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  م١٩/٠٩/٢٠٠٨                         کانديدای اکادميسين سيستانی 
  
  

  :تکمله يی بر کتاب

  )٢(حماسه ها سيستان سرزمين ماسه و
  )جلدسوم، فصل هفتم(

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

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

ا باستقبال گرم روشنفکران  امکان چنين مسافرتی به ايران ميسر شد و درآنج١٩٩٨ده 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 -۵ن تيغ مقيم زاهدان  نيت  کرده تا هرچند در ايران آقای علی بردبار جها
ام، تجديد چاپ کند، به اين اميد که ايشان اين نوشته را بجای فصل هفتم درجلد سوم کتاب مذکور جابجا نمايند، از 

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

 فصل هفتم
 

 سيستان در عهد صفويان و نادر افشار
 

 :سيستان در دوره صفوى 
 سال ٨و . دولت صفوى ايران توسط شاه اسمعيل صفوى پايه گذارى شد) م١٥٠٢(در اوايل قرن شانزدهم ميالدى

 ميان بعداين دولت ، پس از نبردى خونين محمدخان شيبانى موسس دولت شيبانى اوزبک را در مرزهاى هرات از
ق ٩١٦(برداشت و هرات که سه سال قبل زير سلطه دولت شيبانى قرار گرفته بود، در تصرف دولت صفوى درآمد

 ).  م١٥١٠=
م ، ملک محمد، پسر بزرگ ملک يحيى کيانى رياست ١٤٨٠=  هق ٨٨٥پس از مرگ ملک يحيى کيانى در سال 

 بود، دعوتى به افتخار بزرگان قوم خود تر تيب ملوک و مردم سيستان را متقبل شد، ولى چون مردى استراحت طلب
  .را برسر ملک سلطان محمود برادر کوچکتر از خود گذاشت و تبريک گفت » ملک الملوکى«داد و دستار 

عهد حکومت ملک سلطان محمود با تاسيس دولت صفوى مصادف است و چون جوان فعال و پرانرژى بود ، بزودى 
يستان نفوذ کرد و در صدد برآمد تا اولتر نفوذ امراى خارجى را از سيستان حذف در ميان اقوام و طبقات مختلف س

زيرا بعد از بديع الزمان ميرزا، دو سال ميشد که شخصى بنام شاه منصور بخشى نماينده حکومت شاه بيک خان . کند
ود از گرمسيرات ملک سلطان محم) م١٥٠٧( هجرى ٩١٣در سال )١.(اوزبک والى هرات، برسيستان تسلط يافته بود

در اينجا دو هزار مردمسلح قطعه . نيمروز اردو زدقلعه فتح  مقابل راشککمکران به عزم هرات حرکت کرد و در 
اوبا مشاهده اوضاع سياسى سيستان، دريافت که ميتواند بر شاه منصور بخشى توفيق يابد . محافظ او را تشکيل ميدادند

نيروهايش را از هيرمند عبور داد و هنگام نماز صبح )  محلى بشکل سيگارقايقهاى( نيمه شبى توسط سل و توتين . 
با قواى شاه منصور بخشى به نبرد پرداخت و تا ظهر همان روز شاه منصور اوزبک در جنگ کشته شد و ملک 

 ) ٢.(سلطان محمود به شهر داخل گرديد
. يرمند در محل قلعه فتح واقع بوده است از مطالعه شرح اين وقايع معلوم ميشود که مقر حکومت در دست راست ه

در اين قسمت سلسله خرابه زار وسيعى موجود است که بنام خرابه هاى سرخ گنبد وپلنگى و حوض و مدرسه ملک 
 . حمزه معروف اند

به هرات بديدن شاه )  م١٥١٠(  هجرى ٩١٦ملک سلطان محمود، پس از پيروزى بر شاه منصور بخشى ، در سال 
شاه صفوى در حالى که ظاهرًا . ى که تازه هرات را پس از کشتن محمدخان شيبانى گرفته بود، رفتاسماعيل صفو

حکومت او را مورد تائيد قرارداد، دو نفر از وابستگان خود بنام هاى مير پيرقلى و شاه قلى را در رأس يک نيروى 
ه در تحت اوامر ملک سلطان محمود عمل هزار نفرى از ترکمانان به سيستان فرستاد و ظاهرًا چنين وانمود کرد ک
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مير پيرقلى که بزودى داماد ملک . همانطورهم شد. نمايند، ولى درواقع آنها خود را اختياردار کل سيستان ميدانستند
باالخره مردم سيستان . سلطان محمود نيز شده بود، مدت ده سال مستقًال در امور کلى و جزئى سيستان دخالت داشت 

زره ، گود زره ، رامرود و بارى اين دوقلى هاى صفوى به تنگ آمدند و جميع ميران و ياران و پاداران از بى بند و 
بود آمده از وى ) ياتراخون (تره قون ، نزد ملک سلطان محمود که دراين وقت مصروف اعمار قلعه بزرگ سرحد

 آن يا دست به عصيان خواهند زد يا از خواستند تا مردم را از جور و ستم اين دوقلى هاى صفوى نجات دهد، در غير
ملک سلطان محمود، ميرپيرقلى را که دامادش نيزبود، از وظيفه اش عزل کرد و . سيستان بيرون خواهند رفت

معاشى براى او تعيين نمود، ولى مير پيرقلى و شاه قلى خواستند مجددًا نزد شاه اسمعيل بروند، اما ملک سلطان 
 فرستاد تا شکر رنجى ايجاد نشود و خود مستقيمًا امور سيستان را بدست گرفت و ضمنًا محمود آنها را به گرمسير

چون نقباى زره و ميران آنجا را دولت خواه خانواده خود مى ديد وکالت را به امير محمد محمود که از خوردى سفره 
طان محمود عالقه زياد به ملک سل.  را مقر خود قرار دادقلعه تره قونو خودش ) ٣.(چى ملک بود، واگذار شد

 . تعميرقالع داشت و در زمان او چند قلعه معروف آباد شد
 : در اين مورد ملک شاه حسين سيستانى مؤلف کتاب احياءالملوک و معاصر ملک سلطان محمود مى نويسد

راعت حوضدار  که در ميانه سرابان و رامرود و بر زره واقع است و آب رودخانه رامرودى ز- اول قلعه تره قون« 
طرف . و کندر و زره و رامرود از آن رودخانه ميشود، برگرد آن قلعه محيط است و آن قلعه دوازده جريب است

مغرب و جنوب کوه است و برفراز آن کنگره است و عمارت نيز طرح کرده اند و طرف شمال و مشرق دو نيزه بلند 
ند ، ميان ديوار ها بخاک انباشته اند که اگر احيانًا توپ بربلندى کوه است که مسطح کرده اند و دور او را ديوار کرده ا

و در آن قلعه چاه آب شيرين است و بغايت راست مزه و پاياب فرو برده اند که . نصب کنند و بر قلعه زنند کار نکند
نظير ندارد و آن قلعه به حسب استحکام و خوبى هوا . چون آب برکمر قلعه ميخورد و ميگذرد، آب روان برميدارند

