه را فرماندهى ميکرد، پاداشى فورى به آ
در اين گير و دار و موقعيت ويژه ملک قطب الدين دريافت که به . داد و از عمليات آنها قدرشناسى بعمل آورد

هيچوجه ياراى مقابله با تيمور را ندارد و اميد هيچگونه موفقيتى نيست ، وى با سرداران و فرماندهان به مشوره 
ور برود و براى دفع بال و مصيبتى که حکومت او را تهديد پرداخت مبنى بر اينکه او خواه ناخواه بايد بحضور تيم

برخى از بزرگان و سرداران با او همدم و موافق بودند، در حالى که ديگران به ادامه جدال . مينمايد تدبيرى انديشد
شوره را بهر حال ملک قطب الدين با خروج از قلعه و پائين آوردن بيرقهاى خود پيش از موقع بحث و م. تمايل داشتند
 . قطع نمود

فرماندهانم با گزارش کردن احواالت بمن خبر دادند که در فش هاى سيستان بعنوان نشانه تسليم شدن « : تيمور ميگويد
پائين آورده شده، در همانحال در اين خصوص با فرستاده شاه قطب الدين که باتکاء بخشش و نيکخواهى من بحضور 

بر اين اساس سپاهيانم را . تقاضاى ترک مخاصمه را مينمود، بحث و مذاکره داشتم پذيرفته شده و با تعظيم خاضعانه 
. و امير زاده على را اعزام کردم که شاه قطب الدين را بخدمت آورد. فرمان دادم که از نزاع بيشتر خود دارى کنند

ين زد و تعظيم کرد، اما وقتى که شاه قطب الدين سواره رسيد از اسپ پياده شد و زانوها را بعالمت تسليم بزم
او سپس موضوع مورد بحث را سرگشود و از تقصيرات و بدکرداريهاى خود . بخواهش من دوباره براسپ سوار شد

پاسخ دادم که چون او خلوص و صداقت خود را بمن نشان داده است و با حضور بخدمت تأکيد نموده . پوزش خواست
او با تواضع عميق سپاسگزارى خود را از بخشندگى من . اعطا کردم است ، لذا مجددًا سرزمين سيستان را به وى 
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پس از آن سرداران و سربازان من به گفتگو و مذاکره با او وارد شدند و ستايشهاى خود را از رهبريش . ابراز نمود
 ) ٨(».در سراسر عمليات باو تقديم کردند

حتى ميکرد و بنابرين سالح و زره را از تن بدرکرد با آمدن ملک قطب الدين بحضور تيمور اکنون تيمور احساس را
 مرد ١٥و تنها جامه اى پنبه اى را که زير آن پوشيده بود برتن داشت براسپى معمولى سوارشد و فقط با مالزمت 

 هزارسيستانى خود را از برج و بارو هاى ٣ يا ٢در ميسر او . مسلح براى بازديد از ميسره نيروهاى خودحرکت نمود
بنابرين تيمور مجبور به بازگشت به قرارگاه . به پائين پرت کردند و به تيمور و مالزمين محدود او يورش بردندقلعه 

فورًا دستور داد تا ملک قطب الدين . سپاه خود گرديد و اما اسپ وى بوسيله تيرهاى حمله آوران مجروح گرديده بود
شهر زرنج با يورش عمومى به .  شهر صادر گرديدحمله عمومى بر. بيدرنگ زندانى و جنگ از سر گرفته شود

تصرف دشمن درآمد و مدافعين به دم شمشير گذاشته شدند و قتل عام بزرگى رخ داد و حمله کنندگان با غارت و 
 . چپاول اموال و دارائى زيادى بدست آوردند

و ذخاير اندوخته شده در زير زمين فرامينى صادر کردم که قلعه و شهرسيستان بايد ويران شود و خزاين و دفينه ها « 
اسپان عربى ، قاطر و استرهاى . بوسيله ملوک و شاهان قرون گذشته بايد جمع آورى و بحضور من آورده شود

يورغه ، اشتران باکتريان و ديگر چپاول و غارتهاى با ارزش بى حد و حصر بچنگ آمد و بعنوان دارائى شخصى 
  ) ٩(» .من اختصاص يافت 

شهر ابتدا دروازه هايش را بروى لشکريان تيمور بست و در «:  انگليس در تاريخ ادبى ايران ميگويدونادواردبرا
ولى سرانجام قواى تيمور بر آن دست يافتند و شهر . مقابل مهاجمان با رشادت تقريبًا يک ماه مقاومت و پايدارى نمود

تل عام کرد و تعداد دو هزار مرد را زنده در الى تيمور سکنه شهر را تا سه روز ق. بسر نوشت شومى گرفتار گرديد
و از جمجمه انسانها . اندود) مثلى که در سبزوارعمل کرده بود( ديوارى جاى داد و با چونه و ساروج روى آنها را 

خود حصار و ابنيه شهر را منهدم کرد و ثروت و گنجينه هاى آنرا بسمرقند انتقال داد تا پايتخت . کله منارى بر پا نمود
سپس براى آنکه خونخوارى خود و انتقام جوئى خود را بحد اعلى نشان داده باشد، . را با آن بيشتر غنى و رونق دهد

معروف بود، به آب داد، و از قسمت جنوبى هيرمند متوجه بست شد و آنجارا نيز » بند رستم« بند سيستان را که بنام 
  ) ١٠ .(بسر نوشت زرنج گرفتار ساخت و بعد بقندهار رفت

سپس تيمور براى آنکه خرابى و ويرانى سيستان را تکميل کرده و خوئى انتقام کشى خود را به مردم نشان داده باشد، 
را » بند رستم« سپاهيانش . پس از تباهى حصار طاق و غارت آن ، دستور داد تا بندهاى آب را برهيرمند ويران کنند

  . ه سيستان بحساب مى آمد، خراب کردندکه عمده ترين و سيله آبادى و شادابى منطق
که بين رودبار و گرمسير ئيالق و قشالق ) هزاره(در هيمن جا بود که به تيمور اطالع رسيد که طايفه نکودرى 

تيمور نيروى را بسرکردگى اميرزاده ميرانشاه . داشتند، کوچ و بار خود را بسته و بسوى کيچ و مکران در حرکت اند
 سال پيش تيمور رازخم زده بود، دستگير و ٢١ را که ملک ممقتوتا رئيس آن طايفه ، بدانصوب مامورکرد 
سپاهيان تيمور با شتاب فراريان نکودرى را دنبال کردند تا سرانجام آنان را در صحرائى در . بحضورش حاضر کنند

پس از نبردى خونين ، . دندنکودريان جنگ را برتسليمى بدون چون و چرا ترجيح دادند و تا توانستند جنگي. يافتند
ملک ممقتو با تقديم هدايائى براى تيمور از آنچه در گذشته در حق . ملک ممقتو دستگير و بحضور تيمور آورده شد

ظاهرًا تيمور او را بخشيد، اما . تيمور انجام داده بود، معذرت خواست و اطاعتش رابعد از اين از تيمور اعالم داشت 
  ) ١١.(بيرون رفت با يک اشاره تيمور، ملک ممقتو معدوم گشت همينکه از حضور تيمور 

 هجرى براثرغارت گله احشام مردم سيستان از جانب مردم و ٧٦٤از اين حکايت استنباط ميشود که تيمور در سال 
بخصوص نکودريان که در حوزه سفلى هيرمند سکنى داشتند، زخمى و بالنتيجه لنگ شده است نه براثر شرکت در 

  . ه نفع امير سيستانجنگ ب
  

  : قتل عام يک شهر،نابودی يک تمدن
، )م١٣٨٣(= هجرى ٧٨٥در سنه : ملک شاه حسين، يکى از اعقاب صفاريان در کتاب احياءالملوک خويش مينويسد

