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 مقدمه مؤلف
 

همانگونه که شرق و بخصوص شرق ميانه بشمول ايران و 

افغانستان در گذشته مهدزايش و پرورش پيامبران، رهبران، فالسفه 

و مردان بزرگ تاريخ بوده است، همچنان بسترپرورش خشونت 

ه ای، زبانی و مذهبی نيز بوده است واين وستم قومی، قبيل

خصوصيت سبب ايجادوتشکيل نظامهای استبدادی مطلقه شده است 

 که ميتوان نمونه های آنرا تاهنوز در منطقه مشاهده کرد.

قيام  برضد سلطه اجنبی وهمچنان بر ضدستم و خودکامگی 

جوهر تاريخ کشورما و کشورهای هم   حکومت های استبدادی،

های استبدادی واستعماری  قه را تشکيل ميدهد. حاکميتفرهنگ منط

کشی و  های مجاور، همواره با اختناق وحق درکشور ما و سرزمين

کشی توان سوز و ستم ملی برای مقاصد شوم و  زورگوئی و بهره

ناروای ستمگران همراه بوده است. اعمال فشار و ستم ملی ازطريق 

زدن به  ن و پشت پاگو های سنگين و عوارض گونه وضع ماليات

های اجتماعی، وفرهنگی و اخالقی و معتقدات مذهبی،  ارزش

اعتنائی به رسوم و آداب وسنن ملی يامحلی، به مرور زمان کاسه  بی

های  های خشن يا قيام صبرمردم را لبريزساخته و سبب شورش

عمومی بر ضد استبداد دستگاه حاکمه در سراسر تاريخ کشورهای 

 منطقه شده است. 

 از آنجائيکه درسده های پس از اسالالم، رشالد افکالار بطالور کلالی 

هالالالای ضالالالد  در مسالالالير معتقالالالدات مالالالذهبی بالالالوده اسالالالت بنالالالابر آن، جنبش
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استبدادی در سراسر قرون وسطی رنگ و صبغه مذهبی بخود گرفته 

و در لباس مذهب و سلک دين، تضاد های عميالق اجتمالاعی را بالروز 

خراسالالانی، قيالالام سالالنبادگبر، قيالالام  ميدادنالالد. از آنجملالاله انالالد  قيالالام ابومسالاللم

استادسالالالاليس باد،يسالالالالی، جنالالالالبش سالالالالپيدجامگان خراسالالالالان،قيام حضالالالالين 

سيستانی، عصيان بوعاصم بستی، نهضت حمزه پسرآذرک سيستانی، 

طغيان بابک خرم دين و،يره که هماله درکشالورما و ايالران و مالاورا  

النهالالر، بالالر ضالالد سالاللطه خشالالونت بالالار اعالالراب صالالورت گرفتالاله اسالالت و 

نوباله خالود درتضالعيظ نظالام اسالتبدادی حکومالت اسالالمی هريک آنهالا ب

 موثر بوده اند. 

 هالا، در هماله جالا بطالور کلالی اعمالال فشالار  علت عمده ايالن جنبش

ازجانالالالب حکالالالام وعمالالالال مسالالالتبد بالالالرای وصالالالول ماليالالالات و عالالالوارض 

گون توأم با ستم و شالکنجه بالوده اسالت. گالاهی ايالن فشالارها بالرای  گونه

تائيان به ناچالار خاناله و کاشالانه مردم مطلقاً ،يرقابل تحمل ميشد. روس

کردنالالالد و بالالاله شالالالهرهای ديگالالالر پنالالالاه  و کشالالالتزارهای خالالالود را رهالالالا می

 بردند ولی در آنجا نيز روی آسايش نمی ديدند. می

 ضالالبط امالالوال و محصالالول اضالالافی، در دولالالت خلفالالای عباسالالی و 

سرزمين های که بعدها از قلمروخالفت بيرون رفتند، حربه برنده ای 

شراظ بزرگ بود. از يکسو،ارت وچپالاول بيحالد در دست مالکان و ا

و حساب کشاورزان بدست ماموران وصول ماليات و از سوی ديگالر 

افزايش ميزان خراج نسبت بر اراضی کوچک موجب شد کاله امالالک 

کوچالالک روسالالتائيان آزاد در اراضالالی مالکالالان بالالزرگ بالاله تحليالالل بالالرود، 

انالان کالم زيرا بر اثر فشار بارسنگين ماليات وعوارض گونالاگون، دهق

زمالالين، زمالالين خالالود را درالجالالا وحمايالالت مالالالک بالالزرگ قرارميدادنالالد. 

وبدين ترتيب ديده مالی شالودکه گالرفتن باليش از انالدازه خالراج واخالازی 
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ونا امنالی وحالرص زمالين خالواری در هماله جالای قلمالرو حالفالت قاعالده 

 کلی بوده است.

 عمال ومامورين دستگاه خالفت برای دريافت ماليات و خراج، 

دميکردنالالد و آنچالاله ميخواسالالتند از آنالالان ميگرفتنالالد، خالالواه بالالر مالالردم بيدا

چيزی برای زمين دارميمانالد يالا نمالی مانالد. در آن روزگالار خالراج بالر 

اسالاس مسالاحت زمالين مالالاخوذ ميگشالت ، خالواه زمالالين کشالت شالده بالالود، 

خالالواه نشالالده بالالود. يکالالی از شالالرايط اخالالذخراج آن بالالود کالاله مبلغالالی بالالرای 

اتفاقالات ،يالر مترقباله  زميندار طورمساعدت بالرای رفالع حالواين آنالی و

ميگذاشالالتند. حجالالال والالالی عالالراق حتالالی همالالين مبلالال  نالالاچيز را نيالالز از 

بهه » زمينداران ميگرفت. عبدالملک خليفه اموی بالاری باله او نوشالت 

آنچههه گرفتههه ای قههانع بههاش و بههه بههاقی مانههده چشههم مههدوز   بههرای 

بینوایان گوشهت و اسهتخوانی بهاقی بگهذار تها اطهراف آن چربهی جمهع 

 ( ۲۲۹،ص۲يخ تمدن اسالمی، ج تار«)شود.

 حکالالام خودکامالاله، مکالالرراً از مالالردم ماليالالات ميگرفتنالالد و ،البالالاً  

مردم مجبور ميشدند که در يک سال چندين بار خراج به حکالامی کاله 

با هم رقابت داشتند بپردازند. اين عوامل مسلماً باعث ميشدکه به امالر 

وع جنالگ زراعت لطمه شالديد وارد آيالد. نالا امنالی تنهالا منحصالر باله وقال

و،لبالاله ايالالن بالالر آن نبالالود، ضالالبط و مصالالادری امالالالک از روی هالالوی و 

هوس حکام محلی، امالری معمالولی و متالداول بالود. گالاهی بالرای حفالظ 

ظاهر شريعت اين معاملاله بالر اسالاس ر،بالت طالرفين سالر مالی گرفالت، 

مگروالالالی يالالا حالالاکم ، هنگالالامی کالاله بحالالد کالالافی مقتالالدر بالالود، ميتوانسالالت 

بالالود، بالالزور وادار کنالالد کالاله ملالالک مالالالکی را کالاله بملالالک او چشالالم دوختالاله 

 خود را به وی واگذارد. 

يک نمونه مجسم ظلم و بيداد در دولالت عباسالی، حکومالت علالی 

بالالن عيسالالی درخراسالالان اسالالت. بيهقالالی ازظلالالم علالالی بالالن عيسالالی برمالالردم 
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خراسان و سيستان وايران بخاطرتهيه وارسال هديۀ اعجاب انگيالز او 

 به دربار بغداد چنين تعريظ ميکند  

سههههان و مههههاوراءالنهرو ری و جبههههال و گرگههههان و خرا»علالالالالی 

طبرستان و کرمان و سپاهان و خهوارزم و نیمهروز و سیسهتان بکنهد 

- ۵۳۶بيهقالالی،ص.«)و بسههوخت و آن سههتد کههز حههد و شههمار بگذشههت

۵۳۷ ) 

خلفالالالالای عباسالالالالالی در گالالالالردآوردن مالالالالالال حالالالالرص وآزا فالالالالالراوان 

پالالس از مالالرگ، نزديالالک ششصالالدهزار » داشتند.منصالالور خليفالاله عباسالالی

وی بازماند ودر هنگام مرگ فرزنالدخود مهالدی راگفالت  مالن  دينار از

ترا دراين شهر چندان مال فرازآورده ام که اگر ده سال نيز خراج باله 

تالو نرسالالد، ارزاق سالالپاه ونفقالات ومخالالارج ثغالالور را بالدان کفايالالت تالالوانی 

کرد. مکنت وثالروت هالارون را نيالز خالود انالدازه نبودبالا چنالدان گشالاده 

ازاو نقل کرده اند، پس از مرگش باليش دستی وزربخشی که درکتابها 

از نهصالالالالدهزار هالالالالزار درهالالالالم از او بالالالالاقی مانالالالالد. از امالالالالين ومالالالالامون 

نيزداسالالتانهايی نقالالل کالالرده انالالد کالاله حکايالالت از ثالالروت ومکنالالت سرشالالار 

 (١٨٠دوقرن سکوت، ص «)افسانه آميز آنها دارد.

 شايان ياد آوری است که اين ثروت های سرشالار وهدياله هالای  

راج از ايران وخراسان و سيستان به سواحل دجله کالن و مال های خ

سالالرازير ميشالالد و درآنجالالا کاخهالالای و با،هالالای باشالالکوهی بالالرای خلفالالا 

وسرداران شان بر پاميگرديد وآنچه باقی ميماند صرظ عياشالی هالا و 

خلعالالالالالالت هالالالالالالا وخريالالالالالالدکنيزکان زيبالالالالالالاروی از نالالالالالالواحی دور دسالالالالالالت 

 ميشد.کشالالالالاورزان وبزرگالالالالران را دردهالالالالات خداونالالالالدان امالالالالالک يغمالالالالا

ميکردنالالد و درشالالهرها عمالالال خليفالاله ميدوشالاليدند. روزگالالار پيشالاله وران 

وحتالالی سالالپاهيان نيالالزاز ايالالن بهتالالر نبالالود. آنهالالا نيالالز طعمالاله جالالور وبيالالداد 



قیام ها.... حماسۀ  13 

وزرا  وامالالرای طمالالاع بودنالالد وفريالالاد اعتالالراض کسالالی بگالالوش خليفالاله 

 نميرسيد. 

بالالالرای تالالالامين مخالالالارج هنگفالالالت دربالالالار خليفالالاله کالالاله در عياشالالالی 

ر بالاله پرداخالالت انالالواع خراجهالالا وولخرجالالی مسالالتغرق بالالود، مالالردم مجبالالو

بودند. هزاران خانواده، درمانده وپريشان ميشد تا خليفه در پايان يک 

شالالالب بدمسالالالتی بتوانالالالد بالالالاران جالالالواهر ودينالالالاربر شالالالاعران ومطربالالالان 

وساقيان ومسخره گان خويش نثالار کنالد. خالون صالدها معصالوم ريختاله 

ن ميشالالد تالالا خالالدمتگزاران خليفالاله بتواننالالد سالالفری رنگالالين خالالود را بالالا الالالوا

نعمتها بيارايند.بخشش هايی که به خلفا نسبت داده اند، چنان خارج از 

حد وقياس است که انسان را در صحت روايات باله شالک مالی انالدازد. 

چهارصداشالتر بالار کالرده باله » هادی خليفه، باله يکالی از چالاکران خالود

می بخشيد وهارون رشيد به يالک شالاعر، چهارصالدجامه « زر وجامه

طالا ميکالرد. وزرا  نيالزاز اينگوناله گشالاده از جامه های خاص خود اع

دسالالتيها ميکردنالالد. بزرگواريهالالا ودرم بخشالالی هالالايی کالاله بالاله  برمکيالالان 

وخاندان سهل نسبت داده انالد، شالگفت انگيالز وخيالره کننالده اسالت وايالن 

زرپاشالالی هالالا ودرم بخشالاليها نشالالان ميدهالالد کالاله وزيالالران نيالالز ماننالالد خلفالالا 

بنالالد عالالدالت  درجمالالع کالالردن مالالال وخواسالالته هالاليس نمالالی توانسالالته انالالد پالالای

 وانصاظ باشند.

اين مايه مکنالت وثالروت خلفالا  البتاله از رعايالت عالدل وانصالاظ 

فالالراز نمالالی آمالالد،برای آن، ،الالارت کالالردن دهقانالالان وبازرگانالالان و پيشالاله 

وران شهرهای معمور خراسان وسيستان و هندوستان وماورا  النهالر 

وشالالهرهای ديگالالر بزم بالالود. حالالرص واز منصالالور وهالالارون ورشالالوه 

ی عمالالال آنهالالا، همچنالالان روزگالالار حجالالاج بالالن يوسالالظ خالالواری ونادرسالالت

وعهد هشام خليفه را دوباره زنده ميکرد. تمام اميالدها وآرزوهالايی کاله 

ستمديدگان روزگار بنی اميه را واداشته بود تا به نفع عباسيان سر به 
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شورش بردارند، با ديدن جور وبيداد خلفای بغداد، به ياس مبالدل شالد. 

کاله از جانالب کسالانی چالون خالداش، سرکشيها وشورشالهای پالی در پالی 

سالالنباد واسالالتاد سالاليس ومقنالالع و حمالالزه پسالالر آذرک سيسالالتانی درخراسالالان 

ومالالاورا  النهالالر وسيسالالتان روی ميالالداد، بالاله سالالبب همالالين خالالون ريزيهالالا 

وبيالالداگريها بود.قيالالام خالالوارج ، کالاله بالاله هرچنالالدگاه درگوشالاله ای سالالربه 

شورش برمی آوردند وشورش يوسظ البرم که قصالد او چنانکاله خالود 

، همه نشان ميداد کاله امر به معروف ونهی از منکر بودت فقط، ميگف

آن بيدادگريها وتبهکاريهای روزگار بنالی مالروان هنوزتمالام نشالده بالود 

وبالاله قالالول محققالالان هنالالوز بسالاليار بودنالالد کسالالانی کالاله در ايالالن روزگالالار 

ای کهههاش بیهههداد مروانیهههان بازمیگشهههت، وکاشهههکی عهههدل » ميگفتنالالالد 

  (١٨۲ن سکوت، ص) دوقر «عباسیان به دوزخ می رفت.

 بدينگونه منابع تاريخی ملتها پراست ازاسالتبداد اسالتخوان سالوز  

حکام جبار وظالم برای ،ارت هست و بالودمردم تحالت ساللطه خالفالت 

اسالالالمی. وبالنتيجالاله فقالالر و تنگدسالالتی و فالالرار دسالالته جمعالالی يالالا انفالالرادی 

روسالالالتائيان از محالالالل سالالالکونت شالالالان بالالاله شالالالهرهای ديگالالالر در دوران 

های  تکالالالالرار شالالالالد و سالالالالرانجام بالالالاله شالالالالورش حکومالالالالت اسالالالالالمی زيالالالالاد

ضداستبدادی تبديل گرديالد. چنانکاله در اواخالر عهالد بنالی امياله و اوايالل 

عبــاسيان جنبش های ضد استبدادی تحت رهبالری فرقاله هالای مختلالظ 

اسالالالالمی از جملالالاله فرقالالاله خالالالوارج و سالالالاير طبقالالالات پالالالائين و رنجديالالالده 

راسالی خراسان، سراسر بالد اسالمی را فرا گرفالت و برضالد اريستوک

بالاله پاخاسالالتند. قيالالام سالالپيدجامگان « طفالالاله هالالای اجتمالالاع »اعالالراب ايالالن 

بسرکردگی حکيم مقنع بلخی در مرو و طغيالان اسالتاد ساليس باد،يسالی 

به همراهی حريش سيستانی در خراسان و عصاليان حمالزه بالن عبالد  

آذرک سيستانی که بقطع اخذ خراج و ارسال آن به بغداد منجالر شالد و 

در آذربائيجالالان وعصالاليان مازيالالار طبرسالالتانی و قيالالام بابالالک خالالرم ديالالن 
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،يره قيام هاو جنبش هايی بودند که در خراسان زمين و ايران  روی 

 ميداد. 

در اين نبرد ها و جنبش ها ا،لالب روسالتائيان وبرزگالران تهالی  

دست و زارعان مزدور که از ظلم عمال عربالی و يالا هموطنالان خالود 

ين دوره هاسالت کاله ديگالر بجان رسيده بودند، شرکت داشتند، زيرا در

اکثالالر خصوصالاليات مسالالاوات و برابالالری اسالالالم از ميالالان رفتالاله اسالالت. 

اشراظ عرب جانشين اشالراظ خراسالانی و ايرانالی عهالد ساسالانی شالده 

انالالد و دربعضالالی مالالوارد پالالس از خلفالالای راشالالدين اشالالرافيت اعالالراب بالالا 

کمک اشراظ زميندار نواحی شرقی خالفت دست در دست هالم داده ، 

 و اسالم قرار گرفته بودند. در مقابل زارعان 

 معمالالوبً نارضالالايتی و عصالاليان در دهقانالالان بالاله تالالدرين انباشالالته  

ميگرديد و هنگاميکه کاسه صبر آنان را کامال لبريز ميکرد، به بهانه 

ايکه از سوی ماموران حکومتی سر ميزد، منفجالر  يک عمل بيرحمانه

ميشالالالد و سالالالبب شالالالورش خودبخالالالودی و خشالالالن ميگرديالالالد. چالالالون ايالالالن 

ها خالالود بخالالودی بالالود و هالاليس برنامالالۀ عمالالل و تيالالوری راهنمالالای  شالالورش

های گوناگون مذهبی  نداشت، بدين جهت در زير لوای مذاهب  و فرقه

آورد، ولالی بالزودی  قرار ميگرفت وحاکميت را برای مدتی بدست مالی

اين حاکميت نو از جانب دستگاه خالفت متهم به کفالر وبالد دينالی ميشالد 

دوباره اسالتبداد نظالام اسالالمی خالفالت و بيرحمانه سرکوب ميگرديد و 

 برقرار ميشد. 

سالالال پالالس ازاسالالالم بالاليش از  ۲٠٠ميتالالوان ادعاکردکالاله در طالالول

يکصدشالالورش وعصالاليان برضداسالالتبداد خالفالالت اسالالالمی در سالالرزمين 

طبرسالالتان، فالارس، کرمالالان، ری، سيسالالتان،  هالاي  چالالون  آذربائيجالان،

بسالالت، کابالالالل، هالالرات،  فاريالالالاب، بلالالخ، طخارسالالالتان، بالالالاد،يس،طوس، 

نيشاپور، مالرو، سالرخس، سالمرقند، سالغد،کش، بيکنالد، بخالارا، قالزوين، 
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قم، گرگان، همدان و،يره نقاط ايالران وافغانسالتان ومالاورا  النهالر ر  

داده کالاله اکثريالالت قريالالب بالاله اتفالالاق آنهالالا از طالالرظ قشالالون هالالای کيفالالری 

خالفت سرکوب شده اند. تاريخ طبری بخصوص ازجلد چهارم تا جلد 

 صادق اين ادعا است. دهم آن سند معتبر و گواه 

 يادآوری ميشود که تمام يا قريب باله تمالام ايالن قيامهالا وشورشالها 

برضد دستگاه خالفت در لباس فرقه های مذهبی به ظهور پيوسته اند 

و هرچند محلی عمل کرده اند، معهالذا بالرای مالدتی دسالتگاه خالفالت را 

بخالالود مشالالغول سالالاخته و مفقتالالاً فشالالار عمالالال و مالالاموران طمالالاع را از 

ی شالالانه هالالای مالالردم کاسالالته انالالد. امالالا تنهالالا قيالالامی کالاله رنالالگ وصالالبغه رو

مذهبی نداشت و کامالً بر پايه اهداظ ملی و احساسات آزادی طلبی و 

دفع ظلم و رهايی  مظلومان از چنگ دستگاه سالتمباره عربالی اسالتوار 

بود که درصدد شد تالا  یعقوب لیث بود، قيام عياران سيستان، برهبری

آيالالد و سالاللطۀ خالفالالت عباسالالی را درسيسالالتان بالالر سالالرير ملالالوک عجالالم بر

وخراسان  وفارس برچيند و بجای آن حکومت ملی را برقرار نمايالد، 

ولالالی متاسالالفانه کالالاله ايالالن مالالرد پالالالوبدين و پالالرتالش و عاشالالق تالالالاريخ و 

فرهنالالگ ملالالی نيالالز درآخالالرين تصالالميمش بالالرای حملالاله بالالر بغالالداد شالالکار 

رگ توطئه دستگاه خالفت  شد.يعقوب   برای اجرای يک منظالور بالز

با سالپاه انالدکی باله آنسالوی دجلاله رفالت و دردام مکالر و دسيساله دسالتگاه 

خالفالت افتالاد و تمالالام همراهالان شالجاع و ازجالالان گذشاله اش  درايالالن دام 

 افتادند و چشم از جهان پوشيدند.

 يعقوب ليث، در مقايسه بالا تمالام آن حکومت عياران ودر رأس  

به حالال حکومت های پيش و پس خود از جهت تأمين عدالت و توجه 

ال کالالم نظيالالر وبالالی بالالديل بالالوده اسالالت. بهرحالال رعايالالای فرودسالالت جامعالاله

رهبران اين حکومالت بالا آنکاله خالود را فالدای آزادی يالک ملالت دوقالرن 

ستم ديده ساختند، مگرمبدا  و سر آ،از اعالم استقالل ملالی در ايالران 



قیام ها.... حماسۀ  17 

و افغانستان از زير سلطه خالفالت عربالی، محسالوب ميشالوند و ارزش 

عياران، اين مالدافعين واقعالی  وراسالتين مالردم  آن را داردکه از جنبش

مظلوم، به عنوان يک نهضت رهايی بخالش ملالی يالاد کناليم و درتالاري  

 کشور جای ويژه آن را محترم بشماريم . 

* * * 

 ، هنگالالامی کالاله هنالالوز قشالالون سالالر  شالالوروی در ١۹٨۲درسالالال 

افغانستان بيداد ميکرد، وجنبش مقاومت ملی بر ضالد تجالاوز شالوروی 

مالکيالت ارضالی و جنالبش »نگارش کتالاب ، من مشغول اوج ميگرفت 

بالودم ،بالا خالود انديشاليدم تالا بالا « درخراسان قرون وسالطیهای دهقانی 

های مردم افغانستان  نظرداشت جو حاکم برکشور، تاريخ مختصر قيام

را بر ضد استبداد داخلی و استعمار خارجی در دوران قرون وسالطی 

ازحقالايق تالاريخی فالراهم و قرون بعدی به نگارش بگيالرم، تامجموعاله 

طلبی مالالالردم  هالالالای ضداسالالالتبدادی واسالالالتقالل آيالالالد، بالالالر ايالالالن بنيالالالاد، جنبش

افغانستان را در دوران  قرون  وسطی بطور فشرده تحقيق و درپايان 

کتالالاب مالکيالالت ارضالالی بالاله عنالالوان يالالک بخالالش عليحالالده چالالا  نمالالالودم 

(. اما متوجه کاستيهای کارم بودم و درنظر داشتم روزی آنرا ١۹٨۳)

 جداگانه بررسی و چا  کنم.  بصورت

با دسترسی به منالابع تالازه وسالودمندعلمی،در،ربت وبالا دقالت و 

بالرآن شالدم تابالا  وطالنم مر درتاريخ اسالم، بالرای آگالاهی مالرد،ور بيشت

نظر برمحتوای تحقيق قبلی، کاهش بخش هايی از آن و افزايش  تجديد

را فصل های تازه برآن،روند مبارزات دوصالد سالاله مالردم افغانسالتان 

بطالالور روشالالنگرانه تالالری بالاله بررسالالی  یاز زيرسالاللطه خالفالالت اسالالالم

بگيرم و خواننده همزبان و هالم فرهنالگ را تالا حـالـد ممکالن باله ماهيالت 

ی اسالالم )قالرون ئاستبدادی دستگاه خــالفت بغـالـداد، در دوران شالکوفا

هفتم تا نهم( آشنا کالنم. دقالت درحقالايق گردآمالده در فصالل اول ايالن اثالر 
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ان ايرانالی دانشالمند های بسيار سودمند و عالمانۀ پژوهشکه عمدتاً بر 

آقای شجاع الدين شفا ومنابع معتبر اسالمی استواراست، بدون وبويژه 

ترديد خواننده را ولو از سط  نازل سواد واحساس اندک وطنخالواهی 

بهره مند باشد، برآن واخواهد داشت تا يک بار ديکر تاريخ اسالالم را 

کند و سط  آگاهی خودرا بالاب ببالردو  در رابطه به کشورخود مطالعه

برباور های خوددر موردرهبران و پيشوايان مذهبی و سياسالی اسالالم 

وآنهالای راکاله شايسالتگی پيالالروی ندارنالد از بالاور خالود پالالاک  تجديالدنظر

 به امید آگاهی هرچه بیشترمردم افغانستان وجهان اسالم.کنند.   

  ،سين سيستانیمياکاد کانديد 

 ۲٠٠۴گوتنبرگ،اکتوبر  
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 فصل اول 

 

  اسالم چگونه تا افغانستان رسید؟ 

 

 مدخل :

 برای دريافت حقالايق تالاريخی افغانسالتان عهالد اسالالمی، مالور   

منالالابع تالالاريخی عصراسالالالمی را مالالرور  حتالالی ابمکالالانناگزيراسالالت تالالا 

تاريخ طبری، تاريخ مسعودی، تاريخ يعقوبی، تالاريخ الکامالل ابالن کند.

ل البالدان بالذری،البالد  والتالاريخ ازمطهالربن طالاهر مقدسالی،  اثير، فتالو

تالالاريخ تمالالدن اسالالالمی از مالالور  نالالامور جرجالالی زيالالدان وتالالاريخ ابالالن 

خلدون)مقدمه(، طبقالات ابالن سالعد،يکی از معتبرتالرين منالابع گزارشالی 

، مفالالالاتي  العلالالالوم  ،الالالزوات صدراسالالالالم، سالالاليرن رسالالالول ابالالالن هشالالالام

همالدانی، صالورت ابرض خوارزمی، البدان يعقوبی،البلالدان ابالن فقياله 

ابن حوقل، مسالک وممالک اصطخری، مسالک الممالک ابن خردابه 

، کتاب الخراج قداماله ابالن جعفالر بغالدادی ، احسالن التقاساليم فالی معرفاله 

ابقالالالاليم مقدسالالالی، الالالالوزرا  والکتالالالاب جهشالالالياری، التنبيالالاله وابشالالالراظ 

مسعودی،کتاب الخراج ابويوسظ يعقوب قاضی دربار هارون الرشيد، 

الباقيالالاله، التفهالالاليم ، تحقيالالالق ماللهنالالالد ) هرسالالاله کتالالالاب  اخيرالالالالذکراز آثار

البيرونالالالی(، اعالالالالق النفيسالالالهً ابالالالن رسالالالته، ملالالالل ونحالالالل از ابالالالن حالالالزم 
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)ابومحمد(، الفهرست ابن نديم، اخبار الطوال دينوری )ابوحنيفه احمالد 

بن داود(، الفُرق بين الِفرق حاجی خليفه بغدادی ، وفيات ابعيالان ابالن 

و،يالره ازجملاله منالابع معتبالر تالاريخ اسالالم انالد کاله ) باله خلکان و،يره 

اسالالتثنای مقدمالاله ابالالن خلالالدون وتالالاريخ تمالالدن اسالالالمی( همگالالی در قالالرون 

سوم تاپنجم هجری به نگارش در آمده اند وچون بزبان عربالی نوشالته 

شده بودند، تاريخ نگاران کشورما يا بعلت عالدم تساللط برزبالان عربالی 

ن آثالار، از ذکالر نکالات بساليار مهالم ويا بدليل عدم دسترسی به ا،لب ايال

وبدرد بخالور بالرای تالاريخ مالا ومنطقالهً مالا عاجزمانالده انالد. خوشالبختانه 

بيشترين اين آثالاردر دهاله هالای چهالل وپنجالاه هجالری باله همالت وتالالش 

عربالالی دانالالان ايرانالالی از سالالوی بنيادفرهنالالگ ايالالران وهمچنالالان دانشالالگاه 

کتالالاب  تهالالران بالاله زبالالان فارسالالی برگردانالالده شالالده انالالد و دردسالالترس اهالالل

 ومطالعه قرارگرفته اند.

ازجمله تاريخ های معتبرکالسيک درزبان فارسی ميتوان از  

تاريخ بيهقی، تاريخ زين ابخبارگرديزی، تاريخ سيستان، مجمل 

التواريخ، تاريخ بخارا، وترجمه تاريخ يمينی وترجمهً تاريخ طبری 

د ازبلعمی وتاريخ قم وتاريخ طبرستان وفارسنامه ابن بلخی، حدو

العالم من المشرق الی المغرب،قابوس نامه ، سياستنامه نظام الملک 

وراخت الصدور راوندی و،يره نام برد که اينها نيز طی همان قرون 

چهارم تا ششم هجری به نگارش آمده اند ونکات خيلی مهم و دست 

 اول برای تاريخ منطقه درآنها هست.

ه نکاتی برخورده ام که من با مطالعه بخشی ازاين کتابها ب          

برای من تازگی داشته و تاکنون درتاريخ های نوشته شده درکشورما 

کمتر بدانها اشاره شده است، بنابرين ميخواهم ديدی انتقادی داشته 

باشم به آنچه بنام تاريخ اسالم بخورد من ونسل های بعد ازمن داده 

 ند.شده است که با واقعيت های تاريخی خيلی فاصله داشته ا
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 جامعه شناختی عرب صدر اسالم :

مقارن ظهوراسالالم، سالاکنين جزيالره العالرب را قبايالل مختلفالی »

تشالالکيل ميدادنالالد کالاله بطالالور پراگنالالده در هرگوشالاله ای از ايالالن سالالرزمين 

سالالکونت داشالالتند و از راه ،الالارت امالالوال يالالک ديگالالر زنالالدگی ميکردنالالد. 

رظ وطالن افراد هرقبيله تنها وابسته به قبيله خودبودند. نام قبيله  را مع ِ

ومليت خود می پنداشتند ومفاخر قبيله را مفاخر خود تصور ميکردند. 

خدای همان قبيله را می پرستيدند. به زبان همالان قبيلاله سالخن ميگفتنالد 

و از شدت کين به کمتالر از فنالا ونالابودی کامالل قبايالل رقيالب رضالائيت 

 نميدادنالالد. اعتقالالادات مختلالالظ مالالذهبی و وجالالود خالالدايان متعالالدد، يکالالی از

عوامل نفاق و دشمنی بود. لهجه های گوناگون راين بين قبيله ها، راه 

را برهالالالالر گونالالالاله تفهالالالاليم و تفالالالالاهم مسالالالالدودميکرد. سيسالالالالتم اجتمالالالالاعی 

پدرسابری و رياسالت قبيلاله ای مالانع بزرگالی در راه ايجالاد اتحالاد بالين 

قبايالالل مختلالالظ عالالالرب بالالود، تنهالالالا سالالرنگونی کليالالاله عوامالالل اجتمالالالاعی، 

درسابری قبايل، می توانست ايجاد قوميت اقتصادی ،مذهبی و نظام پ

ويگانگی را در سراسر عربستان تامين وتضالمين نمايالدوچنين انقالالب 

 بزرگی، بدست محمد)پيامبر اسالم( صورت گرفت.

از نظرهوش و ذکاوت ،مديريت وکالاردانی و « محمد»حضرت

قالدرت حافظالاله، برسالالاير اعالالراب زمالالان خودممتالالاز بالالود و بالالا پشالالتکار و 

در وجالالود او بالالود، توانسالالت انقالالالب اجتمالالاعی و دينالالی  اراده قالالوی کالاله

بزرگالالی را در عربسالالتان بالاله وجالالود آورد و از قبايالالل پراکنالالده و دشالالمن 

يک ديگر، قومی واحد ومتمرکزی تحت پرچم باله اب  ايجالاد، ودر 

پرتالالو همالالين اتحادوايمالالان قسالالمت بزرگالالی ازجهالالان آن روز رابدسالالت 

 «* مسلمانان مسخرکند....



قیام ها.... حماسۀ  22 

 ابعادديگرجامعۀ عرب مقارن ظهوراسالالم را بيشالتر همين منبع 

عرب عاشق آزادی در هوای سوزان صالحرا »  از اين روشن ميکند  

بالالود. زنالالدگی عالالرب کالالم عمالالق، مالالادی و خرافالاله پرسالالت در سالاله چيالالز 

 .زن ، شراب و غارت خالصه ميشد  

 اعالالراب بالالدوی بسيارسالالرکش و خونخالالوار، نسالالبت بالاله ديگالالران  

رور وشالالاليفته ومشالالالتاق افسالالالانه هالالالا بيالالالرحم و سالالالنگ دل، متکبالالالر ومغالالال

واساطير قهرمانی بودند. برای امرار معاش، هرگونه سختی را تحمل 

ميکردنالالد. بواسالالطه داشالالتن همالالان صالالفات ذاتالالی وميالالل شالالديد بالاله ،الالارت 

اموال ديگران بود که در صدر اسالم در رديظ بهتالرين و رشاليدترين 

خود سپاهيان دنيالای آن روزقرارگرفتنالد وبالا سالرعت همسالايگان مقتالدر

 را از پای درآوردند.

 عرب قبل از اسالم، مانندهرملتی، دارای امتيازات مخصوص  

خود بود، در ذهالن ايالن قالوم، از فلسالفه يونالان، قالانون روم و يالا دنيالای 

صنعت و علم خبری نبود. ولی در مقابل، سرشالت عصالبی آنالان، تيالز 

هوشی و سرعت انتقال خارق العاده ای را به وجالود آوردبالود. عالرب 

دی بديهالالاله گالالالو وحاضالالالرجواب بالالالود. تمالالالام هالالالوش و خالقيالالالت او مالالالر

درسالالالخنرانی، شالالالعرو پاسالالالخگويی متمرکالالالز شالالالده بالالالود و حافظالالاله ای 

بسالاليارقوی داشالالت. چالالون رسالالم نوشالالتن در عربسالالتان متالالداول نبالالود، بالاله 

ناچالالار تمالالام وقالالايع را بالاله حافظالاله مالالی سالالپرد و در اثالالر تکالالرار حافظالاله 

ت اعتقالاد کامالالل هميشاله درحالالال تمالرين بالالود. عالرب بيابالالانی باله سرنوشالال

داشت و هيس گاه شخصاً در راه بهبود زندگی خود قدمی بر نميداشالت 

. همه بديها و خوبيها را ازسرنوشت خود و از طرظ خدايان تصالور 

ميکرد. حتی شهرنشينان نيز واجد همين خصوصيات وصفات نالژادی 

بودند. شهر نشينان در حقيقت، حالد فاصالل بالين عالرب بيابالانی و شالهر 
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ک پيشرفته آن زمان از قبيل عراق وشام بودند. اينان نيز نشينان ممال

 از کشاورزی گريزان بودند وتک روی برآن ها تسلط داشت.

يکی ازخصوصيات بارز اجتماعی ايالن دوره از تمالدن عالرب،  

شيوه برده داری بودکه پس از ظهور اسالم و حمالت پياپی مسلمانان 

اد اسرای جنگی که باله به قبايل و يا کشورهای همجوار و افزايش تعد

عنوان برده به خدمت در می آوردند و يا دربازار بالرده فروشالان مالی 

فروختند، شيوع بيشتری يافت. بردگان چون زمين و درختان باردار، 

ملک خصوصی شخص محسوب ميشدند که در خانه به عنوان خدماله 

بالالالدون دريافالالالالت دسالالالتمزدی مشالالالالغول خالالالالدمت بودنالالالد ويالالالالا درتوليالالالالدات 

داری به کارگرفتاله مالی شالدند. مالکالان حالق داشالتند بالا کشاورزی و دام

 کنيزان خود هرموقع که مايل باشند همبستر شوند. 

 خريالالد وفالالروش بالالرده يکالالی ازمشالالا،ل پالالر درآمالالد اعالالراب بالالود.  

اسالم نه تنها اين حرفۀ زشت استثمار انسان از انسان را نهالی نکالرد، 

رونق بيشتر  بلکه با ابقای اين سنت نا پسندبرده داری وبرده فروشی 

يافت و تا قرنها پس از اسالم، اعراب در سراسر دنيای برده فروشالی 

 « از بزرگترين تجار اين حرفه محسوب ميشدند.

شالالکی نيسالالت کالاله اعالالراب قبالالل از اسالالالم دارای تمالالدن وفرهنالالگ 

اسالم، همه کاستی ها و بديها را به سيستم »خوبی ها وبديهايی بودند،

و سعی نمود همه آثار نيک و بد آنان  اجتماعی قبل ازاسالم نسبت داد

را يکسالره نالابود سالالازد، ولالی درپايالالان بالرای آنکاله خالالود را بالا عقايالالد و 

باور های مردم تطبيالق دهالد، باله ناچالار تعالداد کثيالری ازسالنتها، عالرظ 

وعالالالادات همالالالان عالالالرب جاهليالالالت را بالالاله صالالالورت و عنالالالوان احکالالالام و 

 « **دستورات   تثبيت کرد.

بسالالياری از »و نحالالل مالالی نويسالالد  شـهرسالالـتانی درکتالالاب ملالالل  

تکاليظ و سنن اسالمی ادامه عادات دوری جاهليت است که اعراب به 
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نوبه خود آنها را از يهود گرفته بودند، مانند  بريدن دست دزد،ختناله، 

حرمت ازدواج بالا مالادرو دختالرو بالا زن پالدر، مقالررات نکالال وطالالق 

« هالارو،يرهومسايلی ازقبيل ،سل جنابت، استنجا ، تراشاليدن مالوی ز

.(١) 

 

 پیام اساسی اسالم  وکرکتر اعراب :

مضالالالالمون اساسالالالالی اسالالالالالم، يکتاپرسالالالالتی، راسالالالالتی و درسالالالالتی،  

پرهيزگاری و تسليمی واطاعت محض ازاوامرخدا ورسولش، قناعت 

کالالردن وقالالانع بالالودن بالاله آنچالاله در تقديرانسالالان هسالالت، پيالالام و مضالالمون 

تالالرس اساسالالی اسالالالم اسالالت. در اسالالالم عنصالالر اساسالالی تقالالوا وفضالاليلت ،

ای اهالل ايمالان ه همگالی داخالل   »  واطاعت بيچالون وچالرا از  اسالت

مسلمانان واقعالی،  »( زيرا۲٠٨)سوره بقره آيه « درمقام تسليم شويده

سوره «)همان کسانی اندکه درنهان )وآشکار( ازخدای خودمی ترسند.

کدام دين ميتوانالد بهتالراز دينالی باشالدکه او، در برابالر ( »۴۹انبيا ،آيه 

  (١۲۵سوره نسا ، آيه «) ا سر تسليم خم کرده باشد؟اراده خد

بالاله اعالالراب وعالالده ميالالداد، چنانچالاله بالاله خيالالل « حضالالرت محمالالد» 

مسلمانان بپيوندند و اسالم آورند، در صورت فت  جنگ، در،نالايم باله 

دسالالالت آمالالالده بالالالا سالالالاير مسالالاللمين شالالالريک خواهنالالالدبود و در صالالالورتيکه 

رفالت کاله  درجنگ شهيد شوندبه باغ های سالبز وخرم)بهشالت( خواهنالد

کالاله  درآن نهرهالالايی از آب ، شالالير، عسالالل مصالالفی و از شالالرابی لذيالالذ

(. حوريان بهشتی بر روی ١۶سردرد نمی آورد، جاری است)محمد، 

کالالرد. بهشالالتی کالاله  تختهالالای مرصالالع مفالالروش از آنالالان پالالذيرايی خواهنالالد

درآنجا از هرگونه نعمتی برخوردار ودر کنار حوريان فالرا  چشالم و 

درآن »نصالاليب اوسالالت . بهشالالتی کالاله  پسالالران نالالورس، حيالالات جالالاودانی

هرگونه ميوه و خرما و انار بسيار است و نيکوزنان با حسن و جمال 
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)سالوره « که پيش از شوهران دست هيچکس بدان زنان نرسيده است.

، سوره آل عمران ۲۵( وسورهً بقره ، آيه۷٨تا  ۶۹های  الرحمن، آيه

باله آيالات ، سالورهً  تو٨۵،١١۹، ١۲، سوره نسا آيات ۵۷و ١۳، آيات 

 (۲وديگرسوره ها.) ۹، سوره تغابن آيه ١۷و ۵

در قالرآن باله عنالوان قضها وقهدرو« تقالدير»اسالم با انتشالارعقيده 

ارادی الهی، توانست دربدايت امرقدرت ايمالان بالی سالابقه وکالم نظيالری 

را در بين مسلمين بوجود آورد و اعراب مغالرور را متحالد و يالک دل 

تا زمهانی اين اعتقادکه   ان باهرفردمسلم روانه ميدان های جنگ کند.

( و ۳۲۹)اعالالراظ،کههه ارده خداونههد تعلههق نگیرد،کشههته نخواهههد شههد.

چنانچه درميدان نبرد در راه خدا به شهادت برسد، جای او در بهشت 

برين خواهد بود.) وب تحسب الذين قتلوا فی سبيل   امواتاً بل احيالا  

بخالش بزرگالی از (، توانسالت ١۶۳عندربهم يرزقالون )آل عمالران ،آياله 

جهان متمدن آن روز رابه تصرظ خالود درآورد و از ،نالايم باله دسالت 

 آمده سهم بزرگی داشته باشد.

ايالالن وعالالده هالالا آرزوی نهالالائی هالالر مردعالالرب و رفيالالائی بالالود کالاله 

درمخيلالاله خالالود مجسالالم ميکالالرد. بالالرای عالالرب قبيلالاله کالاله بالاله همالاله چيالالز از 

ر از ديدمنافع و سودآوری عاجل می نگريست ، گفتاله ای خالوش آينالدت

اين وعده ها نبالود. او کاله تالا آن زمالان بطالور انفالرادی ويالا دسالته هالای 

کوچک قبيله به ،ارت کاروانها می پرداخت، وا،لب جان خود را به 

خطر می انداخت، باله طمالع دريافالت ،نالايم بيشالتر، باله جمالع مساللمانان 

 پيوست. 

و محقالق تونسالی قالرن هشالتم هجالری،  ابن خلدون، متفکر، فقیه

امع ابزهر، قاضی القضات قالاهره وبزرگتالرين تالاريخ استاد الهيات ج

نگالالارعرب کالاله تالالوين بالالی سرشالالناس تالالرين مالالور  قالالرن بيسالالتم، او را 

بنيانگالالذار واقعالالی مکتالالب فلسالالفه تحليلالالی تالالاريخ دانسالالته اسالالت، درمقدمالاله 
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گرايش عرب، ،الارت ديگالران اسالت کاله هرچاله را در »خودمينويسد  

نان در پرتالو نيالزه هالای دست آنان بيابد، بربايد و تاراج کند. روزی اي

شان فراهم می آيد، و در ربودن اموال ديگران اندازه وحدمعينی قايل 

نيستند، بلکه چشم شان به هرگونه ثالروت ياکالاب يالاابزار زنالدگی بيفتالد 

آنالالرا ،الالارت ميکننالالد.هرگاه ازراه ،لبالاله جالالويی بالاله کشالالوری دسالالت يابنالالد 

ت حفالظ وفرمانروايی وقدرت شان درآن سرزمين مسلم گردد،به سياس

اموال مردم توجهی ندارنالد، در نتيجاله حقالوق و امالوال همگالان پايمالال 

دستبرد زورمندان ميشودو ازميان ميرود وعمران و تمدن به ويرانالی 

مالالی گرايالالد. همچنالالين اينالالان از ايالالن رومايالاله تبالالاهی عمالالران و اجتمالالاع 

ميشوند که کار هنرمندان و پيشه وران را به هيس مالی شالمرند وبالرای 

( و نيز قوم عرب به احکام و ۲٨۶ل نيستند)مقدمه، صآن ارزشی قاي

قوانين و منع مالردم از تباهکالاری هالا و تجالاوز باله يالک ديگالر تالوجهی 

مبذول نميدارند، بلکه تمام ايشان مصروظ ربودن اموال مردم از راه 

،ارتگری يا باج ستانی است. و رعايا درکشور ايشان به حالت هرج 

چنانکه گويی هيچگونه حاکميت  و مرج وبی سروسامان بسر ميبرند،

قانونی وجود ندارد. هرج و مرج و بی سروسامانی مايه هالکت بشر 

ابن خلدون درجای ديگالری « ۲٨۷وتباهی عمران و تمدن است.)ص 

ميگويالالد  ايالالن قالالوم برحسالالب طبيعالالت وحشالاليگری خودبالاله تالالاراجگری 

وخرابکاری عادت کرده اند وبه آنچه دسترسی پيداکنند، آنرابه ،ارت 

اين خلدون می افزايالد  درميالان اعالراب بادياله نشالين، قبيلاله « برند. م 

مضالالر درحجالالازبيش از تمالالام اقالالوام جهالالان درمضالاليقه ،الالذائی و سالالختی 

معشيت بودند و ا،لب بخوردن کژدمهاوخبزدوک)قانغوزک يا سرگين 

گردانالالک( وعلهز)کنالاله هالالای شالالتری( افتخالالار ميکردنالالد. ووضالالع قالالريش 

ربود. تالالا اينکالاله عصالالبيت نيزدرخالالوراک ومسالالکن نزديالالک بشالاليوه مضالال

عالالرب در زيالالر لالالوای دين اسالالالمر متحالالد گرديالالد، وبسالالوی کشالالورهای 
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ايالالالران و روم لشکرکشالالاليدند وآن سالالالرزمينها را تصالالالرظ کردنالالالد و بالالاله 

سراغ اموردنيوی خالود رفتنالد و باله دريالای بيکرانالی از رفالاه و نعمالت 

دست يافتند تا بدان حد که در بعضی از جنگها به هرسوار عرب سی 

ال يا قريب بالدان تقساليم شالد و از ايالن راه برامالوالی دسالت هزارسکه ط

 (۳()۲٨فصل «) يافتند که حد وحصری برآن نبود.

 

 غنایم جنگی انگیزۀ مؤثری درجذب اعراب به اسالم :

 

تقريبالالاً همالاله پژوهشالالگرانی کالاله تحالالوبت تالالاريخی صدراسالالالم را 

م ارزيابی کرده اند، براين باوراند که اعراب بيشتر بخاطر کسب ،ناي

بالاله اسالالالم روی آورده انالالد ودر لشکرکشالالی هالالا بالاله بيالالرون از مرزهالالای 

 . عربستان اشتراک ميورزيدند

پيش از آ،الاز زد وخالورد هالای مساللحانه در »بگفته ابن خلدون 

جنالگ قادسالاليه بدستورسالالعدبن ابالالی وقالالاص قاريالالان باصالالدای بلنالالد سالالوره 

انفال)،نيمالالت( را بالالرای جنگجويالالان عالالرب خواندنالالد کالاله در آن وعالالده 

بسالاليار بالالدانان داده شالالده بالالود، و شالالنيدن ايالالن آيالالات ،نيمالالت شالالور  ،نالالايم

وهيجالالان رزمنالالدگان را بالاله حالالداعلی برانگيخالالت، بطوريکالاله بعالالد از آن 

قرائت اين سوره در آ،ازهر جنگ تازه بالرای اعالراب بصالورت يالک 

 (4« )سنت جاری درآمد.

بيشتر اعرابی که باله زيالر » صاحب نظران  اذعان ميدارند که 

آمدنالد، باله درآمالدهای فراوانالی کاله باله ايشالان عرضاله پرچم اسالم گالرد 

ميشد دلبسته بودند وبرای گردآوری آنها ميکوشيدند، و در ميان ايشان 

کسانی کاله بتالوان آنهالا را مساللمانان پرهيزکارخوانالد، جالز گروهالی کاله 

قالالرا  خوانالالده ميشالالدند وبرگنالالاه خالالويش ميگريستندکسالالی نبالالود. بيگمالالان 

سترش اسالالم بالوده اسالت. پيالامبر آرزوی ،نيمت انگيزه پرتوانی در گ
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نيز بدان آگاه بودکه سربازان خود را با وعالده درآمالد هالای فالراوان از 

قبيل آنچه درسوره فت  به جنگجويان نويالد داده شالده اسالت باله خالروش 

می آورد. گاهی که مالا داسالتان ،الزوات پيالامبر را ميخالوانيم از حصاله 

نگهالا بدسالت های کالن امالوال ،الارتی و بردگالان اساليری کاله از ايالن ج

آمده اند، در شگفت ميمالانيم، هرچندکاله ايالن قالانون طبيعالی هماله جنالگ 

 های مقدس است.

زمينالاله اساسالالی  پالالس از آنکالاله پيغمبالالر ديالالدگانش را بالالرهم نهالالاد،  

بکلی ديگر گون شد. انديشه فت  و ،ارت جای انديشه پرهيزگاری را 

يالرا گرفت. اين پيروزيها مسلماً به سوی ايدآل پيامبر پيش نميرفالت، ز

گنجهای تيسفون و دمشق و اسکندريه طبيعتاً جايی بالرای کشالش هالای 

پارسايی و تنالگ زيسالتی نميگذاشالت، آنهالم در شالرايطی کاله باله نوشالته 

ابن سعد تازيان در هنگام فت  ابله در نزديکی بصره آن انالدازه ،نالايم 

بدست آوردندکه به سگهای خود نيز در ظرفهای زرين و سيمين ،الذا 

ننالالده گالالزارش ايالالن تالالاراج هالالا، از آگالالاهی بالالر انالالدازه ميخوراندنالالد. خوا

ثروتهای هنگفتی که اين جنگوجويان وارسته ميان خالود تقساليم کردنالد 

و آنچه دردهه سوم تالاريخ اسالالم نصاليب پرهيزکالاران درجاله اول ايالن 

آئالالالالين گرديدانسالالالالان را سالالالالرگيچه ميگيالالالالرد. ايشالالالالان امالالالالالک وسالالالاليع و 

چاله در سالرزمين روستاهای بالزرگ را باله ملکيالت خالويش درآوردنالد، 

خود وچه درکشورهای گشوده شده از برای خالويش خاناله هالای مجلالل 

سالالاختند و همالاله گونالاله وسالاليله خالالوش گالالذرانی را بالالدور خودگردآوردنالالد. 

آنچه از چپاولهای زمان جنگ و مواجب زمان صل  به جنگ جويالان 

ومفمنين رسيد، بديشالان اجالازه گالردآروی چنالين دارايالی هالايی بالزرگ 

هرسالالالواراز سالالالربازان عبالالالد  بالالالن ابالالالی السالالالرل راميداد،چنانکالالاله بالالاله 

درجنگهالالای افريقيالاله)تونس والجزايالالر( بروزگالالار خالفالالت عثمالالان، سالاله 

 هزارمثقال زرناب رسيد.
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نويسنده می افزايد درهمان دوره گفته شالد کاله در زمالان پيغمبالر 

ما به فکر آخرت بوديم وچندان به دنيا نمی انديشيديم، اما امروز دنيالا 

مالالا را بالاله خالالود کشالاليده اسالالت. آن گنجهاکالاله از  نيالالز بالاله انالالدازه آخالالرت

کشورگشايها و ،ارت ها انباشته ميشدديگر برای آن فراهم نميشالد کاله 

در راه خدا صرظ شود، بلکه کشورگشايان در درجه اول دارايی سر 

شارشالالان را کالاله بالاله سالالوی شالالان سالالرازير شالالده بالالود بالالرای خوشالالگذرانی 

ری صالوفی نالام خودشان و نه برای آخرت ميخواستند. از سهل شوشالت

نادرسالالت کالاله آدمالالی زهالالدرا در دوری از زنالالان »آور نقالالل کالالرده اندکالاله 

بجويالالد، زيالالرا کالاله پيشالالوای نيايشالالگران پيالالامبر بودکالاله خالالودش زنالالان را 

و از پارسای بزرگ عبالدالقادر گيالنالی مثالال « بسيار دوست ميداشت.

فرزنالالالالد بود.عبالالالالدالوهاب شالالالالعرانی ثالالالالواب  ۹۴آورده ميشالالالد کالالالاله او را 

از خواندن برابر ميدانست وطبقات سالبکی دعالای آن مجامعت را با نم

پارسايی را درخانه کعبه نقل ميکند که هميشه ازخداوند ميخواست باله 

وی توانايی آن دهد که صب  تا شام قرآن بخواند وشام تا صب  بازنان 

 (۵«)مقاربت کند.

شوق وذوق بدست آوردن ،نيمت دراعراب بقدری بودکه باری 

ربودنالد وشالرط گذاشالتندکه تالااموال ،نالايم را « حضرت محمالد»ردای 

دردوجنگ حنين و طائيظ از » را تقسم نکند ردايش را مسترد نکنند.

جنالالگ هالالای پيالالامبر، ،نيمالالت فراوانالالی بدسالالت مسالاللمانان افتالالاد. همينکالاله 

جنگ پايان يافت و اسيران رد وبدل شدند، بنابنوشته ابن هشام پيغمبر 

يزدنالالد  ای رسالالول خالالدا، سوارشالالد و مالالردم دنبالالال او را گرفتالاله فريادم

زودباش بهره مارا از شتر و گوسفند بده ه آنقدرفرياد زدند که پيغمبالر 

کنار درختی متوقظ شد و ردايش بدست مردم افتاد. آنگاه فرمود  اين 

مردم، ردای مرابدهيد،مطمئن باشيدکه ،نيمتهای امروز اگرباله انالدازه 



قیام ها.... حماسۀ  30 

م. همه ميدانيد کاله درختان تهامه هم باشد همه را ميان شما تقسيم ميکن

 ( 6«)من ترسو و درو،گو و تنگ نظرنيستم.

ک و بيست هزار شتر در جنگ حنين شش هزار زن و کود»  

گوسالفند بدسالت مساللمانان افتادنالد. مقالدار ،نيمالت آنقالدر وتعداد بيشتری 

تصميم گرفت پرداخت فديه برای آزادی « حضرت محمد»زيادبودکه 

ط قبالول اسالالم از جانالب آنهالا شمار بسياری از اسيران جنگی را بشالر

تقبالالل کنالالد، زيالالرا ،نالالايم نقالالدی فراوانالالی کالاله در اختيالالار پيالالامبر بالالوداين 

معامله را کامالً ممکن ميسالاخت. ابوسالفيان کاله اينقالدر طالال و نقالره را 

در اختيار پيامبر ديد، بدو گفت   می بينم که امالروز تالو ثروتمنالدترين 

شايسالالته کالالرم  فالالرد قالالريش هسالالتی، دراينصالالورت بمالالن انعالالامی بالالده کالاله

توباشالالد، و پيامبربالالدو چهالالل انالالس نقالالره وصدشالالتر داد.سالالپس ابوسالالفيان 

همين درخواسالت رابالرای پسالرانش معاوياله و يزيالد تکرارکالرد، بالرای 

هرکدام از آنان هم به همين اندازه نقره وشتر گرفت. حکاليم بالن حالزام 

رئاليس قبيلاله بنواسالالد، بنابروايالت ابالالن اسالحاق يکصالد شالالتر و باله نوشالالته 

شالالترگرفت ولالالی بالالازهم راضالالی بازنگشالالت. بالاله يکايالالک  واقالالدی سيصالالد

ازديگرسپاهيان پياده مسلمان چهارشالتروچهل گوسالفند وباله هريالک از 

 ( ۷«)سواران سه برابر آن تعلق گرفت.

 ، روی داد و شکسالت اُُحهدآنچه در سال سالوم هجالرت در جنالگ 

مسلمانان را بار آورد، جز انديشه تصاحب ،نايم جنگی نبود. در ايالن 

مسالاللمانان پيالالروز شالالدند، ولالالی نافرمالالانی تيرانالالدازانی کالاله  جنالالگ نخسالالت

پيغمبرآنالان را در بالالابی کالالوه احالد جالالای داده بودبالالا ايالن دسالالتور کالاله در 

هيس صورتی محل خود را ترک نکنند، سرنوشالت جنالگ راتغييالرداد. 

زيرا اينان نتوانسالتند در برابروسوساله ،نيمالت گيالری مقاومالت کننالد و 

موج اول حمله شدند، برای اينکاله وقتيک شاهد هزيمت سپاه قريش در

مبالالادا در ،يالالاب آنالالان ،نالالايم جنگالالی بدسالالت گالالروه هالالای مقالالدم مسالاللمانان 
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بيفتد وبالدانهاچيزی نرسالد، بافريالاد  ،نيمالته عنيمالته مواضالع خالود را 

ترک گفتند... درسالت همالين فريادهالای ،نيمالت و تالرک مواضالع سالبب 

شالالالالد تاخالالالالالد بالالالالن وليالالالالد در سالالالالپاه قالالالالريش امکالالالالان يافالالالالت تالالالالا از پشالالالالت 

برمسلمانان حمله کند وسرنوشت جنگ را از پيروزی مسلمانان به سر

 ( ٨شکست آنان تغيير دهد.)

پس از درگذشت پيامبر، به ابتکار دوخليفه اول، بالا هالدظ حفالظ 

اسالم وايجاد نظم وآرامش عمومی درميان قبايل سالتيزه جالوی عالرب، 

توجالاله اعالالالراب مسالاللمان بسالالالوی خالالارج مرزهالالالای عربسالالتان معطالالالوظ 

عایشه به استناد کتاب "  هم ثواب وهم خرما کمايی کنند.ساخته شد تا 

" مينويسد    "....خليفه ابوبکر بر اثالر فشالار آن دسالته ، بعد از پیغمبر

از اعالالراب کالاله بالالا عسالالرت زنالالدگی مالالی کردنالالد و وسالاليله بالالرای امالالرار 

معالالاش نداشالالتند تصالالميم گرفالالت کالاله شالالورای تشالالکيل بدهالالد کالاله آن شالالورا 

د . کسالالانيکه در آن شالالورا شالالرکت برنامالاله ای بالالرای جنالالگ تالالدوين نمايالال

عمر بن خطهاب ، خالهد بهن ولیهد،  ابهو عبیهده  داشتند عبارت بودند از 

. شورای ما با استفاده از مقالررات و عمرو عاص  و من)ابن هشام( 

دين برنامه برای جنگ با اقوام کفار تدوين کالرد کاله مالدت آن ده سالال 

به نتاين که گرفته بود و پس از آن مدت مسلمين می توانستند با توجه 

شده، مدت جنالگ را طالوبنی نماينالد. شالورای مالا موافقالت کالرد کاله در 

تمام جنگ ها چهار پنجم از امالوال کفالار حربالی کاله در جنالگ نصاليب 

مسلمين می شود متعلق به جنگ جويان اسالم باشد ويالک پالنجم ديگالر 

با اضافه  اراضی، به خليفه تعلق بگيرد و خليفه آنها را به بيت المال 

 (۹«)نتقل کند.م

روزی » راوش درجالالالالای ديگالالالالری از آن کتالالالالاب نقالالالالل ميکنالالالالد  

ابوبکر به علی گفت: یا علی ما برنامه یی تهیه کردیم بها یهک جنهگ 

ده ساله با کفار. ما بهه دو منظهور ایهن برنامهه را تهدوین کهرده ایهم و 
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قصهد داریهم اجههرا کنهیم . یکههی توسهعه  اسهالم و دیگههر بکهار گماشههتن 

ن که در گذشته کار آنهها جنهگ بهود و کهاری دیگهر عده ای از مسلمی

از آنها ساخته نیست و امروزه نمی توانند معاش زن هها و فرزنهدان 

خههود را تههامین کننههد . علههی پرسههید شههما  میخواهیههد بهها کههی بجنگیههد ؟ 

ابههوبکر گقههت در درجههه اول قصههد داریههم کههه بهها بیزانتیههون و ایههران 

 (١٠)بجنگیم."

ی فداکار در راه تشکيل يالک وحضرت عمر بن خطاب که مرد

دولالالت اسالالالمی بالالود اهالالداظ  اسالالالم را بالالرای اعالالراب  ضالالمن توصالاليه 

شالالما ای فرزنالالدان عربسالالتان  نالاله احتيالالاج بالاله » چنالالين بيالالان مالالی کنالالد  

زراعالالت داريالالد و نالاله صالالنعت و نالاله بالاله تجالالارت ، بالالرای اينکالاله اگالالر از 

صراط مستقيم دين خارج نشويد  تمام دنيا مال شما خواهد شالد و ملالل 

ا برای شما تجارت خواهند نمود . شما برای اينکه بتوانيالد همالواره  دني

ملل جهان را تحت سلط خالود داشالته باشاليد  بايالد شالغل اصاللی خالود را 

سربازی کنيد  تا اين کاله ملالل دنيالا پيوسالته از شالما باليم داشالته باشالند و 

اوامر شما را اطاعت کنند. محال است ملتالی بتوانالد بالدون شمشالير بالر 

انروايی کنالالد و قالالوم عالالرب بايالالد فرزنالالدان خالالود را از ملالالل جهالالان فرمالال

کودکی بالا شمشالير  زدن و فنالون حالرب آشالنا نمايالد تالا در بزرگالی سالر 

بازانی دلير شوند.وظيفه قوم بايد اين باشد که با شمشير،دين اسالم را 

در سراسالالالر جهالالالان رواج بدهالالالد ، بالالالدون آنکالالاله بالالالرای مسالالاللمان کالالالردن 

 (١١.«)ديگران شمشير خود را فرود بياورد 

عمالر پالس » وعلی دشتی در ارزيابی جامع تری نوشالته ميکنالد 

از فرا،ت از جنگ با مرتدين قوای موجود را متوجه امالری خطيالرو 

بی سابقه ساخت، يعنی با آگاهی برطبيعت قوم عالرب جنالگ بالا ايالران 

وروم را پالاليش کشالاليد، زيالالرا ميدانسالالت کالاله طوايالالظ عالالرب نالالا آشالالنا بالاله 

نشسالالت ونيالالروی کامنالاله در  زراعالالت وصالالنعت وتجالالارت آرام نخواهنالالد
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وجود آنها مخرجی ميجويد. آنها اهل تفاخر وجنگند ودنبال مال وتنعم 

.چه بهتر که ايالن نيالروی رام نشالدنی بدانسالوی مرزهالا منعطالظ گالردد 

وشور وحرص اعراب به کسب مال وشهرت متوجه هدفی سودآورتر 

 (١۲«)وکم خطر ترشود.

از »ارد، ميگويالد داکترشفا که مطالعات ممتدی در باره اسالم د

بررسالالی همالاله منالالابع مختلالالظ چنالالين برمالالی آيدکالاله نخسالالتين پيشالالرفتهای 

جنگالالالی اعالالالالراب در بيالالالالرون از مرزهالالالالای عربسالالالالتان تنهالالالالا بالالالالا هالالالالدظ 

،الالارتگری و ،نيمالالت گيالالری کالاله در طالالول قالالرون خالالوی سالالنتی باديالاله 

نشالالينان عالالرب بالالوده صالالورت گرفتالاله اسالالت. دوخليفالاله نخسالالتين دريافتالاله 

نومساللمان انتظالار تغييالر سرشالت خالويش بودند که نميتوانند از بدويان 

را بخالالاطر پالالذيرش اسالالالم داشالالته باشالالند. بالاله عبالالارت ديگالالر خواسالالالت 

،ريزی باديه نشينان عرب به تاخالت وتالاز بالا عالقالۀ رهبالران دسالتگاه 

خالفالالالت بالالاله گسالالالترش اسالالالالم دوش بالالالدوش پالالاليش ميرفالالالت. عربهاکالالاله 

ميدانستند سرزمين های شام وعراق پالر نعمالت و حاصاللخيز انالد، پالس 

افتادن اسالم در شبه جزيره خودشان متوجه آن کشورها شالدند،  از جا

بخصوص که سرزمين خودآنها خشک وبی آب وعلظ بود. باله همالين 

جهت بودکاله بسالياری از قبايالل عالرب کاله باله اسالالم گرويالده بودنالد، بالا 

نظر ،ارت و،نيمت وبا هدظ نيل به روزی بيشتر و زندگی بهتر باله 

  (١۳« )جنگ روی می آوردند.

 

 :تین عملیات جنگی اعراب درایران وشرق ان  نخس
 

عربها  ميدانستند که سرزمين های شام وبين النهرين)عراق( 

وايران پر نعمت و حاصلخيز اند، پس از جا افتادن اسالم در شبه 

جزيره عربستان متوجه آن کشورها شدند، وبا حمالت  متواتر وپيهم 

 به ثروتهای فراوانی دست يافتند.
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يرهای شبيخون، سرزمين بين النهرين)عراق( بود يکی از مس»

که بخش اعظالم آن جزيالی از شاهنشالاهی ساسالانی بالود. رفسالای قبايالل 

عالالرب کالاله در مالالرز ميالالان عربسالالتان و ايالالران زنالالدگی ميکردنالالد بفکالالر 

افتادندکه با قبالول اسالالم باله نيالروی هالای خالالد بالن وليالد بپيوندنالد تالا باله 

شرايطی کاله توجاله ايالن  سرزمينهای ثروتمند شاهنشاهی ساسانی ، در

دولالالالت اختصاصالالالاًبه بيالالالزانس معطالالالوظ بالالالود، دسالالالتبردهايی بزننالالالد. در 

هجری خالالد بوساليله نيالروی جنگالی کالوچکی کاله بخالش ١۲رجب سال 

اعظالالالم آنالالالرا درخودمحالالالل فالالالراهم آورده بالالالود، بالالاله حيالالالره شالالالبيخون زد 

وبا،نالالالالايم فالالالالراوان بازگشالالالالت. موفقيالالالالت ايالالالالن شالالالالبيخون، شالالالالبيخونهای 

 ١۶ه تدريجاً سلسله آنهالا باله قادساليه درسالال متعددديگری بدنبال آوردک

 هجری کشيد. 

اعراب با پيروزی درايالن جنالگ تالا تيسالفون )مالداين( پيشالروی  

کردند و اين بار به چنان ،نايم بی حسابی دست يافتند که حتی تصور 

آن نيالالز بالالرای شالالان ممکالالن نبالالود. ولالالی حتالالی در ايالالن هنگالالام هالالم هنالالوز 

نبالالود و مسالالئله محالالدود بالاله صالالحبتی از جهانگشالالايی اسالالالمی در ميالالان 

،نيمالالت ميشالالد. بالاله همالالين جهالالت )خليفالاله دوم(کالاله درآن هنگالالام جانشالالين 

خليفالاله اول شالالده بالالود، دسالالتور دادکالاله چالالون ،نالالايم حاصالالله احتياجالالات 

اعالالراب را بحالالد وفالالور کفايالالت ميکنالالدعمليات بيشترضالالروری نيسالالت و 

 (.١4«)خواست او اين است که جنگ در هميجا متوقظ شود.

مستشالالرق روسالالی، وقتالالی اعالالراب برکالالا   بقالالول ياکوبوسالالکی    

همه ظروف طال ونقره، پارچه های گرانبههای  » تيسفون دست يافتند

ابریشمی وزربفت، قالیهای نفیس، سنگ های قیمتی، اسلحه واموال 

فراوان وبردگان بسیار از زن ومرد به غنیمت بردند وشهر تیسهفون 

درههی  چنان ویران وسوخته وغارت  وتهی از سکنه شهد کهه دیگهر 

از » مالورخين مينگارنالد کاله درکالا  تيسالفون « دورانی احیاء نگشهت.
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جمله فرشی بودابريشالمين، شصالت گزدرشصالت گالز، مرصالع بالازمرد 

کالاله بالاله گوهرهالالای ،يرمکالالالرر تالالزيين داشالالت، چنانکالالاله ده ارش آن از 

زمردسالالالبز بالالالود وده ارش از بلالالالور سالالالفيد وده ارش ازيالالالاقوت کبالالالود و 

واع درختالالالان وميالالالوه هالالالا درحواشالالالی وجالالالوانبش ريالالالاحين وگلهالالالا وانالالال

ازجواهرابدار، وآنرا بهارسالتان نالام بالود وسالعد بالن ابالی وقالاص خمالس 

،نالالايم جالالدا کالالرده نهصالالد شالالترجهت حمالالل آنهالالا ترتيالالب نمالالود. وچالالون 

ازقيمت گزاری فرش موصوظ عالاجز گشالتند آنرابالی آنکاله در قسالمت 

داخل سازد اضافهً اموال خمس کالرد وباله مديناله فرسالتاد و تتماله ،نالايم 

هالزار درهالالم  ١۲٠سوارتقساليم نمالالود وهالر سالالواری  را برشصالت هزار

 (١5«.)حاصل آمد...

چون سعد بن ابی وقاص به مداين » بقول مولظ حبيب السير 

درآمد ونظربر قصور منقش ومنيع وايوانهای دلکش رفيع انداخت 

وآن اموال ب تعدد وب تحصی ديد زبان به حمد ومهين منان گشود. 

شريفه وظروظ نقره وطال وفرش  وآن مقداراشيا  نفيسه واقمشه

وبساطهای گرانبها بدست آمد که با قلم بيان توصيظ نتوان کرد واز 

آن جمله فرشی بود ابريشمين، شصت گزدرشصت گز، مرصع 

بازمرد که به گوهرهای ،يرمکرر تزيين داشت، چنانکه ده ارش آن 

از زمردسبز بود وده ارش از بلور سفيد وده ارش ازياقوت کبود و 

حواشی وجوانبش رياحين وگلها وانواع درختان وميوه ها ازجواهر در

آبدار، وآنرا بهارستان نام بود. وسعد بن ابی وقاص خمس ،نايم جدا 

کرده نهصد شترجهت حمل آنها ترتيب نمود. وچون ازقيمت گزاری 

فرش موصوظ عاجز گشتند آنرابی آنکه در قسمت داخل سازد 

ه فرستاد و تتمه ،نايم برشصت اضافهً اموال خمس کرد وبه مدين

هزار درهم حاصل  ١۲٠هزارسوارتقسيم نمود وهر سواری  را 

 (١6«.)آمد...
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سعد ابن ابی وقاص، پس از پيروزی در جنگ قادسيه بجای   

پيغام عدالت و مساوات و تقوای اسالمی برای شکست  خوردگان، از 

ون اموال ،ارتی عرب در تيسفون صد هزار دينار طال ويک ميلي

درهم نقره برای خودش برداشت و با  قسمتی از آن در کوفه کاخی 

چنان مجلل برای خودساخت که به نوشته راويان عرب با کا  مدائن 

ناميد ويکی از دروازه های تيسفون  قصرالعقیقبرابری ميکردو آنرا 

 (١۷را که باخود آورده بود برآن نهاد.)

صدهزاران تن  سومين نبرد اعراب،جنگ جلوب بودکه در آن

از ايرانيان کشته شدند. اين جنگ بدان جهت "جلوب" )پوشانيده( نام 

گرفت که دشت وصحرا از کشته ها، پوشانيده شده بود." شمار 

مردان وزنان ونوجونانی که پس از جنگ جلوب به اسيری گرفته 

شدند وبرای فروش به بازاراهای برده فروشان مکه ومدينه فرستاده 

وشته اخبارالطوال "چندان زياد بود که خليفه دوم در مدينه شدند، به ن

خداوندا  از از ديدارصظ بی پايان آنان نگران شد وگفت   

 (١٨" )شرفرزندان جلوال، به تو پناه می برم 

ايرانيها در جنگ نهاوند،نيز بخاطرپايداری خود در برابر 

قدسی مهاجمان عرب بسيار کشته دادند. علی ميرفطروس ، از قول م

دسته های ايرانی که » در باره جنگ "نهاوند" مينويسد  

هزارنفربودند برشکيبائی و پايداری سوگند ياد کرده بودند ۴٠٠گويند

واعراب از ايشان)ايرانيان( چندان کشتند که خدا داند.... واز اموال 

و،نيمت ها، چندان نصيب اعراب مسلمان گرديد که در هيس کتابی 

 (١۹«)ه است.اندازه آن ذکر نشد

معروظ است که وقتی اسيران جنگ نهاوند را به مدينه  بردند 

"فيروز" که ،الم مغيره بن شعبه بود و"ابولفلف" ناميده ميشد،بکناری 

ايستاده وبه اسيران می نگريست وکودکان خرسالی را که در ميان 
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اسيران بودند نوازش ميکرد وبرسر ايشان دست ميکشيد وميگفت 

را بسوزانيد". دراين اسارت ها،دختران وزنان ايرانی  "ُعمر جگرم 

را در بازارمدينه فروختند و"وسبانا" و"اُسرا" ناميدند. وسرانجام 

هجری حضرت ُعمر)خليفه دوم( را  ۲۳همين "ابولفلف" درسال 

 (۲٠بضرب کارد در مسجد بکشت.)

هجری(مردم آنجا ۳٠ -۲٨پس از فت  اصطخردر سالهای) 

وحاکم عربی آنجا راکشتند....اعراب سربشورش برداشتند 

مجبورشدند بار دوم به پيکار اصطخررا متصرظ شوند.فات  

اصطخر)عبد  بن عامر( از مقاومت مردم چنان خشمگين 

شدکه"سوگندخورد که از مردم اصطخر چندان بکشد که خون براند. 

به اصطخر آمد وآنرا به جنگ بستد وخون همگان مبال گردايند وعدد 

ن که نام بردار بودند ، افزون ازچهل هزار بود، بيرون از کشتگا

 (۲١مجهوبن.")

در اثنای فتوحات اسالمی تعداد اسيران بقدری زيادميشد که ده 

هجری  ۹١تا ده تا يکجا بفروش ميرفتند. موسی بن نصير درسال 

سيصدهزارنفر رادر افريقيه )تونس والجزاير( اسير کرد که يک 

رنفر رابرای خليفه وليد بن عبدالملک به خمس آن يعنی شصت هزا

دمشق فرستاد. وبطوريکه اين اثير مينويسد  اين بزرگترين شمارهً 

يکجايی اسيران اسالمی بودکه برای دستگاه خالفت فرستاده 

ميشد.موقعيکه همين موسی بن نصير از اندلس به شام بازگشت، سی 

را با خود هزار دوشيزه از دختران اعيان وبزرگان شکست خورده 

آورد. سپاهيان اسالم عالوه برمردان جنگی، دختران وپسران را نيز 

به اسارت ميگرفتند و همينکه عدهً اسيران زياد ميشدو حمل ونقل 

شان مشکل مينمودآنها راده تا ده تا يکجا ميفروختند وگاه چنين ميشد 

 (۲۲که قيمت يک برده از چند درم بيشترنبود.)
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ان خانالالدان هاشالالمی وصالالحابه اعالالم بقالالول پطروشفسالالکی، بزرگالال

ازمهالالاجر وانصالالار واعضالالای برخالالی ازخانالالدانهای مکالالی بالاله ويالالژه بنالالی 

اميه وبخشی ازسران پيشين قبايالل کاله جملگالی براثرجنگهالای اسالالمی 

بالالالاله ثروتهالالالالای فالالالالراوان رسالالالاليدند، نالالالاله تنهالالالالا اراضالالالالی بسالالالالياری را از 

سالالرزمينهای تسخيرشالالده تصالالرظ کردنالالد، بلکالاله اضالالافه برآنهالالا ،نالالايم 

نيزبصالالورت وجالاله نقالالد وطالالال ونقالالره وپارچالاله هالالای نفالاليس  عظيمالالی را

ورمه های اسپان  وگله های دواب وهالزاران بالرده بدسالت آوردنالد کاله 

در امرزراعالالالالت ودامالالالالداری وصالالالالنعت  مالالالالورد بهالالالالره کشالالالالی قالالالالرار 

 (۲۳گرفتند.)

 

 عرب درایران وافغانستان:شمه ئی ازقساوت فرماندهان 

 

راق و فالارس که معاويه بالرای عال نمونه مجسمی از فرمانداران 

و خراسالالان ميخواسالالت و درتمالالام دوران خالفالالت امالالوی نيالالز بالالرای ايالالن 

سرزمينهاخواستند، حجاج بن يوسظ ثقفی بود که نموناله مجسالم ظلالم و 

جنايالالت و بيالالدادگری، حتالالی درخالالود جهالالان اسالالالم شالالناخته ميشالالد. واقعالاله 

هجالالالری بدسالالالتور خليفالالاله  ۷٨معالالالروظ ويرانالالالی خانالالالۀ کعبالالاله در سالالالال 

الاج بالن يوسالالظ عبالدالملک مالروان وبالاله تو جب اَّ سالط حالاکم خونخالالوار او لَّ

ثقفالالی انجالالام پالالذيرفت. ايالالن دسالالتور از آنالالرو صالالادر شالالد کالاله عبالالد  بالالن 

زبير،حاکم مکه ويکی از صحابه های پيغمبر، حاضر باله بيعالت بالا او 

نشده بود. خليفه به حجاج دستورداد تالا عبالد  بالن زبيالر را دسالتگير و 

جالالاج بالالن يوسالالظ ثقفالالی درصالحن حالالرم کعبالاله گلالالو ببالالرد. بالرای اينکالالار ح

حاکم بصره با سالپاه مجهالزی رهسالپار مکاله شالد. عبالد  پالس از انالدک 

مقاومت، به خانه کعبه که از دير بازمحالل بسالت تلقالی ميشالد پنالاه بالرد، 

الالاج کعبالاله را محاصالالره کالالرد و فرمالالان دادکالاله آن را بالالا منجنيالالق  جب ولالالی حَّ
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داشالتند،  در ابتدا تير اندازان از اجرای اين فرمان اکراه»ويران کنند. 

امالالا حجالالاج بالالدانان گفالالت ای يالالاران، ايالالن خانالاله را بکوبيالالد تالالا ازهالالدايای 

خليفالاله عبالالدالملک بهالالره منالالد شالالويد، و ايالالن بارتيرانالالدازان کالاله ازگشالالاده 

 (۲4«)دستی اميرالمفمنين آگاه بودند، ديگر دراينکار درنگ نکردند.

 سالالپاهيان خليفالاله کعبالاله را کشالالودند و سالالرعبد  بالالن زبيالالر را » 

بريدند، سپس خاناله کعباله را باله صالورتيکه درتالاريخ اسالالم  درحرم آن

سابقه نداشت آتش زدند وحجر ابسود را چهار پاره کردنالد. آنگالاه ساله 

روز تمام در مکه کشتارکردند وبعد رو به مدينه آوردنالد و مالردم آنالرا 

نيز دسته دسته کشتند و هردری را که بسته ديدند آتش زدند و شمشير 

تاختنالد و مقنعاله از سرايشالان کشاليدند و خلخالال  بردست به زنان قريش

 (۲5«)ها را از پايشان در آوردند.

بالالدون شالالبهه لشالالکرهای عربالالی درتمالالام سالالرزمينهای مفتوحالاله بالالا 

مردمالالان ملالالل مغلالالوب وتسالالليم شالالده چنالالين کالالرده انالالدو ازهالاليس نالالوع ظلالالم 

وتجالالاوز درحالالق شالالان دريالال  نورزيالالده انالالد. مالالفرخين عالالرب واز جملالاله 

الالالاج بالالالن يوسالالالظ ثقفالالالی درسالالالال وق »مسالالعودی مينويسالالالدکه  ج   ۹۵تالالالی حَّ

سالگی بمرد، شمارکسالانی کاله وی درمالدت بيسالت سالال  ۵۴هجری در

حکومت خود گردن زده بالود، بجالز آنهالايی کاله درجنگهالای کشالته شالده 

هالالزار کالالس برآوردکردنالالد. هنگالالام مالالرگ او پنجالالاه هالالزار  ١۲٠بودنالالد، 

ن مرد وسی هزار زن درزندانهای اوبودند که از آنها شانزده هالزار ز

برهنالاله مالالی بودنالالد. زنالالدانهای زنالالان ومالالردان يکالالی بالالود وهيچکالالدام از 

زندانها حفالاظتی نداشالتند تالا زنالدانيان را ازآفتالاب تابسالتان ويالا سالرمای 

 ( ۲6زمستان محفوظ دارند.)

اعراب فات  اسيران جنگی را ميکشتند وزنان وفرزندان شان »

فه را به بردگی می بردند، بطوری که بازارهای برده فروشان کو

وبصره از حاصل ،نايم قتيبه لبريز شده بود و درسراسر دوران 
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( و مسعودی مينويسد  ۲۷« )خالفت اموی اين وضع ادامه داشت.

بسيارميشد که کودکان مخالفان را دربرابرديدگان شان درآب جوش »

می انداختند ومی پختند وتن های خود آنان رابا تراشه ً تيز زخم 

 (۲٨«)ک می پاشيدند.ميزدند وبرآنها سرکه ونم

سردار اعزامی حجاج قتیبه بن مسلم دوران شمشيرکشی      

بن يوسظ، که هردو بيماری آدم کشی وشکنجه گری داشتند، نه تنها 

از خونبار ترين دوره های تاريخ خراسان بلکه از دورانهای درحد 

اعلی ننگين تاريخ همه جهان اسالم بود، زيراکه بقول طبری از 

سوارانش درآن رفتند، جز گودالی وگورستانی برجای هرشهری که 

 (۲۹نگذاشتند.)

( درظلم وستم برمردم )یزید بن مهلبحکمران ديگراموی  

خراسان، دست کمی ازحجاج نداشت. ازجمله به اين فجايع اوتوجه 

يزيد بن مهلب ازخراسان به خليفه هشام نوشت  درمازندران » کنيد 

رابه رديظ کنم، يکسرآن نزد تو  آنقدراسير گرفته ام که اگرآنها

او در « درشام وسرديگرش نزد من درطبرستان خواهدماند.

طبرستان اسيران راتا دو فرسخ در دوسوی جاده ها به دار آويخت. 

چندان ،نايم ازگرگان برداشتم که قطار »وبه خليفه گزارش داد  

 ( ۳٠«)شتران حامل آنها از اينجا به شام رسد.

که »لب قبل از فت  گرگان سوگند خورده بودگويند يزيد بن مه

اگر برمردم آنجا ظفريابد شمشيراز ايشان برندارد تا ازخون ايشان 

آسيا بگردد تاگندم آس کند وآن رابپزد و بخورد. آگاهی به مرزبان 

گرگان رسيد، بگريخت واندرقلعه شد به کوه اندر.)يزيدقلعه را 

  خواستند برآنکه درحصار گرفت وگرگانيان مستاصل شدند( وصل

برحکم يزيد فرودآيند.]يزيد امان داد وگرگانيان[ بيامدند وپيش 

اوشدند. بفرمودتا زنان وکودکان شان رابرده کردند و مرزبان 



قیام ها.... حماسۀ  41 

رابگرفتند وگردن بزدند )عجب امانیه(، وديوار های قلعه ويران 

کردند وپس روی بگرگان نهادند وبردرشهر فرودآمدند، و]شهر[ 

هر، ودوازده هزارمرد را اسيرکردند. رودی است بستدند به ق

آنجا،فرود آمدند وبانگ فرمودکردن به لشکر که  هرکه خون خواهد 

دست بکشتن گيرند. کس بودکه او را چهار وپنن کس می بايست 

کشتن. يزيدبفرمود تا آب بدان رودها اندر افکندند تابا خون کشتگان 

د ونان پخت وبخورد تا از به يکجا برفت، وآسيا بنهاد وگندم آس کر

سوگند بيرون آمد وجز ازاين کشته گان چهار هزارديگر بفرمودتا 

 ( ۳١)«بردارکرد.

يزيد »عين مطلب را درفارسنامه اين بلخی اينطور ميخوانيم   

بن مهلب درحمله به گرگان سوگند خوردکه چندان بکشد ازمردم آن 

وعده ،ذای خود  که باخون آنان آسيا بگرداند وآرد بزم برای يک

رابا آن نرم کند.و چون بدانجا درآمد خون همه گان مبال گردانيد، اما 

چندانکه خون بريختند آسيا نميگرديد، زيرا که خون لخته ميشد. پس 

آب گرم به خون  ريختند تا برفت و نان چنانکه مقرر شده  بود پخته   

 (۳۲« )شد.

 

 در مــاوراء النهـــر:

ان شدن مالردم بخالارا بوساليله قتيباله بالن مساللم) نحوهً مسلم        

که منطقاً نمونه ای از اسالم  آوردن مردمان ديگر شهرها نيز ميتواند 

وهربارکالاله اهالالل بخالالارا بالاله » باشالالد( درتالالاريخ بخالالارا چنالالين آمالالده اسالالت  

 ردتظالالالاهر مسالالاللمان شالالالدندی، چالالالون سالالالپاهيان عالالالرب بالالالاز گشالالالتندی 

حالالرب کردوشالالهر آوردنالالدی وکالالافر شالالدندی. وچالالون بالالار چهالالارم قتيبالاله 

بگرفت برای آنکه مسلمانی اندر دل ايشان بنشاند، کالار برآنالان سالخت 

کرد، وفرمود تا همه مردمان شهر يک نيمه از خاناله هالای خالويش را 
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باله اعالالراب دهنالالد تالالا درآن بسالالر برنالد و در همالاله حالالال از احالالوال ايشالالان 

باخبر باشد وآن مردم از اين راه به ضرورت مسلمان بمانند. وفرمود 

ر عرب درخانه او برکفرش شهادت يا گواهی دهالد کاله دراحکالام که ه

شالالريعت تقصالاليری کالالرده اسالالت، عقوبالالت يابالالد.... ودر بيکنالالد) نزديالالک 

بخارا( خون ومال مردمان رابرعسکريان خود مبال گردانيالد وفرمالود 

که شهر ،الارت کننالد، وبالدنبال ايالن فرمالان هرکاله دربيکنالد اهالل حالرب 

د باله بردگالی درآمالد، چنانکاله بود کشته شد وهرکس که اهل حالرب نبالو

 (۳۳« )اندربيکند کس باقی نماند.

بالالا خالالروج مالالردم بخالالارا برعامالالل خليفه،معاويالاله سالالردارخود » 

عبيد  ابن زياد رابرای سرکوبی آنان فرستاد وعبيد  پس از نبردی 

سخت آنجا رادگرباره متصرظ شد. پس فرمود تا درهمه جالا درختالان 

. خاتون)حاکم بخارا( برای نجات شالهر رابکنند وديه ها راخراب کنند

هزارهزار)یههک میلیههون کالالس فرسالالتاد وامالالان خواسالالت. صالالل  افتالالاد بالاله 

مردمالالالان »امالالالا ديالالری نگذشالالت کالاله «  درهم(وچهارصههد هههزار بههرده.

بالالارديگر از همالالان صالالل  خالالود سالالرباززدند. ايالالن بارسالالعيد بالالن عثمالالان 

هجری( به بخارا شتافت و درآنجالا کشالتاری  6۵عامل معاويه )درسال

ظيم کرد و در همه جا خون براند وسی هزار مالردم آن باله گروگالان ع

برد با مال بسيار وگروهی از بزرگزادگان بخارا را نيزدر جالزو ايالن 

اسالاليران بالاله گروگالالانی ببالالرد کالاله بالالا آنالالان بالاله تالالوهين وتحقيالالر فالالراوان 

رفتارميشد. چنانکه ايالن گروگانالان بغايالت تنالگ دل شالدند وگفتنالد  ايالن 

ری کالاله بالالا مالالا نکالالرد.... وچالالون در خالالواری سالالعيد بالالن عثمالالان چالاله خالالوا

هالک خواهيم شدن، باری به فايده هالک شويم. آنگاه به سرای سالعيد 

بالالن عثمالالان انالالدر آمدنالالد و درهالالا ببسالالتند واو را بکشالالتند وخويشالالتن را 

 (۳4« )نيزبکشتن دادند.
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قتيبه خوارزم را چنان ،ارت کردکه بعد ازآن اين ناحيه هرگز 

افت. کتابهای کهن وآثار خطی خوارزم را رونق پيشين خود راباز ني

 ( ۳5«)نيز يکسره نابودکردتا مردم گذشتهً خود رااز ياد ببرند.

قتيبه از خوارزم يکصد هزار اسير آورد که همه را به 

چون » ( و۳6«)بازارهای برده فروشان )بصره وکوفه( فرستاد.

وميان اسيران را بياوردند، قتيبه بگفت تا تخت وی را بيرون آوردند 

کسان جای گرفت وبگفت تا هزار کس ازاسيران را پيش روی او 

بکشند وهزارکس راطرظ راست اوبکشند وهزار کس راطرظ چ  

وی وهزارکس را پشت سروی. مهلب گويد در آن روز شمشير 

سران قوم را گرفتند تا با آن گردن بزنند، ولی بعضی شمشيرها 

رمرا گرفتند وبه هرچه بودکه نمی بريد وزخم نميزد. ازآنرو شمشي

 (۳۷«)زدند به اذن   جدا کرد. 

هجری درتخارستان درجنگ با نيزک ۹٠قتيبه در سال  

باد،يسی، دوازده هزارکس از مردم شورشی رابه دارآويخت، 

"در ( ۳٨چنانکه چوبه های دار تاچهار فرسنگ رديظ شده بودند.)

د تن حمله به سرخس، اعراب همه مردم شهر را به استثنای ص

 (۳۹کشتند.")

 

 درافغانستان :

پيشروی اعراب بسوی افغانستان از دوجبهه صورت گرفت   

يکی از جبهه سيستان وديگری از جبهه هرات . در جبهه سيستان، 

يکی از سرداران عرب که در تعقيب  مجاشعهجری،  ۲۳درسال 

بن عامر  يزدگرد، شاه نگون بخت ساسانی بود، از طرظ عبد  

فت که پس از گشايش کرمان،  خليفه در فارس، ماموريت ياکارگزار 

سيستان را فت  کند. بنابرين او بسوی سيستان کشيد. سيستانيان به 
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دفاع برخاستندو پس از پيکاری خونين مجاشع شکست خورده باز 

 ( 4٠گشت . )

ميالدی( خليفه سردار ديگری بنام  ۶۵٠هجری ) ۳٠درسال

ی فت  سيستان فرستاد. اوچون از را برا« ربیع بن زیادالحارثی»

هيرمند بگذشت و از ريگزارعبورکرد، سپاهيان ايران بن رستم بن 

( به مقابله پرداختند، نبردی خونين 4١آزادخو مرزبان سيستان)

درگرفت و از هر دو طرظ  عده ای افراد کشته شدند، سرانجام 

 طرفين بصل  راضی شدند. ربيع بن زياد چون خواست با ايران بن

فرمود تا تختی ساختند از آن کشتگان و جامه »... رستم مالقات کند 

ها ساختند.  گاه شان، و هم از آن کشتگان تکیه های افگندند بر پشت

بر شد و بر آنجا نشست و ایران بن رستم خود بنفس خود و بزرگان 

و مؤبد مؤبدان بیامدند، چون بلشکرگاه اندر آمدند به نزدیک صدر 

چنان دیدند، فرود آمدند و بایستادند. و ربیع مردی  آمدند، او را

دراز باال و گندمگون بود با دندانهای بزرگ و لبهای قوی، چون 

ایران بن رستم او را بر آن حال بدید و صدر او از کشتگان، باز 

نگرید و یاران را گفت: میگویند اهرمن بروز فرا دید نیاید، اینک 

هی  شک نیست. ربیع بپرسید که او  اهرمن فرا دید آمد که اندر این

چه میگوید، ترجمان باز گفت ربیع بخندید بسیار، پس ایران بن 

رستم از دور او را درود داد و گفت ما برین صدر تو نیائیم که نه 

 (4۲« )پاکیزه صدریست، پس همانجا جامه افکندند و بنشستند.

ر ه»وقراردادصل  را چنين امضا  کردندکه ايران بن رستم  

سال از سيستان هزار هزار درهم )يک ميليون( بدهد اميرالمومنين را 

وامسال هزاروصيظ)،الم نابال ( بخرم وبدست هريک جام زرين و 

بفرستم هديه، وعهدهابرين جمله بکردند وخطها بدادند و ربيع ز آنجا 

 (4۳«)برخاست و بقصبه اندرشد ايمن.
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نين باج گزافی توانستند چ  طبيعی است که مردم سيستان نمی

با مواد اين قرارداد  بُستراهرساله بپردازند. بنابرين ابتدا مردمان 

وحرب کردند و »شديداً اعتراض کردند و از اجرای آن سرباز زدند 

گفتند ما صلح می نکنیم، آخر از ایشان بسیار کشته شد و گروهی 

( 44« )بزرگ برده کردند و بدرگاه امیر المومنین )عثمان( افتادند.

بقول بالذری، ربیع چهل هزار برده ازمردم بست گرفت وهمه را به 

عربستان فرستاد و در مدت دوسال ونیم اقامت خود در سیستان تا 

 ( 45)توانست مردم را غارت نمود.

نبايد گمان کردکه بردگان را اعراب سوار برشتر يا اس  به 

ها عربستان ويا کوفه وبصره می بردند، نه خير، اعراب برده 

رادست بسته وپای پياده در جلو اس  وشترهای خويش ميدواندند 

وکسانی که از رفتن باز می ماندند کشته ميشدند. بسا که از پای  

اسيران پا برهنه و بدبخت خون جاری ميگرديد وصدای خود را از 

ترس کشتن برنمی آوردند. همينکه ربيع از بست به عزم فارس نزد 

مردم سیستان )زرنج( نیزدست به رد. عبد  بن عامر حرکت ک

 ( 46)عصیان زدند وعامل ربیع را ازشهرو دیارخود بیرون کردند.