و دور اين قلعه آسمان آشيان را بدين نوع هموار کرده بودند که استادان سنگ . بالطبع شادمانى در گل او سرشته اند
تراش را از کنگره او به زنبيل ها آويختى تا دور او را به مرور تراشيدند و بيست سال در آن قلعه استادان کار 

 ) ٤(» .کردند
) ٥(» . ، قصبه اى ترتيب داد که به حسب بازار و آبادى شهرى شد که در آفاق نظير نداشتدور اين قلعه« همچنان 

در زمان حمله شيبانيان برسيستان در اين قلعه بيش ازهفتاد هزار خروار گندم ذخيره بود که شش هفت سال مصرف 
  ) ٦.(تمام سيستان را کفايت کرد

( ملک الملوک .مشهور بود» قلعه سپاهان« اى ساخته بودند و به که در قديم بر زبرتلى ، قلعه: قلعه فتح ديگر « 
به موالنا محمدى کدخداى سرابان رجوع کرد و شاه جالل الدين خواهر زاده خود را نيز برآن ) ملک سلطان محمود

فعت آن نيز بر زبر پشته اى است درکمال ر. پنج جريب ديگر اضافه قلعه سپاهان کردند. گماشت که قلعه را ساختند
در ميان بلوک سرابان که به حسب آب روان و خوشى بوستانها ، بهترين بلوکات سيستان است و آن چاه و پاياب دارد 

او نمودار شکوه روزگاران گذشته است، در » برج مثمن«قلعه فتح که ) ٧(» .و خندق عميقى بر دور او محيط شده 
تلفظ ميکنند، ) تراخون( قلعه تره قون که امروز اهالى آنرا ساحل راست رودخانه هيرمند در نميروز قرار دارد و از

به ) م١٦قرن (و در آن روزگار ) ٨.(بنابر گفته ملک شاه حسين سيستانى زياده از ده فرسنگ شرعى فاصله دارد
  .بلوک سرابان وابسته بوده است 

جانشين مير پيرقلى داماد ملک ( ديگر قلعه يى که بطرف شمالى شهر سيستان است و بسعى عمده االمرا امير محمد« 
نيز در ) ٩(بفرموده ملک الملوک اتمام پذيرفت و قلعه تاغرون » بزمان«و قلعه . سرانجام پذيرفت ) سلطان محمود

کنار هيرمندو ميان جنگل پشت زره اتمام يافت و در موضع تمين سرحد طرح قلعه شد و آب او را بيرون آوردند، اما 
 بساخت در دور عمارت جارونک قلعه شاه علىدز درسرحد سيستان استحکام يافت، و در انجام نيافت و قلعه ال

ظاهرًا قلعه برينک در (و قلعه برتک خسم. شاه على و شاه محمود آنجا مى بودند) ازبکان(خويش، محل نزول حوادث 
 سيستان را به حسب استحکام و.بفرموده شاه ابو اسحاق اتمام يافت ) شمال سيستان نزديکى هاى جوين ، زير نيه باشد

  )١٠(» .ظاهر بنوعى ساختند که عقل عقال را اعتقاد چنان بود که هرگز خللى بدان ملک راه نخواهد يافت 
مردمدارى و روش حکومت ملک سلطان محمود در دورانى که روابط فئودالى در چهار سمت سيستان قوس صعودى 

انکه در روزگار اين ملک بسيارى از مردم سيستان از يک نوع بيمه خود را مى پيمود، واقعًا نمونه بوده است، چن
و اکثر ملوک و ميران و پاداران و سادات و مشايخ و قضات و نقباء و . اجتماعى وسيع برخوردار بوده اند

اعلى سه نان ، و اوسط دونان و تا يک نان ، هرکس وظيفه «: سپاهساالران و غيره از حکومت ، نان راتبه داشتند
آمدن ، آرد و روغن پنج ساله را برآورد کرده ) موقع(اگر تا پنج سال کسى بجايى ميرفت، محل . داشت ) استحقاق(

ميدادند و اين قاعده هميشه مستمر بود وکفن اموات از اعلى و ادنى از سرکار خاصه مقرر بود و خرج عروسى و 
که دختر ) وقتى( ره که بيوه زنان را درکار بود،محلى پيرايه طال و نق. ماتم اهل سيستان ازسرکار خاصه داده ميشد
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خود رابه شوهر ميدادند، به خدمت شريف ملک آمده ، فراخور حال هرکس، جواهر و طال مقرر ميفرمود و انعام 
  )١١(» .ملک عام بود و هيچکس از هيچ گروه نماند که به سيورغال و اقطاع و الطاف بيدريغ ممتاز نگرديد

قتى تاريخ را ورق مى زينم ، مى بينيم که سيستان هم روزى از خود حکومتى دلسوز و عادلى داشته و به اين ترتيب و
در سايه حمايت مردى که توانسته بود نظم جديدى در روش مردم دارى و حکومت ايجاد کند، چنان امنيتى بهم 

سفانه که آبادى و شهرت سيستان همواره ولى متأ)١٢(» .قافله هاى ده هزار اشترى از آنجا ميگذشتند« رسانيده بودکه 
با آمدن حکام قزلباش و افشار و بعدتر لشکر هاى . بالى جانش بوده و اين بارهم، اين امنيت و آرامش دير نپائيد

نا امنى و قتل و غارت و خراب کردن قلعه ها که تنها . ازبکان ماوراءالنهر، باليى بر سرمردم سيستان نازل کرد
اما باز هم جنبش ساکنان آن ديار را براى بقا . ان بود، مضمون عمده تهاجم اقوام بيگانه براين ديار بودپناهگاه سيستاني

وادامه حيات ميتوان در تعمير و مرمت قلعه ها و احداث خندق هاى عميق که بهترين وسايل دفاعى آن زمان بشمار 
  . ميرفت ، احساس کرد

ش کار مير پيرقلى ، وکيل شاه اسمعيل صفوى در سيستان بجان آمدند و از قبًال اشاره کرديم که مردم سيستان از رو
ملک سلطان محمود خواستند باين وضع خاتمه بدهد و او هم بخاطر آرامش اوضاع ، مير پيرقلى را که دامادش ميشد، 

ند تا چند سالى از وکالت امور سيستان معزول کرد و بعدها بگرمسير فرستاد و بدين ترتيب مردم سيستان موقع يافت
براحت نفس بکشند، ولى همينکه شاه اسماعيل فوت کرد و طهماسب ميرزا بر تخت سلطنت ايران قرار گرفت ،برادر 
طهماسب ميرزا، سام ميرزا که والى هرات بود، به قصد تسخير قندهارحرکت نمود، ولى موفقيتى بدست نياورد و از 

ملک سلطان محمود از وى پذيرائى مجلل ) ١٣.(تان عقب نشينى کردسپاه کامران ميرزا بابرى شکست خورده به سيس
نمود، اما چون ميانه سام ميرزا و طهماسب ميرزا چندان خوب نبود، از اين استقبال ملک سلطان محمود وقتى طهماب 