امير تيموربه تعقيب اطالع قبلى با اردوى فراوان به سيستان آمد و در ماه رمضان همان سال شهر سيستان محاصره 
امير تيمور سيد رضى الدين . در غره شوال طرفين بصلح راضى شدند. ت يک ماه سخن از دم شمشير بودمد. شد

» اقضى القضات« و او هم قاضى سابق حرب معروف به . ترمذى را نزد ملک قطب الدين براى مذاکره صلح فرستاد
 امير تيمور به قلعه آمد، روز چون قاضى ازخدمت. را به همراهى سيد رضى الدين نزد امير تيمور روانه داشت 

سپس . ديگر اکثراعيان و اشراف سيستان نزد امير تيمور رفتند و امير تيمورآنها را با اعزاز و اکرام زياد باز گردانيد 
ملک قطب الدين وشاهشاهان به خدمت امير تيمور رسيدند، تيمور ملک قطب الدين را محبوس کرد، سيستانيان که اين 

ده کردند، فرداى آن روز چهل هزار مرد جنگى بصورت مجموعى از شهر بيرون آمده بر اردوى او ضاع را مشاه
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امير تيمورحمله بردندکه در مرحله اول موجب اختالل دشمن شد، ولى بزودى تيمور سپاهش راجمع کرد و از اطراف 
تا ] و چنان گرم جنگ گرديدند[ آن چهل هزار مرد دو فرقه شدند« در اين وقت . لشکر پياده سيستان را محاصره نمود

جملگى درجه شهادت يافتند و هنوز از آن رزمگاه بر در شهرخرابه سيستان دوتل استخوان آن دو فرقه برهم ريخته 
  ) ١٢(» .است 

روز ديگر که سيستانيان بيشتر از پيشتر به پايدارى بر خاسته بودند ، امير تيمور شاهشاهان را طلبيد و حکومت « 
شاه شاهان هم در کنار خندق قلعه رفت و مواعيد امير .  باو وعده کرد تا مگر مردم را از جنگ منع کندسيستان را

مردم دسته دسته جهت استماع مواعيد تيمور از شهر بيرون مى آمدند، ناگاه .تيمور را به اهل سيستان ابالغ داشت 
ر را تسخيرنمودند و باين صورت بقول مولف لشکر امير تيموربطور يورش بر شهر حمله بردند و بزودى ممکنه شه

. سه روز در آن شهر قيامت صغرا آشکار بود، چندان مرده در کوچه هاى شهر افتاده بودکه گذرد شوار بود« احياء 
لشکر شوم توران کينه رستم از سيستانيان .ذخاير و دفاين که از زمان ملوک عجم اندوخته بودند، همه بتاراج رفت 

 تيمور اکثرًا اعاظم ميران و بزرگان سيستان را خانه کوچ به سمرقند فرستاد و ملک قطب الدين که در امير. خواست 
و تمامى . و پس از سه سال حبس به سن سى سالگى او را کشت ... بند بود بارگ سمرقند فرستاد که محبوس باشد

  ) ١٣.(» مقرر کردسيستان نيز خراب کرد، اال مواضع امالک شاه شاهان را که بوجه سيورغال
بدينگونه تيمور با بيرحمى و قساوت تمام جنايتى چنان عظيم در حق سيستان مرتکب شدکه اين خطه زرخيز از آن 

  . ضربت مهلک ديگر کمر راست کرده نتوانست و تدريجًا بويرانه موحشى تبديل شد
ه نام شهر سيستان در حکايت و جى، پى ، تيت، در مورد مرکز آن روزى سيستان ابراز عقيده ميکند که ، گرچ

داستان خرابيش ذکر نمى شود، با اين حال بنظر نمى رسد که بيان و نقل شجره الملوک و روايات ديگر که زاهدان را 
درون شهر ويران زاهدان از اسکلت و استخوان هاى فاسد شده انسانى پر است که . آن شهر دانسته غير صحيح باشد

اينها بقاياى اجساد متالشى شده .ار شمال شرقى شهر و در جلو دروازه بختيارى قرارداردبيشتر از همه در خارج ديو
انسانهاى است که بسرعت و شتاب زيادى در زير ديوار هاى ساقط و خراب شهر مدفون شده و اکنون پس از طى 

شک زاهدان باعث حفظ موقعيت مرتفع و خ. قرنها براثر فرسايش مربوط به جريان باد عريان و آشکار گرديده است 
اين بقايا بوده است و احتماًال اليه زيرين و تحتانى اجساد مدفون متعلق به قربانيانى است که بواسطه جسارت و بى 

  ) ١٤.(پروائى شان بفرمان تيمور به دم شمشير گذاشته شده و بقتل رسيده اند
اهان واگذار گرديد و ملک قطب الدين و حکومت سيستان بدنبال سرنوشت وحشتناک و اسف بار پايتختش به شاه ش

خانواده اش به سمرقند فرستاده شدند، درحالى که علما و روحانيون و دانشمندان و قضات بر آن شدند که در فراه ابقا 
متعاقبًا تيمور به شاه شاهان فرمان داد تا با نيروهاى سيستان ، قشون امير تيمور را در محاصره و فتح . گردند

سپاه سيستان بسرکردگى . ز کرمان که در تصرف گودرزمملوک ابواسحاق از آل مظفربود يارى دهدسيرجان مرک
  ) ١٥. (شاه شاهان در زير بيرقهاى امير تيمور چندين سال مشغول فتوحات بود

شاه شاهان بن شاه مسعود شحنه از اردوى امير )  م١٣٨٦(=  هجرى ٧٨٨در سال : ملک شاه حسين سيستانى ميگويد
ر با طبل و علم و آل تمغا که فرمان سلطنت او بود، به سيستان آمد و شهر خراب سيستان را از جسدکشتگان پاک تيمو

  ) ١٦. (ساخت و بناى جمعيت و آبادانى نهاد و مردم متفرق را جمع کرد و بندهاى باير را ببست و سيستان مزروع شد
تسخير و از آن زمان ببعد عمًال موجوديت آن بعنوان ) م١٣٨٣دسامبر (  هجرى ٧٨٥سيستان در شوال : بگفته تيت 

دوباره گماشته شدند و آنها موفق به ) از خاندان کيانى( حکومتى مستقل خاتمه يافت، هرچند پس از آن حکمرانانش 
  . نگاهداشتن اين ناحيه، دور از اوالد و اعقاب تيمور شدند

ور کامل بزير سلطه و سيطره امراى تيمورى آورده شود بهرحال سيستان پس ازآنکه تيمور درگذشت براى اينکه بط
مطابق نوشته احياء الملوک ، شاه قطب الدين بدستور تيمور اعدام شد، مگر . به تهاجم و قتل عام ديگرى نياز داشت 

. و ظفرنامه تيمورى ، هيچيک ذکرى از اعدام و قتل ملک قطب الدين نمى شود) تيمور(در ملفوظات صاحبقران 
ن نه دليلى وجود داشت که شاه قطب الدين را تيمور بقتل رسانده باشد و نه مردن او در سمرقند مورد اشاره بنابري
بوسيله تيمور، ملک قطب الدين هنوز جوان ) يا شهرسيستان(باحتمال قريب به يقين در زمان تصرف زاهدان . است 

تان بازگشته باشد تا زمام امور را مجددًا بدست  هجرى به سيس٨٠٧بوده و بعيد نيست که بعد از مرگ تيمور درسال 
  ) ١٧.(گيرد

ملک قطب الدين سيستانى به هنگام : اين نظر تيت را يک روايت ملک شاه حسين تلويحًا تأئيد ميکند آنجا که مينويسد
زا حيات تيمور، از دوستان صميمى شاهرخ ميرزا بود، چنانکه خبر مرگ امير تيمور را او مژده وار درگوش مير