 عبد  بن عامر،وقتی ازعصيان مردم سيستان مطلع شد،به 

هـ  ۳۳  سوم در سال  بدستور خليفه مرکز خالفت گزارش داد و

بن سُمره را به سيستان فرستاد. ابن  عبدالرحمنميالدی( ۶۵۳)

ـــمــره نيز بالشکری از اعراب خون ريز، در يکی از جشن های س

دوازده گانه سال که مردم مصروظ شادی وشادمانی بودند، به 

درمحاصره کشيد. و  زرنج را درشهرایران بن رستم سيستان رسيدو 

مرزبان سيستان را مجبور ساخت تا دوچند حق الصل )باج وجزيه( 

اد امضاکرده بود، به او را که سه سال قبل با ربيع بن زي

 دوهزار هزار)دوملیون(بپردازد.ايران بن رستم نيزمجبورشد دربدل 
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( 4۷درهم و دوهزاروصيظ )بردی نابال ( باعبدالرحمن صل  نمايد. )

عبدالرحمن بعد ازاين برکش)خاش( و بست وبعد از کشتار بيدري  

ف بت معرو تاخت ودر زمينداور زمینداورمردم سرکش آن سامان به 

را درزمينداورکه گويند از  سور = سون = خورشید(«)= زور» 

ن  طالی سر  و چشمانش از ياقوت بود برکند واز انجا بر ُرخ ِ

)قندهار(لشکر کشيد  ورخن )قندهار( رابگشود وتا زابل)،زنين( 

 پيشروی کرد ومال و،نيمت فراوان تصرظ نمود.

 هجری چون خليفه سوم درمدينه کشته شد و ۳۵درسال  

خالفت به علی رسيد، ابن سَُّمره با ،نايم وثروت فراوانی که در اين 

لشکرکشيها از نواحی مختلظ سيستان بدست آورده بود،  به 

را به نيابت خود به سيستان  امیر بن احمد یشکریلخالفه رفت و دارا

ولی مردم زرنج دوباره بشوریدند وعامل عربی را از گذاشت، 

 (4٨)شهرخود بیرون راندند.

اوضاع سيستان همچنان نا آرام وآشفته بود، تا آنکه در سال 

هجری باز همان سردارشمشيرکش عرب يعنی عبدالرحمن بن  ۳۶

سمره از طرظ اميرمعاويه بن ابوسفيان )هنگام جريان جنگ صفين( 

بحيث والی سيستان فرستاده شد. ابن سَُّمره اين باربا جمعی از 

خواهی  رد سيستان گرديد. مردمفرماندهان عربی و فقهای اسالمی وا

نخواهی ورود او را استقبال کردند. ابن سمره بعد از اندک مدتی در 

هجری همراه با رجال جنگ آوری  ۳۶سيستان ظاهراً درهمان سال 

چون عباد بن حسين، عمر بن عبيد  تميمی وعبد  بن خازم سلمی 

و،يره در  وقطری بن فجان ومهلب بن ابی صفره و عباد بن الحصين

راًس لشکرهای عربی بعزم جنگ با رتبيل از زرنن بيرون شد و پس 

از،ارت خاش درشرق زرنن از راه بيابان عازم بست گرديد و مردم 

( 4۹آنجا را که ارتداد کرده بودند، ازراه زور ويا صل  مطيع نمود.)
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ابن سمره بعد از سامان بخشيدن امور بست ، بسوی الرخن و،زنه و 

د وآنشهر را به محاصره در آورد.سپاه عرب شهرکابل را کابل کشي

پيوسته با منجنيق ميکوفتند.سر انجام نبردی خونين ميان نيروهای 

عرب ومدافعين کابل به سرآمد وگروهی انبوه از مهاجمان عرب 

بخاک وخون علطيدند. کابلشاه مردی پرقوت وجنگ آوردليری بود 

ميگرفت و با لشکر دشمن می که همواره در پيشاپيش سپاه خود قرار 

 جنگيد. 

شاه کابل حرب بنفس خویش همی » بنابر تاريخ سيستان  

کرد، مردی بود که هیچکس برو برابری نکرد، بسیار بکشت تا 

( معهذا پس 5٠)« بیست واند هزار مسلمان بردست او شهید گشت.

شگاظ برداشت و   از آنکه ديوارهای کابل براثر پرتاب منجنيق

ل مرمت ميسر نگشت وسپاه مهاجم ازآن شگاظ بدرون ديگر مجا

شهر ريختند و به قتل عام مردم  پرداختند. کابلشاه چاره درآن ديد تا 

با سردار سپاه عرب عبدالرحمن بن سمره از در مذاکره وصل  پيش 

آيد وموقتاً شر عرب را در بدل پرداخت پول و برده از سر کابل بر 

کابل بگشاد »تان، عبدالرحمن طرظ نمايد. و بقول تاريخ سيس

 (5١« ) وبردگان بسیار از آنجا بیاورد وبسیار بزرگان بودند....

 از شرل رخدادهای تاريخی فتوحات  اعراب برمی ايد که 

تقوا » رسالت اساسی آن  يعنیاعراب صرفاً نه باهدظ نشر اسالم و

بلکه  بيشتر بخاطر بدست آوردن ،نايم وکنيز ، «خداجوئیو عدالت و

وبرده، به بيرون ازمرزهای عربستان هجوم بردند وبا کشتارهای 

دسته جمعی مردم و،ارت ملل مغلوب بزودی به ،نايم وثروتهای 

سرشار دست يافتند وبقية السيظ ملل مغلوب را وادار به پرداخت 

خراج و جزيه وگرفتار انواع فقر وبدبختی وزبونی نمودند وگروه 

ن ودختران وکودکان نا بال  های عظيمی ازمردم، اعم از زنا
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ونوجوان را به بردگی کشيدند و سپس آنها رادر دياران خاورميانه به 

پول ناچيزی فروختند ويا درمزارع ونخلستانهای خود بکار گماردند. 

تمام ثروتهای کشورهای مفتوحه از شمال افريقا گرفته تا آسيای 

عربستان انتقال جنوبی وميانه منجمله افغانستان وايران وهند را به 

دادند وبا اين ثروتهای باد آورده به ساختن يا خريدن بناهای مجلل 

 وکا  های پرشکوه برای خوش گذرانی خود پرداختند. 

بدينسان مردم باديه نشين عربستان که در سايه شمشالير و تبليال  

جهاد براى فت  ملل ،يرمسلمان به بهاناله گسالترش ديالن اسالالم پيوسالته 

،پس ازفالالت  سالالرزمين هالالاى بالالين النهالالرين و شالالام لشکرکشالالم ميکردنالالد

وفالارس) ايالران( و هنالد و افغانسالتان و آسالياى مياناله و مصالر و شالمال 

 ايالالن بسالوى هنگفالالت وکنيزو،نالايم بالالرده از عظيمالی کاروانهالالاى  افريقالا 

 مفتوحاله هالاى سالرزمين در چالون و ساختند سرازير بيابانم کشورفقير

 بالالا( افريقالالا شالالمال و ميانالاله و جنالالوبم و ،ربالالم جنالالوب آسالالياى و ايالالران)

شالنا شالده و ثروتالم بهالم زده آ خود تراز متمدنانه بسيار و مرفه زندگم

بودند، در بازگشت به شهرهاى مکه و مدينه و کوفه و بصالره وبغالداد 

و ،يالالره جايهالالا بالاله سالالاختن قصالالرها وکاخهالالای مجلالالل و خريالالدن خانالاله و 

 خدم و حشم مبادرت ورزيدند و به عيش و نوش پرداختند.

 

 نسبت به عجم : تعصب عرب

را در جلد ششم ناسخ التواريخ،  معاویهدکتر شفا، نامه يی از 

ازمور  الدوله سپهر، سراغ ميدهد که آنرا عنوانی زيادبن ابيه والی 

فارس و خوزســـتان )برادرناتنی خود( فرستاده است. اين نامه 

حکايتگرطرز ديد خلـــفای اموی وسرداران عربی درموردامتهای 

و بخصوص ايرانيان ميباشد. قسمتی از آن را  ،ير عرب 

و اکنون میرسیم به این قومی که بنام موالی در میان »... ميخوانيم 



قیام ها.... حماسۀ  49 

امت اسالم بسرمی برند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد  این 

مردم راباید ذلیل کرد. باید به همان روشی که عمر بن خطاب آنها 

ز نتوانندسربردارند. اینها جزبا را میکوبید طوری کوبیدشان که هرگ

سیاست عمر بن خطاب اداره شدنی نیستند. از عطای شان که حق 

عمومی اتباع اسالم است تا میتوانی بکاه . در تقسیم خوار بارتا 

میتوانی از سهمشان کم کن. در جبهه های جنگ آنها را در صفوف 

 مقدم بگمار تا زود تر ازدیگران هدف حمالت دشمن تازه نفس

قرارگیرند. سربازان آنها را به کار جاده سازی و هموار کردن 

راهها و کندن درختها و تسطیح بیشه ها بگمار و سعی کن هرچه 

دشواری و عذاب باشد نصیب این اعاجم شود.کاری کن که سنگینی 

بارها بردوش شان هرچه بیشتر فشار آورد، زیرا که اگر جز این 

 باشد، هوای عصیان خواهند نمود.

 مراقب باش که اعاجم هرقدر هم صالح و متقی باشند، 

برصفوف جماعت در نماز پیش نمازی نکنند و در نماز جماعت در 

صف اول قرار نگیرند، مگر آنکه عده اعراب برای تکمیل صفوف 

کافی نباشد. و هرچند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند، برمسند 

اسالم والی یا حاکم قضا ننشینند، وبر هی  شهری از شهر های 

نشوند، و در معابر هرقدرهم مقام شان باال باشدبرعرب هرچند هم 

که پست وفرومایه باشد، تقدم نجویند ودر ازدواج حق زناشوئی با 

زن عرب نداشته باشند، اما مردان عرب حق همسری با زنان 

فارسی را داشته باشند. اینها همه سیاست عمر رضی هللا عنه است 

ً از بنی و عمر شا یسته است از امت محمدصلی هللا علیه و خاصا

امیه شایسته ترین پاداش را ببیند.با این همه عمر اشتباهاتی نیز 

داشت . مثالً می بایست قوانین ونظاماتی به وجودآورده باشدکه 

برای همیشه اعاجم را در برابر عرب ذلیل و خوار نگاه دارد. اگر 



قیام ها.... حماسۀ  50 

الم پرهیزنداشتم، همین امروز مقرر از ایجاد نفاق در میان امت اس

میداشتم که اگر یک عجم عربی را بکشد، محکوم به قصاص یا 

پرداخت دیه کامل باشد، ولی اگر عربی یک فارسی را بقتل آورد، از 

قصاص معاف باشدو دیه را نیز نصف پرداخت کند. بهرحال زیاد  از 

رچه ذلیل امروز که این نامه بدست تو میرسد، این اعاجم ها را ه

کن ، به آنان توهین کن، آنها را از پیشگاهت دور دار، از آنان در 

رتق و فتق امورکمک مخواه ، به درخواست ها و حوایج شان اعتنا 

 (5۲...«)مکن   

 در مورد تعصب نژادی عرب نسبت به عجم، جرجی زيدان  

عربهای فات  خود را برتراز ديگران می »مور  نامدار مينويسد  

تند و به ويژه به ايرانيان مباهات ميکردند و آنها را موالی پنداش

)بندگان آزادشده( ميخواندند و برای تحقير آنان ميگفتند، سه چيزاست 

که نماز را باطل ميکند  سگ و ابغ و ايرانی.يک ايرانی دختری از 

قبيله بنی سليم خواست و خانواده دختر با اين ازدواج موافقت کردند، 

دينه که از اين جريان خبريافت، امرکرد موی سرو ريش اما والی م

و سبيل و ابروان داماد را بتراشند و او را درمال عام دويست تازيانه 

بزنند و دختر را نيز از او بگيرند. محمدبن بشيرشاعرمعاصر اواين 

واقعه را به شعردر آوردو درآن گفت   ابوالوليد شرافت دختران مان 

از زناشوئی با بندگان باز داشت و ريش آن راحفظ کردو آنان را 

مردبی ادب را تراشيد و او را تازيانه زد تا برود و بعد از اين 

بادختران کسری ازدواج نمايد، زيرا بنده ميتواند فقط با بنده همسر 

 (5۳« )شود.

 عمال اموی وعباسی بر اهل ذمه و موالی) مسلمانان ،ير  

ند.و بگفته جرجی زيدان   عرب( جور و ستم فراوان رواميداشت

اعراب با موالی در يک رديظ راه نمی رفتند. عالوه برين 
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)جمع اعلن بمعنی نادان و خدانشناس( « علوج »عربهاموالی را 

ميگفتند وبا آنان مثل بنده و ،الم رفتار ميکردند. بقول طبری 

اگرعرب مسلمانی پياده و ،ير مسلمانی سواره بود، آن نامسلمان 

عرب پياده را براس  خود سوار بکند وبه مقصدبرساند  مجبوربود

واگر،ير مسلمانی )عجمی( مسلمانی را دشنام ميداد،شکنجه ميشد و 

 (54چنانچه او را زده می بود،به قتل ميرسيد.)

 ق) مالوالی را کاله براثالر ظلالالم و ۹۵-۷۵حجالاج بالن يوسالظ ثقفالی(

باله اجحاظ مامورين خراج و جزيه از خاناله هالای خالود فالرار کالرده و 

 «طفالههه اجتمههاع »و  «مجهههول الهویههه »شالالهرها روی آورده بودنالالد 

مالالی ناميالالد، و خطالالاب بالاله آنهالالا ميگفالالت   شالالما وحشالالی و اجنبالالی هسالالتيد، 

و بالدين ترتيالب « بهتر است پس برگرديد بر سرآبادی هالای خالود تالان.

موالی را کاله از چنالگ ظلالم مالاموران مالياله امالوی ، زمالين و کشالتزار 

ها روی آورده بودند، از شهرها بيرون های حود را ترک کرده بشهر

ميکردنالالد و بهرجالالايی کالاله ميخواسالالت ميفرسالالتاد، و بالالر گالالردن هريکالالی  

مهری سربی آويزه مکرد و دوباره جزيه برگردن آنهالا مقالرر مينمالود 

تا به همان شکلی که پيش از پذيرش اسالم جزيه م  پرداختند، بازهم 

 ( 55جزيه بپردازند. )

عربی سخن را بدانجا کشانيد که در ظلم وفشار ماليه بگيران 

اواخر عهد بنی اميه و اوايل عباسيان جنبش های ضد استبدادی 

خوارج و ساير طبقات پائين و رنجديده خراسان، سراسر بالد 

طفاله »اسالمی را فرا گيرد و برضد اريستوکراسی اعراب، اين  

سانی برخيزند. قيام نيزک باد،يسی ،قيام ابومسلم خرا« های اجتماع 

و سپس قيام سنبادگبروخروج سپيدجامگان بسرکردگی حکيم مقنع 

بلخی در مرو و طغيان استاد سيس باد،يسی به همراهی حريش 

سيستانی در خراسان و عصيان حمزه بن عبد  آذرک سيستانی که 
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بقطع اخذ خراج و ارسال آن به بغداد منجر شد و قيام بابک خرم دين 

ام هاو جنبش هايی بود که در خراسان زمين در آذربائيجان و ،يره قي

و ايران روی ميداد. در اين نبرد ها و جنبش ها ا،لب روستائيان 

وبرزگران تهی دست و زارعان مزدور که از ظلم عمال عربی و يا 

هموطنان خود بجان رسيده بودند، شرکت داشتند،زيرا درين دوره 

م از ميان هاست که ديگر اکثر خصوصيا مساوات و برابری اسال

رفته است .اشراظ عرب جانشين اشراظ خراسانی و ايرانی عهد 

ساسانی شده اند و در بعضی موارد پس از خلفای راشدين اشرافيت 

اعراب با کمک اشراظ زميندار نواحی شرقی خالفت دست در دست 

 اختالظ ولی  هم داده ، در مقابل زارعان و اسالم قرار گرفته بودند. 

 ،ير و مسلمان به همه از پيش جامعه. ماند باقی نهمچنا طبقاتی،

 م ميشد و پس از آن عرب و عجم از هم تفاوت داشتند. تقسي مسلمان

  

 عباسی  وعثمانی :،نگاهی به کارنامۀ خلفای اموی 

دکترشفا دانشمندايرانی، درمورد کارنامۀ خلفای  اموی ،عباسی 

رديالالد هرگونالاله ،فالالاطمی وعثمالالانی پالالژوهش مهمالالی انجالالام داده و بالالرای ت

برچسالال  ،الالرض ورزی، تمالالام مثالهالالا را از روی نوشالالته هالالای خالالود 

ويکالالی از ايالالن تاريخهالالای  مالالورخين اسالالالمی بالاله اسالالتناد گرفتالاله اسالالت.

معتبرکه تا کنون در کشورهای اسالالمی ده هالا بالار تجديالد چالا  شالده، 

 تاليظ جرجی زيدان مور  عربی است .« تاريخ تمدن اسالمی»

   ١۳۴۲تالالالا سالالالال  ١١از سالالالال » بنالالالابر پالالالژوهش دکتالالالر شالالالفا، 

هجری)که خالفت عثمانی برچيده شد(، دنيای اسالالم پيوسالته برياسالت 

مالالذهبی خلفالالايی اداره شالالد کالاله از جانالالب اکثريالالت مسالاللمانان جانشالالينان 

پيامبر در روی زمين دانسته شده و امير المفمنين خوانده شده اند. از 

نفالالر  ۳۷ه، نفرخلفالالای بنالالی اميالال ١۴نفالالر خلفالالای راشالالدين ،  ۴ايالالن خلفالالا، 
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نفالر خلفالای  ١۶نفالر خلفالای عباسالی مصالر،  ۲۲خلفای عباسالی بغالداد، 

 ۳۴نفالر خلفالای فالاطمی شالمال افريقالا)الجزاير( و  ١۷بنی اميه اندلس، 

را شالامل « اميرالمالفمنين» ١۴۴نفر خلفای عثمانی بوده اند که جمعالاً 

 ميشوند... 

 اميرالمالالومنين بضالالرب  ۵در طالالول سيصالالد سالالال اول خالفالالت ،  

نفالر بدسالت  ۵ود مسلمانان )و نه دشمنان اسالم( کشته شالدند، شمشيرخ

جانشينان خودشان مسالموم شالدند، دو نفالردر بسالترخواب، يکالی بدسالت 

نفربا توطئه نزديکان شان  ۲زن و ديگری بدست مادرخود خفه شدند،

نفر از افراط  ۲نفر از فرط در مقاربت و  ۳درحمام داغ کباب شدند، 

پرخالوری مردنالد. ،المالان تالرک خالفالت در باده نوشی و يک نفالر از 

يک خليفه را در يک جلسه همجنس بازی قطعه قطعه کردند و بيضه 

خليفه ديگر را آنقدر کوبيدند تا مالردو باله دهالان خليفاله ديگالر آنقالدر آب 

خليفالاله ميالالل کشالاليدند و کورشالالان  ۳نمالک ريختنالالد تالالا خفالاله شالالد، باله چشالالم 

نفر ديگرنيز کردند، يک خليفه در حال گدائی در مسجدی مرد و يک 

در حين کبوتر بازی از جهان رفت. از ميان آنهايی هالم کاله باله مالرگ 

طبيعی مردنالد، اجسالاد چهالارده خليفاله امالوی باله فرمالان نخسالتين خليفاله 

عباسی از گورهايشان بيرون کشيده شدند وبعد از تازيانه خالوردن در 

 ( 56«)آتش سوزانيده شدند.

بالاله »تالالاريخ  اکثريالالت خلفالالای امالالوی وعباسالالی وعثمالالانی  بگالالواهی

همان اندازه که آدمکش و فريبکار، پيمان شکن، مال اندوزبودند، باده 

نوشان قهاری نيزبودندکه در همان ضمن که در قلمروخالفت آسمانی 

شان خمارانی خرده پا را حد ميزدندو تعزيالر ميکردنالد، اينالان بعنالوان 

 خمارانی که حد به شارع داشتند درکاخهای خالفت بساط بالاده پيمالائی

برپالالا ميکردنالالدو بالاله شالالاعرانی کالاله دربالالزم هالالای مسالالتانه خلفالالای اسالالالم 

قصاليده هالای آبالدار در وصالظ شالراب مالی خواندنالد، صالله هالايی چنالان 
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شاهانه می دادندکه گاه يکی از آنها ميتوانسالت گالذران چنالدين خالانواده 

تنالالگ دسالالت مسالاللمان را در طالالول همالاله سالالال کفايالالت کنالالد. وليالالدبن يزيالالد 

تصميم گرفت با تنی چند از ياران باده  پانزدهمين خليفه اموی روزی

پيمای خالود از دمشالق )پالای تخالت( باله مکاله رودتالا در پشالت بالام کعباله 

بساط باده نوشی بگستراند، واگرهشدارهای نزديکان مانع کاراو نشده 

بود،ممکن بوداين کاررا بکند. روايت شده که وليد بارهاپيش از اقامه 

کالالالاله درکالالالالا   نمالالالالاز جماعالالالالت در مسالالالالجد دمشالالالالق، درحالالالالوض شالالالالرابی

خودسالالاخته بالالود، وضالالو ميگرفالالت. و ابالالوالفرج اصالالفهانی دراب،الالانی 

شرل می دهد که چگونه وی يک بامداد زنی را که همخوابه اش بود 

 (5۷« )بجای خود برای اقامه نماز جماعت به مسجد فرستاد.

 از معروفترين خاطره هايی که از او مانده، ماجرايی است که  

وليالد در مسالتی قالرآن » ... نقل کرده اسالت ابوالفرج اصفهانی از وی 

را برداشالالت تالالا بالالدان تفالالافل بزنالالد. ايالالن آيالاله از سالالوره ابالالراهيم آمالالد کالاله  

سالالالتمگران در آتالالالش دوز  خواهنالالالد سالالالوخت و آب جوشالالالان خواهنالالالد »

همانوقت قرآن را فروبست و آنرا از دور هدظ ترکش خالود « نوشيد.

ه  اگالالر ايالالن قالالرار داد و فالالی البداهالاله ايالالن شالالعر را خطالالاب بالالدان سالالرودک

تهديدرا بمن ميکنی که نه به تو اعتقاد دارم وناله باله خالدايت، بالدان کاله 

من همان ستمگرم که بايد به آتالش دوز  در افالتم. هرگالاه روز قيامالت 

( 5٨« )خدای خودت را ديدی ، بدو بگو که وليد مرا پاره پالاره کالرد.

اين وليد شاعر چيره دستی در زبالان عربالی بودکاله بسالياری اشالعارش 

وصظ شراب به اشتباه به يزيد بالن معاوياله نسالبت داده شالده اسالت. در 

نموناله هالالايی کوتالاه از شالالاه بيالالت هالای ايالالن خليفالاله ،زلسالرا را بالالر طبالالق 

خالدا و مالئالک او و هماله مقربالان »ضبط دکتر شفا اينجا نقالل ميکناليم  

درگالالاهش را گالالواه ميگيالالرم کالاله مالالن عاشالالق روی زيبالالا و آواز خالالوش و 

سالالالاقی ،جالالالام را » ، «خالالالواهم بالالالود.شالالالراب لعالالالل گالالالونم و هميشالالاله نيالالالز 
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بگردان و در ،م آن مبالاش کاله بالرايم دوز  را نيالز آورده باشالی،زيرا 

من از اصل به قيامتی اعتقالاد نالدارم تالا باله دوز  وبهشالتش باورداشالته 

 (5۹« )باشم.

ازميالالان خلفالالای امالالوی يزيالالدبن معاويالاله، عبالالدالملک بالالن مالالروان، 

اری بودنالد،تا آنحاکاله يزيدبن عبدالملک و وليالدبن يزيالد بالاده نوشالان قهال

بی پالرده بزمهالای ميخالوارگی ميگسالتردندوحتی وليالدخودديوان شالعری 

« خمرياله»در وصظ شراب داردکه تاپيش از ديوان ابونواس بهترين 

 ادبيات عرب شمرده ميشد.

در دورانهای خالفت عباسالی و فالاطمی اصالوبً کمتالر خليفاله يالا  

نداشالته باشالند. در  وزيرو اميری ميتوان يافت که بزم های باده پيمائی

خليفه عباسالی بغالداد، تنهالا از المنصالور و المهتالدی نالام بالرده  ۳۷ميان 

شده است که باقل بظاهراز باده نوشی امتناع داشته انالد و در عالوض 

از الهادی و هارون الرشيد و امين و مالامون و معتصالم بالا  و الواثالق 

قهالار يادشالده با  ومتوکل علی   ومقتالدر بالا  بصالورت بالاده نوشالان 

است. ازميان خلفای فاطمی مصر نيز تنها الحاکم بامر   خليفه نيماله 

ديوانه ای که با ادعای خالدائی ناپديالد شالد، امرباله بسالتن ميخاناله هالاداد، 

درعوض خليفه جانشين او المستنصربا ، چنان دايم الخمالر بودکاله بالا 

ت، در آنکه طوبنی ترين دوران خالفالت را در هماله تالاريخ خلفالا داشال

 تمام دوران خالفتش کمتر وقتی وی را هوشيار يافتند.

در بالالالاره فسالالالاد « دوقالالالرن سالالالکوت»دکتالالالر زرينکالالالوب درکتالالالاب 

دربار خالفت » اداری و فسق وفجور دربار هارون الرشيد مينويسد  

هارون جاللی افسالانه آسالا داشالت. قصالرهای خليفاله وبزرگالان شالهر بالا 

ار عظمالالت تيسالالفون و حرمسالالراها و خواجالاله گالالان و کنيالالزان آن، يادگالال

فرش بهارستان و ترنن زربود. و رسوم و اعياد اين دربار با وزيران 

ايرانالالی آن و جامالاله و کالالاله و زر وزيورخالالاص ايرانيالالان خالالاطره هالالای 
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شکوه تيسفون را در بغداد زنده ميکرد. شهريکه بارگاه خليفه بود، از 

نعمت اکثر بالد عالم اسالم باج ميگرفت و در زر و زيور و مکنت و 

ميغلتيالالد. امالالا اينهمالاله ثالالروت شالالهر هالالزار ويکشالالب از کجالالا مالالی آمالالد؟ 

از،الالارت مالالردم ، زيالالرا عباسالاليان در فالالراز آوردن مالالال و گالالرد کالالردن 

خواسته همچنان دنباله روان خلفای شام بودند و حتی حالرص و طمالع 

 ( 6٠زياده از آنان ميورزيدند.)

 رج برای تامين مخالا» و در جای ديگر همين کتاب می افزايد  

هنگفالالت دربارخليفالاله کالاله درعياشالالی و ولخرجالالی مسالالتغرق بالالود، مالالردم 

پريشان ميشدندتا خليفه در پايان يک شب مستی بتواندباران جواهر و 

پول به شاعران و مطربالان وسالاقيان و دلقکالان خالويش نثارکنالد. خالون 

صدها معصوم ريخته ميشد تا خدمتگزاران خليفه بتواند سالفره رنگالين 

پالس از مالرگ منصالور ( » 6١«)نعمتهابياراينالد.خود را به همه گونه 

ميليون دينار که معالادل باليش  ١۴ميليون درهم و  ۶٠٠خليفه عباسی، 

ميليالالالون درهالالالم ميشالالالداز او بجالالالا مانالالالد... همالالالين منصالالالور در  ۲٠٠از 

ميليون ( درهم ميالان خويشالاوندان و نزديکالانش ١٠کرور) ۲٠يکروز 

 (6۲« )بخش کرده بود.

 ميليالون درهالم از  ۹٠٠د بيش از پس از مرگ هارون الرشي»  

او بجای ماند که بخشی از آن دارائی ،ارتی مادرش خيزران بود کاله 

در وقت ازدواج با پدر هالارون دينالاری نداشالت ولالی باله هنگالام مالرگ 

آنقالالدر امالالالک و مسالالتغالت از خالالود گذاشالالت کالاله درآمالالد سالالابنه آنهالالا بالاله 

 (6۳«)ميليون درهم بال  ميشد. ١۶٠

 فالاله مالالامون بالالا پالالوران دختالالر حسالالن ابالالن مراسالالم زناشالالوئی خلي» 

سالهل، چنانکالاله مالورخين نوشالالته انالالد، پالر شالالکوه تالرين و طبعالالاً پرخالالرج 

ترين زناشوئی در تالاريخ جهالان مساللمان بالود، زيالرا ايالن مراسالم چهالل 

شبانه روز بطور يکسره و يک سال بصورت کلی ادامه داشت، و در 
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خليفه  تمام يک ماه اصلی ، همه مردم بغداد برای صرظ ،ذا ميهمان

بودنالالد. شالالمار ،الالذاهای مختلفالالی کالاله توسالالط هالالزاران آشالالپز پختالاله ميشالالد، 

( درباره اين 64«)بقدری زياد بودکه هيس ،ذايی دوباربرسفره نميآمد.

عروسی بسياری از مورخين منجمله طبالری ، و ابالن اثيالرو مسالعودی 

روز ضالاليافت بالاله هريالالک از همراهالالان » بالاله تفصالاليل سالالخن گفتالاله انالالد.

انگ در لفافه عطرآگين آميخته بالا مشالک خالتن مامون قباله ملکی ششد

ارمغان داده شد وبه هريک ازنزديکان درجه دوم او کيساله ای حالاوی 

هزار سکه طال و به هريک از وابستگان درجه سومش کيسه ای  ١٠

هزار درهم نقره. خود مامون در شب زفاظ يکهزار يالاقوت  ١٠شامل

نبالالالرين درشالالالت بالالاله پالالالوران مهريالالاله داد. در همالالاله شالالالب شالالالمع هالالالايی ع

سوزاندندکه وزن هرکالدام صالدمن معالادل صدوشصالت رطالل بالود.ودر 

زيرپای نوعروس فرشی گستردندکه تار و پودش از زر بافته شده وبا 

اشالتر  ١۴٠مرواريد های ،لطان زينت يافته بود. در هماله مالدت سالال 

درشت اندام روزی سه بار هيزم به آشپز خانه خالفت می بردند تادر 

فروخته شوند. وهمالراه آنهالا نخلهالای آ،شالته باله شب ضيافت همه آنها ا

 ( 65« )رو،ن شعله ورشدند...

 )جارياله هالا( ياکنيزکالان، دختالران وزنالانی بودنالد کاله  «جواری»

در جنگهای اسالمی اسير ميشدند وبصورت کنيزانی مساللمان در مالی 

آمدند، گرچه دختران پادشاه يالا اعيالان و اشالراظ باشند.مساللمانان آنالان 

ميدانسالالالتند وبالالالا انهالالالا همبسترميشالالالدند، انالالالان را بالالاله را زرخريالالالد خالالالود 

خدمتگزاری ميگماشتند و يا مانند کالاب ميفروختنالد... باله همالان نسالبت 

کاله تقاضالا بالرای خريالدکنيز، مخصوصالاً کنيالزان زيبالا روی کالالاردان و 

هنر مندان افزايش می يافت، طبعاً نر  آنها نيز زيادتر ميشد، تا آنجالا 

ار دينالالارو درمالالواردی بيشالالتراز آن کالاله بهالالای يالالک کنيالالز گالالاه تالالا صالالدهز

ميرسالالاليد، چنانکالالاله بالالالرادر سالالالليمان بالالالن عبدالملک)خليفالالاله هفالالالتم( امالالالوی 
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کنيزک زيبايی بنام زلفا رايک ميليالون درهالم خريالداری کالرد. هالارون 

الرشاليدکنيزی را بالاله صالالد هالالزار دينارخريالد ويالالک شالالب بالالاوی همبسالالتر 

ن درکا  هارو( »66«)شدو فردای آن او را به فضل برمکی بخشيد.

رقاصاله وخواننالده و نوازنالده بطالور ثابالت مشالغول کالار  ۳٠٠٠الرشيد،

بودند که سيصد تن از آنالان منحصالراً سالاز ميزدنالد و آواز ميخواندنالد. 

اضافه برآنان، عده ای نديم و دلقالک و مسالخره نيالز درمالواردی معالين 

بالاله خالالدمت خوانالالده ميشالالدند کالاله مشالالهور تالالرين ايشالالان ابوالحسالالن خليالالع 

دنی بودنالالد. بهالالای هريالالک از کنيزکالالان کالالا  دمشالالقی وابالالن ابالالومريم مالال

بتفاوت از هزار تا صدهزار دينار بود. نوشته اند که يک بار هالارون 

يک انگشتری را به بهای يکصالد هزاردينارخريالد تالا آنالرا باله يکالی از 

 (6۷«)کنيزکان سوگلی خود ببخشد.

 امين خليفاله )پسالر هالارون الرشاليد( باله پسالر عمالوی خالودجعفر »

پيام فرستاد که کنيالزک زيبالای خالود بالذل را باله او  فرزند هادی خليفه،

بفروشد. گفت که نمی فروشم. ولی امين قيمت را باب وباب برد.آنقالدر 

کالاله سالالر انجالالام جعفالالر راضالالی شالالد، بالالدين ترتيالالب کالاله قالالايق جعفالالر را در 

دجلالاله در برابالالر قيمالالت آن کنيالالزک پالالرازطال کردنالالد و ارزش آن طالالال 

دکه همه به صاحب او تعلق کرور درهم يعنی يک ميليون دينار بو۴٠

گرفالت. گوينالالد ايالالن بالابترين بهالالايی اسالالت کاله تالالا بالاله امالروز بالالرای يالالک 

 ( 6٨« )کنيزپرداخت شده است.

 ازابتکالارات امالين خليفالاله جانشالين هالارون الرشالاليد، ايالن بالود کالاله  

بسالالياری از ،الالالم بچگالالان کالالا  خالالود رالبالالاس زنانالاله پوشالالانيد. مالالادرش 

ادی ازکنيزکان خودوکنيزکان تازه زبيده که اين را بديد او نيز عده زي

خريدديگرش را بلباس پسرانه در آوردکه مانند ،الم بچگان عمامه و 

قبا و کمر بند داشتند و گيسوانشان را برسم آنها پيس وتاب مالی دادنالدو 

آنهالالا را مقالالدوات ناميالالد. ايالالن رسالالم بقالالدری مورداسالالتقبال طبقالاله اعيالالان 



قیام ها.... حماسۀ  59 

و اميالران و بزرگالان  خالفت قرار گرفت که زنان بسياری از وزيران

بغالالداد و ديگالالر شالالهرها بالاله پيالالروی از زبيالالده کنيزکالالان خالالود را قباهالالای 

 ( 6۹« )زربفت و کمر بندی زرين و دستار های ابريشمين پوشانيدند.

 در حرمسالالالرای متوکالالالل خليفالالاله عباسالالالی »بالالاله نوشالالالته مسالالالعودی  

کنيز زيباروی ميزيستند کاله خليفاله بالا تمالام آنهالا نزديکالی کالرده  ۴٠٠٠

ران و واليان که ايالن شالور وشالوق را از خليفاله مالی ديدنالد، از بود. امي

اطراظ و اکناظ بيزانس کنيزان ماهرو و هنر مند برايش ميفرستادند. 

 ۲٠٠پسالالر و  ۲٠٠از آنجملالاله عبالالد  بالالن طالالاهر بالالود کالاله در يکالالروز 

 ( ۷٠«)دختر خوش صورت برای متوکل فرستاد.

 

 رواج امردبازی :

اط خالفالت عباسالی و خالفالت ازپديده هالای ديگالر دوران انحطال»

هالالالالالای فالالالالالاطمی و انالالالالالدلس، رواج همجالالالالالنس بالالالالالازی و بخصالالالالالوص در 

دربارهای خلفا و درنزد طبقات اشراظ و اعيان بود. اين سنت که در 

ايام خالفت امين و المتوکل علی   آ،ازشد و در زمان خلفالای بعالدی 

توسعه يافت، تاحد زيادی مربوط به افزايش روز افالزون نوجوانالان و 

اپسران ترک بودکه بصورت زرخريد يا اسالير از آساليای مياناله باله زيب

بغالالداد آورده ميشالالدند و از آنجالالا ميالالان همالاله مسالاللمانان پراکنالالده شالالدند و 

طالالالولی نکشالالاليد کالالاله بسالالالياری مالالالردان از زنالالالان شالالالان روی گرداندنالالالد و 

بسراغ عشق بازی با آنان رفتند، و برای ايالن کاله بتواننالد ايالن جوانالان 

ای خود ببرنالد و نگرانالی از بابالت آنهالا نداشالته را آزادانه به حرمسراه

 باشند، رسم براين شد که آنان را اخته کنند. 

 شالالالمار ايالالالن امالالالردان و ،الالالالم بچگالالالان و خواجالالاله سالالالراها در »  

کاخهای برخی از خلفا بحدی رسيده بود که فی المثل در کالا  المقتالدر 

نفالالر فراتالالر رفالالت. در بالالزم ميگسالالاری  ١١٠٠٠بالالا  خليفالاله عباسالالی، از 
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ليالالالد بالالالن يزيالالالد مقاربالالالت امردبالالالازی در حضالالالور همالالاله حضالالالار انجالالالام و

ميگرفالالت . در نتيجالاله خلفالالا بقالالدری در شالالهوت رانالالی و عياشالالی افالالراط 

 (۷١« )کردند که اکثر آنان پيش از رسيدن به پنجاه سالگی مردند.

پالالس از آنکالاله حجالالاب در اسالالالم سالالخت شالالد و حرمسالالراها »      

فزونالالالی گرفالالالت و توسالالالعه يافتنالالالد، شالالالمار خواجالالاله هالالالا بالالاليش از پالالاليش 

بازرگانالالانی کالاله بيشالالتر شالالان يهالالودی بودنالالد، بالاله اختالاله کالالردن بردگالالان 

پرداختند تا آنها را بابهای گزافی به فروش رسالانند. هرسالاله هالزار تالا 

سه هزار ،الم بچه درسنين هفت تابيست ساله، ازميان اتبالاع مساليحی 

سلطان از روملی در ،رب و اناتولی در شرق عثمانی دسالتچين و باله 

ر خالفت عثمانی فرستاده ميشدند.دختران باکره جالوان باله عنالوان دربا

،نايم جنگی فتوحات ترکها در سرزمينهای مسيحی يا بعنوان هالدايای 

تقديمی مقامات بلندپايه کشوری، يا از طريق خريد وفروش در بالازار 

کنيزان، به کا  خالفت آورده ميشالدند و در آنجالا تعليمالات بزم را در 

و آواز و شالالعر خالالوانی، داسالالتان گالالوئی، نمايشالالات امالالور خيالالاطی، سالالاز

عروسکی و امثال آن فرا ميگرفتند و بعد به حرمسالرای شالاهی منتقالل 

 ۲۶۶ميشدند. حرم سلطان سليمان قالانونی، چنانکاله گالزارش داده انالد، 

 ( ۷۲« )کنيز ويژه از اين نوع داشت

 خواجالالاله سالالالراها بالالالدو دسالالالته تقسالالاليم ميشالالالدند  خواجالالاله سالالالراهای »

ه داشالالالتند، ولالالالی آلالالالت رجوليالالالت نداشالالالتند و خواجالالاله کالالاله بيضالالال« سالالالفيد»

خوانالالده « قالالره خواجالاله»سالالراهايی کالاله نالاله آلالالت و نالاله بيضالاله داشالالتند و 

ميشدند علير،م هماله ايالن فسالادها و جنايتهالا و حماقتهالا، ناله تنهالا بالرای 

خالالود کشالالورعثمانی، بلکالاله بالالرای بخالالش بزرگالالی از مجتمالالع اسالالالمی، 

و نماينالده « لمالومنينامير ا»همچنان « خليفه»سلطان عثمانی در مقام 

تام ابختيار خدا در روی زمين به حساب می آمد، و قدرت او شالرعاً 

و عرفاً نامحدود بود، زيرا مستقيماً از خدا ناشی ميشد. اين جو فکری 
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بخصالالوص در دورنهالالای اوليالاله خالفالالت عثمالالانی بصالالورت گسالالترده ای 

 ظالل   فالی»حکمفرما بود. خليفه که در عين حالال ساللطان نيالز بالود، 

بشالالالالمارمی آمالالالالالد و طغراهالالالالالا و فرمانهالالالالالايش جنبالالالالاله مقالالالالالدس « ابرض

 (۷۳«)داشتند.

داکترشالالفا، کالاله در اسالالالم شناسالالی مطالعالالات ممتالالدی دارددرايالالن 

مالالورد ميگويالالد  اسالالالمی کالاله بنالالابر نيازهالالای عصالالر)دو خليفالاله اول( بالاله 

کارگردانی مشترک دسالتگاه هالای خالفالت و روحانيالت شالکل گرفالت   

« غنیمهت » و« قهدرت » ين کننالده اصول زيربنالايی آن دو عامالل تعيال

ازتوجه  «اخالق وعدالت ومعنویت» بود ، ورسالت اساسی دين يعنی

بدورماند. بدين جهت وقتيکه امالروز، پالس از گذشالت هزاروچهارصالد 

سالالال،کارنامۀ کالالار گردانالالان ارکالالان چنالالين اسالالالمی ورق زده ميشالالود، 

ايالن نخستين واقعيتی که دراين کارنامه بچشالم ميخالورد، اينسالت کاله در

چهالالارده قالالرن ، در هالاليس مقطالالع زمالالانی و هالاليس مقطالالع مکالالانی درجهالالان 

پهناور اسالم ، چيزی جز انديشهً کسب قالدرت بهالر قيمالت ، همالراه بالا 

حفظ قدرت بهر قيمت ، وسود جويی و ،ارتگری از هر طريق ، چه 

در نالالزد اميرالمالالومنين هالالای مالالدعی نماينالالدگی تالالام ابختيالالار خداونالالد در 

شمشيرکشان عرب و ترک وتاتار و تالرکمن  روی زمين ، چه در نزد

» و مملوک مالدعی اسالالم پنالاهی و چاله درنالزد مالدعيان دسالتار برسالر 

اسالالم » دين بعنوان انگيالزه وجالود نداشالته ، هيچوقالت « بيضه داری 

جالالالز بصالالالورت ابالالالزاری درخالالالدمت جنالالالگ قالالالدرتها و « نالالالاب محمالالالدی 

 (۷4« )سودجويی های اينان به کار گرفته نشده است. 

 

 قب ماندگی علمی وصنعتی ملل اسالمی :مکثی برع

نظری گذرابه وضع اجتماعی کشورهای اسالمی، اين واقعيت  

تلخ ودردناک راثابت ميسازد که از بين کشورجهان اسالمی حتی يک 
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کشور را نميتوان يافت که دارای بنيه اقتصادی محکمی مبتنی بالرعلم 

جهالان  و تکنولوژی باشالد وبالا کشالورهای ،ربالی همسالری کنالد.در ايالن

اسالمی کشوری را نميتوان سراغ نمود که درآن حقوق اساسالی افالراد 

محترم شمرده شالود وحقالوق  بشالرومنجمله حقالوق زن باله عنالوان يالک 

انسان برابر با مرد رعايت گالردد. آنچاله درايالن کشالورها باله نظالر مالی 

خالالورد، وجالالود حکومتهالالای اسالالتبدادی، ،لبالالۀ جهالالل و عقالالب مانالالدگی، 

ن سوز، تالش اکثريت مردم آن برای تهيه اقتصاد ناسالم و فقر اسخوا

 حد اقل مايحتاج روزانه زندگی است.  

دکتر شفا دانشمند ايرانی، درراستای عقب مانالدگی وحشالت آور 

ايالالن » ...  جوامالالع اسالالالمی ، ارقالالام دقيقالالی بدسالالت ميدهالالد ومينويسالالد  

[کشورجهان سومی است که ۵۷دنيای اسالمی، درحال حاضر شامل ]

ه علمی و صنعتی در سطحی بسيار پائين تالر ازسالط  همهً آنها از نگا

زنالالدگی مالالردم ايالالن جهالالان پيشالالرفته اسالالت.آنجا کالاله رقالالم متوسالالط درآمالالد 

 ١٨٠٠٠دبر ، در اروپالا  ۲۷٠٠٠سرانهً سالابنه درامريکالای شالمالی 

دبر اسالالت ، ايالالن رقالالم در کشالالورهای  ١۷٠٠٠دبر و در اوقيانوسالاليه 

رود. وقتيکه کشالوری  دالر فراتر نمی ۹٠٠،ير نفتی جهان اسالم از 

هالالزار دالالالر در سالالال اسالالت ، و  4١چالالون سالالويس دارای درآمالالد سالالابنه 

هالالزار  ۲۵هالالزار دبر و ايسالاللند  ۳١هالالزار دبر و نالالورويژ  4٠ژاپالالن 

هزار دبر و فرانسه ، آلمان ، انگلستان ، ايتاليا،  ۲۳دبر و دنمارک 

هالالالزار دبر ، همالالالين درآمالالالد  ۲٠هالنالالالد ، اتالالالريش و آسالالالتراليا درحالالالدود 

دبر و در بنگلالاله  46٠دبر ، و در پاکسالالتان  ۷۹٠سالالرانه در مصالالر 

دبر و در بهترين شالرايط ،يالر نفتالی  ١٨٠دبر و در چاد  ۲4٠ديش 

دبر ، حتالالی  ۲6٠٠تالالا  ١٠٠ترکيالاله و تالالونس و سالالوريه و مالالراکش از 

درکشورهای برخوردار از عوائد سرشار نفتی ) عربستان سالعودی ، 

ر ، بحالالالرين ليبالالالی ، الجزايالالالر، امالالالارات متحالالالده عربالالالی ، کويالالالت ، قطالالال
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نايجريا ( اين رقم در حدود ده هزار دبر، يعنی کمتر از يالک چهالارم 

درآمد سرانه ای است که به هر فرد کشور کوچک ،ير نفتالی سالويس 

تعلالالق ميگيالالرد. در دو کشالالور همسالالايهً اردن واسالالرائيل ، کالاله جميعتالالی 

يکننالد، معادل يکديگر دارند و در منطقالهً جغرافيالايی واحالدی زنالدگی م

دبر و  ١۵٠٠درآمد سابنه بالا احتسالاب کمالک هالای خالارجی دراردن 

 هزار دبر است. ١6در اسرائيل

درقلمالالرو دانالالش ، ايالالن جهالالان اسالالالمی کالاله روزگالالاری سرمشالالق 

آن عالرب جاهالل را « فرهنالگ اسالالمی » وابی دانش پروری بود و 

 خيره کرده بود، در دوران حاضر مقامی نه چندان باب تر از افريقای

 ۷4سياه ندارد. طبق تازه ترين آمارها، نسبت بی سوادی در سومالی 

%، در 6۲% ، در بنگلالالالالاله ديالالالالالش و پاکسالالالالالتان 6۹% در سالالالالالينيگال 

%، در تالالالالونس  4٠% ، درالجزايالالالالر 4۹%، در مصالالالالر ۵۷مالالالالراکش

(  %٨۵%، و ) در افغانسالتان ۲٨% ، درايران ۲۹%، درسوريه ۳۳

،ربالالالی  اسالالالت. درصالالالورتی کالالاله همالالالين نسالالالبت دراروپالالالای شالالالمالی و

% تجاوز نمالی کنالد و در  4ومرکزی و کانادا وآستراليا و نيوزيلند از

برخی از کشورها چالون دنمالارک وژاپالن باله صالفر رساليده اسالت.تعداد 

مليونی انگلستان سابنه چا  ميشود، معادل  6٠کتابهائيکه در کشور 

کشالور اسالالمی بالابيش از يالک مليالارد  ۵۲مجموع کتابهائيست کاله در 

 شر ميشود.جميعت آنها منت

درسالالالط  عالالالاليتر جهالالالان دانالالالش ، يعنالالالی در قلمالالالرو دانشالالالمندان 

بالالزرگ، ترازنامالاله جهالالان کنالالونی اسالالالم ترازنامالاله ورشکسالالتگی بالالازهم 

بيشالالتری اسالالت کالاله آنالالرا در فهرسالالت برنالالدگان جالالايزهً معالالروظ نوبالالل 

منعکس ميتوان يافت. سه رشته از رشته های پنجگانالهً ايالن جالايزه باله 

فيزيولالالوژی و پژشالالکی ( اختصالالاص علالالوم اساسالالی ) فزيالالک، شالاليمی ، 

دارد که هرساله به برجسته ترين دانشمندان جهالان در هريالک از ايالن 
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نفر برندهً ايالن رشالته  ۳۹٨رشته ها تعلق ميگيرد. درقرن بيستم جمعا 

نفالر انگليسالی  66نفر آنها امريکالايی ،  ١٨٨های سه گانه شده اند که 

نفالر سالوئدی  ١6نفر روسی ،  ١۷نفر فرانسوی،  ۲۷نفر آلمانی، ۵۹،

نفر هندی و بقيه از کشورهای ديگر بوده اند که  ۳نفر سويسی ، ١۲،

از جملهً آنها ميتوان از افريقای جنوبی ، ايسلند ، گواتيماب و اسرائيل 

نام برد. و جهان اسالمی ، جهانی که زمانی ابن سينا ها ، رازی ها ، 

ا بالاله دنيالالای خالالوارزمی هالالا ، بيرونالالی هالالا ، ابالالن هيالالثم هالالا ، مسالاللمه هالالا ر

دانالالالش اهالالالداکرد بالالالود، و در حالالالال حاضالالالر بالالالا جميعالالالت يالالالک مليالالالارد و 

دوصدمليون نفری خود يک پنجم تمام جميعت جهان را دارد، درهمالهً 

قرن بيستم تنها و تنها يکنفر برندهً علمی جايزهً نوبل داشته که آنهم بالا 

« ، دريافالت داشالته اسالت.  ١۹۷۹اتفاق دو فزيکدان امريکايی درسال 

(۷5) 

در فهرسالالالالت سالالالالابنه ايکالالالاله از » ايالالالالن دانشالالالالمند مالالالالی افزايالالالالد   

رشته مختلظ علوم درسالنامه آماری )  64دانشمندان بزرگ جهان در

Qiude بچا  ميرسد ، حتی نام يالک دانشالمند جهالان اسالالمی را در )

فهرست اختراعات و اکتشافات بزرگ دو قرن اخير، نمی توان يافت، 

تالراع سالابنه جهالان حاضالر نمالی همچنانکه در فهرست ده ها هزار اخ

 ( ۷6«)توان يافت.

کنفرانسالی از رفسالای مهمتالرين دانشالگاه هالای  ١۹٨۳درسال   

هفده کشورعربی در کويت تشالکيل شالد. هالدظ ايالن کنفالرانس بررسالی 

علل وجهات عقب ماندگی کشورهای اسالمی وطرحی برای پيشالرفت 

دت کشورهای عربی از لحاظ دانش وتکنالالوژی بالود. ولالی در تمالام مال

کنفرانس، موضوع بحث روی اين نکته متمرکزشده بود که آيا اصوبً 

علالالم ودانالالش بالالا اسالالالم سرسالالازگاری دارديالالا نالاله؟ نماينالالدگان عربسالالتان 

سالالالعودی در ايالالالن کنفالالالرانس اظهالالالار داشالالالتند کالالاله تمرکالالالز انديشالالاله هالالالای 



قیام ها.... حماسۀ  65 

اسالالالم را بالاله عقايالالد وافکالالار « دانالالش خالالالص» اجتمالالاعی اسالالالم روی 

گسترش چنين افکاری در اساس مبالانی مکتب معتزله نزديک ميکند و

عقيالالده وايمالالالان را سسالالت ونالالالاتوان ميکنالالد. نماينالالالدگان کشورعربسالالالتان 

سالالعودی افزودنالالد، علالالم ودانالالش در اسالالاس بالالا اجالالرای اصالالول ومالالوازين 

اسالالالالم در جامعالالاله مخالالالالظ اسالالالت واز ايالالالن رو سالالالبب ايجالالالاد بالالالی دينالالالی 

 (۷۷« )ميشود. 

خصالاليت دکتالالر روشالالنگر دانشالالمند ايرانالالی در ارتبالالاط بالاله يالالک ش

شالالايد درهالاليس موضالالوعی شالالرم » علمالالی عربسالالتان سالالعودی مينويسالالد 

آورتالالر وهالاليس دليلالالی در واپسالالگرايی علمالالی کشالالورهای مسالاللمان بالالابتر 

رئيس دانشگاه « شيخ عبدالعزيزبن باز»١۹٨۲ازاين نباشد که درسال 

کتالالابی  -خالالدمت بالاله اسالالالم -مشالالهور مدينالاله وبرنالالده جالالايزه بالالين المللالالی 

به رشتهً نگالارش « لقمر وسکون ابرضجريان الشمس وا»زيرفرنام 

در آورده و در آن شالالرل داده کالاله   زمالالين مرکالالز جهالالان آفالالرينش اسالالت 

 (۷٨« )وخورشيد بدور آن ميگردد.

پاکسالتان « جماعت اسالمی» بنيان گذار حزب سياسی نيرومند 

، موبنالالا ابالالوالعال  مالالودودی ، کالاله يکالالی از مهمتالالرين مغزهالالای متفکالالر 

يشود، بنوبهً خود تاکيد ميکنالد کاله اگالر اسالمی عصر حاضر شناخته م

علوم فزيک، شيمی ، زيست شناسی ، حيوان شناسی ، زمالين شناسالی 

، جغرافياو اقتصاد بدون تطبيق کامالل آن بالا آنچاله خالدا و پيالامبرش در 

بالالارهً آنهالالا گفتالاله انالالد، تالالدريس شالالوند، باعالالث گمراهالالی جوانالالان مسالاللمان 

مالری چنالد مليالارد شما کاله بالرای کاينالات ع» خواهد شد. و می پرسد  

ساله تعيين ميکنيد و نقش خداوند را در آفرينش شالش روزهً آن ناديالده 

ميگيريد ، چگونه ميخواهيد جوانان تان مسلمان باقی بمانند؟ و چطور 

می توان متوقع اصالت اسالمی آنها باشيد ووقتی کاله باله آنهالا آمالوزش 
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دهيالد هايی را در زمينهً اقتصاد و حقالوق وجامعاله شناسالی امالروزی مي

 «که بطور نهادی با آموزش های سنتی اسالم تفاوت دارند ؟

، با فشارهمين حالزب ١۹۹١فقط چند سال پيش ، در ماه می » 

جماعت اسالمی در مجلس نمايندگان پاکستان قانونی وضع شد کاله از 

آن پس از ذکر علل و عوامالل فزيکالی در کتابهالای درسالی خالود داری 

انفعابت گوناگون شناخته نشود ، شود، فی المثل انرژی عامل فعل و 

زيرا معنی آن برای دانش آموزان جديد اين خواهد بود کاله عامالل ايالن 

فعالالل و انفعالالال هالالا نيالالروی الکتريسالالته اسالالت و نالاله خواسالالت الهالالی ، و 

فرمول شناخته شدهً  ترکيب اکسيژن و هيدروژن بشالرطی کاله خداونالد 

ه هالر فصاللی خواسته باشد ميتواند آب بوجود آورد. وبازهم مقررشد ک

از کتابهای علمی در مدارس با حديث يا متنی مذهبی که بدان مربوط 

باشالالد و نالالاقض آن نباشالالد همالالراه باشالالد، و از ذکالالر نالالام دانشالالمندان چالالون 

نيوتن و بويل وپاستور و فليمنالگ و،يالره نيالز خالود داری شالود، زيالرا 

مفهالالوم آن اينسالالت کالاله قالالوانينی کالاله بالاله آنهالالا نسالالبت داده ميشالالود، بوسالاليلهً 

ی ،ير از خداوند وضع شده اند و اين معنی بت پرستی دارد .... کسان

( »۷۹) 

دکتر شفا درمورد آموزش علوم طبيعی در دانشگاه های ايالران 

« وبيالت فقياله» درجامعاله » نيز نکات جالبی بيالان ميکنالد و مينگالارد 

ايران يک دانشگاه دردرجه اول يالک مرکالز تالدريس شالرعيات و يالک 

شالالالناخته ميشالالالود کالالاله در آن آمالالالوزش هالالالای « خليفالالالة  » پرورشالالالگاه 

علمالالی، در هرمالالوردی و در هالالر سالالطحی ، در درجالالات بعالالدی اهميالالت 

قراردارد و گاه نيز اصوب اهميتی ندارند. محمد بهشتی، رئيس ديوان 

آبالان  ۳٠عالی کشالورايران دريالک سالخنرانی درحسالينيه احمدياله ، در 

ريت درجامعالاله وبيالت فقيالاله کاله تمالالام سالاخته هالالای مالالدي » گفالت  ١۳۵۹

شعبه های امامت هستند، تخصص علمی بهای درجه دوم دارد. بهای 
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درجالاله اول و بخالالش اصالاللی را ميالالدهيم بالاله مکتالالب. در جامعالاله هالالای کالاله 

مکتب الهی آنها شکل و جهت آنها را تعيين ميکند و در انتخاب افراد 

برای مشا،ل بايد سوال اول درجه پابندی اين افراد به اصالول مکتبالی 

ويکی ديگر از مقامات ارشد « درجهً تخصص آنها باشد و سوال دوم 

مالن باله عنالوان يالک شالهروند جمهالوری » جمهوری اسالمی ميگويد   

اسالمی عقيده دارم که دانشگاه محل يک متخصص نيست، بلکه محل 

يالالک فالالرد مکتبالالی اسالالت کالاله در ضالالمن تخصالالص را هالالم درآنجالالا فالالرا 

فالدای هاليس  ميگيرد.  ما مسئله مکتبی بودن دانشگاه هالا را نمالی تالوانيم

چيز ديگالری بکناليم. نمالی تالوانيم ارزش هالای ،ربالی را بخالاطر اينکاله 

« ) متخصالالص کالالم داريالالم يالالا اصالالال نالالداريم در دانشالالگاه هالالا احيالالا کنالاليم.

(» ١۳۶۳حسالالين موسالالوی نخسالالت وزيالالر ، روزنامالالهً کيهالالان شالالهريور 

دانشگاه جای تربيت متخصص نيسالت ، هالدظ نظالام آموزشالی مالا فقالط 

کاظم اکرمی ، وزير آموزش و پرورش، « ) پرورش خليفة   است.

( و دانشکدهً رياضالی  ١۳۶۳آبان ۲۳در مصاحبه با راديو تلويزيون  

در آگالالاهی خالالود در مالالورد پالالذيرفتن دانشالالجو « امالالام جعفالالر صالالادق » 

دررشتهً رياضی مواد امتحانی مسابقهً ورودی را چنين تعيين ميکند   

سالالالم و انقالالالب اصالالول اعتقالالادات اسالالالمی ، احکالالام اسالالالم، تالالاريخ ا» 

و در ماهنامالاله ارگالالان نشالالراتی « اسالالالمی، زبالالان عربالالی و شالالرعيات 

جمهالالوری اسالالالمی مشخصالالات يالالک مکتبالالی واقعالالی چنالالين درجالاله بنالالدی 

اعتقاد به وبيت فقيه ،عشق به شالهادت ، بردبالاری موسالی » ميشود   

وار ، اطاعالالالت از روحالالالانيون، نالالاليم سالالالاعت مطالعالالاله در شالالالبانروز در 

 (٨٠« )ول اکرم و ائمه عليه السالم.تاريخ جنگ های زمان رس

کشالالالور اسالالالالمی جهالالالان  57بدينسالالالان مجموعالالالهً ناهمالالالآهنگی از

سومی ، در قيد و بند تعصبات مذهبی، از رشد استعداد های شاگردان 

و دانالالش آمالالوزان درعرصالاله علالالوم معاصالالر جلالالوگيری ميکننالالد وبيشالالتر 
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برای فراگيری علوم دينی و ادبيات سعی بخرج ميدهند، اينسالت علالت 

اساسالالالالی تمالالالالام بالالالالدبختی هالالالالای جوامالالالالع اسالالالالالمی و عقالالالالب مالالالالانی آنهالالالالا 

 ازکشورهای پيشرفتهً جهان .

به نظر ميرسدکه عالالوه بالر ممانعالت روحالانيون درکسالب علالوم 

معاصر، عامل ديگری نيز در تشديد بدبختی وعلت عقب ماندگی ملل 

اسالمی نقش مالوثر داشالته باشالد وآن تبليغالات در خصالوص وارسالتگی 

القه به امور دنيالوی اسالت. مساللمانان  معتقالد انالد کاله مسلمانان وعدم ع

خدا بهرکه بخواهالد عالزت وياذلالت ميدهالد واز مالال دنيالا باله هالرکس باله 

هراندازه که اراده نمايدمی بخشد، بنابرين مسلمانان  دست باله فعاليالت 

های خالق نميزنند و در صدد بهبود زنالدگی خالويش برنمالی اينالد. ايالن 

ائی مسلمانان باله اموردنيالائی، خالود عقيده وطرزتفکر، موجب بی اعتن

داری ازفعاليت های بلند مدت اقتصادی، سلب قوهً ابتکار فردی برای 

افالالزايش توليالالالد، عالالدم وجالالالود ارادهً بزم بالالالرای اخالالذ تصالالالميم درکارهالالالا 

 گرديده است.

همالالوطن بالالادرد وبالالادرک مالالا جنالالاب هاشالالم انالالوری در مقالالاله يالالی 

نفالالالاق، ظلالالالم،  کشالالالور اسالالالالمی )بجالالالز 5۷در کالالالداميک از  »مينويسالالالد 

،الرور و خالود خالواهی(، عالدالت اسالالمی  تبعيض، فسالاد، بالی قالانونی، 

 ١٨۳٨ -١٨۹۷)  حکمفرماسالالالالت؟ عالمالالالاله سالالالاليد جمالالالالال الالالالالدين افغالالالالانی 

در ،الرب زنالدگی کالردم اسالالم را ديالدم ولالی ناله »   ميالدی( می گفالت  

مسلمانان را، در شرق زندگی کردم مساللمانان را ديالدم ولالی ناله اسالالم 

  «.را 

کالاله از خالالورد تالالا بالالزرگ همالاله ميگالالوييم  کالاله اسالالالم ديالالن در حالي

مجموع قانون  صل  و صفا، برادری و برابری، عدالت، ترحم  و در 

عالم بشريت است، اما کجاست تطبيق اين قانون و اينهمه خوبی ها و 

ذريعالالۀ قالرآن عظاليم الشالالأن و رسالول مقبالالول  فضالائل کاله خداونالالد متعالال 
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مثالالال کشورعربسالتان کالاله از  بالاله طالور خالود باله مالالا عنايالت نمالالوده اسالت.

جملالاله کشالالور هالالای سالالرمايه دار جهالالان اسالالالم بعالالد از قطالالر، کويالالت و 

ميرود، از ثروت ،يبی خداوند ) بدون اينکه  امارات عربی  به شمار 

دسالالتهای شالالان آبلالاله کنالالد و يالالا عرقالالی از جبالالين  شالالان بريالالزد( بهالالره منالالد 

 گرديده است،  می بايست دست کشورهای را که در اطالراظ شالان از 

مثالالالال کشالالالور هالالالای  فقالالالر مالالالی ميرنالالالد ميگرفتنالالالد کالالاله نگرفتنالالالد.  بطالالالور 

زيمباوی، سوماليا، کانگو و افغانستان که هالر يالک آن از نگالاه فقالردر 

دهم کشورهای فقير وعقب ماندی جهالان  رديظ های اول، دوم، پنجم و 

  اسالم قرار دارند.

بالالرادر زادی ملالالک فهالالد   ١۹55شالالهزاده الوليالالد بالالن تالالالل متولالالد 

ميليالون  ۳۲٠  سابق عربستان طياره جت شخصالی را باله قيمالت  پادشاه

ميليالالون دالالالر بالالرای  ١٨٠دالالر ازيالالک کمپنالالی اروپالالائی  خريالالد و مبلالال   

مصالالالرظ رسالالالاند کالالاله قيمالالالت  ُملمالالالع کالالالاری بيالالالرون طيالالالاره بالالالا طالالالال بالالاله 

ميليون دالر ويالا باله عبالاری ديگالر باله ناليم  5٠٠مجموعی اين طياره به 

قصالالر بالالال دار شالالهزاده دارای ايالالن طيالالاره و يالالا  ميليالالارد دالالالر رسالاليد. 

مشخصات است   قصر هوائی و يا بالدار شهزاده  الوليد بن تالالل کاله 

مسالالافر را دارا مالالی  ٨٠٠ -5٠٠از ساله طبقالاله تشالالکيل شالالده و گنجالالايش  

بسالتر بالزرگ دو نفالری،   5باشد  دارای حمام ترکالی، اطالاق خالواب بالا 

ر نفالالری، اطالالاق جلسالالات، صالالالون کنسالالرت، گالالاراج مالالوت ١4ميالالز نالالان 

جالالالالب از همالالاله اطالالالاق نمالالالاز بالالالا جالالالای نمالالالاز  مخصالالالوص شالالالهزاده، و 

کمپيوتری که هميشه رو به قبله ميباشد مالزين گرديالده اسالت.  و قالرار 

  به کازينوی هوائی مبدل گردد. ۲٠١۲سال  است در 

بر اساس  مجلۀ تايمز، شهزاده الوليد بن تالل با دو خالانمش در 

 ١5٠٠تالزئين بالا  کاله  اطالاق ۳١۷ميليون دالری که دارای  ۳٠٠قصر 

تن سنگ مرمر ايتاليائی، قالالين هالای ابريشالمی، و تشالناب هالای مالزين 
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آشالالپزخانه بالالا آشالالپز هالالای  4تلالالويزون و  پايالاله  ۲5٠شالالده بالالا آب طالالال، و 

نفر ،ذا تهياله ميکننالد در  ۲٠٠٠ماهر که در چند ساعت محدود برای 

  رياض عربستان زندگی ميکنند.  شهر 

]مردمالان[ کشالور هالای اسالالمی  %٨5بختانه  درحال حاضر بد 

% آن ،الالالالالالرق در عياشالالالالالالی و ١5،الالالالالالرق در جهالالالالالالل و بيسالالالالالالوادی  و 

خبری از خداوند است.  اين شاهان و شيخان مفت  خوشگذرانی و بی 

% 5فريب با چلتار و قبا های دراز خود حتالی  خور، متکبر، و عوام 

مفسسالات عالالی  از آن پولهای بالاد آروده را صالرظ سالاختن مکاتالب و 

رهنگی در کشور های فقير اسالمی نميکنند، تا جهان اسالم علمی و ف

کاله منالتن باله جنگهالای خانمالان سالوز ميگالردد  از اينهمه جهل و نالادانی 

فالالارغ گردنالالد و در سالالاحات سالالاينس و تکنالالالوژی  بالالا جهالالان پيشالالرفته 

حيظ است که قرآن برای مسلمانان نازل شده و بهره   نمايند.   همسری 

رند.]چونکه  مسلمانان  دانالش بهالره گيالری اش را ،ير مسلمانان می ب

 (٨١« ) از آن را ندارند.   [

متاسفانه چيزی که درسالهای اخير درکشالورهای اسالالمی زيالاد 

چشمگير ومايه خوظ وارعاب ملالل مترقالی ،الرب شالده اسالت، دهشالت 

افگنالالالالی وصدورتروريسالالالالم بالالالالرای نالالالالابودی مالالالالردم بيگنالالالالاه از سالالالالوی 

گز بمعنالی همسالری کالردن بالا بنيادگرايان اسالمی است که اين امر هر

تمدن ودست آوردهای تکنولوژی جهان پيشرفته و،ير اسالمی نيسالت 

ونه بمعنی رشد فرهنگ وخرد جهان اسالم است.امروز جهان متمالدن 

از نام وحضالور مالردم مساللمان درکشالورهای خالود وحشالت دارنالد واز 

معاشالالالرت ونزديکالالالی وايجالالالاد روابالالالط اجتمالالالاعی بالالالا مسالالاللمانان متنفالالالر 

رحالی که کشالورهای اسالالمی باليش از هرزمالان ديگالر باله وبيزارند. د

کمک کشورهای مترقی و دست آوردهالای فنالی جهالان پيشالرفته ،الرب 

 محتاج تراند.
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به امید روزی که  مردم ما از سهواد ودانهش الزم برخهوردار   

گردنههههد وخههههرد ودرایههههت انسههههانی خههههود را در راه رفههههاه اجتمههههاعی، 

ویش بکهار گیرنهد وفقهر شکوفایی دموکراسی وبهبود زندگی فردی خ

وجهههل وبیسههوادی را از کشههور خههود نههابود کننههد. وبههه آزادی بیههان و 

تسههاوی حقههوق زن ومههردو بههه ارزشهههای منههدرج در اعالمیههه جهههانی 

 حقوق بشراحترام گزارند. 
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                             446-44۵الظ، ب، ص -*

 5۲٠، 5٠۲الظ، ب، صص   -**

  ۴١۵ -۴١۴سال،ص  ١۴٠٠پس از دکترشفا، -١

، الظ، ب، ص ۳٠۴دکترانصاری)روشنگر(، بازشناسی قرآن، ص-۲

4۷۵ ،۵۲٠ - ۵۲١ 

          ۳۹١،  ۲٨۷ -۲٨۵ابن خلدون، مقدمه، صص -۳

 ١۹6، ص١ابن خلدون، مقدمه، ج -۴ 

                    ۲۷۹ -۲۷۷، ص  ١سال،ج ١۴٠٠دکترشفا،پس از -۵

  ۳٠۲دکتر شفا، همان، ص  -6 

              ١6٨، ص١، بحوای طبری، ج ۳٠۳دکترشفا، همان،ص -۷ 

  ۳٠۲دکترشفا،همان، ص -٨ 

سالالالالليمان راوش ، سالالالاله واکالالالالنش تکالالالالاوران خالالالالرد درخراسان،نشالالالالر  -۹ 

  ۲٠٨ -۲٠۷نيما.صص

                           ۲١١راوش، همان، ص  -١٠ 

  ببعد ۲١۵راوش، همان، ص  -١١  

  ١٠٨4، ص۲زاروچهارصد سال ،جدکتر شفا،پس از ه -١۲ 

  ۲۹6، ص١دکتر شفا ،پس از هزار وچهارصدسال،ج  -١۳ 
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  ۲۹۳، ص ١سال،ج ١۴٠٠دکترشفا، پس از -١4 

تاريخ ايران اززمان باستان تاسده هيجدهم،ترجمه کريم کشاورز  -١5 

  ۳۹۷، ۳۹۶ص ، دکتر شفا، همان،  ١۵۵، ص 

، ١السالالالير، ج ، خوانالالالدمير، حبيالالالب ۳۹۷، ۳۹۶دکتالالالر شالالالفا،  ص -١6 

  4٨١ص

  ۳١۲، شفا،ص ۳۹۲، ص١ابن خلدون،ج -١۷ 

  ۳۹۵، شفا، ص ٨۲علی ميرفطروس،اسالم شناسی، ص-١٨ 

  ٨۳ميرفطروس،اسالمشناسی، ص  -١۹ 

  ۴٠۵، شفا،٨۷ميرفطروس،اسالم شناسی، ص -۲٠ 

، شالفا، ص ٨۹،اسالم شناسی، ص١۳۵فارسنامه ابن بلخی، ص  -۲١ 

۴١٠  

 ،۷۲لدی ديگر صپنن نقد برکتاب تو -۲۲ 

  4۷پطروشفسکی،اسالم درايران، ترجمه کريم کشاورز، ص-۲۳

  6۵، تاريخ تمدن اسالمی، ص۵١۳شفا، همان،ص  -۲4 

                             ۵١۳شفا، همان، ص -۲5 

  4٠۵شفا، همان، ص -۲6 

  ۴٠۴، ص ١سال ، ج ١۴٠٠دکترشفا،پس از  -۲۷ 

  ۴٠٠۵شفا، ص ، بحوالۀ  ۲٨٠،ص۲مروج الذهب،ج-۲٨ 

                         ۳٨۶۵، ص ۹، طبری، ج۴٠۶دکترشفا، ص -۲۹ 

  ۴٠۵دکترشفا، همان، ص  -۳٠ 

  ۲۳-۲۲ضحاک ماردوش، ازسعيدی سيرجانی، ص -۳١ 

،تالالالالاريخ ١۳۵،فارسالالالالنامه ابالالالالن بلخالالالالی،ص ۴٠۵دکترشالالالالفا، ص  -۳۲ 

                           ۹۳شناسی، ص ، اسالم ١۶۴طبرستان، ص 

  ۴٠۹ -۴٠٨ببعد، شفا، ص ۵۳تاريخ بخارا، ص -۳۳  

  ۶۵تاريخ بخارا، چا  مدرس رضوی، ص-۳4 
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، ۳۵،آثارالباقيالالالالاله بيرونی،صالالالالالص۴٠۴دکترشالالالالالفا، همالالالالالان، ص  -۳5 

۳6،4٨    

 ۳٨۷6، ۳٨۵۵،ص ۹،بحوالالالاله طبالالالری،ج۴٠۴دکتالالر شالالالفا،همان،  -۳6 

،۳٨۷۷ 

   ۳٨۵۴،ص ۹، طبری، ج۴٠۴دکترشفا، ص  -۳۷ 

  ١۲٠۷،ص ۲بری، ج،ط۴٠۵دکترشفا،  -۳٨ 

                     ۳٠۳، ص ۳،کامل،ج۴٠۵دکترشفا،  -۳۹ 

   ٨٠تاريخ سيستان ، چا  بهار ص  -4٠ 

  « اپرويالالز مرزبالالان سجسالالتان»بالالالذری نالالام ايالالن پادشالالاه سيسالالتان را-4١

و ترجمالالالاله ( ۴٠١شالالالالودفتول البلالالالالدان)متن عربالالالالی، ص  مينگارد،ديالالالالده 

  ببعد ۲۷٠آذر نوش، ص  فارسی 

                        ٨١يخ سيستان ،ص تار -4۲

                     ٨۲تاريخ سيستان،ص  -4۳

      ٨۲تاريخ سيستان ،ص  -44

  ، ترجمالاله فارسالالی ۴٠١بالالالذری، فتالالول البلالالدان ، طبالالع قالالاهره ص  -۴5

  ۲۷١-۲۷٠ص 

     ٨۳تاريخ سيستان ،ص  -۴6

  ، ص  ١ ، افغانسالتان بعالد از اسالالم ، ج٨۵تاريخ سيسالتان ، ص  -۴۷

١۵٨   

     ١۵٨، ص ١افغانستان بعد از اسالم، ج  -۴٨

     ۵٨، افغانستان بعد از اسالم ص٨۵تاريخ سيستان ، ص  -۴۹

                                ٨۵تاريخ سيستان ، ص  -5٠

  ٨۳تاريخ سيستان،ص   -5١ 

، پالنن نقالد برتولالدی ديگالر،ص ۲۲-۲١دکترشفا،تولدی ديگر،ص  -5۲ 

۶۶،۶۷  
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 -۲۳٠، ۲۲۹، ص ۲جرجالالالالی زيالالالالدان،تاريخ تمالالالالدن اسالالالالالمی، ج -5۳ 

  ، ١۹۵۶، صص۵طبری،ج

خسالالالرو خسالالالروی ،ايالالالران از زمالالالان ساسالالالانيان تالالالا پايالالالان دوره  -54 

  ، ۶۹ -۶۶سلجوقيان، ص 

، جرجالی زيالدان،  ۲۵۵، ص۲مرتضی راوندی ،تاريخ اجتماعی ، ج 

  ۲١۹ص 

  ۶۶ص ، جزيه در اسالم، ۲۲٨، ص ۲تاريخ تمدن اسالمی،ج  -55 

                   4۹۲-4٨٨دکترشفا، همان ،ص-56 

  ۵۲٠، ص ١دکترشفا،ج  -5۷

 ( 4٨، ص ۷، )بحواله اآل،انی، ج۵١۹دکتر شفا، همان ص -5٨ 

                   ۵۲١دکترشفا، همان، ص -5۹ 

  ١٨۷دکترحسين زرينکوب، دوقرن سکوت، ص -6٠ 

       ۵۳۵، شفا، ص١٨٨دوقرن سکوت، ص -6١ 

  6٠۵، شفا،ص۲4۷تمدن اسالمی، ص -6۲ 

  6٠۵، شفا، ص۲4۵،٨١۳تاريخ تمدن اسالمی، ص -6۳ 

  6٠6، شفا، ص6٨خواندمير، دستورالوزرا ص --64 

  6٠٨، ص۳۳٨مقدمه ابن خلدون، ص -65 

  ٨۹٠، ٨۷۹جرجی زيدان، تاريخ تمدن اسالمی، ص-66 

  6١۵، شفا،ص۹٨6تاريخ تمدن اسالمی،ص -6۷ 

               6١6،شفا،ص۹٨6سالمی، صتاريخ تمدن ا -6٨ 

  ۹٨۵تاريخ تمدن اسالمی، ص -6۹ 

  6١۷، شفا،ص١١۵، ص۲مسعودی، مروج الذهب، ج -۷٠ 

                     6١٨، شفا،ص ۹۹٨تاريخ تمدن اسالمی،ص  -۷١ 

                         6۲۷سالالالالالالالالالالالال، همانجالالالالالالالالالالالا، ص ١4٠٠دکتالالالالالالالالالالالر شالالالالالالالالالالالفا،پس از -۷۲ 
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     6۳۷، ص  شفا،همان منبع -۷۳ 

  4٨۷دکتر شفا ، پس از هزاروچهارصد سال، ج ا ، ص -۷4 

                       ۳۹کتر شفا، تولدی ديگر، ص د -۷5 

  4٠کتر شفا، تولدی ديگر، صد -۷6 

                       ۳۵۷دکتر روشنگر،   اکبر،ص  -۷۷ 

  ۳6۵همان، ص  -۷٨  

                 4۲-4١داکتر شفا، تولدی ديگر ، ص  -۷۹ 

  4۲۲شفا ، تولدی ديگر، ص  -٨٠  

مقالالابت هاشالالم انالالوری ديالالده ۲٠١١پورتالالال افغالالان جالالرمن آناليالالن،  -٨١ 

  شود.
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 فصل دوم

 

 دوصد سال مقاومت کابل دربرابر

 حمالت  اعراب

 

 

 زنبیل یا رتبیل؟ -کابلشاهان

طالالالرظ  هنگالالالام نفالالالوذ اسالالالالم درمرزهالالالای افغانسالالالتان، کابالالالل از

شاهانی اداره و رهبری ميشدکه در تاريخ بنالام کابلشالاهان يالا زنبيالل و 

رتبيالالل ناميالالده شالالده انالالد، وقلمالالرو حکومالالت شالالان تالالا سيسالالتان وزرنالالگ 

ترديدی نيست که کابلشاهان و زنبيل هالا دوخانالدان ازهالم  گسترده بود.

جدا بوده اند و مثل مردم کابل مذهب برهمنی يا هندويی  داشته انالد و 

شتندکه مهاجمان عرب از حوزه فرمان روايالی شالان گذرکننالد، ميل ندا

وبه همين دليل بيش از دوقرن در برابر ايشالان سرسالختانه ايسالتادند و 

راه پيشروی اعراب را به جنوب و مشرق برای رساليدن آنالان باله دره 

  سند بستند.

بوسورت، محقق انگليسالی، معتقالد اسالت کاله  کمالابيش يالک سالده 

فغانسالتان برخالی فرمانروايالان هپتالالی جنالوب پيش از آمالدن اسالالم باله ا
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م( و ميراکوب)حالالالالدود ۴۹٠ -۵١۵هنالالالالدوکش ماننالالالالد تورامانالالالالا )حالالالالدود 

( قالالدرت بزرگالالی درشالالمال هنالالد سالالاخته بودنالالد. رفتالاله رفتالاله ۵١۵-۵۴۴

چنالالالالگ انالالالالدازی بالالالاله شالالالالمال هنالالالالد سسالالالالت شالالالالد و در سراشالالالاليبی زوال 

قرارگرفت،امادربخشالالهای جنالالوب و مشالالرق هنالالدوکش فرمالالانروا يالالان 

ه صورت امرای محلی به زندگی خود اداماله دادنالد و چنانکاله هپتالی ب

ديده ايم اين اميران لقب زنبيل )يارتبيل( داشتند. پيدا شدن اين لقب در 

دوره هالالای ديرپالالايی ازخالفالالت معاويالاله تالالا هالالارون الرشالاليد و روزگالالار 

قطعالاً لقالب "رتبیهل"يالا  "زنبیل"امرای نخستين صفاری نشان ميدهدکه

ه نام شخصی. با اينهمه شکل دقيق ايالن لقالب تالا سلسله پادشاهی بوده ن

 ( ١) .اندازه ای مبهم است

عالمه احمدعلی کهالزاد،در مالورد رتبيالل  شالاهان کابالل   مرحوم

مقالالالتی دارد ودر قسالالمتی از آن چنالالين مينويسالالد "  رتبيالالل شالالاهان کالاله 

معاصر ظهور ديالن مقالدس اسالالم در سالرحدات سيسالتان تالا زمالان فالت  

فاری در جنوب هندوکش سلطنت داشتند کابل بدست مفسس سالله ص

و رايالان برهمنالالی کاله مالالدتی مرکالالز شالان کابالالل و سالپس )ويهنالالد( قريالالب 

اتالالک بالالود و روی همرفتالاله مالالدت قريالالب چهالالار قالالرن سالاللطنت جنالالوب 

» يالالا « کوشالالان ويفتلالالی» هنالالدوکش بدسالالت آنهالالا بالالود، از روی نالالژاد 

 بودند.« خيونی

دوری همين قسالم از نقطاله نظالر آيالين و عقيالده وضالعيت در تمالام 

سلطنت کابلشاهان يکسان نيست، زيرا درين وقت آيين بودايی، آفتالاب 

پرستی، برهمنی، هندويی، شيوايی و،يره در جنوب هندوکش معمول 

مساليحی  ۷٨يعنی بعد از سالال « کدفيزس دوم»بود. از زمان سلطنت 

آيين شيوايی در جنوب هندوکش شرقی وجود داشت و پادشاه کوشانی 

ی آن شمرده می شد و مسالکوکات او بالا تصالوير مذکور از پيروان جد

 و گاو )ناندی( شهادت صري  درين باره ميدهد. « شيوا»
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مسيحی برهمنی هالا وبالودايی  ۶۳٠هيوان تسنگ زاير چينی در

هالالا، همالالاله را در کوچالاله هالالالای شالالهر کاپيسالالالا و در سالالاير نقالالالاط جنالالالوب 

هنالالدوکش ديالالده اسالالت. کشالالظ آثالالار و شالالواهد معبالالد برهمنالالی در کوتالالل 

اين نظرياله را باله ثبالوت ميرسالاند. عبالدالرحمن بالن سالمره در خيرخانه 

کوه "زور" در زمين داور بزرگترين معبد برهمنی های آفتاب پرست 

را خراب نمالود. در "سالکاوند")لوگر( بزرگتالرين معبالد هنالدوان وجالود 

داشالالت و هنالالدوها از اقطالالار هنالالد بالاله ديالالدن آن مالالی آمدنالالد. از ايالالن همالاله 

شود کاله پيالروان بالودايی، برهمنالی، اشارات پراگنده واض  معلوم می 

آفتاب پرست و هندو جنوب هندوکش را فرا گرفتاله بود.آنهالايی را کاله 

معروظ شده « هندوشاهی» يا « برهمن شاهی » در تاريخ به صفت 

انالد، برهمنالی ميداننالد. بالاله ايالن ترتيالب پادشالالاه مقتالدری را کاله هيالالوان ـ 

و « کابلشالاه» تسنگ در کاپيسا ديده و نيروی او را تعريظ می کنالد، 

ميتالالالوان خوانالالالد و کسالالالانی را کالالاله مالالالفرخين عالالالرب در « رتبيالالالل شالالالاه»

هجری( بنالام رتبيالل يالاد  ۲۵٨تا   ۳٠عرصه  دوصد سال )از حوالی 

 (۲نموده اند، هندو يا برهمن ميتوان دانست. ")

محقق دانشمند ايران محمدتقی بهاربرای نشان دادن صالورت    

ن درحواشالی  تالاريخ سيسالتان دقيق اين لقالب در نخسالتين يالادآوری از آ

اين اسم در،الب کتب تاريخ ،خاصه نسخ » ش( مينگارد ١۳١۴)چا 

چاپی" ُرتبيل" ضبط شده اسالت وآن لقالب پادشالاهان کابالل وسجسالتان و 

ُرخن بوده اسالت. لاليکن درايالن نسالخه )تالاريخ سيسالتان( گالاهی "زبيالل" 

وگالاه "زنبيالل" ودرچنالدين جالای هالم "زنبيالل" بالا تمالام نقالاط نوشالته شالده 

است وحتی يکجاهم "رتبيل" مطابق ضبط معروظ نوشته نشده است. 

چون اين نسخه درصحت اسامی وسنين کالم نظيراسالت ، هماله جالا ايالن 

اسم رايا بی نقطاله ويا"زنبيل"مطلقالاً بالا زا  ضالبط کالرده اسالت، اسالباب 

اين شدکه نگارنده را درضبط معروظ اين اسالم ترديالدی حاصالل شالود 
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،لالالط وقالالديمی از ترجمالاله طبالالری واز قضالالا نسالالخه خطالالی ومعتبالالر وکالالم 

بدسالالت افتالالاد  کالاله دراواخالالر قالالرن ششالالم هجالالری نوشالالته شالالده وبالاله عقيالالده 

حقيرصالالحي  تالالرين ترجمالاله هالالای طبالالری اسالالت کالاله تالالا امالالروز ديالالده ام 

ودرآن نسخه ديده شد که همه جا اين اسم " زنتبيل" بالا زا هالوز ونالون 

وتای مثنان بعد از آن وبالا  ويالا ]ول[ ضالبط آمالده بالود و دريالک مالورد 

همين اسالم را "زنالده پيالل" نوشالته اسالت.از ديالدن ايالن امالال  اخيربالرای 

نگارنده ترديدی باقی نماندکه اصل اين کلمه "زنتبيل" بوده و"زنتبيل" 

همالالان "زنالالده پيالالل" اسالالت کالاله درادبيالالات فارسالالی هالالم مکالالرر درتعريالالظ 

بههتن زنههد پیههل پهلوانالالان اسالالتعمال شالالده اسالالت، چنانکالاله فردوسالالی گويالالد  

معنالالی فيالالل ژيالالان وبالالزرگ. توضالالي  آنکالاله "تالالا " ... بالاله وبجههان جبرئیههل

و"دال" باهم مکرر تبديل ميشالوند. و"ُرتبيالل" بالا تحقيقالاتی کاله نگارنالده 

 (۳« )بعمل آورده نه بفارسی ونه به هندی هيچکدام معنی ندارد.

مرحوم پوهاندحبيبی،نتيجه تحقيقات مرحوم بهار را نمی پالذيرد 

آن مينويسالد کاله    و زير عنوان ضبط های مختلالظ نالام رتبيالل واصالل

کاتبان کتب  خطی آنرا به انواع مختلظ  رتبل، رتبيل، رتپال، زنبيل، 

زنيل و،يره آورده اند وهمين امالی عجيب و،ريالب بالوده کاله موجالب 

سو  تفاهم محشی فاضل تاريخ سيستان ومجمل التواريخ مرحوم ملک 

الشالالالعرا) بهار(خراسالالالانی گرديالالالده وآن کلمالالاله را از ريشالالاله"زنده پيالالالل" 

رسی پنداشت واصل آنرا زنتبيل يا زنبيالل گفالت . حبيبالی مالی افزايالد فا

که  راورتی محقق معروظ افغان شناس انگليسی ميگويد کاله ايالن نالام 

اصالالالً در هنالالدی رتالالن پالالال بالالوده وتصالالحيظ شالالده اسالالت،ولی مورخالالان 

عرب مانند بالذری ويعقوبی وطبری ومسعودی، اين کلمه را بابتفاق 

نالالرا" رتابلالاله " نگاشالالته انالالد. حبيبالالی از "رتبيالالل" ضالالبط کالالرده، وجمالالع آ

تحليل اين نام در زبانهای اوستائی وساسنکريت به ايالن نتيجاله ميرسالد 

کالالاله اصالالالل ايالالالن کلمالالاله"رتبيل"  وبالالاله معنالالالی پرورنالالالده عشالالالق وسالالالرور 
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ومهرور، يا پرورده ربة النوع محبت، يا پرورنالده رادان وخردمنالدان 

 (۴است.)

 -ی هيالالوانبوسالالورت مالالدعی اسالالت کالاله بنالالابرگزارش زايربالالوداي

" بالالالوده تههها -شهههونتسالالالانگ)اوايل سالالالده هفالالالتم مالالاليالدی(، لقالالالب زنبيالالالل "

" زون داذ" را بصالالورت "تهها -شههوناسالالت.مارکوارت تلفالالظ باسالالتانی "

ژنبيالل،  -شايد مارکوارت در اصرار اينکه ُزنبيالل توضي  کرده است.

شکل واقعی اين کلمه است محق باشد. وی ايالن کلماله را واژه مرکبالی 

ُزن »ل آن نالالالام خالالالدا آمالالالده اسالالالت وريشالالاله آن بالالالهميدانالالد کالالاله دربخالالالش او

ُزن داده( درفارسالالالالالی ميانالالالالاله «)ُزن داذ»ُزن داددهنالالالالالده( يالالالالالا«)داتبهههههر

احتمالالالالابً درنالالالالام جغرافيالالالالايی  -بخالالالالش داتبالالالالر -ميرسد.درموردنخسالالالالت

)زمالين داددهنالده( بازتالاب يافتاله اسالت. باله بالاور داتبهر-زمینزمينداور، 

هار( قشالالالق بوسالالورت،زنبيلها زمسالالتان را در گرمسالالير الالالرخن) قنالالد

ميکردنالالد ويالاليالق تابسالالتانی آنهالالا بلنالالديهای سردسالالير زابلسالالتان بالالود، امالالا 

مرکز دينی وفرهنگی پادشاهی در زمينداور قرارداشت. پرستش ايزد 

زون= سالالون يالالا زور)آفتالالاب( کالاله هيالالوان تسالالنگ بالالا شالاليفتگی وتفصالاليل 

ازآن توصيظ کرده است، بريکالی از تپاله هالای ايالن ناحياله ]درنزديالک 

نی زمينداور[صالالالورت ميگرفالالالت. بوسالالالورت عالالالالوه کنالالالو« ده زور»

ميکند درگزارشالالی دربالالاره فتالالول يعقالالوب بالالن ليالالث کالاله دوقالالرن پالالس از 

حمله عبدالرحمن بالن سالمره برزمينالداور روی داد از پرستشالگاه زون 

يالاد ميشالود کاله برسالرکوهی نهالاده بالود. دراينجالا شالاه راخالدا ميخواندنالالد 

ازيکجالا باله جالای وبرتخت زرينی که دوازده نفرآن راحمالل ميکردنالد، 

ديگری ميرفت. بوسورت ميگويد خاستگاه وبستگيهای اين آئين معلوم 

نيست ،اما ترديدی نيست که هيس بستگی وارتباطی با آئالين بالودائی يالا 

زرتشتی نداشته است. هيوان تسانگ توضي  ميدهدکه زون درجايگاه 

مقدسالالی جانشالالين ايالالزدی کهالالن گرديالالد. ومالالارکوارت عقيالالده داشالالت کالاله 
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خالالدای آديتالالا"  -ن احتمالالابً بالاله پرستشالالگاه کهالالن بنيالالاد"خورپرسالالتش زو

 (۵درملتان پيوند داشت. )

بوسورت ازقول پروفسورتوچی باستان شناس معروظ ايتاليائی 

در پيوست کتاب خود )سيستان( ميگويد  امکان پيوند ميان ايالزد زون 

وايزدهندی شيوا، قابل بحث است. بنابگفته جهان گردان چينائی، ميان 

سونا وشيوا پاره ای هماننديهای مهم بچشم ميخورد. پروفيسر  پرستش

هالاليس چيالالزی پالالای ايالالن باورمالالا را سسالالت  » تالالوچی نتيجالاله ميگيالالرد کالاله 

نميکنالالد کالاله زون)يالالا زونالالا(، سون)ياسالالونا(برگرفته از شالالکل شالاليوا يالالا 

انطباق دادن شيوا با ايزدی محلی اسالت کاله ازهنالد باله کاپيسالی )شالمال 

گونالالالالالد)=جا،وری، در ،الالالالالرب کابالالالالالل( آورده شالالالالالده و سالالالالالپس بالالالالاله جا

 (۶« )،زنی(انتقال يافته است.

 

 باورهای مردم  کابل مقارن ظهوراسالم :

ترديالالالدی نيسالالالت کالالاله کابلشالالالاهان ومالالالردم کابالالالل واکثريالالالت مالالالردم 

زابلسالالتان تالالا زمينالالداور،مقارن ظهالالور اسالالالم آئالالين شالاليوائی يالالا برهمنالالی 

 داشته اند ولی در نقالاطی چالون بالا ميالان وننگرهالاروبلخ، پيالروان آئالين

و ويشالنوئی ازجملاله  شاليوائی، ,بودائی کم نبوده انالد.آئينهای  برهمنالی 

آئالالين هالالای مالالروج هندوسالالتان وجنالالوب شالالرق آسالاليا اسالالتند .تنالالوع عقايالالد 

وباورهای مذهبی درهندوسالتان باله حالدی زيالاد وپيچيالده اسالت کاله هماله 

گونه احساسات وافکار مالذهبی راشالامل ميشالود.برای درک بالاورمردم 

يالد باله سالراغ خالدايان ساله گاناله هنالدوها) برهمالا کابل وزابلسالتان قالديم با

 ،شيوا، ويشنو( رفت.