  .ميرزا مطلع شد، ناراضى شد و بنابرين وکيلى براى نظارت امور سيستان از جانب خود فرستاد
حمدسلطان افشار نام داشت که عالوه برامر وکالت سيستان از جمله چهارده بلوک سيستان ، گرمسير،  اين وکيل ا

و بقيه ده بلوک ديگر به ملک سلطان . و نيه بندان به او تعلق ميگرفت ) مناطق شمال خاشرود( خاش، خشکرود
احمد ) ١٤.(ز سيستان به هند رفتملک سلطان محمود از اين عمل شاه طهماسب آزرده شد و ا. محمود داده شده بود

جريان را فورًا به شاه طهماسب . سلطان افشار با خوف و هراس وارد سيستان شد و چندان پذيرائى از او بعمل نيامد
  . نوشت و شاه از عملى که انجام داده بود، پشيمان شد

 سال ٤٣ سالگى پس از ٧٩پنجسال بعد ملک سلطان محمودکيانى از هند به قزوين بازگشت و سالى بعد در سن 
پس از ملک سلطان ) ١٥.(جسد او را به سيستان نقل دادند و در کوه خواجه دفن کردند. حکومت در قزوين درگذشت 

اداره سيستان بدست حکام قزلباش بود که مردم سيستان را به کاسه سر آب ) م١٥٧٧(= هجرى ٩٨٥محمود تا سال 
در دوره .  در سيستان حکومت کرد و بعدعزل شده به هرات رفت هشت سال اول را احمدسلطان شاملو. دادند

، همايون پادشاه هند وارد سيستان شد و سر انجام بعزم ايران به ) م١٥٤٤(= هجرى٩٥١احمدسلطان شاملو در سال 
براى پنج سال بعد از او محمدسلطان شاملو در سيستان حاکم بود و چون مردى خشن و ظالم بود، ) ١٦.(هرات رفت

ده اى از مردم سيستان از او به اصفهان استغاثه کردند و شاه طهماسب او را بدست مردم ستم ديده سيستان سپرد تا ع
سپس صافى ولى خليفه به . قصاص شود، ولى مردم سيستان جوانمردانه از خون وى در گذشتند و او را بخشيدند

  ) ١٧.(سيستان آمد که مردى نرم خوى و مردمدارى بود
و سيستان در اختيار دو تن از برادرزادگان شاه طهماسب ، بنامهاى سلطان حسين ميرزا و بديع الزمان ميرزا بعد از ا

سه سال بعد سلطان حسين ميرزا والى قندهار و زمينداورشد و بديع الزمان ميرزا . فرزندان بهرام ميرزا، قرارگرفت 
شاه ) ١٨.(م دارى بلد بود و خاطر مردم را نگهميداشتبديع الزمان ميرزا بروش حکومت مرد. در نيمروز باقى ماند

بديع الزمان ميرزا از اين عمل عمش ) ١٩.(طهماسب در آخر عمرش ، تيمورخان را با پانصد سواربه سيستان فرستاد
در اين ميان مرگ شاه طهماسب را از تخت ايران در . مکدر شد و در صدد برآمد تا تيمورخان را از ميان بردارد

 شاه اسماعيل دوم بجاى پدر نشست و با کشتار عده يى از شهزادگان صفوى، کس به سيستان فرستاد تا بديع ربود و
آن شخص به همدستى تيمورخان ، بديع الزمان را با طفل شش ساله اش که . الزمان ميرزا را نيز از ميان بردارد

 متأثر شده به هيجان آمدند و جوانى بنام قاسم ، قاتل مردم سيستان از استماع اين خبر. بهرام ميرزا نام داشت بقتل آورد
  )٢٠.(طفل شش ساله را دستگير و در ميان بازار در انظار مردم تکه تکه کرد

در عهد شاه اسمعيل دوم ، تيمورخان برسيستان حکمروا بود و همينکه شاه اسماعيل دوم در گذشت و شاه محمدخدا 
دم سيستان بر تيمورخان شوريدند و تيمور از سيستان گريخت و سيستان بنده بر تخت سلطنت ايران جلوس کرد، مر

 . دوباره بدست مردم و ملوک کيانى قرار گرفت 
، سيستان ) م١٥٧٧(= هجرى ٩٨٥ سال حاکميت صفوى بتاريخ ٤٢ملک شاه حسين سيستانى مينويسد که پس از 

 الدين محمودبن ملک حيدرکيانى، زمام امور دوباره در اختيار ملوک کيانى و شاهان عجم قرار گرفت و ملک نجم
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و از مکران تا نيه بندان و اوق و خشکرود و . سيستان را در کف با کفايت خودگرفت و خطبه و سکه بنام خود زد
مگر رئيس مؤمن خاشى که پس از اظهار تبريک ) ٢١.(رودبار و گرمسير و خاش به اطاعت از او گردن نهادند

اضرنشد عمًال اين اطاعت را به اثبات برساند، ملک نجم الدين محمود،عده يى از ملک بملک نجم الدين محمود ح
که بقول ملک شاه حسين سيستانى ، آن قلعه با افالک همسرى ( زادگان را در رأس پنج هزار سوار به قلعه خاش 

ميرحسن ، خاش را تسليم قلعه خاش مدتى مقاومت کرد، ولى سرانجام کشوده شد و چند تن از نقباى . فرستاد) ميکرد
  )٢٢.(و سپاه مجددًا به مرکز سيستان مراجعت کرد. گرفتند

شاه عباس اول، پس از جلوس بتخت ايران، حکومت ملک نجم الدين محمود را برسميت شناخت ، ولى خواهش نمود 
يدان سيستان اين تا سکه بنام او در نيمروز ضرب نشود و ملک نجم الدين محمود بر اثر تقاضاى بزرگان و موى سف

از اين اقدام ) برادر زاده بديع الزمان ميرزا( اما مظفرحسين ميرزا فرزند سلطان حسين ميرزا. خواهش را پذيرفت
پس از . شاه عباس حسد برده با لشکرى بزرگ به سيستان حمله نمود و ملک نجم الدين محمود به مقابله پرداخت 

يتى بدست نياورد و باالخره مواد صلح را با نکاح دختر حمزه بيک به نبردى سخت با ملک نجم الدين محمود، موفق
پسر ملک نجم الدين محمود يعنى ملک جالل الدين محمود و دختر ملک نجم الدين محمود را براى خود تحکيم بخشيد 

ظار داشت در اين وقت رستم ميرزا برادر مظفرميرزا که حاکم زمينداور بود و انت) ٢٣.(و به قندهار مراجعت کرد
برادرش سيستان را براى او قبضه کند، اما نتيجه چنان شد که با وصلت و خويشى در واقع سيستان را به قندهار 

در اين وقت حمزه بيک پيشکار همه کاره مظفر ميرزا ، از . وابسته ساخت، لذا خاطرش از برادر مکدر شد
نداور نزد رستم ميرزا رفت و او را بر ضد مظفرميرزا تغييرمزاج مظفر ميرزا برجان خود ترسيده از قندهار به زمي