به سيستان رو و اين سخن مخفى « : بالمقابل شاهرخ نيز در گوش او گفت . شاهرخ گفت و برايش تهنيت پاشاهى داد
» .دارکه اين سخن آشکار خواهد شد، مبادا امراى چغتاى که در خدمت همايون اند ترا از رفتن به سيستان مانع شوند

ن ، قطب الدين نام داشته اند، ولى غير محتمل به نظر مطابق ضبط احياءالملوک ، دو تن از ملوک سيستا) ١٨(
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 ٨٠٧نميرسد که در واقع هردو نام ، شخص واحدى بوده باشدک ه توسط تيمور زندانى شده و پس از مرگ تيمور در 
  . آزاد شده يا فرارکرده است ) م١٤٠٤(=هجرى 

برطبق . رزا حکومت ميکردملک قطب الدين در سيستان از طرف شاهرخ مي) م١٤٠٥( = هجرى ٨٠٨در سال 
روضه الصفا در همين سال تيولدار سيستان ملک قطب الدين به شاهرخ گزارش داد که برادران شاه على و غياث 

بنابرين شاهرخ نيروئى را بفراه . الدين شاه پسر ملک جالل الدين تيولدار فراه متمرد شده سر از اطاعت برتافته اند 
  ) ١٩.(ير و مجازات کرداعزام و برادران ياغى را دستگ

براى سرکوبى شورشيان ) يا حسين جاندار( چنان مينمايد که نيروهاى شاهرخ تحت فرماندهى مردى بنام حسن جاندار
فراه گسيل شده بود که بنابر ضبط احياءالملوک تمامى شاهان و ملوک فراه را بکشت و از آن ميان تنها شاه اسکندر 

ملک قطب الدين از اين . ى جان بسالمت برده خود را به نزد ملک قطب الدين رساندندينال تگين و شاه اسکندر شاه عل
ملوک فراه خويشاوندان ما بودند، ايشان را بکشتند يقين که باما نيزدر « : قضيه سخت متأثر شده و بر زبان آورد که 

چون مردم سيستان . وره پرداختو فورًا با بزرگان و سران مدبر سيستان در اين باب به مش) ٢٠(» .اين مقام اند
آمادگى خود را بمال و جان در راه دفاع وطن خويش و حمايت از حکومت او ابراز داشتند، فرمود که از سرحد اوق 

بنام » زرنج«در شمال تا حصار طاق و گرمسيرات در جنوب ، مردم باستحکام قالع خويش بپردازند و امر داد تا در 
  . او سکه زدند
 اين حرکت به اطراف رسيد و سران و بزرگان خواف و قهستان و غور و غرجستان و گرمسير و کابل بزودى آوازه
. ، مثل امير مودود و شاه اسکندر ينالتگين و شاه اسکندر شاه على بدرگاه ملک قطب الدين جمع شدند) ؟(و طخارستان

و مالزمان ايشان را در شکنجه و آزار چون حسن جاندار ستم و جور کلى به سلسله ملوک فراه کرده بود و رعايا 
داشت ، اوال براى دفع او ده هزار سوار بسرکردگى شاه محمود برادر کوچک ملک قطب الدين بصوب فراه حرکت 

فراه رسيد، حسن جاندار بجانب هرات گريخت و شاه محمود به فراه آمده ستم نوده چون شاه محمود به . کردند
ملک قطب الدين . و بعد از راه قلعه کاه معاودت نمود. را مستحکم کرد» قلعه داورى« رسيدگان را دلجوئى نموده 

چون اسکندر . فراه را به شاه اسکندر ينالتگين داده همشيره خود را نيز بحباله نکاح او در آورد و جانب فراه فرستاد
و او را به آمدن به سيستان شاه على نيز بحکومت فراه چشم داشت از سيستان پنهانى به هرات نزد شاهرخ رفت 

 . تحريک کرد
 

  : سيستان در عهد شاهُرخ پسرتيمور 
اعالن ) م١۴٠۵(=هجری ٨٠٨شاهرخ پسر تيمور که درحيات پدر حاکم خراسان بود ،بعد از مرگ پدر در سال 

.  کردندخليل سلطان در سمرقند و پير محمد حکمران زابلستان هردو اطاعت خود را به شاهرخ ابراز. سلطنت کرد 
شاهرخ هرات را پايتخت قرار داد و تا مدت نيم قرن بر افغانستان ، گرگان ، مازندران ، سيستان ، و نيشاپور و آسيای 

متوجه سيستان شد و در جمادى االول همان ) م١٤٠٨(= هجرى ٨١١شاهرخ در ربيع االول سال .ميانه حکم راند 
ست روز آنرا گشود و شاه اسکندر حکمران فراه را  دستگير کرده  فراه را محاصره کرد و پس از بيقلعه داورىسال 

رسيد، شاه محمود شاه نصرت را به قلعه الش بگذاشت و خودش به برادر ) قلعه کاه( چون به اوق . متوجه سيستان شد
در چند روز بعد شاه نصرت نيز پس از نبردى مختصر، در بند شاهرخ افتاد ، ولى . خود ملک قطب الدين پيوست 

  . عوض شاه اسکندر از اردوى شاهرخ فرار نموده به خدمت ملک قطب الدين آمد
تعداد سپاهيان سوار به هشتاد « در اين وقت ملک قطب الدين با متحدين خود به آرايش و معاينه نيروهايش پرداخت 

) ٢١(» .زه بدر روندهزار ميرسيد، فرمود که هشتاد دروازه در اطراف شهر بگشايند تا هر هزار مرد از يک دروا
چون لشکر شاهرخ به شهر نزديک گرديد، دسته هايى از چابک سواران سيستان با حمالت پى هم و نا بهنگام خود 

چنانکه اين امر باعث شد تا شاهرخ از محاصره منصرف . خسارات فراوان مادى و معنوى بر دشمن وارد ميساختند
هور به ميرساقى که جمعى از قومان او را ملک قطب الدين بقتل آورده شود، ولى يکنفر سيستانى بنام جمال الدين مش

بود، و او مدتها قبل از سيستان به هرات گريخته بود و در خدمت ميرزا شاهرخ ميزيست ، به شاهرخ عرض کردکه 
هل قلعه و خود ا] آنوقت[اين هم قسمى از فتح است که کل مملکت را خراب سازيم و بندها را از هيرمند برداريم « :

جمعى ديگر نيز نظر او را تأئيد کردند و به اين صورت اردوى شاهرخ ) ٢٢(» .شهر به پايه سرير اعلى خواهند آمد
بندى بود که در زمان گرشاسپ بسته شده بود بسنگ و آهک و از آن تاريخ « آوردند و آن » بند هاونک« را بر سر

آن بند را به اين صفت خراب کردند که سرکه کهنه بر سنگ .  او بودهر پادشاه بر آن افزوده بود و آبادى سيستان از
  . ميريختند و به ميتين فوالد آبدار مى شکستند

معروف به  ( بند حمزه بلواخان: چهل فرسخ در هشت فرسخ و بعضى محال دوازده فرسخ از آن بند و ساير بندهامثل 
که سرابان و بيابان برزره و رامرود و ) کاو يا يکاب ياد ميکنندامروزه از آن بنام بند ي ( بند يکابو ) بند بلبا خان
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و آبادى طرف شرقى هيرمند بنوعى بود که قلعه زرنج و حصار طاق و . حوض دارا و ُکندر از آنجا آب مى بردند
 اين بند را که. مواضع آن تا دِر شهر و پشت شهر و چهار کمر شهر و بلکه تا اوق همه عمارت بود کوچه بکوچه

اشرف بندها بود، خراب ساخت تا بلوا خان برفت و همه را خراب کرد و از آنجا بخشکرود مراجعت نمود و به هرات 
  ) ٢٣(» .رفت

خرابى بندهاى آب از روى هيرمند، قحطى عظيمى را بدنبال داشت و مردم خسته و مستاصل سيستان را بشدت 
 و نقاضت هاى ملوک الطوايفى بين ملک قطب الدين و عالوه برآن زد و خورد هاى محلى.ضعيف و ناتوان ساخت 