از  ”Ishvara”ایشهوارا هندوها معتقد اند که رول مطلق يعنی

. ازايالالن رول مطلالالق  ازل وجالالود داشالالته وتالالا ابالالد وجالالود خواهالالد داشالالت

وهستهً اصلی ، سه نيروی برهمالا ،شاليوا، ويشالنو، جلالوه گالر شالدند.در 
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قالالرار داشالالتند، ولالالی بعالالد هالالا بنالالابر آ،الالاز ايالالن هالالر سالاله نيالالرو برابالالرهم 

خصالالالالالومتهای پيالالالالالروان ، شالالالالاليوا در مقالالالالالام بلنالالالالالدتری قالالالالالرار گرفالالالالالت. 

 خصوصيتهای اين سه نيروعبارت اند از 

  يکالالی از بزرگتالالرين خالالدايان منالالاطق جنالالوب وجنالالوب شههیوا -١ 

شرق آساليا، خالدای کشالنده وهالالک کننالده، مظهالر فعاليالت ويااسالتراحت 

شاليوا خالدائی اسالت کاله تمالام مطلق، منبع خوبی ويابدی، بطورخالصه 

صالالفات مخالالالظ، بالالرای تشالالکيل وحالالدت، دراو جمالالع اسالالت.اگر کسالالی 

ميميرد ويا برگ درختی بالزمين مالی افتالد، معلالول اراده وقالدرت شاليوا 

است. به باور اين آئين مرگ ونيستی معنا ندارد، بلکه مالردن عبالارت 

از انتقال حيات فعلی به زندگانی ديگر است )تثليث(. بدين سبب عمل 

يوا موجب سعادت بشر وسر سالبزی عالالم اسالت ناله نالابودی ونيسالتی ش

 کامل . 

شالاليوا را درنقالالوش محتلالالظ مجسالالم ميکننالالد. شالاليوا را بالاله تقليالالد از 

مجسمه های بسيار قديمی ، گاهی بصورت انسانی با بالدنی نيماله مالرد 

ونيمالالاله زن بالالالا دسالالالت هالالالای متعالالالدد، گردنبنالالالدی از اسالالالتخوان جمجمالالاله 

ر دسالالت، هاللالالی از مالالاه بالالر روی برگالالردن، تبالالرزين وزوبالالين هالالائی د

سرکه جسم او را مارها احاطه کرده اند، مجسم مينمايند.ويا تصويری 

ازمردبرهنه ای با الالت تناساللی باله حالالت نعالوظ کامالل کاله درمقابالل او 

زن برهنالاله ای بالالرزمين نشسالالته وبالاله آلالالت مردنظالالاره  ويالالا آنالالرا لمالالس 

هنالالدوها ميکنالد، ترساليم کالرده وميکننالد. مجسالالمه هالا ويالا تصالاويری کاله 

ازشالالاليوا ويالالالا سالالالايرخدايان درحالالالال اعمالالالال جنسالالالی ميسالالالازند، معالالالرظ 

صالالالالالالالالميميتی اسالالالالالالالالت کالالالالالالالاله بالالالالالالالالين پرسالالالالالالالالتش کننالالالالالالالالدگان وخالالالالالالالالدايان 

هندوحکمفرماست.اين تصاوير را هندوها باخلوص نيت در اتاق های 

منالالازل خالالود ويالالا درمعابالالد آويالالزان ميکننالالد وبالالا احتالالرام کامالالل بالاله آنهالالا 

 مينگرند.
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پالالالس از آفالالالرينش جهالالالان    اوخالالالالق کالالالل اسالالالت، ولالالالیبرهمههها -۲

وزمالالالين، فعاليالالالت او بالالاله تبالالالديل اجسالالالام واحالالالد بالالاله تعالالالداد بيشالالالتری از 

موجودات، محدود شده است. برهما رابصورت پادشاهی نقش ميکننالد 

که دارای چهاردست است. در دست هالای اويالک کالوزه، يالک تسالبي ، 

يالالک قاشالالق مقالالدس ومقالالداری دوا وجالالود دارد. گالالاهی او را سالالواربرقو 

لالوفرآبی )باله ايالن بالاور کاله برهمالا از کسالی زاده نشالده( ويا نشسته برني

نقش مينمايند. برهما، نويسالنده وداهالا وقالانون گالذار هندوهاسالت. زوج 

ساراس واتی )الههً آب های مقدس( خوانده ميشود. Srasvatiاوبنام 

به رودخاناله ار،نالداب اطالالق  Harakhavtiدر اوستا اين نام بگونهً 

حال بصورت مختلفی تجلی نمايد. باله شده است( برهما ميتوانددرعين 

همين دليل پرستش خدايان متعدد درنظر هندوها، تثليث تلقی نميشالود، 

 زيرا هريک از اين خدايان، تجلی از وجود برهماست. 

  محالالافظ گالالل ومظهالالر مهالالر ومحبالالت، خالالدائی کالاله از ویشههنو -۳

فراز آسمانها مراقالب اعمالال انسالان اسالت. و درمواقالع خطالر باله يالاری 

بد.ويشنو، محبالوب مالردم هنالد اسالت. صالورت او را درنقالش وی ميشتا

مالردی بالالا چهالار دسالالت وبالالازو مصالور ميکننالالد کالاله در يالک دسالالت حلقالالهً 

آهنی، در دست ديگر گوزن آهنی باله عالمالت پادشالاهی و در دودسالت 

ديگر، صالدظ حلالزون وگالل نيلالوفرآبی باله عالمالت عصالمت وطهالارت 

ای زرد بالتن گرفته است. برسراو تاجی است، پاهای اوکبالود و جاماله 

دارد . موقع خواب برروی چنبره ماری اسالتراحت ميکنالد.يا او را باله 

(درحالالالال Garudaعنالالالوان نشالالالانهً خورشالالاليد، سالالالواربرعقاب بزرگالالالی)

عبوراز اسالمان هالا نقالش مينماينالد. ويشالنوبرای نجالات انسالان ده مرتباله  

بصالالورت مختلالالظ ظاهرشالالده کالاله ازهمالاله معروفتالالر کريشالالنا ارابالاله ران 

 ا می باشد.شاهزاده آرجونا ورام
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هندوئيسالالم تنهالالا دينالالی اسالالت کالاله درآن رقالالص ونالالواختن موسالاليقی 

جزوعبادت است وعبادتی که با رقص وموسيقی بجا آورده شود ،خدا 

را خوشنود ميسازد و برای پرسالتش کننالدگان نيالزآرامش دهنالده ولالذت 

 بخش وشادی آوراست.

افالالراد طبقالالات سالاله گانالاله اجتمالالاع مراسالالم عبالالادی را روزانالاله سالاله 

س از انداحتن ريسمان مقدس برروی شالانهً چال  وگالره زدن مرتبه ، پ

آن به پهلوی راست، انجالام ميدهنالد. جالنس ايالن ريسالمان بالرای بالرهمن 

ها، از پنبه وبرای امرا وشاهزادگان، از کنظ وبرای مالکان وتجالار، 

از پشالالم اسالالت.به عالالالوه افالالراد هريالالک از طبقالالات سالاله گانالاله، عالمالالت 

چسالالپانند. مراسالالم عبالالادت مخصالالوص طبقالالهً خالالود را بالاله پيشالالانی مالالی 

کلمالاله  هنالالدوان  بالاله  " آ،ازميشالالود.اوم صالالبحگاهی، بالالا زمزمالاله کلمالالهً "

رنههیمزبالالان سالالا نسالالکريت ،  "اوم ـ بٌهورههـ بهههوه ـ سههوه تههت ـ د 

اسالت کاله ميتالوان  بهرگودیوسیه ـ دي مهي ـ دهیویونهه ـ پرچودیهات"

"ذاتههههي کههههه خههههالق کاینههههات و :آن را بالالالاله فارسالالالال  چنالالالالين برگردانالالالالد

صهحتمندي و خوشهبختي  ح میدمهد و زنهدگي میدههد،آسمانهاست، رو

بخشهاید،  را ارزاني میفرماید، واحد است، و گناهان بنهدگانش را مهي

از او اسهههتدعا میهههداریم تههها عقهههل، شهههعور و ذههههن مههها را از کارههههاي 

) مقالاله بخالوان بهه اعمهال نیکهو ترغیهب دههد."  ناصهواب دور داشهته

  کلمه ات را... سايت کابل ناتهه(

کننده نام خدای موردنظر رامرتباً تکالرار ميکنالد.  سپس پرستش

ونالالالام عقالالالالی قالالالوم رابرزبالالالان مالالالی آورد، وايالالالن قسالالالمت از ريگويالالالدا 

مهها بههه جههالل وعظمههت افتخههار آمیههز آفتههاب تابههان »راتکالالرار ميکنالالد  

« متوسههههل میشههههویم تهههها فراسههههت وبصههههیرت بههههه مهههها الهههههام فرمایههههد.

تقالديم هالدايائی درمعابدهندو، آئين پرستش بصورت انفرادی و،البالاً بالا 

به مجسالمهً خالدايان همالراه اسالت. درآئالين هنالدو مجسالمه باله منزلاله خالدا 
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نيسالالت، بلکالاله مجسالالمه مظهالالری اسالالت از وجالالود برهمالالا. هنگالالام مراسالالم 

پرسالالالتش برهمنهالالالا قسالالالمت هالالالايی از کتالالالاب مقالالالدس )ويالالالدا( راقرئالالالت 

ميکنند.پرستش کنندگان پس از تقديم هالدايائی از قبيالل گالل يالا پالول، باله 

ميکنند ودرحالی که دوکظ دستها را بهم چسپانده دور محراب طواظ 

 وتا پيشانی بابميبرند، ر  بسوی بت به قهقرا از معبد خارج ميشوند. 

يکی ديگر از معتقدات مذهبی هندوهاحرمت فوق العاده ودرحد 

پرستش باله گالاو اسالت .درنظرهنالدوهاگاو رمالز تقالدس و عظمالت اسالت 

ايان ميداننالد. بالا بالول وهرعضو بدن اين حيوان را جايگاه يکالی از خالد

اين حيوان بدن خود را شست و شوی ميدهند. عقيده به تقديس گاو که 

با آمدن آرياهالا باله سالرزمين هنالد وارد شالده وتالا کنالون باله قالوت  اولياله 

خود باقی مانالده، يکالی ازموجبالات اختالفالات شالديد هنالدوها ومساللمانان 

اسالالت. کشالالتن گالالاو در نظرهنالالدوها از گناهالالان کبيالالره اسالالت وهالالرکس 

 مرتکب اين عمل شود از کاست اخراج ميگردد.

(  بزرگتالالرين جشالالن مالالذهبی هنالالدوان اسالالت.دراين Holli)هههولی

جشالالالالن بهالالالالاری کالالالاله بالالالاله مناسالالالالبت کريشالالالالنا برپالالالالا ميشالالالالود، طبقالالالالات 

اجتماعی)کاسالالالالت( وممنوعيالالالالت  مربالالالالوط بالالالاله آن بالالالاله کلالالالالی فرامالالالالوش 

ميشود.هندوها بدن وجامه های خود را به رنگ های سر  وزرد می 

 مدت جشن را با شادی وشادکامی ميگذرانند. آرايند وتمام

( ديالالوالی جشالالن نورهالالا اسالالت کالاله بالاله مناسالالبت Divalli)دیههوالی

شيوا و"بکشمی" همسر ويشنو، در پالائيز برپالا ميشالود.  "کالی" همسر

دراين جشن برسردرخانه ها چراغ های کوچک فتيله ئی می افروزند 

وريالالالن وهالالالزاران هالالالزار از هنالالالدوها بالالاله زيالالالارت امالالالاکن مقدسالالاله مثالالالل 

( مرکززيالالالالالارتی پيالالالالالروان ويشالالالالالنو ويالالالالالا بالالالالاله Vrindaban)دابالالالالالان

(Varanasi( .در   اباد می شتابند )۷) 
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ن خار، در يکی از مقابت خود به آئيطن آقای عالم افتوانديشمند 

برشمردن همه  »ها وباورهای گونه گون هندوان پرداخته مينويسد 

ه دست مم دهد، خدايانم که در هند مم پرستند فهرستم بهت انگيز ب

 ...مليون( را. ۳۳کروری )معادل   ۳۳منجمله رقم 

 نمود های ظاهری باور ها و مقدس سازی ها:

سرزمين هند مثل ساير زمينه ها در گستره تنوع باور ها هم 

سرزمين عجيب و حتی فوق عجيب است. ملغمه راز آلود و 

بی رنگارنگ و خيلی هم به شدت متضادی که محققان و متتبعان با 

"دين يا آيين هندو" می   احتياطی و تنبلی ذهنی يا ناتوانی واژگانی

نامند؛ عبارت است از مجموعه باور های اكثر مردم هند و بعضی 

 از مردم نيپال، كه پيروانی در ساير كشورها نيز دارد. 

از جمعيت بيش از يك ميليارد نفری هندوستان، حدود هشتصد و 

نامند، و حدود هشتاد و نه در صد  دو میپنجاه ميليون نفر خود را هن

آيند كه اين ميزان بال  بر هفده  مردم نيپال نيز هندو به شمار می

ميليون نفر است. در بنگالدش نيز يازده درصد مردم، يعنی بيش از 

دوازده ميليون نفر هندويند. آمار هندوها در ساير كشورها بسيار 

بنكا نزديك به سه نيست؛ در اندونزی چهار ميليون، در سری 

ميليون، كه پانزده درصد جمعيت اين كشور آسيای شرقی است، در 

پاكستان، بيش از دو ميليون، در ماليزی يك ميليون و چهارصد هزار 

نفر، در آمريكا حدود نهصد هزار، در جنوب آفريقا حدود چهارصد 

هزار، و در انگليس چهارصد و ده هزار نفر.)ارقام مربوط به دهه 

 استه( قبل

کتب متعدد و حجيم دينی هندوها و مجموعه فلکلور )روايات 

عاميانه( شان دريای بيکرانی است از تمثيالت، حکايات، روايات، 

اساطير و افسانه ها که مبتنی بر آنها؛ بعضی هندو باوران گويا پيرو 
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بهاگوان کريشنا هستند و برخی پيرو راما و بعضی کالی و دورگا 

هم پيرو شيوا و ويشنو... به نظر ميرسد اينها اگر چه ماتا و پاره ای 

 در ظاهر با هم اختالظ دارند ولی در باطن يکی باشند.

بدينگونه مذهب هندو)هندو باوری( يک آئين ساده نيست و 

شناختن درست و دقيق آن کار هر کس نميتواند باشد .از حيث عمق 

.هندوئيسم به و وسعت آيين هندو؛ در بين ساير آئينها بی همتاست 

چندين شاخه ی فرعی و اصلی تقسيم شده است و در بين اين شاخه 

 ها مذهب جين و آئين بودا و آئين يوگ از همه مهمتر است . 

مذهب جين که مروج آن کسی موسوم به مهاويره وردهانه بوده 

است مبتنی بر آزادی است. کلمه ی جين از جينا مشتق شده است به 

ور از پيروزی؛ پيروزی بر هوی و هوس معنی پيروزی؛ و منظ

است. يک شاخه ی ديگر هندوئيسم که برهما نام دارد خود به چندين 

 شاخه تقسيم ميشود و فلسفه ي يوگا اساساً مترتب برآن است. 

در حاليكه فلسفه يوگ مثبت است و وصول به وجد را ،ايت 

صيل زندگ  قرار داده است؛ بوديسم بر درد و رنن تاكيد كرده؛ تح

وجد را ،ايت زندگ  نميداند. بهمين سبب است كه بوديسم درد 

کشيدن و كشتن هوي و هوس را عامل رسيدن به مرتبه بيدردي 

 ميداند . 

از سوي ديگر در آيين باستان  هند "برهما" يعن  حقيقت نهاي ؛ 

ما فوق دنياي "عمل" قرار دارد و از اين رو برهما فارغ از هر 

زيرا در جاي  كه عمل نيست ميوه عمل هم كه گونه ،م و درد است 

درد باشد نيست. اين بخش كيش هندو م  آموزد كه براي رسيدن به 

مقام برهما شخص بايد از هر نوع كار اعم از خوب و بد دست كشد 

 و در عالم بيخودي فرو رود تا به برهما برسد.
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را بسيار بزرگ « شکتی ـ خدای مادر»در برخی مناطق هند، 

قرار می دهند. « برهما»رند، به گونه ای که آن را به جای می دا

اين مکتب دو شعبه دارد  يک شعبه دست راست است که بيشتر به 

مباحث نظری )کرمه، سمساره و مانند آن( می پردازد، و شعبه ديگر 

 شعبه دست چ  است که در باره مسائل عملی بحث می کند. 

خالقی است. گويا از نظر ديگران؛ اين شعبه به شدت ،يرا

پيروان اين فرقه نزد خود مجالسی دارند که در آن، زنان به صورت 

عريان و برهنه به رقص می پردازند و در همان حال، شراب 

مخلوط با خون می نوشند. همچنين حبوبات پخته شده و گوشت و 

ساير موادی را که در حالت عادی حرام است، می خورند. گفته 

ن آيين در اين مجالس، خيلی محرمانه، تمام ميشود که پيروان اي

 .محرمات را مرتکب می شوند

و اما بخش مهم و شگفت انگيز تر ديگر هندوباوری به بگوان 

شيوا جی؛ و باور ها و مناسک و مراسمی مربوط ميشود که ويژه 

طبق اساطير عرفانی پوراناها؛ قله ی هيمابيا منزل بگوان شيواست. 

ی مقدس گنگ را روی سرش نگه داشته  شيواست و او رودخانه

است. )گاو؛ حيوان مورد عالقه و مرکب اوست(. پوستر ها و 

مجسمه های شيوا عمدتاً در حال مديتيشن به ديده می آيد و لذا او به 

عنوان رئيس يوگی )يوگی راجا( شناخته ميشود و شيوه های مختلظ 

داده شده  شاهکارهای معنوی برای رسيدن به رستگاری به او نسبت

است. همسر بهوتی لرد شيوا، الهه پارواتی ميباشد که او همچنين 

 دختر هيماليا و خود؛ خدای قدرت است.

د و فيليکی از دو فرزند آنها؛ گنيشه؛  خدايی است با  ـ   خدای ِخرَّ

ای خندان. فرقه هواداران  ای با سِر فيل و چهره كوتوله  هيبت آدم

و را به مثابه مظهر نيروی ناآشكاِر واقعيت ها" ا پتيه  گَّنِشَّه،"گانَّه
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دانند كه جهاِن آشكار از او پديدار شده است. عالوه بر پاروتی؛  می

کالی و دورگا )زيبا ترين بگوان زنانه( همسران شيوا دانسته ميشوند 

 که ا،لب گويا تناسخ ها يا تناوب هايی از همان پارواتی اند.

هندو باوران است ولی اينگونه شيوا؛ خدای متعال خيلی از

مخنث و "لم يلد و لم يولد" نه بلکه مصدر آفرينش به طريق زايش و 

زاينده گی ميباشد. تقدس لينگام )آلت تناسلی( شيوا؛ ا،لب از همين 

  باور منبعث گرديده است. 

قرار  در معابدی لينگام که مثالً از نقره ساخته شده در وسط 

دو به نيايش و استغاثه به دِر  دارد. زيارت کنندگان مرد و زن هر

خانه اين مجسمه )معبود( مشغول بوده هر کدام اذکار و اوراد نيايشی 

طلبند؛ جوانپسران و  کنند و حاجات خود را می خاصی را زمزمه می

مردان مفمن؛ عشق و زن مطلوب و سعادت خانوادگی و 

جواندختران و زن های مفمن خواستگاران و شوهران و فرزندان 

 و خوشبختی و،يرذالک را. نيک

براى پرستش  معبد بزرگ و باشكوه كه  ١۲رويهمرفته از جمله 

نيز ميباشد که نام   (Somanatba) لينگا بنا شده اند، معبد سومنات

و خاطره اش برای ما زياد آشناست . ثروت هنگفت و خيال انگيز آن 

نيايشکده كه چهارده گنبد طال داشت، سلطان محمود ،زنوى را 

هجرى قمرى به سوى آن لشكر كشد و  4١6تحريك كرد تا به سال 

خزائن انباشته از زر و سيم و گوهرهاى گرانبهاى آن را كه طم 

قرنها گرد آمده بود، تاراج كند. سلطان محمود با سپاهم انبوه به 

عنوان بت شكن به سومنات حمله كرد و پس از كشتن گروهم بم 

را بر فرق مجسمه لينگا كوبيد. شمار از هندوان، گرز گران خود 

وى براى نشان دادن فت  مبين خود؛ قطعه هايم از آن را به مكه و 

 بغداد و بالد اسالمم ديگر فرستاد.
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ها آنرا با آب و يا شير،  بعضی« لينگام»بگذريم. برای پرستش 

ها  کنند، ديگران آنرا لمس مينمايند، بعضی پاک و استحمام می

ن ميمالند، بعضی آنرا با گلهای تزئينی زينت رو،نهای خوشبويی به آ

ای نيز نذورات خود برای آنرا به کاهن )روحانی( معبد  کنند و عده می

 دهند. می

لينگام هايی در يک ظرظ که به نظر ميرسد؛ آلت زنانه است، 

ً طاليی واقع است تا  قرار داده شده بابی آن نيز يک مخزن ،البا

چکيده و آنرا مرطوب نگه دارد.  ينگام دايماً از آن قطرات آب روی ل

اين آب را بعداً جمع کرده و به عنوان )آبی مقدس( بين زايرين معبد 

کنند که منجمله حکم داروی باروری را دارد. در بعضی از  تقسيم می

ت شيوايی، داماد؛ مجسمه ای طاليی از اين لينگام و  اجتماعات و محال 

نجيری از طال نصب شده به يا آلت تناسلی مردانه را که روی ز

اندازد که او هم هرگز به هيس دليلی آنرا از خود  گردن عروس می

 سازد.  جدا نمی

تمثال لينگام همچنين در نمازخانه های منازل مسکونی يافت 

به طور يک کل در همه معابد هندويی و لو که به ويشنو،  شود و  می

مانند تمثال و برهما يا بگوان ديگری هم اختصاص داشته باشد؛ 

حتی در مکانی مهمتر و مرکزی تر جای   مجسمه خود شيوا؛ لينگام

 دارد. 

ً بد تراشيده شده آن هم در کنار جاده   نمونه های   های نسبتا

خورد. برخی از  روستايی و يا راه های کوهستانی به چشم می

پيروان اين آئين همواره يک لينگام کوچک سنگی را که در يک 

 ً  کنند.  ای قرار داده شده با خود حمل می نقره جعبه ،البا
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های شهرهای هند هزاران مجسمه و نمونه لينگام پيدا  در خرابه

شده است که به صورت اولين تمثال و يا مجسمه برای پرستش و 

سمبول لينگام؛ معموبً از گرانيت،  نيايش شيوا در آمده بوده اند.

است و يونی،   خته شدهسنگ صابون، کوارتز، سنگ مرمر يا فلز سا

 را به عنوان پايهٔ خود دارد به نمايندگی از اتحاديهٔ اندام.  مهبليا 

در مناسک شيوارتری )شب شيوا( جانبازان عابد؛ دور لينگام 

 پرستند. هر سه ساعت يک گردند و آن را در سراسر شب می  می

، کره ادرارمادهٔ گرفته شده از گاو )شير، شير ترش )دوغ(،  ۵بار با 

 پانچاگاويا دهند و به اين رسم  و سرگين( لينگام را شستشو می

 ميگويند. 

خوراکی جاودانه )شير، کره، ماست، عسل و قند(  ۵سپس 

 گيرد.  قرار میجلوی لينگام 

روايات ضد و نقيض فراوان ديگر هم در مورد شيوا و زنان و  

« لينگام»فرزندانش و لينگا و لينگم )که درين متن ما جمع هردو را

با نقل يک گونه اسطوره از خوانده ايم( و اساطير مربوط هست؛ 

 "پوراناها" در مورد نبرد قدرت ميان خدايان اکتفا می نماييم 

ما و ويشنو دو خدای اصلی آيين برهمايی بر سر اينکه بره»      

کداميک قويتر استند دعوا می کردند و جنگ آنها سبب ترس و 

وحشت ساير خدايان شده بود. از اين رو خدايان نزد شيوا رفته و 

 از او خواستند تا جلوی ويشنو و برهما را بگيرد.

بسيار  شيوا هم پيش آن دو رفت و خود را به صورت يک لينگای

بسيار عظيم درآورد که ابتدا و انتهايش در کهکشانها و آسمانها 

ناپيدا بود. برهما و ويشنو که از مشاهده قدرت شيوا هراسان شده 

بودند دست از جنگ برداشتند و شيوا از آنها خواست تا لينگای 

http://fa.wikipedia.org/wiki/مهبل
http://fa.wikipedia.org/wiki/ادرار
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،ول آسا را متر کنند و بگويند طول و عرضش چقدر است و ابتدا 

 و انتهايش کجاست.

برهما به صورت پرنده قو در آمد و به باب رفت. ويشنو به صورت 

موش کوری درآمد و به زمين رفت تا لينگا را اندازه بگيرند. 

مدتهای طوبنی گذشت و آن دو از انجام کار عاجز ماندند و تصميم 

گرفتند که اندازه ای به دروغ بگويند اما شيوا متوجه فريب آنها شد 

گا بيرون آمد. ويشنو و برهما از وحشت سر و خود از ميان لين

 «تعظيم فرود آوردند و به ضعظ خود در برابر شيوا اقرار نمودنده

با در نظر داشت تمامی اين حقايق مذهبی؛ اينکه شخص مقدسی 

در معبدی به حالت بگوان شيوا و به جانشينی او؛ قرار داشته باشد و 

است؛ نزد چنين  مناسکی که در مورد مجسمه های لينگام معمول

شخص مقدس نيز اجرا گردد؛ چندان دور از ذهن و برای عقل های 

 انکشاظ يافته زياد عجيب و ،ريب نيسته

فالوس خيلی از متتبعان؛ لينگام را مترادظ با فالوس ميدانند. 

به صورتی نمادين به  به معنای کلمه عضو تناسلی مردان است و هم

اشکال فرهنگی خاصی  ين جهتقوه باروری بشر اشاره می کند و بد

در اقوام گوناگون يافته است. کليساهای روسی و يا مساجد 

گاهی تعبيری از فالوس را  با آن فرم خاص گنبد و مناره ها؛ اسالمی

نيز شواهدی از  تداعی می کنند. در فرهنگ يونان و روم و سومر

به پرستش  "فاليسيسم"نماد فالوس ديده ميشود. در انتروپولوژی ،

انسان مربوط است و اين عنصر در هنر های کميدی يونان  نرينه گی

 باستان جايگاه نيرومندی داشته است.

اينچنين آثار تاريخی معتبری از هرپه و موهنجه دارو و ساير 

محالت باستانی به دست آمده و منجمله در فالت ايران )در گورستان 

عاده برجسته ای تاريخی خالد نبی( تجسم های سنگی فراوان و فوق ال
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بوده و هست که به وضول هرچه تمامتر نماد های نرينه گی و 

مادينه گی بشری ميباشند که متعلق به آئين فاليک استند و تخمين 

سال قبل از ميالد مسي  در آسيای ميانه  ۲5٠٠تا  4٠٠٠ميشود بين 

درنگی )رک سايت آريائی،«و فالت ايران پيروی می گرديده است.

 ن سؤال همه زمانه ها (بر خطیر تری

 

در پهلالالالالوی هندوئيسالالالالم،آئين بالالالالودائی نيزدربرخالالالالی از منالالالالاطق 

افغانستان رواج داشت. اين آئين درعصالر "آشالوکا" سالومين شخصاليت 

مقتدر خاندان موريا در نيمه قالرن سالوم قبالل ازماليالد درافغانسالتان راه 

باز کرد ومبلغين ديانالت بالودائی ازهنالد وارد سالرزمين مالا شالدند وآئالين 

ئی بالالاله تالالالدرين دربخشالالالهای جنالالالوب هنالالالدوکش از گنالالالدهارا)حوزه بالالالودا

رودکابل( تا باميان وبلخ پيروانالی فراوانالی پيالداکرد. دوران کوشالانيان 

بالالزرگ)از قالالرن اول تالالا سالالوم ميالدی(کالالاله بالالا سالاللطنت کنيشالالکا آ،الالالاز 

ميگردد، اوج شکوفائی نشر وپخالش آئالين بالودائی درافغانسالتان بشالمار 

معابالالد بالالزرگ بالالودائی درباميالالان  ميالالرود ، زيالالرا درايالالن دوره اسالالت کالاله

ار از نقالالاط دور دسالالت بالاله زيالالارت بتهالالای  وبلالالخ بالاله ميالالان مالالی آينالالد وزو 

 (٨متری باميان وارد افغانستان ميشدند.) ۵۶متری و۳۵

موازی بالارونق آئالين بالودائی، بتالدرين آئالين زردشالتی ار شالمال  

کشور به سوی ،رب وجنوب ،الرب )هالرات وسيسالتان( عقالب نشالينی 

هالای برهمنالی وميترائالی، در کنالار آئالين تالازه بالا آزادی کرد.البته آئالين 

کامل مراسم نيايش خودرا بجا آ مالی آوردنالد.وقايع نگالاران عالرب نيالز 

هنگام حمالت خالود برزابلسالتان وکابالل وباميالان از معابالد "شالاه بهالار" 

زابلستان و شاه بهار کابل وشاه بهار باميان خبرميدهند. منظور ازشاه 

است که درمناطق مختلظ کشور، ازجمله در  بهار بتکده  های بودايی

هالالدهً جالالالل آبالالاد وتپالالهً مرنجالالان کابالالل وباميالالان مجسالالمه هالالای بالالزرگ و 
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ديالدنی از ايالن معابالالد بالاقی مانالالده انالد. دربلالالخ نيالز بتکالالدهً بزرگالی وجالالود 

داشالالت کالاله بنام"نوبهالالار" يالالاد ميشالالد و برمالالک نيالالای خانالالدان معالالروظ 

ر را ميتالوان در نالام برمکی متالولی آن بتکالده بالوده اسالت.کلمه شالاه بهالا

 "کوتل شيبر")کوتل شاه بهار( تشخيص داد.

بگفتالالالالهً ،بالالالالار،هيوان تسالالالالانگ زايرچينالالالالايی کالالالاله درسالالالالال ششالالالالم 

هجری)اوايالالالالل قالالالالرن هفالالالالتم مالالالاليالدی( از افغانسالالالالتان عبالالالالور کالالالالرده، 

")= سالون، سالور، زور= آفتالاب( سهونادرکاپيسا)شمال کابل( ازمعبد "

بالدنهای نيمالاله برهنالاله بالالا  سهوناسالخن ميگويالالد کاله روحالالانيون پيالرو آئالالين 

وخاکسالالتر ماليالالده ، زنالالار هالالای از اسالالتخوان جمجمالاله در دسالالت داشالالتند. 

همچنالالان ايالالن زايرچينالالائی در مسالالير سالالياحتش در افغانسالالتان از بالاليش 

 (۹خبر ميدهد. ) هزارمعبد بوداپی وهشتهزارروحانیاز

مالالوازی بالالارونق آئالالين بالالودائی، بتالالدرين آئالالين زردشالالتی بالاله سالالوی 

سالتان( عقالب نشالينی کرد.البتاله آئالين ،رب وجنالوب ،الرب )هالرات وسي

هالالای برهمنالالی وميترائالالی، در کنالالار آئالالين تالالازه بالالا آزادی کامالالل مراسالالم 

 نيايش خودرا بجا آ می آوردند.

وقايع نگاران عرب نيز هنگام حمالت خالود برزابلسالتان وکابالل 

وباميان از معابالد "شالاه بهالار" زابلسالتان و شالاه بهالار کابالل وشالاه بهالار 

ظالور ازشالاه بهالار بتکالده  هالای بالودايی اسالت کاله باميان خبرميدهند. من

درمناطق مختلظ کشور، ازجمله در هدهً جالل آباد وتپهً مرنجان کابل 

واطالالراظ لالالوگر وباميالالان مجسالالمه هالالای بالالزرگ و ديالالدنی از ايالالن معابالالد 

باقی مانده اند. دربلخ نيز بتکدهً بزرگی وجود داشت کاله بنام"نوبهالار" 

ظ برمکی متولی آن بتکده بالوده ياد ميشد و برمک نيای خاندان معرو

 است.

سالالرودهای ريگويالالدا درآئالالين هنالالدو مالالا را بالاله يالالاد معبالالد"زور" در 

زمينالالداور مالالی انالالدازد  کالاله پوهانالالد حبيبالالی دربالالاره آن ميگويالالد  درسالالال 
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م( عبدالرحمن بن سمره باشش لشکرخود از زرنالگ ۶۵۳هجری )۳۳

برزمينداور تاخالت و پالس ازسالرکوب مالردم محالل بربتکالدهً زور دسالت 

را که از طالی ناب بود و دوياقوت سالر  بجالای « بت زور»افت و ي

چشمانش قرار داشت، از جای برکند وچشمان بالت را بيالرون آورد تالا 

به مرزبان سيستان ثابت کند که از بت سالود وزيالانی متصالور نيسالت. 

هجالالالری ۲٨۳ايالالالن دانشالالالمند از قالالالول مسالالالعودی مينويسالالالد کالالاله  درسالالالال 

تی از روی )صفر( بدست آورد. عمروالليث دربالدبست و زمينداور ب

اين بت مجسمهً زنی بود دارای چهار دست که دو دست آن از برونز 

طالئالی وگالردن بنالدی مرصالع بالا جالواهر سالر  و سالپيد داشالت. عمالرو 

هالالالای کوچالالالک ديگالالالری کالالاله بالالالر روی آنهالالالا زيالالالور  آنالالالرا درجملالالاله بت

(ظاهراً اين مجسمه ها ١٠وجواهرکار شده بود به دارالخالفه فرستاد.)

 )خورشيد( بوده اند.زور یا زون یاسونتعلق به ربة النوع نيزم

بايالالد توجالاله داشالالت کالاله در زبالالان هالالاى هنالالد واروپالالائم، خورشالاليد 

ناميالده ميشالود، بنالابرين « سون، زون، زور، سور و سالول» بنامهاى 

بت زور )يازون(مجسمهً ميترا يا ربة النوع خورشيد بوده است. واين 

ميترايالالالی درايالالالن مرزهالالالا  امالالالر بيالالالانگر ايالالالن واقعيالالالت اسالالالت کالالاله ديالالالن

درکنارسالالاير اديالالان)بودايی ، شالاليوايی وزرتشالالتی( بالالرای خالالود پيروانالالی 

 داشته است.

زنبيل ها به شهادت تالاريخ  ديالن برهمنالی داشالتند کاله بالا ديانالت  

ميترايی فرق ميکرده است.لهذا ييالق وقشالق زنبيلها تنها بخاطر بجا 

مرزهالالای آن آوردن مراسالالم دينالالی، نالاله کالاله بخالالاطر وارسالالی ودفالالاع از 

سامان نيزبالوده اسالت، زيالرا کاله همالواره از سالوی فرمانروايالان طمالاع 

عربالالی از سالالمت سيسالالتان مالالورد تاخالالت وتالالاز و،الالارت قالالرار ميگرفتالاله 

 است.
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هجالالری در ناحيالاله گرمسالالير هيرمنالالد معابالالدی ۵١ظالالاهراً تالالا سالالال 

برای خورشيد پرستی نيز سراغ داده ميشود.درهمان سال هنگامی که 

رانالالهً حکمالالران عربالالی  اقالالدامات تخريالالب کالالا زرتشالالتيان سيسالالتان عليالاله

صدای اعتراض شان را بلند ميکننالد وحکمالران مجبورميشالود دوبالاره 

از شام هدايت بگيرد، درهدايت نامه ايکه برای والی رساليد گفتاله شالده 

زيراکالاله همالاله « واجههب نکنههد برکنههدن چیزیکههه دیرینههه گههردد» بالالود کالاله

نالد معابدنصالارا معاهد اند وچون معابد زرتشتی وخورشيدپرسالتی همان

ويهالالود اسالالت،پس نبايالالدميان معبالالدجای ايشالالان فالالرق گذاشالالت ،يعنالالی کالاله 

اگرمعابد يهودی ونصارا را تخريالب نميکناليم، معابالد زرتشالتی را نيالز 

 (١١نبايد ويران نمود. )

  پرسالالالتی کهالالالزاد درآريانالالالا دايالالالرن المعالالالارظ مينويسالالالدکه  خورشيد

ن زرتشالالتی يکالالی از معتقالالدات مالالردم قبالالل از رواج آيالالي )ميتراپرسالالتی( 

اسالالت کالاله در بخالالش شالالرقی سيسالالتان و بيشالالتر درگرمسالالير و زمينالالداور 

معابد و پيروانی داشت و از آنجالا از طريالق زابالل و کابالل باله هنالد راه 

 (١۲يافته وتا اقصی شرق منتشر شده است. )

چنانکالالاله گفتالالاله آمالالالديم ،آئالالالين مالالالردم کابالالالل تالالالا فالالالت  آن شالالالهردر 

تين دولالالت هجالالری بالاله دسالالت يعقالالوب ليالالث سيسالالتانی، موسالالس نخسالال۲۵٨

وبالودائی بالود وبنالابر روايالت  , عياران درسيستان، همانا آئالين شاليوائی

ابوريحالالان البيرونالالی ،مالالردم کابالالل وبخصالالوص کابالالل شالالاهان تالالا زمالالان 

مرگ سلطان محمود،زنوی در ربع اول قرن پنجم هجری، هنالوز باله 

 آئين سابقه خويش پای بندی داشتند ومناسک آنرا بجا می آوردند. 

قالالالالالالالول بيرونالالالالالالالی ميگويد هندوشالالالالالالالاهيان  پوهانالالالالالالالد حبيبالالالالالالالی از

باوجودپهنايی کشالور باله مکالارم اخالالق وحسالن عهالد وپالرورش رعايالا 

شهرت داشتند، وبهترين برهان سيرت نيک شان نامهً آنندپال است به 

سلطان محمود، باوجودی که باسلطان روابط  درشت داشت، نامه ئالی 
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ترکهان  شهنیده ام کهه »به او فرستاد درکمالال جالوانمردی ودرآن گفالت 

برتههو خههروج کههرده وبههه خراسههان آمههده انههد. اگرمیخههواهی بهها پنجههزار 

سوار وده هزار پیهاده وصهد فیهل بهه یهاوری تهو خهواهم شهتافت، ولهی 

دوچند همین لشکر را با پسرخودخواهم فرستاد. اما درایهن خهواهش 

مقصد من این نیست که خود را به تو گرامی ومحبوب بسازم، چهون 

 ( ١۳«)اهم جز من دیگری برتوچیره گردد.من تراشکسته ام نمیخو

بدينسان باله نظالر ميرسالد کاله کابلشالاهان وقسالماً مالردم زيرساللطه 

ايشان تا نيمه قرن پنجم هجری )= نيماله قالرن يالازدهم ماليالدی( هنالور  

برآئين قالديم خالود اسالتوار بودنالد وبعالد بنالابر علالل مختلالظ ازجملاله بالار 

مالراه بالود از ديالن توان فرسای جزيه کاله بالا خفالت وتحقيالر مساللمانان ه

قالالديم خالالود اجبالالاراً برگشالالتند واسالالالم را پذيرفتنالالد، ولالالی برخالالی ديگربالالا 

تحمالالل سالالختيها و تلخالالی هالالای فالالراوان عالالرب وعجالالم از آئالالين وفرهنالالگ 

بومی خود دل برنکندند وهمچنان تا امروزهندو بالاقی ماندنالد وباله ايالن 

حساب هندوهای موجودهً کابالل) بالا آنکاله در دوره حاکميالت تنظيمهالای 

ی وامارت طالبان سخت آسيب ديدند وبسياری از آنها مجبور به جهاد

ترک زادگاه خود شده اند(،اصيل تالرين وقالديمی تالرين باشالندگان کابالل 

انالالد وجالالای بسالاليار افسالالوس اسالالت کالاله برخالالی از هموطنالالان مالالا آنالالان را 

هنالالالدوهای بازآمالالالده ازهندوسالالالتان تصالالالور ميکننالالالد، حابنکالالاله بالالالرعکس 

کابالل باله آن سالرزمين رفتاله انالد و  هندوهای هندوستان ازراه رودخانالهً 

درآن جا به تشالکيل دولالت هالای مقتالدری پرداختاله اند.کشورهندوسالتان 

)يعنی  جايگاه هندوها( با وجود هجوم های پی درپی اقوام ،ارتگراز 

شمال وجنوب برآن سرزمين و،ارت ثروتهای افسانوی آن کشور باز 

سياسالالی هالالم هويالالت خالالود را حفالالظ نمالالود و امالالروز از لحالالاظ اقتصالالادی و

يکی از کشورهای خودکفا ودارای بهترين نظام دموکراسی در منطقه 

 است.
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 مقاومت کابل دربرابر لشکرهای اموی :

کابالالل تقريبالالا بالالرای دوصالالد سالالال از جبهالالۀ سيسالالتان مالالوردحمالت 

لشکرهای عربی قرار گرفته است، اما اين لشکرکشی ها منتن به فت  

رزمين نشالالد، تالالا اينکالاله کامالالل  کابالالل واسالالتقرار نظالالام اسالالالمی درايالالن سالال

هجری(يعقوب ليث عيار سيستانی موفق شالد باله سلساللۀ  ۲5٨درسال) 

 رتبيل شاهان خاتمه بدهد ونظام اسالمی رادراين خطه برقرارکند.

هجالالالالالری  ۳٠توضالالالالالي  کرونولوژيالالالالالک اينکالالالالاله    درسالالالالالال     

مالالالاليالدی( درعهالالالالد خليفالالالاله سالالالالوم اسالالالالالم، لشالالالالکری از اعالالالالراب  ۶۵٠)

باله سيسالتان فروريختنالد  یهاد الحهارثیربیع بن زشمشيرزن بسرکردگی 

وسيستانيان دسالت باله دفالاع زدنالد وپالس از نبالردی خالونين بالا لشالکريان 

عرب و دادن کشته هالای بساليار از هالردو طالرظ سالرانجام راضالی باله 

مرزبالالالان سيسالالالتان بالالالرای صالالالل  ایهههران بهههن رسهههتم صالالالل  گرديدنالالالد. 

دراز باال وگنهدم گهون بها مردی " ربیعحاضرگرديد و سرلشکرعرب، 

های بزرگ ولبهای کلفت ]بود[.چون ایران بن رستم او را بدیهد دندان

وصدر او ازکشته گان ، بازنگرید ویاران را گفهت: میگوینهد اههریمن 

" بههروز فرادیههد نیایههد،اینک اهههریمن کههه انههدرین هههی  شههک نیسههت.

ترجمان سخن او به ربيع بازگفالت وربيالع بخنديالد  و مرزبالان سيسالتان 

ههر سهال از سیسهتان ههزار » د کالهمواد صل  را بدين شالرل امضالاکر

ههههههزار درههههههم )یهههههک میلیهههههون( بدههههههد امیرالمهههههومنین را وامسهههههال 

سههال ( بخههرم وبدسههت هریههک  ۱7هزاروصههیف)غالم نابههالر زیرسههن 

جام زرین و بفرستم هدیه، وعهدهابرین جمله بکردند وخطها بدادنهد 

 (۱۴«)و ربیع ز آنجا برخاست و بقصبه اندرشد ایمن.

توانسالتند چنالين بالاج گزافالی   يسالتان نمالیطبيعی است که مردم س

بالا مالواد ايالن قالرارداد  بُسهتراهرساله بپردازند. بنابرين ابتالدا مردمالان 
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وحهرب کردنهد و »شديداً اعتراض کردند و از اجرای آن سرباز زدند 

گفتند ما صلح می نکنیم، آخهر از ایشهان بسهیار کشهته شهد و گروههی 

( ۱۵« ))عثمهان( افتادنهد.بزرگ برده کردند و بدرگاه امیر المومنین 

بقول بالذری، ربیع چهل هزار برده ازمردم بست گرفت وهمه را بهه 

عربستان فرستاد و در مدت دوسال ونیم اقامهت خهود در سیسهتان تها 

( نبايالالد گمالالان کردکالاله بردگالالان را ١۶)توانسههت مههردم را غههارت نمههود.

 اعراب سوار برشتر يا اس  به عربستان ويا کوفه وبصره می بردند،

نالاله خيالالر، اعالالراب بالالرده هالالا رادسالالت بسالالته باپالالای پيالالاده در جلالالو اسالال  

وشترهای خويش ميدواندند وکسانی که از رفتن باز مالی ماندنالد کشالته 

ميشالالدند. بسالالا کالاله از پالالای  اسالاليران پالالا برهنالاله و بالالدبخت خالالون جالالاری 

 ميگرديد وصدای خود را از ترس کشتن برنمی آوردند.

عبالالد  بالالن عالالامر همينکالاله ربيالالع از بسالالت بالاله عالالزم فالالارس نالالزد  

مردم سیستان )زرنج( نیزدست به عصیان زدند وعامل حرکت کرد. 

عبد  بالن عالامر،وقتی  ( ١۷)ربیع را ازشهرو دیارخود بیرون کردند.

 ازعصالاليان مالالردم سيسالالتان مطلالالع شالالد،به مرکالالز خالفالالت گالالزارش داد و

بالالن  عبههدالرحمنمالاليالدی( ۶۵۳هالالـ ) ۳۳  سالالوم در سالالال  بدسالالتور خليفالاله

سيسالتان فرسالتاد. ابالن ســـمـالـره نيالز بالشالکری از اعالراب  سُمره را به

خالالالون ريالالالز، در يکالالالی از جشالالالن هالالالای دوازده گانالالاله سالالالال کالالاله مالالالردم 

ایهران بهن رسهتم مصروظ شادی وشادمانی بودند، به سيستان رساليدو 

درمحاصالالره کشالاليد. و مرزبالالان سيسالالتان را مجبالالور  زرنههج را درشالالهر

سالال قبالل بالا ربيالع ساخت تا دوچند حق الصل )باج وجزيه( را که سه 

بن زياد امضاکرده بالود، باله او بپردازد.ايالران بالن رسالتم نيزمجبورشالد 

درهم و دوهزاروصيظ )برده نابالال (  دوهزار هزار)دوملیون(دربدل 

( عبدالرحمن بعد ازاين برکش)خاش( و ١٨باعبدالرحمن صل  نمايد.)

 زمینههداوربسالالت وبعالالد از کشالالتار بيالالدري  مالالردم سالالرکش آن سالالامان بالاله 
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سهههور = سهههون = «)= زور» بهههت معهههروف  ودر زمينالالالداورتاخالالالت 

را درزمينداورکالالاله گوينالالد از طالالالالی سالالر  و چشالالالمانش از  خورشههید(

الالن )قندهار(لشالالکر کشالاليد  ورخالالن  يالالاقوت بالالود برکنالالد واز انجالالا بالالر ُرخ ِ

)قنالالدهار( را بگشالالود وتالالا زابالالل)،زنين( پيشالالروی کالالرد ومالالال و،نيمالالت 

وم درمديناله هجالری چالون خليفاله سال ۳۵فراوان تصرظ نمالود. درسالال 

کشته شد و خالفت به علی رسيد، ابن سَُّمره با ،نايم وثروت فراوانی 

که در اين لشکرکشاليها از نالواحی مختلالظ سيسالتان بدسالت آورده بالود،  

را بالاله نيابالالت خالالود بالاله  امیههر بههن احمههد یشههکریلخالفالاله رفالالت و بالاله دارا

ولی مردم زرنج دوباره بشوریدند وعامهل عربهی را سيستان گذاشت، 

 (١۹)ود بیرون راندند.از شهرخ

هجری( جمعی از رهزنان وصالعلوکان عالرب ۳۵درهمين سال)

عمهران بههن و  حسهکه بههن عتهاب حبطههیتبالارمقيم سيسالتان بسالالرکردگی 

بر روستای زالالق در جنالوب ،الرب زرنالن حملاله بالرده،  فصیل برجمی

آنجا را ،الارت کردنالد ومالدتی زرنالن را تحالت محاصالره خالود گرفتنالد. 

يی را بالالالرای اداره امالالالور سيسالالالتان علالالالی، عبالالالدالرحمن  بالالالن جروطالالالا

اورا به زرنن راه نالداد و او برگشالت. بعالد از آن  حسکهگماشت، مگر

بالالا چهالالار هالالزار نفالالر لشالالکر از حضالالور علالالی  ربعههی بههن کههاس عنبههری

 (۲٠هـ( ) ۳۵بسرکوبی حسکه مامور گشت وحسکه را بقتل رساند.)

دیهار سیسهتان در همين وقت شاعری خطاب به مردم ميگويالد "

که گرسنگی وجنگ فرارسید.ابن فیصل وراهزانان عهرب  راخبردهید

 (۲١")فرارسیدند، ایشان را نه سیم ارضا کند، نه زر.

اوضاع سيستان همچنالان نالا آرام وآشالفته بالود، تالا آنکاله در سالال 

هجری بالاز همالان سردارشمشاليرکش عالرب يعنالی عبالدالرحمن بالن  ۳۶

فين( سمره از طرظ اميرمعاويه بن ابوسفيان )هنگام جريان جنگ ص

الالُمره ايالالن باربالالا جمعالالی از  بحيالالث والالالی سيسالالتان فرسالالتاده شالالد. ابالالن سَّ
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خواهی  فرماندهان عربی و فقهای اسالمی وارد سيستان گرديد. مردم

 (۲۲نخواهی ورود او را استقبال کردند.)

ابن سمره بعد از اندک مالدتی در سيسالتان ظالاهراً درهمالان سالال 

بن حسالين، عمالر هجری همراه با رجال جنگ آوری چون   عباد  ۳۶

بن عبيد  تميمی وعبد  بن خازم سلمی وقطری بن فجان ومهلب بن 

ابی صفره و عباد بن الحصين و،يره در راًس لشکرهای عربی بعزم 

جنالالگ بالالا زنبيالالل از زرنالالن بيالالرون شالالد و پالالس از،الالارت خالالاش درشالالرق 

زرنن از راه بيابان عازم بست گرديد و مردم آنجا را که ارتداد کالرده 

(ابن سمره بعد از سالامان ۲۳ازراه زور ويا صل  مطيع نمود.) بودند،

بخشيدن امور بست ، بسالوی الالرخن و،زناله و کابالل کشاليد وآنشالهر را 

بالاله محاصالالره در آورد.سالالپاه عالالرب شالالهرکابل را پيوسالالته بالالا منجنيالالق 

ميکوفتند.سر انجام نبردی خونين ميان نيروهای عرب ومدافعين کابل 

جمالان عالرب بخالاک وخالون علطيدنالد. به سرآمد وگروهی انبالوه از مها

کابلشاه مردی پرقوت وجنگ آوردليری بالود کاله همالواره در پيشالاپيش 

 سپاه خود قرار ميگرفت و با لشکر دشمن می جنگيد. 

شاه کابل حرب بنفس خویش همی کرد، »بنابر تاريخ سيستان  

مردی بود که ههیچکس بهرو برابهری نکهرد، بسهیار بکشهت تها بیسهت 

( معهالالذا پالالس از ۲۴)« بردسههت او شهههید گشههت. وانههد هههزار مسههلمان

شالگاظ برداشالت و ديگالر   آنکه ديوارهای کابل براثالر پرتالاب منجنيالق

مجالالال مرمالالت ميسالالر نگشالالت وسالالپاه مهالالاجم ازآن شالالگاظ بالالدرون شالالهر 

ريختند و به قتل عام مالردم ،يرنظالامی پرداختنالد. کابلشالاه چالاره درآن 

در مذاکره وصل  ديد تا با سردار سپاه عرب عبدالرحمن بن سمره از 

پالاليش آيالالد وموقتالالاً شالالر عالالرب را در بالالدل پرداخالالت پالالول و بالالرده از سالالر 

 کابل بر طرظ نمايد. 
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کابهههل بگشهههاد وبردگهههان »و بقالالالول تالالالاريخ سيسالالالتان،عبدالرحمن 

( گرچاله ابالن ۲۵« ) بسیار از آنجا بیهاورد وبسهیار بزرگهان بودنهد....

 ۴۳اثيالالر ايالالن موفقيالالت اعالالراب را تحالالت سالالرکردگی عبالالدالرحمن بسالالال 

  هجری نسبت ميدهد، مگر واقعيت اينست که عبدالرحمن قبل از سال

هجری که معاوياله خالفالتش را اعالالم ميکنالد، در راه بازگشالت باله  ۴١

شام درکوفه از دنيا در گذشالته بالود و آنچاله کاله بالر سالر کابالل از دسالت 

هجالری اسالت و تالاريخ ۴٠باله قبالل از سالال   اعراب آمده اسالت مربالوط

معتبر وقايع محلی است بالر ايالن نکتاله تاکيالد  سيستان که يگانه تاريخی

( بهرحالالال ايالالالن موفقيالالالت اعالالالراب برکابلشالالالاه مالالالفقتی بالالالود و ۲۶دارد.) 

کالاله در   دوبالالاره مالالردم کابالالل از پرداخالالت بالالاج وخالالراج بالاله عمالالال عالالرب

 سيستان نشسته بودند سرباز زدند. 

ميالدی( اميرمعاويه بجای عبدالرحمن ۶۶١هجری)=۴١درسال

و خراسان را به عبد  بن عامرداد و  حکومت سيستان بن سمره،

)برادرناتنی زیاد بن ابیهدوسال بعد سرنوشت خراسان وسيستان به 

معاويه( سپرده شد و او ربيع حارثی را به نيابت خود به سيستان 

ربیع بیامد به سیستان و مردمان را »م(.و ۶۶۶هـ =  ۴۶فرستاد )

و بسیار گبرگان  جبر کردند تا علم قرآن و تفسیر آن آموختند...

 (۲۷) «مسلمان گشتند.

 و نواحی زابلستان  بُست و ُرّخدهجری به  ۴۷ربيع در سال 

لشکر کشيد و بعد از شکست رتبيل، مال فراوان از آن ديار باخود به 

م( ربيع از سيستان ۶۷١هجری ) ۵١( در سال ۲٨سيستان آورد )

رمان داشت عزل و بجای او عبيد  بن ابی بکره تعيين گشت. واوف

گاهای گبرگان  همه هیربدان سیستان را بکشد و آتش» که 

 ( ۲۹« )برافکند.



قیام ها.... حماسۀ  103 

  دهقانان و » چون او باین قصد به سیستان آمده بود، 

پس « گبرگان)زردشتیان( سیستان قصد کردند که عاصی گردند

مسلمانان سیستان گفتند: اگر پیغمبرما باخلفای راشدین این کرده اند 

ایشان صلح کردند تا ما نیزاین کار تمام کنیم، واگرنه  باگروهی که با

و نبودست ، اینجا نبایدکاری کرد که اندرشریعت اسالم نیست و 

اندرصلح . وباز نامه نوشتند به حضرت )بشام( و مجدداً  هدایت 

خواستند. جواب آمد که نبایدکه ایشان معاهدند، و آن معبد جای 

دای پرستیم و این آتشخانه ایشانست و ایشان میگویند که ما خ

( را که داریم نه بدان داریم ۳۰)آتشکده( را که داریم و خورشید )

که گوییم این را پرستیم، اما بجایگاه آن داریم که شما محراب دارید 

و خانۀ مکه، چون برین حال باشد واجب نکند ]برکندن[ که جهودان 

تشگاه، چون را نیز کنشت است و ترسایان را کلیسا وگبرگان را آ

همه معاهدندمیان معبد جای ایشان ]چه فرق کنیم[... و نیز دوست 

 ( ۳۱« )ندارند برکندن چیزی و جای که دیرینه گردد.

هجری عمال طماع عرب به قصد ،نيمت و برده  ۵١در سال 

رتبيل تاختند. در اين نوبت عبيد  بن ابی بکر والی   وکنيز بر قلمرو

لشکر کشيد و زنبيل يا رتبيل را در عربی سيستان بسوی کابل 

زنبیل صلح کرد با دو  »ت قرار داد تا جايی که  اجبارا تنگنای سخ

( بهرحال اين موفقيت اعراب ۳۲«)هزارهزار )دومیلیون( درم.

برکابلشاه مفقتی بود و دوباره مردم کابل از پرداخت باج وخراج به 

 که در سيستان نشسته بودند سرباز زدند.  عمال عرب

عباد بن »پس از عبيد  بن ابی بکره، حکومت سيستان به 

که با معاويه نسبت خواهرزادگی داشت، رسيد. و چون معاويه « زیاد

مردمان سیستان گفتند »در گذشت و يزيد واقعه کربال را پيش آورد، 
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گرفت یزید، که با فرزندان  رسول علیه السالم  نه نیکو طریقتی بر

 (۳۳« )رش اندرگرفتند.چنین کرد، پاره یی شو 

اين شورش سبب شد که عباد بن زياد مجال ماندن در سيستان 

ميليون درهم( پول نقره که از ،نايم  ۲٠)بیست هزارهزاردرمنيابد و 

المال بود برداشت و به بصره برد. وعبيد   کابل وديگرجايهادر بيت

 (۳4بن زياد برادرخود ابوعبيده رادر  به سيستان فرستاد. )

هجری فرمانده نظامی عرب در سيستان ابوعبيالده و  ۶١درسال

يزيد بار ديگر به سوی کابل لشکر کشيدند، اما در مقابله با   برادرش

  زنبيل سپاه عرب شکست سختی خورد و شمار فراوانی از مسلمانان

به اسارت زنبيالل درآمدنالد کاله درآن جملاله خالود ابوعبيالده شالامل بالود و 

حکمران معالروظ عالرب  ۶۲ته شد. درسال برادرش يزيد بن زياد کش

از دربالالار يزيالالد بالالن معاويالاله در سيسالالتان  طلحههه الطلحههات خزاعی(کههه )

هزار درهم باله زنبيالل ابوعبيالده را  ۵٠٠والی بود توانست با پرداختن 

 ( ۳5ازاسارت رها سازد و خود از شغل خود کناره گيری نمايد.)

ارد شد و باری شاعری بنام بوابسد نزد طلحه والی سيستان و

در دست طلحه دو ياقوت سر   .بيتی چند در مدل حکمران گفت

گرانبها بود و يکی را که با صدهزار درم خريده بود به شاعر مذکور 

بخشيد و شاعر آنرا به عراق برد و به صد وبيست هزار درم 

( حکمرانان عربی همواره ازراه تهديدمردم خراسان ۳6فروخت .)

 بدست می آوردند.خواسته های نفيس و ثمين 

 

م( عبد  بن اميه بن عبد  حاکم  ۶۹۲هجری )= ۷۴در سال  

سيستان شد و او به فکر تسخير کابل افتاد و بازنبيل، به نبرد پرداخت 

یک خروار زر هدیه فرسهتاد و بها دو »و شاه کابل و بر او پيروزشد 

 کاله هماله ( امالا بالالذری ۳۷) «هزار هزار )دوملیون( درم صلح کهرد.
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عبالد  »جا زنبيل را بگوناله "رتبيالل" ضالبط کالرده، متالذکر ميشالود کاله 

گرديد. وی در آ،الاز پيشالنهاد رتبيالل  بستبقصد نبرد بارتبيل رهسپار 

خواست يک ميليون درهم به او خراج بدهد و به صل  برسالد يرا که م

نپذيرفت، وگفت هرگاه اين رواق )منظور طاق بست اسالت( را پالر از 

کالالرد ورنالاله شمشالالير دو رويالاله کاريکرويالاله کنالالد. زر کنالالد صالالل  خواهالالد 

رتبيالالالل نپالالالذيرفت واز پالالاليش اوبالالاله نالالالواحی کوهسالالالتانی زابلسالالالتان عقالالالب 

نشست، اما ناگهان برگشت وبا او به نبرد پرداخت. عبد  که خود را 

با ايستادگی سخت رتبيل روبرو ديد، به رتبيل پيشالنهاد کالرد کاله بالدون 

بيالالالل نپالالالذيرفت وگفالالالت  اخالالذ حالالالق الصالالالل  برميگالالالردد، امالالالا ايالالن بالالالار رت

هزار درهم بپالردازی و کتبالاً تعهالد بکنالی کاله تالا تالو در  ۳٠٠ميبايستی 

سيستان هستی نبايد با کابل جنگ کنی وخرابی وسوختن ]برمردم ما[ 

روانالالداری. عبالالد  بالالا خوشالالنودی ايالالن تعهالالد را بالالا رتبيالالل پالالذيرفت و بالالا 

ک بالن پرداخت مبل  معينه صل  نمود، ولی وقتی اين خبر باله عبالدالمل

 ( ۳٨مروان رسيد او را از سيستان عزل کرد.)

هجالالالری بالالاله  ۷٨همينکالالاله حجالالالاج از طالالالرظ عبالالالدالملک درسالالالال 

فرمانالالداری کالالل خراسالالان مقالالرر شالالد، او از جانالالب خالالود مهلالالب را بالاله 

خراسالالالالالان و عبيالالالالالد  بالالالالالن ابالالالالالی بکالالالالالره را بالالالالاله حکومالالالالالت سيسالالالالالتان 

 ۵۳ -۵١برگزيد.عبيالالد  قالالبالً در زمالالان خالفالالت معاويالاله طالالی سالالالهای 

 جری نيز والی سيستان بود و به رموز منطقه بلديت داشت. ه

م( عبيد  به سيستان رسيد و  ۶۹۶هـ ) ۷٨به هرحال در سال 

وظيفه اصلی خالود جنالگ قطعالی بالا زنبيالل را در شالرق سيسالتان قالرار 

بها  »داد. متعاقباً عبيد  فرمانی از حجالاج دريافالت کاله حکالم ميکالرد  

او )زنبیهل( نبهرد کهن و بهاز مگهرد تها  بها مسلمانانی که نزد تو هستند

سههههرزمینش را بههههه غههههارت دهههههی وقلعههههه هههههایش را ویههههران کنههههی و 

 ( ۳۹« )جنگاورانش را بکشی و فرزندانش را اسیر کنی  
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دراين فرمان چنانکه ديده ميشود از اسالم و قبالول آن از جانالب 

دستور دستور ،ارت و ويرانی هست وبالود   مردم حرفی نيست وفقط

هالزار نفالر را بسالوی کابالل  ۲٠عبيالد  سالپاهی مرکالب از مردم است. 

سوق نمود وخود دررأس سپاهی قرارگرفت که از مردم بصره فراهم 

آمده بودنالد و سالرداری سالپاه منسالوب باله کوفاله را باله شالري  بالن هالانی 

حارثی داد و سپس بسوی بست و زابلستان تاخالت آورد. زنبيالل بالدفاع 

ک قديم جنگی، در دهن دره های برخاست و عبيد  را با همان تاکتي

مهيب کوهستانی کشانيد. زنبيل به آهسالتگی عقالب مالی نشسالت و سالپاه 

عرب او را تعقيب ميکرد، اما لشکريان عالرب کاله در طالول راه قلعاله 

ها را ويران و اموال مردم را ا،تنام ميکردند، آنقدر سنگين بالار شالده 

در راه  بودنالالد کالاله تالالوان حرکالالت سالالريع را نداشالالتند. ايالالن کنالالدی حرکالالت

 های دشوار گذار، فصل زمستان را نزديک ميساخت. 

شري  که سربازی کهنه کار بود به عبيد  اصالرار ميکالرد کاله 

به ،نايم فراوانی که بدست آورده انالد خرسالند باشالند و چنالان نکنالد کاله 

زنبيل دست از جان بشويد و در برابالر ايشالان بايسالتد. امالا عبيالد  کاله 

را در سالرمی پرورانيالد، پنالد او نشالنيد و  هوای تسخير و ،الارت کابالل

سرانجام در دامی سخت گرفتار آمد. در نتيجه سپاه عبيده   با کمبود 

شالالديد خواربالالار روبالالرو گرديالالد وسالالربازانش بالاله خالالوردن اسالالپان خالالود 

پرداختند. سپاه عرب چنان در تنگنا گرفتار آمد که عبيالد  مجبورشالد 

لالب پالوزش صالل  نمايالد، و ،رور خالويش زيرپالا نهالد و از زنبيالل بالا ط

هزار درهالم ،رامالت دهالد وشالماری از بزرگالان  ۷٠٠پيشنهاد کرد که 

عالرب و ساله تالن از پسالرانش را بالاله نالوا پاليش او بفرسالتد. او از زنبيالالل 

پوزش خواست و ادامه جنگ را نافرمانی سپاه از دسالتورات فرمانالده 

درهالالالم واعالالالزام  ۷٠٠ر٠٠٠شالالالان وانمالالالود سالالالاخت. پالالالس از پرداخالالالت 

به نزد کابلشاه، عبيد  اجازه يافت که بقيه سپاهش را از گروگانهايی 
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دامی که درآن گير افتاده بودند بيرون آورد، اما اينالان باله سالبب سالرما 

تالن از ايشالان  ۵٠٠و گرسنگی متحمل تلفات سنگين شدند و سالرانجام 

خالود را تالالا بسالالت رسالالاندند. و چالالون سالخت گرسالالنه بودنالالد پالالس از آنکالاله 

 (4٠هجری( ) ۷۹گی جان دادند.)شکم سير نان خوردند، هم

هههیچکس از آن سههپاه »مولالالظ تالالاريخ سيسالالتان يالالادآور ميشالالود 

نام « جیش الفنا»نماند، یا کشته شدند یا بمردند... چنانکه ایشان را 

 ( 4١)«کردند

هنگام موافقت صل  از قول کابلشاه به فرمانالده اعالراب پيغالامی 

رتبيالل »ميکنالد   فرستاده شده است و آنطورکه سعيد نفيسی آن را نقالل

، بالاله اعالالراب گفالالت  آنالالروز کالاله بالالدينجا آمديالالد شالالکمهای تالالان بالاله پشالالت 

چسالالپيده بالالود و چهالالره هالالای تالالان سالالياه بالالود، و خويشالالتن را از بالالرگ 

خرماپاتابه )پای پوش( ميساختيد و پيمان نيز نگاه ميداشتيد. آيا اکنون 

( عبيد  دربازگشالت باله بُسالت 4۲« )همان های ايد )استيد( که بوديده

 از ننگ اين شکست و ،يظ بسياراز پا درآمد. 

در دوره اموی شالاعران باله عنالوان ابالزار تبليال  وجلالب پشالتيبان 

برای ممدوحان خود مورد توجه خاصی قالرار داشالتند و ايالن شالاعران 

درحضر وسالفربا رهبالران وفرمانالدهان بالزرگ همالراه بودنالد. بالالذری 

ه عبيالد  در ازشاعری بنام اعشی همدان کالوفی يالاد ميکنالد کاله بالا سالپا

حمله برزنبيل وهمچنان با سپاه طاوسان در حمله برکابل همالراه بالوده 

اسالالت. وی بالاله ارتبالالاط شکسالالت عبيالالد  از زنبيالالل شالالعری دارد کالاله از 

سراسرآن بوی نفرت واستخفاظ ازعبيد  به مشام ميرسالد و ازتلفالات 

 ،م انگيزی يادميکند که برسپاه عرب واردآمده بود.

ان در سهینه چیسهت، وچهرا سهیل اشهک فرومهی " این انهدوه سهوز

 باری؟

"هههی  ازسههپاهی شههنیده ای کههه بکلههی درهههم شکسههت وبههه نگههون 

 بختی بسیار گرفتارآمد؟
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"درکابههل بههرای ایشههان بسیارسههخت گرفتنههد وآنههان را واداشههتند کههه 

 ازسربیچارگی،

ازگوشت اسپان نژادًه خویش بخورند ودر بهدترین جاهها لشهکرگاه 

 بسازند.

درآن سههرزمین بههه چنههین سرنوشههتی شههوم گرفتههار  "هههی  سههپاهی

 نیامده است،

"به زنان نوحه گر بگوییدکه برای چنهان قربانیانی"چنهان بگرییهد 

 که راه گلویتان بگیرد".

"ازعبیدهللا بپرسیدچگونه ازاین مردان، ازاین بیست هزارمرد که 

 اسپان زرهپوش داشتند

 وغرق درسالح بودندحراست کرده ای؟

ده کهههه امیهههری آنهههان رابخاطرپایداریشهههان درنبهههرد "سهههپاهیان گزیههه

 برگزیده بود،

"سهههههههههپاهیانی بههههههههها ارواح شهههههههههریف از دوشههههههههههرنیرومند)کوفه 

 وبصره(پادرراه نهادند.

"تهههرا سهههاالری ایشهههان داده انهههد وبرایشهههان امیرکهههرده انهههد، امههها 

تونابودشان کرده ای، درحالیکه آتش جنهگ هنوزبها تنهدی فهروان 

 زبانه میکشد."

فته میشهود کهه، عبیهدهللا سهرکرده ای بسیارسهختگیر دربقیه شعرگ

وسهههنگ دل بهههود و بههها سهههربازان همچهههون جبهههاری مسهههتبد رفتهههار 

میکههرد، وبههدتر از آن اینکههه وی از فرصههت گرفتههاری سههپاهی کههه 

درمحاصره افتاده بود، سود می جست و خود به خرید آذوقهه مهی 

 (4۳پرداخت وبه بهایی گزاف به ایشان میفروخت.)

 

ن شالالاعربايد پرساليد کالاله آيالالا کشالتار مالالردم بيگنالالاه وبالالرده امالا ازايالال 

کردن زنان وکودکان کابل بردست سپاه عالرب درطالول تساللط اعالراب 

ايالالن سالالپاه   نداشالالت؟  برسيسالالتان وتجالالاوز برقلمالالرو زنبيالالل درد و دريالال 

چرا از هزاران کيلومتر دور به اين سرزمين حمله آورده بودند؟ و آيا 

 ديگر داشتند؟جز ،ارت وگرفتن برده وکنيزهدفی 
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 : کابل وسپاه طاؤوسان

اج که از خبر شکست عبيد  در کابل متغير گشته بود، باله  حج 

خليفه عبدالملک خبر دادکه اگر لشکرفراوان به کابل فرستاده  نشالود، 

هر آئينه رتبيل ويارانش برآن ،الب آيند. چون اين  نامه بدربار خليفه 

ن نوشت " نامه ات رسيد واز رسيد، خليفه عبدالملک به جواب او چني

آنچالاله در سيسالالتان بالاله مسالاللمانان رسالاليد، آکالالاه گشالالتم. آنهالالای کالاله کشالالته 

شدنداجرشان بر خداست،اما در باره فرستادن لشکر به سالرزمينی کاله 

مسلمانان در آن چنين سرنوشتی را ديدند، رأی من همانست، که رأی 

 (44تو برآن قرارگيرد،موفق باشی.")

نفالر  ۲٠٠٠٠هزارنفری،مرکالب از  ۴٠حجاج ايالن بالار سالپاهی 

نفالالر از جنگجويالالان کوفالاله را انتخالالاب و در تحالالت ۲٠٠٠٠از بصالالره و 

قيالالادت عبالالدالرحمن بالالن اشالالعث بجنالالگ کابلشالالاه فرسالالتاد. حجالالاج کليالاله 

مواجب و حقوق اين سپاه را که دو ميليون درهالم ميشالد پاليش از پاليش 

ين به اين قشون پرداخت. سربازان آن را به اس  وسالل بياراست.  ا

يعنی لشالکر « جیش الطواویس»سپاه آنقدر مجهز و مجلل بود که نام 

 ( 45طاوفسان را بخود گرفت.)

 ماليالدی( باله  ۶۹۹هجالری ) اوايالل  ۷۹اين سپاه در اواخالر سالال 

سيستان مواصلت ورزيد. و در خطبه ايکه ابن اشعث در زرنگ ايراد 

 کالالرد همالاله جنالالگ آوران عالالرب سيسالالتان را زيرپالالرچم خالالود فالالرا خوانالالد.

درهمين وقت سپاه ديگری از طبرستان بسرکردگی برادران اشعث باله 

بقصالد  ٨٠نامهای قاسم وصبال نيالز باله او پيوسالتند. ابالن اشالعث درسالال

را پايگالاه عمليالاتی خالود بسالوی  بسهتحمله برکابل شاه حرکالت نمالود و

 کابل برگزيد. 
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زرنالالگ دومالالين شالالهر مهالالم سيسالالتان بشالالمار  درمشالالرق شهربسههت

ري هالای خاصالی بالرای عربهالای مسالتقر در ميرفت وميتوانسالت دشالوا

زرنالالن ويالالا قلمروزنبيالالل هالالا پالاليش آورد. ايالالن شالالهراز نقطالاله نظرسالالوق 

الجيشالالی وکنتالالرول برقلمالالرو زنبيلهالالا ، جايگالالاه مناسالالبی بالالرای اسالالتقرار 

يک قرارگاه نظامی نيرومند از سپاهيان عرب پنداشته ميشد. به همين 

هی نيرومند خاطربود که بست در عهد حکومت اموی به حيث قرارگا

نظالالامی فرمانالالدهان عربالالی در آمالالد. افالالزون بالالرآن داوطلبالالان جهالالادی يالالا 

،ازيان محلی برای تاخت وتاز برقلمرو زنبيل درآنجا گرد مالی آمدنالد 

و همراه بالشکرهای عربی گاه گالاهی برقلمالرو زنبيالل مالی تاختنالد وتالا 

،زنه و کابل پيشروی ميکردند. دريکی دو مورد زنبيالل هالا دسالت باله 

زدند، و تا بُست و زرنن پاليش رفتتنالد وموقعيالت اعالراب را ضد حمله 

 در اين نواحی دستخوش خطر کلی ساختند. 

کابلشاه از اين لشکرکشی به هالراس افتالاد و از تلفالات مساللمانان 

" ابرازتأسالظ و پيشالنهاد کالرد کاله باله قالرار جیش الفنهادر سفر جنگی "

سالتيابی باله گذشته خراج به پالردازد و گروگانهالايی کاله عبيالد  بالرای د

صالالل  پالاليش اوفرسالالتاده اسالالت بازفرسالالتد. امالالا ايالالن پيشالالنهاد مالالورد قبالالول 

 سپاهسابر عرب قرار نگرفت. 

زنبيل)يالالا رتبيالالل( مشالالاور هوشالالياری از خالالوارج داشالالت کالاله از 

زمان زياد بن ابيه درسيستان زندگی ميکرد. به مشورت او زنبيالل از 

ود قاسم پيش سپاه طاوسان به شرق عقب نشست . ابن اشعث برادر خ

را به الرخن فرستاد تا درآنجا مستقر شود. قاسم وقتی به الرخن رسيد 

دريافت که جز بيوه زنان کسی باقی نمانده است. زنبيل مثل گذشته به 

آهسالالتگی عقالالب مالالی نشسالالت و سالالپاه عالالرب او را تعقيالالب ميکالالرد، امالالا 

لشکريان عرب که در طول راه گاو و گوسفند و اندوختاله هالای مالردم 
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ميکردند، آنقدر سنگين بار شده بودند که توان حرکت سريع را ا،تنام 

 را نداشتند. 

ايالالن کنالالدی حرکالالت در راه هالالای دشالالوارگذار، فصالالل زمسالالتان را 

نزديک ميساخت . عبدالرحمن مجبورشد جنگ فيصله کن را به بهالار 

نامه از حجاج اجازه خواست،   سال آينده موکول کند و بنابرين توسط

جاج آن رانمی پذيرفت و بنابرين عبدالرحمن ولی اين چيزی بود که ح

را مورد عتاب قرار داد و کتبا  او را متهم به ترس و جبن و تهديد به 

عالالزل نمالالود. عبالالدالرحمن کالاله مالالردی مالالدبر و دليالالری بالالود، برآشالالفت و 

فرمان حجاج را با دستکاری در اجتماع سالپاه قرائالت نمالود کاله در آن 

برخی بجای آنها نامزد  برخی از رجال و سرکردگان سپاه برطرظ و

شده بودند و نيز امر شده بود که  بدون درنگ بر زابل و کابالل حملاله 

کننالالد، آباديهالالا را ويالالران و زنالالان و مالالردان را اسالالير نماينالالد. سالالرداران 

عرب چون ابوطفيل عامر و عبدالمفمن ربيعی مخالفت خود را با اين 

 گفت فرمان ابراز داشتند و اولی خطابه ای برضد حجاج داد و

اگههر سههپاه پیههروز شههود، غنههایم و بههاج وخههراج از آن » 

حجاج است و اگردشمن برشما چیره شود، شهما درنظهر 

حجاج پست و دون همهت خواهیهد بهود. درحهالی کهه ایهن 

مملکههههههت گورسههههههتان ابههههههدی شماسههههههت و دیگههههههر بههههههه 

دیهههههدارعزیزان وخهههههانواده ههههههای خودنخواهیهههههد رسهههههید. 

رعون در سوقیات حجاج در این کشور، شبیه سوقیات ف

رود نیل است. پس بیائید کهه دشهمن خهدا)حجاج( راخلهع 

وبها امیرخههود عبهدالرحمن بیعههت کنههیم و عهوض کابههل بههه 

سپاه « کوفه رویم و حجاج را از وطن خود طرد نمائیم.

عهههرب بههها شهههخص عبهههدالرحمن بههها سهههوگند قهههرآن بیعهههت 

 ( 46.)کردند
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سپس عبدالرحمن ابن اشعث عياض بن هميان بکالری سدوسالی  

  بن عامرتميمی را به جانشينی خود درسيستان برگزيد و اولی وعبد

را به حکومت بست ودومی را به حکومت زرنالگ گماشالت. همچنالان 

بازنبيالالل صالالل  کالالرد بالاله ايالالن شالالرط کالاله اگالالر او پيروزگالالردد از زنبيالالل 

ديگرخراج نخواهالد گرفالت و اگالر ازحجالاج شکسالت خالورد زنبيالل وی 

را باخودگرفالالت و برحجالالاج  سالالپاه طاوسالالان ( 4۷رادرکابالالل پنالالاه دهالالد.)

بشوريد و گويند در نزديکی کوفه درهشتاد حالرب، حجالاج را هزيمالت 

داد ولی در حرب هشتاد ويکم از طرظ قشون حجاج شکست خوردو 

دوباره به سيسالتان روی آورد ولالی حالاکم دسالت نشالانده ً او عبالد  بالن 

عالالامر دروازه هالالای زرنالالگ را بالالروی ابالالن اشالالعث بسالالت ، امالالا مالالردم 

از او حمايت کردند.عبدالرحمن ناگزير چند روزی در بيرون سيستان 

شهر لشکرگاه زد، ولی مجبور شالد رهسالپار بسالت گالردد. حالاکم بسالت 

عياض بن هميان ابن اشعث را پذيرفت ولی همينکه به شهر داخل شد 

وی را در بند کرد بدان اميد که با دستگيری ابالن اشالعث حجالاج باله او 

. اماوقتی زنبيل از قضاليه مطلالع شالد، امان دهد و از گناهانش درگذرد

به بست آمالد و آن شالهررا درمحاصالره گرفالت وعيالاض را تهديالد کالرد 

که اگر به او آزار رسانی ويا آسيبی دهی، من از اينجا نخالواهم رفالت 

تا ترا نکشم و خانواده ترا اسير و اموال ترا به ،ارت نسپرم. عياض 

ا بالالا گروهالالی از از تهديالالد زنبيالالل برجالالان خالالود ترسالاليد و ابالالن اشالالعث ر

سالالپاهيانش بالاله زنبيالالل تحويالالل داد و زنبيالالل وی را بگرمالالی پالالذيرفت و 

 ( 4٨حرمت بسيار نهاد.)

 در اين ميان قسمت بيشتر سپاهيان او که شمارشالان از تالازی و 

هالزار ميرساليد در سيسالتان بالاقی مانالده بودنالد. در ميالان  ۶٠سگزی به 

اشالالمی سالالپاه ابالالن اشالالعث، سالالرکردگانی چالالون عبالالدالرحمن بالالن عبالالاس ه

وعبيالالد  بالالن عبالالدالرحمن بالالن سالالمره وجالالود داشالالتند و اينالالان سالالپاه را 
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بشالالورش واداشالالتند و زرنالالگ را شالالهر بنالالدان کردنالالد و آن را از دسالالت 

عبد  بن عامر بيرون آوردند و به ابن اشالعث پيغالام فرسالتادند کاله باله 

سيستان باز گردد. چون ابن اشعث در دست شاه کابل بود، شورشاليان 

ه آمدآمالالد سالالپاه شالالام تحالالت سالالرکردگی عمالالاره بالالن تمالاليم بالالا شالالنيدن آواز

بيمنالالاک گرديدنالالد. رهبالالران سالالپاه ميدانسالالتند کالاله نمالالی تواننالالد چشالالم عفالالو 

ازحجالالاج داشالالته باشالالند، پالالس بسالالوی خراسالالان حرکالالت کردنالالد واميالالدوار 

بودند که هم قبيلگان عراقالی ايشالان درخراسالان باله پشالتيبانی از ايشالان 

ر آوردنالالد و حالالاکم محلالالی برخيزنالالد. آنالالان هالالرات را بالاله تصالالرظ خالالود د

رقالالالالاد بالالالالن عبيالالالالد ازدی را کشالالالالتند. ايالالالالن عمالالالالل سالالالالبب شالالالالد تالالالالا والالالالالی 

خراسان)يزيد( برضد شالان اقالدام کنالد، وسالپاه شورشالی را تالار ومالارو 

عالالده ای راگرفتالالار نمايالالد.وی برخالالی ازسالالرکردگان شورشالاليان را کالاله 

ازقبيلالالاله او از يمالالالن بودنالالالد توانسالالالت از زيالالالر سالالالاطور حجالالالاج نجالالالات 

نالالالزد حجالالالاج بفرسالالالتد و حجالالالاج تمالالالام آنالالالان را در  ببخشالالالد،ولی بقيالالاله را

 ( 4۹شهرنوبنياد واسط گردن زد. )

« مفضالل»بدستور حجاج سپاه عظيمی از خراسان تحت قيادت 

برادر يزيد والی خراسان، برای دستگيری ابن اشعث بسالوی سيسالتان 

حرکت کرد و در نبردهای که باسپاه ابن اشعث در سيستان نمود، ابن 

بسالالوی قلمالالرو زنبيالالل کشالاليد وسالالپاهيان قتيبالاله اشالالعث شکسالالت خالالورد و

 سيستان را به جرم هواداری ازابن اشعث ويران نمودند. 

حجاج نامه تهديالد آميالزی باله  حبيبی، از قول طبری ميگويد که، 

رتبيالل نوشالالت و ابالن اشالالعث را از او مطالباله کرد.حجالالاج  تهديالد کالالرده 

يالون سالپاه بود که اگر ابن اشعث را به او نسالپارد بالا فرسالتادن يالک ميل

کشوراو را تباه خواهالد سالاخت.مگر مقدسالی ،مالور  عربالی کاله کتالاب 

هجالالری درشالالهر بسالالت نوشالالته،  ۳۵۵البالالد  والتالالاريخ خالالود را درسالالال 

متذکر شالده کاله حجالاج مبلال  يالک ميليالون وچهارصالدهزار درهالم را بالا 



قیام ها.... حماسۀ  114 

عماره بن تميم پيش رتبيل فرستاد، تا عبدالرحمن را به او تحويل کند. 

 ( 5٠ن( را در،ل وزنجيرکشيد وتسليم نمود.)رتبيل او)عبدالرحم

در هرحال سرانجام عربی که در دربالار رتبيالل حضالور داشالت 

باب گفتگو با حجاج را باز نمود .حجالاج پيشالنهاد کالرد کاله اگالر زنبيالل 

ابن اشعث را بدو تسليم کند وی تا هفت سال از پرداخت خراج معاظ 

 ط گرديالالده بالالود خواهالالد بالالود. سالالرانجام پيمالالانی بسالالته شالالد کالاله در آن شالالر

مسلمانان تا ده سال بر قلمرو زنبیل نتازند و پس از پایان ایهن مهدت 

 هزار درهم خراج دهد. ۹۰۰وی ساالنه 

قرار شد ابن اشعث را با تنی چند از همراهان و خالانواده اش   

به نماينده حجاج عماره بن تميم تسليم کنند، اما پيش از اينکه اين کار 

خود را کشت. بروايت تاريخ سيستان، کابلشاه انجام گيرد، ابن اشعث 

عبدالرحمن را گرفت ويک پای او را با يک زنالدانی ديگردربنالد نهالاد 

وايالالن دو همبنالالد مالالدتها در بنالالد بودنالالد. سالالرانجام ابالالن اشالالعث خالالود را از 

هجالالری(. ٨۵بالالامی در رخالالن فروانالالداخت و هالالردو همبنالالد جالالان دادنالالد )

ای حجالالاج فرسالالتاده بدسالالتور رتبيالالل سالالرعبدالرحمن از تالالن جالالدا و بالالر

 ( بدين ترتيب داستان شورش سپاه طاوفسان به پايان رسيد.5١شد.)

 

 بدعهدی حجاج در برابر کابلشاه :

هجری بعد از صل  با نيزک مالامور رفالتن باله  ٨۶قتيبه درسال 

سيستان شد،ولی پاليش ازخالود بالرادرش عمالروبن مساللم را باله سيسالتان 

يستان نزد حجاج رفت فرستاد.دراين ميان اشعث بن بشر يربو،ی ازس

وچالالالون مالالالردی فصالالالي  الکالالالالم بالالالود، حجالالالاج بعالالالد از شالالالنيدن گالالالزارش 

امورسيسالالتان ،  او را بالاله حکومالالت سيسالالتان گماشالالت ودسالالتور داد بالاله 

جنگ زنبيل بپردازد. درحالی که ازقول وقرار حجاج بالا زنبيالل مبنالی 

برمعافيالالت ده سالالاله از خالالراج کابالالل سالاله سالالال بيشالالتر نگذشالالته بود،سالالپاه 
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ی اشالالعث از سيسالالتان برقلمالالرو زنبيالالل حملالاله بالالرد و عالالرب بسالالرکردگ

دربست با زنبيل به نبردپرداخت. زنبيل ناچار شالد بالا پرداخالت مبلغالی 

با اشعث صل  کند،اشعث موضع را به حجاج گزارش دادولالی حجالاج 

هجالالری( وبالاله ٨٨ايالالن مالالال الصالالل  را نپالالذيرفت و او را معالالزول کالالرد )

تالا  ٨۷قتيبه کاله ازسالال قتيبه دستور داد خودبه جنگ رتبيل برود. اما 

هجالری مصالروظ فالالت  بخالارا وخالوارزم وسالالرکوب کالردن شالالورش ۹٠

تخارسالالالتان بالالالود، فرصالالالت نکالالالرد بالالاله نبالالالرد زنبيالالالل بالالالرود، بناچاربالالالاز 

برادرخالالود عمالالرو را بالاله سيسالالتان فرسالالتاد وعمالالرو ازسيسالالتان بالاله عالالزم 

نبالالرد عالالازم بسالالت گرديالالد. کابلشالالاه کالاله مالالی دانسالالت اعالالراب بخالالاطرپول 

 ٨٠٠بارحاضرشالد در بالدل پرداخالت سالابنه و،نيمت می جنگند، ايالن 

هزار درهالم خالراج بالا عمالرو صالل  کنالد. عمالرو موضالوع را باله قتيباله 

اطالع داد و او به حجاج نوشت، مگرحجاج از ايالن سالازش عمالرو بالا 

زنبيل نيز بخشم آمد و وی را از سيستان فراخواند وبه قتيبه دستورداد 

هجری ۹۲تا  ۹٠ل ( قتيبه که ازسا5۲شخصاً به جنگ زنبيل بشتابد.)

هجالری ۹۲بسرکوبی شورش نيزک باد،يسی مشغول بود، فقط درسال

توانست دوباره برسيستان برود و زنبيل راکه درسيستان بعالد ازعالزل 

بالالرادرش عمالالرو شورشالالی برپالالاکرده بالالود بالاله مصالالاظ بطلبالالد وبرقلمالالرو 

 اوبتازد.

هجالری قتيباله بالرای بالار دوم در راًس لشالکرفراوان  ۹۲درسالال 

وپس از کشتاری عظيم درآنجا ،بقصد حرب زنبيل و  برسيستان تاخت

مههردی چنههگ بسالالوی بسالالت حرکالالت کالالرد. بگفتالاله علالالی ميرفطالالروس   

نوازدرکههوی وبههرزن شهرسیسههتان کههه غههرق درخههون وآتههش بههود، از 

قصههه ههها میگفههت و اشههک خههونین از « قتیبههه»کشههتارها و جنایههات 

دیههههدگان بازمانههههدگان مقتههههولین، جههههاری میسههههاخت و خههههود نیزخههههون 
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ست: و آنگاه چنگ خویش برمیگرفت و میخواند: با این همهه میگری

 (5۳)غم درخانه دل،اندکی شادی باید،که گاه نوروز است...

قتيبالاله هنگالالام تالالرک سيسالالتان،عبدربه بالالن عبالالد  ليثالالی را بحيالالث 

نماينالالدهً خالالود درسيسالالتان گذاشالالت و بعالالد نعمالالان بالالن عالالوظ يشالالکری را 

قتيبه از سيسالتان   نبجای عبدربه گماشت. بگفته صاحب تاريخ سيستا

به بست رفت ودر بست هزار جفت گاو کارگر)قلباله( جمالع کالرد ]ايالن 

ناحيه درجنوب بست اکنون بنام هزارجفت ياد ميشود[و دوهالزار مالرد 

برزيگر با ادوات کشت با سپاه همراه ساخت و به جنگ زنبيل بسوی 

کابل کشيد. وطوری وانمود کرد که بالا ايالن هزارجفالت گالاو زمينهالايی 

که ميتواند باله تصالرظ درآورد کشالت ميکنالد وحاصالل آنالرا صالرظ را 

سالالپاه مالالی نمايالالد وتالالا زنبيالالل را شکسالالت ندهالالد از نبالالرد دسالالت نخواهالالد 

گرفت. زنبيل وقتی از اين تصميم قتيباله مطلالع گرديالد، دچالار خالوظ و 

دوههزار اضطراب شد وبه قتيبه پيشنهاد نمالود کاله حاضراسالت سالابنه 

پالالردازد وبالاله ايالالن گونالاله بالالا قتيبالاله درهالالم خالالراج بالاله او ب هزار)دومیلیههون(

( قتيبه که از اين نمايش قدرت خوشالنود بالود واپالس 54مصالحه کرد.)

بخراسالالان برگشالالت وحکومالالت سيسالالتان را بالاله عبدربالاله بالالن عبالالد  داد 

وسپس به نعمان بالن عالوظ داد. وايالن هنگالامی بودکاله حجالاج ووليالدبن 

عبالالالدالملک هالالالردو چشالالالم از جهالالالان فروبسالالالتند وموقعيالالالت قتيبالالاله نيالالالز 

خراسالالان متزلالالزل گرديد.زيراسالالليمان بالالن عبالالدالملک بخالفالالت نشالالت در

وقتيبه که دراين وقت سالمرقند را فالت  کالرده ودرآنجالا ميزيسالت، چالون 

از سليمان بيم داشت، نافرمانی آ،از کرد. وکيع بالن حسالان تميمالی کاله 

از قتيبه ناراضی بود پنهانی سپاه عالرب را  بالا خالود همالراه سالاخت و 

ر فر،اناله قتيباله رابالا يالازده تالن از فرزنالدان بر اوبشالوريد ولشالکريان د

قتيبالاله وبالالرادر وبالالرادران اوکشالالتند وسالالرآنها رابالاله نالالزد خليفالاله فرسالالتادند 

 (55به وقوع پيوست.) ۹6واين واقعه برطبق طبری در ذيحجه 
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 حکومت یزید در خراسان  وتالش او  برای فتح کابل :

پالالالس از ميالالالان رفالالالتن قتيبالالاله درماورا النهريالالالا سالالالمرقند،حکومت  

خراسان به يزيد بن مهلالب رساليد کاله طرفالدار يمنالی هالا بالود. يزيالد بالن 

مهلب همان کسی اسالت کاله درقسالاوت وبيرحمالی وخالون ريالزی دسالت 

کمالالی از حجالالاج وقتيبالاله نداشالالت و درگرگالالان چنالالان کشالالتار نمالالود کالاله از 

خالالون مقتالالولين آسالالياب را بگالالردش اورد وگنالالدم آرد کالالرد ونالالان پخالالت 

اکنالون بعالد از درگذشالت حجالاج وروزه خود را بدان نان افطار نمالود. 

وقتيبالاله، نوبالالت بالاله او رسالاليده اسالالت. اونخسالالت برادرخالالود مالالدرک را بالاله 

ق( امالا ديالری نگذشالت کاله او در گالرفتن خالراج از ۹۷سيستان فرستاد)

زنبيل ناکام گرديد ويزيد پسرخود معاويه را بجالای بالرادر باله سيسالتان 

نالد. از زنبيل خالراج کابالل را حصالول ک  گماشت. معاويه نيز نتوانست

هجری که عمر بالن عبالدالعزيز بخالفالت نشسالت، حکومالت  ۹۹درسال 

خراسان به جرال بن عبد  رسيد واو سالباک بالن منالذر شاليبانی را باله 

هجالری باله ١٠٠سيستان گماشت. حکومت خراسالان در رمضالان سالال 

عهدهً عبدالرحمن بن نعيم ،انمی گذاشته شد وتالاريخ سيسالتان از آمالدن 

به سيستان درايالن تالاريخ خبرميدهالد. امالا  عبدالرحمن بن عبد  قسری

چنانکه معلوم است عبدالرحمن بن عبد  قسری درواقع عامالل اداری 

هجالری همالراه بالا عبالدالرحمن بالن ١٠٠ومالی سيستان بود کاله درسالال 

 نعيم که فرمانده نظامی بود به اين سرزمين فرستاده شد. 