باالخره . و حمله بر قندهار تشويق کردو رستم ميرزا به قندهار حمله کرد و دروازه ماشور قندهار را بتصرف گرفت 
رستم ميرزا به زمينداور . در نتيجه ميانجىگری و پادرميانى ريش سفيدان قندهار صلح در بين برادران برقرار شد

  . راجعت کرد و حمزه بيک مجددًا در دربار مظفرميرزا به امر وکالت و رتق و فتق امور مالى قندهار گماشته شدم
ديرى نگذشت که حمزه بيک دوباره از مظفرميرزا برجان خود ترسان شده مخفيانه کس به نزد رستم ميرزا فرستاد و 

ميرزا وارد شهر قندهار شدو از طرف حمزه بيک و صبح يکى از روزها ، رستم . او را بگرفتن قندهار دعوت کرد
محمدبيک بيات داماد حمزه بيک و عده يى ديگر استقبال گرديد و حکومت قندهار را از مظفرميرزا برادرش ، براى 

رفت و پس از چند ماهى با سيصد ) زابل(مظفر ميرزا با پانصد نفر محافظ قزلباش جانب قالت . خود غصب کرد
ملک نجم الدين محمود، حاکم سيستان از او پذيرائى نمود و . راه بيابان کوچا کوچ به سيستان آمدنفرعسکر خود از 

روزى . چند صباحى بخوشى روزگارميگذشت . دختر خود را که قبًال به او نامزد کرده بود، طوى کرده بدو داد
 و مخالفين و حاسدين ملک نجم که محل توطن عظما و ميران سيستان( بشکاردر جزيره پشت زره به قلعه تاغرون 

يک هفته در آنجا نگذشتانده بود که به تحريک و پشتى بانى ميران و نقيبان زره و رامرود و . رفت ) الدين محمود بود
ابتدا بر سر ملک نصرالدين عم ملک . ديگر سرخيالن مخالف، بر ضد ملک نجم الدين محمود، يعنى خسرش قيام کرد

ملک نصرالدين با فرزندانش هريک ملک ظريف و ملک غريب .  قلعه جارونک حمله کرددر) ٢٤(نجم الدين محمود
در اين مدت . و ملک لطيف بدفاع برخاست و مدت يک ماه جنگ هاى پراکنده در اطراف اين قلعه صورت گرفت 

( ک ملک نجم الدين محمود قواى گرد آورده بسر کردگى پسرش ملک جالل الدين محمود، به کمک قلعه جارون
  . فرستاد و خود نيز با قواى ديگرى به تعقيب او حرکت کرد) معروقف به چهل برج

در صحراى بيرون قلعه جارونک جنگ سختى در گرفت و ) م١٥٨٢(= هجرى ٩٩٠چاشت روز پنجشنبه دهم صفر 
جام داده بود به تا شام آن روز تمام طرفداران مظفرميرزا پراکنده شدند و ميرزاى شکست خورده منفعل از عملى که ان

ملک نجم الدين محمود نه تنها از گناهش در گذشت ، بلکه با فرستادن پيامى نزد . ملک نجم الدين محمود رجوع کرد
رستم ميرزا و حمزه بيک به قندهار، قندهار را دوباره برايش از آنها گرفت و او را با احترام و عزت به همراهى سه 

مظفر ميرزا که مردى جبون و سست عزم و بى اراده و متلون مزاجى بود، . تادهزار سپاه سيستانى به قندهار فرس
و چون محمدبيک . بزودى در اثر تحريک ديگران حمزه بيک را توسط دامادش محمد بيک بيات از ميان برداشت 

ردم بزودى بيات را بجاى حمزه بيک به امر وکالت و جمع و خرج مال و دارائى قندهار گماشته بود و او در ميان م
بازهم ملک نجم .صاحب نفوذ و قدرت شناخته شد، قندهار را براى محمدبيک گذاشته ، يک بار ديگر به سيستان رفت 

الدين محمود از او پذيرائى کرد، ولى اين داماد نمک نشناس بازهم برنجم الدين محمود بشوريد و با کشتن سيصد نفر 
يان خودش شکست خورده، سرافگنده بخانه ملک نجم الدين محمود در از مالزمين ملک و دادن هزار کشته از اطراف

چندى بعد با اهل و عيالش به قندهاربرگشت و با وجود پذيرائى و ابراز احترام از جانب محمدبيک بيات او را از . آمد
مود برادرش رستم ميرزا که شکست خود را در حمله دوم برقندهار از دست ملک نجم الدين مح. ميان برگرفت

  .ميدانست ، به نيت حمله بر سيستان به فراه رفت
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 مردم فراه که ازغارت و چپاول اوزبکان به تنگ آمده بودند، از رستم ميرزا پذيرائى کردند، ولى رستم ميرزا بزودى 
 در اين.عده يى از سران و خوانين قزلباش فراه را قلع و قمع کرد و مال و دارائى شان را به تصرف خود در آورد

هنگام ملک نجم الدين محمود سيستانى با آگاهى از مزاج متلون ميرزايان صفوى به استحکام قالع و تهيه و تدارک 
لشکر در سيستان مصروف بود و بزودى ده هزار سپاه در محکمه چپ راست که از سه طرف به آب محاط بود جمع 

تا اين وقت رستم . جتمع او را پراکنده ساخت ولى هفت ماه بعد مرض وباء در سيستان شيوع يافت و قواى م. کرد
هللا ملک عبدا. ميرزا چند حمله اوزبکان را در فراه دفع کرده بود و اعتبارى اندک در ميان مردم کسب کرده بود

فراهى که با ملوک سيستان نسبت قومى داشت، رستم ميرزا را به گرفتن سيستان تشويق کرد و متعهد شد تا جمعى از 
ملک ظريف پسر ملک نصرالدين و عموزاده ملک نجم الدين محمود . در سيستان به نفع او بکار اندازداقوام خود را 

فراهى را خورد و به اميد حکومت آينده هللا که در کم عقلى در ميان اقوام مشهور بود، فريب وعده هاى ملک عبدا
ملک جالل الدين محمود .  خواست سيستان ، ملک نجم الدين محمود را از چپ راست به قلعه جارونک به ميهمانى

. پسرش از رفتن به اين مهمانى ابا ورزيد و به قلعه فتح رفت ، ولى پدر را از سوء نيت ملک ظريف با حذر ساخت 
اما ملک نجم الدين نپذيرفت و با عده کمى از برادر زاده هايش مانند ملک محمودى و ملک على و ملک شاه حسين 

  .  به قلعه جارونک رفتمولف کتاب احياء الملوک ،
بود که رستم ميرزا به پيغام ملک ظريف در يک فرسخى قلعه ) م١٥٨٩اوايل اپريل( هجرى ٩٩٨اوايل بهار سال 

ملک ظريف از خدعه خود پشيمان شده دروازه هاى قلعه را برويش نکشود و پانزده روز به . جارونک اردوگاه زد
روز شانزدهم رستم ميرزا، سليمان خليفه ترکمان شخص اعتمادى خود را به . دفاع از قلعه و اقوام خود پرداخت 