شاه سلطان بن شاه خسرو بن شاه ارسالن از نبيره هاى ملک عزالدين کيانى که از طرف شاهرخ به حکومت سيستان 
( گمارده شده بود و تاخت و تاز هاى نقيب جان بکم در الش و جوين و مير ساقى جمال الدين در جوين و قلعه برونج 

و چور و چپاول امير حمزه و حسن جاندار در واليت اوق ، بيش ) يکى هاى قوچ و پنج ده در صالحان جويندر نزد
 ) ٢٤.(از پيش بر بدبختى مردم سيستان افزود

چون بندهاى هيرمند همه شکسته بودند و ديگر مردم سيستان از دست زد و خورد هاى دشمنان و هواخواهان حکومت 
دند تا مجددًا هيرمند رابا بستن سدها مهار بزنند، بنابرين در بحبوحه اين گرفتارى ها، سيالب سيستان ، موقع نيافته بو

مدهش هيرمند، يک بار ديگر اقتصاد ضعيف مردم را با خاک يکسان نمود و اکثر مزارع و مساکن و خانه هاى مردم 
  ) ٢٥. (را سيل برد و براى مدت سه ماه توسط زورق ها بشهر رفت و آمد ميشد

، مناسبات ملک قطب الدين محمدبا شاهرخ ميرزا در اثر وساطت شيخ زين ) م١٤١٢( = هجرى٨١٥در اوايل سال 
الدين خوافى که از طاعون هرات به سيستان آمده بود، بهبودى حاصل کرد و موافقت شدتا پس از اين در خطبه نام 

اين شرايط . هرخ زده شود، نه بنام ملک قطب الدين ملک قطب الدين بعد از نام شاهرخ ذکر شود و ثانيًا سکه بنام شا
هجرى که از هرات از نزد ٨٢١ملک قطب الدين در سال . را قبول کرد و ديگر شاهرخ در صدد انتقام وى بر نيامد

 ١٦ سالگى بعد از ٥٣به عمر ) م١٤١٩(= هجرى٨٢٢شاهرخ عودت ميکرد، مريض شد و در پانزدهم محرم سال 
  ) ٢٦.( درگذشت سال حکومت در سيستان

اين ملک نيمروز در تمام مدت حکومتش نفسى براحت نکشيد، زيرا هنوز از مرمت خرابيهاى وارده از دست امير 
تيمور برسيستان خالص نشده بود که به تحريک دشمنان با مخالفت شاهرخ ميرزا روبرو شد و باوجوديکه شهر زرنج 

که اهميت حياتى براى سيستان دارد، مجددًا خراب شد، طوريکه را به وى تسليم نکرد، ولى بندهاى آب از هيرمند
و اين عدم دسترسى به ساختن بندهاى اساسى و محلى بر . ديگر او هم نتوانست به احداث مجدد بندهاى آب موفق شود

درست چار سال بعد از حمله ) م١٤١٢(= هجرى٨١٥اين سيالب در . هيرمند سبب سرازيرشدن سيالب مدهش شد
ر سيستان واقع شد و خسارت اين سيالب بدون شک کمتر از خرابى هاى وارده بردست سپاه شاهرخ در شاهرخ ب

  . سيستان نبوده است 
 

  : تالش در جهت احياى مجدد سيستان 
از . م بحکومت سيستان برداشته شد١٤١٩=هق ٨٢٢بعد از ملک قطب الدين، ملک شمس الدين على در اواخر سال 

ين ملک برمى آيد که وى مردى نرم خوى و شکسته نفسى بوده ، بزهد و تقوا متمايل و به مطالعه سوانح حکومت ا
به عمارت مدرسه « همينکه او اداره امور سيستان را بدست گرفت ، . عمران و آبادى سيستان عالقمند بوده است 
ديگر رود سروستان که . ديکى رود سلطانى که پشت زره بدان معمور ش: واليت اشتغال نمود و چند رود احداث کرد
-٢٠( هجريى ٨٢٣ هجرى و قبل از شعبان ٨٢٢اين آباديها در اواخر » .سروستان و کولک شاه على بدان آبادان شد

  ) ٢٧.(در سيستان انجام گرفت ) م١٤١٩
از ممر ريگ روان خراب شد، ملک در باب ساختن شهر نوى ساعى ) زرنج(اکثر مواضع در شهر « همچنان چون 

بود، از ايشان به هللا قرارگرفت و آن امالک ميران مير عبدا) در قلعه فتح(  رأى رزين ملک به موضع ميرک بود تا
قيمت واقعى بستد و شهر بنا کرد و آن شهرى بود از ريگ دور و به آب هيرمند نزديک ، در روزشنبه هفدهم محرم 

خانه و مسجد جامع و مدارس و خوانق و بناى شهر و دولت ) م١٤٢٢= هجرى٨٢٦( سنه سته و عشرين و ثمانمايه 
کاروانسرا و بازار و حمام و ساير عمارات کردند و اتمام او به اهتمام مردم ساعى کاردان فرمودند و باندک زمان 

و قصبه ) ٭.(نيز از عمارت زيارتگاه که اندکى حقيربود به محمودآباد رفت ) عم شاه على( شهرى شد و شاه محمود
 و لطافت طرح نمود و عمارت نشيمن و باغات فردوس نشان طرح نمود که در هرات از او نشانه اى در نهايت نزهت

  ) ٢٨(» .بردند
عمارات اين شهر هنوز تکميل نشده بودکه ملک شمس الدين على به امر شاهرخ ميرزا، مامور فتح غايله قندهار شد و 

قلعه کاه بشمول ( ات برد و در ازاء اين خدمت ، اوق بعد از موفقيت در اين امر، کليد شهر قندهار را باخود به هر
 هجرى ملک شاه على به سفر تبريز رفت و دو ٨٣٨در سال ) ٢٩. (و کيچ و مکران نيز ضميمه قلمرو او شد) جوين
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استادان معمار و نقاش و سنگتراش با خود آورده بودند و سنگ مرمر بسيار از « هنگام بازگشت . سال در آنجا ماند
به سيستان نقل داده شده بود، حمامى ساختند که در آبگينه فلک چنان عمارتى نبود و ديگر با مشايخ و علما تبريز 

از جمله مدرسه محمودآباد که در زيب و هوا ثانى فردوس است و علما و فضال در آن . پيوسته هم صحبت بودى
 آتشگاه را که مجموع چهل برج گويند، مدرسه به تدريس اشتغال داشتند و قريه شيخ لنگ و جارونک شيخ لنگ و

 هجرى ٨٤٥(وقف نامه جات بتاريخ هفتم جمادى الثانى سنه خمس و اربعين و ثمانمايه . وقف مدرسه فرمود) ٣٠(
  ) ٣٢. ( هجرى از دنيا چشم پوشيد٨٥٤اين شخص درسال ) ٣١(» .به قلم آوردند) م١٤٤١=

بقاع خير و « ست کم از برادر و عم خود نداشت ، چنانکه او هم برادر ملک شمس الدين على ، شاه جالل الدين نيز د
مدارس و خوانق و قناطر و مساجد و مشاهد در شهر و واليت انشاء و احداث فرمود و چيزى از ضياع و امالک خود 

فضال و چون تجار امصار و غربا آوازه احسان او را به مسامع اقاصى و ادانى رسانيدند، علما و . برآنها وقف فرمود
از آنجمله موالى اعظم ، جامع محاسن الشيم موالنا محمدشيرازى به سيستان آمد : مشايخ و فقراء متوجه سيستان شدند

و در مدرسه ميان شهر که عمارتش اتمام يافته بود، ساکن شده اجالس فرمود و مدت ديگر چون بگذشت ، مدرسه 
ى الملک العلما و سلطان فضال زين الملت والدين ، موالنا على جناب فضايل مآب اسالم ، مال ذ. بازار اتمام يافت 