تاريخ سيستان از نصب معارک بن صلت به حکومالت سيسالتان 

سخن ميگويد واشاره ميکند که همه اين تغييرات درسال آخر حکومت 

عمالالالالربن عبالالالالدالعزيز روی داده اسالالالالت.در زمالالالالان خالفالالالالت عمالالالالر بالالالالن 

پرداخالالالت خالالالراج بالالاله حکالالالام اعالالالراب را متوقالالالظ   عبالالالدالعزيز، زنبيالالالل

نمود.درعهالالد يزيالالد بالالن عبالالدالملک عمالالر بالالن هبيالالره ، والالالی يزيالالد دوم 
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اع بالالن سالالويد را هجالالری نخسالالت قعقالال١٠٠درعالالراق ومشالالرق، در سالالال 

بالالرای امورمالالالی وحکالالم بالالن عبالالد  را بالالرای اداره اموربالاله سيسالالتان 

 فرستاد.

 قعقهاع بهن سهویدبگفته مولظ تاريخ سيسالتان، ازکارهالای نيالک 

درسيسالالتان کشالاليدن نهرطعالالام از رودخانالاله هيرمنالالد بالالود کالاله بالالردروازه 

جنالالالالوبی زرنالالالالن ميگذشالالالالت وبوسالالالالتانهای جنالالالالوب زرنالالالالگ راآبيالالالالاری 

 ( 56رد درسيستان والی بود.)ميکرد.اين مرد تا بم

هجری يزيد بن ،ريالظ همالدانی بحکومالت سيسالتان ١٠۷درسال 

گماشته شد. يزيد بشر حواری را صاحب شرط و محدث نامدار معمر 

بن عبد  را به سمت قاضی القضات وبيت برگزيد. ايام فرمانروايی 

روش   يزيد بن ،ريالظ در سيسالتان روزگالار پرآشالوب بالود وباله سالبب

نه ايکه داشت مردم از او بيزار بودند.اين شيوه حکومتداری سختگيرا

خشالالم خالالوارج را برانگيخالالت و پالالنن تالالن از آنالالان بسالالرکردگی صالالبي ، 

بشرحواری رئاليس شالرط سيسالتان را کشتند.شالورش خالوارج بسراسالر 

سيستان گسترش يافت ودامنه آن تا خراسان کشاليده شالد. در ايالن ميالان 

گرفتن خالراج باله جنالگ زنبيالل والی،باری بالل بن ابی کبشه را برای 

فرسالالتاد، امالالا وی بالالی آنکالاله درايالالن جنالالگ بالاله پيالالروزی دسالالت يابالالد بالاله 

زرنگ بازگشت. نالاتوانی ابالن ،ريالظ درشکسالتن خالوارج سيسالتان از 

يکسو وعدم وصول خراج کابل از سوی ديگرسبب گرديالد کاله وی از 

وبيت برکنالار واصالف  بالن عبالد  شاليبانی بجالای اوبحکومالت سيسالتان 

 .برداشته شد

هجالالری گذشالالته ازآنکالاله ١٠٨بروايالالت تالالاريخ سيسالالتان، درسالالال 

خوارج از درون اين سرزمين را تهديد ميکردند، زنبيل نيز از بيرون 

برآن آتش رو،ن ميريخت. اصف  از اعتماد بنفس فراوانی برخوردار 

بالالود، امالالا نشالالان داد کالاله شالالناخت چنالالدانی از وضالالعيت ارضالالی واقليمالالی 
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ايی را کالاله درايالالن زمينالاله مشالالاورن قلمالالرو زنبيالالل نالالدارد وهمالاله هشالالداره

ی سالعی کالرد تالا درزمسالتان محلی به او ميدادند ناشنيده ميگرفالت. بالار

بيالل گيرافتالاد . بتالازد، امالا در دام تاکتيالک جنگالی رتبيل برسرزمين رت

بيالل را پشالت سالرگذارد، خواست معابرصعب العبورقلمرو رتاصف  مي

اههالا اصالف  بيالل بالا فروگالرفتن رمگر در ناحيه تنگالی گرفتالار آمالد ورت

هجالالری(. خالالالد ١٠۹وشالالمارزيادی از نيروهالالايش را از پالالای درآورد)

قسالالری مجبورشالالدوبيت داران تالالازه ای بالاله سيسالالتان بفرسالالتد. نخسالالت 

محمدبن حجرکندی و در پی اوعبد  بن ابی برده بن موسالی اشالعری 

شورش صبي  خارجی را درخراسان شکسته بود، به سيسالتان   را که

 (5۷.)-یهجر ١١١شعبان  -فرستاد

خالالالدبن عبالالد  قسالالری دومرتبالاله برادرخالالود اسالالد رابالاله خراسالالان 

بالالاله  ١٠۵فرسالالالتاد.مرتبه اول از جانالالالب هشالالالام بالالالن عبالالالدالملک درسالالالال 

اسالد د نمالود، حکومت منصوب شالد، واسالد را درخراسالان جانشالين خالو

هجالری درخراسالان بالود.  ١٠۹به خراسالان آمالد وتالا سالال ١٠6درسال 

عبالد  و بالرادرش اشالرس بالن اسالد بالن » گرديزی روايت ميکنالد کاله  

عبد  قسری، حکام خليفه بالرای تصالرظ امالالک کسالان، جمالاعتی را 

 (5٨« )تازيانه زدند و دستهای جماعتی ديگر رانعل کردند.

« البدايه والناياله»داکتر شجاع الدين شفا از قول ابن کثيرمفلظ 

 ۲٠خالالالد بالالن عبالالد  قسالالری والالالی خراسالالان عالالالوه بالالر»مينويسالالدکه  

حقالالوق سالالابنه خالالود، يکصالالد ميليالالون درهالالم از امالالالک خالالود  ميليالالون

درخراسالالان بدسالالت آورد، باضالالافه اينکالاله پسالالرش از امالالالک متصالالرفی 

 (5۹« )خود ده ميليون درهم صاحب ميشد.

خالالالد وبالالرادرش اسالالد معالالزول شالالدند.وبار دوم در ١٠۹در سالالال 

باز اسدبن عبد  از  ١١6هجری وبه گفته اين اثير درسال  ١١۷سال 

رادرحکومالالالت خراسالالالان يافالالالت. وچهارسالالالال امالالالارت خراسالالالان جانالالالب ب
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در بلالالالالالالخ  ١۲٠ومالالالالالالاورا النهر بالالالالالالا اوبالالالالالالود، ودر ربيالالالالالالع ابول سالالالالالالال

م( دهقالان ۷۳۷هجالری )= ١۲٠( بقالول طبالری در سالنه 6٠درگذشت.)

هرات در بلخ به اسد بن عبد  قسالری هالدايايی باله قيمالت پالنن ميليالون 

نقالالره و ابريالالق درهالالم تقالالديم داشالالت کالاله در آن جملالاله دوقصالالر از طالالال و 

های سيمين و زرين و ديباهای مروی و قوهی و هروی و کره يی از 

طالی ناب بود. و ايالن هالدايا صالحن خاناله حکمالران را پالر کالرده بالود. 

اين ارمغانهای دهقان هرات که باله حکمالران تالازی در بلالخ تقالديم شالده 

 (6١بود، به ارزش پنن ميليون درهم بوده است.)

که زنبيل مردان کوچکتر ازحجاج گزارش بالذری نشان ميدهد 

راکالاله از راه وروش وی پيالالروی ميکردنالالد، خالالوار ميشالالمرد وبالاله ديالالدهً 

استخفاظ درايشالان مينگريسالت. وقتالی يزيالد بالن عبالدالملک باله خالفالت 

رسالاليد، زنبيالالالل از پالالالرداختن خالالالراج بالاله کالالالارگزاران خليفالالاله سالالالرباز زد 

 وگفت 

بههرآن قههوم گرسههنهً ازنمههاز سههیه شههده کههه مههوزه » 

گ خرما به پا داشتند وبه دیار مها مهی آمدنهد هایی از بر

، گفتنههد :"پریشههان شههدند." گفههت:" «چههه افتههاده اسههت؟

اگرچند شما خوب روی تر از ایشان هسهتید، امها ایشهان 

 « پیمان دارتر ودلپذیرترند.

تورا چه افتاده که بالاج باله » نيز کسی از تازيان زنبيل را گفت 

  «حجاج می پرداختی وما را چيزی نميدهی ؟

حجاج مردی بود که چون به آرمان خويش ميرساليد باله » گفت  

مالی که در راه آن هزينه کرده بود چشم نداشت، حتی اگر يالک درهالم 

از آن مال باز نميگشت، اما شما چون يک درهم هزيناله کنيالد چشالم آن 

زنبيالل پالس از آن باله کالارگزاران بنالی « داريد که ده چندآن باز سالتانيد.

 ( 6۲راجی نمی پرداخت. )اميه ونيز ابومسلم خ
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فاتحان عرب در خراسان با ملوک و فرماندهان بومی در بدل 

مبال  نقدی معين صل  مينمودند و گاهی هم با قبول خراج سابنه 

نقدی و جنسی از قبيل ،الم وکنيزو اس  و ستور و ،يره ايشان را 

از جنگ و حمله بر خود فارغ ميکردند، ولی اين مبال  بقوت و 

عمال عربی وابسته بود. بدين معنی که اگر فرماندارعربی نيروی 

نيرومند و با تدبير می بود و در موقع لزوم توانائی ويارايی سرکوبی 

فرماندهان بومی و محلی را ميداشت، ايشان برای نجات خود از 

ميفرستادند و  حمله و تعدی و مصادره عمال عربی، حق السکوتی

 دندی و از انجام آن ابا ميورزيدند.بو« ممتنع» ابباصطالل مورخان

بقول پوهاند حبيبی وضع مالی خزانه رتبيل و دهقانان  

ميليون  خراسان را از آنرو بخوبی ميتوان سنجيد، که بفاصله کم دو

درهم ازخزانه رتبيالن زابل وهفتاد مليون درهم از خراسان به 

 (6۳فاتحان عربی حق الصل  پرداخته شده است.)

ن و عباسيان، خراسان از منابع مالی مهم در عصر امويا

هجری  ١۲٠دستگاه خالفت بوده است و بقول طبری در سنه 

م( تنها دهقان هرات در بلخ به حکمران عربی )اسد بن ۷۳۷)=

عبد  قسری( هدايايی به قيمت يک ميليون درهم تقديم داشت که در 

و  آن جمله دوقصر از طال و نقره و ابريق های سيمين و زرين

ديباهای مروی و قوهی و هروی و کره يی از طالی ناب بود. و اين 

هدايا صحن خانه حکمران را پر کرده بود. اين هدايای دهقان هرات 

که به حکمران تازی در بلخ تقديم شده بود، پنن ميليون درهم ارزش 

 ( 64داشتند.)

گرديزی راجع به عبدالرحمن بن زياد حکمران خراسان 

پس معاويه خراسان »داستان جالبی دارد و ميگويد   درعهد معاويه،

مرعبدالرحمن بن زياد را داد، و عبدالرحمن در خراسان هشتادبار 
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هزار هزار)هشتاد ميليون( درم جمع کرد و حجاج بن يوسظ آن همه 

از وی باز ستد و او را درويش کرد و چنين گفت مالک بن دينار  که 

هر روز هزار درم ساخته  عبدالرحمن صدسال زندگانی خويش را

بودجز ضياع و تجمل، و حجاج او را بجائی رسانيد که روزی بر 

خری نشسته بود، مالک او را پرسيدکه   آن  همه مال  تو چون  شد؟ 

 (65« )گفت    بشد و اين  خر نيز  عاريت   است.

از سرزمينی که يکنفر حکمران آن در زمان اندکی، هشتاد 

رده باشد، ميتوان قياس کرد که وضع اقتصادی ميليون درهم فراهم آو

آن چگونه بوده است و روش اخاذی و رشوه ستانی والی مذکور 

 چگونه ؟

جمع آوری ثروت و،نايم بی حساب اعراب را چنان مغرور 

که ديگرآن شعار عدل وداد ومساوات  واز خود راضی ساخته بود

ه، چنان طلبی  اسالمی فراموش شان شده بود ودر روزگاربنی امي

محسوس وبارز بود که رتبيل پادشاه سيستان وکابل چون عامالن بنی 

 اميه را ديد، به تاسظ بانگ برآورد وگفت  

کجایند آن قوم، که ازاین پیش بدینجا می آمدند؟ آن »

قوم که شکم های شان به پشت چسپیده بود وچهرۀ 

شان از بس برخاک سوده بودند، سیاه گشته بود. آن 

شتن را از برگ خرما پاتابه)پاپوش( می قوم که خوی

ساختند... هرچندشما به دیدار از آن قوم خوشترید، اما 

آنها بهتراز شما پیمان نگه میداشتند وبهتر ازشما 

 (66)«نیزجنگ میکردند.

 

گفتنی است که آن دسالته از فرمانالدهان و واليالان عربالی کاله از   

ابتفالالاق نمالالی سالالرزمينهای مرکالالزی خالفالالت، بالاله سيسالالتان مالالی آمدنالالد، ب
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توانسالالتند در برابالالر زنبيلهالالا کالالاری از پالاليش ببرنالالد. گالالويی آنالالان همگالالی 

نيروی کابلشاهان، وارادهً مردم به ايستادگی ومقاومت در برابرتازيان 

را دسالالت کالالم گرفتالاله بودنالالد. فرمانالالدهان عالالرب نتوانسالالتند دشالالواريهای 

ارضی وآب وهوای ناسازگار زمينداور ومهمتر ازهمه ناحيهً برکشيده 

سردتر زابلستان و،زناله رادريابنالد. تنهالا عيالاران سيسالتان و در راًس و

يعقوب ليث وبرادرش عمروبودند که باشالناخت وتجرباله ايکاله از محالل 

داشتند توانستند درشرق سيستان تا زابلسالتان وکابلسالتان پيالروزی هالای 

 بدست آورند.

دوره حکومت عبد  بن ابی برده در سيسالتان هفالت سالال طالول 

حالالاکمی ايالالن همالاله سالالال درايالالن سالالرزمين حکومالالت رانالالده  کشالاليد وکمتالالر

است. تا آنجا که معلوم است اين مدت دراز در صل  وآرامش گذشت. 

تاريخ سيستان حکومت خردمندانه و عدالت پسالندانه عبالد  و اقالدام او 

را درگماشتن محدث معروظ مکتب بصره عبد  بن حسين، معالروظ 

ايد. همچنالالين ايالالن تالالاريخ از بالاله ابوحريربالاله قضالالای سيسالالتان را مالالی سالالت

مسالالجدی يالالاد ميکنالالد کالاله عبالالد  بالالن ابالالی بالالرده نزديالالک دروازه فالالارس 

زرنالالگ بالالرآورد ومسالالتغالت فراوانالالی خريالالده بالالرآن وقالالظ کالالرد. مولالالظ 

ميگويد  ايالن مسالجد تالا روزگالار وی) يعنالی تاسالالهای ميالانی سالده پالنجم 

( ايالالن حالالاکم بالالا همالاله ۵۴هجالالری =يالالازدهم ميالدی(هنالالوز برجالالای بالالود.)

ر وزيرکی توسط جانشين خود ابراهيم بن عاصم عقيلی جزری که تدبي

هجالالری بالاله سيسالالتان از سالالوی يوسالالظ بالالن عمرثقفالالی والالالی ١١۹درسالالال 

جديالالد عالالراق گماشالالته شالالده بالالود، زنالالدانی و شالالکنجه وتمالالام دارايالالی او 

هجالری يعنالی تالا ١۲۵مصادره ودرآخر کشته شالد. حالاکم جديالد تالا سالال 

( وهيس اشارتی نيست کاله 6۷)پايان زندگی هشام درسيستان باقی ماند.

 در دوران حکومت خود برقلمرو زنبيل تاخته باشد. 
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م( يزيد سوم منصور بن جمهالور  ۷۴۳هـ )=١۲۶درشوال سال 

را از حکومت عراق برداشت وبجالای آن عبالد  پارسالا، پسالر عمالربن 

عبدالعزيز را بجای او گماشت. عبد  پارسا، حرب بن قطن هاللی را 

ن فرسالالتاد، امالالا دوره وبيالالت داری حالالرب دوره ای بالاله حکومالالت سيسالالتا

بسيارآشفته وپريشان بود. تاريخ سيستان آ،الاز درگيالری فتناله وتعصالب 

درميالالان اعالالراب سيسالالتان را درايالالن تالالاريخ قرارميدهالالد، امالالا نشالالانه هالالای 

آشکاری در دست است که کشالمکش هالای قبيلالوی اعالراب چنالدين دهاله 

ان ماننالد سالالهای گذشالته، پيش ازاين آ،از شده بود. نفاق عمده درسيست

ميالالان قبايالالل تمالاليم وبکالالربن وائالالل بالالود، و درميالالان گالالروه اخيرهمالالدلی بالالا 

خالالوارج، بالالويژه ازارقالاله ريشالاله هالالای ژرظ داشالالته اسالالت. ايالالن هي جالالان و 

اضالالطراب ميالالان اعالالراب محلالالی حالالرب بالالن قطالالن را هراسالالان سالالاخت 

تاآنجاکالاله سيسالالتان راتالالرک گفالالت و سالالواربن اشالالعررا بالاله جانشالالينی خالالود 

  پارسا باشنيدن خبرجبن حرب بن قطن، سعيد بن عمالر گماشت. عبد

 ۷۴۵هجالالری= اکتبالالر ١۲٨را بجالالای او فرسالالتاد وسالالعيد درمحالالرم سالالال 

ميالدی وارد سيستان گرديد.سوار بن اشعر که از تميميان بالود درطالی 

مالالدتی کالاله واليالالان عالالراق پالالی درپالالی تغييالالر مالالی يافتنالالد، قالالدرت خالالود را 

زاعضالالای خالالود بنالالام بحتالالر نگهداشالالت ، امالالا بکريهالالا زيرلالالوای يکالالی ا

)يعقوبی، بجير( متحد گرديدند. بحتر فرمانی از زبان عبد  بالن عمالر 

عبدالعزيز جعل کرد وخود راحالاکم سيسالتان وکرمالان خوانالد. وبيتالدار 

واقعالالی يعنالالی سالالعيدبن عمالالر کالاله خالالود از طرفالالداران تمالاليم بالالود نتوانسالالت 

ان شناسالالايی بکريهالالالا رابدسالالت آورد. بنالالالابرين جنالالالگ تمالالام عيالالالاری ميالالال

دوگالالالروه درگرفالالالت کالالاله مالالالدت دوسالالالال دوام کالالالردو طالالالی آن عالالالالوه از 

جوانان، بسالياری از بزرگالان و پيالران سيسالتان نيالز کشالته شالدندو بالدان 

 ( 6٨ناميدند.) «واقعه الشیوخ »سبب آن حرب را 
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قدرت دردست ،و،اومردم شورشالی بود.تالوده  زرنگاکنون در 

هجری(، اما ١۳٠مردم سوار بن اشعر را به اميری خويش برگزيدند) 

چندی نگذشالت کاله سالوار از چشالم مالردم افتالاد وبدسالت آنالان کشالته شالد، 

بحتررا نيزازشهر بيالرون کردنالد وسالرانجام وی را در بيابالان دريافتنالد 

واز پای درآوردند.عوام الناس اميری تازه بنام هيثم بن عبالد  البعالاث 

رابرگزيدند،بالالدان شالالرط کالاله هالاليس بکالالری رابالاله سيسالالتان)منظور زرنالالگ 

 (6۹( راه ندهد.)است

در ايالالن ايالالام قيالالام ابومسالاللم خراسالالانی برضالالد سالاللطه امالالوی بالاله 

پيروزيهالالای دسالالت يافتالاله بالالود ونصالالر بالالن سالاليار آخالالرين فرمانالالده امالالوی 

درخراسالالان بالاله ،الالرب عقالالب نشسالالته بالالود. درهمالالان روزهالالا ابومسالاللم 

مرد به فرماندهی مالک بن هيثم خزاعالی باله  ۳٠٠٠نيرويی مرکب از

ای دروازه هالای زرنالگ رساليد وباله مالردم سيستان فرستاد. مالک به پال

شالهر دسالتور داد تالا دروازه هالای شالهر رابکشالايند وحالاکم امالوی را بالا 

نيالالروی هالالزار نفالالری او بالاله وی تسالالليم کننالالد، امالالا مالالردم از خيانالالت بالاله 

اميالالالری کالالاله خالالالود برگزيالالالده بودنالالالد وسالالالپردن او بالالاله دسالالالت کسالالالی کالالاله 

م قصدکشتن او را داشت سرباز زدند و حاضر شدند يک ميليالون درهال

فديه بپردازندو والی را از مرگ نجالات بدهنالد. مالالک ايالن پيشالنهاد را 

 (۷٠پذيرفت وپس از آن اجازه يافت به شهر وکهندژ آن درآيد.)

 

 مقاومت کابل در دورهً عباسی

بالالاپيروزی قيالالام ابومسالاللم دورهً امالالوی پايالالان گرفالالت، امالالا وضالالع 

ی اجتماعی مردم سرزمينهای مفتوحه بهبودی حاصل نکالرد. تالوده هالا

مليالالونی دهقالالانی همچنالالان بايالالد ماليالالات وخالالراج بالاله عمالالال عباسالالی مالالی 

پرداختنالالالد. عصالالاليانها وطغيانهالالالای مالالالردم در دوره عباسالالاليان نيالالالز دوام 

داشالالت وازدسالالت لشالالکرهای سالالرکوبگر اعزامالالی بخالالون وآتالالش کشالاليده 
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ميشد.ستيزه های قبيلوی و گروهبندی عرب به قوت خالويش باقيمانالد. 

نالدبابگرفت. گرايشالهای جالدائی نيروی خوارج بجای اينکاله فالروکش ک

طلبانالالالاله بسالالالالت تحالالالالت رهبالالالالری عيالالالالاران وسالالالالرهنگان شالالالالان همچنالالالالان 

پابرجاماند. در بُعد خارجی، دامنه قالدرت زنبيلهالای کابلسالتان تالا بسالت 

وزمينداورهمچنان گسترده باقی ماند. خالصه مرزهالای شالرقی اسالالم 

از بسالالت ودرنهايالالت از زمينداورپيشالالترنرفت وبالالا در نظرداشالالت عالالدم 

هميشالالگی فرمالالانروايی عالالرب درسيسالالتان کمتالالر اميالالد ميرفالالت کالاله  ثبالالات

 فتوحات پايداری در سرزمينهای کابل وزابل صورت گيرد.

درسالالت پالالس از آنکالاله سالالفال امالالور خالفالالت را بالاله دسالالت گرفالالت) 

هجری(، ابومساللم يکالی از معتمالدترين هالوادارانش باله ١۳۳ابولربيع 

رش ابالراهيم نام عمر بن عباس عمير رابه سيستان فرستاد. عمر بالراد

راپيشتر فرستاد واو را به حکومت سندگماشت.بزم بود که سالپاهيانی 

راتحت فرماندهی ابراهيم به سند بفرسالتد وحاکميالت عباسالی رادرآنجالا 

برقرارکند. در روز های انقالالب عباسالی، سالند در دسالت منصالور بالن 

جمهالالور والالالی سالالابق امالالوی درعالالراق بود.بنالالابرين عمالالر بالالن عبالالاس بالاله 

نانش )اميرشرطه( يزيد بن بسطام دستور داد که ازمردم فرمانده نگهبا

سيستان بخواهد تابه صفوظ سپاه بپيوندند. کوشش سربازگيری بالرای 

جنالالالگ در سالالالرزمينی دور دسالالالت وناخواسالالالتنی سالالالبب شالالالورش مالالالردم 

گرديد. هستهً ايالن شالورش ،و،الای شالهريعنی عالوام النالاس بودنالد، امالا 

شالتند. يزيالد بالن بسالطام پاره ای از بزرگان بنی تماليم نيالزدرآن دسالت دا

امير شرطه دراين شورش کشته شالد وبالزودی سراسالر شالهررا آشالوب 

فراگرفت.والی سيستان، عمربن عباس ناگزير به ترک زرنگ گرديالد 

و تميميالالان زرنالالگ در پالالی عمالالر بالالن عبالالاس افتادنالالد. دربيالالرون زرنالالگ 

ميان طرفداران عمر وتميميان جنگی خونين درگرفت کاله عمالر درآن 

 م(. ۷۵٠هـجری =دسامبر١۳۳ابول کشته شد )جمادی
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ابالوالنجم عمالاربن اسالمعيل  ابومسلم بااطالع از اوضالاع سيسالتان

های نصر بالن ساليار همنالوا و همکالار  که با ابومسلم خراسانی درجنگ

بالالود، بالاله سيسالالتان فرسالالتادتا بالاله يالالاری عمالالر بشالالتابد واگالالر کالالار از کالالار 

ری از گذشته باشد، خالود عهالده دار وبيالت گالردد، امالا اوهالم طالالع بهتال

عمربن عباس نداشت.گروهی بسرکردگی بوعاصم بستی از بسالت باله 

سيستان حمله کرد وقبيله بنی تميم از او حمايت کردند واو ابوالنجم را 

در نبردی شکست داده  کشتند و سيسالتان در تصالرظ بوعاصالم بسالتی 

قرار گرفت .ظالاهراً بوعاصالم بسالتی بالدون آنکاله از بيالرون حکالومتش 

ل ديگردرسيسالالتان بالالا کروفالالری حکومالالت کالالرد.و تائيالالدگردد، تاچهارسالالا

همينکالاله خبرقتالالل ابومسالاللم بدسالالت منصالالور خليفالاله عباسالالی درخراسالالان 

مالاليالدی(، بوعاصالالم لشالالکر ۷۵۵هجالالری= فبالالروری ١۳۷پيچيد)شالالعبان 

بياراسالالت وقصالالد فالالت  خراسالالان نمالالود. وقتالالی ابالالوداود خالالالد بالالن ابالالراهيم 

 والی خراسان از قصد بوعاصم بستی مطلع گشت سپاهی بسالرکردگی

سليمان الکندی به مقابالل او فرسالتاد. همينکاله سالپاه سالليمان باله اسالفزار 

رسيد ،عده ای از مردم سيستان که مخالالظ بنالی تماليم بودنالدگرد آمدنالد 

وگروهالالی بسالالرکردگی عبيالالد  بالالن العالالال  وحصالالين بالالن ربيالالع برضالالد 

بوعاصالالم بالاله دنبالالال او افتادنالالد ودر فالالراه  بالاله  بوعاصالالم رسالاليدند و در 

ن درگرفت ، بوعاصم کشته شد وعبيالد  بالن عالال  نبردی که ميان آنا

وهمراهالان وی باله اسالتقبال سالليمان کنالدی شالتافتند و او را باله سيسالالتان 

سالالالالالالالپتامبر  واکتالالالالالالالالوبر  -هجالالالالالالالری ١۳٨ربيالالالالالالالع ابخالالالالالالالر  -آوردنالالالالالالالد

 (۷١ميالدی.)۷۵۵

بدين ترتيب سيستان بالرای عباساليان گرفتاله شالد. سالليمان بسالوی 

ديد وبه نبردزنبيل شتافت. بست پيش راند واز آنجا رهسپار الرخن گر

زنبيل از پيش او عقالب نشالينی کالرد. درايالن وقالت يکبالار ديگالر سالتيزه 

های گروهی درسيستان ازسر گرفته شد، ومنصور حاکم تازه ای بنام 
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م(. سالليمان از  ۷۵۷هجالری   ١۴٠هنادی السری به سيسالتان فرسالتاد)

رخالالن وبسالالت بازگشالالت وبالالر سالالرراه خالالود يالالک شورشالالی خالالارجی بنالالام 

رقاد را از ميان برداشت. ،نايم گرفتاله از جنالگ بالا زنبيالل  حضين بن

وشکسالالت دادن خالالارجی ،سالالليمان را وسوسالاله کالالرد کالاله بالاله سالالرپيچی از 

فرمان منصالور برخيالزد وبکوشالد تالا والالی تالازه را از سيسالتان بيالرون 

کند امام مردم زرنگ به پشتبانی هنادی السری برخاستند وسليمان را 

م ۷۵۹هجری= اپريل  ١۴١ن سال شکسته ودستگيرکردند.ولی درپايا

خليفالاله هنالالادی السالالری را نيزازسيسالالتان برداشالالت وبجالالای او زهيالالر بالالن 

( رويالالدادهای گذشالالته تکالالرار شالالد وهنالالادی ۷۲محمالالدازدی را فرسالالتاد.)

حاضرنگرديد جای خود را به زهير بگذارد وبناچار کار باله برخالورد 

ز کشيد و دستگير شد.زهير نيز بعدها بالا شالورش مالردی کاله موفقاناله ا

سالالند برگشالالته بالالود وشالالجاع بالالن عطالالا ناميالالده ميشالالد روبروشالالد ،ولالالی بالالا 

رسالاليدن کمالالک بالالر شالالجاع فالالايق آمالالد، مگالالر ديالالری نگذشالالت کالاله خليفالاله 

منصالالالور او را از سيسالالالتان بالالاله بغالالالداد خواسالالالت و ديگالالالر بالالاله سيسالالالتان 

برنگشالالت. زيالالرا منصالالور پسالالر خالالود يزيالالد را بالاله جالالای او بحکومالالت 

( ۷۶۳برهجالالالالری= دسالالالالام١۴۶سيسالالالالتان گماشالالالالت ويزيالالالالد در)شالالالالوال 

 واردسيستان شد. 

درمدت چهارسال حکومت يزيد اوضاع سيستان آرام بود، مگر 

م(شورشالی در بسالت برهبالری ۷۶۷هجری=١۵٠دراواخر حکومتش )

آذرویهههه وهمراهالالالی دونفالالالر از زردشالالالتيان بنالالالام هالالالای  محمهههدبن شهههداد

درگرفالالت کالاله بالالزودی دامنالاله شالالورش بالاله  مجوسههی و مرزبههان مجوسههی

شالد و يزيالد درمقابلاله بالا شورشالاليان مرکزسيسالتان يعنالی زرنالگ کشاليده 

شکست خورد و بسوی نيشاپور فالراری شالد. واکالنش منصالوردر بالارهً 

گزارشهای که از شورشهای سيستان می رسيد اين بود تا سرباز کهنه 

راکاله  معن بن زایهده شهیبانیکار وفرمانده پيشين آخرين خلفای اموی 
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هالـ(. معالن ١۵١در نه سال گذشته والی يمالن بالود باله سيسالتان بفرسالتد.)

توانسالالت شالالورش را در سيسالالتان خالالاموش ونظالالم وآرامالالش را در بسالالت 

 برقرار نمايد.

 مفلظ نامعلوم تاريخ سيستان، ازظلم اوبرمردم سيستان و تبذير 

المال توسط امير معن بالر اقالوام عربالی خالويش روايالت جالالب  مال بيت

توجالاله دارد و ميگويالالد معن روزی در بالالدل پالالنن شالالش بيالالت کالاله مالالروان 

در مدحش سروده بود، تمام بيالت المالال را بدوبخشاليد، و  شاعر عربی

بخدای تعالی که اگر مرا دینار )در بیت المال( بودی »سوگند ياد کرد 

و تو هم چنین تا هزار بیت همی گفتی، هر بیتی را هزار دینار همهی 

 (۷۳) «می. داد

موردش از جيب مردم يالا  های بی بدينگونه امير معن با بخشش 

ه  برای خود شالهرت کمالايی ميکرد،وچالون خزاناله خالالی از کيسه خليف

ميگشت، در پی بهانه ميگشت تامردم را مصادره کند. باری اميرمعن 

به قصد گرفتن خراج اززنبيل که از زمان مرگ حجاج ببعد پرداخت 

نشده بود يزيد بالن مزيالد بالرادرزاده خالود را در راًس لشالکری ازبسالت 

ها فرسهتاد از ووانهی سهیمین و  او را هدیهه»باله قندهارفرسالتاد و زنبيالل

امالا اميالر معالن آن مقالدار « قباهای ترکی از ابریشم و چیزهای لطیف.

را اندک شمرد وبا بردرزاده اش بدرون قلمرو زنبيل رخنه کرد،مگر 

زنبيل بسوی شمال در زابلسالتان عقالب نشسالت.معن و بالرادر زاده اش 

فاعالالات در کمالالين حملالاله برزنبيالالل نشسالالتند وهنگالالامی کالاله زنبيالالل از ارت

،ناگهان بالالالر سالالالپاه زنبيالالالل زدند،سالالالپاهيان زنبيالالالل کوهسالالتانی برميگشالالالت

شکسالالت خوردندوبسالالياری بالاله اسالالارت درآمدنالالد وبقالالول مولالالظ تالالاريخ 

( از آن بههه یکجهها )بشالالمول زنالالان وکودکالالانمههرد ۳۰۰۰۰ »سيسالالتان 

اسهههیرکرد و دامهههاد زنبیهههل زنهارخواسهههت... و معهههن انهههدر بازگشهههتن 

ون به سیسهتان آمهد، همهان عهادت مردمان بست رامصادره کرد، و چ
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فههرو گرفههت کههه بهها مردمان)بسههت( همههی داشههت. مردمههان سیسههتان 

 ( ۷4« )شوریده گشتند.

برمردم سيستان سبب شالد تالا معن بهرحال سختگيری های  امير

عده ای ازخوارج متهم به شورش کاله درکالا  اميالر معالن  دربسالت باله 

قتالالل معالالن  بيگالالاری وکارشالالاقه وبالالدون مالالزد کشالاليده شالالده بودنالالد، توطئالاله

رابريزنالالالالد وبالالالالا زخالالالالم شمشالالالالير بالالالاله زنالالالالدگی اش درسيسالالالالتان پايالالالالان 

( خوشبختانه با ازميالان رفالتن ۷5م()۷۶۹هجری= ١۵۲دهند.)ذيحجه 

 معن بار ديگر زنبيل از پرداخت خراج به عمال خليفه راحت شد.

يزيد بن مزيد جانشين عمويش گرديالد، ولالی يکسالال بعالد براثالر  

سيستان معزول  وراهی خراسالان نامه شکايت آميز مردم از حکومت 

شد وخليفه منصور تميم بن عمر تميمی را کاله درگذشالته حالاکم هالرات 

بالود بالاله سيسالتان فرسالالتاد. تمالاليم درسيسالتان خالالود را بالا شالالورش خالالوارج 

تالالا درانديشالالهً زنبيالالل و اصالالالً فرصالالت نکالالرد  هجالالری(١۵۶روبروديالالد )

وخراج کابل بيفتد وچون درآرامش اوضاع سيستان ناکام ماند از کالار 

برکنالالار ودوبالالاره بالاله هالالرات بازگشالالت. خليفالاله منصالالور درآخالالرين سالالال 

حيالالالاتش عبيالالالد  بالالالن عالالالال  راکالالاله درکارهالالالای مربالالالوط بالالاله سيسالالالتان 

 (۷6هجری.( )١۵٨بسيارآزموده بود بحکومت سيستان گماشت) 

ليان سيستان را بامرگ منصالور عباسالی باله يعقوبی فهرست وا 

سالالالپس سيسالالالتان ضالالالميمه قلمالالالرو حکمرانالالالان »پايالالان ميبالالالرد وميگويالالالد  

خراسالالالان گرديالالالد کالالاله مردانالالالی از طالالالرظ خالالالويش بالالاله واليگيالالالری آنجالالالا 

ميگماشتند، واين بدان جهت بود که خارجيان آنجالا ،لباله يافتنالد وبالرآن 

 (۷۷« )چيره شدند.

درسيسالالتان پايالالان بابالاله خالفالالت رسالاليدن مهالالدی، شالالورش خالالوارج 

نگرفت وجنگ شديدی ميان عثمان طارابی ، نماينده حکومت عباسالی 

وخوارج برهبری نول جريان داشالت.مهدی حمالزه بالن مالالک خزاعالی  
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رابحيث والی خراسان  وسيستان تعيين کرد واومدتی بعد با سپاهی به 

سيسالالتان واردشالالد واز سيسالالتان بخشالالی از سالالپاهيانش را بالاله خراسالالان 

ر زرنگ توقالظ نمالود. امالا سالپاهيان او در فالراه سالراز فرستاد وخود د

اطاعت فرمانده خودعثمان بن بسام ازدی برتافتند واو راکشتند وتحت 

رهبالالری سالالعيد بالالن قالالثم سالالعدی دوبالالاره بالاله سيسالالتان برگشالالتند وحمالالزهً 

خزاعی را درارگ زرنگ محاصره کردنالد. خليفاله يکبالار ديگالر يزيالد 

. يزيد برای برقراری نظالم بن مزيد را بجای حمزه به سيستان فرستاد

وآرامالش دسالت بسالوی عبيالد  بالن عالال  دراز نمالود واو را بحکومالالت 

م( بيگمالالالالان تجربالالالاله  ۷۷۷هجالالالالری= ١۶٠سيسالالالالتان فراخواند)شالالالالعبان 

وآزمودگی عبيد  بسود آرامش درسيسالتان بالود،مگر نالامبرده بالزودی 

درگذشت وکار آرامش درسيستان بدست يزيد بن مزيدودربست بدست 

هجالالری خليفالاله بجالالای يزيالالدحاکم ١۶١ض ميسرگشالالت.اما درپسالالرش فيالالا

ديگالالالالالری بالالالالاله سيسالالالالالتان فرسالالالالالتاد کالالالالاله زهيرنالالالالالام داشالالالالالت ودرگذشالالالالالته 

هجالری والالی ١۶۶( درسالال ۷٨وبيتدارمنصالوردراين سالرزمين بالود.)

خراسان فضل بن سليمان طوسی، تميم بن سعيد را بحکومت سيسالتان 

 (۷۹فرستاد.)

ی از هجالالری هالالادی بجالالای مهالالدی نشسالالت واو يکالال ١۶۹درسالالال 

افراد محلی به نام بشربن فرقدرا به سرپرستی کارهای مالالی سيسالتان 

نامزد کرد. تميم بن سعيد حاکم سيستان نيروهايی در بست فراهم کرد 

وسپس با زنبيل درآويخت. برادر زنبيالل در جريالان جنالگ دستگيرشالد 

وتمالالاليم اورا بالالاله بغالالالداد فرسالالالتاد.هادی خليفالالاله انالالالدکی پالالاليش از مالالالرگ 

ی( تماليم رااز سيسالتان برداشالت وکثيالر بالن سالالم هجالر١۷٠خود)اوايل 

رابجای اوگذاشت، ولی اين کثير درکمتر از دوماه باشالورش سالپاهيان 

 (٨٠خود روبروشد و سيستان را ترک نمود.)
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خليفۀ جديد، هارون الرشيد نيزفضل بالن سالليمان را درحکومالت 

خراسان نگهداشت وفضالل اکنالون اصالرم بالن عبدالحميالد راباله سيسالتان 

هجالالالری( هالالالارون بجالالالای اويکالالالی از ١۷١لی يکسالالالال بعالالالد)فرسالالالتاد.و

درباريالالالانش بنالالالام عبالالالد  بالالالن حميالالالد را بالالاله حکومالالالت سيسالالالتان نالالالامزد 

م عثمالالان بالالن ۷۷٨هجالالری= اکتبالالر١۷۲نمود.وسالالپس درجمالالادی ابول 

عمالالاره بالالن خزيمالاله از سالالوی هالالارون الرشالاليد بالاله عنالالوان حالالاکم وارد 

برمالردم  سيستان شد و بشالرفرقد را کاله ماياله فسالاد و درگالرفتن ماليالات

ستم کرده بود در دروازه پارس بدم تي  سپرد وبعد پسرخود صدقه را 

بالالا سالالپاهی  بالاله بسالالت فرسالالتاد و هالالدايت داد تالالا بالاله رخالالن وقلمالالرو زنبيالالل 

بتازد. نيروهای صدقه تا رخن پيش تاختنالد و باله موفقيالت هالايی دسالت 

يافتند،مگر بين بست وقندهاربا شورشی تحت قيالادت يکالی از خالوارج 

ا حصين از مالردم اوق سيسالتان روبروشد.صالدقه دوبالاره بنام حضين ي

به بست برگشت ورخداد را به پدرخود خبر داد. وقتی عثمالان از ايالن 

جريالالان مطلالالع شالالد،  عثمالالان خالالود بسالالرکردگی سالالپاهی از سيسالالتان بالاله 

حالالرب حضالالين حرکالالت کالالرد و بالاله پسالالرش نيالالز هالالدايت داد تالالا از سالالمت 

سالت خوردنالد و بست برحضين بتازد.اما هردو سپاه از شورشاليان شک

هجالالری(. امالالا بنالالابر روايالالت ديگالالری ١۷۵بالاله زرنالالگ عقالالب نشسالالتند )

هجری والی خراسان جعفر بالن محمالد بالن اشالعث خزاعالی ١۷١درسال

پسرخود عباس رابرای گرفتن کابل موظظ ساخت واو،نالايم فراوانالی 

( امالالا معلالالوم نيسالالت ٨١از شالالاه بهالالار کابل)معبالالد بالالودايی( بدسالالت آورد.)

 بل حمله کرده است؟اين لشکر ازچه راهی برکا

تغييراتی در جابجايی حکالام سيسالتان داده  ١۷۶در ربيع ابول  

شد.داود بن بشر مهلبی به حيث والی وهمام بن سلمه باله سالمت عامالل 

خالالراج تعيالالين گرديدنالالد. داود بالالا سالالپاه بزرگالالی ازخراسالالان بالاله سيسالالتان 

واردشالالالالالد. چنالالالالالدی بعالالالالالد داودگروهالالالالالی از سالالالالالپاهيان ثابالالالالالت، ،ازيالالالالالان 
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ه( گالالردآورد وبالاله روايالالت تالالاريخ سيسالالتان شالالب شالالنبه وداوطلبان)مطوعالال

هجالری بحالرب حضالين  ١۷۷سيزده روزگذشته از از ربيع ابخرسال 

حرکالالالت نمالالالود و پالالالس از نبالالالردی خالالالونين کالالاله از هالالالردو طالالالرظ گالالالروه 

(، امالالا ابالن اثيالر گالالزارش ٨۲بسالياری کشالته شالدند، حضالالين کشالته شالد.)

پالس از متفاوتی دراين زمينه بدست ميدهد. بروايت ابن اثيالر، حضالين 

شکست عثمان بن عماره باله مشالرق خراسان،بسالوی هالرات، بالاد،يس 

وپوشنگ حرکت کرد. اين ناحيه از ديرباز کنام همدبن خوارج بودند 

وسالالنتهای گسالالترده ای در نالالا آراميهالالای اجتمالالاعی،دينی داشالالتند. والالالی 

خراسان، ،طريظ بن عطای کندی، داود بن يزيد را بالا دوازده هالزار 

احضين فرستاد. حضين بالا ششصالد مالرد از يالاران سوار برای مقابله ب

خود برسپاه دولتی تاخت آورد وگالروه بيشالماری از سالپاهيان داود بالن 

يزيالالالالد را کشالالالالت ونيروهالالالالای دولتالالالالی را بشکست.حضالالالالين تالالالالا سالالالالال 

هجری که دراسفزار کشته شد، دست از مبارزه با والی سيسالتان ١۷۷

 ( ٨۳نگرفت.)

ضالين دربيالرون از پيداست که تاريخ سيستان به فعاليالت هالای ح

سيستان کمتر عالقه نشان داده وبنالابرين رويالدادهايی را کاله باله مالرگ 

وی می انجامد حذظ ميکنالد، امالا ميتالوان دريافالت کاله شالورش حضالين 

جدی وخطرناک برای زمامالداران دولالت عباسالی بالود و  رويداد بسيار

از شالالالالورش خطرنالالالالاکتر وديرپالالالالاتر همشالالالالهری خالالالالودحمزه بالالالالن آذرک 

 خبرميداد

هجری هارون الرشيد فضل بن يحيی ، نوادهً خالد ١۷۷درسال  

بالالالن برمالالالک جالالالداعلی خانالالالدان وزارت پيشالالالهً برمکالالالی را بالالاله حکومالالالت 

خراسان وسيستان گماشت وفضل مدت سه سالال عهالده دار ايالن سالمت 

در خراسان بود. فضل پس از ورود خود به خراسان ابتالدا سالپاهی را 

ازآن سالپاه باله دره از بلخ وظيفه داد که بر باميان حمله کننالد. وبخشالی 
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،وربنالالد در جنالالوب هنالالدوکش حملالاله نمايالالد و قلمروزنبيالالل را از سالالمت 

 ( ٨4شمال اشغال کنند.)

برای حکومت سيستان فضالل برمکالی ،ابتالدا يزيالد بالن جريالر را 

هجری(وبعالد از وی ابالراهيم بالن جبرئيالل ١۷٨گماشت )جمالادی ابول 

(. ابراهيم ق١۷۹فرمانده نگهبانان خود را به آنجا فرستاد)ربيع ابول 

بن جبرئيل همينکه درسيستان استقرار يافت رهسپار بسالت وفراسالوی 

و به نواحی زمينداور، زابلستان وکابل تاخت وهفت ميليون آن گرديد 

درهم مال ،ارتی به بغداد فرستاد، واين بدون از چهارميليون درهمی 

(  امالالا ابالالراهيم وقتالالی بالاله ٨5.)بالالود کالاله وی از سيسالالتان گالالردآورده بالالود

ان بازگشت با شورش خارجی تازه ای روبروشد که رهبری آن سيست

را مروان بن عمر نامی برعهده داشت. تاريخ سيستان از نبردی ميان 

،ازيالالان ابالالراهيم وشورشالاليان يالالاد ميکنالالد، امالالا توضالالي  روشالالنی دربالالاره 

نتيجه اين نبرد نميدهد. اما اگر ابراهيم اين گروه خاص از خوارج را 

آنهالالا چيالالزی کاسالته نشالالد وديالری نگذشالالت کالاله  شکسالته باشالالد، از پويالايی

 تحت رهبری حمزه بن آذرک بارديگر سربرآوردند. 

م(هالارون الرشاليد علالی بالن ۷۹۶هجری)بهالار ١٨٠درآ،از سال 

عيسی بن ماهان را بجای فضل برمکی به حکومت خراسالان گماشالت 

 که از خبط های بزرگ اوبشمار ميرود.

مالالالت ق(حکو١٨٠علالالالی بالالالن عيسالالالی طالالالی سالالالال اول حکالالالومتش )

سيستان را اول به علی بن الحضين، بعد به همام بالن ساللمه، سالپس باله 

پسرخود عيسی بن علی، پس از آن به نصر بن سليمان و بعد دوبالاره 

و بدينگونه ظرظ يک سالال پالنن حالاکم و عامالل  به يزيد بن جرير داد.

به سيستان فرستاد تا ببيند کالداميک خالوبتر و بيشالتر ميتوانالد دسالت در 

بالالرده و مالالال و ثالروت مالالردم را بنالاحق مصالالادره مالالی جيالب مالالردم فالرو 

نمايد و سهم بيشتر پالول و مالال از سيسالتان باله او ميدهنالد. همچنالان از  
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هجری دوباره حکومت سيستان در معرض دواطلبالی  ١٨١آ،از سال 

خراج بيشتر از طرظ علی بن عيسی گذاشته شالد. وی ابتالدا حکومالت 

ره باله همالام بالن ساللمه و سيستان را به اصرم بن عبدالحميد و باز دوبالا

 (٨6سپس به پسر ديگر خود عيسی داد و او را به سيستان فرستاد. )

عزل و نصب و تغيير و تبديل پی در پی حکام خود کالام علالی  

بالالن عيسالالی در سيسالالتان و جالالور و سالالتم مالالاموران وصالالول ماليالالات بالالر 

کشاورزان، مصادره و ،صب اموال مردم با زور و اجحاظ و ،يره 

مال عربالی، تنفرمالردم را از دسالتگاه خالفالت عباسالی های ع حق کشی 

 وعمال عربی  بيشتراز دوران اموی کرد.

دست تعهدی برگشهاد و مهال بهه افهراط  »بقول بيهقی اين علی   

بر ستدن گرفت ... و خراسان و ماوراءالنهر و ری و جبال و گرگان 

و طبرسههتان و کرمههان و سههپاهان و خههوارزم و نیمههروز و سیسهههتان 

سههوخت ، و آن سههتد کههز حههد شههمار درگذشههت ... پههس از آن بکنههد و ب

هدیه یی ساخت رشید را که پیش از وی کس نساخته بود و نهه پهس 

از وی بساختند و آن هدیه نزدیک بغداد رسید و نسخت آن بر رشید 

 (٨۷.«). ..عرضه کردند سخت شاد شد

  شايان ياد آوری است که اين ثروت های سرشار وهديه هالای  

ال های خراج از ايران وخراسان و سيستان به سواحل دجله کالن و م

سالالرازير ميشالالد و درآنجالالا کاخهالالای و با،هالالای باشالالکوهی بالالرای خلفالالا 

وسرداران شان بر پاميگرديد وآنچه باقی ميماند صرظ عياشالی هالا و 

 خلعت ها وخريدکنيزکان زيباروی از نواحی دور دست ميشد.

معهروف اسهت  ويسالد دانشمند ايرانالی دکترباسالتانی  پالاريزی مين

که زبیده همسرهارون الرشید، هیچگاه بجز در ظروف طال ویا نقره 

ئههی مرصههع بهها جواهرغههذا نمههی خههورده اسههت. او در یههک سههفرش بههه 

مکه سه ملیون دینارخرج کرد. سهیاحی کهه درهمهان ایهام بهه حضهور 
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مامون بار یهاب شهده بهود نوشهته اسهت کهه بیسهت دختریونهانی را در 

ه همههه لبههاس فههاخره پوشههیده و زیورهههای عههالی حضهورخلیفه دیههدم کهه

بخود بسته بودند و در حالی که صلیبی زرین به گردن و شاخه های 

زیتهههون و بهههرگ ههههای از نخهههل دردسهههت داشهههتند، در برابهههر خلیفهههه 

میرقصهیدند و چهون رقهص آنهان پایهان یافهت، خلیفهه سهه ههزار دینهار 

عروسهی او روایت دیگری از اسراف مامون در شهب  نثار آنان کرد. 

داریم که میگوید: مامون درشب عروسی بادختر حسن بن سهل، در 

م، هزار قطعه یاقوت بابت کابین ۸۲۴هجری = دسامبر ۲۰۹شعبان 

و مهریههه بههه پورانههدخت بخشههید .... بههرای شههب مهمههانی بههه وسههیله 

صدوچهل استر در مدت یک سال کامل، هرروز سه مرتبهه هیهزم بهه 

ه ایهههن هیزمهههها فقهههط در دو شهههب آشهههپزخانه حمهههل میکردنهههد و همههه

سههوختانده شههد. بدینسههان جشههن عروسههی مههامون پنجههاه ملیههون درهههم 

 (٨٨)خرج برداشت.

 در چنالالين اوضالالاع و احالالوالی بالالود کالاله ناگهالالان مالالردی از ناحيالاله 

یهههک درم خهههراج »"اوق" سيسالالالتان برخاسالالالت و فريالالالاد زد، ای مالالالردمه 

( ايالن ٨۹.« )دیگر به خلیفه ندهید، چون شهما را نگهاه نتوانهد داشهت

فريالالاد، فريالالاد عصالاليانگر سيسالالتان، حمالالزه پسالالر آذرک بالالود کالاله پشالالت 

خالفت را بلرزه درآورد. حمزه بن عبد  معروظ به پسالر آذرک در 

طی نخستين نبرد، عيسی بن علالی پسالر والالی خراسالان را از سيسالتان 

 هـ(. ١٨۲اخراج و به خراسان فراری ساخت )شوال 

ين ضالالربه را بالالر خالالروج حمالالزه سيسالالتانی در خراسالالان، بزرگتالالر

پيکالالر خالفالالت عباسالالی وارد کالالرد و تالالاثير آن در دربالالار خالفالالت بحالالدی 

تکان دهنده بود که خليفه هارون رشيد را وادارساخت، بطالرظ شالرق 

بعالالزم پيکالالار بالالا حمالالزه سيسالالتانی لشالالکر کشالالی نمايالالد، اماخليفالاله قبالالل از 

حرکالالالت بسالالالوی نيشالالالاپور، علالالالی بالالالن عيسالالالی را معالالالزول ومحبالالالوس 
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ش و محاسبه دارائی او تعيين نمود. باخروج ونيزهيئتی را ،رض تفتي

حمالالزه بالالن آذرک سيسالالتانی ،اسالالتيالی بيواسالالطه خلفالالای عباسالالی درايالالن 

سالالرزمين آنچنالالان ضالالربه خالالورد کالاله ديگرهرگزوضالالعيت پيشالالين خالالود 

راباز نيافت. سپاهيان خليفه هرگز نتوانسالتند حمالزه وپيالروان او را از 

بقالوت خالود  هجالری۲١۳سيستان بيرون کنند و تاهنگالام مالرگش بسالال 

درسيستان باقی بود.)رشادتهای حمزه درفصلی جداگانه پرداختاله شالده 

 است .(

اگر بحث مقاومت کابل وکابلشاهان رابخواهيم به پايان ببالريم ، 

هجالالری تالالا روی ١٨١ميتالالوانيم بگالالوييم کالاله اززمالالان خالالروج حمالالزه در

هجالالالالری وسالالالالپس در مالالالالدت نالالالاليم قالالالالرن ۲٠۵کارآمالالالالدن طاهريالالالالان در 

حالاکم وفرمانالده عربالی وعجمالی توانالايی آن حکمروايی طاهريان هيس 

را نيافتنالالد تالالا ازکابلشالالاهان خالالراج بگيرنالالد.کابل تالالا دوصدوبيسالالت سالالال 

دليرانه به مقاومت پرداخت وبه اعراب تسليم نشد  و چنانکه ديده شالد 

سپاه عرب هروقت که بقصالد تسالخير کابالل لشالکر کشاليده انالد، ناکالام و 

کالرده انالد کاله از،الارت سرشکسته بازگشته اند و دل به ،نايمی خوش 

هجالری ۲۵١يالا ۲۵٠مردم روسالتايی بدسالت مالی آوردنالد. فقالط درسالال 

است که يعقوب ليث با کشتن زنبيل در نزديک بست يا الرخن،ضربه 

سالالالالال بعالالالالد در  ٨محکمالالالی بالالالاله دودمالالالالان زنبيالالالالل هالالالالای کابالالالالل ميزنالالالالد و

هجالالری( شالالهر کابالالل بدسالالت يعقالالوب ليالالث صالالفاری فالالت   ۲۵٨)حالالوالی

لغمان وننگرهار وباميان وبلالخ پيشالروی ميشود. سپس  يعقوب ليث تا 

 مينمايد واين شهرها را به سيستان ملحق ميکند. 

 

 نتیجه استیالی عرب :

 گالالر بالاله ارزيالالابی مقاومالالت دوصالالد وبيسالالت سالالاله مالالردم کابالالل ا  

وساير نالواحی کشالوردر مقابالل هجومهالای ويرانگالر لشالکرهای عربالی 
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طالالول  بنشالالينيم، ميتالالوان گفالالت کالاله حمالالالت اعالالراب بالالراين سالالرزمين در

دوقالالرن ويرانيهالالا ی فالالراوان مالالالی وجالالانی وفرهنگالالی بالاله همالالراه داشالالته 

اسالالت. ومالالردم ايالالن سالالرزمين بالالا آن همالاله فالالداکاريها وجانفشالالانی هالالای 

خالالويش  سالالرانجام مجبورگرديدنالالد تالالا بالالا سالالختی از فرهنالالگ وباورهالالای 

قديمی خويش دست بردارند ودين اسالم را بپذيرند  و درصورت عدم 

ردازند وآنرا با خفت وخواری وپس لگدزدنها قبول آئين جديد جزيه بپ

 به عمال عرب بپردازند.

دانشمند افغان پوهاند حبيبی چنين مينويسد  در دوصد سال اول 

هجری ، ديانت اسالم جای دين زردشالتی و بالودائی و برهمنالی را در 

افغانسالالتان گرفالالت، و زبالالان عربالالی نيالالز بالالا رسالالم الخالالط خالالود، در تمالالام 

ر خراسالالان و هالالرات و سيسالالتان نيالالز زبالالان افغانسالالتان نشالالر گرديالالد. د

پهلالالوی در همالالين وقالالت جالالای خالالود را بالاله زبالالان دری گذاشالالت، و علالالوم 

اسالمی مانند تفسير،"حديث، سيرت و رجال در افغانستان رواج يافت 

و مالالدارس بالالزرگ اسالالالمی در زرنالالن و هالالرات ومالالرو بالاله وجالالود آمالالدو 

يفاله بالن علمای بزگ و زهاد مشهور اسالالمی ماننالد   امالام اعظالم ابوحن

ثابالالت بالالن زوطالالی )شالالمال کابالالل(، ابالالن المبالالارک مالالروزی، و محمالالد بالالن 

کالالرام زرنجالالی موسالالس مالالذهب کرامالالی، و ابالالراهيم بالالن طهمالالان محالالدث 

باشانی )هراتی( و ابواسحاق موسی جوزجانی و ابراهيم ادهم صوفی 

بلخی، و ابوسليمان موسی جوزجانی فقيه حنفالی، و ابالراهيم بالن رسالتم 

ابالالالالو داودسجسالالالالتانی صالالالالاحب سالالالالنن  مالالالالروی ازاصالالالالحاب بوحنيفالالالاله، و

معروظ، و ابو حاتم سهل بن محمد محدث سيستانی و ابو جعفر منجم 

بلخی و ابو قتيبه مور  مالروزی، و بشالار بالن بالرد شالاعرعربی زبالان 

تخارستانی، و علی بن الجهم شاعر عربی خراسانی و ،يره از مالردم 

ز ايالالن سالالرزمين بالالر آمدنالالد و مالالدنيت و آداب و اصالالول اداره عجمالالی نيالال

توسالالط مالالردم خراسالالان ماننالالد برمکيالالان بلالالخ و ،يالالره بالالدربار خالفالالت 
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عباسی انتقال داده شد..و کلمات زبان عربی به زبان دری مخلوط شد 

و زبان کنونی فارسی بوجود آمد. و مدنيت مخلوط عربی و خراسانی 

 ( ۹٠درين سرزمين پيدا گرديد. )

تالاثيرآن داکتر عبدالحسين زرينکوب در ارتباط به آئالين اسالالم و

آئين تازه اعراب همه چيز زندگی »بر باورهای پيشين مردم مينويسد 

مالالردم را دگرکالالون کالالرد. آرمانهالالا و آرزوهالالای ديرنالاله مثالالل رفيالالا هالالای 

جوانی فراموش گشت... باری با دين تازه نه فقط آئين نيايش دگرگون 

شد که در همه چيز زندگی دگر گونی فاحش پديدآمد. تصور و مفهوم 

يخ عوض شد. ديگر نه کيومرث اولين انسان شناخته ميشد و دنيا وتار

نه فريدون نيای بزرگ سلسالله هالاو اقالوام. جالای اولالی را در قالرآن باله 

آدم داده بالالود وجالالای دومالالی را بالاله نالالول. رسالالتم وجاماسالال  هالالم مظهالالر 

کشالالتی »دبوری و خردمنالالدی بشالالمار نمالالی آمدنالالد. ترکيبالالاتی از مقولالاله 

و « حالالالالزن يعقالالالالوب»و« آتالالالالش نمالالالالرود»و « صالالالالبرايوب»و « نالالالالول

رفته رفته درزبان عامه پديد آمالد و « نغمه داود»و« حشمت سليمان»

« هنگ افراسياب»و « جام کيخسرو»و« باغ جمشيد»ترکيباتی مانند 

و امثالالال آنهالالا انالالدک انالالدک از زبالالان عامالاله افتالالاد. « خالالون سالالياوش»و 

پيغمبران يهود که ديروز مثل خدای آنها ديو دوز  و جادوی فريبکار 

ته ميشالالدند از آن پالالس نمونالاله قالالدس و داد و حکمالالت بشالالمار مالالی شالالناخ

آمدند. موسی رهبر و رهنمای آدميان و سليمان و داود داور و پادشاه 

جهان بحسالاب آمدنالد. جالالل و شالکوه دربالار خسالروان انالدک انالدک از 

خالالاطره هالالا زدوده شالالد. امالالا عظمالالت و جالالالل چنالالان بالالا نالالام سالالليمان   

يوند يافت کاله قالدرت و شالکوه او يالاد پادشاه تورات و پيغمبر قرآن   پ

آور افسانه های جمشيدگشت. اهريمن که دشمن ورقيب خدا و مبدا  و 

منشالا  شالر وظلمالت محسالوب ميشالد آفريالده و بنالده او شالمرده شالد و از 

درگالالالاه او رانالالالده آمالالالد. فقالالالر و عزلالالالت و انقطالالالاع کالالاله پالالاليش از آن زاده 
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نالالالدگی اهالالالريمن و پتيالالالاره وبالالالال محسالالالوب ميشالالالد، از آن پالالالس نمونالالاله ز

پيغمبران و نيکالان و پاکالان شالمرده ميشالد. در حقيقالت آئالين جديالد هماله 

« دستخوش تبدل و تحول کرد. -خواه زمينی و خواه مينوئی  -چيز را

(۹١ )     

قابالالل يالالاد آوری اسالالت کالاله يکالالی ديگالالر ازنتالالاين اسالالتيالی عالالرب 

برايالالران وافغانسالالتان ومالالاورا  النهالالر، مهالالاجرت دسالالته جمعالالی عشالالاير 

نها بالالالالالود. از زمالالالالالان معاويالالالالاله سالالالالالنت اسالالالالالکان عالالالالالرب بالالالالالدين سالالالالالرزمي

واسالالتقرارخانواده هالالای سالالپاهيان عالالرب بالاله منطقالاله خراسالالان بالالزرگ) 

نيشاپور، طوس، مرو، بلخ، فارياب، سرخس، طخارسالتان، خالوارزم، 

سغد وبخارا، سمرقند وسيستان وبست( آ،از شد. اينالان بالا ايالن برناماله 

شالالوند  کالاله بالالرای هميشالاله درايالالن سالالرزمين هالالا ومسالالتعمرات آبالالاد مسالالتقر

وديگر به بيابانهای سوزان وبی آب وعلالظ خالويش بازنگردنالد، دسالته 

 (۹۲دسته واردسرزمين های اشغال شده ميشدند.)

 اعالالالالالالراب فالالالالالالات  پالالالالالالس از اسالالالالالالتقرار در ايالالالالالالران و خراسالالالالالالان 

، بهترين اراضی و با،الات و مالزارع مالردم محلالی را بالا وماورا النهر

ايالالران،  زور متصالالرظ شالالدند. بقالالول ياکوبسالالکی، بالالا ورود اعالالراب بالاله

بسالالياری از زمينهالالای شخصالالی بالاله مالکيالالت مالکالالان يالالا اميالالران عالالرب 

و خرده مالکان پيشين اين زمينها مورد استثمار مالکالان  (۹۳)درآمدند

عرب، که تدريجاً باله فيودالهالای بالزرگ و کوچالک تبالديل شالدند، قالرار 

 گرفتند. 

 

 

 مآخذ فصل دوم :  

فاريان ، ترجمه بوسورت ، سيستان) از آمدن اعراب تا برآمدن ص -١

 ۷۹، ۷٨حسن انوشه (،چا  تهران ص
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 کابل ناتهه، احمدعلی کهزاد، رايان کابل -۲

تهالالالالران،  ش(،١۳١۴محمالالالالدتقی بهالالالالار، تالالالالاريخ سيسالالالالتان )چالالالالا  -۳

 ۹١صفحه

 ۶۷ -۶۳پوهاندحبيبی، افغانستان بعد از اسالم، ص -۴

،فتول البلدان،ترجمالهً فارسالی، ٨١،  ٨٠بوسورت، سيستان، ص  -۵

      ۲۷١ص

 ۲۵۷ بوسورت، سيستان، ص   -۶

 ٨۲ -۷٠الظ.ب. وانسان ....آفريد، ص  -۷

 ۲١۲،۲۳١، ص۲کهزاد، تاريخ افغانستان،ج-٨

   ۶۶، ص١،بار، افغانستان درمسيرتاريخ، ج -۹

، مسعودی، مالروج  ۲۷١، ۵۴حبيبی،افغانستان بعد از اسالم ص -١٠

 ۶۳۲، ص ۲الذهب، ترجمه فارسی ج 

 ۹۳تاريخ سيستان، ص  -١١

   ۴٠١افغانستان، آريانا دايره المعارظ ص  -١۲

  ۷۶-۷۵افغانستان بعدازاسالم،ص -١۳

 ٨۲تاريخ سيستان ، چا  بهار ص   -١۴

   ٨۲تاريخ سيستان ،ص  -١۵

 ، ترجمالاله فارسالالی ۴٠١بالالالذری، فتالالول البلالالدان ، طبالالع قالالاهره ص  -١۶

 ۲۷١-۲۷٠ص 

  ۵،حاشيه  ٨۲تاريخ سيستان ،ص  -١۷

 ، ترجمالالالاله  ۴٠١(،بالالالالالذری، ص۵)ل٨۳تالالالالاريخ سيسالالالالتان ، ص  -١٨

 ۲۷٠فارسی، ص

  ١۵٨، ص ١افغانستان بعد از اسالم، ج  -١۹

  ١۵٨، افغانستان بعد از اسالم ص٨۵تاريخ سيستان ، ص  -۲٠
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سالالالالالالالالاله عالالالالالالالالرب درافغانسالالالالالالالالتان،  ١۴٠٠بحوالالالالالالالالاله سالالالالالالالاليطره  -۲١

 ،نوشته مزدا١١۴ص

 ۵٨، افغانستان بعد از اسالم، ص٨۵،٨۹تاريخ سيستان، ص  -۲۲

 ٨٨يخ سيستان، صتار -۲۳

 ٨۵تاريخ سيستان، ص -۲۴

 ١۶٠،افغانستان بعد از اسالم،ص ٨٨تاريخ سيستان،ص  -۲۵

 ٨۹تاريخ سيستان، ص -۲۶

                  ٨۹، ٨۵تاريخ سيستان ، ص -۲۷

     ۹١تاريخ سيستان ، ص  -۲٨

   ۹۲تاريخ سيستان ، ص -۲۹ 

  م قبالل ازرواج پرستی)ميتراپرستی( يکی از متقدات مالرد خورشيد -۳٠

بالالالوده اسالالالت کالالاله در بخالالالش شالالالرقی سيسالالالتان يعنالالالی در  آيالالالين زردشالالالتی 

دايالره المعالارظ  زمينداور معابالد و پيروانالی داشالت )افغانسالتان، آريانالا 

                                        (۴٠١ص 

                          ۹۳تاريخ سيستان، ص  -۳١

                                              ۹۴تاريخ سيستان،ص -۳۲ 

                       ١٠٠تاريخ سيستان، ص  -۳۳

                                             ١٠١تاريخ سيستان،ص  -۳4

 -۹٨، بوسالالالورت، همالالالان، ص ۹۵ - ۹۴تالالالاريخ سيسالالالتان ، ص  -۳5

١٠١  

                      ١٠٨تاريخ سيستان،ص  -۳6  

   ١٠٨يخ سيستان ، ص تار -۳۷

 ، بوسالورت، ص ۲۷۷فتول البلدان بالذری، ترجماله فارسالی ص  -۳٨

 )پاورقی( ١٠٨، تاريخ سيستان، ص ١١۳

  ١١٨بوسورت ، سيستان ، ص -۳۹
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  ١١۹بوسورت، سيستان، ص  - 4٠

   ١١١تاريخ سيستان، چا  بهارص -4١

 ، شالالفا، پالالس از ١۲۹سالالعيد نفيسالالی ، تالالاريخ اجتمالالاعی ايالالران، ص  -4۲

 ۴٠٨، بالذری ، ص ۴۴۲سال، ص  ١۴٠٠

  ١۲٠بوسورت، سيستان،ص  -4۳

 ۵۳حبيبی،افغانستان بعد از اسالم،ص  -44

، آصظ آهنگ ، ياد داشالتهايی از  ١۲۷بوسورت، سيستان، ص  -45

 ،۲٠کابل قديم، ص

، تالالاريخ يعقالالوبی،  ۳۲۷، بالالالذری،١۳٠بوسورت،سيسالالتان، ص  -46

 ۲۲۹، ص ١ج

  ١۳۲بوسورت، همان، ص-4۷

   ۳۷١۷ -۷ ۲٨، ص٨، طبری ج ١۳۳بوسورت، همان ،ص  -4٨

 ۵۵ -۵۴حبيبی، افغانستان بعداز اسالم، ص  -4۹

 ١١۷-١١۶تاريخ سيستان، ص -5٠

  ١۲٠-١١۹تاريخ سيستان، ص -5١

 ۴۴، ص١۹۹۳علی ميرفطروس ، ديدگاه ها، چا   -5۲ 

 ١۲٠تاريخ سيستان ، ص -5۳

  ۲۷٨بالذری، فتول البلندان،ترجمه فارسی ص  -54

 ١۲۵تاريخ سيستان، ص -55

   ١۵۵،بوسورت، ص ۲۷۹بالذری، فتول البلدان ص -56

بحواله تاريخ بخالارا، باله تصالحي  وتحشاليه مالدرس رضالوی،چا   -5٨

 ١66دوم،ص 

 ۷۲، پنن نقد برکتاب ، تولدی ديگر، ص ١١۲زين ابخبار، ص -5۹

،بحوالاله ۷۲شجاع الالدين شالفا، پالنن نقالد برکتالاب تولالدی ديگالر ص -6٠

 ۳۲۵، ص۹النهايه، ج بدايه و 
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 ۲١۹، ص١حبيبی، افغانستان بعد ازاسالم ، ج  -6١

تالالالاريخ  -  ۲۷۹، بالالالالذری، ص ١۵۵بوسالالالورت ، سيسالالالتان، ص -6۲

  ١۲۷سيستان، ص 

                           ۲١۹افغانستان بعد ازاسالم  ص-6۳ 

 ، حبيبی، همانجا ١۴۹۵، ص ۵طبری ، ج  -64 

  ١١۶حبيبی ، ص  زين ابخبار گرديزی ، چا  -65 

   44۲، شفا، ص١۲۹سعيدنفيسی، تاريخ اجتماعی ايران، ص  -66 

 ١۲٨تاريخ سيستان، ص -6۷

  ١۳۲ -١۳٠تاريخ سيستان، ص -6٨ 

   ١۳۳-١۳۲تاريخ سيستان، ص -6۹

 ، ۶٠،يعقوبی، البلدان، ص ١۳۵-١۳۴تاريخ سيستان، ص   -۷٠

 ١۳۷ -١۳۶تاريخ سيستان، ص  -۷١

  ١۴١-١۳۹تاريخ سيستان، ص -۷۲

 ١۷۵، بوسورت، همان،ص ١۴١تاريخ سيستان، ص -۷۳

  ١۴۶تاريخ سيستان، ص  -۷4

 ١۴۷تاريخ سيستان، ص  -۷5

  ١۴۷تاريخ سيستان، ص -۷6

 ۶١، يعقوبی، البلدان، ص١۴٨تاريخ سيستان، ص -۷۷

 ۹۷يعقوبی، البلدان، ص   -۷٨

 ١۵٠-١۴٨تاريخ سيستان، ص  -۷۹

 ١۲۷يزی چا  حبيبی، ص، گرد۳۶۷، ص۲يعقوبی، تاريخ، ج -٨٠

 ١۵۲-١۵٠تاريخ سيستان، ص -٨١

 .١٠١، گرديزی، چا  نفيسی، ص١۷۹، ص ۶ابن اثير، ج  -٨۲

 ١۵۴-١۵۳تاريخ سيستان، ص  -٨۳

 ٨۴ص ۶، ابن اثير، ج ١۳٠-١۲۹گرديزی، ص -٨4
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 ١٨۳،بوسورت، ص۶۶-۶۵يعقوبی، البلدان، ص -٨5

  ١۵٨ -١۵۵تاريخ سيستان ،ص -٨6

  ۵۳۷ -۵۳۶دکتر فياض، ص تاريخ بيهقی، چا  -٨۷

 ۲۲۷ -۲۲۶دکتر ابراهيم پاريزی ،يعقوب ليث ، ص  -٨٨

 ١۶٠تاريخ سيستان ،ص  -٨۹

حبيبالالی ، تالالاريخ مختصالالر افغانسالالتان ، چالالا  سالالوم پشالالاور ، ص   -۹٠

١٠۳-١٠۴ 

-۳۷۵دکتر عبدالحسين زرينکوب تاريخ ايران پس از اسالم،ص -۹١

۳۷6 

، ۴١۳، ص ١ دکتر شفا، پس از هزار وچهارصدسال، ج -۹۲

  ١۲۶مختصرالبلدان، ص

 يران از دوره باستانی تا سده هجدهم،نوشته گروهی از ا تاريخ -۹۳ 

  ١۶۵مستشرقين شوروی، ترجمه فارسی، ص 
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 ومفصل س

 

 قیامهای پراکنده درقرن اول هجری

 

 

 نخستین برخورداسالم ونخستین واکنشها:

م، دو خليفه اول مساللمين گردي به سالهای نخستين هجرت بر می

اند. و درخاک عربسالتان، در دارالخالفاله، خليفاله  از جهان چشم پوشيده

سوم مسلمين حضرت عثمالان برمسالندخالفت قالراردارد ومصالمم اسالت 

های بيشالتری بقلمالرو اسالالم درآورد. در ايالران يزدِگالرد سالوم  سرزمين

شاه نگون بخت ساسانی از شهری به شالهری ميگريالزد تالا خالود را از 

نگ کشور گشايان عرب که پيوسته او را تعقيب ميکردند، در امالان چ

نگهالالالدارد، ولالالالی تقالالالديربرجبين او رقالالالم ديگالالالر زده و در برابالالالرش دره 

ترگسالترده اسالت. يزدِگالرد از کرمالان باله  سقوط و زوال را هرچه پهن 

هالـ(، مجاشالع يکالی از سالرداران عالرب در  ۲۳آورد ) سيسالتان پنالاه مالی

ز کرمالالان را فالالت  کالالرده و ميخواهالالد تعقيالالب اوسالالت. او سالاليرجان مرکالال

بالن عالامر کالارگزار خليفاله در   بدنبال يزدگالرد بالرود. از طالرظ عبالد 

شود که پس از گشايش کرمان سيستان  فارس، بوی ماموريت داده می

افتالالد.  رافالالت  کنالالد، بنالالابرين بسالالوی سيسالالتان بالالا لشالالکری گالالران بالالراه می
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خورد سالرانجام آيندو پس از مدتی زد و  سيستانيان از شهر بيرون می

( يزدگالالرد ازبالاليم لشالالکر اسالالالم ١مجاشالالع شکسالالت خالالورده بالالازميگردد.)

ميخواهد از سيستان بخراسان ومرو فرارکند. مرزبان سيستان )ايران 

اش پالس از پالنن سالال مهمالانی  بن رسالتم( او را بالا حالرم يکهالزار نفالری

دادن در سيستان، توسط افراد خود تامرو بدرقه ميکند. بقالول طبالری  

تر  گهههام سیسهههتان ازخراسهههان بزرگتهههر ومرزههههای آن سهههختدرایهههن هن

 ( ۲)ومردمش بیشتر بود.

  ۳٠درسالال شالود ن چالون از شکسالت مجاشالع آگالاه میعثما خليفه

« ربیع بن زیادالحهارثی»ميالدی( سردار ديگری بنام  ۶۵٠هجری )=

از هيرمنالد بگذشالت و از ربيالع  ا برای فالت  سيسالتان ميفرسالتد. وقتالیر

بالالالورکرد، سالالالپاهيان ايالالالران بالالالن رسالالالتم بالالالن ريگزار)دشالالالت خوابگالالالاه( ع

( بالالاله مقابلالالاله پرداختنالالالد، نبالالالردی خالالالونين ۳آزادخالالالو مرزبالالالان سيسالالالتان)

درگرفالالت و از هالالر دو طالالرظ  عالالده ای وبخصالالوص ازاعالالراب افالالراد 

بيشالالتری کشالالته شالالدند، سالالرانجام طالالرفين بصالالل  راضالالی شالالدند.ربيع بالالن 

 فرمود تا تختی»... زياد چون خواست با ايران بن رستم مالقات کند 

شههان، و هههم از  های سههاختند از آن کشههتگان و جامههه افگندنههد بههر پشت

ها ساختند. بر شد و بر آنجا نشست و ایهران بهن  گاه آن کشتگان تکیه

رسههتم خههود بههنفس خههود و بزرگههان و مؤبههد مؤبههدان بیامدنههد، چههون 

بلشکرگاه اندر آمدند به نزدیک صدر آمدند، او را چنان دیدند، فهرود 

. و ربیهههع مهههردی دراز بهههاال و گنهههدمگون بهههود بههها آمدنهههد و بایسهههتادند

دنههدانهای بههزرگ و لبهههای قههوی، چههون ایههران بههن رسههتم او را بههر آن 

حهههال بدیهههد و صهههدر او از کشهههتگان، بهههاز نگریهههد و یهههاران را گفهههت: 

میگویند اهرمن بروز فرا دید نیاید، اینک اهرمن فرا دید آمد که اندر 

میگویهد، ترجمهان بهاز این هی  شک نیست. ربیع بپرسهید کهه او چهه 

گفت ربیع بخندید بسیار، پس ایران بن رسهتم از دور او را درود داد 
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و گفت ما برین صدر تو نیائیم که نه پاکیزه صدریسهت، پهس همانجها 

صههلح را چنههین امضههاء  ( وقههرارداد۴« )جامههه افکندنههد و بنشسههتند.

ههر سهال از سیسهتان ههزار ههزار درههم »کهه ایهران بهن رسهتم  کردند

میلیهههون( بدههههد امیرالمهههومنین را وامسهههال هزاروصهههیف)غالم )یهههک 

 نابههالر( بخههرم وبدسههت هریههک جههام زریههن و بفرسههتم هدیههه، وعهههدها

برین جمله بکردند وخطها بدادند و ربیهع ز آنجها برخاسهت و بقصهبه 

 (۵«)اندرشد ایمن.

ايالالالن بالالالود نخسالالالتين برخالالالورد اسالالالالم باسيسالالالتانيان. چنانکالالاله ديالالالده 

  از دعالالوت مالالردم بالاله ديالالن اسالالالم حرفالالی ميشالالوددر ايالالن قالالرارداد صالالل

بالرده بالوده  درميان نيست وآنچه برای فاتحان عرب مهم بود ،نيمت و

 است .

 توانسالالالتند ايالالالن قالالالرارداد را  معلالالالوم داربالالالود کالالاله سيسالالالتانيان نمی 

درعمالالل پيالالاده کننالالد و چنالالين مبلالال  گزافالالی را بپردازنالالد. بنالالابرين ابتالالدا 

اعتراض کردنالد و از اجالرای با مواد اين قرارداد شديداً  بُستمردمان 

وحرب کردند و گفتنهد مها صهلح مهی نکنهیم، آخهر از »آن سرباز زدند 

ایشان بسیار کشته شد و گروههی بهزرگ بهرده کردنهد و بهدرگاه امیهر 

  (۶« )المومنین )عثمان( افتادند.

بنابر بالذری، ربیع چهل هزار برده ازمردم بست گرفت وهمهه 

دوسهههال ونهههیم اقامهههت خهههود در را بهههه عربسهههتان فرسهههتاد و در مهههدت 

 بسهت( همينکه ربيالع از ۷) سیستان تا توانست مردم را غارت نمود.

بعزم فارس نزد عبد  بن عامر حرکت کرد. مالردم سيسالتان )زرنالن( 

نيزدست به عصاليان زدنالد وعامالل ربيالع را ازشالهرو ديالارخود بيالرون 

 ( ٨کردند.) 

 هالالالالـ  ۳۳  سالالالالوم در سالالالالال  بدسالالالالتور خليفالالالالهعبههههدهللا بههههن عههههامر 

ميالدی( عبالدالرحمن بالن سالُمره را بالا فقهالای اسالالمی و منجلماله ۶۵۳)
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حسالالن بصالالری بالاله سيسالالتان فرسالالتاد. ابالالن ســـمـالالـره چالالون بالاله سيسالالتان 

رسيد، در يکی از روزهالای جشالن، ايالران بالن رسالتم را در زرنالن در 

قصالالالالالالالرش محاصالالالالالالالره کالالالالالالالرد، و او مجبورشالالالالالالالد دربالالالالالالالدل دوهالالالالالالالزار 

بالالال ( باعبالالدالرحمن هزار)دومليالالون( درهالالم و دوهزاروصالاليظ )بالالرده نا

( عبالالدالرحمن بعالالد ازايالالن بالالرکش و بسالالت و بالالالد داور ۹صالالل  نمايالالد.)

را  سهههور = سهههون = خورشهههید(«)= زور» و بهههت معهههروف تاخالالالت 

درزمينداورکه گويند از طالی سر  و چشمانش از ياقوت بالود برکنالد 

ن )قندهار( و زابل را نيز بگشود و،نيمت فراوان تصرظ نمود  و ُرخ ِ

قت خليفه سوم اسالالم درمديناله کشالته شالد و خالفالت باله و چون درين و

علی رسيد، ابن سَُّمره با ،نايم وثروتی که در اين لشکرکشاليها بدسالت 

لخالفه رفت وامير بن احمد يشالکری را  آورده بود، از سيستان به دارا

به نيابت خود به سيستان گذاشالت، ولالی مالردم زرنالن دوبالاره شالوريدند 

 (١٠هـ(.) ۳۵رون راندند )وعامل عربی را از شهرخود بي

درهمالالالين سالالالال جمعالالالی از رهزنالالالان وصالالالعلوکان عالالالرب مقالالاليم  

سيسالالتان بسالالرکردگی حسالالکه بالالن عتالالاب حبطالالی و عمالالران بالالن فصالاليل 

برجمی بر روستای زالق در جنوب ،رب زرنن حمله بالرده، آنجالا را 

،ارت کردند ومدتی زرنن را تحالت محاصالره خالود گرفتنالد. حضالرت 

ا برای اداره امور سيستان گماشت، علی، عبدالرحمن بن جروطايی ر

مگرحسکه اورا به زرنن راه نداد و او برگشت. بعد از آن ربعالی بالن 

کالالاس عنبالالری بالالا چهالالار هالالزار نفالالر لشالالکر از حضالالور حضالالرت علالالی 

 (١١هـ( ) ۳۵بسرکوبی حسکه مامور گشت وحسکه را بقتل رساند.)

هجری  ۳۶اوضاع سيستان نا آرام وآشفته بود، تا آنکه در سال 

همان سرلشکر مجرب عالرب يعنالی عبالدالرحمن بالن سالمره کاله در  باز

امالالالور سيسالالالتان سالالالابقه و معرفتالالالی داشالالالت، از طالالالرظ اميرمعاويالالاله بالالالن 

ابوسالالفيان )هنگالالام جريالالان جنالالگ صالالفين( بحيالالث والالالی سيسالالتان مقالالرر 
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وفرستاده شد.ابن سَُّمره با جمعی از سرداران عرب و فقهای اسالالمی 

ديناله )جالامع زرنالن( و مرکالز به سيستان آمالد و در اينجالا بنالای مسالجد آ

تبلي  اسالمی را قايم کرد کاله حسالن بصالری در آن احکالام اسالالمی را 

اه ( عبالدالرحمن بعالد از انالدک اقالامتی درسيسالتان از ر١۲درس ميداد.)

( و زابلسالتان رفالت ومالردم آنجالا را کاله خاش و بست به رخن )قنالدهار

 د.ارتداد کرده بودند، ازراه زور شمشيرمطيع نمود و بکابل کشي

کابلشاه مردی پرقوت وجنگ آوردليری بودکه هرگز از دشالمن 

هالالالالراس نداشالالالالت و در پيشالالالالاپيش سالالالالپاه خالالالالود قالالالالرار ميگرفالالالالت و بالالالالا 

شهاه کابهل حهرب »لشکرمهاجم عرب می جگيد. بنابر تاريخ سيسالتان  

بنفس خویش همی کرد، مردی بودکهه ههیچکس بهرو برابهری نکهرد، 

 «وشهیدگشههت.بسههیار بکشههت تهها بیسههت واندهزارمسههلمان بردسههت ا

شالگاظ   (معهذا پس از آنکه ديوارهای کابل براثر پرتاب منجنيق١۳)

برداشت و ديگر مجال مرمت ميسر نگشت وسپاه مهاجم ازآن شگاظ 

بدرون شهر ريختند و به قتل عام مردم ،يرنظامی پرداختنالد. کابلشالاه 

چاره درآن ديد تا بالا سالردار سالپاه عالرب عبالدالرحمن بالن سالمره از در 

صل  پيش آيد وموقتاً شالر عالرب را در بالدل پرداخالت پالول و مذاکره و

برده از سر کابل بر طرظ نمايد. و بقول تاريخ سيستان، عبالدالرحمن 

کابهههل بگشهههاد وبردگهههان بسهههیار از آنجههها بیهههاورد وبسهههیار بزرگهههان »

 « بودند....

عبدالرحمن دوباره به سيستان آمد و سه سال در سيستان ماند و 

کشت تا مار همالی  وجژ)خارپشتک( را نبايد راسو»او دستور داد که 

گيرنالالد وميخورنالالد کالاله بالاله سيسالالتان ماربسالاليار اسالالت، تالالا شالالر ايشالالان دفالالع 

 (١۴وی بعد به بصره رفت و درراه کوفه بمرد. )« باشد.

 

 عصیان زرتشتیان :
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بالالا فالالرو پاشالالی دولالالت ساسالالانی، آئالالين زردشالالتی از پشالالتی بالالانی 

سلسالله مراتالب  دستگاهی ،ير روحالانی محالروم گرديالد. سالطول بالابی

که بالال  آهورامزد موبذاندر باب و  موبذموبذانرسمی، يعنی سطول 

فاصله پس از وی قرار داشت، اکنون ديگالر وجالود نداشالت. و ايالن از 

ميالالان رفالالتن رهبالالری بالاله اسالالالم آوردن سالالريع طبقالالات بالالابی زردشالالتی 

درشالالالهرهای بالالالزرگ و ميانالالاله کمالالالک کالالالرد. امالالالا درحومالالاله شالالالهرها و 

گذشالالته خالالود را بالالر  ،البالالاً پالالاره ای از نفالالوذ روسالالتاها، موبالالذان محلالالی

پيروانشان نگهداشتند. پيکالر همالوار وبالاز سيسالتان مالانع آن گرديالد کاله 

بالالاوجود سياسالالت  ايالالن سالالرزمين دژ اسالالتوار وبالالزرگ آئالالين کهالالن گالالردد.

رسمی ) که در اين روزها به هيس روی به سود تشويق فعابنه مالردم 

آمدن به آئالين اسالالمی  ،يرعرب به پيوستن به امت مسلمان نبود ( در

نمالالی توانسالالت بالاله تعالالداد فالالراوان وبالالا شالالتاب انجالالام پالالذيرد.منابع تالالاريخی 

که در سيستان احساسات نيرومنالدی دربالاره فرهنالگ و  گواهی ميدهند

 سنن باستانی وجود داشته است.

ميالدی( اميرمعاويه بجای عبدالرحمن ۶۶١هجری)=۴١درسال

د  بالالن عالالامرداد و بالالن سالالمره،حکومت سيسالالتان و خراسالالان را بالاله عبالال

)برادرنالاتنی زیهاد بهن ابیههدوسال بعد سرنوشت خراسان وسيسالتان باله 

معاويالاله( سالالپرده شالالد و او ربيالالع حالالارثی را بالاله نيابالالت خالالود بالاله سيسالالتان 

ربیهع بیامهد بهه سیسهتان و مردمهان را »م(.و ۶۶۶هـ =  ۴۶فرستاد )

جبههر کردنههد تهها علههم قههرآن و تفسههیر آن آموختنههد... و بسههیار گبرگههان 

 (١۵) «لمان گشتند.مس

 و نالواحی زابلسالتان  بُسهت و ُرّخهدهجالری باله  ۴۷ربيع در سالال 

لشکر کشيد و بعد از شکست رتبيل، مال فراوان از آن ديار باخود به 

دیههوان خههراج او نهههاد بههه سیسههتان و رسههم دبیههران »سيسالالتان آورد و
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وحساب جهبذ وجابی)تحصیلداران مال وخراج( ومستوفی ومشهرفان 

 (١۶) «معتمدان( و این همه تدبیرحسن بصری کرد.واستواران )

م( ربيع از سيستان عزل و بجالای او ۶۷١هجری ) ۵١در سال 

همه هیربدان » عبيد  بن ابی بکره تعيين گشت. واوفرمان داشت که

 ( ١۷« )گاهای گبرگان برافکند. سیستان را بکشد و آتش

   دهقانهههان و» چهههون او بهههاین قصهههد بهههه سیسهههتان آمهههده بهههود، 

پههس « گبرگان)زردشههتیان( سیسههتان قصههد کردنههد کههه عاصههی گردنههد

مسلمانان سیستان گفتند: اگر پیغمبرما باخلفای راشدین این کرده اند 

گروهههی کههه بهها ایشههان صههلح کردنههد تهها مهها نیههزاین کههار تمههام کنههیم،  بهها

کههاری کههرد کههه اندرشههریعت اسههالم  واگرنههه و نبودسههت ، اینجهها نبایههد

امهه نوشههتند بهه حضههرت )بشهام( و مجههدداً  نیسهت و اندرصهلح. وبههاز ن

کهه ایشهان معاهدنهد، و آن معبهد  هدایت خواستند. جواب آمد کهه نبایهد

جای ایشانست و ایشان میگویند که ما خدای پرستیم و این آتشهخانه 

( را کهه داریهم نهه بهدان داریهم ۱۸)آتشکده( را که داریم و خورشید )

داریم که شما محراب داریهد  که گوییم این را پرستیم، اما بجایگاه آن

و خانه مکه، چون برین حال باشد واجب نکند ]برکندن[ که جهودان 

را نیز کنشهت اسهت و ترسهایان را کلیسها وگبرگهان را آتشهگاه، چهون 

همه معاهدندمیان معبد جای ایشان ]چه فهرق کنهیم[... و نیهز دوسهت 

 ( ۱۹« )ندارند برکندن چیزی و جای که دیرینه گردد.

آيالالالين زردشالالالتی  رات تالالالاريخ سيسالالالتان معلالالالوم ميشالالالود کالالالهاز اشالالالا

 درسيستان ظاهرا در سراسر سده يکم هجری )هفتم م( به حيات خود

دهه نهالم سالده يکالم  بن عامردر ادامه داد. درطی وبيتداری عبدالعزيز

يالاد ميشالود  رستم بن مهرهرمهزدهجری )هفتم ميالدی( ازدهقانی بنام 

ر وبيتالدار عالرب بالوده اسالت. که سخنگوی زرتشتيان سيسالتان دربرابال

ها تالا مالدتی  ودرگوشه و کنار اين وبيت، آتش برخالی ازآتشالکده (۲٠)
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های بالالزرگ ومعالالروظ  ازجملالاله آتشالالکده دراز خالالاموش نگشالالته بالالود.

در يالک منزلالی شالمال زرنالن بالر  «آتشکده کرکویه»سيستان يکی هم 

راه خراسان در محل کرکويه بود که قالدامت آنالرا از زمالان گرشاسال  

تند و آتش آن هرگز خالاموش نشالده بالود. زرتشالتيان سيسالتان در ميدانس

عصر ساسانيان و قرون نخستين اسالمی در آتشکـده کرکوياله، هنگالام 

 نيايش دربرابرآتش مقدس، اين سرود را زمزمه ميکردند  

 

  فــُرخــته بـادا، روش         خنیده گرشاسپ ، هوش 

  نوشهمـی پرسـت از جوش         انوش کن می ، ا

  ـرین   نه ، گوشبــدا گـــوش          به   آفدوسـت   

  همیشه نیـکی، کوش         که دی گذشت و دوش

  شاهـا   خـدایـگانـا                

  (۲۱آفـرین شاهی)  بـه

بنابر اشارات تالاريخ سيسالتان ، ديالن زردشالتی در ايالن سالرزمين 

ز جالای خالود را تا اوايل قرن چهالارم هجالری= قالرن دهالم ماليالدی هنالو

بطور کامل برای اسالم خالی نکرده بالود. باله گالزارش تالاريخ سيسالتان 

هجالالری کالاله والالالی سالالامانی وبيالالت، منصالالوربن اسالالحاق بالالا ۲۹۹درسالالال 

شالالورش هالالواداران صالالفاريان از اورنالالگ امالالارت سالالرنگون گرديالالد، بالاله 

 ( ۲۲ سرای گبری که با وی دوستی داشت پناه برد.)