ملک ظريف بزودى تطميع شد و . فراهى برسالت نزد ملک نجم الدين محمود به قلعه فرستادهللا همراهى ملک عبدا
چون ملک نجم .  خود به اردوگاه رستم ميرزا رفت بدون آنکه با ملک نجم الدين محمود به مشوره پردازد، با برادران

اليدن محمود از اين کار آگاه شد، قلعه را به کسان خود گذاشته او نيز اکراهًا به همراهى ملک شاه حسين نزد رستم 
رستم ميرزا ظاهرًا از ملک نجم الدين بخوبى پذيرائى کرد و بعدًا باسپاه خود به قلعه جارونک داخل . ميرزا رفت 

در اينجا ملک ظريف و برادرانش بفکرکشتن رستم ميرزا افتادند، ولى موفق نشدند و فرداى آن روز رستم ) ٢٥.(دش
. ميرزا، ملک مصطفى و ملک نصرالدين و پسرانش يعنى ملک ظريف و ملک غريب و ملک لطيف کيانى راکشت 

شاه حسين و ملک محمودى و ملک شاه سپس ملک نجم الدين محمود کيانى را که ملک الملوک سيستان بود با ملک 
على برادران ملک شاه حسين را طور محبوس با خود به راشکک در نزديکى غرب قلعه فتح آورد و شام همان روز 

. ملک نجم الدين محمود را توسط غالم سياه پوست خود همدم نام بقتل آورد) م١٥٨٩=  هجرى٩٩٨اول رمضان ( 
ا جهت تصرف قلعه فتح که ملک جالل الدين محمود پسر ملک نجم الدين محمود رستم ميرزا عده يى از سپاه خود ر

  . در آنجا اقامت داشت ، فرستاد ، مگر ملک جالل الدين با رشادت از فراز برج مثمن اين قلعه بدفاع مشغول شد
ى بخرج با کشته شدن ملک نجم الدين محمود، ملک شاه حسين و برادرانش ملک محمودى و ملک شاه على ،کوشش

دادند و از زندان فرار نمودند و اتفاقًا با جمعى از سيستانيان که براى نجات ايشان کمر بسته بودند مقابل شدند و اسپ 
را دربرابر جالق عبور کردند و از هم جدا شده ، هر يکى ) شاخه اى از هيرمند( هاى بدست آورده ، شيله محمود آباد 

  )٢٦.(ران ملک نجم الدن محمود رفتندبسمتى غرض آگاه کردن مردم و طرفدا
بروايت عالم آراى عباسى ، ملک شاه حسين و برادرانش بزودى از اقوام زره و غيره مردم سيستان ، ده هزار نفر 
گرد آورده، هزار نفر را بسرکردگى يکى از اقوام خود به کمک ملک جالل الدين محمود به قلعه فتح فرستادند که 

ميرزا گرديد و رستم ميرزا از ديدن سپاه در پاى قلعه فتح به غضب آمده ، ملک نجم الدين سبب شکست افراد رستم 
البته کشته شدن ملک نجم الدين محمود قبل از فرار ملک شاه حسين و برادرانش صورت گرفته . محمود را بکشت 

 تسليم کند و چون ديد که ملک بود و ظاهرًا او را تا آن وقت زنده نگهداشته بود که پسرش ملک جالل الدين خود را
جالل الدين دست به مقاومت زده و حاضر نيست تسليم گردد ، لذا رستم ميرزا بغضب آمده دست بقتل ملک نجم الدين 

فرداى آن روز ملک جالل الدين محمود با کمک لشکر زره بر سر رستم ميرزا حمله برد، رستم ميرزا . محمود زد
زيمت از هيرمند عبور کرد و در نزديکى پشته زره جنگى واقع شد و رستم ميرزا تاب مقاومت در خود نديده به ه

سپاه سيستان او را تعقيب کرده روز ديگر نيز جنگى بوقوع . شکست سختى از سيستانيان خورد و به سرابان داخل شد
ت از طريق گرمسير رستم ميرزا که اميد موفقيت را از دست داده بود ، يکراس. پيوست و فتح نصيب سيستانيان شد

به ) ١٥٨٩= ق٩٩٨( ملک جالل الدين محمود پسر ملک نجم الدين محمود در ذيقعده همانسال ) ٢٧.(بزمينداور رفت 
  . حکومت سيستان برداشته شد

از آغاز حکومت ملک جالل الدين محمود ، سيستان مورد تاخت و تاز اوزبک هاى ماوراء النهر قرار گرفت و بر 
( در اين هنگام ملک جالل الدين محمود به اعمار قلعه سبز. ل مردم سيستان ظلم ها صورت گرفت هستى و جان و ما
در منطقه ميان کنگى سيستان پرداخت و در ظرف ده روز خندقى در اطراف قلعه کهنه حفر شد و ) بعدها جالل آباد
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راست به قلعه سبز نقل مکان ملک جالل الدين محمود و اطرافيانش از چپ ) م١٥٩٤(= هجرى١٠٠٣در آوايل سال 
 بگوش مردم آنجا رسيد و چون تمام مردم در اغالنبردىديرى نگذشت که خبر حمله ازبکان بسرکردگى . نمودند

حصار قلعه سبز و پشت خندق جاى نمى شدند، اجبارًا بکندن خندق ديگرى درسمت شرقى خندق سابقه قلعه سبز که 
ند و در ظرف يک شب خندق را کندند و در پشت آن خندق که يگانه پنجاه جريب زمين وسعت داشت ، وادار شد

صبح همان شب ، سر وکله اوزبکهاى مهاجم در پشت خندق پيدا . وسيله دفاعى مردم بي دفاع بشمار مى آمد، در آمدند
که گفته ميشد (اوزبک را » يارم پهلوان « شد، در جنگ مختصرى که صورت گرفت، مير قاسم سيستانى توانست 

با تير بکشت و با کشته شدن او، اغالن بردى سپاهش را بسوى جنوب سيستان در سمت حوض ) هرات را فتح کرده
دار، پيش زره و رامرود و سرابان و قلعه تراقون سوق داد و پس از چپاول وکشتار بسيار، هنگامى که از پاى کوه 

اه حسين مولف احياء الملوک و برادرانش خواجه بسمت شمال حرکت ميکردند، ملک جالل الدين محمود و ملک ش
بسرکردگى يک هزار نفر بر مهاجمان اوزبک تاختند و عده يى از آنها را کشتند و برخى را دستگير و بعضى هم 

  ).٢٨.(فرار کردند
 اما حمالت مکرر و متواتر اوزبک ها بر مردم دهات و قصبات مجاور ، سبب شد تا ملک جالل الدين محمود در 

 که از مهمترين قالع وقت قلعه تره قونقلعه سبز را به ياران ايوب گذاشته ، خود به ) م١٥٩٥(= هجرى١٠٠٤سال 
« : ملک شاه حسين سيستانى که خود ناظر حمالت اوزبک ها برسيستان بوده ، در اين زمينه چنين ميگويد. بود برود

تان گذشته به سيستان آمدند، از در و ديوار چون سالطين جوجى نژاد توران از سرعهد و پيمان مصالحه و توان قهس
 :اين مضمون به گوش مستمعان ميرسيد که 