عطار که از طاعون هرات به سيستان آمده بود، بتدريس آن مدرسه مجددًا اجالس کردند و موالناى اعظم افضل ملک 
شد و الحفاظ ، موالنا اصيل الدين کازرونى با جماعت حفظه بتالوت هر روزه و تعليم قرائت در بقعه ديگر مشغول 

و در محل بقاع و مدارس مطبخ و ضروريات و خدمه تعيين . جهت ارشاد و نصيحت خلق ، واعظان ناصح معين شد
  ) ٣٣(» . شد و همه ساله و همه روزه پانصد نفر از فقرا قوت يوميه و کسوت ساالنه مى يافتند

 شمس الدين على، نوبت به بعد از حکومت ملک. اين شخص به زراعت سخت عالقمند و در تجارت نيز دست ميزد
وى معاصر سلطان ابوسعيد، نبيره امير تيموراست و چنان مينمايد که او از دوستان صميمى . پسرش ملک يحيى رسيد

سلطان ابوسعيدکورگان بوده است ، چنانکه بعد از مرگ شاهرخ همينکه خراسان را متصرف شد، بملک يحيى در 
ملک يحيى بال معطلى به هرات رفت و مهمان سلطان ابوسعيد . دعوت کردسيستان پيغام فرستاد و او را به هرات 

. سلطان ابوسعيد به لحاظ تشئيد دوستى خواهر خود را به نکاح او در آورد و او چندى بعد به سيستان بازگشت . شد
)٣٤ (  

راهى ميکرد و چون در جنگى که سلطان ابوسعيد در آذربائيجان با حسن بيک کرد، ملک يحيى با سپاه خود او را هم
درين جنگ سلطان ابوسعيد شکست خورده ، اسير و کشته شد، حسن بيک ترکمان ملک يحيى را که کوشيده بودتا 
مانع سلطان ابوسعيد از برخورد با حسن بيک گردد، مورد نوازش قرار داد و چند بلوک از واليت کرمان را بشمول 

  ) ٣٥. ( شهر بابک ضميمه سيستان نمود
  

  : پس ازمرگ شاهرخ سيستان 
شاهرخ درگذشت ونوه اش بابر ميرزا پسر بايسنقر ميرزا پسر شاهرخ حکومت ) م١٤٤٧- ٤٨( هجرى ٨٥١در سال 

در همين آوان درسيستان کسى حکمروائى داشت که حاضر نبود از هرات اطاعت . خود را در هرات اعالم کرد
 ميگرفت و اين امر، وى را براى درگيرى و تصادم حتى نمايد، بلکه او خود را اميرى مستقل در سيستان به حساب

  .  بودملک معزالدين حسينباسلطان کورگانى مجبور ميساخت ، اين شخص 
جى ، پى ، تيت ، بحواله منابع دست داشته خود از او به حيث کسى که در سيستان به ضرب سکه بنام خود پرداخته 

شخصيت تاريخى است که در سيستان )  حسين شهيد در روايات محلىيا( ملک معزالدين حسين : ياد ميکند و مينويسد
به ضرب مسکوکاتى بنام خود اقدام کرده بود و دستور داد که خطبه نماز جمعه با حذف تمام اسماء و اعالم درباريان 

با اين . ودبه عالوه او شهر و قلعه فتح را بسيار مستحکم و استوار نم. و صاحبان تيول بنام شخص خودش خوانده شود
حال او غير محبوب بود، زيرا مردى جبار و ستمکاره اى بود که رعاياى خويش را با سخت گيرى هاى نا مشروع و 

  . رفتار توهين آميز از خود متنفرو بيزارساخته، وگروهى از مردم را بدون اثبات جرم و گناه بدست مرگ سپرده بود
نيروئى را به ) م١٤٥٤=هق ٨٥٩(حوال خويش را استوارکرد، در پسربايسنقر ميرزا اوضاع و ااميربابروقتيکه 

اما نيروى اعزامى . فرماندهى اميرخليل هندوکه، اعزام داشت تا امير سيستان را به تسليم و اطاعت از وى وادارد
فرمانده . بابر ميرزا توانائى سرکوبى ملک حسين را نداشت و از طرف ملک حسين باشکست مواجه و عقب زده شد

اويس ترخان : اين نيرو تحت نظر اميران و سردارانى چون . اه بابر براى تقويت خود نيروى تازه دم به يارى طلبيدسپ
، حسين جاندار و ديگران به يارى اميرخليل هندوکه شتافتند و با کمک اين سپاه امير خليل توانست ملک معزالدين 

نيروهاى مهاجم سيستانيان را به محاصره کشيدند، ولى سرانجام . حسين را از پيش بردارد و تا قلعه فتح به عقب راند
سيستانيان به جنگ ميدان بيرون آمدند و در بيرون قلعه جنگى شديد رخ داد که در نتيجه سيستانيان متحمل تلفات زياد 

 دارالحکومه ملک حسين که رعايايش از اودلى پرخون داشتند، خود را در مضيقه و تنگنا ديد و از اين روى. گرديدند
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فرارکرد و در آنجا در ميان نيزارپناه گرفت و لشکريان او ) گود زره(را ترک و به جزيره اى در زره) قلعه فتح( 
  . منهزم و متفرق شدند

. امير بابر، سيستان را به اميرخليل هندوکه ، به عنوان تيول بخشيد و سيستان در تحت تصرف حاکم جديد قرارگرفت 
ز نفوذى در سيستان داشت و بنابرين در صدد تدارک نيروبرآمد و يک بار ديگر بخت خود را مگر ملک حسين هنو

در مقابله با حاکم جديد آزمود، ولى جز شکست نصيبی نداشت و قوتهاى او پراکنده شدند و خودش نيزبه علت کردار 
يل از ناحيه ملک حسين فارغ نامناسب با مالزمش کشته شد و سرش بحضور امير خليل هندوکه آورده شد و امير خل

  . البال گرديد
برطبق اين کتاب ، به دنبال آنکه ملک : روضه الصفا جزئيات اين حوادث را از روى روايات محلى بدست ميدهد

 تن از مالزمان ٤ يا ٣حسين بوسيله قشون امير خليل هندوکه، منهزم شده بود، با برادر مهترش شاه قطب الدين و 
در طى سفر ملک حسين يکى از مالزمان خود را که شخصى بى پروا و گستاخ و کينه . شدعازم کيچ و مکران 

شخص محروم از مرکب بشدت خشمگين و از اين بى . جوبود از اسپ پياده کرد و مرکب وى را به ديگرى داد
ن مرد به محل در ميانه شب زمانى که اي. عدالتى که ديگران سوار و او پياده طى طريق ميکرد، کسل و متفکر بود

اطراق رسيد، ديد که هرکس از فرط خستگى راه در خوابى عميق فرورفته است ، پس او هم بفکر انتقام افتاد و در 
تاريکى شب سر ملک حسين و برادرش شاه قطب الدين را از تن جدا کرد و واپس به سيستان نزد امير خليل هندوکه 

پس از آن امير خليل هندوکه ، به توسعه تيول خود پرداخت و . شداميرخليل هندوکه ازاين حادثه خوشنود . برگشت
  ) ٣٦.(قلمرو اقطاع خود را تاحوالى قندهار و مرزهاى هندوستان وسعت داد
امير خليل هندوکه براى اينکه بطور کامل روح و . بهرحال در سيستان هنوز از خاندان کيانى بى شمار کسانى بودند

 خونخوار و بيرحم ذاتى خود را با شدت زياد به مردم نشان داد و دست به کشتار روان مردم را درهم شکند، خوى
وسيعى در سيستان زد و رؤسا و سرکردگان را همچون دشمن به دست مرگ سپرد تا اينکه مردم اجبارًا به ترک خانه 