ت ، هالم از مالال جالوالی يالاد گزارش تاريخ سيستان درباره ماليالا

ميکند که ذميان يعنی زردشتيان و مسيحيان می پرداختند و هم ازيک 

يالالادآور ميشالود کاله بهار،حالالدس « آذروی»فقالره ،يرعالادی بالاله نالام مالال 

ميزند به معنی حق ابرض آتشالگاه هالا زردشالتيان بالوده اسالت. درسالده 

چهالالارم هجالالری = دهالالم مالاليالدی درناحيالاله قهسالالتان هنالالوز شالالمارزيادی 

دشتی زندگی ميکردند. درکرمان تا فتول يعقوب ليالث و عمالرو در زر
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نيمالالاله دوم سالالالده سالالالوم هجری)سالالالده نهالالالم مالالاليالدی( زردشالالالتيان همچنالالالان 

 (۲۳پرجمعيت و بانفوذ بودند.) 

 عبالاد بالن »پس از عبيالد  بالن ابالی بکالره، حکومالت سيسالتان باله 

که با معاويه نسبت خواهرزادگی داشت، رسيد. و چون معاويه « زياد

مردمان سیستان گفتند »گذشت و يزيد واقعه کربال را پيش آورد، در 

گرفهت یزیهد، کهه بها فرزنهدان رسهول علیهه السهالم  نه نیکو طریقتی بر

 (۲۴« )شورش اندرگرفتند. ۀچنین کرد، پار

 اين شورش سبب شد که عباد بن زياد مجال مانالدن در سيسالتان 

ره کالاله در مليالالون درهالالم( پالالول نقالال ۲٠نيافالالت و بيسالالت هزارهالالزاردرم)

 ۶۲(کمالالالی بعالالالدتر)۲۵ المالالالال بالالالود برداشالالالت و بالالاله بصالالالره بالالالرد.) بيت

ميالدی( ابوعبيده پسر ديگر زيالاد را بحکومالت سيسالتان ۶٨١هجری=

فرسالالتادند. اوضالالاع همچنالالان آشالالفته و نالالاآرام بالالود. و در مالالدت ده سالالال 

چندين حاکم سيستان رد و بدل شد.واليانی که به سيستان مقرر ميشدند 

پاليش از آنکاله نوبالت شالان سالرآيد، جيالب هالای خالودرا درپی آن بودندتا 

پرکنند. زورگويی و زياده ستانی های مالی بطالورحتمی در عصاليانها 

 (۲۶و نا آراميهای سيستان موثر بوده اند.) 

 

 هرات :اوضاع درجبههً 

در،رب افغانستان، احنظ بن قيس به دستورخليفه سوم بدنبال   

سالان کشاليد و مرکالزآن يزدگردساسانی از طبسالين گذشالت وبسالوی خرا

سرزمين )ابرشالهر= نيشالاپور( را بالدون جنالگ ازراه صالل  بگشالود و 

آن را مرکزعمليالالات بعالالدی خالالود بسالالوی افغانسالالتان شالالمالی و مالالاورا  

النهر قرارداد. فرمانده عربی سپس با امير محلی سرخس و حکمالران 

محلالالی ابيالالورد معاهالالده ومصالالالحه نمالالود و سالالپس نوبالالت وبيالالات مالالرو 

م ۶۵۲ق = ۳۲لشکر عرب احنظ بن قيس در سال وهرات رسيد. سر
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با امير هرات در بدل تادياله يالک ميليالون درهالم و قبالول خالراج سالابنه 

سالاله صالالد هالالزار درهالالم مصالالالحه نمالالود و راه خالالود را بسـالالـوی وبيالالات 

شمــالی افغانستان باز کرد. در ايالن وقالت مرزبالان يالا حکمالران محلالی 

مالاهوی سالوری  بالود. ماهویهه سهوریمرو بقول فردوسی  و طبری ، 

از بيم اتحاد يزدگرد و سالپاه امالدادی ترکالی مالاورا  النهالر، يزدگالرد را 

م( و حاکميت خالود را تالا بلالخ ۶۵١بدست آسيابانی در مرو بقتل آورد)

( امالالا احنالالظ بالالن قالاليس برمالالاهوی ۲۷و هالالرات وبخالالارا گسالالترش داد.) 

سوری حمله نمود و او را باله آنسالوی جيحالون عقالب زد و تساللط خالود 

هالرات قالايم کالرد و يکالی ازهمراهالان او، خبيالب بالن قالره  را بر مرو و

اليربوعی تا بلخ و تخارستان و سمنگان پاليش رفالت. مالردم آن نالواحی 

گرچه به مقاومت پرداختند ولی سالرانجام نيروهالای اسالالم بالا خشالونت 

هميشالالالالالگی خالالالالالود مقاومالالالالالت مالالالالالردم را دربلالالالالالخ و مرورود)مر،الالالالالاب( 

م(.) ۶۵۲=۳۲وفتنالد )وگوزگانان و تالقان در شمال افغانستان درهالم ک

۲٨ ) 

 ،باربرآنست که سردار عرب احنالظ بالن قاليس بعالد از گشالودن  

هالالالرات از راه مصالالالالحه بالالاله اسالالالتقامت بلالالالخ حرکالالالت کالالالرد وبالالالا قالالالوای 

اميرمحلالالی مروالرود)مر،الالالاب( مقابالالل شالالد و بعالالالد از زد و « بالالازان»

خورد مختصری، احنظ او را به قبول اسالم و يا تاديه جزياله دعالوت 

را با نامه و ترجمانی نزد احنظ « ماهک»ادرخود بر« بازان»کرد. 

جالالالالالدم از سالالالالالواران »فرسالالالالالتادکه در آن نامالالالالاله چنالالالالالين نوشالالالالالته بالالالالالود  

ناموروکشالالالنده گالالالرزه اژدهالالالايی بالالالوده، و ايالالالن سالالالرزمين را در تيالالالول 

خودگرفته است. اگر تو مصالحه ميخواهی، بايد اقطاع مرا ]برسميت 

ر آنصالالورت [بشناسالالی و خانالالدان مالالرا از ادای بالالاج معالالاظ شالالماری، د

سالردار عالرب چنالين « شصت هزار درهم باله عنالوان خالراج مالی دهالم.

خالالالواهش توقبالالالول اسالالالت، برتالالالو و برخانالالالدانت خراجالالالی »جالالالواب داد  
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نيسالالت، امالالا کمالالک بالاله مسالاللمين برهمالاله شالالما بزم اسالالت. اگالالر مسالاللمان 

ميشدی، منزلت و نفقه کافی حاصل ميکردی و بامن و سالاير مساللمين 

هجالری. مهالر احنالظ و پالنن  ۳۲ل برابر ميگرديدی. يکشنبه محرم سالا

 (۲۹« )نفر ازسرداران ديگرعرب.

 

 قارن هراتی :قیام 

 پالالالالس ازشکسالالالالالت احنالالالالالظ بالالالالالن قالالالاليس بدسالالالالالت بالالالالالازان شالالالالالهزاده 

مروالرود)مر،الالاب( کالاله باسالالی هالالزار از نيروهالالای محلالالی بالالر او حملالاله 

بالالالرده و او رادر قصالالالرش شکسالالالته بودنالالالد، خالالالالد بالالالن عبالالالد  در رأس 

و پوشالالالالنگ و هالالالالرات و ،الالالالور سالالالالپاهی بمقابلالالالاله پراخالالالالت و خراسالالالالان 

هق(. اما ديالری نگذشالت کاله ۳۲وباد،يش را به تصرظ خود درآورد)

هجالالری بهالالم آمدنالالد و برهبالالری قالالارن  ۳۲مالالردم هالالرات در همالالان سالالال 

هراتالی چهالل هالالزار نفالر از مالالردم هالرات وبالالاد،يس، طبسالين بالالرخالظ 

سلطه عرب قيام نمودند و حکمالران عربالی هرات)خالالدبن عبالد ( را 

راندنالالالد وقلمالالالرو هالالالرات وپوشالالالنگ وبالالالاد،يس را از ازهالالالرات بيالالالرون 

وجودعمال عربی پاک نمودند. قارن به استقالل هرات اکتفا ننمود وتا 

نيشالالاپور پالاليش تاخالالت و آن را از چنالالگ اعالالراب بيالالرون کشالاليد، امالالا در 

شالالبيخونی کالاله حکمالالران عربالالی نيشالالاپور، عبالالد  بالالن خالالازم بالالرو اجالالرا 

 (۳٠يد.) کرد، قارن کشته شد ونيروهايش پراکنده گرد

 چون شورشهای مردم هرچندگاهی برضد عمال و حکام عربی 

در خراسان وسيستان بروز ميکرد، اين انديشه را در دسالتگاه خالفالت 

ايجالالاد کالالرد کالاله بالالرای اداره امالالور سالالرزمينهای مفتوحالاله بايالالد عسالالاکر 

عربی با خانواده های خود در منطقه باقی بماننالد تالا وضالع را بهتالراز 

در زمان معاويه نخسالتين خليفاله »به همين دليل  نزديک کنترل کنند و

امالالوی، بالاله تعالالداد پنجالالاه هالالزار سالالپاهی عالالرب بالالا خالالانواده هالالای شالالان از 
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کوفه وبصره به نيشاپور و بلخ و مرو و ديگر شهرها و حتالی دهکالده 

هالالالای خراسالالالان و تخارسالالالتان اعالالالزام شالالالدندتا در آن نقالالالاط بطالالالور دايالالالم 

 ( ۳١« )خانه داده شد.سکونت اختيار کنند و به همه ايشان زمين و 

  ۴۵بوسالالورت بالالراين عقيالالده اسالالت کالاله ايالالن مهاجرتهالالا در سالالال 

هجری در عهد وبيتالداری زيالاد بالن ابياله برخراسالان صالورت گرفالت. 

اين محقق از قول طبری آ،از استقرار دايمی اعالراب را در خراسالان 

و سيستان به دوره وبيت داری ربيع بن زياد در خراسان و بازگشت 

م( نسب ميدهالد. بگفتاله همالين ۶۷١هجری ) ۵١ن در سال او از سيستا

محقالالق درخراسالالان برسالالر تصالالرظ بهتالالرين اراضالالی ومنالالابع ماليالالاتی، 

جنگ های سخت قبيله ئی ميان يمنيها ومضريها، وازديها وتميمی هالا 

صورت گرفت که انديشه سکونت دايمی اعراب را در خراسان سبب 

دتالا جملگالی آنالان يالک قتيبه بن مسلم اهالل بخالارا را فرمو( » ۳۲شد.) 

نيمه ازخانه های خويش را به اعالراب شالهر بدهنالدتا عالرب از احالوال 

ايشالالان بالالاخبر باشالالدو آن مالالردم از ايالالن راه بالاله ضـالالـرورت مسلــالالـمان 

 (۳۳«) بمـانند.

 

 نیزک بادغیسی :قیام 

نيالالزک »يکالالی ديگالالر از دليرمالالردان ايالالن مرزوبالالوم معالالروظ بالاله 

خارسالالتان قيالالام کالالرد بودکالاله برضالالد سالاللطه عالالرب دربلالالخ وت« باد،يسالالی

يبغالو، »وعلم استقالل برافراشت. اين شخص مقام حکمرانی ازجانالب 

 ٨۴ملک تخارستان در بغالالن داشالت)« لقب حکمرانان هفتالی يايفتلی

هجالالری مالالردم تخارسالالتان برضالالدحاکميت اعالالراب ٨۶هجالالری( در سالالال 

قيام کردند، ولی اين قيام توسالط قتيباله بالن مساللم بالن عمروبالاهلی والالی 

در خون ريزی وظلم با حجالاج برابالری ميکالرد، بسالختی   خراسان که

سرکوب شالد.زيراکه باله سالخن يالک شالاعر عالرب کاله طبالری درتالاريخ 
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خالالود آورده اسالالت وی از هرشالالهری کالاله سالالوارانش درآن رفتنالالد، جالالز 

 ( ۳۴گودالی وگورستانی برجای نگذاشت.) 

بقالالول البيرونالالی   قتيبالاله خالالوارزم را چنالالان ،الالارت کالالرد کالاله بعالالد 

هرگز رونالق پيشالين خالود رابالاز نيافالت. کتابهالای کهالن ازآن اين ناحيه 

وآثار خطی خوارزم را نيالز يکسالره نابودکردتالا مالردم آن گذشالتهً خالود 

هجالالری قتيبالاله بالالن مسالاللم بالالاهلی ،  ٨۶درسالالال  (۳۵«) رااز يالالاد ببرنالالد.

بحيالالث والالالالی و فرمانالالدار خراسالالالان مقررشالالد. اقالالالدام اول قتيبالاله اعالالالزام 

 ۷۷رمالذ بالود کاله ازسالال برادرش صال  بالن مساللم بالرای تصالرظ ُدژ ت

هجری در دست يکی از شورشيان محلی بنام موسی بن عبد  افتالاده 

بالالودوتالش هالالای والالالی خراسالالان اميالاله بالالن عبالالد  در مالالدت چهارسالالال 

حکومتش بجالای نرساليد تاموسالی را ازشالهرترمذ کاله دژ اسالتراتيژيکی 

 ۷۷مهم برگالذرگاه رودخانالهً آمالو بالود خالارج سالازد.گرچه امياله درسالال

فرجنگی بالالالاله ترمالالالالذ نمالالالالود، مگالالالالر نيروهالالالالای او درمقابلالالالاله هجالالالالری سالالالال

باشورشيان کم آوردند و نزديک بود بشکست ورسوايی قشالون عالرب 

بيانجامد مگر او بادرک موقعيت سپاه خود با شتاب عقب نشينی کرد. 

وهمين امر سبب بی اعتباری او نزد خليفه عبدالملک گرديد ، اميه از 

، سالرداری کاله ظلالم وخالون خراسان برطالرظ وبجالای اويزيالدبن مهلالب

ريالالزی هالالای او را قبالالل از ايالالن درطبرسالالتان وگرکالالان شالالرل کالالرديم ، 

 ( ۳۶گماشته شد.) ٨۴درسال 

يزيد بن مهلب  باری برباد،يس  حمله نموده بود و دژ نيرومند 

آنرا از دست هواداران نيز خارج کرده بود. نيزک که مقام حکمرانی 

ملالک تخارسالتان در « يفتلیيبغو") لقب حکمرانان هفتالی يا»ازجانب 

هجالالالری(،  اکنالالالون برضالالالد سالالاللطه عالالالرب دربلالالالخ  ٨۴بغالالالالن داشالالالت)

وتخارسالالالالتان قيالالالالام کالالالالرده وعلالالالالم اسالالالالتقالل برافراشالالالالته بالالالالود. در سالالالالال 

هجری قتيبه بن مسلم بن عمروباهلی والالی خراسالان کاله  در خالون ٨۶
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ريالالالزی وظلالالالم بالالالا حجالالالاج برابالالالری ميکرد،شالالالورش مالالالردم تخارسالالالتان 

بالاله وقتالالی بالاله قصالالد حملالاله برتخارسالالتان رابسالالختی سالالرکوب نمالالود. قتي

حرکالالت ميکالالرد، سالالپاه رابالالا سالالالل ومرکالالب سالالان ديد.سالالپاهی کالاله بقالالول 

در تحت فرماندهی قتيباله ناله هزارنفالر از اهالل » مرحوم پوهاند حبيبی

بصره ، و هفت هزاراز قبيله بکر، و ده هالزار از قبيلاله تماليم و چهالار 

هفالالت هزارنفالالر هالالزار از قبيلالاله عبالالدقيس، و ده هالالزار از قبيلالاله ازد، و 

هزار لشکرعربی نژادخالص و هفالت هالزار  ۴۷کوفی بودند که جمله 

از موالی در تحالت قيالادت حيالان نبطالی بودنالد. قتيباله همالواره از مالردم 

بومی نيز لشکر می آراست  چنانچه از مردم خراسان تا بيست هالزار 

 (۳۷« )نفر لشکر گرفته بود که با لشکر عربی در خدمت می بودند.

» ين سالپاه از مروالالرود بطالرظ طالقالان حرکالت کالرد، قتيبه با ا

و شالالهر « دهقالالان بلالالخ و بعضالالی از بزرگالالان آنجالالا بالاله پيشالالوازوی آمدنالالد

بالالالدون مقاومالالالت تسالالالليم شالالالد. پالالالس از تصالالالرظ مجالالالدد بلالالالخ شالالالهرياران 

سالالايرامير نشالالين هالالای تخارسالالتان يکالالی پالالس از ديگالالری بالالا قتيبالاله صالالل  

ليالد طالئالی باله ، بالا هالدايا وکچغانیهانيالک چشالم شالاه  تهیشکردند  ابتدا 

(  چالون قتيباله باله ۳٨استقبال او آمد و قتيباله را باله سالرزمين خالودبرد.)

قصدچغانيان شهر راتالرک کالرد، او را همراهالی کردنالد. قتيباله پالس از 

عبور از رودخانه )جيحالون( و رفالتن باله چغانيالان ،خبرهالای مبنالی بالر 

نافرمالالانی بلخيالالان کالاله بالالار ديگالالر دسالالت بالاله شالالورش زده بودنالالد، شالالنيد. 

ه بلالالخ بازگشالالت و پالالس ازنبالالردی سالالخت شالالورش راسالالرکوب دوبالالاره بالال

وگويا شهر بلخ را نيز ويران نمود.زيرا طبری در شرل حوادث سال 

(،در ۳۹« )در آن وقالت شالهر بلالخ ويالران بالود.» هجری ميگويالد  ۹۲

واقع در ساله کيلالو متالری شالهر  بروقاناين ايام دارلملک را از بلخ به 

از قالول باهليالان گويالد  در برده مسجد جامعی در آنجا ساختند. طبری 

همين نبردها زن برمک پدرخالد بن برمک ، متولی نوبهالار، اسالير و 
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از آن برادرقتيبالاله گرديالالد، امالالا اضالالافه ميکنالالد کالاله ايالالن گفتالاله را معتبالالر 

 ( ۴٠ندانسته  اند.)

پالالالس از صالالالل  بالالالا شالالالاهان تخارسالالالتان بالالالا نيالالالزک طرخالالالان قتيبالالاله 

در بالالاد،يس  )شالالهزاده بالالاد،يس( واردمالالذاکره شالالد. وی بالاله قلعالاله خالالود

هجری بدست يزيد بن مهلالب افتالاده بالود.  ٨۴بازگشته بود که در سال 

طبری از کعب بن معدان اشعری ابيات زير را در وصظ قلعه نيزک 

 و فت  آن آورده است  

  ُدژ بادغیس که هرکه  در اوج آن جا گرفت، 

  بر شاهان تفوق داشت، 

  و هرچه میخواست، میکرد.

  ش از آنُدژ بلند ،جائیکه پی

  هر پادشاهی قصد آن کرده بود،

  با سپاهی مقابل شده بود که او را

  عقب رانده بود.

  از بس که دور است پنداری آتش آن،

  به هنگام شب یکی از ستارگان است. 

  وقتی آن رامحاصره کرد، 

  دلهایشان در سینه تنگ شد،

  و به حکم وی تسلیم شدند.

  ساکن قلعه از پس دوران عزت

  به ذلت افتاد و خراج داد، 

  و به ذلت و مغلوبیت اعتراف کرد.

نيالالزک قلعالاله رااهميالالت ميالالداد و چالالون آن » طبالالری  مالالی افزايالالد 

( گويا از زمان حمله يزيد به باد،يس، ۴١«)رامی ديد، سجده می برد

عده يی از مسلمانان اسيرشالده باله دسالت نيالزک افتالاده بودنالد. قتيباله در 

کاله مساللمانان را آزاد سالازدو او نيالز چنالين  نامه ای از او خواسته بود

کرد. پالس از آن سالليم ناصال ، يالک از ايرانيالان صالاحب نفالوذ را پاليش 
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نيزک فرستادو او را به صل  فراخواندو وعده دادکه به او امان دهدو 

اگالالالر پالالاليش او نيايالالالد بالالاله ،الالالزای او » در عالالالين حالالالال تهديالالالد کالالالرد کالالاله 

ظفر يابالالديا درايالالن خواهالالدرفت و آنقالالدر در تعقيالالب او خواهالالد کوشالاليد تالالا

 (۴۲«)کارجان دهد.

 ) امالالا ۴۳بقالالول يعقالالوبی، نيالالزک سالالليم را دوسالالت خالالود ميدانسالالت(

)پالالدرجنگها( ابوالهیههاج درقبالالول صالالل  دودل بالالود. سالالليم کالاله نيالالزک را 

نيالزک بالا سالليم باله » خطاب ميکرد، سرانجام به قبالول صالل  واداشالت 

جری، ه ٨٨نزد قتيبه آمد و مردم باد،يس با وی صل  کردند به سال 

(  بدين ترتيب قتيبه به ياری ۴۴« )به شرط آنکه وارد باد،يس نشود.

مسلمانان خراسانی راه را برای لشکرکشالی باله نالواحی واقالع درشالمال 

جيحون هموار نمود.و نيزک هم بانيروهای تحت فرمالانش ، قتيباله بالن 

مسلم را درفتوحات برماورا  النهر همراهی کرد.قتيبه ازروی احتياط 

هجری برای فالت  بخالارا  ۹٠-٨۷هايی که طی سالهای  در لشکرکشی

هجالری  ۹٠انجام داد، نيزک را نيزهمراه برد. با فالت  بخالارا در سالال 

موفقيالالت سياسالالی بزرگالالی نصالاليب اعالالراب شالالد، بالالدين معنالالی کالاله پادشالالاه 

سالالمرقند از قتيبالاله تقاضالالای صالالل  کالالرد و قتيبالاله آنالالرا پالالذيرفت وبعالالد از 

يالالزک نيالالز همالالراه وی برقالالراری صالالل ، قتيبالاله بالاله مالالرو بالالاز گشالالت و ن

 (۴۵بود.)

موفقيت اعراب و قوام گرفتن کار دولت اسالمی درخراسالان نالا 

چار اميد فرمانروايان محلی را برای باز يافتن استقالل از دست رفته 

خودبه يأس مبدل ساخته بود. همين امر انگيزه اصلی شورش بالزرگ 

هجری در تخارسالتان گرديالد.کانون شالورش همچنالان  ۹۲-۹٠سالهای 

ر باد،يس، وسازماندهندهً آن نيالزک طرخالان بالود. نالامبرده کاله قبالول د

مالالذاکره بالالا سالالغديان راحمالالل برضالالعظ و سسالالتی قتيبالاله ميکالالرد، کوشالالش 

 (۴۶نهايی را برای براندازی سلطه اعراب در اين خطه انجام داد.)
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نيزک باله ايالن دليالل کاله قتيباله خالدمات او را پالاس نمالی دارد، باله 

بدگمان است، من نیهز از اودرامهان بمن »يارانش شکايت کرده بودکه

سپس به ناسزاگوئی به اعراب پرداخته، به تلخی از آشالتی بالا « نیستم

بارها با وی جنگ » قتيبه و طرخون) پادشاه سمرقند( يادکرده بودکه 

کرده و چون فديه ای به اوداد پذيرفت و خوشالنودی کالرد، ايالن مالردی 

بالاز گالردم صالواب پرسطوت و بدکاره است، اگالراز او اجالازه گيالرم و 

( گويا شورش رتبيالل درسيسالتان نيزماياله دلگرمالی نيالزک ۴۷« )باشد.

شده بود. شعبان گويد، آنگاه که عزم خود رابرای قيام عليه قتيبه جزم 

کرد، از رتبيل ياری خواست و شالايد باله همالين دليالل باشالد کاله سالردار 

عالالرب بعالالد از آنکالاله او را بالاله صالالل  وادار کالالرد ، بيالالدرنگ بالاله سيسالالتان 

 ( ۴٨رکشيد.)لشک

 نيزک درآمل و در راه بازگشت به مرو از قتيبه اجالازه گرفالت  

و بالالا نيروهالالايش بالاله ديالالار خودبازگرديالالد. وی بالالرای آنکالاله از دسترسالالی 

شالالالتابان » افالالراد قتيبالاله در امالالان باشالالالد، راه بلالالخ را در پالاليش گرفالالت و

برفتنالالالدتا بالالاله نوبهالالالار رسالالاليدند کالالاله فالالالرود آمالالالد و آنجالالالا نمازکردوبرکالالالت 

بنگالالرد وچالالون »ه بالالانی بالالر دروازه شالالهر گماردکالاله سالالپس ديالالد« جسالالت.

فرستاده قتيبه را ديدندکه از شالهر گذشالت واز در بالرون شالد، نبايالد باله 

( به ۴۹« )بروقان برسد، مگر وقتی که ما به تخارستان رسيده باشيم.

عجمهالا مکاتباله کالردو لشالکرها »گفته يعقوبی، نيالزک درتخارسالتان بالا 

 ( ۵٠«)فراهم ساخت.

 جری اتحاديه يی ازملوک واميران محلی را ه۹٠نيزک درسال 

اسپهبد بلخ، »برضدسلطه قتيبه تشکيل داد. دراين اتحاديه بقول طبری 

يبغالالو شالالاه تخارسالالتان، بالالاذان اميرمالالرو الالالرود وترسالالل شالالاه فاريالالاب و 

همدست شده بودند. در اين ضمن کابلشاه يا « جوزجانی شاه جوزجان

اديالاله مغلالالوب بشالالود، کابالالل وعالالده داده بودکالاله هرگالالاه ايالالن اتح« رتبيالالل» 
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( بالا ايالن مقالدمات، نيالزک باد،يسالی کاله ۵١پناهگاه ايشان خواهد بالود.)

آزادی برافراشالت  محرک اصلی اين حرکت بود درنوبهالار بلالخ پالرچم

ومالالالالالردم تخارسالالالالالتان وبلالالالالالخ وگوزگانالالالالالان وفارياب)ميمنالالالالاله وسالالالالالرپل( 

ومروالرود وتالقان رابرای مقاومت وحصالول آزادی برضالد حکومالت 

م فرا خواند. سپس مردم تخارسالتان نماينالده عالرب محمالدبن قتيبه به قيا

( قتيباله بالااطالع ازايالن ۵۲سليم ناص  را از تخارستان اخراج کردند.)

قمالالالالری بيالالالالدرنگ بالالالالرادرش عبالالالالدالرحمن رابالالالالا ۹١شالالالالورش درسالالالالال 

هزارجنالالگ آور مالالروی راهالالی بلالالخ نمودتالالا زمسالالتان را در بروقالالان ١۲

در بهاربه طالرظ مقالر  اردو زنند و آماده پيکاربا نيزک باشند و سپس

ابرشهر)نيشالالاپور(، »شورشالاليان رهسالالپارگردند. قتيبالاله نامالاله هالالايی بالاله 

ابيورد، سرخس و مردم هرات نوشالت کاله پاليش وی آينالد و زودتالر از 

 (۵۳«)وقتی که پيش وی می آمدند، بيامدند.

هالالزار لشالالکرخود ابتالالدا  ۵۳بنابرمينورسالالکی، قتيبالاله در رأس     

دی خالالالالالونين درطالقالالالالالان برمروالالالالالالرود حملالالالالاله کالالالالالردو پالالالالالس از نبالالالالالر

مروالالالالرود)بين بالالالاد،يس وميمنالالاله(، هالالالم پيمالالالان نيالالالزک يالالالا تسالالالليم شالالالد 

وياگريخالالالالت ، شالالالالاه فاريالالالالاب نيالالالالز تسالالالالليم شالالالالد و شالالالالهريارگوزگان بالالالاله 

کوهستانها گريخت، آنگاه قتيبه بسوی بلخ کشيد واسالپهبد بلالخ بالا مالردم 

( و يکالروز در بلالخ ۵۴خود به پيشواز وی آمد و قتيبه وارد بلالخ شالد.)

سالالپس همالالراه بالالا عبالالدالرحمن و سالالپاه مروخالالود را بالاله دره ُخلالالم مانالالد و

دره بغالن اردو زده »رسانيد، نيزک قبل از او از دره گشته بود ودر 

بود و جنگ آورانی بر دهاناله دره و تنگاله هالای آن گماشالته بالود تالا از 

آن پاسالالداری کننالالد و در آنسالالوی دره نيالالز در قلعالاله اسالالتوارجنگجويانی 

فته مداينی قتيبه چند روزبر دهانه تنگه متوقظ ( به گ۵۵« )نهاده بود.

مانده بالودو بالا يالاران نيالزک نبالرد ميکالرد، امالا نمالی توانسالت وارد دره 

تنگالاله ای بالالودو رود از ميالالان آن ميگذشالالت و راهالالی کالاله بالاله »شالالودکه 
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نيالالزک برسالالد جالالز دره نمالالی شالالناخت و بيابالالانی کالاله عبالالور سالالپاه از آن 

 (      ۵۶«)ميسرباشد نبود.

 چاره کالار بالود کاله شالاه سالمنگان وروب باله شالرط قتيبه در فکر 

امان راه را به او بنمود و بدين ترتيب قتيباله توانسالت باله قلعاله مشالرظ 

( مينورسالالالکی ۵۷« )بالالالر راه ورود بالالاله دره دسالالالت يافتالالاله، آنرابگيالالالرد.

ميگويد  قتيبه پس ازآنکه سالمنگان را تسالخيرنمود لشالکرنيزک را تالار 

ا بالالردار آويخالالت و دو ومالالار نمالالود و تالالا چهارفرسالالنگ هواخواهالالان اور

پسرنيزک را نيز به سختی بکشت. سالپس مينورسالکی دره هالا و تنگاله 

هالالايی را کالاله محالالل پيکالالار هالالای بعالالدی قتيبالاله بالالانيزک اسالالت شالالرل داده 

گويد  پس از پيشروی سردارعرب، نيزک ناچالار محالل خالود را واقالع 

دردره رود سالالرخاب )دوشالالی(مابين بغالالالن و باميالالان تالالرک کالالرده، بالاله 

. سپس خود رابه دره و معبرچهاردره رسالاند و در شهر برفک رفت 

واقالالالالع درنزديکالالالالی يکالالالالی از قلالالالاله هالالالالای هنالالالالدوکش « اسالالالالکند»مرکالالالالز

مسالتقرگردانيد. از آنجالا کاله زمسالتان سالر رساليده و بالرظ ايالن خطاله را 

پوشانيده بود، درهمين محل توقظ کالرد. ايالن همالان قلعاله ای اسالت کاله 

گالالالذارراه يادشالالالده و جالالالز يالالالک راه دشالالالوار « دژکهههرز»در تالالالاريخ بنالالالام 

ديگری بخارج نداشت. محاصره دژکرز دوماه بطالول انجاميالد، انالدک 

انالدک آذوقالهً او روبکاسالالتی نهالاد و آبلاله ميالالان سالپاهش افتالاده بودکالاله از 

جمله يبغو سالخورده نيز بدان مبتال شده بود. قتيبه نيز از زمستان بيم 

داشت و از اين روی بار ديگر سليم ناص  را به ،رض مصالحه نزد 

ک فرسالالتاد و او را بالاله وعالالده زنهالالار وامالالان بجالالان نالالزد خالالود فالالرا نيالالز

خواند.وقتيکاله نيالزک فريالب ايالن وعالده راخالورد وبالا اطمينالان باله امالان 

جان خود و افرادش نزدقتيبه رفت، قتيبه برخالظ وعده هايش، نيزک 

هزارعسالکرش  ١۲را خاينانه بادو برادرزاده اش )رسالول وعثمالان( و

ردن زد و به اين صورت قيام رابخاک با قساوت وحشيانه همگی را گ
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( سالها بعديکی از شعرای عرب)ثابت قطنه(کشالتن ۵٨وخون کشيد. )

نيالالزک رانالالامردي و پيمالالان شالالکنی دانسالالته بدينگونالاله آنالالرا بالالر  باهليالالان 

 ميکشد 

  مپندار که نامردی خردمندی است ،

  باشد که کاراز آن باال گیرد، 

  ۵۹)اما پس از آن فرو افتد. (

 

 رث در بلخ :قیام حا

  در اواخر دوری اموی بعضی از جنگآوران عالرب در خراسالان 

بخالالاطر کسالالب قالالدرت وشالالهرت  بالاله بهانالالهً سالالتم طبقالالاتی ونالالژادی قيالالام 

مالردم افغانسالتان آنالروز دربسالتر ايالن شالرايط ، بالرای حصالول    کردند.

اسالالتقالل ملالالی خالالويش، منتظالالر حرکالالت وخيالالزش ضدسالاللطه  امالالوی از 

، اينسالت کاله قبالل از هماله باله دور سوی هرکسی ولالوعرب باشالد بودنالد

مردی فراز آمدند که گرچه عجمی نبود، ولی سالها در ايالن مرزوبالوم 

زندگی کرده ودرجامعه عجمی اد،ام شده بود.اين شالخص حالارث نالام 

داشت که مالدتها در انالدخوی ميمناله زنالدگی کالرده و رهبالری نيروهالای 

يالان نظامی را بعهالده داشالت وبدرسالتی تفالاوت طبقالاتی ونالژادی را درم

عالالالرب وعجالالالم و سالالالپس ميالالالان مسالالاللمان و،يرمسالالالمان درک ميکالالالرد. 

اسههتیفای حههق  بوسالالورث مالالدعی اسالالت کالاله، حالالارث بالالن سالالرين تميمالالی

 (۶٠برای موالی را درجامعه اسالمی مطرل کرده بود. )شهروندی 

اين قيام در آ،از صرظ جنبه محلی داشالت و از شالورش عالده  

ه آن وساليعتر ای ناراضی فراتر نمی رفالت، امالا درمراحالل بعالدی دامنال

شد وبه صورت نهضتی درآمدکه پيروان آن بر مبنای بعضالی اصالول 

 دينی برای براندازی خالفت اموی می جنگيدند.
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اين مبارزه کاله بعضالی ازآن باله عنالوان قيالام بالزرگ مرجئاله يالاد 

کالالرده انالالد، کمالالابيش حدودبيسالالت سالالال و تالالاکمی قبالالل از قيالالام ابومسالاللم 

ت امويالان ناله فقالط در مالاورا  خراسانی ادامه داشت .در اين ايام سالياد

النهر و تخارستان، بلکه در خراسان نيز به خطرافتاد. نهضت مذکور 

عالوه بر نومسلمانان و اهل ذمه از حمايت شاهزادگان محلی و قبايالل 

تالالالر،ش نيالالالز برخالالالوردار گرديالالالد، و ازآنجالالالا کالالاله دسالالالتگاه امالالالوی آن را 

 ١١٨خطالالری جالالدی بالاله شالالمار مالالی آورد، بالالرای مقابلالاله بالالا آن درسالالال 

 هجری ناچار مقر حکومت را در خراسان از مرو به بلخ منتقل کرد.

 رهبرقيام يکی از تميميالان بنالام حالارث بالن سالرين )يالاعمير( بالن 

يزيد معروظ به ابالن حالاتم بود.حالارث از مهالاجران عالرب بالود کاله از 

قديم به خراسان آمده و کمابيش جذب جامعه خراسانی شده بود.طبری 

هجالری ازحالارث يالاد کالرده اسالت ١١٠ درگزارش جنگ بيکند درسالال

کالالاله همالالالراه ثابالالالت قطنالالاله شالالالجاعت بسالالالياراز خالالالود نشالالالان داده بالالالود. در 

روزگار جنيدبن عبدالرحمن مری که بعد از اشرس بن عبالد  قسالری 

هجری وبيتدارخراسان شد، حارث در اندخوی، فرمانالده ١١١درسال 

و ازد سپاهی مرکب از چهار هزار تن از جنگ آوران عرب ازقبايل 

 ( ۶١تميم بود.)

هجالالالری، زمالالالانی کالالاله عاصالالالم بالالالن ١١۶بعالالدازمرگ جنيددرسالالالال 

عبد  بن يزيدهاللی به وبيت خراسالان منصالوب شالد، حالارث همالراه 

سالالپاهيانش شالالورش کالالرده بالالی درنالالگ عالالازم بلالالخ شالالدند. در دوفرسالالخی 

شالالهر و درنزديکالالی پالالل عطالالا کالاله نهالالر بلالالخ )ده آس( بالالود، بالالا نصالالربن 

واجاله گرديدنالد.گويا حالارث مناسالبات سيار، عامل اموی و سپاهيانش م

نزديکی بادهقانان اين خطه داشالت، زيالرا درحملاله باله بلالخ شالاهزادگان 

واهالی گوزگانان،فارياب نيزاو را ياری ميکردند.هدظ اصلی حالارث 

دستيابی به مقرحکومت اموی درمرو بودکه عده ای از مردم آن با او 
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شصالالت »وينالالد بيعالالت کالالرده بودنالالد. بالاله هرتقالالديرحارث بالالا سالالپاهی کالاله گ

هزارکس بودسوی مروآمد، يکه سواران ازد و تميم با وی بودند.. از 

دهقانالالان نيالالز گوزگالالانی بالالودو ترسالالل و دهقالالان فاريالالاب و شالالهرک شالالاه 

( در نبردی که بااسد ۶۲« )طالقان و قرياقس دهقان مرو و امثال آنها

در گرفالالت حارثيالالان شکسالالت خوردنالالد و جالالز سالاله هالالزار تالالن همالاله از 

نالالده شالالدند. هنگالالامی کالاله اسالالد بالاله بلالالخ آمالالد، اول بالاله اطالالراظ حالالارث پراک

مقابلالالاله حالالالارث شالالالتافت. جنالالالگ بالالالين طالالالرفين بيشالالالتر درنزديکالالالی بلالالالخ 

ودرحوالی ترمذ و ختل واقع شد. اسد به ياری يکی از سردارانش باله 

نام جديع بن علی کرمانی موفق شدحارث را به آنسوی جيحون براند. 

ا فالت  نمالود. فالت  هجری اسالدبر خالتالن حملاله کالرد وآنالر ١١۹در سال 

خالالتالن بزرگتالالرين موفقيالالت اسالالددر دوران حکالالومتش درخراسالالان بالالود 

وازاينکه در اين نبرد برحارث نيز ،لبه يافته بود از بسيار خوشحالی 

 (۶۳امر نمود تامردم بلخ به شکرانه اين فت  روزه بگيرند.)

حالالالالالالالارث تالالالالالالالا زمالالالالالالالان خالفالالالالالالالت يزيالالالالالالالدبن وليالالالالالالالد درآنسالالالالالالالوی 

يماند، نصالربن ساليار آخالرين والالی امالوی آمودرياواحتمابًدر سمرقندباق

درخراسان،فرسالالالتادگانی ازجملالالالاله مقتالالالالل بالالالالن حيالالالالان راسالالالالوی حالالالالارث 

فرسالالتادواو رادعالالوت بالاله بازگشالالت بخراسالالان نمالالود.وی اميالالدوار بالالود 

دراخالالالتالظ يمانيالالالان ونزاريالالالان درخراسالالالان وبخصالالالوص منازعالالاله اش 

باجديع کرمانی از حمايت حارث برخوردار شود. در عين حالال خالالد 

د از مردم ترمذ و خالد بن عمر وابستهً بنالی عالامر راباله دمشالق ين زيا

فرسالالتاد تالالا از خليفالاله بالالرای حالالارث امالالان بخواهنالالد. خليفالاله بالاله حالالارث و 

 ( ۶۴يارانش امان داد.)

با بعضی از يالارانش بالا  ١۲۷حارث در ماه جمادی ابخر سال 

کشتی از نهر گذشت و به کشماهن وارد شد، يکی از ياران نصالر کاله 

ز او آمده بودحمد خدای را بجای آورد که بعد از دوازده سال به پيشوا
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بازگشالته اسالت. امالا حالارث ناله « سايه اسالم و جماعالت»بار ديگر به 

در مقام رهبرناراضيان بلکه درموقظ کسی که داعياله تاساليس نظالامی 

پسالرکم مگالالر ندانسالته ای کالاله  » جديالد را در سالالر دارد در پاسالخ گفالالت 

اشند، انالدک باشالند و گالروه انالدکی اگالر گروه بسياراگر عصيانگرخدا ب

فرمانبرخدا باشالند بساليار باشالند، از وقتالی کاله رفتاله بالودم تالا کنالون دلالم 

« آرام نگرفته بود، آرامش من در اين است کاله خالدا را اطاعالت کننالد.

( و چون به مرو رسيد نصر بن سيار به ديدار او آمد و او را در ۶۵)

کافی برای او تعيين کرد. قصری از آن شاه بخارا جای داد و مقرری 

بستگان نصرپوشش سمور) به جای زره( به حارث دادند و نصر وی 

را فالالرش واسالال  بسالاليار فرسالالتاد. امالالا حالالارث بالاله يالالک نالالوع ،الالذا بسالالنده 

ميکرد و هدايا را می فروخت و به مساوات ميالان يالاران خالود قسالمت 

درحالالين جالالدال ميالالان جالالديع کرمالالانی و  ١۲٨ميکالالرد. حالالارث در سالالال 

د. در ايالالالن ايالالالام بلالالالخ کالالالانون آرای مرجئالالاله در شالالالرق نصالالالر کشالالالته شالالال

 ( ۶۶بود.)

 فرقه مرجئه که پس از قتل علی و روی کارآمدن خالفالت بنالی  

اميه اعالم موجوديت کرداز نظر ايديولوژيک در نقطه مقابل خالوارج 

قرار داشت، يعنی معتقد بود که چالون از عقيالده بالاطنی افالراد نميتالوان 

ه مالالدعی مسالاللمانی اسالالت، واقعالالاً خبالالر داشالالت، مالالی بايدهرکسالالی را کالال

مسلمان دانست و داوری در باره او را به خداوند محالول کالرد. عقيالده 

مرجئالاله دربالالاره جانشالالين پيغمبالالراين بالالود کالاله هالالرکس کالاله بالالدين مقالالام 

منصالالالوب شالالالده باشالالالد، ولالالالو از شالالالرايط بزم برخوردارنباشالالالد واجالالالب 

ابطاعه است، و عصمت شرط خالفت نيست. اين برداشت هالا کالامالً 

نفع معاويه و خلفای اموی تمام ميشد وچنين معنی ميداد که خالفت به 

آنها، خوب يا بد، امری است که بخواست خداوندصورت گرفته اسالت 

و مالی بايسالت بهرحالال مالورد تائيالالد مساللمانان باشالد. در سلسالله مراتالالب 
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خالفت، علی از نظر اينان چهارمين جانشين پيغمبر بود، بالدين جهالت 

شديداً مخالظ بودنالد، و حتالی روايالت ميکردندکاله  پيروان تشييع با آنها

)يهوديالان امالت اسالالم( خوانالده « يهالود هالذه ابماله»پيامبر اين فرقاله را

 (۶۷است.)

 

 اهمیت بلخ :

 پیشهههینیان عجهههم بلهههخ را از امهههاکن شهههریفه شهههمرده انهههد و » 

درتکریم آن همان مبالغه را داشته اندکه عرب و اهل اسالم درتکریم 

. درتهاریخ بلهخ مسهطور اسهت کهه وقتهی آبهادی و و تعظیم مکه دارنهد

معمهههوری آن بهههه درجهههه ای رسهههیده بهههود کهههه درنفهههس وقهههراء دور 

شهههرهزار ودویسههت جهها نمههاز جمعههه مههی گزاردنههد و هههزار ودویسههت 

حمام کدخدا پسند درآن موجود بوده است. ...یکی از القاب شهر بلخ 

ای بها است و مجمع علمای دینی ومشایخ کبهار وعرفه« قبة االسالم»

علم و تقوی وفضالی بزرگوار بهوده و قبهل از اسهالم ههم بهه واسهطه 

 (۶۸«)آتشکده نوبهار بلخ را محترم می شمردند.

با کوفه و « دارالفقاهه»در قرون نخستين اسالم، بلخ به عنوان 

بصره برابری ميکرد، زيرا نشرافکارمرجئه با رواج مذهب ابوحنيفه 

ه درکتالالاب فضالالايل بلالالخ آمالالده در خطالاله بلالالخ تالالوأم بالالود.  بالاله شالالرحی کالال

بعضی از مشایخ و علمای کوفه، بلخ را مرجي آباد میگفتند، جمله »

به سبب آنکه ابوحنیفه را رحمت هللا مرجی میگفتند، و اههالی جملهه 

حنفی مذهب بودند.و اهل خراسان چون به طلب علم به سوی عراق 

هجرت کردندی ، به خدمت بعضهی علمهای دیگهر رفتنهدی، مگهر اههل 

لخ، که همیشهه ایشهان بهه حضهرت ابهو حنیفهه تحصهیل کردنهد]و جهز ب

 (. ۶۹) «وی هیچکس را نشناختندی[.
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بلالالخ در قالالديم يکالالی از مهمتالالرين شالالهرهای خراسالالان زمالالين بالالوده 

بنالالابر روايالالت حمالالد  مسالالتوفی، بلالالخ را کيالالومرث بنالالاکرده وتهمالالورث 

ديوبندبالالاله اتمالالالام رسالالالانيده و لهراسالالال  پالالالدر گشتاسالالال  تجديالالالد عمالالالارتش 

برگرد آن حصارکشيد. بنابر روايت ديگری، منالوچهر بالن ايالرج کردو

بن فريدون آنرا بنالاکرده و آتشالکده ای درآن بالوده و نيالز بتکالده ای کاله 

برمالالک جالالد برامکالاله خالالادم آنجالالا بالالوده و وی برجميالالع آن بالالالد حکومالالت 

ميکرده است، تا آنکه در زمان خليفه سالوم بلالخ از سالوی اعالراب فالت  

نالالزد خليفالاله سالالوم بالالرده شالالد و مسالاللمان شالالدو برمالالک درجملالاله اسالالرا  بالاله 

گرديالد ومالامورجمع آوری ماليالات بلالخ شالدو دوبالاره باله بلالخ بازگشالالت. 

خاندان برامکاله در عهالد هالارون الرشاليد عباسالی از رجالال نامالدار وبالا 

تالالالدبير دروزارت و امورديالالالوانی بودنالالالد، مگالالالر سالالالرانجام براثرخالالالود 

 خواهی و حق نشناسی خلفای عباسی و سعايت دشمنان مالورد ،ضالب

هارون الرشيد قرار گرفت و تمام خانالدان برامکاله قتالل عالام شالدند. در 

ترجمه تاريخ طبری از بلعمی داستان حزن انگيز نابودی اين خانالدان 

 با علم وفضل بلخی بطور مشرول آمده است.

 يکالی از قلعاله هالای معالروظ بلالالخ قلعاله هنالدوان بلالخ بالوده کالاله در 

اين قلعه را نصر بن سيار  تاريخ ها زياد از آن نام برده ميشود. گويند

آخرين والی خراسان در دهه دوم قرن دوم هجری ساخته اسالت و لالی 

سلطان محمدخوارزمشاه که به عالزم سالرنگونی دولالت ،الوری از آمالو 

گذشته بود وميخواست به بلخ وارد شالود، بالا مخالفالت عمادالالدين والالی 

روبروشالالد، خوارزمشالالاه شالالهر را درمحاصالالره کشالاليد و والالالی در قلعالاله 

بودمتحصالن شالد، « حصالنی حصالين و مجمالع ذخالاير»وان بلالخ کاله هند

بنالالابرين آتالالش خشالالم خوارزمشالالاه مشالالتعل گشالالت و امرکالالرد تالالا آن قلعالاله 

راخراب کنند.والی چون ديد چاره ای جز تسليمی نالدارد، از در عالذر 
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پالاليش آمالالد و مالالورد عفالالوقرار گرفالالت و بلالالخ در تصالالرظ خوارزمشالالاه 

 ( ۷٠درآمد. )

  

 قیام به آفرید: 

 د از اهالی خراسان بودکه به نوشته ابوريحان بيرونالی ، به آفري

هجری قيام کالرد و  ١۲۹هفت سال در چين گذرانيده بود. وی درسال 

آئين تازه ای آوردکه برگرفته از آئين زرتشتی بود، ولی هدظ اصاللی 

او مبارزه با تازيان بود. بسياری از مردم به آئين وی گرويدنالد، ولالی 

هنگام آ،ازشده بود تاحالد زيالادی آنالرا تحالت نهضت ابومسلم که دراين 

دراين بود کاله خودزرتشالتيان « به آفريد»الشاع خود قرار داد. مشکل 

نيز اصالحاتی راکه او دردين بهی)زرتشتی( آورده بود، نميپذيرفتندو 

آنرا بدعتی دردين مالی دانسالتند و از ايالن بابالت نالزد ابالو مساللم شالکايت 

 (۷١اشته شد.)بردند و بدست ابو مسلم از ميان برد

ابالالن نالالديم درالفهرسالالت خالالوددر قالالرن چهالالارم تصالالري  ميکنالالد کالاله تالالا آن  

زمالالالان همچنالالالان بسالالالياری از کسالالالان در خراسالالالان هواخالالالواه او بالالالوده 

( شهرستانی در ملالل و نحالل مينويسالد کاله نالام ديگالر ايالن فرقاله ۷۲اند.)

سيسانيه است ، و توضي  ميدهد که اينان زرتشت را گرامی ميداشالته 

( ادوارد بالراون درتالالاريخ ۷۳حتالرام فالالراوان قايالل بودنالد.)انالد و باله او ا

ادبيات ايران احتمال ميدهالد کاله فرقاله هالايی از ،الالت شاليعه کاله بالرای 

اهميالالت خالاص قايالالل بالوده انالالد از باله آفريالالد الهالام گرفتالاله  ١۹و  ۷اعالداد 

 ( ۷۴باشند. )

 

 زیرنویسها ویاد داشتها:

   ٨٠تاريخ سيستان ، چا  بهار ص  -١

  ۲٠١۵ص  ۵ه ابوالقاسم پاينده، ج طبری، ترجم -۲
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« اپرويالالز مرزبالالان سجسالالتان»بالالالذری نالالام ايالالن پادشالالاه سيسالالتان را-۳

( و ترجمالالالاله ۴٠١مينگارد،ديالالالالده شالالالالودفتول البلالالالالدان)متن عربالالالالی، ص 

 ببعد ۲۷٠فارسی آذر نوش، ص 

    ٨١تاريخ سيستان ،ص  -۴

   ٨۲تاريخ سيستان ،ص  -۵

   ٨۲تاريخ سيستان ،ص  -۶

 ، ترجمه فارسالی ص ۴٠١ل البلدان ، طبع قاهره ص بالذری، فتو -۷

۲۷٠-۲۷١ 

   ٨۳تاريخ سيستان ،ص  -٨

 ، ص  ١، افغانسالالتان بعالالد از اسالالالم ، ج ٨۵تالالاريخ سيسالالتان ، ص  -۹

١۵٨  

  ٨۵تاريخ سيستان ، ص  -١٠

 ، ص ١، افغانسالالتان بعالالد از اسالالالم، ج ٨۵تالالاريخ سيسالالتان ، ص  -١١

١۵٨   

   ٨۵تاريخ سيستان ، ص  -١۲

 ٨۳تاريخ سيستان،ص   -١۳

  ٨۵،٨۹تاريخ سيستان ، ص -١۴

   ۹١تاريخ سيستان ، ص  -١۵

   ۹۲تاريخ سيستان ، ص  -١۶

   ۹۲تاريخ سيستان ، ص -١۷

 پرستی)ميتراپرستی( يکی از متقدات مالردم قبالل ازرواج  خورشيد -١٨

آيين زردشتی است که در بخش شرقی سيستان و بيشتر درگرمسير و 

پيروانی داشت و از آنجا از طريق زابل و کابل باله  زمينداور معابد و

هند راه يافتاله وتالا اقصالی شالرق منتشالر شالده اسالت. )افغانسالتان، آريانالا 

 (۴٠١دايره المعارظ ص 
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  ۹۳تاريخ سيستان، ص  -١۹

   ١٠۶تاريخ سيستان ،ص -۲٠

   ۳۷تاريخ سيستان ، ص  - ۲١

   ۲۹۹تاريخ سيستان، ص -۲۲

  ۳٠تاريخ سيستان، ص - ۲۳

   ١٠٠تاريخ سيستان ، ص  -۲۴

   ١٠١تاريخ سيستان ،ص  -۲۵

 ١٠٨تاريخ سيستان، ص  -۲۶

، ،بالار، درمساليرتاريخ، ۹٠حبيبی، تالاريخ مختصرافغانسالتان، ص-۲۷

  ۶٨ص ١ج 

   ٨۹حبيبی ،همان ، ص  -۲٨

  ٨، ص١،بار ، افغانستان در مسيرتاريخ ، ج  -۲۹

  ۶۹، ص ١، ،بار، ج ۲١۷١، ص۵طبری ، ج  - ۳٠

  ، ۴١۳، ص ١دکتر شفا، پس از هزار وچهارصدسال، ج  -۳١

  ۵۳- ۵١بوسورت،همان،ص -۳۲

  ۵۴ - ۵۳ابوجعفر نرشخی، تاريخ بخارا، ص  - ۳۳

 ۳٨۶۵، ص۹طبری،ج -۳۴

 ۴٨، ۳۶، ۳۵آثارالباقيه بيرونی،صص -۳۵

  ١١٠بوسورت ، سيستان ،ص -۳۶

 ١٠۴-١٠۳تاريخ مختصر افغانستان، ص  -۳۷

   ۳٠٨۴-۳٠٨٠، ص ۹طبری ، ج  -۳٨

   ۲٨۲۷، ص ۹طبری ، ج -۳۹

   ۳٨٠۶، ص ۹طبری ، ج  -۴٠

   ۳۷۴۴ -۳۷۴۳،ص  ٨طبری، ج  -۴١
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  ۳٨٠٨، ص ٨طبری ، ج  -۴۲

   ۲۴٠، ص۲تاريخ يعقوبی، ج - ۴۳

  ۳٨٠۹، ص  ۹طبری، ج  -۴۴

   ۳٨١٨، ص ۹طبری ، ج  -۴۵

 دکتالالر آزر ميالالدخت مشالالايخ فريالالدنی، بلالالخ کهنتالالرين شالالهر ايرانالالی - ۴۶

  ١۳۷۶، چا ۵۵رکزی، ص آسيای م

   ۳٨۲۶، ص ۹طبری ، ج  -۴۷

  ۵۶دکتر آذرميدخت، بلخ ...، ص  -۴٨

   ۳٨۲۶، ص ۹طبری ، ج  -۴۹

  ۲۴٠، ص ۲تاريخ يعقوبی ، ج  -۵٠

   ۳٨۲۷، ص ۹طبری ، ج  -۵١

   ۳٨۲۷، ص ۹طبری ، ج  -۵۲

   ۳٨۲۷، ص  ۹طبری ، ج  -۵۳

   ۳٨۳۶، ص۹طبری ، ج  -۵۴

 ا، همانج۹طبری، ج  -۵۵

  ۶۲دکتور آزرميدخت ، بلخ کهنترين شهر آسيای ميانه، ص -۵۶

   ۳٨۳۷، ص  ۹طبری ، ج  -۵۷

 ، تالالاريخ مختصالالر افغانسالالتان ،  ۴٠-۳۹بوسالالورت، سيسالالتان، ص  -۵٨

  ۹۳ص

   ۳٨۴۳، ص ۹طبری، ج  -۵۹

 ١۵۲  بوسورت، سيستان، ص۶٠

     ۳١۴۲، ص ۹ طبری ، ج  ۶١ 

   ۳١۴١، ص ۹  طبری ، ج  ۶۲

   ۴١۹٨، ص  ۹، ص ج   طبری ۶۳
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  ۴۴۳١  طبری ، همان، ص  ۶۴

   ۴۴۳١  طبری ، همان ، ص  ۶۵

   ۴۴۹۴  طبری ، همان ص  ۶۶

   ٨۷۳، ص۲  دکتر شفا ، پس از هزارو چهارصدسال، ج ۶۷

   محمدتقی حکيم ،گنن دانش )جغرافيای تاريخی شهرهای ايران  ۶٨

  ۲۴۵تهران ، ص ١۳۶۶( چا  

)بحواله فضالايل بلالخ ۹۶يای مرکزی، ص   بلخ ،کهنترين شهر اس۶۹

 ( ۲۹، ص 

   ۲۵٠، ۲۴۴  جغرافيای تاريخی شهرهای ايران، ص ، ۷٠

  ۳۳  آثارالباقيه ، ترجمه دانا سرشت، ص ۷١

   ۶١۵  فهرست ابن نديم ، ترجمه فارسی ، ص  ۷۲

   ١٨۷  شهرستانی ، ملل و النحل، ص  ۷۳

  ۴۵۶، ص ١ ،تاريخ ادبيات ايران ، ج ۴۶۴  دکترشفا، ص ۷۴
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 مچهارفصل 

 

  قیام ابومسلم یا سیاه جامه گان

 

 

  زمینه قیام : 

 سالاليطره دولالالت امالالوی درخراسالالان زمالالين، کالاله بالالر پايالاله تعصالالب و 

گون و سالالنگين، بالالا  هالالای گونالاله تبعالاليض، تحکالالم و اجبالالار، تحميالالل ماليات

ا،تنام مال و بالرده در جنالگ قالرار داشالت، انگيالزه بزرگالی بالود بالرای 

ام مردم در مقابل استبداد و ستم دستگاه و اداره اموی. ولی موازناله قي

قوای طرفين قابل مقايسه نبود. آن يکی مقتدرترين امپراتوری بود در 

روی زمين، و اين ديگر)افغانستان قرون اوليه اسالمی( کشوری بالود 

های پراکنده  فاقد مرکزيت با مفسسات فيودالی پراکنده و لهذا فداکاری

های متشتت محلی هر باری در برابر قدرت دولت اموی عقيم  و قوت

ميماند. معهذا مبارزه عمومی با اشکال مختلظ دوام داشالت. مالردم در 

يکجا مبلغين خاندان عباسی را بر ضد دولت اموی حمايالت ميکردنالد، 

هاشالالم  اميالاله و بنی و در ديگرجالالای، فرقالاله خالالوارج را کالاله بالالر ضالالد بنی

 (١ بودند، پشتيبانی مينمودند.)
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خراسالالالالانی مفسالالالالس طريقالالالاله « خالالالالداش»در جالالالالائی هالالالالم چالالالالون 

سالالر ميالالزد کالاله از مخالالالفين خطرنالالاک دسالالتگاه امالالوی بالالود. « خرمي الاله»

خداش که تقسيم زمين و اموال را بمردم وعده ميداد، پيروان زيالاد از 

روستائيان پيدا کرد، سرانجام او را دسالتگير کردنالد و بسالختی کشالتند. 

سالالتهايش را وسالالپس چشالالمانش را ميالالل ابتالالدا زبالالان او را بريدنالالد، بعالالد د

 ( ۲کشيدند.) 

 همچنالالان دشالالمنی و مخالفالالت و رقابالالت قبايالالل عالالرب درخراسالالان 

اميالاله( و قبيلالاله يمالالانی  ميالالان قبيلالاله بنالالو مضالالر )طرفالالدار و وفالالادار بالاله بنی

اميالالالالاله( اداره عربالالالالی خراسالالالالان را ضالالالالالعيظ  )مخالالالالالظ سرسالالالالخت بنی

 (۳ميساخت.) 

 ت باله شمشالير مردم ورجال نظامی هم بمجرد يافتن فرصت دسال

بردنالد. روش دولالت و عمالال امالوی بالا مالردم و ملالل، نيالز در توليالالد  می

افالزود. زيالرا دولالت امالوی در  تنفر و انزجار اکثر ممالک اسالالمی می

جمع نمودن مال و تبالذير و اسالراظ شالوق عظاليم داشالت، تالا جالائی کاله 

م( در  ۷۲۷هالالـ )= ١١٠در سالالال « اشالالرس»حـالالـکام آن دولـالالـت مثالالل 

  ايالام کفالر را  ردم مسلمان شده نواحی سمرقند جزيالهماورا النهر از م

 ( ۴گرفتند، و آنها نيز از دين تمرد کردند و با عرب جنگيدند.) 

 اميالاله بالالرای ازديالالاد درآمالالدبر  بنی»جرجالالی زيالالدان مينويسالالد کالاله 

مالياتها افزودند... معاويه عمال خالود را جالرأت داد تالا بالرای تحصاليل 

کننالالد و بالاله هراسالالم و هالالر  پالالول بيشالالتر ازهمالاله وسالالايل ممکالالن اسالالتفاده

عنوانی که خواستند از مردم پول بگيرند... کار مصادره اموال مردم 

چنان باب گرفت که بسياری دست از ملک و زراعالت خالود کشاليدند و 

 ( ۵« )به شهرها هجوم آوردند.

 سالالالم بالالن زراعالاله کالاله مالالردی زورگالالو و سالالتمگر بالالود از جانالالب  

مردم ايالراد گرفالت کاله چالرا معاويه والی خراسان مقرر گرديد واو بر 
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شان را  تان اين همه سر و صدا ميکنند بايد صدای های وبيت قوربا،ه

قطع کنيد، و چون چنين کاری شدنی نبود، به عنوان جريمه صدهزار 

( بگفتاله ابالن اخالوه، اهالل ذماله )زرتشالتيها ، ۶درهم بر مالياتها افزود. )

يسالالالا و ديالالالر مسالاليحيها ، يهوديها(متعهالالالد شالالالدند کالاله در شالالالهرهای خودکل

نسازند وکليساهای ويران را مرمالت و آبادکننالد. آنهالاهم چنالين مفظالظ 

«) شدند تا اس  سوارنشوند و شمشير حمل نکننالد و سالالل برنگيرنالد.

۷) 

 بقول طبری اگر عرب مسلمانی پيالاده و ،يالر مساللمانی سالواره  

بود، آن نامسلمان مجبوربود عرب پياده را براس  خود سوار بکند و 

رسالالالاند و اگر،يرمسالالاللمانی )عجمالالالی( مسالالاللمانی را دشالالالنام بالالاله مقصالالالد ب

( ٨ميداد، شکنجه ميشد و چنانچه او را زده می بود، باله قتالل ميرساليد)

بگفته ابن اخوه، که خود از کار گزاران حکومت اسالمی ومحتسب و 

مسالالئول خالالراج بالالوده، در مالالورد چگالالونگی وصالالول جزيالاله از اهالالل ذمالاله 

ليات( برای اخذ جزيه نزد ميگويد  چون محتسب )يعنی مامور اخذ ما

ذمی می آيد، اورا پيش خود بايستاند و به او پس گردنی زند و گويالد  

( و ،البالالاً بعالالداز آنکالاله ايالالن جزيالاله داده ۹« )جزيالاله را بپالالرداز ای کالالافره

ميشد، مهری از سرب بدان ذمی ميدادندکه آنرا بگردن می آويخت تالا 

مجلس فراخوانده  از مطالبه مجدد مصئون بماند.عامه مسلمانان دراين

ميشدندتا اين زبونی و حقارت ذمی راکه نشانه قدرت و پيروزی آئين 

( دکترشالالالفا بالالاله تصالالالري  ازعقدالفريالالالد ١٠مسالالاللمانان بالالالود، تماشالالالاکنند.) 

باله حسالاب « مالوالی»رفتار اعراب در حق ايرانيان که » مينگارد که 

مالالی آمدندسالالراپا آميختالاله بالاله تحقيالالر بالالود. بالالا آنالالان در يالالک صالالظ راه 

تندو برسريک سفره نمی نشستند. در جنگها نيز آنان رادر جزو نميرف

سواران راه نمی دادند، بلکه پياده به جنگ می بردنالدو ،البالاً از آنچاله 

رزق و مقرری جنگجويان بودبهره ای بدانان نميدادند. کالار جنالگ را 
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تنها شايسته خودشان ميدانستندو عقيده داشتندکه موالی بالرای کارهالای 

ده اند، بايد راه سروران خود را بروبندو مالوزه آنهالا را پست آفريده ش

حکومالت تازيالان آزادگالان ( » ١۲« )رفو کنند و جامه آنها را بدوزند.

ايرانالالی را ماننالالد بنالالدگان زرخريالالد از تمالالام شالالئون مالالدنی و اجتمالالاعی 

همالاله گونالاله تحقيالالرو « مالالوالی»محالالروم ميداشالالت و بالاله آنهالالا بالاله عنالالوان 

ی نميتوانست باله هيچکالاری آبرومنالد جورو استبداد واردمی آورد. مول

بپردازد، حق نداشت سالالل بسالازد و بالر اسال  بنشاليند. مالوبی ايرانالی 

نژاد حق نداشت با دخترعرب ازدواج کنالد. حکومالت و قضالا هماله جالا 

مخصالالوص عالالرب بالالود.هيس مالالوبی بالاله اينگونالاله مناصالالب و مقامالالات 

 ( ١۳«) نميرسيد.

 ر ظلالم و ق) مالوالی را کاله براثال۹۵ ۷۵حجاج بن يوسظ ثقفی( 

اجحاظ مامورين خراج و جزيه از خاناله هالای خالود فالرار کالرده و باله 

 «طفالههه اجتمههاع »و  «مجهههول الهویههه »شالالهرها روی آورده بودنالالد 

مالالی ناميالالد، و خطالالاب بالاله آنهالالا ميگفالالت   شالالما وحشالالی و اجنبالالی هسالالتيد، 

و بالدين ترتيالب « بهتر است پس برگرديد بر سرآبادی هالای خالود تالان.

لالم مالاموران مالياله امالوی ، زمالين و کشالتزار موالی را کاله از چنالگ ظ

های حود را ترک کرده بشهرها روی آورده بودند، از شهرها بيرون 

ميکردنالالد و بهرجالالايی کالاله ميخواسالالت ميفرسالالتاد، و بردسالالت يالالا گالالردن 

هريکی مهری مهری سربی آويزه مکرد و دوباره جزيه برگردن آنها 

الم جزيالاله مقالالرر مينمالالود تالالا بالاله همالالان شالالکلی کالاله پالاليش از پالالذيرش اسالال

 ميپرداختند، بازهم جزيه بپردازند.

 کالالار گالالزاران حکومالالت اسالالالمی بالاله بهانالاله هالالای گونالالاگون مالالردم 

تحت قلمرو خودرا مجبور ميکردند تا به هنگام جشن مهرگالان و عيالد 

نالالوروز هالالدايايی بالاله دربالالار خالفالالت گسالاليل دارنالالد، بطوريکالاله در عهالالد 

( بالا دخالالت ١۴معاويه ميزان اين عيدی به ده مليون درهالم ميرساليد.) 
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حکومت در امور آبياری و کشاورزی، عمال عربی ثروت سرشاری 

نصالالاليب ميشالالالدند، چنانکالالاله خالالالالد بالالالن عبالالالد  قسالالالری حالالالاکم خراسالالالان 

هجری( ضمن وصول بيست ميليون درهم حقالوق سالابنه خالود، ١٠۵)

مبلالال  صالالد ميليالالون درهالالم ديگالالر نيالالز از طريالالق ،الالارت مالالردم بعنالالوان 

او نيالز باله ده ميليالون دينارميرساليد.)  ماليات بدست آورد. درآمد فرزند

( بگفتالاله گرديالالزی، اسالالد و اشالالرس بالالن عبالالد ، بالالرادران خالالالد نيالالز ١۵

تعصالالالالالالالالب »سالالالالالالالالالها خراسالالالالالالالالان را ،الالالالالالالالارت کردنالالالالالالالالد بطوريکالالالالالالالاله  

هاکردندبامردمان، جماعتی را تازيانه زدندو دستهای مردم نعل کردند 

( ١۶«) وبررعاياازستم هاو بيدادگريهای فروان، هيس فالرو نگذاشالتند.

درجاهايکالاله قالالدرت مرکالالزی کمتربالالود، سالالران محلالالی کالالراراً ازمالالردم 

ماليات ميگرفتند و،الباًمردم مجبور ميشالدند کاله دريکسالال چنالدين بالار 

بالاله حکالالام خالالراج بپردازنالالد. ايالالن امرمسالاللماً سالالبب ميشالالد تالالا بالاله امالالور 

کشاورزی شديداً لطماله وارد آيالدورعايازمين وکشالتمندی و خاناله خالود 

و فالکت دچار شوند. ازقرن دوم هجالری ببعالد را ترک گويند و بافقر 

در دوره عباسيان توسعه مالکيت مشروط )يعنی اقطاع(خراج از يک 

نظالالالالام بهالالالالره بالالالالرداری ماليالالالالاتی)ديوانی(، بصالالالالورت بهالالالالره بالالالالرداری 

 در آمد. « اشرافی»

 جالالرال والالالی خراسالالان بالاله قبالالول اسالالالم اهالالل ذمالاله راضالالی نبالالود،  

يز عادل ترين خلياله امالوی، چونکه بنابر دستورخليفه عمر بن عبدالعز

نمالالی توانسالالت از ايشالالان اخالالاذی و اضالالافه سالالتانی کنالالد، بعالالد بهانالاله يالالی 

عنوان کرده به خليفه نوشت که  اسالم آوردن اهالل ذماله بالرای رهالايی 

از جزيالاله اسالالت و اگالالر ايالالن روش ادامالاله پيالالدا کنالالد، بيالالت المالالال خالالالی 

ورنالد بالا ميماند. لذا اگر خليفه اجازه دهد او کسالانی را کاله اسالالم مالی آ

خداونالالالد »ختنالاله کالالالردن امتحالالالان ميکنالالالد. عمالالالر بجالالالواب جالالالرال نوشالالالت 

«) محمالالد)ص( را بالالرای هالالدايت خلالالق فرسالالتاده نالاله بالالرای ختنالاله کالالردن.
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( عمر ازجمله خلفای بنی اميه تنها کسی بود کاله ميخواسالت روش ١۷

جد مادری خود يعنی حضرت عمر را دوباره زنده کند و فقط عدل و 

لفالالای راشالالدين از ميالالان امويالالان رخالالت انصالالاظ اسالالالم راکالاله بعالالد از خ

بربسالالته بالالود، احيالالا  کنالالد ولالالی ايالالن روش او بالالا ضالالديت خويشالالاوندان و 

عامالن دولتی او روبرو شد و سه سال بعد او را مسموم کردنالد. پالس 

از مرگ عمر، جور وسالتم عمالال و مالاموران بالر رعايالا و زمينالداران 

ز اوج گرفالالت و گالالرفتن ماليالاله و جزيالاله طالالوری سالالخت شالالدکه بعضالالی ا

شالدند تالا از شالرو ظلالم مالاموران تحصاليل « الجالا »مالکان مجبالور باله 

 ماليه در امان بمانند. 

 بعد ازعمربن عبدالعزيز، خلفالای امالوی ،البالاً اشالخاص ضالعيظ 

الالالنفس و بالالاده گسالالار و شالالهوت ران بودندکالاله بالاله وضالالع مالالردم و کشالالور 

توجه نداشتند و در انتخاب واليالان ومالامورين عالالی رتباله دولتالی دقالت 

ردنالالد و چالاله بسالالا کالاله بخالالواهش کنيالالزی خالالوب صالالورت يالالا در بالالدل نميک

دريافالت پالالول، بزرگتالرين ايالالالتی را بالاله اشالخاص نالالابيق و سالالتمکارمی 

سالپردند. چنانکاله هشالالام در بالدل دو گالالردن بندجواهرنشالان کالاله جنيالد بالاله 

همسالالالرش هديالالالاله داده بالالالالود، سراسالالالالر خراسالالالالان را بالالالاله وی واگذاشالالالالت 

رج را مشالالاهده هجری(.عالالامالن کالاله ايالالن اوضالالاع و هالالرج و مالال١١١)

ميکردند، تمام مساعی خود را برای تحصيل مال و زيالورات و ،الالم 

بچالاله و کنيالالزان  خوبصالالورت صالالرظ مينمودنالالد. همالالدرين ايالالام خلفالالای 

تالا ده مليالون درهالم رساليد. « ُزلفالا» اموی بالود کاله بهالای کنيزکالی بنالام 

(١٨) 

ظلم وفشار ماليه بگيران سخن را بدانجا کشالانيد کاله در اواخالر  

اميه و اوايل عباساليان جنالبش هالای ضالد اسالتبدادی خالوارج و عهد بنی 

ساير طبقات پائين و رنجديالده خراسالان، سراسالر بالالد اسالالمی را فالرا 

« طفالالاله هالالای اجتمالالاع »گيالالرد و برضالالد اريستوکراسالالی اعالالراب ايالالن 
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برخيزنالالد. در ايالالن نبالالرد هالالا و جنالالبش هالالا ا،لالالب روسالالتائيان وبرزگالالران 

مالال عربالی و يالا هموطنالان تهی دست و زارعان مزدور که از ظلالم ع

خود بجالان رساليده بودنالد، شالرکت داشالتند،زيرا دريالن دوره هاسالت کاله 

ديگر اکثالر خصوصاليا مسالاوات و برابالری اسالالم از ميالان رفتاله اسالت 

.اشراظ عرب جانشين اشراظ خراسانی و ايرانالی عهالد ساسالانی شالده 

انالالد و در بعضالالی مالالوارد پالالس از خلفالالای راشالالدين اشالالرافيت اعالالراب بالالا 

زميندار نواحی شرقی خالفت دست در دست هالم داده ،  کمک اشراظ

 در مقابل زارعان و اسالم قرار گرفته بودند.  

 اين روش فتوحات وحکومالت کالردن امالوی در ممالالک اسالالمی 

با ديده انزجار و نفرت نگريسته ميشالد، وايالن ذهنيالت عمالومی، زميناله 

ا، هال مساعد برای يالک قيالام علياله امالوی بالود. بالرعالوه در داخالل اموی

اختالفالالات قبيلالالوی )مخصوصالالاً از قبايالالل يمنالالی و قيسالالی( آتالالش نفالالاق را 

مشتعل کرده ميرفت. همچنين در درون خاندان شاهی در سالر وبيالت 

ها پيالالدا شالالده بالالود. مالالوالی نيزکالاله از  عهالالدی و جانشالالينی خالفالالت دشالالمنی

ها و تحقير ايشالان بجالان رساليده بودنالد، درحالوادث  عرب پرستی اموی

دولالت را ميگرفتنالد. چنانکاله مکرراًطالرظ ضد امالوی طالرظ مخالالفين 

 مختاروعبدالرحمن بن اشعث راگرفتند.

 

 قیام ابومسلم خراسانی: 

 قيام ابومسلم، آ،از واقعالی سلسالله قيامهالايی بالود کاله همزمالان بالا 

نبردهای استقالل طلبانه مشابهی در دورترين بخش امپراتوری عرب 

برافراشته شالد، يعنی در خراسان آ،از شد. پرچمی که بدست ابومسلم 

تالالا هنگالالام بازيالالابی اسالالتقالل ايالالران زمالالين از زيالالر يالالوغ تازيالالان توسالالط 

 يعقوب ليث همچنان برافراشته ماند و تنها پرجمداران عوض شدند.
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های جامعه را  ابومسلم که ازعمق اجتماع برخاسته بودوخواسته

باموقعيت ممالک همجوار و اوضالاع امپراتالوری امالوی بخالوبی درک 

هالای ملالی و ضالد  های تابناک و درخشالان تالاريخ جنبش ميکرد،ازچهره

استبدادی کشالورماو يکالی ازشخصاليت هالای  برازنالده ومهالم در تالاريخ 

 (١۹اسالم و خالفت عباسی است. )

 سالالالال داشالالالالت  ١۹م، ابومسالالاللم درحاليکالالالاله ۷۴۵=١۲٨در سالالالال 

بدسالالتور امالالام ابالالراهيم بالالا هفتالالاد نفالالر از نقيبالالان روانالاله خراسالالان شالالد تالالا 

يالالر علالالم سالالياه خانالالدان عباسالالی، فالالراهم آورد و آنالالرا مقالالدمات قيالالام را ز

م( ابومسالاللم بالاله دنالالدانقان خراسالالان ۷۴۶هالالـ )=  ١۲۹رهبالالری کنالالد. در

ئی بالالود بالالين مالالرو و سالالرخس و در ده فرسالالخی مالالرو  رسالاليد )کالاله دهکالالده

( و از آنجالالالا بالالاله قريالالاله مسالالالتحکم سالالالفيدنن )سالالالپيدنگ= ۲٠شالالالاهجان()

 (۲١سپيددژ( رفت وآنرا مرکز عمليات ضداموی قرارداد. )

 جالالون  ۹هالالـ )=  ١۲۹رمضالالان سالالال  ۲۵بگفتالاله طبالالری در شالالب 

م( که برای خروج معين شده بود، ابومسلم لباس سياه )که شعار  ۷۴۶

چالون شالما مظلوميالد »اين دعوت بود( پوشاليد و باله يالاران خالود گفالت  

( و ۲۲«)جنگيد، پس خدای پيالروزی خواهالد داد. ودر راه دفع ظلم می

کالاله هرکالدام بالالر « سالحاب»ايالالت ور« ظالل»سالپس بالالا برافراشالتن بيالالرق 

زرعی نصب بود، امر کرد، دراطراظ دهکده سالپيدنگ  ١۴-١۳نيزه 

 (۲۳ها، نشانه آ،از خروج بود. ) آتش برافروزند. و اين آتش

 چالالون مقالالدمات قيالالام توسالالط نماينالالدگان ابومسالاللم قالالبالً در خراسالالان 

های مجالالاور هالالر يالالک  تالالدارک ديالالده شالالده بالالود، اول روسالالتائيان دهکالالده

وان سالل برداشته به نزد ابومسلم آمدند. مالکين کوچالک چيزی به عن

وران شالالهرها نيالالز بالاله سالالوی او شالالتافتند. شورشالاليان  و متوسالالط و پيشالاله

( ۲۴دسالالالتجات کوچالالالک و بالالالزرگ تشالالالکيل داده بالالالوی ملحالالالق ميشالالالدند.)

ترکيب اجتماعی قيام کنندگان جالب بود، به گفته طبری، دريک روز 
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ثال سالاکنان يالک دهکالده از شصت دهکده مردم باله او روی آوردنالد. مال

پيالالاده و چهالالار سالالوار، مالالردم  ۹٠٠ای تشالالکيل دادنالالد مرکالالب از  دسالالته

سالالوار فرسالالتادند.  ۶پيالالاده و  ١۳٠٠دهکالالده ديگالالر گروهالالی مرکالالب از 

(۲۵ ) 

 ايالالن ارقالالام بالالرای فهالالم ترکيالالب طبقالالاتی شالالرکت کننالالدگان نمالالودار 

خوبی است. زيرا سواران فقالط ممکالن بالود مالالکين کوچالک و بالزرگ 

)بالالاله مفهالالالوم اوايالالالل عهالالالد اسالالالالمی( باشالالالند و پيادگالالالان  يعنالالالی دهقانالالالان

روسالالتائيان زراعالالت پيشالاله. در ميالالان کسالالانی کالاله عليالاله خانالالدان امالالوی 

عصيان کرده بودند، اکثريت قاطع بالا روسالتائيان بالود و اينالان ناله تنهالا 

مسالاللمان، بلکالاله از پيالالروان ديگالالر اديالالان )مخصوصالالاً زرتشالالتيان( هالالم 

 م دهقانان قرار داشتند.بودند، اما در رأس نهضت و پيشاپيش قيا

 بالالا آنکالاله سالالپيدنگ )سالالفيدنن( ديوارهالالای بلنالالد و بالالرج و بالالاروی 

مستحکم داشت ولالی نمال  توانسالت نيالروی روزافالزون ابومساللم را در 

خود جای دهد. زيرا نمايندگان ،المان نيز به آنجالا نالزد ابومساللم آمالده 

خواهان شرکت درجنالگ علياله اسالتبداد امويالان شالدند. ابومساللم نخسالت 

ن را پذيرفت و خواست از نيروی ايشان استفاده کند، ولالی همينکاله آنا

بردگان گروه گروه شروع به آمدن و پيوستن به سپاه ابومسلم کردنالد، 

دهقانان و اشراظ محالل باله ابومساللم شالکايت کردنالد کاله مالا از بردگالان 

شالويم. ابومساللم باله بردگالان هالدايت داد نالزد اربابالان  خويش محروم می

وقتالی آنالان از برگشالتن سالرباز زدنالد، ايشالان را در خود برگردند ولی 

ای متمرکز ساخت و رئيسی بر آنالان گماشالت ولالی از  اردوگاه جداگانه

روز اقامت در  ۴۲( ابومسلم پس از ۲۶نيروی ايشان استفاده نکرد. )

منتقالالل « مالالاخوان»سالالپيدنگ، مرکالالز قالالوای خالالود را بالاله قريالاله مسالالتحکم 

متی از قبيالالل، ديالالوان ( ودرآنجالالا بالاله تاسالاليس سالالازمان حکالالو۲۷کالالرد.)

عرض، ديوان قضا ، ديوان حرس و شرطه، ديوان ماليات، دست زد 
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و نام تمام کسانيکه که درين قيام شرکت جسته بودند درديوان عالرض 

ثبت ميشد. وحتی به قيام کنندگان معاش و مواجبی پرداختاله ميشالد کاله 

 ( ۲٨درهم بود.) ۴درهم وسپس ۳درآ،از امر

 حکمالران امالوی خراسالان بالود کاله از  درين هنگام نصربن سيار

( در آنجالالالا حکومالالالت کالالالرد. وی کالالاله از ۷۴٨-۷۳٨هالالالـ =  ١۳١-١۲٠)

قبيله کنانه و به گروه قبايل بنو مضر شمال عربستان بسالتگی داشالت، 

اميه درخراسان قيالام کالرده  های مهاجردرخراسان که برضد بنی بايمنی

 بودنالالد، دشالالمنی ميورزيالالد وايالالن موضالالوع يعنالالی سالالرکوبی قبايالالل عالالرب

يمنی در خراسان، مانع آن ميشد که نصر بن سيار با نهضت ابومسلم 

بايست  بتواند مبارزه کند. البته نصر و قبيله بنو مضر در دو جبهه می

بجنگد، يک طرظ بالا يمانيالان و پيشالوای ايشالان جالديع الکرمالانی و از 

طالالالرظ ديگالالالر عليالالاله پيالالالروان ابومسالالاللم کالالاله علالالالم عصالالاليان و شالالالورش 

ام نصربن سيار مففق شد تالا جالديع الکرمالانی برافراشته بودند. سرانج

 ( ۲۹را زخمی و دستگير و اعدام کند. )

 ايالالن اقالالدام نصالالر کالالامال بالاله نفالالع ابومسالاللم تمالالام شالالد زيالالرا يمانيالالان 

هالالا( تشالالنه انتقالالام بودنالالد، ابومسالاللم از فرصالالت اسالالتفاده کالالرد و بالالا  )يمنی

جديع( پيمالان اتحالادی علياله نصالر بالن ساليار  بن های خراسان )علی يمنی

هـ( ابومسلم مرو ١۳٠جمادی ابخر ۲١م )=۷۴٨ت. در آ،از سال بس

( و نصالالالربن سالالاليار بعالالالد از مقاومالالالت مختصالالالرفرار ۳٠رامسالالالخرکرد.)

( پالالس از ۳١هالالـ در نزديکالالی همالالدان درگذشالالت. )١۳١نمالالودو در سالالال 

های متواتر نصيب ابومساللم گشالت و ايمالان  تصرظ شهرمرو پيروزی

داد هواخواهان وی کاله عامه مردم به پيروزی کامل استوارتر شد وتع

حاضالالالر بودندبالالاله مرکزخانالالالدان امالالالوی حملالالاله کننالالالد، بسالالالرعت عجيبالالالی 

از هر سوگروه گروه باله ابومساللم »افزايش يافت. مفرخين مينگارند  

پيوستند، از هالرات، از پوشالنگ، از مالرورود )مر،الاب(، طالقالان،  می
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مالالالرو، نيشالالالابور، سالالالرخس، بلالالالخ، چغانيالالالان، تخارسالالالتان، ختالالالل، کالالالش، 

پوش بودنالد و چمالاقی  آمدند، همه سالياه و بياری او مینخشب، از هر س

سالياه بدسالت داشالتند کاله ميگفتنالد کالافر کالوب )کالافر کالش(   )سپری( نيمه

سالالوار وارد  اسالالت پيالالاده و سالالوار، بعضالالی اسالالب سالالوار و ديگالالر ی خر

ميشدند. به خران بانگ ميزدند ومروان خطاب ميکردند، زيرامالروان 

يالالالالالک صالالالالالدهزارتن لقالالالالالب داشالالالالالت و عالالالالالده آنهالالالالالا ب« الحمالالالالالار»ثالالالالالانی 

 (۳۲«)ميرسيد.

 پس از تسخير شهر مرو) دار ابماره خراسان( در همان سال  

هالالـ( قالالالوای ابومسالاللم شالالالهرهای بلالالالخ، تخارسالالتان، گالالالوز گانالالالان،  ١۳٠)

ابيورد، سمرقند، طبسين و پارس و طوس ونيشابور و هرات و ،الور 

( ۳۳و سيستان را يکی بعد ديگری از وجود عمال امالوی پالاک کالرد.)

به قيادت قحطبه و خالد بن برمک بلخی داخل ايران شده و  و لشکری

های  گرگان، اصفهان، جلوب و عراق را مسخر نمودند  در طی جنگ

( اميالالر لشالالکريان ۳۴و تمالالام مالالدافعين دولالالت امالالوی را از بالالين بردنالالد. )

خراسالالان )قحطبالاله( در سالالواحل دجلالاله و فالالرات کشالالته شالالد و خراسالالانيان 

هجری کوفاله  ١۳۲ند و او در سال پسر او حسن را امير لشکر شناخت

را به کمک محمد بالن خالالد بگرفالت. پسالر ديگالر قحطباله کاله حميالد نالام 

داشت. مداين و اطراظ آنرا بدست آورد و ابو سلمه حفص بن سليمان 

 (۳۵خالل)مشهور به وزير آل محمد( نيز با خراسانيان پيوست.)

 هالـ  ١۳۲پس از تسالخير شالهر کوفاله توسالط خراسالانيان در سالال 

م( بر طبق هدايت ابومسلم، عبد  سفال و منصالور دوانيقالی  ۷۵٠)=

شالالالان )کالالاله همالالالان منالالالزل  بالالالرادران امالالالام ابالالالراهيم را از پناهگالالالاه مخفی

ابوسالاللمه خالالالل باشالالد( بيالالرون کشالاليدند. اولالالی را بالاله خالفالالت اسالالالمی 

بالردن سالر او  برداشتند. )دولت اموی قبال امام ابراهيم را بواسالطه فرو

ناله، کشالته بودنالد( وزارت سالفال عباسالی را باله بدرون توبره پر از چو
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ابوسلمه همدانی دادنالد. سالپاه اعزامالی ابومساللم باله نفالع خليفاله جديالد در 

( و ۳۶نزديکی موصل، قوای خليفه اموی)مروان( را شکست دادنالد.)

بالالابخره او را درحالالالت فالالرار بجانالالب مصالالر، درمنالالزل ذات السالسالالل 

رش را از کوفاله هالـ( و سال ١۳۲درطی شب خونی بکشتند )ذی الحجه 

 ( ۳۷بخراسان نزد ابومسلم فرستادند.)

 خانالالالالالدان خلفالالالالالای امالالالالالوی بالالالالالا وحشالالالالالت از دم تيالالالالال  ابوالعبالالالالالاس 

سفال)خونريز( گذشت، بدين شالرل کاله اوپالس از تکياله برمسالندقدرت) 

هجری( همه رجال بنی اميه را که در عراق ١۳۲يازدهم ربيع الثانی 

گمالالان اينکالاله از بودنالالد، بالاله ضالاليافت درکوفالاله دعالالوت کالالرد،و آنالالان نيالالز ب

ايشان استمالت خواهد کرد، با اشتياق باله نالزد وی آمدنالد، ولالی بعالد از 

آنکه برجاهالای خالويش نشسالتندو نوبالت باله تقساليم عطايالا خليفاله رساليد، 

نفالر  ۷۵،المان مسل  به تابر ريختند وهمه آنهارا که تعالداد شالان باله 

ميرسيد، گردن زدند و سالپس باله فرمالان خليفاله بالرروی اجسادکشالتگان 

ه بعضی هنوز نيم زنده بودند وناله ميکردند، سالفره ،الذا گسالتردند و ک

خليفه و همراهانش به صرظ ،ذا پرداختند و بعداجساد را درجاده ها 

(  باله ايالن ۳٨ريختند تا سالگها آنهالا را بخوردنالديا پايمالال مالردم شالوند.)

 صورت تاريخ خالفت عباسی آ،از شد.

 

  قتل ابومسلم بدست خلیفه منصور:

 ن از همالالان آ،الالاز خالفالالت خالالود، دسالالت در خالالون افالالراد عباسالاليا

بيگناه، اطفال و زنان وابسته بخاندان اموی فرو بردنالد و خونخالواری 

و بيرحمی و ترور ،يرانسانی خود را درمورد محو و کشتار جملگی 

خالالانواده امالالوی بمالالردم نشالالان دادنالالد. همچنالالان، ايالالن دودمالالان کالاله بوسالاللمه 

انگيزی کشته بودند،  ع شگفتخالل ولی نعمت و مربی خود را با وض

در صالالدد برآمدنالالد تالالا کسالالی را کالاله تخالالت امپراتالالوری امالالوی را بآنهالالا 
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بخشيده بود، نيالز نابودکننالد. هالر دو خليفاله عباسالی )سالفال و منصالور، 

های سالتم ديالده  خلفای نخستين عباسی( با ابومسلم پيشوای نهضت خلق

د و تالاج خراسان، نهضتی که با موفقيت تمام امويان را قلع و قمع کالر

و تخالت خالفالالت اسالالالمی را بدسالالت آل عبالاس سالالپرد، بالالا حالالق ناشناسالالی 

داشت، زيرا ابومسلم  رفتار کردند. خليفه سفال ابومسلم را دوست نمی

 را رقيب آينده خويش می پنداشت و از او بيمناک بود.

 منصور دوانيقی جانشين سفال نيز نسبت به ابومسلم دارای يک 

ال مقبوليت ابومسلم درميان عامه مردم چنين احساسی بود. در عين ح

چنان عظيم بود که نميشد او را از مقالامی کاله کسالب کالرده، خلالع کنالد، 

کالرد.  ابومسلم نيز بدگمانی دو خليفاله عباسالی را نسالبت بخالود حالس می

هـ بزيارت کعبه وادای حن رفت. کوفه  ١۳۶بهرحال ابومسلم درسال 

نمالالالی شالالالدبدون برسالالالرراه اوبالالالود واوکالالاله فرمالالالانروای خراسالالالان بالالالود، 

ديدارخليفه درکوفه باز گردد. وقايع طوری اتفاق افتاد که سالفال بمالرد 

و عبالالد  بالالن علالالی، عالالم او دعالالوای خالفالالت کالالرد وعالالده يالالی هالالم از او 

حمايت ميکردند. ابومسلم در بازگشت از حن به نفع ابوجعفر منصور 

مدتی شمشير زد تا او را بالر کرسالی خالفالت مالتمکن سالاخت. ابومساللم 

گيری خليفه منصور ناراضی بسوی خراسان  وامساک و بهانهاز بخل 

حرکت کرد، ولی منصور به حيله متوسل شد و توسالط ناماله پالر مکالر 

و خدعه او را به بازگشت به دربار خالفت دعوت کالرد. ابومساللم  از 

خواندن نامه خليفه منصور که توسط يقطالين بدسالتش رساليده بودبخشالم 

ی گردانيدند، درحالی که خراسان  آمد و گفت  "مرا به شام ومصر وال

از آن منست. وبه خليفه نوشت  " از شاهان آل  ساسان  چنين روايت 

شده که   درهنگام ايمنی مردم، وزيران در محل خوفند، پس ماهم از 

نزديالالالالالالالالک تالالالالالالالالو ميگريالالالالالالالالزيم، ولالالالالالالالالی ازدور برعهالالالالالالالالدخود وفالالالالالالالالدار 

 وفرمانبريم،واطاعتی که ازدور باشالد بالا سالالمتی پيوسالته اسالت. واگالر
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(  چالون ۳۹بچنين وضع راضی باشی، پس مابنالدگان نيکالوی تالوايم.")

نامالالاله ابومسالالاللم بالالاله منصالالالور رسالالاليد، درپاسالالالخش نوشالالالت " نامالالاله ات را 

خواندم،تو مانند آن وزيران آلالوده نيسالتی کاله همالواره باله سالبب کثالرت 

جرايم خويش اضطراب دولت را آرزو کنند، وراحت ايشان درانتشار 

بمنزلالت آن وزيالران ميالدانی؟ درحالالی  نظام مردم باشد. وچرا خود را

کالالالاله همالالالالواره از  راه اطاعالالالالت  ونيکخالالالالواهی در تحمالالالالل گرانيهالالالالای 

امرخالفت کوشيده ئی ه  واميرالمومنين به عيسی بن موسی امر داده، 

تا بعالد از شالنيدن سالخنهای او تسالکين يالابیه ودليلالی موجالود نيسالت کاله 

ه اسالت موجب فساد نيت تو گردد، پس ازايالن دری کاله برويالت  کشالود

فرسالالالتاده خليفالالاله يقطالالالين در ايجالالالاد بغالالالض و کينالالاله خليفالالاله  (۴٠بالالالاز آ.") 

 منصور نسبت به ابومسلم نقش بسيارداشت .

بقالالول ،بالالار، فرسالالتاده ديگالالر خليفالاله منصالالور، ابوحميالالد مر،الالابی 

توانست درحلالوان ابومساللم را دريابالد و بمراجعاله وادارد. منصالور در 

ا توصالالحبت کالالنم کالاله دربالالاره امالالوری ميخالالواهم بالال» نامالاله نوشالالته بودکالاله 

نوشالالتنی نيسالالتند، بيالالا و بالالدان کالاله چنالالدان تالالرا در عالالراق نگالالاه نمالالی دارم 

مالالک بالن هيالثم باله ابالو مساللم « وبزودی به خراسالان بالاز خالواهی شالد.