 دليران ايران مگرمــرده انـد           که تـورانـيـان سر بــرآورده اند
 اگـربـشنود اين خـبر زال زر           زغــيرت برون آرد ازخاک سر

   نــنگ در تــن بدرد کفنوگـر بشنود ايــن سخن پيلتن           از ايــن
  )٢٩(                                نــدانم دل زنــده اى چون بود            کزان مرده را غيرت افزون بود   

که قلعه تره قون نيز تحت ضربات پيهم اوزبک ها قرار داشت ، ملک شاه حسين ) م١۵٩۵( هجرى١٠٠٤ در سال 
حاکم مغولى قندهارشاه بيک خان از دربار مولتان کسب اجازت .  به قندهار رفتسيستانى کيانى به عزم دريافت کمک

در اين وقت مردم نيمروز احساس ) ٣٠.(کردو ضمنًا دوسه هزارنفربراى کمک ملوک سيستان آماده حرکت ساخت
 حرب با حميت شان بر انگيخته شد و گروه عظيمى از مردم نزد ملک جالل الدين محمود به تره قون رفته، آماده

ملک جالل الدين محمود به ملک شاه حسين از . اوزبک ها شدند و عجالتًا قلعه تره قون را از محاصره بيرون کشيدند
اما چون ملک جالل الدين محمود . موضوع اطالع داد و ملک شاه حسين نيز بزودى خود را به قلعه تره قون رسانيد

 توسط نامه اى در غياب خودش بملک شاه حسين کيانى واگذاشته خود بسفر حج رفته بود، اختيار امور سيستان را
  )٣١. (بود

 هجرى بازهم قلعه تره قون تحت تهديد و محاصره اوزبکها قرارگرفت ، و اجبارًا ملوک ١٠٠٥ در نيمه دوم سال 
قلعه آذوقه ومردم . متحصن ماندند) م١٥٩٧ مارس٢١(=  هجرى١٠٠٦سيستان و اطرافيان شان در آنجا تا نوروز 

.( فتح را نيز به قلعه تره قون انتقال دادند و فقط چند نفر براى نگهبانى آن قلعه به همراهى ملک محمودى آنجا گذاشتند
 هجرى سران ملوک ١٠٠٦چون دست درازى و تجاوز به مال و هستى مردم از حد گذشت، در اوايل بهار ) ٣٢

و ملک ابوالفتح و ملک ظفر و شاه على و ابوسعيد و نيمروز بشمول ملک جالل الدين محمود و ملک شاه حسين 
  )٣٣.(جمعى ديگر با اهل و بيت شان به قندهار کوچ کردند که تعداد شان از پنج هزار خانوار تجاوز ميکرد

ملک جالل الدين محمود تصميم داشت از قندهار بغرض گرفتن کمک نزد جالل الدين محمداکبر پادشاه مغولى هند 
رود شاه عباس اول را در خراسان شنيد، ملک جالل الدين محمودى وملک شاه حسين صفاری به برود، مگر خبر و

در مشهد ملک شاه حسين، مولف کتاب احياء الملوک مريض شد و ملک جال ) ٣٤.(ديدار شاه عباس به مشهد رفتند
اه از شاه عباس صفوى الدين محمود و ملک محمودى به همرکابى شاه عباس بسوى قلب ايران حرکت کردند، و در ر

. فرمان حاصل کردند که ملک شاه حسين بقندهار برود و فاميل هاى مهاجران سيستان را دوباره به سيستان برگرداند
ملک شاه حسين ، همينکه صحتش بهبودى حاصل کرد، بقندهار رفت و با پنجهزار خانوار سيستانى اقوام خود از راه 

  )٣٥.(به قلعه فتح داخل شدند) م١٥٩٨(= هجرى ١٠٠٧ل سال گرمسير و رودبار در غره ربيع االو
ملک جالل الدين محمود پس از بازگشت از نزد شاه عباس صفوى ، کليد قلعه فتح را از گنج على خان حاکم کرمان 

و بعد از جابجا نمودن اقوام خود ) ٣٦(گرفت )  هجری١٠٠٦-٧(که حين فتح هرات، شاه عباس به او سپرده بود
، ملک جال ل الدين )م١٦٠٦(= هجرى ١٠١٥در اوايل سال ) ٣٧.(موروثى شان خودش به قلعه سبز رفتدرمواضع 

محمود با ملک شاه حسين سيستانى و چند تن از امراى صفوى با ده هزار نفر سپاه خود از طريق گرمسير برقندهار 
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 در محاصره داشت و چون ازطرف که در تصرف حکام مغولى هند بود، حمله کرد و مدت يازده ماه شهر قندهار را
  ) ٣٨.(حکومت مغولى به قندهار کمک رسيد، صالح در عقب نشينى ديد و به سيستان باز گشت

ملک جالل الدين محمود با همراهى ملک شاه حسين سيستانى بمکران غرض اخذ ) م١٦٠٩(= هجرى ١٠١٨در سال 
ل الدين محمود تعيين و تقاضا ميکرد نبود، پس از خراج رفت و چون حاکم مکران حاضر به تاديه مبلغى که ملک جال

ملک شاه حسين در اين حادثه بارى وساطت کرد، ولى سودى نبخشيد و ) ٣٩.(جنگ مختصرى ، آن مبلغ را گرفت 
  . بالنتيجه آزرده خاطر به سيستان بازگشت و ملک جالل الدين و کسان او را بمکران گذاشت 

الل الدين محمود با ملک شاه حسين بسردى گرايد و ملک شاه حسين سيستانى اين واقعه سب شد تامناسبات ملک ج
باالخره از اين وضعيت ملک جالل الدين محمود و پيشآمد ديگر مخالفين تصميم گرفت با اهل و عيال خود از سيستان 

 شد و به جالق از باغ مؤمن آباد خارج) ميالدی ١۶١٠ جون ٣( هجرى١٠١٩او در روز دهم ربيع االول . بيرون رود
و . نماز عصر از جالق بيرون آمد و از هيرمند گذشت و در اينجا بمنزل مير نظام وارد شد. سه روز درجالق ماند. آمد

بعداز آنجا به گزبار رفت و سه روزهم آنجا توقف نمود تا شايدملک جالل الدين محمود از . سه روز آنجا توقف کرد
چون يکسر مايوس شد، از آنجا به اوق . دو نگذارد که او از سيستان بيرون رودکرده پشيمان شده کس بدنبال او فرست

 ١٠٢٨ظاهرًا ملک جالل الدين محمود تا سال )٤٠.(رفت و پس از ده روز توقف از اوق به هرات رفت 
پس از سال ) ٤١.(که به سفر اصفهان نزد شاه عباس رفت ، امور سيستان را در دست داشت) م١٦١٨(=هجرى
ولى . جرى معلوم نيست که ملک جالل الدين محمود کيانى تا چند سال ديگر در سيستان حکومت کرده باشد ه١٠٢٨

  .اين قدر مسلم است که پس از او پسرش ملک حمزه کيانى اداره سيستان را بدست گرفته است 
و هردو از شخصيت . شتند بود و باش داقلعه فتح نيمروز ملک حمزه کيانى و برادرش ملک ابوالفتح کيانى اغلبًا در 