يارى و نظامات مربوط شبکه آب. و کاشانه خود پرداختند و بخش عمده سيستان نامسکون و به وضعى نابسامانى درآمد
  . به آن مختل گرديد و از عمران افتاد، زيرا کشاورزان نيز از ترس جان بنواحى ديگرگريختند

سلطان ابوسعيد تيمورى نوه شاهرخ ميرزا ، توجه خود را بسمت سيستان و ) م١٤٦٠( هق ٨٦٤در هرحال در سال 
ن، اقران و خانواده خود باالتر و متمايزتربود و به شاه يحيى که به لحاظ فتوت ، شجاعت و سخاوت از همه همشهريا

عالوتًا آن پادشاه فرامينى صادرکرد که برخى از سرداران و . عنوان حکمران سيستان شناخته ميشد، معطوف نمود
روساى سپاهش در رأس نيروى قوى بايد به سيستان روانه شوند و آن ناحيه را از زير سلطه امير خليل هندوکه 

چون مقدارى مسافت طى شد، اين سران به مشورت نشستند و تصميم گرفتند که يکى از آنها به نزد امير . ندانتزاع کن
خليل رفته و او را به تسليمى وادارد، اما در اين احوال خبرهاى بدى از اوضاع مازندران به سلطان ابوسعيد رسيد و 

 راهى سيستان بود، فراخواند تا يکجا با او روانه خود را مجبور ديد بدانسو حرکت نمايد، بنابرين لشکرى را که
 . مازندران گردند

اميرخليل هندوکه، با اطالع از اينکه سلطان ابوسعيد بقصد مازندران ، هرات را ترک کرده ، نيروئى از مردان 
ال به هرات رسيد و ب) م١٤٦٠ مى ١٤(  رمضان همان سال ١٢سيستانى گرد آورد و بسوى هرات روى آورد و در 

مگربا تمام سخت کوشيها در حمله به شهر . درنگ به محاصره دروازه هاى عراق ، فيروزآباد و خوش پرداخت 
سرانجام از بيم بازگشت سلطان ابوسعيد از مازندران، هراسان از محاصره دست کشيد و از هرات تا . ناکام گرديد

 بازگشت بسمت هرات درجام بود که ازحوادث سلطان ابوسعيد در حين. مرزهاى سيستان بدون توقف يکسره تاخت 
از هرات نيرويى براى قلع و قمع اميرخليل رهسپار گرديد، اما . رخ داده و عقب نشينى آن اميرگستاخ با خبر گرديد

رهبر اين نيروى اعزامى دوست قديمى امير خليل بود، و او دوست خود را به اطاعت از اقتدار و سلطه سلطان 
شاه از امير خليل بخوبى پذيرائى کرد و باصرف نظر از خطا و جريان سابق . د و وى هم پذيرفتابوسعيد ترغيب کر

مجددًا جزو خدمه دولتى محسوب گرديد، اما براى حکومت بنواحى سرحدى به بلخ فرستاده شد و بدين طريق سيستان 
  . و نواحى مجاور آن از چنگ استبداد اميرخليل هندوکه نجات يافت 

ه سيستان به عنوان سيورغال به ملک نظام الدين شاه يحيى اعطا شده بود، اما وضع و احوال و شان و با وجودى ک
ملک يحيى اکثرًا در شهر بابک کرمان و بلوک . پايه ملوک از اين زمان بسيار دور و متفاوت با آباء و اجداد شان بود
ان با پنج پسر خود که هرکدام در يکى از واليات شبانکاره مى بود و مير سيد احمد بعنوان سپاهساالر او در سيست

ميگويند اين شخص روى . سيستان مسئول رتق و فتق بودند، مردم سيستان را براثر ظلم و ستم خود بستوه آورده بودند
  : انگشترى خود اين بيت را نقرکرده بود

  سيد احمدمبارز محمود يار شير    همچو نهنگ پردل و چون اژدها دلير    
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 يحيى از ستم و جور مير سيداحمد بر مردم سيستان مطلع شد و به عزم تسخير قالع سرحد و مکران حرکت ملک
ملک يحيى تصميم داشت ميرسيداحمد را دستگيرکرده گوشمالى . ميرسيد احمد نيز از سيستان به آنسو رفت. کرد

در . راه پسران خود به هرات گريختبدهد، ولى مير سيداحمد از موضوع بوئى برده بدون مالقات با ملک يحيى هم
اين هنگام سلطان حسين ميرزا بايقرا ، اختياردار هرات شده بود و مير سيداحمد نزد او از ملک يحيى به شکايت 

  ) ٣٧. (برخاست و او هم پسر خود بديع الزمان ميرزا را به سيستان مامورکرد
يع الزمان ميرزا، شهر را گذاشت و به سرحد و مکران ملک يحيى در اثر مشورت بزرگان سيستان بدون مقابله با بد

به سيستان حمله آورد، ولى پس ازجنگ مختصر در » گودزره«رفت و سه سال بعد در اثر تقاضاى مردم اطراف 
دوسال بعد نيز به عزم تسخير سيستان به حرکت آمد، ولى بازهم . کنار هيرمند شکست خورده به مکران بازگشت 

 سال حکومت ٤٣ سالگى پس از ٦٣به عمر ) م١٤٨٠( هجرى ٨٨٥ورد و سرانجام در شعبان موفقيتى بدست نيا
از همشيره سلطان ) ٣٨(ملک محمد از يک مادر سيستانى و ملک سلطان محمود: از او سه پسر ماند. درگذشت 

  ) ٣٩.(ابوسعيد کورگانى و ملک شاه على
د شد ولى چون آدم ساده و به امور حکومت عالقه پس از مرگ ملک يحيى پسر بزرگش ملک محمد به حکومت نامز

اى نداشت ، برادر خوردتر از خود ملک سلطان محمود را به اين کار نامزد کرد که دوران حکومت او مصادف به 
 . ظهور صفويان ايران است و ما در فصل سيستان در عهد صفويان در موردش سخن خواهيم زد

  

  :اوضاع در واليت فراه
هردو درمسير قشونکشی بسوی سيستان قرارداشتند وطبعًا از ويرانيهای جنگ ) ياسبزوار( بلوک اسفزارواليت فراه و

پس از آنکه ملک غياث الدين ُکرت، در اوايل قرن نهم هجری، ملک قطب الدين را از . ولشکرکشيهامتضررشده اند
با . وان يک خاندان حاکم، ذکر نمى شوداسفزوار نابود و پسرش را در هرات به زندان انداخت، از ملوک فراه به عن

ظاهرًا انحطاط و تباهى آن به امير . اين حال اوضاع سرزمين آنها براى مدتى کوتاه با کامرانى و روز بهى قرين بود
او به دفعات چه شخصًا و چه توسط عمال و اعضاى خاندان خود اين شهر را مورد . خليل هندوکه نسبت داده مى شود

ارگ درون شهر مدتهای دير معمور نگهداشته شد، تا اينکه . رار داده و نه بار آنرا غارت کرده استهجوم و يورش ق
  . مردم با استفاده از فرصت زمانى که ارگ غير مسکون گرديده بود ، جمع شده و بدلخواه آنرا چاپيدند و غارت نمودند

 دکان ١٢٠٠سابق در بازار اصلى سبزوار تنها شنيده بود که در ازمنه )  هق٨٩٨تأليف در ( مولف روضات الجنات 
. و مغازه وجود داشت که اين رقم شامل ساير دکاکينى که در محالت مختلف شهر و يا نواحى اطراف آن بود، نمى شد

تباهى و خرابى شهر که در روزگار اين مولف حادث شده بود، در نتيجه تجاوزات ممتدى بود که امير خليل و ياران 
 . ديدنداو مرتکب گر