از ديداراين مالرد بپرهيالز، وگرناله پشاليمان خالواهی »نصيحت کردکــه 

( ابومسالاللم ۴١بالالا ايالالن وصالالظ وی پنالالد او را نشالالنيد و برگشالالت .)« شالالد.

م( در روميالاله بالاله لشالالکرگاه منصالالور  ۷۵۵هالالـ )١۳۷شالالعبان  ۲۵روز 

رسالاليد. منصالالور بالالا توجالاله و احتالالرام خالالاص در روز اول از ابومسالاللم 

پالالذيرائی نمالالود. ايالالن پالالذيرائی تالالأثير عميقالالی در ابومسالاللم کالالرد، و وقتالالی 

روز بعد خليفه، ابومساللم را مجالدداً دعالوت کالرد، ابومساللم يکاله و تنهالا 

خليفالالاله شالالالد. خليفالالاله ُمحيالالالل و بالالالدون محالالالافظ و همالالالراه، روانالالاله دربالالالار 

کار بالاله خالالدمتگزاران خالالويش کالاله درکمالالين داشالالت فرمالالان داد تالالا  خدعالاله

مالالردی را کالاله سالالالله عباسالالی را بتخالالت خالفالالت نشالالانده بالالود، بکشالالند و 
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جالدان هم باشمشير از عقالب بالر ابـــومـالـسلم حملاله کردنالد و او را از 

 ( ۴۲م(.)۷۵۵هـ =  ١۳۷شعبان  ۲۶پای درآوردند )چهارشنبه 

 ابر روايتی، امير شالرط عثمالان بالن عليالک و شالبيب بالن روال بن

مروزی و ابوحنيفه حرب بن قيس و جمعی از ،المان مسل  در پشت 

پرده گوش به فرمان پنهان شده بودند. ابومسلم بر ابالو جعفالر منصالور 

 سالم داد. 

 منصالالور بالالا ماليمالالت آ،ازسالالخن کالالرد ولالالی کالالار را بالاله تنالالدخويی 

این تونبودی کهه بها مهن گهردن شت که   کشانيد و سرانجام بانگ بردا

کشی هاکردی؟ تو نبهودی کهه نهام خهود را در نهام هها برنهام مهن مقهدم 

میداشتی؟ تونبودی کهه از آسهیه دختهر علهی بهن عبهدهللا خواسهتگاری 

کهردی ؟ ای پسهر زن خبیهث ، میگهوئی کهه فرزنهد سهلیطه بهن عبههدهللا 

سهرانجام بها عباس هستی تا خود رادرخانواده بنی عباس جابزنی. و 

عصا بر سرو کله ابو مسلم کوفت و گفهت : خهدا مهرا بکشهد اگهر تهرا 

نکشم. و باالخره منصور دستها را چندبار بهم زد و جالدان از پشت 

شبيب بن روال با ضالربت سالاطور پالای ابومساللم را  پرده فروریختند.

از کشالالاله جالالدا سالالاخت و ابومسالاللم بالاله کالالظ اتالالاق ،لطيالالد و آن وقالالت بالالا 

شمشالير و دشالنه و سالاطور قطعاله قطعاله شالد. بدسالتور  ضربات کالاردو

منصور نعش پاره پاره ابومسلم را درگليمی پيچيدند و درگوشه تالابر 

آنانکهه »گذاشتند. منصور پس از قتالل ابومساللم طالی خطاباله يالی گفالت 

بخواهنهههد جامهههه خالفهههت را از تهههن مههها درآورنهههد، همچهههون ابهههومجرم) 

ودکهه ایهن مهرد بیعهت ابومسلم( سزای خهود خواهنهد دیهد. روزگهاری ب

شکنانرا درهم میشکست، و اکنون که خودبیعهت شکسهت،مانیزاو را 

( ايالالن بودفرجالالام ابومسالاللم، فرجالالام مالالردی کالاله خالفالالت ۴۳)« شکسههتیم.

وحکومت عظيم بنی اميه رابرانداخت، وقبالل ازآنکاله بتوانالد دولتالی را 

 که خود در نظر داشت بنياد نهدبا ،در وخيانت کشته شد.
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سلم بالفاصله به خراسان رسيد و اثالر عميقالی در خبر قتل ابوم 

ميالالان مالالردم افغانسالالتان، مالالاورا  النهالالر و سيسالالتان بجالالا گذاشالالت. مالالردم 

ميگفتند که خليفه بالدان سالبب ابومساللم را باله قتالل رسالانده کاله او بهبالود 

وضالالع مالالردم و پالاليش از همالاله تقليالالل ميالالزان خالالراج و بيگالالار را طلالالب 

داسالالتانهای دربالالاره ابومسالاللم ها و ميکالالرد. بالالزودی در افالالواه خلالالق افسالالانه

پديد آمد. هيچيک از رجال سياسالی دوران نخسالتين قالرون وسالطی در 

های  ادبيات عامه و فولکور اثری چون ابومسلم نگذاشته است. داستان

ايکه درباره ابومسلم گفته شده بود بعدها مبنالای رمالان تالاريخی  عاميانه

و ايالالران  کاله بفارسالی نوشالالته شالده و در آساليای مياناله« الطالر طوسالی»

 ( ۴۴بسيار رواج داشت، قرارگرفت. )

 قتل ابومسلم نه تنها در خراسالان ماياله جنالبش ضدعباسالی بساليار 

گرديالالد، بلکالاله خيالالزش سالالنباد گبالالرو قيالالام هالالای استادسالاليس باد،يسالالی و 

حريش سيستانی و محمد ابن شداد و آذروياله مجوسالی و يوسالظ البالرم 

شالالم بلخالالی پوشالالنگی و جنالالبش سالالپيدجامگان خراسالالان برهبالالری حکالاليم ها

هجری و حمله يعقوب ليث بر بغداد  ١٨١وخروج حمزه سيستانی در 

  هـ( همه به انتقام خون ابومسلم صورت گرفت. ۲۶۵)

 

 شخصیت ابومسلم:

 العالالالاده  کالالاله بالالالا نبالالالوغ و نيالالالروی خارق بالالالوداو ابرمالالالرد سالالالترگی 

خانالالدان عباسالالی را بالاله نفالالع  مالالویاش در حقيقالالت مسالاليرتاريخ ا انسالالانی

 رعرب و دور از خالفت تغيير داد.های مليونی ،ي تودهو

 ابومسالاللم مالالردی فالالداکار و شالالجاعی بالالود کالاله قبالالل از آنکالاله بسالالن 

بيست سالگی پای گذارد قدم به دنيالای سياسالت گذاشالت و بالا مبالارزات 

های دهقالالالانی خراسالالالان زمالالالين، در  خسالالالتگی ناپالالالذيرش در راس لشالالالکر

سالالالالگی، نالالاله تنهالالالا طومالالالار سالالاللطه اسالالالتبدادی خانالالالدان امالالالوی را از  سی
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عالم اسالم در پيچيد و بگورستان تاريخ سپرد، بلکه بالر طبالق  سراسر

ايکه به امام ابراهيم بن محمد هاشمی داده بود، کرسی خالفت را  وعده

به خانواده عباسی بخشاليد، بنالام خالود )ابومساللم عبالدالرحمن بالن مساللم( 

ناميدنالالالد و « شاهنشالالالاه»در خراسالالالان سالالالکه ضالالالرب کالالالرد، مالالالردم او را

( و تصالميم گرفالت بالا ايجالاد يالک ۴۵ار داد.)اومرو را پايتخت خود قر

هالای اسالالمی  حکومت ملی در خراسان، به سلطه عربالی درسالرزمين 

شالرق خالفالت پايالان دهالالد. ولالی متاسالفانه کاله خلفالالای خالود خالواه و حالالق 

نشناس عباسی )سفال و منصالور( نگذاشالتند آرزوهالای عالالی ابومساللم 

و او را بخاطر نجات قطعی مردم رنن کشيده سرزمينش برآورده شود

کالالالاله از تخارسالالالالتان و سالالالالمرقند تالالالالا دروازه هالالالالای کوفالالالاله  و در رأس 

لشالالکرهای خراسالالانی برضالالد سالاللطه امالالوی و بالاله نفالالع خانالالدان عباسالالی 

( ۴۶جنگيالالالالده بالالالالود و تمالالالالام مخالفالالالالان عباسالالالالی را نالالالالابود کالالالالرده بالالالالود.)

ناجوانمردانه و ببهانه مالقات بالا خليفاله منصالور عباسالی از پشالت سالر 

( در ايالالالن هنگالالالام ۴۷م(. )۷۵۵= هالالالـ ١۳۷شالالالعبان ۲۶بقتالالالل رسالالالاندند)

 (۴٨سال عمر داشت. ) ۳۵سال وبروايتی ديگر  ۳۷ابومسلم بروايتی  

 انالد کاله وی مالردی کوتالاه  درباره سيرت و صورت ابومسلم گفته

قالالد و نيکالالو محاسالالن بالالا موهالالای بلنالالد بالالود. دارای وضالالاحت زبالالانی و 

بال،ت در شعر و ادب پارسی و عربی بالود. هرگالز مالزال نميکالرد و 

 (۴۹سالی يکبار با زنش نزديک ميشد. )فقط 

مالالردی بودکوتالالاه قد،گنالالدم » ابالالن خلکالالان در بالالاره او آورده کالاله  

گون، زيبالا وپالاکيزه روی ، سالياه چشالم، گشالاده پيشالانی، ريشالی داشالت 

نيکووپرپشالالالت وگيسالالالوانی دراز، بالالاله تالالالازی وفارسالالالی سالالالخن ميگفالالالت. 

جالز باله شيرين کالم بود.، شعر بسيار ياد داشت، درکارها دانالا بالود،و 

 «نميکالرد واز حالال خالويش نميگرديالد. وقت نمی خدنديد وروی تالرش

بالالا دشالالمنان چنالالان سالالخت بالالود کالاله رحمالالت وشالالفقت را فرامالالوش  (۵٠)
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ميکرد. بيش ازيکصد هزار تن را، چنانکه خود گفته بود، به هالکالت 

( حبيبی مينويسد که    ابو مسلم  قبل از قتل خالود باله ۵١رسانده بود.)

نصالالور پالالی بالالرده بالالود واز کالالرده خالالود بالاله نفالالع خدعالاله ودسالالايس خليفالاله م

خالفت عباسی پشيمان بود. وی درنامه ای اين پشيمانی را چنين بيان 

کرده  است  " امالا بعالد، مالن مالردی را بالرای ادای فالرايض الهالی امالام 

ورهنمای خود گرفتم که از کوچه علم برآمالده، واز اقالارب رسالول   

ريفت وبه متاع اندک طمالع صلعم بود، ولی او مرا به تحريظ قرآن بف

کرد. او مرا بغرور انداخت تالا کاله شمشاليررا ازنيالام کشاليدم،ورحمدلی 

راپدرودگفتم. عذرکسی را نپذيرفتم واز جنگ دست باز نداشتم. وتمام 

ايالالن کارهالالا را بالالرای تقويالاله دولالالت شالالما کالالردم تالالا کسالالانی  کالاله شالالما را 

خداونالالد نشالالناختندی بشالالناختند، ولالالی اکنالالون خداونالالد توفيالالق توبالالت داد و

 (۵۲بربندگان خود ستمگر نيست."))

 منهالاج سالراج جوزجالانی گويالالد  ابومساللم عظاليم جالوانمرد بالالود و 

طمالالع، هرگالالز از هالاليچکس طمالالع نکالالرد و نخواسالالت و نسالالتد. او را  بی

هزار من نان در مطبخ او بپختندی و   يکهزار طبا  بود، هر روز سه

ر و صد و سی گوسپند بيرون گاوان و مر،ان خرج شالدی، يالک هالزا

دويسالالت سالالربارکش بالالود آبت مطالالبخ او را، سالالاليکه بالاله حالالن رفالالت در 

قافله ندا فرمود، هر که در قافله بجهت طعام آتش کند، من از خون او 

بيزارم، بايد که آنچه مايحتاج طعام و شراب جمله اهالل قافلاله اسالت از 

من باشد... و لقب او شاهنشاه شد و نوبت او بر چهار سوی مرو شاه 

 ۶١۷ن ميزدنالالد تالالا سالالال سالالنه سالالبع و عشالالره و سالالتمائه )جالالان خراسالالا

 ( ۵۳هـ(.)

بدينگونه بزرگ مردی چون ابومسلم راه مبارزه و انقالب ملی 

را به مردم خراسان و ايران و ماورا النهر بالاز نمالود و نشالان داد کاله 
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ها چگونه تاريخ ميسازند. ،بالار درمساليرتاريخ خالود، ابومساللم را  توده

 (۵۴ی( درشمال افغانستان ميداند.)از شهرانبار)سرپل کنون

 

 زیر نویسها ی فصل چهارم: 

 ١۶٠-١١٠تاريخ سيستان، ص  -١

 ، طبالالری ج نهالالم، ١۷٠تالالاريخ ايالالران، ترجمالاله کالالريم کشالالاورز، ص  -۲

  ١۴۵٠هـ ص  ١١۹ذيل وقايع سال 

  ۲۳۶ص  ١و افغانسالتان بعالد از اسالالم ج  ١۲۷تاريخ ايران، ص  -۳

 ببعد.

 ص  ۲ببعالالالد، تالالاريخ تمالالالدن اسالالالالم، ج  ۴٠۹۲طبالالری ج نهالالالم، ص  -۴

۲۳٠ 

  ۲۳١ ۲۲۹، ص ۲  تاريخ تمدن اسالم ، ج ۵

 ،سالالوئد، ص ١۹۹۳  سالالعيدی سالاليرجانی، ای کوتالاله آسالالتينان، چالالا  ۶

۲٠۶  

 ، ۳٨، ۳۷  ابالالن اخالالوه ، معالالالم القربالاله فالالی احکالالام الحسالالبه ، صالالص  ۷

۳۹  

 ،  ١۹۷٨، ١۹۵۷،١۹۷۷، ١۹۵۶، صالالالص ۵ تالالالاريخ طبالالالری ، ج  ٨

١۹١، ٨١۹٨۳ ، 

   ۴١ ابن اخوه ،معالم القربه ، ص  ۹

   ۳۴۵  دوقرن سکوت در ايران، ص١٠

   ۴١۷ دکتر شفا،پس از هزاروچهارصدسال، ص ١١

  ۴١۷، شفا، ص ۳۴۳  دوقرن سکوت، ص ١۲

   ١٨٠، ١۴۵، صص ۲ تاريخ يعقوبی ، ج  ١۳

  ۳۲۵، ص۹  البدايه والنهايه ، از ابن کثير شامی ، ج  ١۴
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، ۹، تالالاريخ طبالالری ، ج ١١۵ -١١۲، ص   زيالالن ابخبالالارگرديزی١۵

  ۴١۶۶ص 

   اعظم سيستانی ،مالکيت ارضی و شيوه های بهره برداری از  ١۶ 

  ۲٨۵سوئد، ص  ۲٠٠۲آن در خراسان قرون وسطی، چا ، 

  ، ۲۳۶، ص ۲  تاريخ تمدن اسالمی،ج ١۷

  ۲۳۹ص  ١  افغانستان بعداز اسالم، ج  ١٨  

 اصالل و نسالب ابومساللم اطالالع  دکتر شفا مدعی است که دربالاره -١۹ 

و نالالالالام پالالالالدرش را « بهالالالالزادان»دقيقالالالالی دردسالالالالت نيسالالالالت، نالالالالامش را 

نوشالالالالته و او را از تبالالالالارگودرزپهلوان شالالالالاهنامه و « ونديالالالالدادهرمز»

برخی نيز از فرزندان بزرگمهر دانسته اند. بسياری کارهای او نشان 

از روش ازتمايالت زرتشتی وی دارد، هرچندکه او برای پيشالبردقيام 

د مناسب ترديده بودکه ادعالای مساللمانی کنالد تالا بتوانالد بالرای درهالم خو

شکسالالتن خالفالالت بنالالی اميالاله مشالالروعيت بنالالی عبالالاس را کالاله بالالا ايرانيالالان 

سالال،  ١۴٠٠بسيار نزديکتراز امويان بودند به ميالدان آورد. )پالس از 

 ( ۴۶۵ص  

 ۴، ل ۲۵۴، ۲۴٠، ص ١  افغانستان بعد از اسالم ، ج۲٠

   ۷۲يخ ايران، ترجمه کشاورز، ص، تار۲۵۵همانجا ص  -۲١

   ۴۵١۳طبری ج دهم، ص  -۲۲

   -۲۵۵ص  ١افغانستان بعد از اسالم، ج  -۲۳

   ١۷۲ تاريخ ايران ترجمه کشاورز، ص  ۲۴

  ببعد  ۴۵١۳هـ ص  ١۲۹طبری، ج دهم ذيل وقايع سال  -۲۵

  ، ۴۲۶، ص ١  دکتر شفا ، پس از هزار وچهار صدسال، ج  ۲۶

   ۲۷۳رجمه کشاورز، صتاريخ ايران ت -۲۷

 طبالری ج دهالم،  ۲۵٨ص  ١حبيبی، افغانستان بعالد از اسالالم، ج  -۲٨

  ۴۵۲۹ص
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  ١۷۳ايضاً همانجا و نيز تاريخ ايران ترجمه کشاورز، ص -۲۹

  ١٠، طبالالری ج ١۷۴-١۷۲تالالاريخ ايالالران، ترجمالاله کشالالاورز ص  -۳٠

 ببعد ۴۵۳٨ص 

  ١٠ج ، طبالالری ۲۶۲ص  ١حبيبالی، افغانسالتان بعالد از اسالالم، ج  -۳١

  ۴۵۴۷ص

 ص  ١، افغانستان بعالد از اسالالم، ج   ۴۵۷۹،ص  ١٠طبری ج  -۳۲

۲۶۳ 

  ۲۶۶-۲۶۵حبيبی، همان اثر ص  -۳۳

  ۷۷افغانستان در مسير تاريخ، ص  -۳۴

 -۹۵ص  ١٠، طبالالالری ج ۲۷٠ ۲۶۲حبيبالالالی همالالالان اثالالالر ص  - ۳۵ 

۴۵٨٨ 

افغانستان بعد از اسالالم، ۷۷افغانستان درمسيرتاريخ، ص -،بار  -۳۶

 ۲۷٠ص 

  ،۵۲۷، ص ١  دکتر شفا ، پس از هزار وچهار صد سال، ج  ۳۷

   ۴۲۵، ص١  دکتر شفا ، پس از هزار وچهار صد سال، ج  ۳٨

 ۲٨۶حبيبی، افغانستان بعد از اسالم،ص  -۳۹

 ۲٨۷حبيبی ،همان اثر، ص   -۴٠

، تالالاريخ ايالالران ترجمالاله کشالالاورز ۷٨-۷۷،بالالار، همالالان اثالالر ص  -۴١

  ١۷۵ص

  ۲۹١-۲۹٠ن بعد ازاسالم،ص حبيبی، افغانستا -۴۲

 ، دکتالر شالفا، ۴۶۹٨ -۴۶۹١ص  ١١حبيبی، همانجا، طبری، ج  -۴۳

  ۴۲۵، ص١سال ، ج ١۴٠٠پس از

   ١۷٨تاريخ ايران، ترجمه کشاورز ،ص  -۴۴

   ۲۴۹، ص١حبيبی  افغانستان بعد از اسالم ج  -۴۵

   ١٠۶ص ١، ج ١۳۴۲طبقات ناصری، طبع حبيبی،  -۴۶ 
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، طبقالات ناصالری ۲٨۹-۲۴۵ص  ١ز اسالالم ،ج افغانستان بعالد ا -۴۷

 ۷٨-۷۶، طبع حبيبی، افغانستان در مسير تاريخ، ص ١٠۶ص  ١ج 

  ۲۹١ -۲۹٠حبيبی، افغانستان بعد از اسالم، ص -۴٨

 ترجمالالالاله فارسالالالالی ابوالقاسالالالالم پاينالالالالده  ۴۷١٠ص  ١١  طبالالالالری ج ۴۹

  ١۳۵۳طبع

 ۳۲6، ص۲ابن خلکان، ج -۵٠

 ۳۵٨براون، تاريخ ادبی ايران، ص -۵١ 

 ۲٨٨حبيبی، افغانستان بعد از اسالم، ص  -۵۲

-۲٨۵،حبيبالی، همالان اثالالر، ص ١٠۶ص  ١طبقالات ناصالری، ج  -۵۳

۲۵۳  

 ۷۶ ،بار، افغانستان درمسيرتاريخ،ص ۵۴
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 فصل پنجم 

  

 قیامهای مردم پس از قتل ابومسلم

  

  

    قیام سنبادگبر

 مردانالۀ ابومساللم  وجه مشالترک هماله قيامهالای کاله بعالد از قتالل نالا

روی داد، نفالالرت وانزجالالاری بالالود کالاله بخونخالالواهی ايالالن قهرمالالان ملالالی 

برضالالد دسالالتگاه خالفالالت بغالالداد، در مالالردم خراسالالان وايالالران توليالالد کالالرده 

بود. اولين جنبش ضدعباسی و ضد سلطه عربالی درخراسالان مسالتقيماً 

م بوقالوع  ۷۵۵هالـ = ١۳۷پس از مرگ ابومسلم در خراسان در سالال 

 يوست. 

 ش را در خراسالالالان دوسالالالت نزديالالالک ابومسالالاللم، سالالالنباد ايالالالن جنالالالب

)موسالالوم بالاله پيالالروز اسالالپهبد( آ،الالاز کالالرد. مفرخالالان هالالدظ ايالالن « گبالالر»

جنالالبش را انتقالالام خالالون ابومسالاللم و پيشالالروی بسالالوی مرکالالز خالفالالت و 

 (١اند.) ها ذکر کرده تخريب کعبه وآن سرزمين

 مالالالالفرخين علالالالالت نزديکالالالالی ابومسالالالاللم را باسالالالالنبادکه از بزرگالالالالان 

روت و مکنتی کالافی داشالت، نتيجاله اتفالاقی دانسالته انالد. نيشاپور بود وث
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» دکتالر عبدالحسالين زرينکالوب باله روايالت از زبالدن التالواريخ مينويسالد 

چون ابراهيم امام، ابومسلم را به خراسان فرستاداز نيشاپور ميگذشت 

به خان سنباد فرودآمد، ناگاه ابومسلم به مهمی بيرون رفت وچهارپای 

ود. چهارپالالای آواز کالالرد ودرخالالان بکنالالد. خالالود را بالالر درمحکالالم بسالالته بالال

چون ابومسلم بازگشت مردم خالانش بگرفتنالد کاله درخالان را نيالک کالن 

وايالالن ،و،الالا بالاله سنبادبرسالاليد. چالالون در ابومسالاللم نگالالاه کالالرد وآن شالالکل 

وشمايل را ديد، دريافت که او را شأنيخواهد بود. ايشان را زجر کرد 

 وابومسلم را به خانه برد وچند 

عد از آن حال ابومساللم مالی پرساليد، ابومساللم روزميهمان کرد. ب

اظهار نميکرد. سنباد گفت بالا مالن راسالت بالژوی کاله مالن راز تالو نگالاه 

دارم. ابومسلم شمه ای بگفت.سالنباد گفالت  فراسالت اقتضالای آن ميکنالد 

که تو اين عالم به هم زنالی و،الرب از را از باليخ برانالدازی وکالم بالوده 

زآن شاد گشت واز پيش است که فراست من خطا شده باشد. ابومسلم ا

( وروايالالت ديگالالالری ١۲6)دوقالالرن سالالالکوت،ص« واز پالاليش او برفالالالت.

اسالالت کالاله در نالالوع خودگويالالای وضالالعی اسالالت کالاله اسالالتقرار عربالالان در 

خراسان آنروز بوجود آورده بودند. اين روايت را  دکتر شالفا و دکتالر 

عبدالحسالالين زرينکالالوب بحوالالاله زبالالده التالالواريخ حالالافظ ابالالرو چنالالين نقالالل 

ق چنان افتادکه سنباد را پسری کوچک بودکاله بالا يکالی اتفا»کرده ااند 

ازپسران اعالراب در محلاله بالوی آبالاد نيشالاپوربه مکتالب ميرفالت، و آن 

عربان چهارصد کس بودند، روزی پسر سنبادرا با پسر عربی جنگ 

افتاد و پسر سنبادسر پسر عالرب را بشکسالت چنانکاله اثالر خالون بالرآن 

اما پدر بدو گفت کاله  ظاهر شد. پسرپيش پدرش رفت و ماجرا بگفت،

اين رازبه کسی اظهار مکالن وبالا آن پسردوسالتی در پيونالد. پسالرعرب 

با پسر سنباد دوستی آ،ازکردو بعد از انکه دوست شالدند، پسالر سالنباد 

را بالاله خانالاله بالالرد و عالالرب کسالالی نزديالالک پالالدرش فرسالالتاد کالاله پسالالرت 
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اينجاست، بيا و او را ببر. سنباد به خانه عرب رفت و عرب پسالر او 

ه بود وبريالان نهالاده و عضالوی باله جهالت سالنبادبر سالفره مهالاد. را کشت

چون سالفره برداشالتند، عالرب از سالنباد پرساليد کاله طعالم بريالان چگوناله 

بود؟ گفت خوب بود. عرب گفت   گوشت پسرخود خوردی. سنباد از 

اين معنی بی هوش شد. چون با خود آمداز خاناله عالرب بيالرون آمالد و 

گفت، و گفت انتقام ما مگر آن به پيش برادرش شد و اين قضيه باوی 

مالالروزی توانالالد کشالاليدکه ايالالن زمالالان خالالروج کالالرده اسالالت ... پالالس هالالردو 

برادر با هم پيش ابو مسلم آمدند و اين قضيه با وی بگفتنالد و ابومساللم 

سوگند يادکردکه بوی آباد راگند آبادکنم. و دوهزار مرد همالراه ايشالان 

ن بالدان دياله رفتنالد و کرد و آن دوبرادر امير آن لشکر گردانيد، و ايشا

آن چهارصد عرب را به تمام بکشتند و بينداختند، و همچنان مالی بالود 

خواص ابومسلم بالود از آن پستا بوی گرفت و گنديده شد. و سنباد از 

و با وجالودگبری باله رسالم او جاماله سالياه مالی پوشاليد و شمشالير حمايالل 

 (۲« )ميکرد و از عقب ابومسلم در معرکه ها و جنگها ميرفت.

ابع قالالديم همالاله از سالالابقه دوسالالتی سالالنباد وابومسالاللم يالالاد کالالرده منالال 

اند.طبری وديگران او را از پروردگان وبرکشاليدگان ابومساللم خوانالده 

انالالد. بالاله نوشالالته ابالالن اسالالفنديار در تالالاريخ طبرسالالتان ، چالالون خبالالر قتالالل 

ناجوان مردانه ابالو مساللم باله سالنباد رساليد، وی در انالدک زمالانی اتبالاع 

امغالالان و شالالاهرود رامتصالالرظ شالالدو بالاله زيالالادی جمالالع کالالرد و سالالمنان ود

خزانه ابومسلم که دراين شهر به امانت بود، دست يافت و قصالد خالود 

را اعالم داشت که آهنگ حجازدارد و کعبه را ميخواهد منهدم سازد. 

ديری نگذشت که جمعی بسيار از زردشالتيان طبرسالتان و ديگالر نقالاط 

 ( ۳.)و مزدکيان و شيعيان و مشبهه بزير پرچم او گردآمدند

قيام بزودی، نيشالاپور، قالومس و ری را تصالرظ کالرد و بسالوی 

همدان بقصد مرکز خالفت براه افتالاد. خليفاله منصالورعبا سالی ،الرض 
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( ۴نفالالر( ) ١٠٠٠٠سالالرکوبی ايالالن جنالالبش، سالالپاهی عظالاليم )در حالالدود 

فرستاد که بقول ادوارد بالراون، درسالت هفتالاد روز پالس از آ،الاز قيالام 

ا قوای سنبادمصادظ شد و پالس ( در محل ساوه بين همدان و ری ب۵)

از نبالالردی خالالونين لشالالکريان سالالنباد )ظالالاهراً از تالالرس اشالالتران جنگالالی 

نفر آن کشته شد و رهبر جنبش  ۶٠٠٠٠اعراب( مغلوب و حين فرار 

به حکمران طبرستان )مازندران( پناهنده شد. اما حکمالران طبرسالتان 

شالنيده  های ابومساللم کاله ناجوانمردانه او را بخاطر دستيابی باله گنجيناله

بيشتر يالاران » (بنابر طبری۶بود، سنباد آنرا در اختياردارد، کشت. )

سالالالنبادمردم کوهسالالالتانی بودنالالالد. ابالالالوجعفر منصالالالور، جمهالالالوربن مالالالرار 

العجلی را باده هزارکس به حرب آنها فرسالتاد. پالس بالين همالدان وری 

در طالالرظ بيابالالان بالاله هالالم رسالاليدند وجنالالگ کردنالالد. سالالنبادهزيمت شالالد 

ز يارانش در هزيمت کشته شدند وکودکان ونزديک شصت هزار تن ا

وزنان شان اسير گشتند. سرانجام سنباد بين طبرستان وقومس به قتالل 

 ( ۷«)آمد وآن که وی را کشت لونان طبری بود.

 هجری در  ۴٨۵شاه سلجوقی در  الملک وزير ملک خواجه نظام

رئيسالی »کتاب سياستنامه خود درباره قيام سنباد گبالر آورده اسالت کاله 

در شهر نيشابورگبر، نام او سنباد و با ابومسلم حق صالحبت قالديم  بود

داشالالت و او را برکشالاليده بالالود. پالالس از قتالالل ابومسالاللم خالالروج کالالرد و از 

نيشابور به ری آمد و گبرگان طبرسالتان را بخوانالد و دانسالت کاله اهالل 

انالالد. خواسالالت کالاله دعالالوت  کوهسالالتان بيشالالتر رافضالالی و مشالالبهی ومزدکی

حنيفالی را کاله از قبالل منصالور عامالل ری آشکار کند. نخست با عبيالده 

بود بکشت و خزانها که ابومسلم نهاده بود برداشالت. چالون قالوی حالال 

گشت طلب خون ابومسلم کرد و دعوی کرد که رسول ابومسلم بودباله 

مردمان عراق، که بومسلم را نکشته اند وليکن قصد کرد منصالور باله 

فيد واز ميالان کشتن او ونام ميهن خدای تعالی بخواند کبوتری گشت س
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پريد واو در حصاری است از مالس کالرده وبالا مهالدی ومالزدک نشسالته 

است واينک هر سه می ايند بيرون، مقدم بومساللم خواهالدبود ومالزدک 

وزير است وکس آمد نامالۀ ابومساللم باله مالن آورد. چالون رافضاليان نالام 

مهدی ومزدکيان نالام مالزدک بشالنيدند از رافضاليان وخالرم دينالان خلقالی 

آمدنالالد.پس کالالار او بالالزرگ شالالد و بجالالای رسالاليد کالاله  بسالاليار بالاله وی گالالرد

صالالدهزار مالالرد بالالر او گالالرد آمدنالالد و هالالر گالالاه بالالا گبالالران خلالالوت کالالردی، 

ساسالان و  ام از کتالب بنی گفتی  که دولت عرب شالد کاله در کتالابی يافتاله

باز نگردم تا کعبه را ويران نکنم که او را بدل آفتاب برپای کردنالد و 

نکاله قالديم بالود. و خرمالدينان را ما همچنان قبله خالويش آفتالاب کناليم چنا

گفتی که مزدک شيعی بود و من شما را فرمايم که با شيعه دست يکی 

داريالالد و خالالون ابومسالاللم بالالاز خواهيالالد. هالالر سالاله گالالروه را آراسالالته همالالی 

شايد اين سخنان وعقايدی که مولالظ سياسالت ناماله باله سالنباد «) داشت.

کاله تعالاليم نسبت داده از جعل وتعصب خالی نباشد، اما به نظرمی آيد 

وعقايالالد سالالنبادبا عقايالالد وارای فرقالالۀ بومسالاللميه و دسالالتۀ ای از راونديالاله 

و چنالالدين ».. چنالالدان تفالالاوت نداشالالته اسالالت.( سياسالالتنامه ادامالاله ميدهالالد 

هسابران منصور بکشت و لشکرها بشکست تا بعد از هفالت سالال  سپا

جمهور عجلی بجنگ نالامزد کالرد. جمهالور لشالکر خوزسالتان و پالارس 

هان آمد و حشر اصفهان با خود ببرد و بدر ری شد گردکرد و به اصف

و سه روز بالا سالنباد کالارزارکرد سالخت. روز چهالارم سالنباد بالر دسالت 

 ( ٨«.)جمهور کشته شد و آن جمع پراکنده گشتند

 آگالين سالنباد، همچنالان کاله بسالرعت   بهرحال گرچه جنبش خشالم 

های مردم  شهرها را تسخير کرده بود، بشدت سرکوب شد، معهذا قيام

در شهرها و وبيات خراسان بخالاطر انتقالام از عباساليان روز تالا روز 

اوج گرفت. در اينکه مرگ ابومسلم در مردم خراسان تا چه حد تأثير 

کالالرده بالالود و چالاله مقالالدار سالالبب بالالرانگيختن هيجانالالات مالالردم شالالده بالالود، 
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های بعالالدی خالالوبتر و بهتالالر  هالالای دهقالالانی ضدعباسالالی در ده سالالاله جنبش

ن را بالاله مظهريالالت آن مالالرد نيرومنالالد شالالهيد ارادت و عقيالالدت خراسالالانيا

 ميرساند.

 

 بوعاصم بستی :  قیام

پس از آنکه عباسيان به قوت شمشيرابومسلم خراسالانی برتخالت 

خالفالالالالالالالالالت امالالالالالالالالالوی قالالالالالالالالالرار گرفتند،درعهالالالالالالالالالد حکومالالالالالالالالالت سالالالالالالالالالفال 

هجالالری( ابومسالاللم کالاله مسالالئول کنتالالرول امورخالفالالت در ١۳۳عباسالالی)

والنجم عمالاربن ابال خراسان بود، بالا اطالالع از اوضالاع آشالفته سيسالتان،

های نصر بن سيار با ابومساللم خراسالانی همنالوا و  اسمعيل که درجنگ

همکالالار بالالود، بالاله سيسالالتان فرسالالتاد تالالا بالاله يالالاری عمرحالالاکم اعزامالالی وی 

بشتابد واگر کار از کار گذشته باشد، خود عهده دار وبيت گردد، اما 

اوهالالالم طالالالالع بهتالالالری از عمالالالربن عبالالالاس نداشالالالت.گروهی بسالالالرکردگی 

از بست به سيسالتان حملاله کالرد وقبيلاله بنالی تماليم از او  بوعاصم بستی

حمايالالالت کردنالالالد واو ابالالالوالنجم را در نبالالالردی شکسالالالت داده  کشالالالتند و 

 سيستان در تصرظ بوعاصم بستی قرار گرفت .

ظالالالالاهراً بوعاصالالالالم بسالالالالتی بالالالالدون آنکالالالاله از بيالالالالرون حکالالالالومتش 

تائيالالدگردد، تاچهارسالالال ديگردرسيسالالتان بالالا کروفالالری حکومالالت کالالرد.و 

تالالل ابومسالاللم بدسالالت منصالالور خليفالاله عباسالالی درخراسالالان همينکالاله خبرق

مالاليالدی(، بوعاصالالم لشالالکر ۷۵۵هجالالری= فبالالروری ١۳۷پيچيد)شالالعبان 

بياراسالالت وقصالالد فالالت  خراسالالان نمالالود. وقتالالی ابالالوداود خالالالد بالالن ابالالراهيم 

والی خراسان از قصد بوعاصم بستی مطلع گشت سپاهی بسالرکردگی 

ليمان باله اسالفزار سليمان الکندی به مقابالل او فرسالتاد. همينکاله سالپاه سال

رسيد ،عده ای از مردم سيستان که مخالظ بنی تميم بودنالد گالرد آمدنالد 

وگروهالالی بسالالرکردگی عبيالالد  بالالن العالالال  وحصالالين بالالن ربيالالع برضالالد 
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بوعاصالالم بالاله دنبالالال او افتادنالالد ودر فالالراه  بالاله  بوعاصالالم رسالاليدند و در 

نبردی که ميان آنان درگرفت ، بوعاصم کشته شد وعبيالد  بالن عالال  

راهالان وی باله اسالتقبال سالليمان کنالدی شالتافتند و او را باله سيسالالتان وهم

مالاليالدی.. ۷۵۵سالالپتامبرواکتوبر  -هجالالری ١۳٨ربيالالع ابخالالر  -آوردنالالد

 (  ١۳۷-١۴٠)تاريخ سيستان، ص

 

 قیامهای سعید جواله وحضین  سیستانی :

های نظالامی برهبالری  دوسال پالس ازقيالام بوعاصالم بسالتی، دسالته

راسان )خالد بالن ابالراهيم( در سالال بر ضد حکمران خ« سعيد جوبه»

م( قيالالام نمودنالالد وچنالالان تالالرس و وحشالالتی را در دل ۷۵۷هالالـ )=  ١۴٠

والی خراسان ايجاد کرد که والی خود را از بالرج قلعاله بزيالر انالداخت 

م( درعهالالد حکومالالت  ۷۵٨هالالـ ١۴١(. يکسالالال بعالالد)۹و در دم جالالان داد)

بنالام سليمان الکندی، يکی ديگر از خوارج که مالردی بالزرگ زاده بود

از اهالالالی رون وجالالول سيسالالتان  درمحالالل سرلشالالکر   حضههین برالرقههاد

درحوماله زرنالالن سالر بالاله شالورش برداشالالت. وی پالس از نبالالردی خالالونين 

بدست سليمان کشته شد. گرچه حضالين دريالن شالورش کشالته شالد ولالی 

مالالردم شالالهر سالالليمان را اسالالير گرفتنالالد و وبيالالت را بالاله هنالالادی السالالری 

تانی، قيالالالالام ديگالالالالری ( همزمالالالالان بالالالالا قيالالالالام حضالالالالين سيسالالالال١٠سالالالالپردند )

براه افتاد. اين « ترک»بسرکردگی سردارخراسانی موسوم به اسحاق 

شخص از آنجهت به اسحاق تالرک شالهرت يافالت کاله بدسالتور ابومساللم 

ميان ترکان به رسالت رفته بود. بعد از قتل ابومسلم به مالاورا  النهالر 

رفالت و مالردم آنجالا را بالاله قبالول رسالالت ابالالو مساللم دعالوت کردوبالالدانان 

کالاله ابومسالاللم نمالالرده اسالالت، بلکالاله درکالالوه دماونالالد پنهالالان اسالالت و  گفالالت

درآخرالزمان ظهورخواهد کرد. به نوشته ابن نديم در الفهرست ، وی 

از نسل زيالد بالن علالی بالود و باله همالين جهالت خالود نيالز دعالوی امامالت 
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داشت. به روايت ديگر الفهرست وی مدعی بالود کاله بالا پادشالاه جنيالان 

ومسالاللم را زرتشالالت فرسالالتاده بالالود. از ارتبالاط نزديالالک دارد و ميگفالالت اب

پايالالالان کالالالار ايالالالن انتقالالالامجوی خالالالون ابومسالالاللم اطالالالالع دقيقالالالی در دسالالالت 

 (١١نيست.)

 

    قیام راوندیان خراسان 

 همزمان با قيام اسحاق ، فرقه ای که راونالديان خوانالده ميشالدند  

در پای تخت خالفت قيامی را عليه منصور خليفه ترتيب دادند. افالراد 

رقالالاله، درظالالالاهر بالالاله عنالالالوان اينکالالاله رول خداونالالالد در برگزيالالالده ايالالالن ف

المنصالالور قاتالالل ابومسالاللم حلالالول کالالرده اسالالت وبايالالد او راحضالالوراً سالالجده 

ق( و درپيرامالالون هاشالالميه جمالالع شالالده فريالالاد ١۴١کنندبالاله بغالالداد رفتنالالد)

برآوردند که اين خانه خانه خداوند است. و ناگهان بجانب خليفه حمله 

ی سپاهيان بزودی باله داد خليفاله نفر بود، ول ۶٠٠کردند، و تعداد آنان 

رسالاليدند و آنهالالا را باشمشالاليرپراکنده کردنالالدو کشالالتند.از آن پالالس اسالالپی 

در دربارعباسالالاليان نگاهالالالداری ميشالالالدکه « فالالالرس النويالالاله»نالالالوبتی بنالالالام 

هميشه زين کرده حاضر بود تا در موقع ضروری مورد استفاده قرار 

 ( ١۲گيرد.)

 ز بنالالالده بالالالرا»ق( مالالالردم خراسالالالان برهبالالالری  ١۴١سالالالال) درهمين

برضد سلطه عباسی درمرو مرکز حکمرانی خراسان قيام « خراسانی

( ايالن ١۳کردند، که از طرظ نيروهای خالفت بشدت سالرکوب شالد. )

قيام به وضول حقانيت نفوذ شخصيت سياسی و مذهبی ابومسلم را در 

ميان مردم خراسالان زمالين از يکسالو و اشالتراک بيالدري  روسالتائيان و 

 ها بخوبی با ثبات ميرساند.  ن جنبشدهقانان کشور را در اي

 هالا، بالا شالديدترين  البته خلفانيز پيوسته نسبت باله اهميالت ايالن قيام

العمل نشان ميدادنالد و رجالال مالورد اعتمالاد  وسايل در مقابل آنها عکس
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هالا  ها موظظ ميساختند. مگالر جنبش خودرا برای سرکوبی اين جنبش 

ايالالالران و  های ضدعباسالالالی يکالالالی پالالالی ديگالالالر از خراسالالالان، و شالالالورش

ماورا النهر سالر بلنالد ميکالرد و اسالباب نالاراحتی را در قلمالرو خالفالت 

 فراهم ميساخت.

 

  قیام استاد سیس بادغیسی :

 سنت مبالارزه وقيالام برضدساللطه بيگانگالان راهراتيالان آزاده وبالا 

شالالالهامت ازپالالالدران ،يالالالورودلير خالالالود بالالاله ارث بالالالرده انالالالد و از عهالالالد 

اند.هرات وپوشنگ وباد،يس  اسکندرمقدونی تا امروز آنرا ادامه داده

وتوابع آن ازجمله سرزمين هايی است که درعهدخليفاله سالوم، درسالال 

قمالالالری توسالالالط اعالالالراب گشالالالوده شالالالد.اما تاظهورسلسالالاللۀ طاهريالالالان  ۳١

ق( هرچنالالد سالالال يکبالالارمردم آن سالالامان، بنالالابرجور وسالالتم عمالالال ۲٠۵)

خودکام عربی و وضع مالياتهالای سالنگين، دسالت باله طغيالان ميزدنالد و 

ت حکالالالالالالام عربالالالالالالی سالالالالالالرپيچی مينمودنالالالالالالد و دسالالالالالالت بالالالالالاله ازدسالالالالالالتورا

شمشاليرميبردند.اينک بالرای سالالومين بالار، بالالازمردی ازهمالين سالالرزمين 

بنالالام استاذسالاليس باد،يسالالی، بالاله بهانالاله انتقالالام خالالون ابومسالاللم خراسالالانی، 

برضداسالالتبداد و زورگالالويی دسالالتگاه خالفالالت عباسالالی بالاله پابرخاسالالت.ِِا 

ان،جنالبش مفرخين نوشته اندکاله يکالی ازجنالبش هالای چشالمگيراين دور

مالالالذهبی وسياسالالالی ))اسالالالتاذ سالالاليس باد،يسالالالی((باهمراهی و همکالالالاری 

 هجری است.  ١۵٠درسال« حريش سيستانی»دوست او

هالزار  ۳٠٠ستاذ سيس با پشالتوانه به گواهی طبری وابن اثير، ا

نفالالر از روسالالتائيان هالالرات، بالالاد،يس، سيسالالتان و تخارسالالتان و سالالاير 

ا از چنالالالگ وبيالالات کشالالور، بالالزودی توانسالالالت خراسالالان و مالالرورود ر

عمالالال عباسالالی بيالالرون بکشالالد. خراسالالانيان بالالا پالالايمردی بجنالالگ بالالر ضالالد 

 ( ١۴سلطه عباسی برخاسته بودند.)
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اسالالالالتاذ سالالالاليس دربالالالالاد،يس ظهالالالالورکرد وهالالالالواداران اصالالالالالحگر 

اندکی پيش ازآن  به آفرید*زردشتی، به آفريد را به خيزش فراخواند. 

دامناله ای به دست ابومسلم کشته شده بود وگويا جنالبش او آشالوبهای پر

درنواحی هرات و مشرق خراسان، قهستان وسيسالتان پديالدآورده بالود. 

واين شورشهای گسترده حکايت ازآن دارند کاله بالرانگيختن همالدلی بالا 

زردشتيان هنوز امکان پذير بالوده اسالت. بوسالورت معتقداسالت کاله نالام 

فرمانده اصلی سپاهيان استاذسيس، يعنی حريش سيستانی اين استنباط 

 ( ١۵دبنی درسيستان داشته است قوت می بخشد.)را که وی هم

 گواهی تاريخ سيستان در اين مورد هرگونه شک وترديد را در 

اينکه مردم سيستان بشمول زرتشالتيان آنسالامان از نهضالت استاذساليس 

حمايالالت ميکردانالالد، برطالالرظ ميکنالالد.در پايالالان همالالين سالالال مالالردم بسالالت 

سالالی سيسالالتانی بن شالالداد بالالا همکالالاری قالالوای دو نفالالر مجو برهبالالری محمالالد

هجالالری  ١۵١هالالای آذرويالاله مجوسالالی و مرزبالالان مجوسالالی در سالالال  بنام

دست به شورش زدند وهمدلی و همياری خود را از قيام اسالتاذ ساليس 

 (١۶ابراز داشتند..)

 بهالالار بدرسالالتی ايالالن پرسالالش جالالالب راپالاليش کشالاليد کالاله آياشالالورش 

محمدبن شداد و دو هم پيمان زردشتی اش بنامهالای آذروياله المجوسالی 

ق باشالالالورش استاذسالالاليس درسالالالال ١۵١المجوسالالالی درسالالالال  ومرزبالالالان

ق ارتباط وپيوستگی داشته يانه ؟ شالورش محمالدبن شالداد درعهالد ١۵٠

يزيالالدبن منصالالوروالی سيسالالتان بالاله ظهورپيوسالالت و توسالالط خالالازم بالالن 

خزيمه نخشلی تميمی کاله منصالور وی را باله يالاری پسالرش مهالدی کاله 

، سالرکوب درآن روزها درنيشاپور بسرميبرد به خراسان فرستاده بالود

 گرديد. 

 برخی ميگويندکه  نهضت استاد سيس تنها يک نهضت سياسالی 

نبود، بلکه جنبه دينالی نيالز داشالت. بعضالی از خاورشناسالان اورا يکالی 



قیام ها.... حماسۀ  208 

ازموعودهای زرتشالتی کاله ظهالور آنالان انتظالار ميالرود شالمرده انالد.اما 

بعيالالد بالاله نظالالر مالالی آيالالد کالاله زردشالالتيان آن زمالالان او را ازموعودهالالای 

ر وهوشالاليدرماه وسوشالاليانت کالاله برطبالالق سالالنت زردشالالتی چالالون هوشالاليد

زرتشتی ازکناره های درياچه هامون انتظار ظهور شان برده ميشود، 

 ( ١۷دانسته باشند.)

 به عقيده برخی ازمورخين استادسيس درخراسان امارت داشالته 

( حتالی وقتالی ١٨وظاهراً از حکمرانان محتشم آن سالامان بالوده اسالت.)

به وليعهالدی منصالور خليفاله بشناسالد  به قول يعقوبی از اينکه مهدی را

سرباز زده است . بهرحالال نفالوذ او در حالدی بالوده کاله درانالدک مالدتی 

 چندصد هزار نفر را عليه خلفای عباسی تجهيز کرده است. 

از وقالالايع ايالالن » هجالالری ميگويالالد  ١۵٠طبالالری در وقالالايع سالالال 

سال، خروج استاد سيس با مردم هرات وباد،يس وسيستان وشهرهای 

ان بود. گويند باوی نزديالک سيصالدهزار مالرد جنگجوبالود ديگر خراس

وچون برمردم خراسالان دسالت يافتنالد باله سالوی مالرورود رفتنالد. اجشالم 

مرورودی بالا مالردم مالرورود برآنالان بيالرون آمالد.با وی جنگالی سالخت 

کردند. اجشم کشته شد وبسياری از مردم مالرورود هالالک شالدند. عالده 

م بالن خزيماله را نالزد ای از سرداران نيز هزيمت گشتند. منصور خالاز

مهالالدی] کالاله وبيالالت خراسالالان داشالالت[ فرسالالتاد. مهالالدی وی را بالاله جنالالگ 

اسالالتاد نالالامزد کالالرد وسالالرداران بالالا وی همالالراه نمالالود. گوينالالد معاويالاله بالالن 

عبد ، وزير مهدی کار خازم راخوارمايه مالی گرفالت و درآن هنگالام 

کالاله مهالالدی در نيشالالاپور بالالود معاويالاله بالاله خالالازم وديگالالر سالالران نامالاله هالالا 

امالالالر ونهالالالی ميکالالالرد. خالالالازم از لشالالالکرگاه نالالالزد مهالالالدی رفالالالت فرسالالالتاد و

وخلوتی خواست تا سخن گويد. ابوعبد  نزد مهدی بالود، گفالت ازوی 

باک نيست سخنی که داری بازنمای. خازم خاموش ماند وسخن نگفت 

تا ابوعبد  برخاست وبرفالت. چالون خلالوت دسالت داد از کالار معاوياله 
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رد که وی به حالرب اسالتاد ساليس بن عبد  بدو شکايت بردو... ابم ک

نخواهالالد رفالالت جالالز آنگالالاه کالالاله کالالار را يکسالالره بالاله وی واگذازنالالالد ودر 

گشودن لوای سردارانش مالاذون دارنالد وآنالان را باله فرمالانبرداری وی 

فرمالان نويسالند. مهالدی پالذيرفت. خالازم باله لشالکرگاه بالاز آمالد وبالاله رأی 

خويش کار گرفت. لوای هرکه خواست بگشود واز آن هرکه خواست 

بسالالت. از سالالپاهيان هرکالاله گريختالاله بودبالالاز اورد وبريالالاران خالالود در بر

افزود، اما آنان رادر پس پشت سپاه خويش جای داد وبه واسطۀ بيم و 

وحشتی که از هزيمت در دلشالان راه يافتاله بالود، در پاليش سالپاه ننهالاد. 

پس ساز جنگ کرد وخندقها بکند. هيثم بن شعبه بن ظهير را برميمنه 

ی رابالالر ميسالالره گماشالالت. بکالالاربن مسالاللم عقيلالالی ونهالالاربن حصالالين سالالغد

را کالاله از پادشالالاه زادگالالان خراسالالان بالالود « اترارخالالدای»رابرمقدمالاله و

برساقه بداشت. لوای وی بازبرقان وعلم با ،المی ازآن وی بسام نالام 

بود.پس با آنان خدعه آ،از کرد واز جائی باله جالائی واز خنالدقی کنالد، 

د انالالدرون خنالدق بالالرد. هرچاله وی را دربايسالت بالالود بالا همالاله يالاران خالو

خندق راچهار دروازه نهالاد وبالر هرکالدام از آنهالا چهالار هالزار کالس از 

يالالالاران برگزيالالالدی خالالالويش بداشالالالت وبکالالالار را کالالاله صالالالاحب مقدمالالاله بالالالود 

دوهزار تن افزود داد تا جملگی هجالده هالزار کالس شالدند، گالروه ديگالر 

که ياران استاد ساليس بودنالد باکلنالد هالا وبيلهالا وزيناله هالا پاليش آمدنالد تالا 

را بينبارنالالد بالالودان انالالدر آينالالد. بالاله دروازه يالالی کالاله بکالالار بالالرآن  خنالالدق

گماشته بود روی آوردند وآنجا در حمله چنان باله سالختی پالای فشالردند 

کالاله يالالاران بکالالار را چالالاره جالالز گريزنمانالالد. بکالالارچون ايالالن بديالالدخود را 

فروافگنالالالالد وبالالالالر دروازی خنالالالالدق بايسالالالالتاد ويالالالالاران را نالالالالدا داد کالالالاله ای 

از دروازه يالالالی کالالاله بالالاله مالالالن سالالالپرده انالالالد  فرومايگالالالان ميخواهيالالالد اينالالالان

برمسلمانان چيره گردند؟ اندازی پنجالاه کالس ازپيونالدان وی کاله آنجالا بالا 
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وی بودنالالد،فرود آمدنالالد واز آن دروازه دفالالاع کردنالالدتا قالالوم را ازسالالوی 

 براندند.

 حهریشپس مردی سگزی که از ياران استاد سيس بالود واو را 

بسالوی دروازه يالی کاله   ميگفتند وصاحب تدبير آنان به شمار ميرفالت ،

خالالازم بالالرآن بالالود روی آورد. خالالازم چالالون آن بديالالد کالالس پالاليش هيالالثم بالالن 

شالالعبه  کالاله در ميمنالاله بودفرسالالتاد وپيالالام داد کالاله تالالو از دروازه خالالويش 

بيرون آی وراه ديگری جالز آن کاله تالو را باله دروازه بکالار رسالاند در 

پيش گيالر. اينالان سالرگرم جنالگ وپيشالروی هسالتند، چالون برآمالدی واز 

آنالالان دورگشالالتی آنگالالاه از پالالس پشتشالالان بودنالالد درای. و در آن ديالالدگاه 

روزها سپاه وی، خود، رسيدن ابی عون وعمرو بن سليم بن قتيباله را 

از طخارستان چشم می داشتند. خازم نالزد بکالار نيالز کالس فرسالتاد کاله 

چالالالالون رايالالالالات هيالالالالثم را ببينيالالالالد کالالالاله از پالالالالس پشالالالالت شالالالالما برآمالالالالدبانگ 

سالالتان فرارسالاليد. يالالاران هيالالثم تکبيربرآوريالالد وگوئيالالد اينالالک سالالپاه طخار

چنين کردند وخازم بر حريش سگزی در آمد وشمشالير در يالک ديگالر 

 نهادند.

در اين هنگام رايات هيثم ويارانش راديدند، درميان خود بانالگ 

برآوردنالد کاله ايالن مالالردم طخارسالتان فالراز آمدنالالد. چالون يالاران حالالريش 

هيالثم بالا نيالزه راتنهابديدند، ياران خازم به سختی برآنهابتاختند، مردان 

وپيکالالان بالاله پيشبازشالالان شالالتافتند ونهالالاربن حصالاليين ويالالارانش از سالالوی 

ميسره وبکار بن مسلم با سپاه خوداز جايگاه خويش برآنان در افتادنالد 

وآنالالان هزيمالالت کردنالالد. پالالس شمشالالير درآنهالالا نهادنالالد وبسالالياری از آنالالان 

بردست مسلمانان کشالته شالدند، نزديالک هفتالادهزارکس از آنالان درايالن 

تبالالاه شالالدند. وچهالالارده هالالزار اسالاليرگرديد. اسالالتاد سالاليس بالالا عالالدی معرکالاله 

اندکی از ياران باله کالوهی پنالاه بالرد. آنگالاه آن چهالارده هالزار اسالير را 

نزد خازم بردند بفرمود تا آنان را گردن بزدند وخالود از آنجالا بالر اثالر 
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استادسيس برفت تا بدان کوه که وی بدان پناه گرفته بودبرساليد. خالازم 

ب وی را حصالالار داد. تالالا وقتالالی کالاله بالاله حکالالم ابالالی اسالالتاد سالاليس واصالالحا

عون رضا دادند وفرود آمدند. چون به حکم ابی عون خرسند گشالتند، 

وی بفرمودتالالا اسالالتاد سيسالالرا بالالا فرزنالالدانش بنالالد کننالالد وديگالالران راازاد 

نماينالالد. آنالالان سالالی هالالزار کالالس بودنالالد وخالالازم ايالالن، از حکالالم ابالالی عالالون 

وشالاليد ونامالاله ای مجالالری کالالرد وهالالر مالالردی را از آنالالان دو جامالاله در پ

بسوی مهدی نوشت که خدايش نصرت داد ودشمنش تباه کالرد. مهالدی 

نيالالزاين خبالالر را بالاله اميالالر مومنالالان منصالالور نوشالالت. امالالا محمالالدبن عمالالر 

بالود  ١۵٠چنين ياد کالرده اسالت کاله بليالرون آمالدن اسالتاد ساليس درسالال 

 (١۹بود گه گريخت. ) ١۵١ودر سال 

 ته و بهرحالالالال سالالالرانجام شالالالورش استاذسالالاليس هفتالالالاد هالالالزار کشالالال

چهالارده هالزار اسالير داد. از جملاله اسالرا  چهالار هالزار نفالر سالر بريالده 

يی از همراهان به کالوهی پنالاه گرفالت و  شدند و خود استادسيس با عده

بالالالابخره پالالالس از دسالالالتگيری خانالالالدانش، خالالالودش نيالالالز دسالالالتگير و بالالاله 

م( شورش خاموش ۷۷هـ =) ١۵١بغدادفرستاده شد وباقتل او در سال 

 ( ۲٠گشت. )

 ساليمای باشالکوه ايالن مالرد مبالارز  »بگفتاله دکتالر شالفا به هرحال 

مرجيلاله )يالا مراجالل( «درسايه روشنهای دفتر تاريخ مبهم مانالده اسالت.

دختر همين استادسيس بودکه بعدها زن هارون الرشاليد ومالادر مالامون 

 (۲١رشيد گرديد.)

  

 قیام یوسف برم هروی:

 حکومت شالوم ابالوجعفر دوانيقالی منصالور دومالين خليفاله عباسالی 

هجری  ١۵٨ل ابومسلم و ابن مقفع و استاذ سيس و ،يره، درسال ،قات

بالالاله پايالالالان رسالالاليد و مهالالالدی، جانشالالالينش گرديد.باجانشالالالينی مهدی،عالالالدم 
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رضالالائيت و عصالاليان مالالردم خراسالالان از دسالالتگاه خالفالالت عباسالالی تقليالالل 

م( مقدمالالاله رسالالالتاخيز ديگالالالری در ۷۷-۷۷۶هالالالـ )= ١۶٠نيافالالالت. سالالالال

يالن سالرزمين بالود کاله شود. دريالن سالال و در خراسان زمين شمرده می

از پوشالالنگ هالالرات خالالروج کردوکالالردار « یوسههف البههرم»مالالردی بنالالام 

واعمال مهدی خليفه را به باد انتقاد گرفالت. بالزودی گالروه بزرگالی از 

الرود و طالقالان  مردم بدور او جمع شدند و نهضت او خراسان و مرو

( ولی به زودی رهبر اين نهضالت از ۲۲و گوزگانان را فرا گرفت. )

ريان مهالالدی خليفالاله در يالالک نبالالردتن بالالتن دسالالتگير وببغالالداد جانالالب لشالالک

کردن اعضالايش بالامر خليفاله بزنالدگانيش  فرستاده شد و درآنجالا بالا قطالع

 ( ۲۳خاتمه دادند.)

 

 قیام سپیدجامگان برهبری مقنع بلخی:

صدای اعتراض مردم خراسان « يوسظ برم»با از ميان بردن 

م و خيلالالالی بالالالر ضالالالد سالالاللطه عباسالالالی خفالالاله نشالالالد.بلکه اينبالالالار جنالالالبش مهالالال

خطرنالالالاکی بالالالرای دسالالالتگاه خالفالالالت از يالالالک روسالالالتا درنزديالالالک مالالالرو، 

)نقالالاب پالالوش( بالاله « مقنالالع»برهبالالری هاشالالم بالالن حکالاليم بلخالالی ملقالالب بالاله 

ظهور پيوست، کاله از کالش )نزديالک بخالارا( تالا جيحالون را زيالر نفالوذ 

خالالويش گرفالالت. سالالرانجام پالالس از چنالالدين سالالال نبردهالالای خالالونين ميالالان 

نفالالر( از  ۲٠٠٠يی ) بالالر و عالالدهره« مقنالالع»لشالالکريان خليفالاله و پيالالروان 

ها حصالالن مشالالتعل باسالالتقبال مالالرگ  پيالالروان در ميالالان دريالالای از شالالعله

 (۲۴هـ(. ) ١۶۳-١۶٠شتافتند)

 « تناسخ اروال»اش، معتقد به  مقنع بنا بر روايات مخالفين فرقه

 بوده و 

کالاله قالالبال در پيکالالر آدم و نالالول « فالاليض رول الهالالی»مالالدعی بالالوده کالاله 

ده است، درپيکر ابومسلم نيز منزل وموسی وعيسی و ،يره حلول نمو
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يافته )و بنا بر آن ابومسلم نمالرده و آنکاله منصالورش کشالت، اهريمنالی 

بالالود کالاله بصالالورت ابومسالاللم درآمالالده بالالود. وپالالس ازابومسالاللم ايالالن نيالالروی 

الهی درکالبد خودوی )هاشم( به عنوان آخرين حامل واقعی آن حلالول 

مقابالالل او بالاله  نمالالوده اسالالت ومتناسالالب بالالا ايالالن عقيالالده نيالالز پيالالروان وی در

( پيالالروان مقنالالع بحالالدی بالاله رهبالالر خالالود معتقالالد و ۲۵افتادنالالد.) سالالجده می

يالا هاشالم »مفمن بودند که بگفته گرديزی، اندر حالرب بانالگ ميزدنالد  

 (۲6« )ياری دهه

مقنع دعوی خدائی کالرد وگفالت بالرای »بنابر روايت ابوريحان، 

سالته آن به جسم در آمدم تا ديده شوم، زيالرا کاله از ايالن پاليش کالس نتوان

بودمرا ببيند. پس، از جيحون بگذشت وبه حوالی کش ونسالظ درآمالد. 

باخاقان)چين( نوشت وخوان آ،از نهالاد واو راباله آئالين خالويش دعالوت 

نمالالالود. سالالالپيد جامگالالالان وترکالالالان بالالالروی فالالالراز آمدنالالالد وبالالالر ايشالالالان زن 

وخواسته مردم مبال گردانيد وهرکه را باوی مخالفت ورزيد، بکشالت 

ود وی امضا کرد ولشالکريان مهالدی خليفاله وهرچه مزدک آئين نهاده ب

 ( ۲۷«) رابشکست وچهارده سال تمام استيال داشت.

ايالالالالالالن موضالالالالالالوع را مولالالالالالالظ تالالالالالالاريخ بخالالالالالالاراابوبکر محمالالالالالالدبن 

 ١۵۹جعفرنرشالالخی  نيالالز متذکرشالالده اسالالت ونوشالالته ميکندکالاله درسالالال 

چون خبر مقنع به خراسان رسيد، حميد بن قحطبه کاله اميرخراسالان »

دکننالالد.اوبگريخت از ديالاله خالالويش وپنهالالان مالالی بالالود، فرمالالود کالاله او را بن

بود. چندانکه او را معلوم شد که باله وبيالت مالاورا النهر خلقالی عظاليم 

به دين وی گردآمده اند ودين وی آشالکاراکردند، قصالدکرد از جيحالون 

بگالالذرد، اميالالر خراسالالان فرمالالوده بودتالالا برلالالب جيحالالون نگهبانالالان او را 

آمدنالالد وفرودمالالی نگهدارنالالد وپيوسالالته صدسالالواربرلب جيحالالون بالالر مالالی 

آمدند تا اگربگذرد او را بگيرند. وی با سی وشالش تالن برلالب جيحالون 

آمالالد وعمدسالالاخت وبگذشالالت وبالاله وبيالالت کالالش رفالالت وآن وبيالالت او را 
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مسلم شد وخلق بر وی ر،بت کردند وبرسرکوه سام)يا سنام(حصاری 

بالالالود بالالاله ،ايالالالت اسالالالتوار وانالالالدر وی آب روان ودرختالالالان وکشالالالاورزان 

اسالالتوارتر، آن رافرمالالود تالالا عمالالارت کردنالالد وحصالالاری ديگالالر از ايالالن 

ومالالالال بسالالاليار ونعمالالالت بالالالی شالالالمارآنجا جمالالالع کالالالرد ونگهبانالالالان نشالالالاند 

وسپيدجامگان بسيار شدند.ومسلمانان درکارايشان عاجز شالدند، ونفيالر 

بالالاله بغالالالداد رسالالاليد وخليفالالاله مهالالالدی بودانالالالدرآن روزگالالالار تنگالالالدل شالالالالد. 

اپور به وبسيارلشکرها فرستاد به حرب وی، وبه آخر خود آمد به نيش

دفع آن فتنه. ومی ترسيدوبيم آن بود که اسالم خراب شود وديالن مقتالع 

همالاله جهالالان بگيالالرد. ومقنالالع ترکالالان را بخوانالالد وخالالون ومالالال مسالاللمانان 

برايشان مبال گردانيد. و از ترکان لشالکرهای بساليار باله طمالع ،الارت 

بيامدند ووبيتها ،ارت ميکردند وزنان وفرزندان مسلمانان اسالير مالی 

ی کشالالتند. کاروانهالالا را مالالی زدنالالد وديههالالا ،الالارت ميکردنالالد، بردنالالد ومالال

وبسيار خرابی ميکردند... وبه شب درمسالجدی مالوذنی راباپالانزده تالن 

 ( ۲٨«)نمازگزار بکشتند، وهمۀ اهل ديه را بکشتند.

مقنع از يک چشم نابينا بود و منظر بساليار نالا زيبالا گفته ميشود،

معالان ديالدار وی را و زشت داشت. پيوسته بالاين دليالل کاله مالردم تالاب ل

ندارنالالد، نقالالاب زريالالن )يالالا سالالبز رنگالالی( بالالر چهالالره خالالود ميالالزد، بالالدين 

)نقالاب دار( معالروظ شالد. و ظالاهراً پيالروان « المقنع»مناسبت وی به 

معجالالزی »زيالالادی ازميالالان دهقانالالان و زارعالالان داشالالت کالاله نيالالز بالالر اثالالر 

سخت به وی پا بنالد شالده بودنالد. مالاه نخشالب کاله « ساختگی ماه نخشب

نالالده شالالده، نمونالاله ای از مهالالارت او بالاله شالالمار ميالالرود . معجالالزی او خوا

بالاله زمالالين » دکتالالور زرينکالالوب بالاله حوالالاله تالالاريخ بخالالارا مينويسالالد کالاله 

نخشب از بالد ماورا  النهرچاهی بود. مقنع به سالحر، جسالمی سالاخت 

برشکل ماهی چنانکه ديدند که آن جسم از چالاه برآمالد وانالدکی ارتفالاع 

 ( ۲۹«)يافت وباز به چاه فرورفت.
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ه گفتالاله شالد،ماه نخشالالب از چالاهی کالاله درقلعاله سالالام )ياسالاليام، چناکال

سنام( بود هر شب بيرون می آمد و اطراظ قلعه را روشن ميساخت، 

بنابرين خراسانيان دسته دسالته باله او ميگرويدنالد و وی بالا پشالتی بالانی 

پيروان خود از جيحون گذشت وبه نواحی کش و نسظ )نخشب( رفت 

از او برضد دستگاه خالفت عباسی وبا خاقان چين وارد مکاتبه شد و 

مقنع ويالاران او سالالها در برابالر لشالکرهای عالرب کاله کمک خواست. 

خليفه به جنگ ايشان ميفرستاد سرسختانه مقاومت کالرد. بغالداد سالخت 

درکار دفالع نهضالت مقنالع فرومانالده بود.داسالتانهای نبردهالای سالپدجامه 

تالالاريخ گالالان راباسالالرداران وفرمانالالدهان لشالالکرهای بغالالداد درکتالالاب هالالای 

 ميتوان ديد وخواند وبه نفوذ وقوت آن پی برد.

در بالالاره فرجالالام کالالار مقنالالع، يکالالی از دهقانالالان کالالش بنالالام ابالالوعلی 

محمالالدبن هالالارون، داسالالتانی بالالس شالالگفت انگيالالز نقالالل ميکندکالاله درتالالاريخ 

 » بخارا، بدينگونه آمده است 

جالالدی مالالن ازجملالالۀ خاتونالالان بالالوده اسالالت کالاله مقنالالع از بهالالر خالالويش 

ميداشالالالت. وی گفالالالت روزی مقنالالالع زنالالالان را  گرفتالالاله بالالالود و درحصالالالار

بنشاندبه طعام وشراب برعادت خويش، واندر شراب زهر کالرد وهالر 

زنی را يک قدل خالاص فرمالود وگفالت چالون مالن قالدل خالويش بخالورم 

شالالما ببايالالد کالاله جملالاله قالالدل خالالويش بخوريالالد. پالالس همالاله خوردنالالد ومالالن 

نخوردم ودرگريبان خود ريختم وخويشتن رامرده ساختم ووی از حال 

ندانسالت. پالس مقنالع برخاسالت ونگالاه کالرد همالۀ زنالان رامالرده ديالد. من 

نزديک ،الم خود رفت وشمشيربزد وسروی برداشت وفرموده بود تا 

سه روز، تنور تفتانيده بودنالد باله نزديالک آن تنوررفالت وجاماله بيالرون 

کالالرد وخويشالالتن را درتنورانالالداخت ودودی برآمالالد مالالن بالاله نزديالالک آن 

هيس کس درحصالارزنده نبالود وسالبب تنور رفتم ازو هيس اثری نديدم و

سوختن وی آن بود که پيوسته گفتی که چون بندگان من عاصی شوند 
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من به آسمان روم واز آنجا فرشتگان آرم وايشان راقهرکنم. وی خالود 

را از آن جهت سوخت تا خلق گويند که او باله آسالمان رفالت تالا فرشالته 

اند، پس آن گان آرد وما را از آسمان نصرت دهد ودين او درجهان بم

«) زن در حصالار بگشالاد وسالالعيد حرشالی درآمالالد وآن خزيناله برداشالالت.

 (١٠۲تاريخ بخارا،چا  دوم ص 

تا قرن سوم هجری، هنالوز ازآن قالوم در وبيالت کالش ونخشالب، 

وبعضی از دهات بخارا، چون کوشک عمر، وکوشک خشتوان، وديه 

ول زرماز،مانده بودند و خود از مقنع هيس خبالر نداشالتند.)همانحا( وبقال

بيرونالالی تالالا سالالده پالالنجم هجالالری هنالالوز درمالالاورا  النهرفرقالاله ای وجالالود 

داشالالت کالاله درخفالالا پيالالرو ديالالن مقنالالع بالالوده انالالد. پادشالالاه بخالالارا بنيالالات بالالن 

 طغشاده به آئين او گرائيده بود.

 هجالالری مقنالالع  از ١۶۹بنالالابر نوشالالتۀ دکترشالالفا، سالالرانجام درسالالال 

عالاله جانالالب اميرهالالرات، سعيدالحراشالالی محاصالالره شالالد، و بالالابخره بالاله قل

سيام ، پايگاه او با خيانت يکی از کسان مقنع راه يافت و آنگالاه هاشالم 

)ياهشام( در شعله هالای تنالوری از آتالش خالود وکسالانش را انالداخت تالا 

هالای سالپيد  بالا پيراهن« مقنالع»زنده بدست تازيان نيفتند. چالون پيالروان 

الاله»آمدنالالد لالالذا آنهالالا را  زيالالر پالالرچم سالالپيد رهبالالر خالالويش گالالرد می « مبيض 

( عقايد و سلسالله نبردهالای سالپيدجامگان ۳٠ان( ميناميدند.))سپيد جامگ

افشالان و کالالش و دژ  خراسالان را بالا قشالون خالفالت در اطالراظ رود زر

تسخير ناپذير سنام )ياسيام( درحومه بخارا، ميتوان در تالاريخ بخالارا، 

جوامالالع الحکايالالات عالالوفی و بيالالان ابديالالان و آثالالار الباقيالاله البيرونالالی و 

( ۳١متعلالق بالاين سالرزمين مطالعاله کالرد.)سايرکتب تاريخی و مالذهبی 

ظاهراً سر  علمالان )يالا سالر  جامگالان( در گرگالان توانسالتند عقايالد و 

های مکالرر خليفاله  کشالی های بعد، با وجالود اردو افکار مقنع را در دهه

( بنالالابر الفهرسالالت ، بعضالالی سالالپيد جامگالالان را از ۳۲محفالالوظ بدارنالالد.)
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وبرخالی مزدکالی،  خرميان دانسته اند، برخی از زنادقاله وبرخالی شاليعه

ولالالی جامالاله سالالپيد آنهالالا بيشالالتر نشالالان از کالاليش مانويالالان ميدهالالد کالاله درآن 

 (۳۳هنگام درسغد وماورا  النهر بسيار بودند.)

 هالای مالردم در خراسالان، ايالن حقيقالت را  های مالداوم قيام ناکامی 

بخوبی روشن ساخت که دستگاه خالفت به هيس وجه حاضر نيست از 

يد. و فقط با تغييالر و تبالديل رجالال سلطه خويش بر خراسان دست بشو

و کارمندان ناقابل و ظالم و گماشالتن اشالخاص نالابيق و مالورد اعتمالاد 

بآنجا ميخواست، سکوت و آرامش را در خراسان تامين کنالد. چنانکاله 

های خالفت شرقی را طی سالالهای  تقريباً تعويض تمام حکام سرزمين

ن جهالالالت م( بايالالالد بالالالدون ترديالالالد از همالالالي۷٨۲-۷۷۹هالالالـ )= ١۶۵-١۶۳

دانسالالالت کالالاله بالالاله هيچوجالالاله دردی را بالالالرای دسالالالتگاه خالفالالالت دوا کالالالرده 

 نتوانستند. 

 

 [ سیستانی :ثانیقیام حضین ]

 م عثمالان بالن عمالاره ۷۷٨هجالری= اکتبالر١۷۲درجمادی ابول  

بن خزيمه از سوی هارون الرشيد به عنوان حاکم وارد سيستان شد و 

رفتن ماليالالات بشالالرفرقد )مسالالئول امورمالالالی( را کالاله مايالاله فسالالاد و درگالال

برمردم ستم کرده بود در دروازه پارس بدم تي  سالپرد وبعالد پسالرخود 

صدقه را با سپاهی  به بست فرستاد و هدايت داد تا باله رخالن وقلمالرو 

زنبيل بتازد. نيروهای صالدقه خواسالتند باله رخالن حملاله کننالد،مگر بالين 

حضهین یها بست وقندهاربا شورشی تحت قيالادت يکالی از خالوارج بنالام 

مالالالردم اوق سيسالالالتان روبروشد.صالالالدقه دوبالالالاره بالالاله بسالالالت از حصهههین 

برگشت ورخداد را به پدرخود خبالر داد. وقتالی عثمالان از ايالن جريالان 

مطلالالع شالالد، خالالود بسالالرکردگی سالالپاهی از سيسالالتان بالاله حالالرب حضالالين 

حرکت کرد و به پسالرش نيالز هالدايت داد تالا از سالمت بسالت برحضالين 
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نالگ عقالب بتازد.اما هردو سپاه از شورشيان شکست خوردند و به زر

تغييراتالالی در جابجالالايی  ١۷۶هجالالری(. در ربيالالع ابول ١۷۵نشسالالتند )

حکام سيستان داده شد.داود بالن بشالر مهلبالی باله حيالث والالی وهمالام بالن 

سالاللمه بالاله سالالمت عامالالل خالالراج تعيالالين گرديدنالالد. داود بالالا سالالپاه بزرگالالی 

ازخراسالالان بالاله سيسالالتان واردشالالد. چنالالدی بعالالد داودگروهالالی از سالالپاهيان 

ن)مطوعالالاله( گالالالردآورد وبالالاله روايالالالت تالالالاريخ ثابالالالت، ،ازيالالالان وداوطلبا

هجالری  ١۷۷سيستان شب شنبه سيزده روزگذشته از ربيع ابخرسالال 

بحالالرب حضالالين حرکالالت کالالرد و پالالس از نبالالردی خالالونين کالاله از هالالردو 

کشالته شالد.) تالاريخ سيسالتان،  حضینطرظ گروه بسياری کشته شدند، 

(، امالالا ابالالن اثيالالر گالالزارش متفالالاوتی درايالالن زمينالاله بدسالالت ١۵۴-١۵۳ص

بروايت ابن اثير، حضين پس از شکست عثمان بالن عمالاره باله  ميدهد.

مشالالرق خراسان،بسالالوی هالالرات، بالالاد،يس وپوشالالنگ حرکالالت کالالرد. ايالالن 

ناحيه از ديرباز کنام همدبن خوارج بودند وسنتهای گسترده ای در نا 

آراميهای اجتماعی،دينی داشتند. والالی خراسالان، ،طريالظ بالن عطالای 

هالزار سالوار بالرای مقابلاله باحضالين کندی، داود بن يزيالد را بالا دوازده 

فرسالتاد. حضالين بالا ششصالد مالرد از يالاران خالود برسالپاه دولتالی تاخالالت 

آورد وگروه بيشماری از سالپاهيان داود بالن يزيالد را کشالت ونيروهالای 

هجالالری کالاله دراسالالفزار کشالالته ١۷۷دولتالالی را بشکست.حضالالين تالالا سالالال 

 ۶شالالالد، دسالالالت از مبالالالارزه بالالالا والالالالی سيسالالالتان نگرفالالالت.) ابالالالن اثيالالالر، ج 

( پيداسالالالت کالالاله تالالالاريخ سيسالالالتان بالالاله فعاليالالالت هالالالای حضالالالين ٨۴،۴١ص

دربيرون از سيستان کمتر عالقاله نشالان داده وبنالابرين رويالدادهايی را 

کالاله بالاله مالالرگ وی مالالی انجامالالد حالالذظ ميکنالالد، امالالا ميتالالوان دريافالالت کالاله 

جدی وخطرناک برای زمامداران دولت  شورش حضين رويداد بسيار

مشهری خودحمزه بالن عباسی بود و از شورش خطرناکتر وديرپاتر ه

 آذرک خبرميداد
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   رستاخیز طبرستان

 طبرسالالتان يالالا مازنالالدران، در پنالالاه سلسالالله کوههالالای سالالربه فلالالک 

کشالاليده البالالرز و گردنالاله هالالای عبالالور ناپالالذيرآن، دوقالالرن تمالالام در برابالالر 

هجوم اعراب پايداری کرد.و هر بار نيروهای اعزامی خالفالت چنالان 

دندکه منصالالور، خليفالاله در ايالالن سالالرزمين هالالای کوهسالالتانی تارومالالار شالال

مکالالار وبالالی رحالالم قاتالالل ابومسالاللم را چنالالدين بالالار بالاله گريالاله واداشالالت. در 

تالالالش واپسالالين تازيالالان دژ بالالزرگ کرگيلالالی طبرسالالتانيان را دوسالالال و 

هفت ماه در محاصره گرفتند تا مدافعان آن بر اثالر بيمالاری وبالائی کاله 

 درآن افتاد از پای درآمدند.و با تصالرظ آن، خالانواده اسالپهبد خورشاليد

فرمانروای طبرستان منجمله دو دختر زيبای او آذر ميدخت و ُدرمژه 

اسير تازيان شدند و ،نايمی چندان گران نصيب تازيالان شالد کاله حمالل 

 ( ۳۴آن ها به بيرون دژ هفت شبانروز به درازا انجاميد.)

 خالالود اسالالپبهد کالاله در ايالالن هنگالالام در بخالالش ديگالالر از طبرسالالتان  

خود را اسير خليفاله سالتمکار ببينالد،با سرگرم پيکار بود، قبل از اينکه 

زهری که همواره در نگين انگشتری خالويش داشالت، خالود را کشالت. 

ولالالالی دوران آسالالالوده دلالالالی دسالالالتگاه خالفالالالت از ناحيالالاله مالالالردم سلحشالالالور 

طبرستان دير نپائيد، زيرا مردم طبرستان به قصد جبران اين فاجعاله، 

ريختند  به فرماندهی اسپهبد شروين و ونديداد هرمزد و وبش طرحی

کاله در يالالک روز ويالالک سالالاعت معالالين دسالت بالاله شالالورش زننالالد. ترتيالالب 

شالالورش نيالالز چنالالين بودکالاله در سالالاعتی معالالين همالاله مالالردم ايالالن ناحيالاله، 

ازکوچالالک و بالالزرگ ومالالردو زن باهروسالاليله وحربالاله ای کالاله تهيالاله آن 

بالالرای شالالان ممکالالن باشالالد، هريالالک از عمالالال خالفالالت يالالا افالالراد عالالرب را 

هالا، رهگالذرها، مالورد حملاله  درشهر ها، دهکده هالا، بازارهالا، گرماباله

قرار دهند وبکشند. شب موعود فرارسيد و بر سرکوه ها آتشالهايی باله 
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عالمت آ،از قيام روشن شد، ومردمکه در انتظار ايالن عالمالت بودنالد 

همراه بالا سالپاه مالنظم اسالپهبدان باله فرمانالدهی ونديالداد هرمالز و اسالپهبد 

ربهالا درنقالاط شروين برتازيان تاختند و پنجاه قرارگاه نظامی را که ع

مختلالالظ مازنالالدران سالالاخته بودنالالد در يالالک شالالبانه روز اشالالغال کردنالالد و 

هالالالزاران تالالالن ازتازيالالالان را کشالالالتند. نوشالالالته انالالالد کالالاله زنالالالان مازنالالالدرانی 

شالالالالوهران عالالالالرب خالالالالود را از ريالالالالش ميگرفتنالالالالد و تحويالالالالل سالالالالپاهيان 

طبرسالالالالتانی ميدادنالالالالد تالالالالا بدسالالالالت آنالالالالان کشالالالالته شالالالالوند. در ايالالالالن واقعالالالاله 

 ن کشته و يافراری شدند.بيشترسرداران عرب در طبرستا

 در تاريخ طبرستان آمده اسالت کاله، ونديالدادهرمز درآن شالب باله 

هرمزد آباد فالرود آمالد. بامالدادان يکالی از بهتالرين اسالپان خالود را زيالن 

وبرگالالی زريالالن برنهالالاد و بالاله افالالراد سالالپاه خالالود گفالالت  دانسالالته باشالاليد کالاله 

دشالالمن ايالالن اسالالت کالاله شالالما ديالالده ايالالد وشالالوکت و قالالوت مالالرا نيالالز ديالالروز 

يد. ميان شما شيرمردان طبرستان کيست کاله ايالن اسال  آراسالته را بديد

بستاند ونبرد با او را پذيرا شود؟ نخستين کسی که بدو پاسخ داد، پسر 

خالالالودش ونديالالالداد اميالالالالد بالالالود کالالاله نوجالالالالوانی در حالالالد کالالالودکی بالالالالود، و 

نصيحتهای پدر و اطرافيان در اين نوجوان دلير تاثير نبخشيد. وی بالا 

راهالالاله خالالالود را بالالاله اردو گالالالاه سالالالالم فر،الالالانی تنالالالی چنالالالد پنهالالالانی از بي

سرداربزرگ مهدی خليفه عباسی،معروظ به شيطان فر،الانی رسالانيد 

و در نبردی تن بتن که فردای آن ميان او و سالردار کالوه پيکالر عالرب 

انجام گرفت، به اتکای شالور و ايمالان خالود و بالا تشالويق دائالی خالودش 

بضالالرب کوهيالالار، سالالردار تالالازی را بالالرخالظ انتظالالار همالاله حاضالالران 

 شمشيرازپای درآورد.

خبر اين شکست در سراسر ايران وکشورهای اسالمی آنزمان  

پيچيد وبرای چندمين بارخالفت عباسی را باله تعجالب و در عالين حالال 

( درجنالالالگ انتقامجويانالالاله خالفالالالت کالالاله بالالالا ۳۵سراسالالاليمه گالالالی واداشالالالت.)
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سرکردگی فراشه به طبرستان فرستاد، زنهالای طبرسالتان ماننالد جنالگ 

کت داشتندو بانواختن طبل و شيپوردر دل دشمن رعب های ديگر شر

و وحشت ايجادميکردند. مهدی خليفه عباسی با شنيدن خبر قتل فراشه 

وپراکنده شدن افراد او مرد بدسيرت و ستمگری بنام رول بن حاتم را 

 (۳۶به طبرستان فرستاد که او نيز موفقيتی بدست نياورد.)

 

   قیام بابک خرم دین :

 مهای پرسروصالدای ضالد خالفالت بغالداد در ربالع اول يکی از قيا

قالالرن سالالوم هجالالری، قيالالام بابالالک خالالرم ديالالن در آذربائيجالالان اسالالت. خالالرم 

دينالالالان فرقالالاله ای بودنالالالد مالالالذهبی و درعالالالين حالالالال محلالالالی کالالاله درمنطقالالاله 

آذربائيجالالالان فعاليالالالت داشالالالتند و سالالالخت مخالالالالظ دسالالالتگاه خالفالالالت بودنالالالد 

در ايالن ومخصوصاً پس از قتالل ابومساللم خراسالانی. بالا ساللطه اعالراب 

منطقه مخالفت ميورزيدند.برخی از نويسندگان خرم دينالان را مزدکالی 

گفته اند. پيشوای اين فرقه شخصی بودبنام جاويدان بالن سالهل کاله بعالد 

از مرگش، بابک خرم دين جانشين اوشد. نسب بابک بدرسالتی معلالوم 

نيست . دينوری دراخبار الطوال خالود او را ازفرزنالدان مطهالر دختالر 

دانسته است، ولالی اکثريالت مورخالان مساللمان باله پيالروی  زاده ابومسلم

از ابن النالديم، پالدر او را رو،الن فالروش دوره گالردی از اهالالی مالداين 

بنام مرداس معرفی کالرده انالد کاله در دهکالده هالالل آبالاد آذربائيجالان بالا 

زنی که از يک چشم کور بود رابطه نامشروع داشت و بابک از ايالن 

کتر زرين کوب، تاکيد براينکه مادر ( به نظر د۳۷رابطه بوجود آمد.)

بابک را زن بالدکاره ای يالک چشالم وپالدر او را مالرداس) شالرابخواره( 

معرفی کنند، بيانگر آنست که دستگاه تبليغاتی خالفت ميکوشيده است 

تالالا بابالالک را بصالالورتی هرقالالدر ممکالالن ناخوشالالايندتر نشالالان دهنالالد، و در 

ده اسالت کاله راستای همين هدظ کلی است که در فهرست ابالن نالديم آمال
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بابک برای گروهی از مردم گاوچرانی ميکرد، و روزی کاله درحالين 

چرانيالالدن گالالاوان، برهنالاله در زيالالر درختالالی خوابيالالده بالالود، مالالادرش بالالراو 

گالالذرکردو ديدکالاله در زيرهرمالالويی ازموهالالای سالالينه اش قطالالره خالالونی 

نمايانسالالت واز اينجالالا دانسالالت کالاله درطالالالع اوبسالاليارخون ريالالزی اسالالت. 

(۳٨ ) 

 ين دشمنيها وبدخواهی هالا، تالاريخ گالواه اسالت علی الر،م همه ا 

که بابک خرم دين از بزرگترين قهرمانالان ملالی تالاريخ ايالران اسالت و 

همالالواره در ايالالن مقالالام بالالاقی خواهالالد مانالالد. قيالالام بابالالک برضالالد خالفالالت 

عباسالالالالی، در زمالالالالان مالالالالامون خليفالالالاله از دژ بالالالالاژ درآذر بائيجالالالالان کالالالاله 

هجالالری  ۲٠١مرکزخالالرم دينالالان بود،آ،ازشالالد. طبالالری در وقالالايع سالالال 

دراين سالال بودکاله بابالک خرمالی بالرکيش جاودانياله بيالرون » مينويسد 

آمد و دعوی کرد که روان جاويدان بن سهل در او حلول کرده است. 

در ايالالن قيالالام، لشالالکريان خليفالاله پيالالاپی شکسالالت « و فتنالاله را آ،الالاز کالالرد.

خوردند وقلعه های آنالان يکالی پالس ازديگالری بابالک افتالاد. ايالن سلسالله 

کاله اسالاس خالفالت عباسالی را در دوران مالامون و  جنگها و پيروزيهالا

معتصالالم بالاله لالالرزه درآورد، بيسالالت سالالال تمالالام ادامالاله يافالالت و در همالاله 

نبردهای اين دوران خرم دينان پيروز بودند. طوريکاله وقالايع نگالاران 

شمار کشته شدگان خالفت را تا پانصد هزار نوشته اند، هرچندکه اين 

 ( ۳۹ارقام مسلماً ا،راق آميز است. )

 سقوط بابک نه با جنگ ، بلکه با توطئاله وفريالب انجالام گرفالت  

ومتاسالالفانه عامالالل اجالالرای ايالالن توطئالاله يالالک ايرانالالی ديگالالر يعنالالی افشالالين 

ترکتبار از اهالی ماورا  النهربخاطررسيدن به وبيت اشروسالنه خالود 

را در خالدمت مالالامون گذاشالالت و ظالالاهراً اسالالالم آورد واز طالالرظ خليفالاله 

ر ايالالن هنگالالام درجريالالان ائيالالتالظ ماموردسالالتگيری بابالالک شالالد.بابک د

باتنوفيل امپراتور بيزانس برای لشکرکشی وی به آذربائيجان بود، اما 
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پيش از آنکه اين برنامه باله نتيجاله برسالد، افشالين درلبالاس يالک دوسالت 

بابک را فريفت وبا فرستادن پيامهای محبت آميالزو ضالد خالفالت اورا 

که موفق باله فالرار بدام انداخت ودژ باژ را ازدست او بدر آورد.بابک 

ازدام شده بود، به نزد پادشاه ارمنستان رفت، ولی باسالازش بالا افشالين 

( حميالری مالاجرای مالرگ ۴٠وی را دست وپا بسته به بغداد فرسالتاد.)

خليفه امر به احضار بابالک داد » فجيع وی را چنين شرل داده است  

که دست وپايش در،ل وزنجيربالودازاو پرساليد، بابالک توهسالتی؟ ولالی 

ی ندادتا او چند بارسوال خود راتکرارکرد. سالرانجام گفالت  آری جواب

ه بابک منم. آنگا معتصم فرمان دادکه ،ل و زنجير از او بردارند. به 

فرمان اودست راستش را قطع کردندتا با آن به صورتش سيلی زننالد. 

بابک درحالی که خون بدنش ميريخت با دست ديگالرش چهالره اش را 

خليفه پرسيد  ای سگ، اين کار از چاله رو  به خون خود رنگين کرد.

ميکنی؟ جواب داداز اين رو که بارفتن خون بناچار چهالره ام بيرنالگ 

شالالالود و تالالالو نامردپنالالالداری کالالاله از تالالالرس تالالالو رنالالالگ باختالالاله ام. خليفالالاله 

خشمگينانه فرمان داد بازوی ديگالرش را ببرنالد. بابالک در ايالن هنگالام 

کاله خنجالر خالود بصورت خليفه تـُظ انداخت. و وی از جالالد خواسالت 

را درپائين قلب او بميان دنده هايش جای دهد تا عذاب لحظالات مالرگ 

او بيشالالتر بطالالول انجامالالد. سالالرانجام سالالرش را بريدنالالد وبربالالابی نيالالزه 

کردند و به بغداد بردند تا در روی پل بزرگ دجله به ديدگاه عمالومی 

گذارند. پس از مدتی سررابه خراسالان فرسالتادندتادريکايک شالهرهای 

 (۴١«)انده شود.آن گرد

 در بالالاره عقايالالد فرقالاله خالالرم دينالالان هرچالاله بمارسالاليده از تالالاريخ  

نويسان مساللمان رساليده اسالت کاله در انتسالاب انالواع جالرايم و اتهامالات 

بالالالدو بالالالا يکالالالديگر مسالالالابقه گذاشالالالته انالالالد، زيالالالرا کتابهالالالا و نوشالالالته هالالالای 

خودبابکيالالان پالالس از تصالالرظ دژ بالالاج جملگالالی توسالالط اعالالراب بالاله آتالالش 
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« اباهيالاله»خالالود آنهالالا را« الفالالرق بالالين الفالالرق»در  کشالاليده شالالدند. بغالالدادی

فاسد ميخواندکه همه منکرات را مرتکب ميشوند و همه معروظ های 

( شهرسالالتانی آنالالان را از دنبالالاله روان ۴۲وحالالی و قالالرآن را منکرنالالد.)

مزدک ميداند که تحت تاثيرتعليمات او فرايض مذهبی اسالم را ملغالی 

 ( ۴۳کرده بودند. )

 از هم آهنگالی کامالل عقايالد خالرم دينالان باله طبری وابن خلدون،  

مزدکيالان يالالاد ميکننالالد کالاله برمسالالاوات هماله افالالراد و مخالفالالت بالالا سالالرمايه 

داری و لالالالالزوم توزيالالالالع ثالالالالروت تالالالالوانگران ميالالالالان تنگدسالالالالتان متکالالالالی 

( مسالالعودی ويعقالالوبی هالالردو تاکيالالد ميکنندکالاله بابکيالالان امالالوال ۴۴اسالالت.)