 با دسترسى به يکى ازآثار ناياب ١٩٠٣تيت عضو هيئت حکميت سيستان در . پى.جى.هاى نامدار و موثر سيستان اند
هجرى برابر ١٠٥٥ -١٠٢٨ياد آور مى شودکه ملک حمزه کيانى از » شجره الملوک«تاريخى در مورد سيستان بنام 

واراضى وسيعى به مدرسه مالشاهى ومدرسه ديگري که در شمال . بودم عهده دار حکومت سيستان ١٦٤٥ـ-١٦١٨با 
  . اعمارکرده و بنام مدرسه ملک حمزه مشهور بوده  وقف کرده بود» حوض«قلعه پلنگى درمحل معروف به 

ملک حمزه کيانى از شخصيت هاى ملى سيستان بود که در بخشش و سخاوت و نان دادن و نيز در عرصه فرهنگ و 
 راز و رمز مملکت دارى شهرت بسزايى داشت و پس از مرگش مدتها مزار او که در داخل گنبد سرخ ادب و شعر و

عصر اين ملک فراخ دست را عصرامن و امان ناميده . قرار داشت، مورد احترام و ارادت خاص مردم سيستان بود
قلعه فتح باستقامت شمال شرق ، مساحت کشت و عده کشتکاران ملک حمزه را تشريح کرده، مينگارد که از تيت. اند

و قلعه سرخ و قلعه ) قلعه جديد(تا قلعه چگينى که اراضى دشت اميران صاحب و قلعه چهل برج و نوکين کالت
 نفر کشت ٧ يا ٦هر پا گاو معادل چهار هکتار زمين بود که بوسيله (چخانسورک را نيز شامل ميشد، دو هزار پا گاو 

که ازنزديک قلعه فتح از رودخانه هيرمند » زرکن و زورکن«در امتداد انهار. مشعول کار زراعت بودند) ميشد
امتداد مى يافت، يکهزار پاگاو، » پوست گاو«سرچشمه ميگرفت واز پشت قلعه چگينى عبور ميکرد و بسوى دشت 
احيه در دست چپ رود خانه هيرمند ، در ن. بکار کشاورزى مى پرداختند که قسمأ از نهر خاشرود آب ميگرفتند

يک » خان نشين«ترقون و حوض دار که از رود بيابان آبيارى ميشد، هزار پا گاو و در جنوب هيرمند در ناحيه 
  )٤٢.(هزار پا گاو، بکار کشتمندى گماشته شده بودند

 بدين سان ديده مى شود که مردم سيستان در پناه امنيتى که اين ملک کيانى فراهم آورده بود، چگونه به کار عمران و
ولى متاسفانه که اين آرامش و . آبادى سر زمين خويش مصروف بودند و روزگار نسبتأ آرامى را از سر ميگذرانيدند

و ملک حمزه کيانى با بد انديشى در باريان سود جوى دربار اصفهان مواجه گرديد وبه وى خاطر . امنيت دير نپاييد
ده که سر سازش و مماشات با حکمران مغولى قندهار دارد، نشان ساختند که در دربار اصفهان اين انديشه بوجود آم

  . پس براى اطفاى غضب شاه صفى بايد مخالفت خود را با حکمران مغولى هند آشکارا نمايد
واقعيت اين بود که بر اثرظلم و استبداد شاه صفى، حکمران صفوى قندهار، عليمردان خان ازحکومت ايران بيزار 

حکمران ) ٤٣.(به قتيچ خان صوبه دار مغولى هند واگذار شد) ق١٠٤٨(=م ١٦٣٨مارس گرديد و قندهار را درماه 
قندهار از همان اول تقررش مايل به نفوذ امپراتورى مغولى هند درسيستان بود و بنابر اين بناى مکاتبه و دوستى با 

اراضى وسيعى ميان خواجه قندهارى که بر ) عبدل(از مدتها قبل ملک اودل . ملک حمزه خان کيانى را گذاشته بود
على و خاننشين تسلط داشت ملک حمزه کيانى را براى حمله بر متصرفات حکومت مغولى قندهار تشويق و تر غيب 

اما خطرى که از جانب در بار صفوى اورا . مينمود، اما ملک حمزه حاضر به اغوا و اقدامى خشونت انگيز نميشد
ق ملک ١٠٤٩=م١٦٣٩در پاييز سال . لک عبدل را به منصه اجرا گذاردتهديد ميکرد، سر انجام تصميم گرفت نظرم

حمزه کيانى در سواحل هير مند سپاهى گرد آورد و بر متصرفات حاکم قندهار که از جانب شاهجهان، امپراتور هند 
  واقع در هيرمند سفلى سقوط کرد و به تصرفخان نشيندر آغاز حمله، . در آنجا حکمروايى ميکرد، حمله برد



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

 
  ٩از ٨ :تعداد صفحات

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

بزودى حکمران مغلى هند دست به حمله متقابله و تالفى جويانه . نيروهاى ملک حمزه و ملک اودل قندهارى درآمد
زد و سپاهيان زبده هندى که با ساز و برگ برتر جنگى مجهز بودند، پس از نبردى سخت، ملک حمزه کيانى و ملک 

لک حمزه و ملک عبدل به قلعه فتح عقب  نشستند م. قندهارى را مجبور به شکست و عقب نشينى کردند) عبدل(اودل
  .و جنگ حصار را ادامه دادند

نيرو هاى هندى پس از تصرف مجددخان نشين به داخل سيستان رخنه کردند و محالت ميان خاننشين تا قلعه فتح را 
ان شمرده ميشد و سيست) سد(را که عمده ترين سربند» بند بلباخان«غارت کردند و براى انتقام کشى از سيستانيان 

آبيارى کليت سيستان بدان وابسته بود، به آب دادند و پس از تخريب کلى منابع آبيارى در سيستان واپس مراجعت 
 به ١٦٣٩ دسمبر ٢٣در » تيت«گزارش نتايج اين عمليات موفقيت آميز سپاهيان هندى بر طبق نوشته . کردند

به عنوان محرک اين غايله تنبيه ) اودل( به تلفظ قندهاريانشاهجهان امپراتور هند عرضه گرديد و ملک عبدل يا
تاثير اين شکست بر ملک حمزه خان کيانى چنان گران آمد که از غم و غصه آن بيمار و زمينگير شد و اين .گرديد

ملک حمزه را در صحن ). م١٦٤٥ هجرى برابربا ١٠٥٥(مريضى تا زمانى بطول انجاميد که از جهان در گذشت 
لتى که خود بنياد هشته بود دفن کردند و مقبره او به عنوان زيارت، سالهاى سال موردارادت و اخالص مدرسه دو

  )٤٣.( فراوان مردم سيستان قرار داشت
  

اما برادرى سخنور و اديبى بنام ملک ابوالفتح داشت که ياور خوب . از ملک حمزه کيانى فرزند مذکرى برجاى نماند
بعد از مرگ ملک حمزه کيانى، برادرش ملک ابوالفتح به . شدن ملک حمزه خان بودروز هاى بيمارى و زمينگير 