ساکنان فراه همچون مردم سيستان بشدت به خاندان روسا و حکام محلى خود پيوسته بودند، از اين روى به حکومت 
امير حسين جاندار که بعد از . سخت ظالمانه امير خليل هندوکه و لشکريان او تن در نمى دادند و تابع نمى شدند

ت که تا زمانى که يک تن از از نمايندگان خاندان شاهان در آنجا خرابى و تباهى سيستان، حاکم فراه شده بود، درياف
باقى باشد، مردم اين ناحيه سلطه و اقتدار وى را بعنوان حاکم پديرا نخواهند شد، پس نقشه يى طرح کرد تا آن خاندان 

 وسپس همگى را بنابرين او همه اعضاى آن دودمان را با مکر و حيله در يک محل دعوت کرد. را از ريشه نابود کند
بدم شمشير گذاشت و بدين ترتيب سلسله ايکه براى چندين قرن دوام داشت با يک ضربت نابخردانه ،ناجوانمردانه 

  . مضمحل گرديد
گفته ميشود که پس از قتل عام شاهان فراه ، امير اويس ترخان همه اشراف و بزرگان و اصيل زادگان فراه را بخدمت 

ساختن همگى آنها و اعطاى چند ) ۴٠(يم و وحشت آنها، تمايالت خود را مبنى بر ترخانفراخواند و پس از تسکين ب
رتبه اعالم داشت، اما موالنا محمدشاه فراهى که در آنجا حضور داشت، به نيابت از همشهريان خود اين امتياز را رد 

  ) ۴١.(کرد
يکتن از بقاياى اين خاندان بنام شاه )  هق٨٩٨(مولف روضات الجنات متذکر ميگردد که تا زمان تأليف کتابش 

نماينده اين خاندان در عصر شاهرخ ، شاه اسکندر . اسکندر حيات داشت که با مال و منال زياد روزگار ميگذرانيد
  ) ۴٢.(ينال تگين نام داشت که همواره با صاحب تيول و ارباب خويش در ضديت بود

 الدين ينال تگين بود که بکمک براق حاجب از کرمان بر سيستان شاه اسکندر ينال تگين از اوالده و احفاد ملک تاج
بسيار احتمال دارد که تاج الدين ينال تگين پس از . تسلط يافت و فراه را ظاهرًا دارالحکومه و مقر ادارى خودساخت 

 را با زنى از خاندان ملک عثمان کيانى ازدواج کرده و بدين طريق خودش) م١٢٢٥( =هق ٦٢٢غصب سيستان در 
 هجرى ملوک فراه همگى با نام يا لقب ينال تگين خوانده ٨٩٨تا سال . عضوى از خاندان ملوک سيستان ساخته است 

 . ميشده اند
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چون در آن زمان . ملک فراه بنام ينال تگين شناخته ميشد) م١٣١٦ -١٣١٧( = هق ٧١٧ و ٧١٦درحوادث سالهاى 
ياث الدين کرت بود، در شورش هاى که شهزاده يسور از تخمه اسفزار و فراه از توابع هرات و در تيول ملک غ

چنگيز در خراسان براه انداخت و در برخورد با ملک غياث الدين کرت مجبور به عقب نشينى به سيستان و گرمسير 
و ملک ينال تگين حکمران فراه به پشتى بانى شهزاده يسور ) سبزوار( گرديد، ملک قطب الدين تيولدار اسفزار

ملک قطب الدين اسفزارى ميخواست قلعه عقيل را بچنگ آورد، اما اميرعلى ختائى حاکم انتصابى ملک . ستندبرخا
ملک غياث الدين با اطالع از اين حادثه نيروئى گرد آورده به . غياث الدين ، او را در ارگ اسفزار به محاصره کشيد
  . حمايت از هوادار خود اميرعلى بر سبزوارحمله آورد

طرف ملک ينال تگين فراهى در رأس ده هزار نفر براى نجات متحد اسفزارى خود شتافت ، اما در دشت از آن 
نزديک اسفزارمطلع شد که ملک غياث الدين ُکرت نيز با لشکرى گران براى سرکوبى ملک قطب الدين به » متکان«

ا باخت که بدون اطالع به سپاه تحت ملک ينال تگين از اين حمله ملک غياث الدين چنان خود ر. اسفزار رسيده است
ملک غياث الدين کرت نيز به حمله بر فراهيان . فرمانش ، به تنهائى روبفرار نهاد و بسختى خود را به فراه رسانيد

پرداخت و فراهيان که سرکرده خود را از دست داده بودند، سراسيمه و پراکنده شدند و ملک غياث الدين توانست 
ی از سپاه ملک ينال تگين را به اسارت بگيرد و در هرات از آنها در کار خشت زنى و آجر پزى تعداد دو هزار فراه

بالنتيجه ملک قطب الدين . و مرمت حصار هرات و اعمار ساختمان هاى مورد نياز خويش با خشم و تشدد کار بگيرد
 به اسارت برده شدند و در آنجا اسفزارى و پسرش ملک خسرو بناچار خود را به ملک هرات تسليم کردند و به هرات

  ) ۴٣.(ملک قطب الدين در محضر عام گردن زده شد و پسرش زندانى گرديد
 ٧٠١درسال . می بردند» بيگار«سالطين هرات رعايای ملوک خويش راکه سرکشی کرده بودند، برای تنبيه ايشان به 

ملک فخرالدين نيز بياری . اج نپرداختحسام الدين ملک اسفزاری به ملک فخرالدين ملک هرات خر) م١٣٠١(هجری
حصار شهر اسفزاررا بگرفت وبسی را از مخالفان ومعاندان اسفزاری بکشت قرب هفتصد تن را «لشکريان مغول

بزنجيرکشيد وحصاری چند که در روستاقات بود فتح کرد وتمامت مردم اسفزار را زن ومرد و ازاد وبنده به هرات 
وبه ) ۴۴.(جه گان ومتموالن دوشاخه کرد و سرو پا برهنه وپياده به شهر هرات آوردفرستاد و دويست تن را از خوا

  )۴۵(».گل کشيدن وخندق وخشت زدن مامور گردانيد
ملک غياث الدين کرت، پس از مطيع ساختن ملک ينالتگين ملک فراه که تابع وی ) م١٣١٩-٢٠( هجری٧١٩درسال 

» .د، زنجير کشيد وبه کار عمارت خندق و باره حصار مامور گردانيدجماعتی را که از حصار بيرون آمده بودن« :بود
وفراهيان هر روز تا نماز ديگر در پای حصار وحمام وکوشک وحوض و خانقاء ملک اسالم گل ميکشيدند ... « )۴۶(

وخشت ميزدند وبعد از نماز ديگر چون فروش مبثوث فوج فوج وگروه گروه دهگان وپنجگان در بازارها وکويها 
  )۴٧(».وسرايها ميگشتند وبه گدائی واظهار بينوائی خورش وپوشش حاصل ميکردند

سلطان ابوسعيد با اطالع از اقدامات ملک غياث الدين که موفق به حفظ منافع او در خراسان در مقابله با ياغيان شده 
به شهزاده يسور پيوسته امالک و تيول ملک قطب الدين اسفزارى و هم آنهايى که . بود بسيار راضى و خرسند گشت

و کليه روساى نکودرى مقيم گرمسيربرآن شدند که ملک غياث الدين را بعنوان عاليترين مقام . بودند، ضبط گرديد
ملک غياث الدين مسجد جامع هرات را که توسط هم نام خودش يعنى سلطان غياث الدين . فئودالى خويش بشناسند

بيشتر محوطه ها و الحاقات اين ساختمان متبرک، به تباهى و ويرانى . دغورى ساخته شده بود، تعمير و مرمت نمو
گرائيده و نيازمند باز سازى بود و همچنين ايوانهاى شمالى و جنوبى نيزبطور کلى از ميان رفته بود، که تماماًٍ بوسيله 