اورزان زمالالين داران بالالزرک را ميگرفتنالالد و امالالالک آنالالان را ميالالان کشالال

فقير تقساليم ميکردنالد. خواجاله نظالام الملالک در سياسالتنامه جنالبش هالای 

 ۲١۴،۲١٨، ۲٠١، ١۷١، ١۶۲بالالالزرگ خالالالرم دينالالالان را در سالالالالهای 

 ( ۴۵هجری سراغ داده است.)

 

 قیام مازیار طبرستانی :

 يک سال بعد از قتل بابک، مازيار اسالپهبد طبرسالتان بالر خليفاله 

سالاله خليفالاله بدسالالت عبالالد  بالالن عصالالايان کالالرد و ايالالن بالالار او نيالالز بالاله دسي

طاهر اسير و به بغداد فرستاده شالد. و درآنجالا خليفاله او را باله ضالرب 

تازيانه کشت و جسدش را رو بروی بابک به دار آويخت. چندی بعالد 

معتصم خليفه همين افشين را متهم کرد که در توطئه علياله خالفالت بالا 

انالداخت و مازيار همدست بوده است.و به همين جهت او را به زندان 

هجالالری در زنالالدان درگذشالالت. بالالدين ترتيالالب سالاله  ۲۲۷افشالالين درسالالال 

سردار ايرانی که به اعتراظ افشالين در راه سالقوط خالفالت عباسالی بالا 

يک ديگر پيمان بسته بودند، با فريبکاری خليفه يک ديگر خود را در 

 دام انداختند و هرسه در اين راه جان باختند.
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يی کالاله خواجالاله نظالالام الملالالک در ارتبالالاط بالالا ايالالن فاحعالاله، مالالاجرا 

درسياست نامه خود آورده است، ازنکالات عبالرت انگيالز تالاريخ اسالالم 

و معتصالم خليفاله باله مجلالس شالراب برخاسالت و درحجالره » ... است. 

ای شد، زمانی درآنجا بود، پالس بيالرون آمالد و شالرابی بخالورد، و بالاز 

برخاسالالت و در حجالالره شالالد، و پالالس بيالالرون آمالالد وشالالرابی بخالالورد، و 

جره شد و پس بيالرون آمالد و درگرماباله شدو،سالل بکالرد، بارسوم درح

وبالر مصالاللی شالالد و دو رکعالت نمالالاز بگذاشالالت و باله مجلالالس بالالاز آمالالد، و 

گفت قاضی يحيی راکه دانی اين نمازچه نمالاز بالود؟ گفالت ناله، گفالت   

نماز شکر نعمتی از نعمت هايی که خدای عزوجل امروزمرا ارزانی 

شتم کاله هرساله دختالران داشت که اين ساعت از سه دختر بکارت بردا

دشالالمنان مالالن بودنالالد  يکالالی دختربابالالک، ديگالالری دخترافشالالين، وسالالومی 

 ( ۴۶« )دختر مازيارگبر

  * * * 

 اگهر بتهوان بهه خبهری کهه »به قول بالرتلس مستشالرق شالوروی، 

نعمههان قاضههی فاطمیههان )قههرن دهههم( داده اسههت اعتمههاد کههرد، در طههول 

و مهههههدت قرنههههههای هشهههههتم و نههههههم مهههههیالدی در ههههههرات و سیسهههههتان 

مهههاوراءالنهر و نسهههاء و ابیهههورد و طهههوس و نیشهههاپور و اصهههفهان و 

طبرستان و کرمان و پارس و ری و نقاط دیگر، یکصد و نهه جنهبش 

استبدادی بها رنهگ و صهبغه مهذهبی برپها شهده و همهه ایهن  و قیام ضد

هههامعموال یابهها شکسههت قطعههی وناکههامی مههدعیان پایههان یافتههه و  جنبش

ها را فهدای  یدن به مقصود منافع تودهیاآنکه رهبران آنها، پس ازرس

اند،چنانکههه عباسههیان در زمههان ابومسههلم بهها او  مصههالح شخصههی کرده

 (۴۷« )کردند.

 ها )که جالوهر آنالرا دفالع ظلالم و  درهرحال، اگرچه اين همه قيام 

استبداد عربی، و لغو سيسالتم ،يرعادبناله خالراج و جزياله و اعتقالاد باله 
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بشالالدت از طالالرظ نيروهالالای ابومسالاللم و کالاليش زرتشالالت تشالالکيل ميالالداد( 

خالفالالالت سالالالرکوب ميشالالالدند، ولالالالی بالالالاز هالالالم آرام سالالالاختن احساسالالالات و 

 هيجانات ضد خالفت عباسی، بزودی امکان پذير نبود.

 نگاهی مختصر به سير وقايع در يک گوشه ديگر از خراسان. 

های  هالالا و کوشالالش يعنالالی سيسالالتان بخالالوبی نشالالان ميدهالالد، کالاله تمالالام تالش

اوضاع اين قسمت از خاک ما نقالش  خالفت عباسی برای آرام ساختن

بر آب شده و در طول دو صد سال پس از اسالم، هيس سالی هم نبالود 

کالاله مالالردم دسالالت بالاله طغيالالان نالالزده باشالالند و عمالالال عربالالی خالفالالت را از 

شهر و ديار خود بيرون نرانده باشند. دو جريان پر توان فکری درين 

افکالالار  ناحيالاله مالالوازی هالالم رونالالق داشالالت. جريالالان فکالالری اول، عقايالالد و

خوارج بالود، و جريالان دومالی، تشالکل سالازمان عيالاران و جالوانمردان 

بالالود. هرچنالالد کالاله جريالالان اولالالی در سيسالالتان سالالالها پيشالالقدم بالالود، مگالالر 

کرد کاله اينالک سالير تالاريخی هالر  تر عمالل تر و قاطع جريان دومی پخته

 دو جريان را ذيال مطالعه ميکنيم.

 

 زیرنویسهای فصل پنجم :

در قرون نخستين اسالمی، ترجمه جالواد فالال  اشپولر، تاريخ ايران -١

 طوری، ص 

  ۴۷١۵ص  ١١، طبری ج ٨۳و  ٨۲

  ۴۶۶، ص ١  دکتر شفا، پس ازهزاروچهار صدسال، ج۲

   همان اثر ، همانجا  ۳

، ١١، طبالالری، ج ١۹١تالاريخ ايالالران، ترجمالاله کالريم کشالالاورز، ص  -۴

  ۴۷١۵ص

، ۴۶۷ ص١فارسالی،ج    ادوارد براون، تالاريخ ادبالی ايالران، ترجمه۵

  ۴۷١۵ص ١١طبری ج 
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 -۳٠۲-۳٠١، ص ١  افغانسالالالالالالالالالالالالالالالالتان بعالالالالالالالالالالالالالالالالد ازاسالالالالالالالالالالالالالالالالالم، ج ۶

  ۴۷١۵،ص ١١،طبری، ج ٨۳اشپولرص

، ص ١، شالالالفا ، همالالالان اثالالالر، ج ١۴۹، وقالالالايع سالالالال ۶  طبالالالری ، ج ۷

۴۶۷ 

، تهالالران، ص ١۳۳۴الملالالک ،طبالالع  نامه، از خواجالاله نظام   سياسالالت٨

۲١۴ ،۲١۵ 

ان بعد از اسالم ج ببعد، تاريخ افغانست ۴۷۲۳،ص  ١١طبری ،ج  -۹

ببعد، اشپولر، تاريخ ايران درقرون نخستين اسالمی ص  ۳٠۲ص  ١

 ١۴٠ -١۳۷، تاريخ سيستان ص  ٨۳

ببعد  ۴۷۲۵ص  ١١، تاريخ طبری، ج ١۴٠تاريخ سيستان، ص  -١٠

  ۳٠۹و افغانستان بعد از اسالم ص 

 ۴۶٨، ص ١سال، ج  ١۴٠٠دکتر شفا، پس از  - ١١

ببعالالد و افغانسالالتان بعالالد از  ۴۷۲۵ص  ١١تالالاريخ طبالالری، ج  -١۳-١۲

  ۳٠۹اسالم ص

سيسالالالالتانی، محمالالالالداعظم، مالکيالالالالت ارضالالالالی وجنبشالالالالهای دهقالالالالانی -١۴

ش، ١۳۶۲افغانسالتان،  رون وسطی، چا  اکالادمی علالوم درخراسان ق

 جنبش استادسيس  بخش پنجم، زيرنام

ش ١۳۷٠بوسالالالورت ،تالالالاريخ سيسالالالتان، ترجمالالاله حسالالالن انوشالالاله ،  -١۵

  ١۷۴تهران، ص 

 ١۴۳-١۴۲ستان، ص تاريخ سي -١۶

  ۴۶٨، ص١شفا، همان اثر، ج  -١۷

  ۴١۷دکتر شفا، همان ص - ١٨

، ١۵١،بالالاله حوالالالاله دوقالالالرن سالالالکوت، ص۲٨٨، ص6طبالالالری، ج -١۹

  ۴۶۷سال، ص ١4٠٠شفا،پس از
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مقايساله شالود بااشالپولر، ص  ۳١٨ص ١افغانستان بعدازاسالالم ج  -۲٠

٨۴ 

کامالل، ج ، ابن اثير، ال ۷۹،بار، افغانستان درمسير تاريخ ،ص  -۲١

 ۲١۹،ص ۶

 .٨۶اثر قبل الذکر، ص  -اشپولر - ۲۲

  ۳۲٨،ص  ١حبيبی  افغانستان بعد از اسالم ،ج  -۲۳

ببعالالالالد، اشالالالالپولر، همالالالالان اثالالالالر ص  ۴۵نفيسالالالالی،ماه نخشالالالالب ، ص  -۲۴

٨۶،۶١  

اثالالر قبالالل  -، اشالالپولر ۳۳۲، ص ١افغانسالالتان بعالالد از اسالالالم ،ج  - ۲۵

 ١۷٨، تاريخ بخارا چا  اول،ص۳۶٠الذکر ،ص 

   ۳۲٨ص ١حبيبی، افغانستان بعد از اسالم ،ج  -۲6

 ١۷١، دوقرن سکوت، ص۲١١آثارالباقيه، ص-۲۷

 ۹۳،۹۲تاريخ بخارا، چا  دوم، ص -۲٨

،دوقالالرن سالالکوت، ۳۳۲-۳۲٨ص  ١افغانسالالتان بعالالد از اسالالالم ،ج  -۲۹

 ١۷٠ص

، افغانسالالتان بعالالد از ۴۷٠، ص ١سالال،ج١4٠٠دکتالر شالالفا،پس از - ۳٠

  ۳۳۲، ص١اسالم ،ج 

 ٨۷-٨۶اشپولر، در همان اثر قبل الذکر، ص  -۳١

  ۴۷٠، دکتر شفا، ص۲۳۷فهرست ابن نديم، ترجمه فارسی،ص  -۳۲

 ۳۶۳-۳۶١اشپولر، همان اثر، ص  -۳۳

  ۴۷۵، دکترشفا، ص ۲١، ص ۶معجم البلدان، ج  -۳۴

  ١٨۴ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان ، ص  - ۳۵

  ۴۷۶ص دکتر شفا، پس از هزار وچهارصدسال ،  - ۳۶

 ۶١۲فهرست ابن نديم، ص  -۳۷

  ۲۳٠همانجا، دوقرن سکوت، ص - ۳٨
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 ،۴۷۲،شفا، ص  ۳٠۵مسعودی ، التنبيه وابشراظ، ص   -۳۹

  ۴۷۲دکتر شفا، پس از هزار وچهارصدسال، ص  - ۴٠

، )تالالالاريخ حميالالالری ، چالالالا  ۴۷۳  ۴۷۲دکترشالالالفا، همالالالان، ص  - ۴١

 ( ۳۴۷بيروت، ص 

، بحوالاله شالفا، ص ۲۴۷يالروت، ص بغدادی، الفرق بين الفرق، ي -۴۲

۴۷۳ 

  ۲۴٨، ص ١الملل و النحل شهرستانی ، ج - ۴۳

، شفا، ١۷۶، ص ۲، تاريخ ابن خلدون، ج٨٨۶، ص ١طبری، ج-۴۴

۴۷۳  

  ۴۷۳، شفا، ص ۲۴٨سياست نامه ص  -۴۵

 ، ١۷۷سياست نامه ص  -۴۶

 ٨۵-۷۶برتلس، ناصرخسرو و اسمعيليان، ص  -۴۷
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 مفصل شش 

 

 

  قیام خوارج در سیستان

 

  

 خوارج چه کسانی بودند؟

 اجتماعی  -بررسی پيدايش ورشدجنبش خوارج و علل سياسی  

آن ونيزبررسالالالی تطورتالالالاريخی ايالالالن نهضالالالت ومبالالالارزات سرسالالالختانه 

خوارج عليه اشرافيت اموی وعباسالی، مسالئله ايسالت کاله خصوصالاً از 

 زياد است. ديدگاه جامعه شناسی فرقه های اسالمی دارای اهميت

 خوارج در اصل به آن دسته از مسلمانان گفته ميشد کاله بعالد از 

يی از سربازان از  هـ( عده ۳۷جنگ صفين ومسئله حکميت در سال )

لشکرهای خليفه چهالارم خالارج شالدند و سالوگند يالاد کردنالد کاله باله هاليس 

يی گردن نه نهند و جز حکم قرآن، هيس حکمی را بکالار نبندنالد.  خليفه

خ اين دسته خوارج ناميده شدند و بعدها در عالم اسالم سالر از آن تاري

 (١و صدای بسيار براه انداختند.)
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وباله  پس از واقعاله تحکاليم، ايالن دسالته از عربسالتان خالارج شالدند

کوفالالاله وبالالالين النهالالالرين مهالالالاجرت کردنالالالد،ولی درآنجالالالااز اذيالالالت دسالالالتگاه 

خالفت درامان نبودند. سرانجام خوارج به ايران روی آوردنالد و عالده 

يی از آنها به شهرهای فارس وکرمان و سيسالتان کاله از مرکزخالفالت 

فاصالالله داشالالت کالالود کردنالالد. بالالزودی گالالروه هالالای محلالالی ناراضالالی از 

اوضالالاع هالالم طالالرظ خالالوارج راگرفتنالالد وگالالاه وبيگالالاه برعمالالال و دسالالت 

نشاندگان خلفا خروج ميکردندو برای دسالتگاه خالفالت درد سالرفراوان 

زباله سالبب همکالاری بالا خالوارج توليد مينمودنالد. ايالن گالروه ناراضالی ني

 بعدها خارجی شمرده می شدند. 

بايد ملتفت بود که مهاجرت خوارج از بصره و بالين النهالرين و 

علالالت پيکاروپيگردخليفالاله ه تمرکزشالالان درکرمالالان وسيسالالتان بيشالالتر بالال

چهالالارم ومعاويالاله وجانشالالينانش بالالود. خراسالالان ومخصوصالالاً سيسالالتان از 

ه خالالوارج کالاله در بالالين ديرگالالاهی بالالرای نشالالو ونمالالای افکالالار وعقايالالدگرو

 النهرين از اهميتش کاسته شده بود، جای امنی بود.

 دردوره خالفالالالالالالت معاويالالالالالاله انديشالالالالالاله خالالالالالالروج برفرمالالالالالالانروای 

ربنالالا اخرجنالالامن هذالقريالاله »جباروخدانشالالناس) بازتالالابی ازآيالاله قرآنالالی 

)پروردگالالاراه مالالارا ازدهکالالده سالالتمگران بيالالرون ببالالر(، « الظالالالم اهلهالالا

وانيالالد و آنالالان خالالود را از بيشالالتر ريشالاله هالالای ژرفالالی درميالالان خالالوارج د

 مسلمانان جداميکردند. 

اعتقالالاد اينکالاله خلالالوص ايمالالان تنهالالا آزمالالون آدمالالی اسالالت، گونالاله ای 

تساوی طلبی بنيادی بود کاله برجامعاله خالوارج ،لباله داشالت. امتيالازات 

نسالالبی، حتالالی درمالالورد قبيلالاله قالالريش کالاله قبيلالاله خالالود پيالالامبر بالالود اهميتالالی 

بالالاله پالالالاره ای از اقالالالوام  نداشالالالت. ايالالالن جنالالالبش تسالالالاوی طلبالالالی اجتمالالالاعی

،يرعالالرب درون امپراتالالوری اسالالالم سالالرايت کالالرد. بالالويژه کالاله دراوايالالل 

دوره اسالالالمی بالالا ايالالن اقالالوام همچالالون مالالوالی يالالا شالالهروندان درجالاله دوم 
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ايالالران پالالاره ای رنجشالالها و ناخرسالالندی از فاتحالالان  رفتالالار ميکردنالالد. در

 (۲عرب درکانال مذهب خارجی افتاد.)

 ايد اجماع مساللمانان انتخالاب کننالد به عقيده خوارج، خليفه را ب»

ترين شخصی را اگالر شايسالتگی نشالان   گمنام و مردم حق داشته باشند

داده باشد، بخالفت برگزينند، همچنين به عقيده ايشان بايد تمام کسالانی 

انالالد از عالالرب و ،يرعالالرب از جزيالاله و خالالراج معالالاظ  کالاله اسالالالم آورده

يالالان اعضالالای باشالالند و زمالالين بايالالد ملالالک جامعالاله اسالالالمی باشالالد و درم

« جامعه اسالمی تفاوتی شديد ازلحاظ فقير و،نی وجالود نداشالته باشالد.

(۳) 

 دربالالالاره عقايالالالد واقعالالالی خالالالوارج  بالالاله نظالالالر علالالالی ميرفطالالالروس  

يالا عقايالد واقعالی آنالان دسالتخوش  درمنابع اسالمی اساساً سکوت شده و

کالاله در کينالاله  يالالاد آورشالالد ايالن بايالالد جعالل و تحريالالظ شالالده اسالالت.با وجالالود

ارج وجعالل و تحريالظ کالردن عقايدشالان مفرخالان توزی نسالبت باله خالو

شيعی بيش از ديگران فعال بوده اند، چالرا کاله بهرحال،حضالرت علالی 

 (۴)امام اول شيعيان( بدست خوارج به قتل رسيده است. )

      پيکالالار هالالای خالالوارج درتمالالام دوران خالفالالت حضالالرت علالالی 

ومعاويالاله ويزيد)پسالالر معاويالاله( و جانشالالينان شالالان ادامالاله داشالالت. پالالس از 

تن آنان بقتالل  ١٨٠٠که  «نهروان»رکوب خونين خوارج در جنگ س

تنهالالالا مرايالالالارای آن بالالالود کالالاله چشالالالم »رسالالاليدند، حضالالالرت علالالالی گفالالالت   

( درعهد معاويه نيز اين فرقاله مالورد پيگالرد ۵« )فتنه)خوارج( برکنم.

شالالديد قالالرار داشالالتند. بالاله تصالالري  طبالالری، تالالا هنگالالام مالالرگ يزيالالد، زيالالاد 

خالالوارج را کشالالتند وعبيالالد  سالاليزده هالالزارکس از»وپسالالرش )عبيالالد (

( عبيالالد  بالاله منظالالور ۶« )چهالالارهزارتن از آنالالان را بالاله زنالالدان کالالرد.

تالالالا نعالالالش هالالالای زنالالالان  کاسالالالتن از شالالالورو حالالالرارت آنالالالان ، فرمالالالان داد

 (۷لخت کرده وبرهنه درعرصه کارزارباقی گذاردند.) را« خوارج»
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» طبری علل استقبال مردم را ازخوارج چنين گزارش ميدهد  

نيز بسياری از آنالان کاله حجالاج  ميخواستند و ز مردم که دنيابسياری ا

)ظالم ترين حاکم اموی درعراق( به سبب مال يالا مظلماله يالی درطلالب 

يا آنان که حجاج کسالان شالان راکشالته بالود، روی باله خالوارج  شان بود

هرجالالای » ( مولالالظ تالالاريخ سيسالالتان نيزتاکيالالد ميکندکالاله  ٨« )آوردنالالد.

اص وعالام ـالـ بديشالان پيوسالته همالی و مالردم ـالـ خال خوارج بيرون آمدنالد

 (۹« )گشت.

 و  رهبران خالوارج عناصالری آگالاه وشالجاع ودرسالتکاری بودنالد

الالالالری يکالالالالی از « مجمالالالالل التالالالالواريخ والقصالالالالص»مولالالالالظ  دربالالالالاره ق طَّ

 ۷۴و اندرسالالالال » تنالالالدروترين رهبالالالران خالالالوارج )ازارقالالاله( مينويسالالالد  

شالالد مهتالالر خالالوارج وسالالخت فاضالالل وفصالالي  ،  قطالالری بالالن الفجاعالاله پيالالدا

و اهالواز و آن حالدود را  به های او را نسالخت همالی کردنالدچنانکه خط

 (١٠« )بگرفت.

 موسالی پسالر طلحاله بالن  ۷۵بروايت تاريخ سيستان تا آ،از سالال 

هجری( بود که سکه های  ۷۵عبد  والی سيستان بود. در اين سال )

قطری بن فجائه ، رهبر ازارقه سيستان درسکه خاناله زرنالگ ضالرب 

بود و احتمابً پالاره  ام دراوج قدرت خود( قطری در اين اي١١گرديد.)

ای آشوبهای داخلی سبب گرديده که خوارج يا همدبن ايشان مفقتاً در 

 زرنگ قدرت را بدست گيرند. 

 

  خوارج در سیستان : قیام

 خراسان و مخصوصاً سيستان از ديرگالاهی بالرای نشالو و نمالای 

کاسته شده  افکار و عقايد گروه خوارج که در بين النهرين از اهميتش

 بود، جای امنی بود.
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اند کاله  قطالری  درباره آ،از نهضت خوارج در سيسالتان نوشالته 

بن فجاعه يکی از پيشالوايان معالروظ خالوارج قالبالً بالا عبالدالرحمن بالن 

سمره به سيستان آمده بود و از وضع جغرافيائی آن جا بخوبی آگاهی 

 داشت پس از آنکه حجالاج عرصاله را بالر خالوارج در بصالره و عالراق

( و طالولی ١۲تنک کالرد، قطالری کسالان خالود را باله سيسالتان فرسالتاد.)

شالالان  نکشالاليد کالاله نالالواحی کرمالالان و سيسالالتان پالالر از خالالوارج شالالد و قدرت

 بيشتر از قدرت نظامی دستگاه خالفت در اين نواحی گرديد.

 چون درين وقت خوارج در سيستان قدرت بيشتری يافته بودند  

عبالالد  بالالن عالالامر آنالالانرا  و يکالالی از معالالاريظ مقالاليم سيسالالتان موسالالوم بالاله

ومردمان سيستان همه شيعت عبد  بن عالامر بودنالد » رهبری ميکرد

( حجالالاج بالاله عبالالدالرحمن دسالالتور ١۳« )و او از بزرگالالان سيسالالتان بالالود.

« سالالر عبالالد  بالالن عالالامر در وقالالت نزديالالک مالالن فرسالالت.»داده بالالود کالاله 

( ولی عبدالرحمن که هنگام ورود به سيستان نان و نمک عبالد  ١۴)

بن عامر را خورده بود، از انجام اين کار انکارکرد، اما بسالوی کابالل 

 به بست رسيد و رتبيل را دنبال کرد.

 به هرحال حجالاج کاله از گالرفتن خبالر شکسالت عبيالد  در کابالل 

متغيالالر گشالالته بالالود، بعالالد از اسالالتيذان دمشالالق، مجالالدداً سالالپاهی مرکالالب از 

انتخالاب  نفر از جنگجويالان کوفاله را۲٠٠٠٠نفر از بصره و  ۲٠٠٠٠

و در تحت قيالادت عبالدالرحمن بالن اشالعث بجنالگ خالوارج و فالت  کابالل 

فرستاد. حجاج کليه مواجب و حقوق اين سپاه را که دو ميليالون درهالم 

ميشالالد پالاليش از پالاليش بالاله ايالالن قشالالون پرداخالالت کالالرد. سالالربازان آن را بالاله 

اسالال  وسالالالل بياراسالالت. ايالالن سالالپاه آنقالالدر مجهالالز و مجلالالل بودکالاله نالالام 

 ( ١۵لشکر طاوسان را بخود گرفت.) يعنی« جيش الطواويس»

 ماليالدی( باله  ۶۹۹هجالری) اوايالل  ۷۹اين سپاه در اواخالر سالال 

سيستان مواصلت ورزيد. و درخطبه ايکه ابن اشعث در زرنگ ايراد 



قیام ها.... حماسۀ  235 

کردهمالاله جنالالگ آوران عالالرب سيسالالتان را زيالالر پالالرچم خالالود فراخوانالالد. 

درهمين وقت سالپاه ديگالری از طبرسالتان بسالرکردگی بالرادران اشالعث 

امهای قاسم وصبال نيز به او پيوستند. ابن اشالعث بسالت را پايگالاه به ن

عملياتی خود بسوی کابل برگزيد. کابلشاه از اين لشکرکشی به هراس 

افتالالاد و از تلفالالات مسالاللمانان در سالالفر جنگالالی جالاليش الفنالالا ابالالراز تأسالالظ 

کردو پيشنهاد نمود که به قرار گذشته خراج به پردازد و گروگانهايی 

ای دستيابی به صل  پيش اوفرستاده است بازفرستد. امالا که عبيد  بر

 اين پيشنهاد مورد قبول سپاهسابر عرب قرار نگرفت. 

 بيل مشاور هوشياری از خوارج داشت که از زمان زيالاد بالن رت

ابيالاله درسيسالالتان زنالالدگی ميکالالرد. بالاله مشالالورت او زنبيالالل از پالاليش سالالپاه 

سالم را باله طاوسان باله شالرق عقالب نشسالت . ابالن اشالعث بالرادر خالود قا

الالالرخن فرسالالتاد تالالا درآنجالالا مسالالتقر شالالود. قاسالالم وقتالالی بالاله الالالرخن رسالاليد 

دريافت که جز بيوه زنان کسی باقی نمانده است. رتبيل مثل گذشته به 

آهسالالتگی عقالالب مالالی نشسالالت و سالالپاه عالالرب او را تعقيالالب ميکالالرد، امالالا 

لشکريان عرب که در طول راه گالاو وگوسالفند و اندوختاله هالای مالردم 

د، آنقدر سنگين بار شده بودندکه توان حرکالت سالريع را ا،تنام ميکردن

را نداشتند. اين کندی حرکت در راه های دشوارگذار، فصالل زمسالتان 

را نزديک ميساخت . عبالدالرحمن مجبورشالد جنالگ فيصالله کالن را باله 

بهار سال آينده موکول کنالد، ولالی ايالن چيالزی بودکاله حجالاج آن رانمالی 

اب قالرار داد و کتبالا  او را پذيرفت و بنابرين عبالدالرحمن را مالورد عتال

متهم به تالرس و جالبن و تهديالد باله عالزل نمالود. عبالدالرحمن کاله مالردی 

مالالدبر و دليالالری بالالود، برآشالالفت و فرمالالان حجالالاج را بالالا دسالالتکاری در 

اجتماع سپاه قرائت نمود که در آن برخی از رجال و سرکردگان سپاه 

ه  برطرظ و برخی بجای آنها نامزد شده بودنالد و نيالز امالر شالده بودکال

بدون درنگ بر زابالل وکابالل حملاله کننالد، آباديهالا را ويالران و زنالان و 
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مالالالردان را اسالالالير نماينالالالد. سالالالرداران عالالالرب چالالالون ابوطفيالالالل عالالالامر و 

عبدالمفمن ربيعی مخالفت خود را با اين فرمان ابراز داشالتند و اولالی 

 خطابه ای برضد حجاج داد وگفت 

 حجههاج اگههر سههپاه پیههروز شههود، غنههایم و بههاج وخههراج از آن » 

است و اگردشمن برشما چیره شود، شما درنظر حجاج پسهت و دون 

همت خواهید بود. درحالی که این مملکت گورستان ابدی شماست و 

دیگهر بهه دیهدارعزیزان وخهانواده ههای خودنخواهیهد رسهید. سهوقیات 

حجاج در این کشور، شبیه سوقیات فرعهون در رود نیهل اسهت. پهس 

خلهع وبها امیرخهود عبهدالرحمن بیعهت بیائید کهه دشهمن خهدا)حجاج( را

کنههیم و عههوض کابههل بههه کوفههه رویههم و حجههاج را از وطههن خههود طههرد 

سههپاه عههرب بهها شههخص عبههدالرحمن بهها سههوگند قههرآن بیعههت « نمههائیم.

 ( ۱۶کردند.)

سپس عبدالرحمن ابن اشعث عياض بالن هميالان بکالری سدوسالی 

اولالی وعبد  بن عامرتميمی را به جانشينی خود درسيستان برگزيد و

را به حکومت بست ودومی را به حکومت زرنالگ گماشالت. همچنالان 

بازنبيالالل صالالل  کالالرد بالاله ايالالن شالالرط کالاله اگالالر اوپيروزگالالردد از زنبيالالل 

ديگرخالالراج نخواهالالدگرفت واگالالراز حجالالاج شکسالالت خالالورد زنبيالالل وی 

(  سالپاه طاوسالان را باخودگرفالت و برحجالاج ١۷رادرکابل پنالاه دهالد.) 

شتاد حالرب، حجالاج را هزيمالت بشوريد و گويند در نزديکی کوفه دره

داد ولی در حرب هشتاد ويکم از طرظ قشون حجالاج شکسالت خالورد 

دوباره به سيسالتان روی آورد ولالی حالاکم دسالت نشالانده ً او عبالد  بالن 

عالالالامر دروازه هالالالای زرنالالالگ را بالالالروی ابالالالن اشالالالعث بسالالالت ، امالالالامردم 

سيستان از او حمايت کردند.عبدالرحمن ناگزير چند روزی در بيرون 

شالکرگاه زد، ولالی مجبالور شدرهسالالپار بسالت گالردد. حالاکم بسالالت شالهر ل

عياض بن هميان ابن اشعث را پذيرفت ولی همينکه به شهر داخل شد 
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وی را در بند کرد بدان اميد که با دستگيری ابالن اشالعث حجالاج باله او 

امان دهد و از گناهانش درگذرد. اماوقتی زنبيل از قضاليه مطلالع شالد، 

اصالره گرفالت وعيالاض را تهديالد کالرد به بست آمالد و آن شالهررا درمح

که اگر به او آزار رسانی ويا آسيبی دهی، من از اينجا نخالواهم رفالت 

تا ترا نکشم و خانواده ترا اسير و اموال ترا به ،ارت نسپرم. عياض 

از تهديالالد زنبيالالالل برجالالان خودترسالالاليد و ابالالن اشالالالعث را بالالا گروهالالالی از 

ی پالالذيرفت و سالالپاهيانش بالاله زنبيالالل تحويالالل داد و زنبيالالل وی را بگرمالال

 ( ١٨حرمت بسيار نهاد.) 

 در اين ميان قسمت بيشتر سپاهيان او که شمارشالان از تالازی و 

هالالزار ميرسالاليد در سيسالتان بالالاقی مانالالده بودنالالد.در ميالالان  ۶٠سالگزی بالاله 

سالالپاه ابالالن اشالالعث سالالرکردگانی چالالون عبالالدالرحمن بالالن عبالالاس هاشالالمی 

را وعبيالالد  بالالن عبالالدالرحمن بالالن سالالمره وجالالود داشالالتند و اينالالان سالالپاه 

بشالالورش واداشالالتند و زرنالالگ را شالالهر بنالالدان کردنالالد و آن را از دسالالت 

عبد  بن عامر بيرون آوردند و به ابن اشالعث پيغالام فرسالتادند کاله باله 

سيستان باز گردد. چون ابن اشعث در دست شاه کابل بود، شورشاليان 

بالالا شالالنيدن آوازه آمدآمالالد سالالپاه شالالام تحالالت سالالرکردگی عمالالاره بالالن تمالاليم 

هبالالران سالالپاه ميدانسالالتند کالاله نمالالی تواننالالد چشالالم عفالالو بيمنالالاک گرديدنالالد. ر

ازحجالالاج داشالالته باشالالند، پالالس بسالالوی خراسالالان حرکالالت کردنالالد واميالالدوار 

بودند که همقبيلگالان عراقالی ايشالان درخراسالان باله پشالتيبانی از ايشالان 

برخيزند.آنان هرات را به تصرظ خود در آوردند و حاکم محلی رقاد 

تالالا والالالی خراسالالان)يزيد( بالالن عبيالالد ازدی را کشالالتند.اين عمالالل سالالبب شالالد 

برضد شان اقدام کند، وسپاه شورشی را تار ومارو عده ای راگرفتالار 

نمايالالد.وی برخالالی ازسالالرکردگان شورشالاليان را کالاله ا زقبيلالاله او از يمالالن 

بودند توانست از زيالر سالاطور حجالاج نجالات ببخشالد،ولی بقياله را نالزد 
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 حجاج بفرسالتد و حجالاج تمالام آنالان را در شهرنوبنيادواسالط گالردن زد.

(١۹ ) 

بدستور حجاج سپاه عظيمی از خراسان تحت قيادت قتيبه ونيالز 

برادريزيد والی خراسالان، بالرای دسالتگيری ابالن « مفضل»بسرکردگی

اشعث بسوی سيستان حرکت کردو در نبردهای که باسالپاه ابالن اشالعث 

در سيستان نمود، ابن اشعث شکست خورد وبسوی قلمرو زنبيل کشيد 

بالاله جالالرم هالالواداری ازابالالن اشالالعث ويالالران وسالالپاهيان قتيبالاله سيسالالتان را 

 نمودند. 

 حجاج نامه تهديد آميزی به زنبيل نوشت و ابن اشالعث را از او 

مطالبه کرد، سرانجام عربی که در دربار زنبيالل حضالور داشالت بالاب 

گفتگو با حجاج را باز نمود .حجالاج پيشالنهاد کالرد کاله اگالر زنبيالل ابالن 

داخالالت خالالراج معالالاظ اشالالعث را بالالدو تسالالليم کنالالدوی تالالا هفالالت سالالال از پر

خواهالالد بالالود. سالالرانجام پيمالالانی بسالالته شالالدکه در آن شالالرط گرديالالده بالالود   

مسلمانان تا ده سال به قلمالرو زنبيالل نتازنالد و پالس از پايالان ايالن مالدت 

هزار درهم خراج دهالد.  قالرار شالد ابالن اشالعث را بالا  ۹٠٠وی سابنه 

 تنی چند از همراهان و خانواده اش به نماينالده حجالاج عمالاره بالن تماليم

تسليم کنند، اما پيش از اينکه اين کار انجام کيرد، ابن اشالعث خالود را 

( بروايالالت تالالاريخ سيسالالتان، کابلشالالاه عبالالدالرحمن راگرفالالت ۲٠کشالالت.) 

ويک پای او را بايالک زنالدانی ديگردربنالدنهادواين دو همبنالد مالدتهادر 

بند بودند. سرانجام ابن اشعث خود را از بامی در رخن فروانداخت و 

هجالری(. بدسالتوررتبيل سالرعبدالرحمن از ٨۵جالان دادنالد)هردو همبند 

( بدين ترتيب داسالتان شالورش ۲١تن جدا وبرای حجاج فرستاده شد.) 

 سپاه طاوسان به پايان رسيد.

 از آن ببعالالالد همينکالالاله فرصالالالتی دسالالالت ميالالالداد خالالالوارج طغيالالالان  

کفايالت را از سالر مالردم کالم ميکردنالد  ميکردند و شالر عمالال ظالالم و بی
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جالالری خالالوارج طغيالالان کردنالالدو حالالاکم امالالوی ه ١٠۷چنانکالاله درسالالال 

سيستان يزيد بن ،ريظ را درحالی که درمجلس نشسالته بالود وهالزارو 

پانصد مرد مسل  از او حفاظت ميکردند، کشتند. هشام بالن عبالدالملک 

)خليفالالاله اموی(سالالالپاهی فالالالراوان بالالالرای سالالالرکوبی خالالالوارج بالالاله سيسالالالتان 

 فرستاد، مگر درجنگ های شديدی که با خوارج صورت گرفت هماله

حتی یک تن »لشکريان خليفه کشته شدند، بطوری که به قول يعقوبی 

م(  ۷۲۵هالـ ) ١٠۷( بارديگر در سال ۲۲) «از ایشان جان بدر نبرد.

خوارج سيستان قيالام کردنالد و اميالر شالرط سيسالتان )بشالر حالواری( را 

م(  ۷۴۳هالالـ )= ١۲۶( در سالالال ۲۳کشالالتند وبالالر سيسالالتان ،لبالاله يافتنالالد. )

هالای سالختی  نالی بکالر از خالوارج سيسالتان جنگبين قبايل بنی تماليم و ب

درگرفت که دو سال دوام کرد و بقالول مفلالظ نالامعلوم تالاريخ سيسالتان 

حربهالالا و کشالالتن بسالاليار شالالد و هالالر روز حالالرب بالالود و ،و،الالا، و تمالالام »

« سيستان باله دو گالروه گشالتند. هالر گروهالی هالوای يالک گالروه جسالت.

سالتان درين حرب عالوه از جوانالان، بسالياری از بزرگالان و پيالران سي

ناميدنالد. « واقعاله الشاليو »نيز کشالته شالدند و بالدان سالبب آن حالرب را 

(۲۴) 

   خالالارجی کالاله بالالا  م( شالاليبان بالالن سالاللمه ۷۴۷هالالـ )= ١۳٠در سالالنه 

های نصر بن سيار همنوا و همکار بود، با  ابومسلم خراسانی درجنگ

مالالردم سيسالالالتان همدسالالالت شالالد و برضالالالد عبالالالد  بالالن معاويالالاله حکمالالالران 

يالن پيکالار کشالته شالد، ولالی مالردم سيسالتان سيستان خروج کرد. وی در

م( خالوارج  ۷۵٨هجالری ) ١۴١عبد  را بسوی فراه راندند. در سال 

و  -رون و جالول  -از روسالتای »کاله اصالال  حضین بن رقهادبرهبری 

بر ضد حکمران عباسی سيستان )سليمان بن « مردی بزرگ زاده بود

ی عبالالد ( خالالروج کردنالالد. گرچالاله حضالالين دريالالن شالالورش کشالالته شالالد ولالال
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مالالردم شالالهر سالالليمان را اسالالير گرفتنالالد و وبيالالت را بالاله هنالالادی السالالری 

 (۲۵سپردند. )

 م( دربست مردی بنالام محمالد  ۷۶۷ ۶٨هجری ) ١۵٠در سال  

بن شداد بر ضد يزيد بن منصور خليفه حکمران سيسالتان قيالام کالرد و 

هالالای آذرويالاله المجوسالالی و مرزبالالان  دو نفالالر از زردشالالتيان سيسالالتان بنام

ود از او پشالالتيبانی کردنالالد. ابالالن منصالالور از قالالوای مجوسالالی بالالا افالالراد خالال

شداد شکست خورد و به نيشالاپور فالرار کالرد و در راه فالرار، عبيالد  

بن العال  را که از اهل سيستان بود، بحکومالت سيسالتان نالامزد نمالود. 

خليفالاله منصالالور چالالون از فالالرار پسالالرش از سيسالالتان آگالالاه شالالد، مالالردی 

زايالالده شالاليبانی بحکومالالت  ئی را بنالالام معالالن بالالن سالالختگير و هالالم بخشالالاينده

 (۲۶سيستان فرستاد. )

 

 امیرمعن،حاکمی که مردم را مصادره میکرد:

 خراسان و سيسالتان بالرای عمالال و دسالتگاه خالفالت عباسالی، باله 

های پياپی مردم بانتقام خون ابومسلم خراسانی،  ها و قيام سبب شورش

يک پارچه آتش شده بود. هنوز آتش يک شورش خاموش نميشالد، کاله 

ديگری از يالک محالل ديگالر خراسالان بالر ضالد ساللطه عباسالی سالر قيام 

آشام خليفه منصور با بيرحمی به سرکوبی آن  ميزد و باز دستگاه خون

اقالالدام ميکالالرد. سالالرکوبی قيالالام اسالالتاد سالاليس هراتالالی بالاله معاونالالت حالالريش 

بسالالت   هالالای مالالردم را بکلالالی خالالاموش نکالالرد. طغيالالان سيسالالتانی، طغيان

ردشالالالالتيان سيسالالالالتان برهبالالالالری ابالالالالن شالالالالداد و همکالالالالاری و معاونالالالالت ز

بسرکردگی آذرويه و مرزبان مجوسی، منصورخليفه را وادار ساخت 

تالالا دوسالالت نزديالالک خالالود،معن بالالن زايالالده شالاليبانی را بحکومالالت سيسالالتان 

هـ(. معن مردی سختگير  ١۵١وسرکوبی شورشيان آن ديار بفرستد.)

المثل شده  بود و از لحاظ بخشش و تبذير مال، در ميان اعراب ضرب
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و هم نتوانست جلو طغيان مردم سيستان را بگيالرد. زيالرا بود. معهذا ا

مال بجور همی ستدی و بجود همی دادی، تا به تبهذیر کهردن »که او 

 (۲۷) «کردن بد، دل بخردان از او بر شد. مال و تدبیر

 المال  مفلظ نامعلوم تاريخ سيستان، از اسراظ و تبذير مال بيت

جالالب توجاله دارد و  توسط امير معالن بالر اقالوام عربالی خالويش روايالت

ميگويد معن روزی در بدل پنن شش بيت که مروان شاعر عربالی در 

مالالالدحش سالالالروده بالالالود، تمالالالام بيالالالت المالالالال را بدوبخشالالاليد، و سالالالوگند يالالالاد 

بخدای تعالی که اگر مرا دينار )در بيت المال( بالودی و تالو هالم »کرد 

« می. چنين تا هزار بيت همی گفتی، هر بيتی را هزار دينار همی داد

مالالوردش از جيالالب مالالردم  های بی ( بدينگونالاله اميالالر معالالن بالالا بخشالالش۲٨)

برای خالود شالهرت کمالايی ميکالرد، درحاليکاله کمرمالردم زيربالارخراج 

حساب دولت وظلالم مالاموران وصالول ماليالات خالم گشالته بود.وچالون  بی

خزانه خالی ميگشت، عمال عباسالی در پالی بهاناله ميگشالتند تالامردم را 

ن خالالالالراج ازرتبيل)شالالالالاه مصالالالالادره کننالالالالد.باری اميالالالالرمعن بقصالالالالدگرفت

ها  او را هدیههه»زابلسالالتان( يزيالالد بالالن مزيالالد را بالاله قندهارفرسالالتادورتبيل

فرسهههتاد از ووانهههی سهههیمین و قباههههای ترکهههی از ابریشهههم و چیزههههای 

( امالالا اميالالر معالالن آن مقالالدار را انالالدک شالالمرد و در کمالالين ۲۹) «لطیههف.

سههی »حملالاله بالالر رتبيالالل نشسالالت و روزی ناگهالالان بالالر سالالپاه رتبيالالل زد و

از آن به یکجا اسیرکرد و داماد رتبیل زنهارخواسهت... و  هزارمردم

معهههن انهههدر بازگشهههتن مردمهههان بسهههت را مصهههادره کهههرد، و چهههون بهههه 

سیسههتان آمههد، همههان عههادت فههرو گرفههت کههه بهها مردمان)بسههت( همههی 

 (۳٠) «داشت. مردمان سیستان شوریده گشتند.

 مردم که هالر روز بيشالتر از روز پيشالتر از حالاکم جديالد صالدمه 

ند، در صالدد چالاره برآمدنالد. عبيالد  بالن عالال  يکالی از معالاريظ ميديد

سيستان شکايت اين رفتار را باله منصالور خليفاله نوشالت. ايالن ناماله در 
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راه بدسالالت جاسوسالالان معالالن افتالالاد و معالالن از مضالالمون آن آگالالاه شالالد. او 

نويسالالنده نامالاله يعنالالی عبيالالد  را کالاله مالالردی بالالا حشالالمت و محتالالرم بالالود 

ر او را تراشالالاليدند و چهالالالار صالالالد احضالالالار کالالالرد و دسالالالتور داد تالالالا سالالال

اش زدنالالد، سالالپس امالالر داد تالالا همالاله کسالالانی را کالاله بالالا عبيالالد   تازيانالاله

همراهی کرده بودند گردن بزننالد،ولی آن گالروه بالا توسالل باله رشالوه و 

خويشالتن را بالاز خريدنالد و مالالی »پرداخت تمام مايملک خود به معن 

بنالد بالر عظيم از ايشالان بسالتد و چهالل مالرد را گرفالت از آن خالوارج و 

نهاد و به بست فرستاد که کارشان فرمايند،... و فرمالود باله ايشالان در 

کارکردن شتاب کنيالد وهالر جالای کاله تمالام شالدی ناماله کالردی کاله جالای 

 (۳١« )ديگر نيز چنين و چنين بکنيد.

 امير معن در واقع امر کرده بود تا برايش از طريق کار بيگار 

حقات وساليع بنالا کننالد، تالا بوسيله يا،يان و شورشيان کاخی مجلل با مل

شورشاليان را گوشالمالی داده باشالد و ثانيالاً بنالايی از خالود اوبً بدينوسيله 

در سيسالالالتان بيادگالالالار مانالالالده باشالالالد. در حقيقالالالت ايالالالن بنالالالا اعمالالالار شالالالد و 

يادگاری از او در سيستان بجای ماند، مگر اين يادگار باله قيمالت جالان 

اسالالت بالالا هالالم  او تمالالام شالالد. ايالالن ر  داسالالتان هالالم از وقالالايع جالالالب توجالاله

 ميخوانيم 

 

 بیگاریان حاکم ُکش :

 های امير معن، موجب شد که بيگاريان زجر کشيده،  سختگيری

های قبلالالی، گروهالالی  سالالازی ئی بالالر ضالالد معالالن بچيننالالد. بالالا زمينه توظئالاله

( کالا  اميالر ۳۲« )بيعت کردند باله کشالتن او باله مکالابره.»ازبيگاريان 

آنچاله اميالر دسالتور داده، معن اتمام يافت و به او خبر داده شد که تمالام 

اتمام يافته و آماده گشايش است. امير معالن بالرای ديالدن کالا  باله بسالت 
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)؟( رفت و هنگام بازديد کوشک بالر بالام آن بالاب شالده، بفکالر افتالاد کاله 

 در ايوان کوشک خود شراب بنوشد.

 بيگاريان که منتظر ورود امير معالن بودنالد، بالا اطالالع از آمالدن 

ل ساير روزها، هر يالک پشالتاره نالی باله معن به کوشک، آنروز هم مث

بهانالاله سالالوخت شالالبانه، بالالر پشالالت گرفتنالالد و روانالاله کوشالالک شالالدند. در 

نزديالالک کوشالالک، پيشالالکار معالالن از ورودشالالان بالاله کالالا  ممانعالالت کالالرد. 

هرچاله از پيشالکار تقاضالا کردنالد تالا باله آنهالا اجالازه مالقالات بالا اميالر را 

مالا »ندکه  بدهند، ولی حاجب مانع ميشد، سرانجام با فرياد اعالم داشالت

« آن کا  خويش تمام کرديم )اما تو( عطا  اميالر از مالاهمی دورکنالیه

(۳۳ ) 

 معن کاله از ايالوان کالا  جريالان را مشالاهده ميکالرد، داد و فريالاد 

بيگاريان را شنيد و گفت بگذاريد پيش بياينالد. بيگاريالان پاليش رفتنالد و 

 های نالی را بالر زمالين همينکه در چند قدمی امير معن رسيدند، پشالتاره

گذاشتند و ناگهان هر يک خنجريکه درميان پشتاره پنهان کرده بودند، 

بدر آوردند و بطور دسته جمعی بر اوحمله بردند. معن ،الافلگير شالده 

بالالود و هالاليس وسالاليله دفالالاعی نداشالالت.به اطالالراظ خالالود نگالالاه کالالرد، بالشالالی 

نزديکش بود و برداشت و از آن بجای سپر استفاده کرد. اما بيگاريان 

هالالالا و شمشالالاليرها را متوجالالاله او سالالالاختند و او را  نجراز هالالالر طالالالرظ خ

 جراحات 

بسيار زدند و سرانجام شالکم او را کاله اتفاقالاً بالزرگ هالم بالود، دريدنالد. 

(۳۴) 

  ١۵۲الحجالالاله  ذی ۲۲بروايالالالت تالالالاريخ سيسالالالتان ايالالالن واقعالالاله در 

( در اينجالالا ۳۵هجالالری روی داد و معالالن را دربسالالت بخالالاک سالالپردند. )

چگونه مفلالظ )گمنالام( تالاريخ توضي  اين نکته هم ضروری است که 

سيستان که خالودش از اهالل سيسالتان بالوده در بالاب موقعيالت کالا  اميالر 
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معن دچار اشتباه شده و محالل قصالر و کوشالک اميالر معالن را دربسالت 

سراغ داده است؟ شالايد توجاله او باله کتالاب البلالدان يعقالوبی او را دچالار 

 چنين اشتباهی نموده باشد.

 س محلالالی بالاله اميالالر معالالن زيالالرا امالالروز در گالالرد و نالالوال بسالالت هالالي

شيبانی منسوب نيست و نه هم از قبر او دربست سرا،ی هست. ولالی 

کيلومتری جنوب شرق زرنن، درميان  ۲۵-۲٠در نيمروز، امروز در

« دشالت اميالران صالاحب »دشت صاظ وهمواريکه عالوام النالاس آنالرا 

های وسالاليع و  اسالالت، خرابالاله« اميالالر معالالن» گويندوصالالورت درسالالت آن 

اغ امير معن معلوم و مشهور است و در پنجصد دور و دراز کا  و ب

های  شالالش صالالد قالالدمی ،الالرب ايالالن کالالا  کالاله هنالالوز هالالم برخالالی از خانالاله

عريض و طويل گنبدی ساخت آن بالا کمالی تالرميم قابالل اسالتفاده اسالت، 

موجود است که محل ارادت «امير معن » مقبره و مسجد منسوب به 

 و اخالص مردم نيمروز و نقاط مجاور ميباشد. 

 

  دامه می یابد:ا قیام

 يزيد بن مزيد سردار عربی معن، با آگاهی از قتل حاکم، فوری 

مهاجمين را تالار ومالار کالرد و،ايلاله را خوابانالد و خالود حالاکم سيسالتان 

شالالد، ولالالی حکومالالت او در سيسالالتان ديالالر دوام نکالالرد و خليفالاله منصالالور، 

بجای او تميم بن عمر سرخسالی را کاله حالاکم هالرات بالود، باله سيسالتان 

هجری وارد سيستان شالد و يزيالد بالن مزيالد  ١۵۳در سال فرستاد و او 

( طالولی نکشاليد کاله ۳۶را اسير گرفته تحالت الحفالظ باله بغالداد فرسالتاد.)

خالالوارج مکالالرراً دسالالت بالاله عصالاليان زدنالالد و در ،يبالالت تمالاليم نايالالب او 

هـ( و به جالای او  ١۵۶)حضين بن محمد( را روز عاشوری کشتند ) 

رداشالتند. وقتالی بغالداد از عبيد  بن عال  سيستانی را بحکومت خود ب

ئالالی جالالز ايالالن نديالالد کالاله بالالرای اسالالکات عصالاليان   قضالاليه آگالالاه شالالد چالالاره
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خوارج، تميم را مجدداً به هرات بگمارد و امالور سيسالتان را همچنالان 

 (۳۷درکظ عبيد  بن عال  باقی بگذارد. )

 ق) مهدی بجای منصور بخالفت نشسالت و او ١۵٨دو سال بعد(

اعی داد. حمزه قبالل از خالود، خالالد حکومت را به حمزه بن مالک خز

بن سويد را برای تا  مين اوضالاع باله سيسالتان فرسالتاد، مگالر خالوارج 

بالالر ضالالد خالالالد بالالن سالالويد قيالالام کردنالالد. « نالالول خالالارجی»تحالالت رهبالالری 

هالالـ(.  ١۵۹نبالالردی خالالونين درگرفالالت و گروهالالی از طالالرفين کشالالته شالالد)

( مگالر ۳٨بالود.)« عثمالان طالارابی»قوماندان قوای عباسی درين نبرد 

ان و ناآرامی در سيسالتان همچنالان اداماله داشالت، تالا آنکاله در سالال طغي

هجری مجدداً عبيد  بن عال  بحکومالت سيسالتان برداشالته شالد.  ١۶٠

در همين وقت يزيد بن مزيد با سالپاهی عظاليم از خراسالان باله سيسالتان 

بالالرای سالالرکوبی خالالوارج وارد شالالد و ايالالن هنگالالامی بودکالاله عبيالالد  از 

يالالد بالالن مزيالالد نمالالاز جنالالازه  او را خوانالالد جهالالان چشالالم پوشالاليده بالالود و يز

وسپس پسرخود فياض بن مزيد را بجای او بحکومالت سيسالتان نصالب 

 (۳۹کرد. )

 دوازده سالال ديگالر، حکالالام سيسالتان پالالی در پالی تغييالالر و  -در ده 

تبالالديل ميشالالدند و اوضالالاع سياسالالی آن جالالا بالالرای خالفالالت بغالالرنن شالالده 

ز ناحياله م( بالاز مالردی ا۷۹٠هجالری ) ١۷۲ميرفت. تالا آنکاله در سالال 

)يالا حصالين( ازمالوالی قاليس بالن ثعلباله در « حضالين»اوق سيستان بنام 

رأس يک جنبش ملی برضالد دسالتگاه خالفالت باشالعارهای مالذهبی قيالام 

 (۴٠کرد. )

 نيالالروی حضالالين تالالا آن حالالد قالالوی بالالود کالاله توانسالالت حملالاله حالالاکم 

سيسالتان )عثمالان بالن عمالالاره( را دفالع کنالد و تالالا هالرات و پوشالنگ و بالالا 

( وی در سرزمين دشوار گذار خراسان دو ۴١د،يس پيشروی نمايد.)

تر از سپاه خود پايداری کرد و  سال متمادی در برابر سپاه بسيار قوی
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نفالالری  ١۲٠٠٠تالالن از همراهالانش، سالالپاه  ۶٠٠بالاری در يالالک نبالرد بالالا 

( سالرانجام حضالين پالس ۴۲خليفه را در خراسان يکسالره نالابود کالرد. )

ط لشالکری از از پنن شش سالال پيکارهالای ضالد ساللطه  عباسالی، توسال

هموطنان خود که بنام مطوعه و ،ازيان يادم  شدند درنبردی خونين 

کاله در اسالفزار بالالين طالرفين صالورت گرفالالت، مغلالوب و بسالختی کشالالته 

 (۴۳م(. ) ۷۹۵هـ =  ١۷۷ربيع ابول  ١۳شد)

 در همالين ايالام فضالل بالن يحيالی برمکالی بحيالث والالی خراسالان و 

از طرظ خود يزيالد سيستان از جانب هارون رشيد تعيين گشت. و او 

هالالـ(. ١۷٨بالالن جريالالر را بحيالالث حالالاکم سيسالالتان فرسالالتاد )جمالالادی ابخالالر 

( يزيد بن جرير آن مردی نبود که بتواند اوضاع نا آرام سيسالتان ۴۴)

ادبالی و سالبک شالمردن نيالروی خالوارج  را آرام کند و ظالاهراً بعلالت بی

درسيسالالالتان از سيسالالالتان معالالالزول گشالالالت و فضالالالل برمکالالالی عالالالوض او 

هالـ(. ابالراهيم ١۷۹ل را بحکومت سيسالتان گماشالت. )ابراهيم بن جبرئي

هم کاری در سيستان از پيش برده نتوانست بلکه با لشکرکشی بسوی 

رخالالالذ )قنالالالدهار(، مشالالالکلی بالالالر مشالالالکالت خالفالالالت و اداره خراسالالالان و 

حکومت سيستان افزود، بدين معنی که دوباره مردم سيسالتان، خاصالتاً 

شمشير کشيدند  خوارج برهبری عمر بن مروان خارجی به روی وی

و پس از زور آزمائی بالا خالوارج، مجبالور شالد بشالهر زرنالن متحصالن 

 (۴۵شود. )

 هارون رشيد با آگاهی از خبرهای سيسالتان، حکومالت خراسالان 

و سيستان را صرفاً برای تنبيه يحيی برمکی باله علالی بالن عيسالی داد، 

های بزرگ خليفه بشمار ميرود. زيرا اين علی بن عيسالی   که از خبط

به پرکردن جيب خود و فرستادن هديه به بغدادباله چيزديگالری که جز 

خراسهههان :»قالالالیفکرنميکرد،دسالالالت تعالالالدی وسالالالتم دراز کردوبقالالالول بيه

وماوراءالنهرو ری وجبال و گرگان و طبرستان و کرمهان و سهپاهان 



قیام ها.... حماسۀ  247 

و خوارزم و نیمروز و سیستان بکند و بسوخت و آن ستد کهز حهد و 

 (۴۶)«۰۰۰شمار بگذشت 

 هجری( حکومت ١٨٠سال اول حکومتش )علی بن عيسی طی 

سيستان را اول به علی بن الحضين، بعد به همام بالن ساللمه، سالپس باله 

پسرخود حسين بن علی، پس از آن به نصر بن سليمان و بعالد دوبالاره 

( و بدينگونه ظرظ يک سالال پالنن حالاکم و ۴۷به يزيد بن جرير داد. )

يشتر ميتواند دست عامل به سيستان فرستاد تا ببيند کداميک خوبتر و ب

در جيالالب مالالردم فالالرو بالالرده و مالالال و ثالالروت مالالردم را بنالالاحق مصالالادره 

 نمايد و سهم بيشتر پول و مال از سيستان به او ميدهند. می

 هجری دوباره حکومت سيستان در  ١٨١همچنان از آ،از سال 

معرض دواطلبی خراج بيشتر از طرظ علالی بالن عيسالی گذاشالته شالد. 

ا به اصالرم بالن عبدالحميالد وبازدوبالاره باله وی ابتدا حکومت سيستان ر

همالالام بالالن سالاللمه و سالالپس بالاله پسالالر ديگالالر خالالود عيسالالی داد و او را بالاله 

 (۴٨سيستان فرستاد.) 

 عزل و نصب و تغيير و تبديل پی در پی حکالام خالود کالام علالی 

 بن عيسی به 

سيسالالالتان و جالالالور و سالالالتم مالالالاموران وصالالالول ماليالالالات بالالالر کشالالالاورزان، 

زور و اجحالاظ و ،يالره حالق کشالی مصادره و ،صب اموال مالردم بالا 

های دستگاه خالفت عباسی برعکس همبستگی و يکپارچگی مردم را  

دربرابر سلطه عباسی دوچندان ميکرد و به مصداق اين قول معروظ 

 مرحوم بهار 

 سزد ارعبـرت بشر گـردد            پـایداری و استقامت میخ

 شتر گـرددپــایــداریش بـی           بسرش هرچه بیشترکوبند
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هر قدر مردم از جانالب عمالال سالتمکاره مالورد سالتم و تعالدی و  

شکنجه و سرکوبی قرار ميگرفتند پايالداری و اسالتقامت مالردم، تنفالر و 

 شان بر ضد سلطه و استبداد عباسی بيشتر شده ميرفت. طغيان

 در چنالالين اوضالالاع و احالالوالی بالالود کالاله ناگهالالان مالالردی از ناحيالاله 

یهک درم »فريالاد زد، ای مالردمه  سيستان برخاسالت و« رون و جول»

( ۴۹) «خراج دیگر به خلیفه ندهید، چون شما را نگاه نتواند داشت.

اين فرياد، فرياد عصيانگر سيستان، حمالزه پسالر آذرک بالود کاله پشالت 

 خالفت را بلرزه درآورد.

 مالالردم سيسالالتان کالاله از دسالالت عمالالال ديالالوان و مالالامورين وصالالول 

بخش هموطن خود )حمزه  جاتماليات بجان رسيده بودند، باين فرياد ن

سيسالالتانی( لبيالالالک گفتنالالالد و بيالالالدري  بالالر دوايالالالر دولتالالالی هجالالالوم بردنالالالد و 

 (۵٠«. )بسوختند دیوانها]ی خراج[»

 

  ق) ۲۱۳-۱۸۱خروج حمزه پسر آذرک سیستانی ( 

 حمزه بن عبد  معروظ به پسر آذرک شالاری )کساليکه بهشالت 

« زوبالالن طهماسالالب»را بخالالون خالالود خريالالده اسالالت( کالاله نسالالبش را بالاله 

پهلوان عصر پيشدادی ميرسانيد، پس از آنکه يکی از حکالام علالی بالن 

ادبالالی کالالرد و بالمقابالالل از طالالرظ خالالوارج کشالالته  عيسالالی نسالالبت بالاله او بی

شالالد، بالاله حالالن رفالالت و بالالا ارتبالالاط بالالا مراکالالز خالالوارج و مخالالالفين خالفالالت 

هالای خالوارج کاله  بغداد، هنگاميکه از حن بازگشت به رهبالری جمعيت

( و از ۵١هالـ(.)  ١٨١ميرسيد برداشالته شالد)تعدادشان به پنجهزار نفر 

آن پس بدفع مظالم برخاست و در طی نخستين نبرد، عيسالی بالن علالی 

پسر والی خراسان را از سيستان اخراج و به خراسان فراری سالاخت 

(. سپس عرصه را بر والالی خراسالان)علی بالن ۵۲هـ(. ) ١٨۲)شوال 

شالکايت عيسی( چنان تنالگ سالاخت کاله خالود اعتالراظ نمالود و باله بغداد
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مهردی از خهوارج سیسهتان برخاسهت و بخراسهان و کرمهان »کرد که 

ههها همههی کنههد و همههه عمههال ایههن سههه ناحیههت را بکشههت و دخههل  تاختن

برخاست و یکدرم و یک حبه از خراسان و سیستان و کرمان بدست 

 (۵۳)« آید. نمی

 خالالروج حمالالزه سيسالالتانی درخراسالالان، بزرگتالالرين ضالالربه را بالالر 

کالالرد و تالالاثير آن در دربالالار خالفالالت بحالالدی  پيکالالر خالفالالت عباسالالی وارد

تکان دهنده بود که خليفه هارون رشيد را دوبار وادارساخت، بطالرظ 

 شرق بعزم پيکار با حمزه سيستانی لشکر کشی نمايد. 

 حمزه سيستانی، ابتالدا سيسالتان را از وجالود عمالال عباسالی پالاک 

کرد و در سالهای بعد به پيشالروی تالا پوشالنگ و هالرات و متعاقالب آن 

)پس از ،لبه بر دو گروه از سپاهيان دولتی( تا نيشاپور توفيق يافالت. 

(۵۴) 

 باری حمزه پس از نبردهای سخت در خراسان )در باخرز( از 

سالالپاه علالالی بالالن عيسالالی والالالی خراسالالان شکسالالت خالالوردو بالالا چهالالل تالالن از 

ياران خويش از نيشاپور به قهستان عقب نشست. علی بن عيسی پالس 

ردگی پسر خود عيسی بن علی مامور از شکست حمزه، سپاهی بسرگ

،ارت و چپاول سيستان کرد. سپاهيان عيسی به سيستان فرو ريختند، 

اوق و جوين را بآتش کشيدند و هالر کاله از مالردم آن نالواحی بالا حمالزه 

ياری نموده بود و يالا بالاو نسالبتی داشالت، کشالته شالد و تالا زرنالن مرکالز 

کردند و چهار سيستان سی هزار نفر را با بستن بدرخت از ميان شق 

آوری دارائالی و امالوال منقولاله  هزار نفر سپاهی در زرنن مامور جمع

مالالردم سالالاخته شالالدند، و آنهالالا بالاله زور و شالالکنجه و ضالالرب شالالالق در 

يکهفته سه مليون درهم از مالردم سيسالتان گرفتنالد و بدينگوناله سيسالتان 

 (۵۵را بجرم قيام حمزه، ،ارت و خراب کردند. )
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مالزه خالارجی توسالط پسالر علالی گرديزی درذکر سرکوب قيالام ح

بن عيسی يادآور ميشودکه سپاهيان خليفه ، مردم همه روستا ها راکه 

بالاله يالالاری حمالالزه کوشالاليده بودنالالد، بکشالالتندو روسالالتا هالالا را بسالالوختند.) 

(گرديزی از چگونگی شالکنجه وکشالتار خالوارج توسالط عيسالی بالن ۵۶

علی ، سندی بدست ميدهدکه نشانگر قساوت، خشونت و کينه سالوزان 

های وقت نسبت به خالوارج مالی باشالد  دريکالی از روسالتاها،  حکومت

را بکشالتند، « خالارجی»سپاهيان عيسی سيصد تالن از زنالان و مالردان 

مال و دارايی روستائيان را به ،ارت بردنالدو گروهالی از آنالان رانيالز 

و ایشههان )روسههتائیان( را بیاوردنههدو دوشههاخ قههوی از » اسالاليرگرفتند 

گرکشهیدندو بکشهاندی، تها آن درخت به رسن های قهوی، فرازیهک دی

دوشاخ بقوت خهویش، مهرد را دوپهاره کردنهدی... و سهی ههزارتن از 

 (۵۷« )مردم روستاها را بدین گونه بکشتند.

 ئی کالاله حمالالزه پالالس از آن انجالالام داد،  در نبردهالالای انتقالالام جويانالاله

مناطق بين سيستان و پوشنگ را از وجود اعراب پاک کرد. يکالی از 

و دهقانان روستائی از حمالزه آذرک، لغالو هماله عوامل پشتيبانی مردم 

گونه باژ وخراجی بالود کاله عمالال ستمگرعباسالی بالا زور و تعنيالظ از 

ايشان ميگرفتند. فشالار و سالنگينی خالراج و عالوارض گونالاگون کاله از 

طرظ علی بن عيسی و پسالرش عيسالی بالن علالی بالر مالردم سيسالتان و 

دم خراسالالالان و بلالالالخ و سالالالاير نالالالواحی تحميالالالل ميشالالالد، تنفالالالر عميالالالق مالالالر

روستائی را از دستگاه خالفت و سلطه عباسی برانگيختاله بالود، و لالذا 

هالالالر جنبشالالالی کالالاله برضالالالد سالالاللطه عباسالالالی و دم و دسالالالتگاه خالفالالالت در 

هالالای مالالردم از دل و جالالان  خراسالالان بالالراه انداختالاله ميشالالد، از جانالالب توده

 پشتيبانی ميگرديد.

 حمالالزه همينکالاله سيسالالتان را از عمالالال عباسالالی پالالاک کالالرد، بمالالردم 

یک درم خراج و مال بیش )دیگر( بهه خلیفهه »م داشت  سيستان اعال
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ندهید چون شما را نگاه نتواند داشهت و مهن از شهما ههی  نخهواهم و 

( براسالتی حمالزه در ۵٨) «نستانم که من بر یکجای نخهواهم نشسهت.

( اين اعالم برای مردم ۵۹هيس جای بيش از يک روز مقام نميکرد. )

هالای امالوال و ،الالم  کاروانسيستان کاله سالالهای سالال خروارهالا زر و 

های اشالالتر، بالالا  وکنيالالز بالاله بغالالداد فرسالالتاده بودنالالد و ديالالده بودنالالد کالاله قافلالاله

های بزرگ کوير  راه« کابلشاه»هدايای حکام سيستان و باج و خراج 

سيستان و بم و يا خراسان و طبس را همواره بطالرظ ،الرب و شالمال 

  او کرد  تهپيموده است، اهميت داشت و چنان مردم را فريفته و دلباخ

» که ديگر پس از آن عرب نتوانست از سيستان باج و خراج بستاند. 

واز آن روز تا این روز به بغداد بیش دخل و حمهل )خهراج و مالیهات 

( بالدون شالک، حمالزه ايالن روش را در ۶٠)« نقدی و جنسی( نرسید.

حق مردم ساير نواحی متصرفه خود يعنالی هالرات وپوشالنک وکرمالان 

ر ،ير آن علی بن عيسی از نرسيدن خراج وماليات بکارگرفته بود، د

نالالالواحی خراسالالالان وکرمالالالان بشالالالمول سيسالالالتان بالالالدربارخالفت شالالالکايت 

 نميکرد.

 

  : خلیفه هارون رشید عازم جنگ با حمزه آذرک

 آوری مالالال و  علالالی بالالن عيسالالی از جملالاله عمالالالی بالالود کالاله در جمالالع

گون بالر  منال و ثروت ازطريق ظلم و استبداد و وضع عوارض گوناله

ها و هالدايای کاله بالدربار خالفالت از  ردم، شهرتی بهم زده بود و تحفهم

خراسان زمين گسيل ميداشت، مايه تعجالب خليفاله و درباريالان هالارون 

 رشيد ميگشت.

 در تاريخ بيهقی از ظلم علی بالن عيسالی برمالردم خراسالان و از 

ارسال هديه های اعجاب انگيز او به دربار بغداد چنين تعريظ شده   

و مهههاوراءالنهرو ری و جبهههال و گرگهههان و طبرسهههتان و خراسهههان » 
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کرمان و سپاهان و خوارزم و نیمروز و سیستان بکند و بسهوخت و 

آن ستد کز حد و شمار بگذشهت . پهس از آن هدیهه یهی سهاخت رشهید 

را که پیش از وی کس نساخته بود و نهه پهس از وی بسهاختند و آن 

ضهه کردنهد سهخت هدیه نزدیک بغداد رسید و نسخت آن بر رشید عر

شهههاد شهههد دیگهههر روز بهههر خضهههراء میهههدان آمهههد و بنشسهههت و یحیهههی 

)برمکی( و دوپسرانش را بنشاند) که رشید دل گران کرده بود بهرآل 

برمک و دولهت ایشهان بپایهان خواسهت آمهد(، و فضهل ربیهع ) حاجهب 

بزرگ ( و قوم دیگر و گروهی بایستادند . و آن هدیهه هها را بمیهدان 

م تههرک بههود بدسههت هریکههی دوجامههه ملههون از آوردنههد : هههزار غههال

ششههتری و سههپاهانی و سههقالطون و ملحههم دیبههاجی و دیبههای ترکههی و 

دیداری ودیگر اجناس ، غالمهان بایسهتادند بها ایهن جامهه هها و براثهر 

ایشان هزار کنیزک ترک آمد بدست هریکی جامی زرین یاسیمین پر 

و  از مشهههک و کهههافور و عنبهههر واصهههناف عطهههر وطرایهههف شههههرها .

صدغالم هندو و صدکنیزک هندو بغایهت نیکهو رو و شهارهای قیمتهی 

پوشهههیده و غالمهههان تیغههههای هنهههدوی داشهههتند هرچهههه خیهههاره تهههر ، و 

کنیزکان شارهای باریک در سفطهای نیکوتر از قصب . و با ایشهان 

پنج پیل نرآوردند و دوماده، نران با برگستوانهای دیبا و آئینهه ههای 

بهها مهههد هههای زر و کمرههها و سههاختهای  زریههن و سههیمین و مادگههان

مرصههع بجههواهر. و بیسههت اسههب آوردنههد بههر اثههر پههیالن بهها زیههن هههای 

زریهههن ، نعهههل زربهههرزده ، و سهههاختهای مرصهههع بجهههواهر بدخشهههی و 

پیروزه ، و اسپان گیلی ، و دویست اسپ خراسانی بها جلههای دیبها ، 

و بیسههت عقههاب و بیسههت شههاهین ، و هههزار اشههتر آوردنههد دویسههت بهها 

الن و افسههار هههای ابریشههمین ، دیباههها درکشههیده در پههاالن ، دیگههر پهها

اسباب و جوال سخت آراسته ، و سیصداشتر از آن بامحمل و مهد ، 

بیسههت بهها مهههد هههای بههزر و پانصههد هههزار و سیصههد پههاره بلههور از هههر 
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دستی ، و صد جفهت گهاو و بیسهت عقهدگوهر سهخت قیمتهی و سیصهد 

فههوری از صههحن و کاسههه و هههزار مرواریههد و دویسههت عههدد چینههی فغ

غیههره کههه هریههک از آن در سههرکار هههی  پادشههاهی ندیههده بودنههد و دو 

هزار چینی دیگر از لنگهری و کاسهه ههای کهالن و خمهره ههای چینهی 

کالن و خورد و انواع دیگر و سیصد شاد روان و دویست خانه قالی 

 و دویست خانه محفوری . 

 رسید تکبیری چون این اصناف نعمت بمجلس خالفت و میدان 

از لشههکر بههر آمههد و دهههل وبههوق بزدنههد آنچنانکههه کههس ماننههد آن یههاد 

نداشت و نخوانده بهود و نشهنوده . ههرون الرشهید روی سهوی یحیهی 

برمکی کرد و گفت : ایهن چیزهها کجهابود در روزگهار پسهرت فضهل ؟ 

یحیی گفت: زندگانی امیر المؤمنین دراز باد، ایهن چیزهها در روزگهار 

خانه های خداوندان این چیزها بود بشهرهای عراق  امارت پسرم در

و خراسان . هرون الرشهید از ایهن جهواب سهخت تیهره شهدچنانکه آن 

هدیهههه بهههر وی مهههنغص شهههد و روی تهههرش کهههرد و برخاسهههت و از آن 

 (۶۱.« )خضرا برفت 

شايان ياد آوری است که ايالن ثالروت هالای سرشالار وهدياله هالای 

ان به سواحل دجله سالرازير کالن و مال هايخراج از خراسان و سيست

ميشد و در آنجا کاخهای و با،ها ی باشکوهی برای خلفالا و سالرداران 

شان بر پا ميگرديد و آنچه باقی ميماند صرظ عياشيی ها و خلعتها و 

 خريدکنيزکان زيبارويی از نواحی دور دست ميشد. 

 معروف اسهت کهه زبیهده  دانشمند ايرانی دکتر پاريزی مينويسد 

الرشههید، هیچگههاه بجههز در ظههروف طههال ویهها نقههره ئههی  همسههرهارون

مرصع با جواهرغذا نمهی خهورده اسهت. او در یهک سهفرش بهه مکهه 

سه ملیون دینارخرج کرد. سیاحی که درهمان ایام به حضور مهامون 

بهههار یهههاب شهههده بهههود نوشهههته اسهههت کهههه بیسهههت دختریونهههانی را در 
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عههالی حضهورخلیفه دیههدم کههه همههه لبههاس فههاخره پوشههیده و زیورهههای 

بخود بسته بودند و در حالی که صلیبی زرین به گردن و شاخه های 

زیتهههون و بهههرگ ههههای از نخهههل دردسهههت داشهههتند، در برابهههر خلیفهههه 

میرقصهیدند و چهون رقهص آنهان پایهان یافهت، خلیفهه سهه ههزار دینهار 

 نثار آنان کرد.

 روایت دیگری از اسراف مامون در شب عروسی او داریم که 

شب عروسهی بهادختر حسهن بهن سههل، در شهعبان میگوید: مامون در

م، هههزار قطعههه یههاقوت بابههت کههابین و ۸۲۴هجههری = دسههامبر ۲۰۹

مهریهههه بهههه پورانهههدخت بخشهههید .... بهههرای شهههب مهمهههانی بهههه وسهههیله 

صدوچهل استر در مدت یک سال کامل، هرروز سه مرتبهه هیهزم بهه 

آشهههپزخانه حمهههل میکردنهههد و همهههه ایهههن هیزمهههها فقهههط در دو شهههب 

شههد. بدینسههان جشههن عروسههی مههامون پنجههاه ملیههون درهههم  سههوختانده

  (۶۲) خرج برداشت.

 های  اوضالالاع نالالاآرام خراسالالان در عهالالد علالالی بالالن عيسالالی و نامالاله 

آميز اهالالالی خراسالالان بدسالالتگاه خالفالالت )بخصالالوص از جانالالب  شالالکايت

طاهر پوشنگی(، و سرانجام نهضت ملی و مذهبی حمزه در خراسالان 

در خراسالان « ابوالخضاليب» ای ه ها و شورش شرقی و جنوبی و قيام

م( کالالاله نسالالالا  و ٨٠۹-۷۷۹هالالالـ )= ١٨۶-١٨۳های  شالالالمالی طالالالی سالالالال

خليفاله  ،ابيورد و طوس و نيشاپور را تحالت تالاثير خالود قالرار داده بالود

هالالارون رشالاليد را بالالر آن داشالالت تابالالارديگر بمشالالرق سالالفرکند. امالالا قبالالل 

ازحرکالالت بسالالوی طالالوس و نيشالالاپور، علالالی بالالن عيسالالی را معالالزول و 

ئت قضائی را ،رض تفتيش ومحاسبه دارائی او تعيين توقيظ کردوهي

هجالالری معلالالوم شالالد کالاله  ١۹١نمالالود. در اثالالر بازرسالالی هيئالالت در سالالال 

 ١۵٠٠درهالم و  ٠٠٠،٠٠٠،٨٠دارائی شخصی علالی بالن عيسالی باله )

 ٠٠٠،٠٠٠،۳٠شالالتر( ميرسالالد. در حاليکالاله پسالالرش عيسالالی بالالن علالالی )
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ود، و های خاناله خالود در بلالخ پنهالان کالرده بال درهم( را در يکی از باغ

 ١۵٠٠هنگامی که امرمصادره اين اموال داده شد، آنرا بوسيله همالان 

 (۶۳شتر به گرگان بحضور هارون رشيد حمل کردند.)

 ميزان ظلم و ستم علی بن عيسی و پسرش عيسی بن علی والی 

 بلخ را از 

روی دارائالالالالی و ثروتالالالالی کالالالاله در ظالالالالرظ ده سالالالالال حکمرانالالالالی خالالالالود 

تالوان حالدس زد.درهرحالال خليفاله درخراسان از مردم گرفتاله بودنالد، مي

بعدازعزل و توقيظ علی بن عيسی والی خراسان و تعيين هرثماله بالن 

 ٨٠٨اعين فرمانده نگهبانان خليفه بجای او بعنوان والی درپنجم جون 

م( بعزم جنگ با حمزه سيستانی بسوی خراسالان راه افتالاد تالا بالا وزناله 

عالی نفالوذ شخصيت خويش به استحکام اوضاع و استقرار نهالائی و قط

(هارون رشيد وقتی به طوس رسيد، ۶۴بغداد در خراسان توفيق يابد.)

نامالاله ای بالاله حمالالزه سيسالالتانی فرسالالتادواو را بالاله اطاعالالت ازخالالودو دو 

فرزندش، امين ومامون دعوت نمود. اينک نقل نامه هارون را ببيناليم 

 تا بهتر ماهيت آنرا درک کنيم 

 

  نامه هارون الرشید به حمزه آذرک: 

  الالالالرحمن الالالالرحيم. ازطالالالرظ بنالالالده خالالالدا هالالالارون اميالالالر بسالالالم  »

المومنين به حمزه بن عبد . سالم بر تو، خدايی را که جالز او خالدای 

سالالالتايم، و درود بالالاد بالالر بنالالالده و فرسالالتاده او محمالالالد  ديگالالری نيسالالت می

  عليه. اما بعد  خداوند تبارک و تعالی محمد نبی خود را بتمام  صلی

د، که به اذن خداوندی مردم را به حضالرتش مردم بشير و نذير فرستا

دعالوت نمايالد، او ماننالد چالالراغ روشالن اسالت کالاله مطيعالان را باله بهشالالت 

مژده ميدهالد و سرکشالان را باله دوز  ميرسالاند. خداونالد کالريم برسالول 

خود، کتاب عزيزی را نازل فرمود، که در آن روا و ناروا و فرايض 
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هالالالم پيالالالام و حالالالدود و شالالالرايع ديالالالن خالالالود را روشالالالن سالالالاخت، و محمالالالد 

هالای  خداوندی را بما رسانيد، و امالت خالود را نصاليحت فرمالود، و راه

نيکالالو را نشالالان داد، کالاله در بالالين امالالت او اکنالالون اختالفالالی در نمالالاز و 

اوقالالالات آن و در حالالالن و فالالالرايض آن موجالالالود نيسالالالت. خداونالالالد اطاعالالالت 

پيالالامبر را بالالر بنالالدگان خالالود واجالالب گردانيالالد و اطالالاعتش را مقالالرون بالاله 

اگالالر کسالی گالالردن باله او نهالالد گويالا گالالردن بخالالدا اطاعالت خالالود خوانالد. و 

نهالالاد، و اگالالر کسالالی سرکشالالی کنالالد از او، از خالالدا سرکشالالی کالالرده باشالالد. 

چون خداوند حجت خود بر مردم بوساليله وی تکميالل کالرد، او را نالزد 

خود خواست و کتاب خدا و سنت را کاله موجالب رضالای الهالی و فالوز 

اقی ونجالالات عامالالل، و هالالالک و تبالالاهی مخالالالظ اسالالت در بالالين امالالت بالال

 گذاشت.

 پس امير المومنين هم تالرا بکتالاب   و سالنت رسالولش ميخوانالد 

کالاله بالاله امالالرش گالالردن نهالالی، و از سرکشالالی بپرهيالالزی. چالالون بالالين تالالو و 

داران اميرالمالالالومنين در خراسالالالان و سيسالالالتان و فالالالارس و کرمالالالان  کالالالار

هالالا روی داده، و خونهالالا ريختالاله، بنالالابر آن اميالالر المالالومنين بالالرای  جنگ

ت و عافيالالت و طمانيالالت تالالو و يالالاران شالالما چنالالان خيالالر و بهبالالود و سالالالم

مناسب ديد، که همه شما با برادران مسلمان خود بياميزيالد، و نصاليبی 

از اموال و ،نيمت و صالدقات و حالق و عالدالت داشالته باشاليد، و خالون 

شالما بنالاحق نريالالزد. و ايالن اسالت کالاله از گناهالان سالابق و خونريزيهالالا و 

اميرالمالومنين روی  هالای شالما بالا عمالال ،ارت های مالی کاله در جنگ

 داده ميگذرد و آنرا عفو ميکند.

 پس صالل شما در اينست که به امير المالومنين اطاعالت کنيالد و 

از احسانش برخالوردار شالويد، اکنالون کاله او نزديالک بالالدت رساليده و 

درپهلويالت نالزول کالالرده خالون و خواسالته و تنالالت را امالان ميدهالالد، و از 

لی کلالالی و جالالز وی کالاله هالالای مالالا هالالا و ،ارت تمالالام گناهالالان و خونريزی
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هالالا    تالالو و يارانالالت روی داده ميگالالذرد، و هرچالاله دريالالن جنگ بوسالاليله

 ايد از آن شماست. برده

 اگالالر درگالالروه مسالاللمانان درآيالالی، و فرمالالان ببالالری و از گناهالالان  

گذشته تايب شوی و به اميرالمومنين و ولی عهدانش گردن فرو نهی، 

و را بپالالذيری و و بعالالد از ايالالن از تجالالاوز و ،الالارت بپرهيالالزی و امالالان ا

پيش او بيائی، پس در عهالد خالدا و ذمالت اميرالمالومنين و ذمتگذشالتگاه 

او خالالواهی بالالود، و بالالا يالالاران خالالود امالالان خالالواهی يافالالت وخالالون ومالالال 

ايالالد، همالاله محفالالوظ خواهالالد بالالود.اين  شالالماوآنچه در جنگهالالا بدسالالت آورده

کاردرحال و آينده برايتان سودمند خواهد بود. بر احسان و افضالاليکه 

روا داشالالته اعتمالالاد کالالن، و بالاله وفالالای عهالالدش مالالامون بالالاشه و بالالا بالالر تالالو 

فرسالالتاده اميرالمالالومنين بحضالالورش بيالالاه واب اگرامالالان او را نپالالذيری و 

نيالالايی پالالس ايالالن امالالان نامالاله و فرسالالتاده اميرالمالالفمنين را بالالزودی بالالاز 

فرست، و ايشان را نزدت درنگی نخواهالد بالود انشالا  .خداوند شالاهد 

ت پذيرفت، و حجت خود را بر تو ختم کرد، باد که اميرالمفمنين عذر

  و برکاتالاله. و کتالالب  و کفالالی بالالا   شالالهيداً و السالالالم عليالالک و رحمتالاله

اسمعيل بين جي  مولی اميرالمومنين يوم الجمعه لمان بقالين مالن صالفر 

هالالـ( والحمالالد  و  ١۹۳صالالفر  ۲۲سالالنه ثلالالث و تسالالعين ومائالاله )جمعالاله 

 (۶۵)« صلواته علی رسوله محمد و  اجمعين.

 چنانکالاله مالالال حظالاله ميشالالود نامالاله هالالارون الرشالاليد، دارای لهجالاله 

مسالالامحت و مالالدارا اسالالت، کالاله اعمالالال خصالالمانه طالالرظ را تمامالالاً مالالورد 

عفو قالرار ميدهالد، و در صالورت تسالليم، او را باله آينالده نيکالو اميالدوار 

ميسازد، و در عين حال وعده ميدهد که از پالول ،نالايم و صالدقات هالم 

 بهره وی داده خواهد شد.

 هالالالالارون در نامالالالاله خالالالالود اطاعالالالالت حمالالالالزه را بخالالالالود و دو نفالالالالر 

عهدش )امين و مامون( پيشنهاد کرده و ميخواهد طالرظ مقابالل را  ولی



قیام ها.... حماسۀ  258 

به ايمان ،ليظ مطمالئن گردانالد کاله از امالان واحسالان خليفاله، خالودش و 

هالالا بدسالالت  يالالارانش بکلالالی برخالالوردار خواهنالالد بالالود و آنچالاله را درجنگ

 اند از ايشان نخواهد گرفت. آورده

 

 اسخ حمزه به هارون الرشید:پ 

 بسالالالالالم   الالالالالالرحمن الالالالالالرحيم. از طالالالالالرظ بنالالالالالده خالالالالالدا حمالالالالالزه »

اميرالمالومنين، سالالالم بالالاد بالالر دوسالالتان خالدا. امالالا بعالالد، خداونالالد تبالالارک و 

  عليالالاله( و او را مکالالالرم گردانيالالالد، و  صالالاللی»تعالالالالی آدم را برگزيالالالد 

اش را از او آفريالالالد، و امانالالالت خالالالود را بالالالدو سالالالپرد، و شناسالالالائی  ذريالالاله

وبيالالت و طاعالالت خالالود را بريشالالان واجالالب داشالالت، انبيالالا  و رسالالوبن رب

خالود را بديشالان فرسالالتاد و کتالب خالود را نالالازل و ديالن خالود را روشالالن 

کرد. اين انبيا، در تمام امالم بالر منهالاج واحالد و شالرايع مختلالظ در پالی 

يالالک ديگالالر بالالر انگيختالاله شالالدند و واپسالالين ايشالالان گذشالالتگان را تصالالديق 

ها به طاعالت خالدا و تصالديق  و امت کرد، و بدين طريق قرنها گذشت.

رسل راه بردند، تا که خداوند محمد را در زمان فترت بفرستاد، و او 

را در نزديکی روز جزا رحمت عالم و خاتم ابنبيا  و مصدق ايشالان 

قالالرار داد. و بالالرو فرقالالانی را نالالازل فرمالالود کالاله بالالر کتالالب ديگالالر ناسالالخ و 

 ،الب است.

 کالرد، و در جهالاد بالا عالدا و  اين پيامبر خدا باله کتالاب الهالی اقتالدا

دعوت به دين خدا و نصحيت با امالت، باله امالر خالدا فالرو رفالت. وخالدا 

و در   دين خود را برايش کامل گردانيد و حجت خود را بدو رسانيد، 

زمالالالين او را تمکالالالين فرمالالالود، و کرامالالالت و فضالالاليلتش بخشالالاليد، تالالالا کالالاله 

بالالالابخره او را بميرانيالالالد، و نبالالالوت خالالالود را بالالالرو خالالالتم کالالالرد، و وحالالالی 

رداشت، اما برای امت او کتاب   و سنت را باقی گذاشت، و حالل ب

و حالالرام و سالالنن و فالالرايض و محکالالم و متشالالا بالاله و امثالالل و ثالالواب اهالالل 
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طاعت و عقاب اهل معصيت را در آن روشن ساخت که دوستان خدا 

بعد از پيامبرش بدان تمسک جويند، و پيروی نمايند. و خداوند هم در 

ددگار ايشانسالت. و همالواره اسالالم و مساللمانان مقابل دشمنان ياور و م

هالای خداونالدی برخوردارنالد، و در خالفالت ابالی بکالر و عمالالر  از نعمت

)رض( و آ،الالاز خالفالالت عثمالالانی دروازه هالالای رحمالالت خالالدا بالالر ايشالالان 

گشوده بود. مگر چون در اين اوقات مردم به دنيالای فريبنالده گرويدنالد 

ايالن رو در بالين امالت  و با کتاب   و سالنت پيالامبر خالالظ کردنالد، از

 بجای ائتالظ ، نفاق افتاد و جمعيت ايشان تفرقه گرديد. 

 اما خداوند که به مومنان در امور اختالفيه  ايشالان بسالوی حالق 

رهنمالالای فرمالالود، و کسالالانی را کالاله از کتالالاب   و سالالنت پيالالامبر روی 

برتافتنالالالد گمالالالراه گردانيالالالد، ولالالالی بالالاله نگهالالالداران حالالالق و ديالالالن و کتالالالابش 

د، که همواره بر جاده هدايت باشند، و جمعی از باطالل رهنمائی فرمو

پرسالالتان امالالت بوسالاليله اهالالل حالالق مقهالالور گردنالالد. اينسالالت کالاله در بالالين 

ها پديد آمدند و باين وضع اسالم و اهل آن تا روز جزا  مسلمانان فرقه

بالالالآن خواهنالالالد ديالالالد، و اگالالالر بالالالراين گمراهالالالی هالالالافراهم آينالالالد، هالالالر آئينالالاله 

. ومن ازنادانی وگمراهی و مانالدن روزجزا برايشان تلخ ترخواهد بود

يی را کالاله در آن مالالرا بالاله  در گالالروه اشالالرار بالاله خالالدا پنالالاه ميجالالويم . نامالاله

کتالالالالاب   و سالالالالنت پيالالالالامبر بالالالالاز خوانالالالالده بالالالالودی رسالالالاليد، و در آن از 

هالالای آن هالالم  پيکارهالای مالالن بالالا کالالارداران خالودت در خراسالالان و ناحيت

ی، که اگالر ذکری رفته و ازعفو و امان و احسان خود هم نگاشته بود

مالالا آنالالرا بپالالذيريم و فرمالالان بالالريم هالالر آئينالاله از بخشايشالالت برخالالوردار 

ات فهميالالده شالد، اکنالالون گالويم کالاله  خالواهيم بالود. چالالون تمالام مقاصالالد ناماله

ام و از آن تخلفالالالی را جالالالايز نميالالالدانم، و جالالالز آن   کتالالالاب   را پذيرفتالالاله

حکمی رانمی شناسم ومردم را هم بدان باز خوانم . وخدای را سالپاس 

م که مرا بدين خودشناسائی داد. و راه راست را بمالن بالاز نمالود، گذار
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تا مردم را به کتاب محکم و طاعتش بخوانم، و درين راه با کسالانيکه 

خالظ آن کنند، جهاد نمايم، و  المعالين و الموفالق و ب حالول و بقالوه 

 اب با  العظيم.

 يالن اما آنچه درباره جنگهای مالن بالا عمالال خالود نوشالته بالودی، ا

پيکارهای من مبنی برآن نيست، که برای شاهی با تو نزاع کنم، و يالا 

ر،بتی بدنيا باشد. و نمی خالواهم کاله از ايالن راه جالاه و جاللالی بدسالت 

آورم، و بالا وجوديکاله سالو  کالردار کاردارانالالت بالر تمالام مالردم آشالالکارا 

بوده و از خونريزی و اباحت اموال و فواحش ممنوعاله خداونالد دريال  

ام کاله مالردم بريشالان بشالورند و ابتالدا  باز هم من اجازه ندادهاند،  نداشته

داران خراسالان و  به بغی نماينالد. و گمالان نالدارم کاله ايالن حمالالت بالدکار

سيستان و فارس و کرمان بالر تالو پوشاليده باشالد. امالا دربالاره احسالان و 

نظرت نسبت بمن بايد گفت  اگر من از کسانی باشم که دنيالا را بالرای 

ميخواهنالالد، و از اجالل ميگذرنالالد، پالس بجالالالل  عاليش و نعمالالت عاجالل آن

جالالويم، کاله بهالالره و نصالاليب مالالرا چنالين چيالالزی قالالرار ندهالالد.  خالدا پنالالاه می

زيرا کسيکه دين را بدنيا بفروشد زيانکار اسالت، و خيريکاله نتيجاله آن 

 آتش است خير نيست، و شريکه به بهشت برساند شر نباشد.