حکومت سيستان قرار نگرفت، بلکه پسرش ملک نصرت خان زمام حکومت را در سيستان در دست گرفت و از سال 
ايد اما به نظر ميرسد که دوران حکومت اين شخص ب.  هجرى از حکومت سيستان نمايندگى ميکرد١٠٨٥ تا ١٠٥٥

زيرا لشکريان مهاجم حاکم مغولى هند، . مصادف باشد با مشکالت کمبود آب براى آبيارى منطقه دلتاى سيستان
  . تخريبات فراوان بر سيستم آبيارى و ويرانى بندهاى آب در سيستان انجام داده بودند

و کوچکش ملک جعفر از ملک نصرت خان کيانى، دو پسر بوجود آمد که بزرگترش ملک فتح على خان نام داشت 
ملک جعفر خان بدان سبب که مادرش بانوى از خاندان شاهى صفوى بود از برادرش ملک فتح على . خان ناميده ميشد

بنابر ) م١٦٧٤-١٦٩١( ق١١٠٣ تا سال ١٠٨٥و از سال . خان پيشى گرفت و حکومت سيستان را از آن خود ساخت
اما بنابر گواهى منابع تاريخى، ملک . اشته، حکومت کرده استتيت که شجره الملوک را در اختيار د.پى . ضبط جى

-١٧١٨قبل از همه خود تيت مى نويسد که در سالهاى .  هجرى در قيد حيات بوده است١١٣٣جعفر خان تا سال 
شخصى بنام ملک جعفر سيستانى در قندهار در باز داشت بسر مى ) هجرى١١٣٢-١١٣١( ميالدى مطابق١٧١٩
 هجرى شاه محمود هوتکى پسر ١١٣٢ برابر با ١٧١٩ان غبارولکهارت بر آنند که در سال ولى آقاي) ٤٤.(برد

 نفرسوار لشکر بقصد حمله بر اصفهان، سيستان را در نورديد و کرمان را متصرف ١١٠٠٠ميرويس خان در رأس 
ى سلطان بيجن او در کرمان مطلع شد که ملک جعفر خان سيستانى با همراه. ماه برآنشهر حکم راند٩شد و مدت 

لکزى فراهى که گويا نايب شاه محمود در قندهار بود، در هاى زندان قندهار را شکسته و شورشى را بر ضد شاه 
شاه محمود هوتکى به سرعت تمام از کرمان خود را به قندهار رسانيد . محمود هوتکى در قندهار براه اندخته است

  )٤٥.( لکزى فراهى را اعدام نمودوشورش راخاموش و ملک جعفر کيانى و سلطان بيجن
 اين بيان آقاى غبار ميرساند که ملک جعفر سيستانى در زندان قندهار بايد آدم مهم و صاحب قدرتى در سيستان بوده 
باشد تا بتواند همراهى ساير رجال موثر را در براه انداختن شورش آنهم در سر زمينى دور تر از سيستان سازمان 

 هجرى ضبط نموده و باز ١١٠٣تالف در سنوات فوت ملک جعفر سيستانى که تيت تاريخ آنرا باوجود اخ. دهى کند
 هجرى درقندهار زندانى بوده است، و ١١٣٢ - ١١٣١هم همو از ملک جعفر کيانى اى نام مى برد که در سال هاى 

 کيانى اسم برده چون هيچ شخصيت مهم سياسى ديگرى در سيستان غير از همان ملک جعفر کيانى پسر ملک نصرت
نميشود، ميتوان احتمال داد که اين هردو شخص همانا يکى است که ظاهرا در جنگ دالرام ميان ابداليان و غلزائيان 

م درحمله برقندهار مغلوب و اسير و بزندان سپرده ١٧١١ ميالدى و يا همراه با لشکر کيخسرو در١٧١٨-١٩در سال 
عتمادى بوده است، اين است که ساير رجال موثر در بر انگيختن شورش و چون مردى سر شناس و قابل ا. شده است

در هر حال پس از رياست ملک جعفرکيانى ، برادرش ملک فتح على خان . قندهار با او همراه و هم آواز شده اند
  در عهد همين ملکتيتبقول . م، بحکومت سيستان منسوب بود١٧١٩ هجرى مطابق ١١٣٢جانشين گرديد که تا سال 

  .در جنوب غرب هيرمند انتقال يافت» کندرک«مرکز ادارى سيستان از قلعه فتح به 
بحکومت سيستان نامزد ) بعد ها شاه خراسان( بعد از او پسرش ملک حسين کيانى برادر بزرگ ملک محمود سيستانى

 ملک اسداهللا خان پسر اما ملک حسين از همان آغاز با مخالفت پسر عموى خود. شد و با هدايايى بدربار اصفهان رفت
ملک جعفر خان رو برو گشت و چون مردم از او در سيستان حمايت نکردند، او نيز براى دفاع از حق خويش به در 
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  ٩از ٩ :تعداد صفحات

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

در دربار اصفهان ملک اسد اهللا خان توانست نظر وزراى طماع و سود جوى شاه سلطان حسين . بار اصفهان پناه برد
چه را که وزراى او گفتند قانع شد و سيستان را شامل منطقه يى از ُبست تا را نسبت بخود جلب نمايد و شاه نيز آن

و خياباد در خراسان با خلعت و ) فردوس( به ضميمه تون) قلعه کاه( خاشرود و از آنجا تا الش و جوين و اوق 
  ) ٤٦.(هداياى نفيس ديگر به اسداهللا خان اعطا نمود و نامبرده حاکم سيستان گرديد

ب اسداهللا خان بحکومت سيستان، مصادف به ايامى بود که لشکريان قندهار بسرکردگى شاه محمود براى اتفاقا انتصا
طبعا اين عبور يا هجوم لشکريان تشنه به انتقام از لشکريان . تصرف کرمان مي بايستى مجددًا از سيستان عبور کنند

پسر ملک جعفر خان کيانى ( و ملک اسد اهللا. دقزلباش کسانى را که سد راه پيشرفت آنان ميگرديد از ميان مى بردن
يکى از کسانى بود که مخالف سلطه کندهاريان بر سيستان و بطور کلى ايران بود ) محبوس و سپس مقتول در قندهار

اين است که ملک . و هرگاه بدست شاه محمود هوتک هنگام عبور از سيستان مى افتاد، طبعًا بدست مرگ سپرده ميشد
 از حمله لشکريان قندهاربر اصفهان و عبور شان از سيستان که بطور طبيعى فشار و خسارت مالى اسد اهللا قبل

فراوان از لحاظ تامين خوار بار و علوفه براى لشکريان مهاجم بر مردم سيستان تحميل ميکرد، سيستان را ترک گفت 
نيزبا وابستگان خويش سيستان را پسران عم ملک اسد اهللا، ملک حسين و ملک محمود . و بسوى اصفهان فرارکرد

  . ترک گفتند و به خراسان رفتند و در تون رحل اقامت افگندند
  

 .باقی دارد
 
 
 