بزرگان شهر در محل ملک غياث الدين بالشخصه به همراهى روسا و دولتمردان و . ملک غياث الدين احياء گرديد
عالوه برآن تعداد ديگرى از ابنيه و .  روز اقامت کرد٥٠مسجد که مرمت و احياء آن در حال پيشرفت بود، به مدت 

 هق ٧٢٠در سال . ساختمانهاى عالى را چه در خود هرات و چه در شهرهاى عمده قلمروحکومتش بنياد کرد
خصم او شهزاده يسور با نيروهاى او به جنگ ) م١٣٢٠(سالو در همين . او بلوک باخرز را فتح نمود) م١٣٢٠(

  . پرداخت ولى شکست خورد و موقعيتى بدست نياورد
اميرحسين که سپاهساالرى و سردارى کل خراسان را به نيابت از سلطان ) م١٣٢١- ٢٢( هجرى ٧٢١در سال 

به ارسال پنجهزار خروار غله و ابوسعيد پسر الجايتو داشت ، طى حکمى رسمى براى ملک ينالتگين فراه او را 
اما ينالتگين از قبول چنين دستورى استنکاف ورزيد و اعالم داشت که . محصول براى ملک هرات موظف نمود

در غياب پدرش ) کرد(بنابرين ملک شمس الدين محمد ُکرت.اجراى چنين امرى به حکميت شمشير واگذار خواهد شد 
د، بر فراه لشکرکشيد و قبل از برخوردى رويا روى با ينا لتگين، مردم ملک غياث الدين کرت که به حج رفته بو

 -٢٩(هق٧٢٩ملک غياث الدين کرت درسال . محالت را غارت کرد و مقدار زيادى تاراج به هرات برد 
درگذشت و چهار پسر بنامهاى شمس الدين محمد، ملک حافظ ، ملک معزالدين و ملک بکر از خودبرجاى )م١٣٢٨
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زمان ملک غياث الدين کرت شکوه و اقبال آل کرت به اوج شکوفائى رسيده بود و سراسر خراسان و در . گذاشت
  ) ۴٨. (همچنين سيستان ظاهرًا تابع آنها بود

هرچند که از روابط موجود فيمابين ملوک کيانى و ارباب و صاحب تيول اسمى آنها خبرى دردست نيست ، با اين 
ن در اتحاد و نزديکى با ملک ينال تگين فراه بوده و در منازعات آنها برعليه ملوک حال چنين به نظر ميرسدکه کيانيا

  . هرات شرکت ميکرده اند
  

  : مآخذ و ياد داشتها
   ٢١٨سفرنامه کالويخو، ترجمه مسعودرجب نيا، چاپ ايران ، ص - ١
   ١٨٤،ص ٢پرسى سايکس ، تاريخ ايران ، ترجمه فخرداعى گيالنى ، چاپ دوم ، ج - ٢
   ٩٢،ص ١٣٦٤، ترجمه دکتر سيداحمد موسوى ،، چاپ ١ جى ، پى، تيت ، سيستان ، ج - ٣
   ٥٠٠، ص ٢ مرتضى راوندى ، تاريخ اجتماعى ايران ، ج - ٤
   ١٠٢- ١٠٠ ، ص ١ جى پى ،تيت ، سيستان، ج -٥
   ١٠٦- ١٠٥ تيت ، همان اثر، ص - ٦
  )١٩٠، ص ٢تاريخ ايران ، ج  (  سر پرسى سايکس ، تعداد اين سپاه را دو هزار نوشته است- ٧
  ١٠٨ تيت ، همان اثر ، ص - ٨
   ١٠٩ - ١٠٨ تيت ، همان ، صص - ٩
   ٣٦١، ص ١، شرف الدين على يزدى ، ظفرنامه ، ج ١٨٦ ، ص ٢ ادواردبراون، تاريخ ادبى ايران، ج - ١٠
   ١٢٠ تيت، همان ، ص - ١١
   ١٠٤ ملک شاه حسين، احياء الملوک در تاريخ سيستان ، ص - ١٢
   ١٠٥ احياء الملوک ، ص - ١٣
   ١١٠ -١٠٩ ،ص ١ تيت ، سيستان ، ج - ١٥ - ١٤
   ١٠٦ احياء الملوک ، ص - ١۶
   ١١٠ تيت ، سيستان ، ص - ١٧
   ١١٠ - ١٠٨ احيا ء الملوک ، ص - ١٨
   ١١٣ همان ، ص - ٢١ ١١١ احياءالملوک ، ص - ٢٠ ١٢٠، ص ١ تيت ، سيستان ، ج - ١٩
  ١١٣ همان اثر، ص - ٢٢
  ١١٤ – ١١٣ همان ، ص - ٢٣
   ١١٧ - ١٠٩ همان ، ص - ٢٤
  ١١٨ همان ، ص - ٢٥

   ١٢١- ١٢٠ همان ، ص - ٢٦ 
   ١٢٣ -١٢٢ همان ، ص - ٢٧ 

  . ٭ محمود آباد مى بايد در نزديکى قلعه فتح و قلعه پلنگى بوده باشد
يد که شهر جديد سيستان در  تاريخ احياء الملوک برمى آ١١٤ - ١١٠ و نيزاز مطالب صفحات ١٢٣ همان ، ص - ٢٨

  . منطقه قلعه فتح نيمروز احداث شده است 
   ١٢٤ احياء الملوک ، ص - ٢٩
 کيلومترى شرق زرنج در دشت معروف اميران ٣٠ - ٢٥ قلعه چهل برج امروز در دست راست رودهيرمند در -٣٠

 است که تقريبًا همگى درهم صاحب در نيمروز واقع مى باشدو اطراف آن مملو از خرابه هاى قالع و شهرک هاى
ولى خود اين قلعه که مردم آنرا چهل برج ميگويند، بجز قسمت هاى شرقى و جنوب شرقى آن که . فرو ريخته اند

  . تخريب شده بقيه سالم ميباشد
  ١٢٥- ١٢٤ احيا ء الملوک ، ص -٣١
  ١٢٥ همان ، ص - ٣٢
   ١٢٥ همان ، ص - ٣٣
   ١٣٠ احياء الملوک ، ص - ٣٤
   ١٢٩ا ءالملوک ص  احي- ٣٥
  ١٢٤، ص ١ تيت ، ج - ٣۶
   ببعد ١٣٨ احياء الملوک ، ص -٣٧
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  ١٤از ١٤ :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 

 هجرى از خواهر سلطان ابو سعيد ٨٦٦ ملک شاه حسين مينويسد که ملک سلطان محمود بن ملک يحى در سال -٣٨
  ) ١٣١احياءالملوک ، ص . (بدنيا آمد

      ١٤٢ همان اثر، ص -٣٩
 بهرکه داده ميشد ، ميتوانست تا ارتکاب نه جرم از کيفرو باز خواست حاکم و  ترخان يا ترخانى ، لقبى بود که-۴٠

  . و نيز هروقت اراده کند، بدون رعايت نوبت بحضور شاه بارياب گردد.قاضى معاف باشد
   ١٢٦ تيت ،همان اثر، ص -۴١
   ١٢٧ تيت،همان، ص -۴٢
، احياء الملوک ، ص ٧٣۶،٧٣٧،٧٣٨ ،٧٣۵ -٧٢٧ تهران، ص  ١٣٨٣ سيفی هروی ، تاريخ نامه هرات، چاپ-۴٣
٢٢٠ -٢١٩   
  ٧٤٢سيفی، ص-۴۴
  ٣٧٢سيفی، ص-۴۵
  ٢٦٠-٢۵٩ ملک شاه حسين کيانی، احياءالملوک درتاريخ سيستان، ص-۴۶
  ٧٦٣ پطروشفسکی، کشاورزی ومناسبات درعهد مغول،ترجمه کريم کشاورز،   ص-۴٧
   ٨٦ -٨٥، ص ١ تيت ، سيستان ، ج -۴٨
  
 
 