 عالالد از امالالا در بالالاب امالالوال ،نيمالالت و صالالدقات چنالالين گالالويم، کالاله ب

عصالالالر دو خليفالالاله اول )رض( مسالالاللمانان بهالالالره خالالالود را در عطايالالالا و 

انالالالد، و ايالالالن امالالالوال همالالالواره از ،يالالالر  ارزاق و صالالالدقات از دسالالالت داده

موضع آن گرفتاله شالده، و بالر ،يالر اهالل آن صالرظ گرديالده اسالت و  

حسيب خلقه. اما آنچاله مالرا باله امالان و اطاعالت خالود فالرا خوانالدی، آيالا 

ين بهتر باشد، که در روز فزع اکبر نجات برای مخلوقی چه امانی از

يابد؟ باری به معاد خود و جائيکه بدانسو ميروی نظری اندازه که در 

بينالالی کالاله ايالالن دنيالالا بالالا  آن هالالر عمالالل انالالدک را شالالماری باشالالد. آيالالا نمی

کسانيکه آنرا برگزيدند چه کرد؟ و چگونه ايشان راتباه نمالود؟ و هاليس 
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رد و فقط اعمال آنها در گردن چيزی از فراهم آورده ايشان بدرد نخو

شالالان قالالالده مانالالد، در حاليکالاله در آن وقالالت نالالدامت و پشالاليمانی سالالودی 

نداشت، و زادی برای معاد خود جز حسرت و ندامت نداشتند. مالن بالا 

ام، که بقيام امرش بکوشم، و به فرمانبرداری او  خدای خود عهد کرده

ه سالرم دريالن مردم را دعوت کنم و با دشمنانش تا جايی جهاد کالنم، کال

راه بالالرود، و بالالرين پيمالالان خالالود اسالالتوارم، و بالالرای انجالالام عهالالد سالالخت 

  تعالی، و او فوا بعهدی اوظ بعهد کالم. از خالدای خالود  ام، قل ايستاده

خالالواهم کالاله مالالا را بالاله آنچالاله از کتالالابش ميالالدانيم سالالودمند گالالردا نالالاد، و از 

 انالد نجالات بخشالايده مالا خالدای احوال کسانی که ديالن خالود را عبالث داده

تعالی را پروردگار خويش ميدانيم. اسالم را برای خود دين پسنديديم، 

محمالالد را پيالالامبر خالالدا ميالالدانيم، قالالرآن امالالام و حکالالم ماسالالت. خالالدای مالالا 

شناسيم. هذا  ها است، جز او خدای را نمی ها و زمين پروردگار آسمان

  علالالی بصالاليره انالالا ومالالن اتبعنالالی و سالالبحان   رب  سالالبيلی ادعالالوا الالالی

 ( ۶۶...« )العالمين

قبالاشالاره کالرديم، حال،باله ماهيالت  نامه هارون الرشيد به ماهيت

 نامه حمزه توجه کنيم 

 خود حمزه، مدعی امارت مومنين است و بنابرين در مقابل  -١

  خالالالدا و  خليفالالاله بغالالالداد قالالالرار دارد، و دريالالالن نامالالاله هالالالم، خالالالود را بنالالالده

دور اميرالمالالالومنين خوانالالالده و ربقالالاله اطاعالالالت خليفالالاله را از ذمالالالت خالالالود 

 افکند. می

 حمالالزه بالالر مبالالادی اسالالالمی کتالالاب   و سالالنت نبالالوی سالالخت  -۲

اسالالالتوار اسالالالت، و طالالالرظ مقابالالالل را متجالالالاوز از شالالالريعت و کتالالالاب   

 ميداند، و بنابرين واجب ابطاعه هم نيست.
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لهجه حمالزه، سالخت محکالم و درشالت و اسالتوار اسالت، و از  -۳

کمی و اسالتواری آيد که حمزه بر مبادی خود در نهايت مح آن پديد می

 ايستاده است و تهديد يا تطميع نميتواند او را از آن باز گرداند.

 هايی که بعد از خليفتالين روی داده،  ها و نفاق حمزه به تفرقه -۴

بيند و اکنون فقط کتالاب   و سالنت نبالوی را مالدار  به نظر حسرت می

زنالالدگی خالالويش ميشالالمارد، و در راه دفالالاع از آن بهالالر گونالاله قربالالانی و 

 جهاد و خونريزی حاضراست . 

 حرکت حمزه مبنالی بالر تالالش دنيالا و زاد مالادی و يالا بدسالت  -۵

گزينالد  آوردن مقام شاهی وجاه آنی، نيست. وی عاجل را بر اجالل نمی

 و بنابرين پيشنهاد اطاعت هارون الرشيد را رد ميکند.

 حمالالزه در امالالور ديالالن و معرفالالت کتالالاب   دارای بيصالالرتی  -۶

 آن ميتواند مبادی خود را پيش ببرد. است که در روشنی

 حمزه علت اساسی حرکت خود را دفع ظلم و ستم ميداند که  -۷

در نامه خودتصري  ميکند،که کارداران خالفت در خراسان و پالارس 

و سيسالالالتان و کرمالالالان دسالالالت بالالاله خالالالونريزی و اباحالالالت امالالالوال مالالالردم و 

خالود  اند، وبنالابرين مالردم حالق دارنالد کاله شالر ايشالان را از فواحش زده

 دفع و برای نيل اين مقصد قيام کنند.

 حمالزه نظالالر نيالک و احسالالان خليفاله را بالالا امالان و پيمالالانش رد  -٨

مينمايد، زيرا وی برای جلب زاد دنيوی، قيام نکالرده. و ديالن را بالدنيا 

 فروشد. نمی

 هالالالالارون حمالالالالزه را بالالالاله نصالالالاليب او و يالالالالارانش در ،نالالالالايم و  -۹

بالالالر اسالالالاس اينکالالالالار صالالالدقات و ارزاق اميالالالدواری داده، ولالالالی حمالالالزه 

 ايناعتراض دارد و ميگويد که 
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شالود کاله نبايالد ماليالات سالنگين  اموال با ستمکاری از کسانی گرفتاله می

بالالدوش ايشالالان باشالالد و پالالس ازيالالن تحصالاليل نالالاروا بالاله مالالدارکی صالالرظ 

 ميگردد، که يکی هم جايز و معقول نيست.

 از مضمون نامه پديدار است که حمزه دارای عقايد کفر و  -١٠

اند. زيرا هدظ او  زندقه نبوده و تبعه او هم مردان عفيظ بوده الحاد و

درين نامه جز حکم خدا و سنت پيامبر وتقديس الوهيت و جهاد دريالن 

 ( ۶۷راه چيزی ديگری نيست. )

  

 حمزه عازم جنگ با خلیفه هارون رشید:

 حمالالزه بالالا چنالالين اصالالول و مبالالادی بالالرای دفالالع ظلالالم از مالالردم بالالا 

د و چون هارون بطوس آمد و سپاه مجهز هارون رشيد آماده جنگ ش

حمههزه کارهههای حههرب »بالالا خالالود آورد، بقالالول مفلالالظ تالالاريخ سيسالالتان  

بساخت و بیشتر مردم که برو جمع شده بودند، کابین زنان بدادنهد و 

ها اندرپوشیدند، وسی هزار سوارمسلح همه  ها بکردند و کفن وصیت

 (۶۸« )زهاد وقرآن خوان برفتند.

 حمزه و پيروانش تا نيشاپور پيش رفتند ولالی  ئی با چنين روحيه

ابخر  در آنجالالالا چالالالون شالالالنيدند کالالاله هالالالارون رشالالاليد درگذشالالالته )جمالالالادی

هجری( نخواستند با سپاه ما تمدار به نبرد بپردازند، و حمزه رو ١۹۳

)خداونالالد ديگالالر « وکفالالی   المالالومنين القتالالال»بالاله يالالاران کالالرده گفالالت  

آن سالالالاعت ديگالالالر در کردن مالالالفمنين را صالالالالل ندانسالالالت( و از   جنالالالگ

 برابر خالفت دست از ستيزه گرفت. 

 حقيقالالت ايالالن اسالالت کالاله حمالالزه بهتالالرين موقالالع راکالاله بالالرای پشالالرفت 

آرمانها ومقاصد ملی او ميسالر بالود از دسالت داد و بالا انحالراظ فکالری 

کالالاله پيالالالدا کالالالرد اضالالالمحالل تشالالالکيالت خالالالوارج را نيالالالز باعالالالث شالالالد. و 

ده از اوضالالاع هيچکسالالی هالالم از يالالاران فالالداکار او، وی را بفکالالر اسالالتفا
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آشفته خالفالت نينالداخت، بلکاله همگالی بالرای فالت  مرزهالای سالند و هنالد 

بازگشالالتند.تند.حمزه پالالنن هزارسوارخودرادردسالالته هالالای پنجصالالدنفری 

درخراسالالان وسيسالالتان وپالالارس کرمالالان گماشالالت و بايشالالان امالالر داد کالاله 

مگذاريد که اين ظالمان بر ضعفا  جور کنند و حالديث ايالن لشالکرها »

ا رسالد کاله ايشالان بالر يالک ديگالر خالروج کننالد و مالا )خليفه( خود بالدانج

 اندر ميانه نيائيم تا ايشان بسيار از يکديگر 

 (۶۹« )تباه کنند.

 بدينگونالاله، تالالا هنگالالامی کالاله حمالالزه زنالالده بالالود و يالالارانش بالالا وی 

هالالـ کالاله سالالال فالالوت او اسالالت( هيچيالالک از عمالالال و  ۲١۳وفالالادار بودنالالد )

ا دارنالالد و يالالا حکالالام سيسالالتان را جالالرأت آن نبالالود کالاله بالالر مالالردم ظلالالم رو

جز طعام و نفقه به »اضافه ستانی کنند و بقول مفلظ تاريخ سيستان  

گماشالالتگان خالفالالت حاصالالل نشالالدی، زيالالرا کالاله خالالوارج ديگرفروگرفتالاله 

بودنالالد،خود چيالالزی نسالالتدندی، و هالالم کسالالی را نگذاشالالتندی کالاله چيالالزی 

سالالتدی، مالالردم سيسالالتان را همالالی نيالالارزدی مگالالر سالالپاهی اگربالالر ايشالالان 

( اين بود موقالظ ۷٠« )يشان شدی، بکشتندی.حرب کردی و بتاختن ا

 حمزه که نهضتش بدفع ظلم براه افتاداما به نفع دين تمام شد.

 

 نظریات برخی از محققان درباره جنبش خوارج :

 بوسورت تحقيقات جالبی در باره جنبش حمزه داردکه پاره ای  

سيسالالتان از »از تحقيقالات او را بخالوانش ميگيالريم. او مالالی نويسالد کاله  

ث جغرافيايی ناحيه جدا افتاده ای بود که پيرامون آن را کمر بنالدی حي

از بيابالالالان فالالالرا گرفتالالاله بالالالود، و مالالالردم بالالالومی در بالالالاره و بيتالالالداران و 

کالالارگزاران عالالرب کالاله ،البالالا آنالالان را از خراسالالان يالالا حتالالی شالالهر دور 

دست بغداد می فرستادند احسالاس دشالمنی ميکردنالد. در پالاره ای دوره 

بالالا شالالتاب گالالين کننالالده ای تغييالالر ميدادنالالد، و در  هالالا، ايالالن کالالارگزاران را
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دوره ايکه واگالذاری قالدرت بمنزلاله دادن پرواناله بهالره کشالی و بيالرون 

کشالاليدن حالالد اکثالالر ثالالروت وبيالالت در زمالالانی کوتالالاه تلقالالی ميگرديالالد، ايالالن 

 تغيير سريع کار گزاران به سود ايشان بود.

 شالالکايت در بالالاره سالالو اسالالتفاده هالالايی کالاله وبيالالت داران از قالالدرت 

کردند، زياده ستانيهای عامالن يا گرد آورندگان زورگوی ماليات می 

، بی گمان تاثير بسيار فراوانی در جنالبش حمالزه داشالت و احتمالاب در 

بسياری از شورشهای خارجی سيستان نيالز تالاثير کالرده بالود. بروايالت 

تاريخ سيستان مخالفت حمزه با حکومت مرکزی با کشتن عاملی بيداد 

رديالد و از کشالتار عالامالن خراسالان، سيسالتان و گر و ناراست آ،الاز گ

 کرمان بدست هواداران حمزه بالصراحه سخن رفته است.

 در بالالالاره « بوگالالالدان اسالالالکالدنگ»يکالالالی از مقالالالابت انديشالالالمندانه 

شورش حمزه اسالت کاله مالی گويالد ايالن انگيالزه هالای مالالی و سالتمگری 

وبيتدارانی چون معن بن زايده و مسيب بن زهيالر و علالی بالن عيسالی 

ماهان درخراسان عوامل اصلی پشت شورش های خارجی درايالن بن 

دوره بشالالمارمی اينالالد. وی ميگويدکالاله شالالالور و تعصالالب دينالالی خالالالوارج 

نخسالالالالتين در ايالالالالن روز هالالالالا فالالالالرو مالالالالرد، و بجالالالالای آن رشالالالالته ای از 

اعتراضالالالات اساسالالالاًمنفی و هالالالرج و مالالالرج طلبانالالاله از روشالالالهای مالالالالی 

گيزه اعتراض سختگيرانه و سرازير کردن پول وبيت بسوی بغداد ان

 مردم گرديد. 

 کسالالالالانيکه بالالالاليش از همالالالاله ايالالالالن سالالالالختگيری را حالالالالس ميکردنالالالالد 

روسالالتاييان و زمينالالداران خالالرده مالالالک بودنالالد، وايالالن طبقالالات بودنالالد کالاله 

سالالالتون فقالالالرات گروههالالالای خالالالوارج را مالالالی سالالالاختند،زيرا هنگاميکالالاله 

اوضاع روستاها آشفته بود، امکالان گالرد آوری خالراج وجالود نداشالت. 

بازرگانالالان در شالالهر هالالا سالالکونت داشالالتندو اينالالان زمينالالداران بالالزرگ و 

 سخت وابسته خالفت بودند.
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اما چنانکه در زير خواهد آمد حضور اردو گاههای دايمی سالر 

بالالازان دولتالالی در شالالهر هالالا کالاله گالالوش بالاله زنالالگ فرونشالالاندن نالالا آرامالالی 

بودنالالد، احتمالالاب دريالالن زمينالاله نيالالز عالالاملی بالالوده اسالالت. بالالدين ترتيالالب در 

قومی در سيستان چندين عامل دست بدست هم برانگيختن نا آراميهای 

می دادند. اين بخشی از نبوغ يعقوب بالن ليالث بالود کاله بعالد هالا وی را 

قادر ساخت تا ايالن عناصالر جالدا از هالم را کاله همگالی مخالالظ دسالتگاه 

خالفالالالت بودنالالالد بالالاله يکالالالديگر جالالالوش دهالالالد و زيالالالر علالالالم خالالالويش فالالالراز 

 ( ۷١آورد.)

 فعاليت حمزه »بوسورت در جای ديگری متذکر می گردد که   

که رول رهنمای پشت سر فرقه خارجی درسيستان بالود باليش از سالی 

سال بدرازا کشيد. اگرچند تاريخ سيستان اطالعات مفصل ويگاناله ای 

در باره فعاليتهای خوارج در درون وبيت سيستان بدست مالی دهالد و 

در ايالالن منبالالع و منالالابع ديگرآگاهيهالالای ديگالالری نيالالز در بالالاره سالالفرهای 

ه باد ،يس، خراسان و قهستان بدست می آوريم، اما در جنگی حمزه ب

 باره لشکر کشيهای وی به جاهای ديگر هيس نمی دانيم.

 بوسالالورت در شالالگفت اسالالت کالاله تالالاريخ سيسالالتان چالالرا در بالالاره 

فعاليتهالالای حمالالزه در سالالالهای پالالس از نوشالالت و خالالوان او بالالا هالالارون 

رديالزی الرشيد آگاهی)چنالدانی( نالدارد و بالرای مطلبالی کوتالاه بايالد باله گ

 ۲٠٠٠٠روی آوريالالم کالاله ميگويالالد  عبالالدالرحمن نيشالالاپوری نيرويالالی از 

م (رهسالالالپار ٨٠۹  ١٠ق ) ١۹۴،الالالازی در زرنالالالگ گالالالرد آورد و در 

مالرد زيالر فرمالان داشالت و  ۶٠٠٠جنگ بالا حمالزه گرديالد. حمالزه تنهالا 

شکست سختی خالورد. گرديالزی باله اشالتباه ميگويالد کاله حمالزه خالود در 

اشالالتباهش را اصالالالل کالالرده ايالالن نبالالرد کشالالته شالالد، امالالا در سالالطر بعالالد 

م  ٨۲٨ق برابالالالالالر بالالالالالا  ۲١۳ميگويالالالالالد کالالالالاله مالالالالالرگ حمالالالالالزه در سالالالالالال 

( گزارشهای تاريخ سيستان در باره تاخت و تاز های وی ۷۲رويداد.)
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در دشتهای هند وسند، )بوسورت، ساليالن، ترکسالتان، چالين را نيالز بالا 

آن عالوه کرده( آشکارا داستانی برساخته است، اما فعاليتهای خوارج 

احی کافر نشينی چالون ،الور ومرزهالای سالند و هنالد کامالامکالان در نو

متاسفانه دراين زميناله هاليس جزئيالاتی دردسالت نيسالت. ،الور، در ٠دارد

شمال زمينداور مدتهای دراز ناحيه ای کالافر نشالين بالاقی مانالد و حلقاله 

ای از رباطهالالا کالاله پالالر از داوطلبالالان و ،ازيالالان بودنالالد آنالالرا دور گرفتالاله 

ی سالطين ،زنوی باين سر زمين در اوايل بودند، و تا سفر های جنگ

سده پنجم هجری ) يالازدهم ماليالدی( تمامالا باله آيالين اسالالم در نيامدنالد. 

نمی دانيم که آيا خوارج هيس تاثير پايه داری دراين سر زمين گذاشتند 

يانه . آنچه بيشتر احتمال می رودفعاليت دير پای خوارج پر شور در 

غانسالالتان در مجالالاورت هنالالد اسالالت. امتالالداد مرزهالالای جنالالوبی و شالالرقی اف

( ميگويدکالاله شالالهر گرديالالز در مشالالرق ،زنالاله را ۲۴تالالاريخ سيسالالتان )ص

 حمزه بنياد کرد. 

 تاريخ گرديز احتماب به دوره های پيش از اسالم می رسد، امالا 

نقش خوارج در باز سازی يا گسترش شهر کالامال امکالان پالذير اسالت، 

م در قلمالالرو و احتمالالال مالالی رود کالاله بخشالالی از فرآينالالد گسالالترش اسالالال

زنبيلها باشد که ظاهرا در سده های سوم و چهارم هجری )نهم و دهم 

م( در ۹٨۲ـال۳ق برابالر بالا ۳۷۲م( روی داده است. حدود العالم) آ،از 

توصيظ گرديز می گويدکه اين شهر حصار استواری دارد و مردمان 

م که يعقوب  ٨۷٠ق برابر با  ۲۵۶آن مذهب خارجی می ورزند. در 

اری گرديز را شهر بندان کرد، دودمانی از اميران محلی بن ليث صف

 که نام کامال اسالمی دارند بر آن فرمان می راندند.

قراينالالی در دسالالت اسالالت کالاله ايالالن اميالالران از خالالوارج بودنالالد. بالاله  

گواهی کتيبه ای عربالی و سانسالکريت کاله در مالوزه پشالاور نگهالداری 

چی م در دره تالالالالو٨۷۵ق برابالالالالر بالالالالا ۲۴۳مالالالالی شالالالالود اسالالالالالم از سالالالالال 
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وزيرسالالتان در مرزهالالای افغانسالالتان و پاکسالالتان کنالالونی حضالالور داشالالته 

است، و نميتوان گفت کاله خالوارج قشالری ومتعصالب در اينجالا فعاليالت 

 ( ۷۳« )نمی کردند.

 

 عقاید و برخورد حمزه با مخالفانش :

هرچنالالد عقايالالد و بالالاور هالالای حمالالزه را ميتالالوان از نامالاله ايکالاله بالاله 

ده، دريافالت. امامحققالالان و ق فرسالتا١۹۳خليفاله هالارون رشاليد، درسالال 

پالالژوهش گالالران اسالالالمی و،يالالر اسالالالمی در خصالالوص نظالالرات وعقايالالد 

حمزه نکات جالب توجه ديگری نيز ابراز کرده اند که خواندنش بهتر 

 است از نخواندنش.

 بوسورت از قول بغدادی ميگويالد کاله حمالزه بالن آذرک از ميالان 

ری مخالفت ورزيالد فرقه خازميه بر آمد، اما بعد ها با عقيده آنها به قد

و نظالالر فرقالاله قدريالاله ازسيسالالتان را پالالذيرفت کالاله ميگفالالت   آدمالالی دارای 

« حمالالالزه خالالالارجی قالالالدری»قالالالدرت اختيالالالار اسالالالت  ازيالالالن روی وی را 

ميخواندند. اين سخن با آنچه اشعری و شهرستانی می گويند همخوانی 

دارد. اينان ميگويند که در باره قدر، حمالزه از نگالرش يکالی ديگالر از 

ای عجالالارده، يعنالالی ميمونيالاله پيالالروی ميکردکالاله در واقالالع زيالالر فرقالاله هالال

همانند نگرش معتزله در اين زمينه بود. ميمونياله ميگفتنالد کاله خداونالد 

توانايی بالقوه به آدمی تفويض کرده که خالود باختيالار خالويش نيالک يالا 

بد کند. چون حمزه نگرش متفاوتی با عجارده داشت ايشان وی را در 

 (۷۴)اين زمينه کافر می دانستند.

 ازديگر باور های ويالژه حمزياله يکالی »بوسورت عالوه ميکند  

 اين بوده که 

قانونی بودن دو امام برای امت يا جامعه مومنالان را تالا هنگاميکاله در 

جامعه اختالظ عقيده يافت می شود ودشمنانی باقی مانالده انالد کاله بايالد 
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 آنان را از ميان برداشت، روا است. به روايت اشعری، حمالزه بالويژه

به روا بودن جنگ باقدرت حالاکم يالا ساللطان و پشالتيبانان وی تاکيالدمی 

ورزيالالد، امالالا مالالی گفالالت کشالالتن کسالالی کهانکالالار کالاليش او کنالالد روانيسالالت، 

مگر اينکه فعابنه به مبارزه با اوبرخيالزد يالا ساللطان را يالاری دهالد... 

فرقالاله حمزيالاله از عجالالارده بطالالور کلالالی واز زيرفرقالاله هالالای آنالالان ماننالالد 

ا شالده بودنالد ودربالاره اسالتعراض وکودکالان، ميمونيه بطالور اخالص جالد

يعنی اينکه کودکان کافران بواسطه کفر پدر و مادر شان گرفتار آتش 

دو ز  مالالی شالالوند وبايالالد کشالالته شالالوند از نگالالرش سالالختگيرانه ازارقالاله 

پيروی ميکردند.  اين سخن با آنچه ما درباره رفتار نيرو هالای حمالزه 

واليمينالالين مالالی دانالاليم در بيهالالق و نيالالز بالالا داسالالتان جنالالگ او بالالا طالالاهر ذ

 مطابقت دارد. 

 گفتالالالاله ميشالالالالود بالالالالاری حمالالالالزه ناگهالالالالان درمدرسالالالاله ای نزديالالالالک 

پوشنگ)زادگاه طاهر پوشنگی فرود آمد و سی کودک را بامعلم شالان 

بکشت. به تالفی اين اقالدام ، طالاهر باله روسالتايی کاله سالاکنان آن پيالرو 

فرقه حمزه بودند، امالا قعالده بشالمارمی آمدنالد وشالرکت فعالالی درجنالگ 

 ( ۷۵«)نداشتند حمله بردوهمه ساکنان آنرا به دم تي  سپرد.

 بگفته علی ميرفطروس   درشالرايطی کاله حکومالت هالای امالوی 

وعباسالالی بالالرای سالالرکوب وکشالالتار خالالوارج از خالالونين تالالرين شالاليوه هالالا 

استفاده ميکردند، و درشالرايطی کاله از نظالر مساللمانان )سالنی وشاليعه( 

بشالمار ميرفالت، « جهالاد واجالب»همالواره بعنالوان يالک« خالارجی»قتل 

شدت عمل گروهالی از خالوارج )خصوصالاً ارزقيالان( درقتالل و کشالتار 

مخالالالفين را مالالی تالالوان يالالک عکالالس العمالالل و واکالالنش طبيعالالی دانسالالت. 

( فطالالروس عالالالوه ميکنالالد  خالالوارج کالاله در آ،الالاز از گالالروه پيالالروان ۷۶)

شده بودند، ضمن مبارزه شديدبا حکومت علی وماويه، « خارج»علی

را ازيالاد بردنالدو « ضالدعلی»ش خصاللت درمراحلی از مبارزات خالوي



قیام ها.... حماسۀ  270 

در مبالالالارزه عليالالاله اشالالالرافيت امالالالوی وعباسالالالی بالالالا شالالاليعيان متحدشالالالده، 

بصالالورت يالالک نهضالالت وسالاليع اجتمالالاعی و سياسالالی آشالالکار گرديدنالالد، 

بطوريکالالاله مالالالورخين از حضالالالور وشالالالرکت شالالاليعيان در نهضالالالت هالالالای 

خالالوارج يالالاد ميکننالالد. ايالالن امالالر، ضالالمن آنکالاله اتهامالالات وافتراهالالای هالالای 

کشالالالالتار مسالالالاللمانان »خين اسالالالالالمی مبنالالالالی بالالالالر وارده ازطالالالالرظ مالالالالور

را موردترديد قرار ميدهالد، درعالين حالال « ،يرخارجی بدست خوارج

مدارای خوارج را باديگر مسلمانان در مبارزه با خلفالای امالوی نشالان 

می دهد. حتی برخی از پيشوايان خوارج معتقد بودندکه بايالد يهوديالان 

 (۷۷الحقوق دانست.)و مسيحيان را با مسلمانان )خارجيان( متساوی 

 بقالالالول سالالالکارچيا در تصالالالور اينکالالاله مالالالذهب خالالالارجی ضالالالرورتا 

جنبشی مردمی بوده نبايد زياد ساده انديشی کنيم. چه هنگاميکه ياران 

حمزه از سالاکنان روسالتا هالای خراسالان، قهسالتان، بالاد،يس و سيسالتان 

انتقالالام مالالی کشالاليدند سالالختدلی فراوانالالی نشالالان دادنالالد و ايالالن کارهالالا نمالالی 

 خارجی را در دل مردم محل عزيز و محبوب گرداند  توانست مذهب 

 کسالالانيکه درپشالالت ديوارشالالهر هالالا زنالالدگی ميکردنالالد همالالواره بالاله 

خالوارج پشالالت کالالرده دروازه هالالای شالالهر هالالای خالالود را بالالروی آنهالالا مالالی 

بستند. چنانکه بغدادی در اشاره به فعاليتهای حمزه در ناحيه پيرامون 

نی کالاله نظالالرات هالالرات و پوشالالنگ مالالی گويالالد اسالالتعراض در بالالاره کسالالا

خوارج را نمی پذيرفتند منظماً انجام ميگرفت. حمزه همواره اسيرانی 

را کالاله از نيروهالالای دشالالمنان خالالود مالالی گرفالالت مالالی کشالالت و چالالون بالاله 

پيالالروزی دسالالت مالالی يافالالت بالالارو بنالاله گريختگالالان را بالالآتش مالالی کشالاليد و 

 چهار پايان شان را برای خود بر می داشت.

 خرسالالالندی سراسالالالر  در اوايالالالل دوره عباسالالالی کالالاله آشالالالفتگی و نالالالا

سيسالالالتان را در کالالالام خالالالود فروگرفتالالاله بالالالود، مالالالذهب خالالالارجی در واقالالالع 

ريسمان پوساليده ای بالود کاله از سالر نالا چالاری مالردم باله آن چنالگ مالی 
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انداختند. پاره ای از عوامالل ديگالر از روايالت تالاريخ سيسالتان در طالی 

سالالالی کالاله از فتالالول تازيالالان مالالی گذشالالت سالالر بالالر آوردنالالد. بايالالد  ١۵٠

هانه شالهر بسالت و نيالز موقالع مالرزی آن و نقالش گرايشهای جدايی خوا

آن را که جای گالرد آمالدن ،ازيالان و داوطلبالان جنالگ بالا نالواحی کفالار 

،ور و زمينداور در شمال و مشرق بود در نظر داشت. همچنين بايد 

فعاليت عياران و سر هنگان ايشان را که به عنوان نگهبانان ظالاهری 

ميکردنالد، )و ،البالا  آرمان مذهب سنت در شهر هالای سيسالتان فعاليالت

 (۷٨رفتاری جوان مردانه داشتند( از نظر دور نداشت. )

مفلفان مالا بعالد، در زبالان فارسالی راجالع باله اميرحمالزه داسالتانها 

های پرداختنالالد کالاله برخالالی او را بالالا حضالالرت حمالالزه عالالم  نوشالتند و قصالاله

پيالالالامبر )ص( خلالالالط و اشالالالتباه کردنالالالد. اکنالالالون ماکتابهالالالای قطالالالوری از 

و پهلوان سيستانی اسالالم داريالم کاله عالوام از  داستانهای اين مردشجاع

خوانالالدن و شالالنيدنش احسالالاس ،الالرور و لالالذت ميکنند.منجملالاله دو کتالالاب 

از جملالالالاله « حمالالالالزه صالالالالاحب قالالالالران»و « رمالالالالوز حمالالالالزه»هالالالالای  بنام

های شورانگيز منسوب باله همالين بالزرگ مالرد سيسالتانی اسالت.  داستان

ميگوينالالد  روزيکالاله حمالالزه چشالالم بجهالالان گشالالود، مالالردی مالالنجم از مالالردم 

رات در خاناله آذرک پالدر حمالزه مهمالان بالود. آذرک از آن مالردمنجم ه

خواست تا بعادت آن زمان طالع اين پسرنوزاد را بيرون آورد. مالنجم 

ايالن پسرلشالالکرکش »هالروی زايجاله کالالودک نالوزاد بيالرون آورد وگفالالت 

( باله عقيالده بوسالورت ، پالدر حمالزه آذرک ، ۷۹« )شکن اسالت. ودشمن

ز قبول دين اسالم نام عبد  را برای ابتدا آيين زردشتی داشته و بعد ا

 (٨٠خود برگزيد.)

  بدينسان حمزه نه تنها يک شخصيت مذهبی مساللمان بالود، بلکاله 

پهلوان جنگاوری بود که داستانهايش در اذهان مردم مدتها بالاقی مانالد 

آوران پر نيروی عهد اسالمی شمردند. چنانکاله  و او را يکی از جنگ
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دارای آن نيالرو و تالدبير بالود. براسالتی  در عصر قبل از اسالالم، رسالتم

جنگيالالد کالاله رسالالتم بالالرای حفالالظ  حمالالزه بالالرای اسالالالم چنالالان پرحالالرارت می

 ايران زمين و آبروی شاهنشاهی کيانی جنگيده بود.

 

  زیرنویسهای فصل ششم:

  ، ١۳ص  ١۳۳۵زندگانی يعقوب ليث بقلم حسين يزدانيان، چا   -١

  ۹۷، ص۹علی ميرفطروس، اسالم شناسی ، د 

 ادموندکليفورد بوسورت، تاريخ سيستان، ازآمدن تازيالان تابرآمالدن  -۲

  ٨۶صفاريان ، ترجمه حسن انوشه ، ص

 ، علالالالی ميرفطالالالروس ، ١۶۷تالالالاريخ ايالالالران، ترجمالالاله کشالالالاورز ص  -۳

خالفالالت وجانشالالينی پيغمبالالر، امالالری   » ۹٠، ص ۲اسالالالم شناسالالی ، ج 

قالريش انتخابی ونه انتصابی وبزم نيسالت کاله خليفاله عالرب و از قبيلاله 

باشد. خالفت ،ير عالرب و حتالی ،المالان نيالز روا وجالايز اسالت، تنهالا 

شالرط خالفالت رهبالری ايالن اسالت کالاله شالخص خليفاله، بالا تقالوا، عالالادل و 

به روايت طبری، شالبيب خالارجی معتقالد بحکومالت « شمشيرزن باشد.

شورايی بود که ناله تنهالااز قبيلاله قالريش بلکاله از هماله قبايالل وبراسالاس 

 (۳۶۲۶  ۳۶۲۴ص  انتخاب ممکن بود. ) طبری ،

   ٨۴، ص ۲علی ميرفطروس ، اسالم شناسی ، ج - ۴

   ۴،  ۹۲، ص ١اسالمشناسی ، ج  -۵

   ۳١۵٠،ص  ۷تاريخ طبری، ج  - ۶

  ۶١پطروشفسکی ، اسالم در ايران ، ترجمه کريم کشاورز، ص  - ۷

   ۳۵۹۷، ۳۵٨۵، ص ٨طبری ، ج  - ٨

   ١٠۹تاريخ سيستان ،ص -۹

  ۳٠۳قصص ، ص مجمل التواريخ وال -١٠

   ١١۴بوسورت، تاريخ سيستان از ..، ص - ١١
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سال پيشوای خوارج  ۲٠  قطری ١ل  ١۳١تاريخ سيستان، ص - ١۲

امياله  بوده وبلقب اميرالمومنين خوانده ميشالد وبارهالا بالر لشالکرهای بنی

 ۷۹ظفريافت و سرانجام در طبرستان از دره بزير افتالاد و کشالته شالد)

 هـ(.

   ١۴۳-١۴۲تاريخ سيستان ،ص  -١۳

   ١۴۶تاريخ سيستان ،ص  -١۴

   ١۲۳بوسورت، تاريخ سيستان از برآمدن اعراب تا ..ص -١۵

 ، آصظ آهنگ ، ياد داشالتهايی از  ١۲۷بوسورت، سيستان، ص  -١۶

 ،۲٠کابل قديم، ص

  ، ۳۲۷، بالذری،١۳٠بوسورت،سيستان، ص  -١۷

  ١۳۲بوسورت، همان، ص- ١٨

 ، ۳۷١۷  ۲٨، ص٨ی ج ، طبالالر  ١۳۳بوسالالورت، همالالان ،ص ، -١۹

 ١١۷ ١١۶تاريخ سيستان، ص

، ۹، طبالالری، ج ۲۷٨، بالالالذری، ص ١۳۴بوسالالورت،همان، ص  -۲٠

 ١١٠، گرديزی، چا  حبيبی ص ۳۷۶۴ص

  ١۴۶تاريخ سيستان ،ص -۲١

   ۲۲۹، ص ١تاريخ يعقوبی، ج  -۲۲

   ١۴۵تاريخ سيستان ،ص  -۲۳

  ١۴۶تاريخ سيستان ،ص  -۲۴

   ١۴۶تاريخ سيستان ،ص  -۲۵

   ١۴۷تاريخ سيستان، ص  -۲۶

   ١۴۶تاريخ سيستان، ص  -۲۷ 

   ١۴۶تاريخ سيستان ،ص  -۲٨

   ١۴۳تاريخ سيستان ،ص  -۲۹
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  ١۴۴تاريخ سيستان ،ص  -۳٠

     ١۴۴تاريخ سيستان ،ص  -۳١

   ١۴۶تاريخ سيستان ،ص  - ۳۲

    ١۴۶تاريخ سيستان ،ص  -۳۳

 ١۴۷تاريخ سيستان ،ص  -۳۴

  ١۴٨تاريخ سيستان ،ص  -۳۵

   ١۴٨تاريخ سيستان ،ص  - ۳۶

   ١۴۹تاريخ سيستان ،ص  -۳۷

   ١۴۹تاريخ سيستان ،ص -۳٨

  ۳۴۲، افغانستان بعد از اسالم، ص١۵۳تاريخ سيستان ، ص  -۳۹

   ١۵۳تاريخ سيستان، ص   -۴٠

   ١۵۴تاريخ سيستان، ص -۴١

   ١۵۵تاريخ سيستان ،ص  -۴۲

   ۵۳۶تاريخ بيهقی، چا  دکتر فياض ،صص  -۴۳

   ١۵۵تاريخ سيستان،ص  -۴۴

   ١۵۹تاريخ سيستان،ص  -۴۵

   ۵۳۷  ۵۳۶تاريخ بيهقی ،چا  فياض صص  -۴۶ 

    ١۵۵تاريخ سيستان،ص  -۴۷

  ١۵۶تاريخ سيستان ،ص  -۴٨

   ١۶٠تاريخ سيستان ،ص  - ۴۹

   ١۶٠تاريخ سيستان ،ص  -۵٠

  ١۵۶تاريخ سيستان ،ص ص - ۵١

 ، تالالاريخ ايالالران در نخسالالتين اشالالپولر -١۵۶تالالاريخ سيسالالتان، ص   -۵۲

 ٨٨قرون اسالمی، ترجمه فالطوری، ص 
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   ١۶٠تاريخ سيستان، ص  -۵۳

   ۳۵۳افغانستان بعد از اسالم ص  ١۵۹تاريخ سيستان، ص،  -۵۴

   ١۵۹تاريخ سيستان ،ص -۵۵

  ۲۹١زين ابخبارگرديزی، ص  -۵۶

   ۲۹۲، ۲۹١گرديزی، ص  - ۵۷

 ١۵٨تاريخ سيستان ص -۵٨

  ١۶٠تان ،ص تاريخ سيس -۵۹

  ١۵٨تاريخ سيستان، ص -۶٠

  ۲۲۷ - ۲۲۶دکتر ابراهيم پاريزی ،يعقوب ليث ، ص  -۶۲

مقايسه شالود  ۳۵۶-۳۵٠، ص ١حبيبی افغانستان بعد از اسالم ج -6۳

 ۹۲- ٨۹باتاريخ ايران در نخستين قرون اسالمی از اشپولر ص 

  ۹۲ -۹١، ص اشپولر - ۶۴

ببعد(  ١۶۲اريخ سيستان )ص اين نامه از متن عربی مندرج در ت ۶۵

، ١توسط پوهان حبيبی ترجمه و درتاريخ افغانسالتان بعالد از اسالالم ج 

 ببعد( ضبط شده است.  ۳۵۷ص 

   ۳۶۲- ۳۵۹، ص ١افغانستان بعد از اسالم، ج  -۶۶

   ۳۶۴- ۳۶۲همان ، ص  - ۶۷

   ١۶٨تاريخ سيستان ، ص - ۶٨

   ١۶۹تاريخ سيستان ، ص  -۶۹

   ١۷۷،ص تاريخ سيستان  - ۷٠

 ادموندکليفورد بوسورت ، تاريخ سيستان اوآمدن تازيان تابرآمدن  -۷١

  ١۹۲-١۹١، ص ١۳۷٠صفاريان ، ترجمه حسن انوشه ، 

 ، چالالا  حبيبالالی، ١٠۵زيالالن ابخبالالارگرديزی، چالالا  نفيسالالی ،ص  -۷۲

 ١۳۳ص
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در زيالالر نويسالالهای همالالين  ۲١۷-۲١٨بوسالالورت، همالالان اثالالر،ص  -۷۳

اين نکته در خور اهميت است  صفحات بوسورت متذکر می شود که 

که نام افل  که در هيس جای ديگرپيدا نميشود، در ميان نامهای اميران 

گرديز و معاصران شان امامات رستمی تا هرت در شالمال افريقالا کاله 

 خود خارجيان اباضی بودند، يافت ميشود.

   ١٨۹بوسورت ، تاريخ سيستان ، ص  -۷۴

   ١۹٠همانجا،ص  - ۷۵

   ٨۵- ٨۴س، اسالم شناسی ، ص ميرفطرو - ۷۶

   ٨۹-٨٨، ص ۲اسالم شناسی،  -۷۷

   ١٨۹-١٨٨بوسورت همانجا، ص  - ۷٨

   ۴۹،ص ١۳۷۴سعيدنفيسی ،ماه نخشب، چا   -۷۹

   ١۹۴بوسورت ،همان اثر،  -٨٠
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 فصل هفتم

 

  قیام عیاران در سیستان

  

  یز فراکس ندهیم، و اگرما به اعتقاد نیکو برخاستیم، که سیستان ن» 

  «خدای تعالی نصرت کند، به والیت سیستان اندر فزائیم آنچه توانیم. 

 ار خارجی »   «تاريخ سيستان از پيام يعقوب ليث به عم 

  

 

  مدخل:

 در دوره های حکومت اموی ، طاهريان، صفاريان و سامانيان 

«   عیاران»و،زنويان و سلجوقيان، قشر مهمی از جامعه شهری را 

تشکيل ميدادند.  در دوران حکومات مذکور، « جوانمردان»يا

کشاورزانی که زمين خود را از دست داده بودند و يا پيشه ورانی که 

رونقی نداشت، به شهرها رو می آوردند و  در دهات پيشۀ آنها 

و برخی از آنها با   قشرفرو دست شهری را تشکيل می دادند

واقتصادی وفرهنگی شهرها، تاثيرپذيری از اوضاع اجتماعی 

درصفوظ عياران يا جوانمردان درمی آمدند که با از جان گذشتگی 

 حق  مظلومان را از ظالمان و زورمندان ميگرفتند .
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مانند  بلخ،  از همان اوايل اسالم،درشهرهای خراسان وسيستان 

مرو، هرات، قهستان و سيستان وبست وکابل و اطراظ آن شهرها  ، 

بازی، کشتی   و پرشور و عالقمند به پهلوانی، چوگانجوانان ،يور 

آرائی و ،يره ،  بازی و معرکه  اندازی، تي   گيری، شبروی، کمند  

دست به تشکل سازمانهای پنهانی  زدند که بمثابه احزاب متشکل 

دسته  در آ،از از اين گروه  امروزی ميتوان آنرا به حساب گرفت.

ا مقابله باظلم و اجحاظ عمال های مسل  برای جهاد با کفار ) ي

ميگفتند. بعد ها در « المطوعه »آمد که آنرا  حکومت ( بوجود می 

اهداظ و تشکيالت اين گروه تحولی رونما شد وصاحب تشکيالت 

ومقرراتی گرديدند که ورود در حلقۀ شان  شرايطی خاص داشت  

وداود طلب عضويت می بايد واجد آن شرايط می بود تا در صظ 

ن قرار ميگرفت. اين شرايط  وديگر خصوصيات عياران را عيارا

 در زير مطالعه ميکنيم 

 

 معنی لفظ عیار و اصل عیاری:

 محقالالق دانشالالمند و دقيالالق ايالالران، مرحالالوم بهالالار، در مالالورد اصالالل 

عيالالالالالار پيشالالالالالگی و ريشالالالالاله آن نظريالالالالالات پالالالالالذيرفتنی ارائالالالالاله کالالالالالرده و 

و  در لغت عرب ريشه و اصلی بالرای خالود نالدارد«  عيار»مينويسند 

در لغات عربی هم معنی درسالتی بالرای ايالن لغالت نشالده اسالت. گوينالد  

عيار کسی است که بسيار بيايد و برود و صاحب ذکاوت تيز باشد. و 

نيز گويند کسيکه بسيار گردش کند و چابک باشد. و ايالن تعبيرهالا از 

نبودن اصل و ريشه حقيقی اين لغت در زبان عربی حکايت ميکنالد و 

معرب و از فارسی مالاخوذ باشالد، « عیار»ه کلمه چنين بنظرميرسد ک

کالالاله عربالالالی آن « یهههار»پهلالالالوی باشالالالد بالالاله معنالالالی « اییهههار»و اصالالالل آن 

بوده است « ادی وار»است و اصل اين لغت در پهلوی قديم « رفيق»
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شالالده « يالالار»و در زبالالان فارسالالی « ای يالالار» و « ای وار» و بعالالدها 

 (١« )ه باشد.از پهلوی ماخوذ شد« عيار»است و بنابرين بايد لفظ 

 « اییهار»و « عیار»دانشمند مذکور در اثبات اين نظر که لغت 

اند، از قول بيهقی شالاهد آورده، گويالد  ،المالان  از يک ريشه« یار»و 

مسعود که درحرب دنالدانقان گريختاله و بساللجوقيان پيوسالته بودنالد، در 

فريالالالالاد ميزدنالالالالد و بدينگونالالالاله ،المالالالالان و « يالالالالار يالالالالار»حالالالالين جنالالالالگ 

 (۲ن عهد در رديظ عياران بودند.)بيشترلشکريان آ

 مرحالالالالوم بهالالالالار در مالالالالورد مسالالالاللک عيالالالالاری و عيالالالالار پيشالالالالگی 

عيار و عيار پيشگی درخراسان زمين عنوان خاصی داشته »ميگويند 

اند و  هايی داشالته است و عياران مانند احزاب سياسی امروز، سالازمان

انالالالد بنالالالام  ها دارای روسالالالای بوده در شالالالهرهای بالالالزرگ ايالالالن سالالالازمان

که جامه خالاص داشالته و آداب و رسالوم آنالان مخصالوص « سرهنگ»

بوده و از جان « جوانمردی»بخودشان بوده است و اصل کارشان به 

گذشتگی و فداکاری در راه دوست و طلب حق و جستجوی حقيقالت و 

ترک تعصب و دستگيری از خلالق وحمايالت از مظلالوم و عالدم انديشاله 

فالالروع ديانالالات و  عالقگالالی بالاله اصالالول يالالا از مالالرگ و قتالالل و احيانالالاً بی

 مذاهب و ،يره نيز در اين فرقه شهرت داشته است. 

 در بالدعالرب جالالز در بغالالداد خبالالری از ايالالن قالالوم نالالداريم ولالالی در 

ايران، خاصه خراسان و سيسالتان و مالاورا النهر خبالر عيالاران بساليار 

عبالاس تالا قالرن پالنجم و ششالم  شنيده ميشالود، خاصاله بعالد از خالفالت بنی

اد نالالام عيالالاران بگالالوش ميرسدوبعضالالی هجالالری در بغالالداد و ايالالران زيالال

انالد و جاماله عيالاران پوشاليده انالد.  خلفای عباسی باين فرقاله متمايالل بوده

درواقالالع نالالوع اصالالالل شالالده ايالالن « فتالالوت»يالالاحزب  «فتيالالان»جمعيالالت

 (۳«)سازمان بوده است.
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« بالالرادر» يالالک ديگالالر خالالودرا عیههاران »بگفتالاله دکتالالر خالالانلری، 

بهالالار اسالالت کالاله کلمالاله ميخواندنالالد وايالالن نکتالاله نيزمفيالالد گمالالان مرحالالوم 

فارسههی مههی دانههد. کلمههه « یههار»پهلههوی و « اییههار»راهمههان « عیههار»

نیزگاهی درایهن مهورد بهه کهار میهرود کهه خهود معهادل کلمهه « رفیق»

 (۴است.)« یار»

 

 سازمان عیاران یا جوانمردان:

 اند از  ( نيز ياد شده۵« )جوانمردان شبگرد»عياران که بعنوان 

روحیه پهاکی، خراسان قرون وسطی بودند. ها و اقشار پراهميت  فرقه

صههههداقت، رازداری، محبههههت، فههههداکاری، دسههههتگیری از مسههههتمندان، 

شناسی، استواری در رفاقت و  شکیبائی و تحمل، حاضرجوابی، نمک

دوستی و سهختگیری در دشهمنی، پابنهدی بعههد و میثهاق، شهبگردی، 

يالزد و اعضای اين فرقه را بهم پيونالد م چاالکی وچستی و نظایر اینها

 (۶مرتبط ميساخت. )

 وران کالالالالم درآمالالالالد،  اعضالالالالای ايالالالالن گالالالالروه کالالالاله مرکالالالالب از پيشالالالاله

کشاورزان فقير، عوام متصالوفه، جوانالان ،يالور و پرشالور و عالقمنالد 

بازی  اندازی، تي  گيری، شبروی، کمند بازی، کشتی به پهلوانی، چوگان

آرائی و ،يالالره بودنالالد، دسالالت بالاله تشالالکل سالالازمانهای پنهالالانی  و معرکالاله

ن اوايل اسالم( زدند که بمثابه احزاب متشکل امروزی ميتوان )ازهما

 آنرا بحساب گرفت.

 ظاهراً بغداد، مرکز خالفت نيالز در تشالکل و پيالدايش ايالن دسالته 

ناراضی از اوضاع اجتماعی وبيداد حکام متمالول، از خراسالان زمالين 

عقب نبوده است چنانکه در اواخرقرن دوم هجری، امين بالرای کسالب 

جوئی ايالن  بر مسند خالفت، از نيالروی جنگالی و معرکالهقدرت و تکيه 

فرقه، يعنی عياران بر ضد مامون و لشالکر خراسالان اسالتفاده اعظمالی 
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چالون »نمود. و هرچه در خزانه داشت صرظ جنگ کرد و سرانجام 

خزانالالاله او ازنقالالالود و آسالالالتانه او از جنالالالود خالالالالی گشالالالت، آبت وادوات 

اقمشالاله نفيسالاله را بالاله  زريالالن و سالاليمين را آب کالالرد و سالالکه زد. امتعالاله و

نيمالاله فروختالاله و بعيالالاران و لونالالدان ميالالداد، تالالا بالالدفع اهالالل خراسالالان قيالالام 

 ( ۷« )نمايند.

بگفته مسعودی دريالن جنالگ پالنن هالزار عيالار بغالدادی بالا تنهالای 

ها در  برهنه در حاليکه زنگهاوصدفها درگردن داشالتندوفالخن وسالنگ

 (٨جنگيدند.)  دست، با لشکريان طاهرپوشنگی با مهارت می

 های منظم عيالاران رسالم بالرين بالود کاله،  در تشکيالت و سازمان

ناميده ميشد و « عريظ»هر ده تن عيار يک نفر سرپرست داشت که 

« قايالد»داشت و هرده نفر نقيب يالک « نقيب»هر ده تن عريظ، يک 

داشالالت کالاله شالالخص اخيالالر « )سالالرهنگ( و هالالر ده سالالرهنگ يالالک )اميالالر

 ( ۹بود. ) الذکر د رحکم سپاهسابر می

 و « پدرعهالالالد»ر شالالالمار سالالالرکردگان و رهبالالالران عيالالالاران، از د

نيز نام برده شده که ظاهراً در حکم رهبران درجاله « استاد»و« پير»

 (١٠اند.) اول و آموزگاران نخستين موقظ مهم داشته

 خوانالده « اسالتاد»بنابر کتاب سمک عيار، سردسالته جالوانمردان 

يکالالالالالروز »ميشالالالالالد کالالالالاله اطاعالالالالالت او برهمالالالالاله عيالالالالالاران فالالالالالرض بالالالالالود. 

به دکان خواجه سعدبزاز نشسته بود و سالخنی چنالدمی « خورشيدشاه»

گفتندکالاله ناگالالاه سالالواری پيداشالالد کهالالل، وپيالالاده ای چنالالد چالالابک ومردانالاله 

درپيش اين مرد کهل روان شده، هيبتی از ايشان می آمد. خورشيدشاه 

ازخواجالاله سالالعدبزاز پرسالاليدکه ايالالن سالالوارچه کالالس اسالالت؟ وايالالن پيادگالالان 

 م نديده ام؟کيانندکه من مثل اين مرد

 خواجالالالاله سالالالالعدگفت  ايالالالالن سالالالالوارکهل را شالالالالغال پيالالالالل زورمالالالالی 

گويندوسالرجوانمردان ايالالن سهراسالت وآن جالالوان نمالدپوش کالاله خنجرهالالا 
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دريمين ويسالارفروبرده، سالرعياران اسالت و او را سالمک عيارخواننالد 

)ج « وپسرخوانده شغال پيل زور است، واين ديگالران رفيقالان ايشالانند

ای »پيل زور هماله جاعبالارت  ( خطاب سمک عياربه شغال۴۵ص ١

« سالمک گفالت  ای اسالتاد، شالاهزاده را نوميالد مگالردان»است. « استاد

سالالالالمک گفالالالالت  ای اسالالالالتاد، دخترشالالالالاه را گوينالالالالده ای ( » ۴۶ص ١)ج

 )همانجا(« هست؟

 جالالالالای ديگالالالالری کالالالالانون، اسپهسالالالالابر شالالالالهرماچين، بالالالاله کالالالالاری 

کالانون اسالتادی باله ،ايالت کمالال داشالت »درميماندوپيش استاد می رود 

اری، نام او خالاطور. پالس کالانون پاليش اسالتادرفت. پالس گفالت ای درعي

خاطورگفالالت  ای فرزنالالد، ازآن وقالالت بالالاز... ٠٠٠اسالالتاد،چاره چيسالالت؟ 

من توبه از اين کاربکردم وعياری وشب روی در باقی کردم ونتوانم 

توباله شکسالالتن. کالانون درخالالاک افتاد.گفالالت  ... ای اسالتاد، مالالرا محالالروم 

 (۳۳ص ۲)ج « مکنه

   و رعايت محاسن در ميان عوام النالاس، مالرام چون ترک قباي

اساسی اين گالروه )عيالاران( را احتالوا ميکالرد، بنالابر آن بالرای پالذيرش 

در حلقه اين گروه، عياران دارای آداب و شعارهای مخصوص بخود 

بودند که داوطلب عضويت، با شرايط خاصی پذيرفته ميشد. داوطلالب 

« پدرعهالالالد» نامالالاله ميالالالداد وخطبالالاله طريقالالالت در محضالالالر عضالالالويت عهد

)کالاله ظالالاهراً اميالالر و سالالرهنگ ونقيالالب وعريالالظ در آن نيالالز « پيالالر»يالالا

( سالالپس داوطلالالب عضالالويت از ١١حضالالور ميداشالالتند( خوانالالده ميشالالد.)

آورد و  سرصالالدق بالالا الفالالاظ بسالاليار مالالوثر مراسالالم تحليالالظ را بجالالای مالالی

سوگند به يزدان دادار کردگار و به نور و نار و مهر و باله » ميگفت 

« نکند و خيانت نينديشد.مردان، که ،در نان و نمک و نصحيت جوان

بالا هالم يالار باشاليم و دوسالتی »و با همديگر سوگند ميخوردند که  (١۲)

کنيم، و به جان از هم باز نگرديم، و مکر و ،در و خيانالت نکناليم، و 
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رضالالا نالالدهيم، و بالالا دوسالالتان هالالم دوسالالت باشالاليم و بالالا دشالالمنان هالالم دشالالمن 

 (١۳« )باشيم، و کار به مراد يکديگر کنيم.

 بسالتند و نمالک و آبالی باله  پس ازمراسم تحليظ، آنگاه کمالرش می

را « وفالالالالا وصالالالالفا وسالالالالخا»چشالالالالاندند. وطالالالالی کالالالالردن مراتالالالالب  او می

يعنی)باخلق خالداوفا کالردن، سالينه را ازکيناله صالاظ داشالتن،آنچه داری 

بمردم بذل کردن(که مراتب جوانمردی بود،برذمت اوميگذاشالتند و او 

ارچالاله سالالر  يالالا زرد بالالر ( و پ١۴پوشالاليد. ) نيالالز شالاللوار مخصالالوص می

( و ١۵انداخت و کمندی در دست و خنجالری درکمرميالزد. ) گردن می

« جالوانمردان»آمالاده خالدمت جالوانمردی ميشالد و بالدين ترتيالب از اهالل 

 ميشد. محسوب 

 چالالون بنالالای کالالار عيالالاران، بالالر چالالابکی و چسالالتی و شالالبروی و 

شبگردی و طرفداری از مظلومان و دستگيری از تنگدستان بالود، لالذا 

پرداختد و فواصل بين شهرها و دهات را از  ان به بدرقه قوافل میايش

هالالای  هالالای ،يالالر معمالالول وناشالالناخته از دل بيابانهالالا و کالالوه هالالا و دره راه

العبور، با شتاب و بدون بيم طی ميکردنالد و ماموريالت خالود را  صعب

پرداخالالت،  انجالالام ميدادنالالد و هرگالالاه کالالاروانی، بالالاج خالالود را بايشالالان نمی

ا بگونه ديگر ميخورد و به همين جهالت اسالت کاله ضرب شست آنها ر

 ( حافظ گويد ١۶اند.) گفته« رهزن»بعضی ايشان را 

  کدا م آ هن دلش آموخت این آیین عیاری

  کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد

 همينگونه برای کمک بمالردم بينالوا و يالا دفالع ظلالم از مظلالوم از 

ها باب ميرفتند و  و و از برج و بار انداختند ها ميگذشتند يا کمند می نقب

پرداختنالد. در اينگوناله  به تهديد ثروتمندان و متنفذين و حکالام ظالالم می

حالالابت، سالالالل شالالانرا، خنجالالری بالالرای کنالالدن نقالالب، يالالا سالالوهانی بالالرای 
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های دژهالای  رفتن بر کنگره بريدن زنجير و قفل و يا کمندی برای باب

 (١۷ل ميداد. )زدن تشکي ناگشودنی، يا فالخن برای نشان

 های عيالالاران  هالالای امالالوی و عباسالالی، کارنامالاله در دوره حکومت

خراسان شمالی در مرو و هالرات و در جنالوب در قهسالتان و سيسالتان 

بالالاليش از همالالاله چشالالالمگيرتر اسالالالت. در سيسالالالتان گالالالروه عيالالالاران بيشالالالتر 

خالواه  های سياسی، پا بپالای خالوارج سيسالتان کاله فرقاله آزادی درهنگامه

ودنالد، در طالرد ظلالم و سالتم عمالال عربالی و گالاه نسبتاً افراطی مذهبی ب

خاسالتند.  در اخراج و دفع آنها از سيستان و خراسان باله مبالارزه برمی

چنانکالاله يعقالالوب ليالالث وسالاله بالالرادراو عمالالرو و طالالاهر وعلالالی در تحالالت 

پالالرورش مامالالای خالالودکثير بالالن رقاديا)رقالالاق( کالاله از عيالالاران سرشالالناس 

تان و بسالالت سيسالالتان بالالود، بالالا همراهالالی و همدسالالتی عيالالاران ديگالالر سيسالال

( )پسر عم يعقوب( و حامالد ١٨« )ازهرخر»چون، ازهر معروظ به 

هم بن نضالر و ،يالره  سربادک و عزيز بن عبد  و صال  بستی و در

گری به سلطنت برسد و نه تنهالا خراسالان را از زيالر  توانست از روی

 سلطه بغداد نجات بخشد بلکه ايران را نيز نجات بدهد.

 

 اصول جوانمردی :

 ام، اگالالر نالالانی  مالالن مالردی عيالالار پيشاله» عيالالاران ايالن بالالود  شالعار 

بيابم بخورم و اگر نه، ميگردم و خدمت عيالاران و جالوانمردان ميکالنم 

( ١۹« )و کاری اگر ميکنم، آن از برای نام ميکنم، نه از برای نان...

و اصالالالل »... و مالالالواد اصالالاللی مرامنامالالاله عيالالالاران بالالالدين قالالالرار بالالالود  

ه آنچالاله بگالالوئی بکنالالی، دوم آنکالاله جالالوانمردی سالاله چيالالز اسالالت  يکالالی آنکالال

راستی در قول و عمل نگهداری، سوم آنکاله شالکيب را کاربنالدی... و 

ترين مردان از هماله آن بالود کاله بالا چندگوناله  بدان ای پسر که جوانمرد

هنالالر بالالود  يکالالی آنکالاله دليرومردانالاله بالالود وشالالکيبا بالاله هرکالالاری وصالالادق 
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واهالد، الوعد باشد وپاک عورت و پاکالدل، و زيالان کالس بسالود خالود نخ

گيرنباشالد و باله  اما زيالان خالود از بهالر سالود دوسالتان روا دارد و زبون

اسيران دست دراز نکندوبيچارگان را يالاری کنالدو بالد را از مظلومالان 

دفع کند و همچنان کاله راسالت گويالد، راسالت شالنود و انصالاظ از خالود 

 ( ۲٠« )بدهد و بر آن سفره که نان خورده باشد، بد نکند

 وپالالس ازآن عارفالالان نالالامور مالالا چالالون    در دوره اسالالتيالی مغالالول

 ۷۲شيخ عطار وموبنا واعظ کاشظ هالروی و خواجاله محمالد پارسالا، 

صفت برای عياران وضع کردنالد کاله حتالی عارفالان هالم از اجالرای آن 

عاجزنالالد، تالالا چالاله رسالالد بالاله عيالالاران کالاله مردمالالی بودنالالد کمتالالر پالالای بنالالد 

و  بيالق و سالزاوار نالام فتالی»زهدوتقوای عارفانه. عرفامعتقالد بودندکاله

کسيست که تمام فضايل وخصايل اوليا  را در خود دارد و « جوانمرد

بالالالا ايالالالن همالالاله هرگزانديشالالاله بالالاله خالالالود راه نميدهدکالالاله بالالاله جالالالايی رسالالاليده 

 (۲١«)است

 خالالالود را جالالالوانمردان قالالالوم ميدانسالالالتند و عقيالالالده « اهالالالل فتالالالوت» 

« جوانمردی تن و صورت آدمی اسالت و راسالتی جالان آن»داشتند که 

ی( در آن تن بدرستی بدمد، تبديل به تصالوظ و هرگاه اين جان )راست

شود. درواقع خواسته اندپايه واساس عياری وجوانمردی را بريک  می

نوع تصوظ اخالقی بگذارند.باله عقيالده عطالار، باله داد خلالق رساليدن و 

 دستگيری از مستمندان اساس فتوت و جوانمردی است ، بقول عطار 

 ی دستگیری ایستادنبه پا            فتوت چیست، داد خلق دادن 

 

  جوانمردی چیست ؟

 يکالالی ديگالالر از اصالالول عيالالاری، رازداری و راسالالتگوئی اسالالت. 

عياران عقيده داشتند که راسالتگوئی از اصالول مهالم جالوانمردی اسالت. 

دادن به بيچارگالان کمتالر از راسالتی اهميالت آن نيسالت.  رازداری و پناه
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« نود.هرکس همچنانکه راست گويالد، راسالت شال»آنان معتقد بودند که 

بالالرای اينکالاله ايالالن اصالالل بالالا اصالالل )يالالاری بالالا بيچارگالالان( تنالالاقض نداشالالته 

باشد، گاهی آنان رفتارهايی داشتند کاله واقعالاً قابالل توجاله اسالت. دريالن 

 باره داستان جالبی است که جا دارد بازگو شود.

 روزی به قهستان، عياران نشسته بودند، مردی از در درآمد » 

نزديالالک عيالالاران مالالرو، و شالالما را و سالالم کالالرد وگفالالت  مالالن رسالالولم از 

سالالالم ميکننالالد و ميگوينالالد، سالاله مسالالئله مالالا بشالالنويد اگالالر جالالواب دهيالالد مالالا 

راضی شويم به کهتری شما و اگر جالواب صالواب ندهيالد، اقالرار کنيالد 

بالاله مهتالالری مالالا، گفتنالالد  بگالالوی. گفالالت   بگوئيالالد  جالالوانمردی چيسالالت؟ و 

ميالالالان جالالالوانمردی و نالالالاجوانمردی فالالالرق چيسالالالت؟ و اگالالالر عيالالالاری بالالالر 

ری نشسته باشد، مردی بر وی بگذرد و زمانی ديگر مالردی بالا رهگذ

شمشير از پس وی همی آيد بقصد کشتن آن مرد و از آن عيار بپرسد 

کالاله فالالالن کالالس انالالدر گذشالالت، او را چالاله جالالواب بايالالد داد؟ کالاله اگالالر گويالالد 

گذشت، ،مز کرده باشد و اگر گويد نگذشت، دروغ گفتاله باشالد و ايالن 

 ناجوانمردی باشد.هر دو از عيار پيشگی نيست و 

 ها بشالالالنيدند، بيکالالالديگر بنگريدنالالالد  عيالالالاران قهسالالالتان چالالالون مسالالالئله

مردی در آن ميان بود، نام وی فضل همدانی، گفالت مالن جالواب دهالم، 

گفتنالالدی بگالالو تالالا چالاله گالالوی؟ گفالالت  اصالالل جالالوانمردی آنسالالت کالاله هرچالاله 

گالالوئی بکنالالی و فالالرق ميالالان جالالوانمردی و نالالاجوانمردی صالالبر اسالالت و 

تر  از آنجالالا کالاله نشسالالته بالالود يکقالالدم آنسالالوی جالالواب آن عيالالار آن بالالود کالاله

ام از اينجا کس نگذشته، تا راسالت  نشيند و گويد که تا من اينجا نشسته

 (۲۲«)گفته باشد. 

 

  حق نان و نمک نزد عیاران:
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بالر آن سالفره کاله نالان و »درباره اين اصل عيالاری کاله ميگويالد  

و نوازی و نالالان  بايالالد گفالالت کالاله مهمالالان« نمالالک خالالورده باشالالد، بالالد نکنالالد.

انالالالالالد   دادن خالالالالالودنيز ازاصالالالالالول عيالالالالالاری بالالالالالوده اسالالالالالت و گفته نمالالالالالک

انالد  يکالی  حدجوانمردی ازحد افزون است اماازآن دو را اختيارکرده»

( بنالابرين، نالان و نمالک خالوردن و ۲۳« )پوشاليدن. دادن و دوم راز نان

کردن آن، آنقدر درميان عياران محترم شمرده ميشد که در بالاب  تالفی

جود دارد. منجملاله روايتالی اسالت کاله در زمالان آن داستانهای فراوان و

يکی از بنو اعمام يعقوب ليث کاله « از هر»فرمان روايی عمرو ليث 

از عيالالاران معالالروظ سيسالالتان بالالود روزی از شالالکار بالالاز ميگشالالت، در 

بالرد، پرساليد چاله  راه، زنی پير ديد که چيزی در بغل دارد و بشهر می

فالالت  بيالالار تالالا داری؟ پيالالرزن گفالالت  پژنالالد )سالالبزی صالالحرايی(، ازهالالر گ

قدری از آن بخورم و از اسب فرود آمد و قالدری از آن سالبزی و نالان 

بخورد و بعالد زن را بالا خالود بشالهر آورد و در منالزل خالود از وی باله 

نيکوئی پالذيرائی کالرد و ضالمناً باله پيالرزن گفالت  چاله حالاجتی داری تالا 

کالاری برآيالد، گفالت   برآورم. پيرزن کاله بالاورش نميشالد از دسالت ازهر

تی کالالالاری بالالالرايم انجالالالام دهالالالی، معهالالالذا پسالالالری دارم کالالاله کالالالاش ميتوانسالالال

دار کاله پسالرت را  فرداقصاص خواهالد شالد، ازهالر گفالت  خالاطر آسالوده

 آزاد خواهم کرد. 

 فردای آن روز نالزد عمالرو رفالت و آزادی پسالر مالتهم را تقاضالا 

کرد. عمرو گفت  از تالوان مالن بيالرون اسالت. ازهالر گفالت  مالن نالان و 

ام کالاله پسالالرش را آزاد  قالالول داده ام و بالالاو نمالالک مالالادر قاتالالل را خالالورده

خواهم کرد. عمرو گفت  به کسان مقتالول مراجعاله کالن. ازهالر، کسالان 

هالالالزار درهالالالم  مقتالالالول رافراخوانالالالد و خالالالون آن پسالالالر را دربالالالدل دوازده

خريدو از پول خود به آنهالا پرداخالت. و آن مالرد را آزاد سالاخت. بعالداً 

د و )بنالالده آزاد شالالده ازهر(معالالروظ شالال« مالالولی ابزهالالر»ايالالن مالالرد بالاله 
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پيشکاراو گشت و کارش تا آنجا باب گرفالت کاله روزی عمالرو و هماله 

 (۲۴سپاه او را به خوراک سبزی صحرائی مهمان کرد.)

 داستانی هم درين مورد به عهد عياری يعقوب نسبت ميدهند که 

شبی نقبی زد و بخزانه )ابراهيم بن حضين( والی سيستان رفت و زر 

واسالت از خزاناله خالارج شالود، و جواهر بيشمار بهم بست و چون ميخ

چيزی شفاظ به نظرش آمد، پنداشت گوهری است، برداشت و جهالت 

امتحان آنرا بزبان زد، نمالک بالود، بپالاس رعايالت حالق نمالک، آن هماله 

دار  مالالال را بالالر جالالای گذاشالالت و بيالالرون رفالالت. فالالردای آنالالروز، خزانالاله

متوجه شد که خزانه دستبرد يافته ولی چيالزی بالرده نشالده اسالت. بالامر 

در شهر منادی کردند که هر کاله چنالين کالرده ايمالن اسالت، خالود  والی،

را نمايان کند و بمالزمت بشتابده يعقوب بدربار رفت و ماجرا را باز 

( اين داستان هرچاله ميخواهالد باشالد ۲۵گفت، والی بر او آفرين کرد. )

شناسالی و نگهداشالتن پالاس  ايست از اعتقالاد عيالاران باله نمک ولی نمونه

 آن.

 

  شجاعت عیاران : ئی از نمونه 

 بنالالالابر داسالالالتان سالالالمک عيالالالار، شالالالرط اصالالاللی عيالالالاری بيبالالالاکی و 

آيالد کاله  دبوری است. اين جمله باله صالورت مثالل در کتالاب مکالرر می

( و بد دلی به معنالی ١١۳ص -١)ج « عياری به بد دلی نتوان کرد.»

« آتشک»بيمناکی و کم جرأتی است. يکی از اشخاص اين داستان که 

مالردم کالم دل کاله بيالق عيالاری نيسالتند معرفالی  شالود، نموناله خوانده می

 «شده است.

 پس شجاعت و مردانگی از اصول و ارکان مهم عياری بالود و 

« دل وگالرده مرداناله»کسيکه صالاحب جالرأت و دبوری و باصالطالل 

نبود، نميتوانست در راه عياری گام بگذارد و در مجمع عياران جالای 
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درسالتکار و تالا حالدی بيابد. فقط اشخاص شالجاع وبالا اراده و مصالمم و 

هم بيباک بزندگی خود و محتاط درحق حيات ديگالران، در ايالن گالروه 

يافتند و سمت رهبری و رياست گروه عيالاران را بدسالت  جاو مقام می

 ميگرفتند. 

 يکالالی از ايالالن عناصالالر شالالجاع و بالالا شالالهامت کالاله از عيالالاری بالاله 

عيالالاری و عيالالار پيشالالگی  يد، يعقالالوب ليالالث اسالالت. از دوریپادشالالاهی رسالال

يالالی از   انالالد و مالالا نمونالاله د پالالوبدين، داسالالتانها گفتالاله و پرداختهايالالن مالالر

های دوران عيالالالاری وی را اينجالالالا از جوامالالالع الحکايالالالات نقالالالل  کارنامالالاله

انالالد کالاله يعقالالوب ليالالث در اول حالالال بالاله  آورده» ميکنالاليم  عالالوفی مينويسالالد 

عياری و راهداری بيرون آمد و جوانالان عيارپيشاله بالر اوجمالع شالدند. 

زدی کاله کالردی بجهالت حاجالت کالردی و در او را همت عالی بالود و د

« پسالر فرقالد»آن انصاظ نگهداشتی. در سيستان مردی بود کاله او را 

ئی  خواندندی، مردی متمول بالا نعمالت و ثالروت بساليار بالود و در خاناله

گشالاده داشالت. يعقالالوب ليالث خواسالالت کاله حالالالی بالدو بنمايالالد کاله آنچالاله او 

   پردلی است.  ميکند نتيجه

 درسرای پسالر فرقالد رفالت و دربالان پس روزی بوقت گرمگاه، ب

را گفت  برو وخواجه را اعالم ده که يکی از دوسالتان تالو باله نالزد تالو 

پيغام فرستاد است و ميخواهد کاله تالرا ببينالد، دربالان بانالدرون رفالت، و 

يعقوب اطراظ خانه و درگاه و ديوار را در نظر آورد و سره )نخبه( 

بالالان بيامالالد و کالالرد کالاله جايگالالاه سالالمن و نقالالب کجالالا خواهالالد بالالود. پالالس در

يعقوب را بدرون خانه برد، يعقوب درآمد مدخل و مخارج )يعنالی راه 

درآمد و برآمد( و اطراظ خانه را در نظر آورد. پس پيش پسالر فرقالد 

رفت و گفت  مرا دوستی به نزديک تو فرسالتاد اسالت و پيغالامی داد و 

گفت که خواجه عهد کند که اين کلمه از من باشد، آنچاله ملالتمس اسالت 

ت رساند ومرا ايمن گرداند و باکس ازآن نفس نرانالد. پسالر فرقالد باجاب
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( فرستاد ۲۶هم بدين جمله عهد کرد.يعقوب گفت  مراخواجه زنگالود)

ام و او  ( رنجيالده۲۷و ميگويد کاله مالن چنالد کالرت از عثمالان طالارابی )

مردی ،مالاض پيشاله شريراسالت ومالن ميتالوانم کاله اورا بآسالانی هالالک 

بايدکاله چالون دل از کالار او فالارغ گالردانم  کنم، اما مرا پشالتی قالوی مالی

پناه بخالدمت او بالرم. اگالر مالرا قبالول کنالی و بخالدمت تالوآيم مالرا بوثالاق 

خالالود پنهالالان و بخالالرج راهالالی مالالدد کنالالی تالالا مالالن ايالالن کالالار را تمالالام کالالنم. 

عثمالان طالارابی « نالوه»آمد، ازآنکاله  پسرفرقد را آن سخن عظيم خوش

ت و روز ديگالالر انديشالاليد. يعقالالوب بازگشالال دشالالمن جالالان او بالالود از او می

همان وقت بازآمد و دربالان را گفالت  خواجاله را بگالوی کاله آن رسالول 

ديکی باز آمده است. خواجه فرمود کاله او را درآورد. او را در خاناله 

های دينالاله بسالاليار  آوردنالالد و بجالالای خالالود بنشالالاندند و يعقالالوب از آن سالالخن

 ها و راهها نشانی کرد و باز گشت. بگفت و در اثنای آن خزينه

 ی کاله مالاه کاسالته و هالوا عظاليم تاريالک بالود بيامالد و در پس شب 

خانه پسر فرقد نقبی زد و درون رفت و در خزيناله رفالت و صالندوقها 

ئی  هالالا را پريشالالان کالالرد و هالاليس نبالالرد. و رقعالاله را سالالر بگشالالود و رخت

بنوشت که ما آمديم در خانه تو و رفتيم و بحکم آنکاله تالو جالوانمردی، 

هزار درهالم حاجالت اسالت، بايالد کاله  از مال تو هيس نبرديم. مرا به پنن

اين نقد را در سره کنالی و در فالالن موضالع زيالر ريالگ پنهالان کنالی و 

بخدای سپاری و اگر آنچه گفتم نکنی، بعد از آن خويشتن را نگهالدار، 

ئی نهاد و برون آمد، انديشه کرد که چون برود،  آن رقعه بر سر طلبه

داد کالاله  ای  کسالالی ديگالالر از راه نقالالب درآيالالد و چيالالزی بالالرد، پالالس آواز

انالالالد. او برفالالالت و  همسالالالايگانه خانالالاله پسالالالر فرقالالالد را دزدان نقالالالب کرده

همسايگان بيرون آمدند.فرقد چون آگاه شد بخزينه درآمد، صندوقها را 

پريشالان ديالد، متغيالر شالد، امالا چندانکاله احتيالاط کالرد، هاليس چيالز ضالالايع 

نشده بود، پس آن رقعه را بديد و بخواند و گفالت منالت پالذيرم، و آنچاله 
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ها(کرد و  ها )خريطالاله سالالته بالالود. در روز پالالنن هالالزار درم در سالالرهخوا

بدان ريگستان برد و پنهان کالرد. يعقالوب برفالت و آن ساليم برداشالت و 

آن حال با ياران حکايت کرد و آن سيم برايشان خرج کرد و جمله به 

 (۲٨« )تقدم اواعتراظ نمودند و سروری او را مسلم داشتند.

 رکالالی و شالالجاعت يعقالالوب نيسالالت، ايالالن حکايالالت تنهالالا نمايالالانگر زي

اش، از  بلکه از راستی و رازداری او که تا هنگالام بسالر رساليدن نقشاله

اش چيالالزی نگفتالاله  موضالالوع بالاله هيچيالالک از يالالاران و عيالالاران همگالالروه

بالالود، نيزحکايالالت مينمايالالد و نشالالان ميدهالالد کالاله بالالا وجالالود دسترسالالی بمالالال 

وثالالروت پسالالرفرقد نميخواهالالد بيخبالالر و دزدانالاله مالالال وی را ببالالرد، بلکالاله 

مصممانه و از روی اراده، مبل  مورد نيازخود را به پسرفرقد خاطر 

نشان ميسازدو چنان وانمالود ميکنالد کاله اگالر از آنچاله خواسالته، خالالظ 

تری باو نشان بدهالد. ونکتاله  رفتاری شود، ميتواند ضرب شست محکم

ديگر اينکه عيار شجاع نميخواهد از نقبيکه او کنده کسالی ديگالر سالو  

ا فريالاد ميکشالالد و مالالردم را بيالدار مينمايالالد و خالالود را اسالتفاده کنالالد و لهالالذ

 بدرميکند. 

 

  شرایط و صفات عیاری بنابر سمک عیار : 

 دانشمند ديگر ايران جناب دکتر خانلری ضمن مقالتی پيرامالون 

« سالمک عيالار»به استناد داستان يالا داسالتانهای کتالاب « آئين عياری»

لب تالوجهی جمالع های جا )از اهل سيستان در قرن ششم هجری( نمونه

( نقل کرده است. کاله قسالمتی ١۹آوری نموده و در مجله سخن )دوره 

از آن مقالت ايالن اسالت  شالرايط عيالاری و صالفاتيکه بالرای عيالار بزم 

جسالالالته جسالالالته آمالالالده اسالالالت و از « سالالالمک عيالالار»اسالالت درطالالالی کتالالالاب 

کننالد باله ايالن نکالات  دهد و کارهائی کاله عيالاران می حوادثی که ر  می
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ا اينجالا مناسالبتر آن اسالت کاله ايالن اوصالاظ را بالاله تالوان پالی بالرد. امال می

 اجمال از زبان سمک عيار نقل کنيم 

 سالالالمک عيالالالار گفالالالت  ای پهلالالالوان، مالالالردی و جالالالوانمردی تالالالرا »

سزاست. پنداريم کاله مالا مالرديم و عيالار پيشاله از مالا کالاری نيايالد.مردم 

روی  عيالالار پيشالاله بايالالد کالاله عيالالاری داننالالد و جالالوانمرد باشالالند، و بالاله شالالب

يار بايد در حيلالت اسالتاد بالود و بساليار چالاره باشالد، و دست دارند، و ع

نکته گوی باشد و حاضر جالواب، سالخن نالرم گويالد، و پاسالخ هالر کالس 

تواند داد و در نماند، و ديده ناديده کند، و عيب کسان نگويالد، و زبالان 

نگاه دارد و کم گويد. با اين همه د رميالدان داری عالاجز نبالود، و اگالر 

از اين همه که گفتم اگر درچيزی نمانالد او  وقتی کاری افتاد در نماند.

  را مسالاللم اسالالت نالالام عيالالاری بالالر خالالود نهالالادن و در ميالالان جالالوانمردان دم

 (۲۲٠ص  ۲)ج « زدن 

 سالاليد طيالالب جالالواد، دانشالالمندافغانی نکالالات ديگالالری را درسالالمک  

درسالالمک عيالالارميخوانيم کالاله  دروازه » عيارسالالراغ ميدهالالد و مينويسالالد 

اجالالالازت درآمالالالدن بالالاله خانالالاله جالالالوانمرد هميشالالاله گشالالالاده باشالالالد، امالالالابی 

جوانمرد،نالالاجوانمردی اسالالت وبازدرهمالالان جالالا ميخالالوانيم کالاله جالالوانمرد 

خودفروش نيسالت و خالودرا برخلالق عرضاله نميکنالد. درتعصالب کسالی 

راکالالالافر نميخوانالالالد وبالالاله کتالالالاب وعلالالالم ،ريالالالب انکارنميکنالالالد. صالالالاحب 

قابوسنامه، خوی خوش وگشالاده دسالتی را شالرط بزم عيالاری دانسالته، 

بايالد متعبالد وچالرب زبالان باشالد بالی اُفالت. پالاک تالن جالوانمرد »ميگويد  

وپاک جامه وساله چيالز را مالدام بسالته دارد  چشالم و دسالت و زبالان را، 

ازناديدنی، ناکردنی، وناگفتنی و سه چيز راباله دوسالت ودشالمن کشالاده 

آقالالای جالالوادعالوه ميکندکالاله، « دارد  درسالالرای ، سرسالالفره وبندکيسالاله.

جالويی، بخالل، بهتالان، نفاق، تکبر، ترس، حسالد، دروغ پراکنالی، عيالب 

 (۲۹« )حرام خوری، جوانمردی را زايل می کند.
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 شادی خوردن :

 « شادی خالوردن» نخستين قدم برای در آمدن درسلک عياران 

بالود. اينکارمعالادل اسالت بالا پيمالالان بسالتن و سالر سالپردن و حلقالاله ارادت 

کردن. عيار نو بايد از جای برخيزد و قدل شراب را بر دارد  درگوش

ود بابببرد و نام استاد را بگويالد و آنگالاه قالدل را يکبالاره و برابرسرخ

 بنوشد 

چون دوری چند بگشت قايم قدحی شراب در دست گرفت و بر پای »

خاست و گفت اين شادی آن مردی که نام وی به جالوانمردی در عالالم 

عيار اسالالالت. ايالالالن بگفالالالت و شالالالراب بالالالاز  رفتالالاله اسالالالت، و نالالالام او سالالالمک

شالالالادی »ه هالالالم شالالالان هسالالالتند ( کسالالالانی کالالال١۹٠ص  - ۳)ج «. خالالالورد

خورنالالد و ايالالالن بالاله منزلالالاله  يکالالديگر می« شالالادی بالالالرادری»و « رفيقالالی

خوردن گالاهی در ،يالاب  نوکردن عهد و پيمان يا تأييد آن است. شالادی

گيرد و آن در حکم تعهد اخالقالی بالرای خالدمت اوسالت.  کسی انجام می

اند که در شهرستان عقاب  سمک و روز افزون به طلب آباندخت رفته

ای پهلالوان، بالدان کاله در ايالن »گويالد   اسالت. راهنمالای ايشالان می اسير

شهر اسفهسالری است نام وی الحان، شادی تو خورده است و الحالان 

 (۶١ص -۴)ج « نيز در هرچه تو خواهی دست دارد.

 رود ومالالورد اکالالرام او قالالرار  سالالپس چالالون سالالمک نزدالحالالان مالالی

 سالالمک برخاسالالت و شالالادی»اوميخالالورد  « شالالادی بالالرادری»گيالالرد  می

بالالرادری الحالالان بالالاز خالالورد... عالالالم افالالروز گفالالت ای بالالرادر تالالرا ايالالن 

دوستی با من چه افتاد؟ چون هرگز به خدمت تو نرسيده بودم و ما را 

نامه و پيغام نبود. الحان گفت ای پهلوان، دوستی نه در حضور باشد، 

آن بهتر بالود کاله در ،يبالت، مالن از مردمالان آوازه مالردی و عيالاری و 

ای تو شالنيدم. شالادی رفيقالی توخالوردم. اکنالون مالرا جوانمردی و کاره
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بزرگ کردی. تشريظ برادری دادی. عالم افروزگفت همت توبود که 

 ( ۶۳ص ۴يزدان ما رابه خدمت تو رسانيد.)ج 

 نشالالانه نهايالالت اکالالرام اسالالت از جانالالب « شالالادی خالالوردن»گالالاهی 

عيار  بزرگتری نسبت به کسی که خدمت مهمی انجام داده است.سمک

شالالاه شالالراب  خورشيد»ن را بالالا پسالالرش اسالالير کالالرده اسالالت. دبالالور پهلالالوا

خورد. بر پای خاست و شادی سالمک بالاز خالورد، از بهالر آن کالار  می

شالاه، تالو  که کرده بود، ينال سنجانی ايسالتاده بالود و گفالت  ای بزرگوار

شاهی و سالمک مجهالول اسالت. چاله در خورشالادی خالوردن وی باشالد؟ 

خشالم گرفالت. گفالت  شالاه بايستی که شادی شالاه فغفالور خالوری. خورشيد

ای نالالاکس، در جهالالان بالاله مالالردی و عيالالاری و رأی و تميالالز و عقالالل و 

بالاله « شالالادی خالالورده»( کلمالاله ١۵١ص  ۳)ج « دانالالش وی کجالالا باشالالد؟.

 معنی شاگرد و خدمتگزار و فدائی است.

 در شالالهر جوانالالان و مالالردان کالاله دعالالوی عيالالاری کردنالالدی چالالون »

سالمک مستمع شدند کاله سالمک سالر  کالافر را بالر بسالت و احوالهالا کاله 

کرده بود. همه عجب داشتند... به لشکرگاه خورشيد شاه رفتند. طاليه 

آئيد؟  چون پيادگان را بديدند قصد ايشان کردند که کيستيد و از کجا می

گفتنالد مالالا خالالدمتکاران خورشالاليد شالاهيم و شالالاگردان و شالالادی خوردگالالان 

عيار. به خدمت آمديم )طاليه( پيش شاه رفتند و گفتند  ای شالاه،  سمک

« اند،شالالادی خوردگالالان سالالمک. رصالالدمردچابک ازشالالهرماچين آمدهچها

 (۹٨ص  ۲)ج

 زنندکه  جای ديگر شاه فغفور باسپاه خود رسيده است وخيمه می

مردی درآمد وگفت گردی بسياربرخاسته اسالت. مگالر لشالکر »ناگهان 

چين رسيده است. خدمتگاران فغفور گفتند  جوانان وعيالاران و شالادی 

 (١۴۳ص -۲)ج « آيند ن به خدمت میاند، از چي خوردگان سمک
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انالالد کالاله قالالايم پهلالالوان بالالا سالالمک  در مالالورد ديگالالر دشالالمنان دريافته

کنند که برونالد و او را بگيرنالد. زلالزال شالاه  همدست است. پيشنهاد می

زينهار تا اين سخن نگوئيد که جمله اين شهر به قايم تعلالق »گويد   می

مالالالرد زيالالالادت  دارد، چنالالالين بالالاله سالالالرای وی نشالالالايد رفالالالتن. و از مالالالردان

هزار مرد شادی خورده او در اين شهرست، همه جنگی، هر يکی  پنن

گويالد،  (خالود قالايم باله سالمک می١۹۲ص  ۳)ج « با ده مرد درآويزنالد.

( و پهلوانالالان ١۹۵ص  -۳پالالنن هالالزار مالالرد شالالادی خالالورده دارم، )ج »

کننالالد   درميالالدان جنالالگ هنگالالام معرفالالی خالالود ايالالن عنالالوان را نيالالز يالالاد می

بنالالده خورشالاليد شالالاه و شالالادی خالالورده سالالمک  مالالنم جنگجالالوی قصالالاب،»

« رفيالالالالالالق»( شالالالالالالادی خوردگالالالالالالان عنالالالالالالوان ۲۴۲ص -۳)ج « عيالالالالالالار.

)ج « همه رفيقان سمک بودندکه بناديده شادی او خورده بودند»دارند 

 (١١١ص -۳

  برادر خواندگی و خواهر خواندگی :

 چالالون مراعالالات عفالالت از شالالرايط و لالالوازم جالالوانمردی و عيالالاری 

شالود کاله بايالد  با دختری يا زنی روبرو میاست هرگاه يکی ازعياران 

بالالا او همالالراه و همکالالار باشالالد نخسالالت آداب بالالرادر خوانالالدگی و خالالواهر 

دهد و اين مراسم گذشته از آنکه تعهد صالميميت  خواندگی را انجام می

 است. « محرميت»و خدمتگزاری است موجب 

 رود. دختالر شمشالا  ازپالدر  سمک عيار به شهر شاه شمشا  می

دختالالر گفالالت  ای آزاد مالالرد، »سالالمک را نالالزد او ببالالرد  خواهالالد کالاله  می

آی و بنشين. عالم افروز )سمک( انديشه کرد که من بيگاناله پاليش  پيش

ام و نکالنم، و  دختر وی ننشينم. بداند که من هرگز ناجوانمردی نکالرده

از من حرامزادگی نيايد که به چشم خطا در هيس آفريده ننگرم. يزدان 

که هرگز به رضای شيطان کاری نکرده  دارد خود مرا بدان نيکو می

(. ۲٨۹ص  -۴)ج « ام ونکنم وآنچه در خورد نبود طلبکار آن نباشالم
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بنابراين ابتالدا رسالم برادروخواهرخوانالدگی راانجالام ميدهالد و آنگالاه باله 

 پردازد. گفتگو با دختر می

 جای ديگر سمک عيار مجرول است و در خانه مهروياله نبالاش 

رم کالالرده اسالالت تالالاخون از انالالدام سالالمک پنهالالان شالالده زن مهرويالاله آب گالال

من ترابه خواهری قبول کردم و تالو مالرا باله »گويد   بشويد. سمک می

کنالد. آنگالاه سالمک  زن او را باله بالرادری قبالول می« برادری قبول کالن

ای خالالواهر، دسالالت در ميالالان مالالن کالالن کالاله قالالدری زر هسالالت »گويالالد   می

ای »گويالد   زن صد دينار از ميان او مالی گشالايد. سالمک می« برگير.

( ٨۷ص  -،١)ج «. خواهر، به خالرج مالن کالن تالا تالرا رنالن کمتالر بالود

يالالک جالالا سالالمک رفتالاله اسالالت تالالا مهپالالری دختالالر فغفالالور را بربايالالد و نالالزد 

خورشيد شاه ببرد. و دختر نيز راضی و موافالق اسالت. امالا چالون بايالد 

که سمک دست به اندام او بزند ابتدا رسم برادری وخواهری را انجام 

دختر، به گواهی يزدان مرا به برادری قبول ای »گويد   دهد و می می

کالالن. دخترگفالالت کالالردم. سالالمک عيارگفالالت  مالالن تالالرا بالاله خالالواهری قبالالول 

(.بالالاز جالالای ديگالالر ۷۶ص ١ج «)کالالردم. پالالس دسالالت مهپالالری بگرفالالت...

سمک با آتشک رفيق خود رفته است تا دآلرام معشالوق او را بربايالد. 

دان ای آتشالالک، دبرام تالالو بالاله گالالواهی يالالز»بالاله رفيالالق خالالود مالالی گويالالد  

خواهر من است. از بهر آنکه اگردست من بر اندام وی آيد ترا گمالان 

( همين که اين آداب ميالان زن و مالردی ۲۲۵ص ١)ج « بددردل نيايد

شالالوند. آبانالالدخت زن خورشالاليد شالالاه  انجالالام گرفالالت آن دوبالالاهم محالالرم می

است که درطی حوادثی سالمک بالااو آئالين بالرادر ی و خالواهری انجالام 

شالالالاه بالالاله  رسالالالد خورشيد بالالاله بارگالالالاه می داده اسالالالت. همالالالين کالالاله سالالالمک

ای بالالرادر، خالالواهرت تالالرا ميخوانالالد. سالالمک برخاسالالت و »گويالالد   اومی

پالالالالاليش آبانالالالالالدخت رفالالالالالت وخالالالالالدمت کرد.آبانالالالالالدخت برخاسالالالالالت واو را 
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درکنارگرفالالت، پالاليش خالالود بنشالالاند وببوسالاليد، وگفالالت  ای بالالرادر، مالالرا 

 (۲۷۴ص  ۳)ج« فراموش کردی؟

 سالت دادن اسالت، اما از آداب خالواهر و بالرادر خوانالدگی يکالی د

ديگر گواه گرفتن، و پس از آن با يکديگر ،الذاخوردن، يالا باله عبالارت 

خواهالد بالا  ديگر، دست در نان و نمک يکالديگر زدن. چالون سالمک می

گويالد   دختر شاه شمشا  آئين خواهری و برادری انجام بدهد به او می

ای دختر، دست به من ده. دختر دسالت باله وی داد. گفالت باله گالواهی »

ه حضورمادر وپدرت ودايه که اين جايگه حاضالراندمرا باله يزدان و ب

برادری قبول کردی؟ دخترگفت کردم، بدين جهان و بدان جهان. عالم 

افروزگفالالت  مالالن تالالرا بالاله خالالواهری پالالذيرفتم. شالالاه آن حالالال بديالالد. از وی 

بپسالالنديد. درحالالال چيالالزی خواسالالت تالالا بياوردنالالد. شالالاه بالالا دختالالر و زن و 

( هرگالالالالالالالاه دو تالالالالالالالن بالالالالالالالا ۲۹٠ص  -۴)ج « افروز بخوردنالالالالالالالد. عالالالالالالالالم

گفته باشند و يکی از ايشان زنی را به خواهری بپذيرد « برادری»هم

شالالالوند. روز  آن زن و آن ديگالالالری نيالالالز بالالالرادر و خالالالواهر خوانالالالده می

افالالزون کالاله دختالالری عيالالار اسالالت بالالا سالالمک عيالالار نالالزد خورشالاليد شالالاه 

کند. آنگاه می گويالد   روند. سمک خدمتهای روزافزون را ذکر می می

اند ايالن خالواهر مالن  ه گالواهی شالاهان و پهلوانالان کاله حاضالراکنون، ب»

است و به خود قبول کن. روزافزون گفالت تالرا نيالز باله بالرادری قبالول 

کردم. )سمک( گفالت  ای شالاه، باله حکالم آنکاله شالاه مالرا بالرادر خوانالده 

اسالالت او را بالاله خالالواهری قبالالول کنالالد. شالالاه دسالالت وی بگرفالالت و بالالا وی 

 (١۵۴ص  ۲ج «. خواهری و برادری بگفت

 البتالاله اجالالرای ايالالن آداب موجالالب ايجالالاد حقالالوق و احترامالالاتی نيالالز 

افزون که به مأموريتی رفته بازگشته و به  شود. يک جا همين روز می

چالالون روز »طاليالاله لشالالکر رسالاليده اسالالت. هرمالالز گيالالل فرمانالالده طاليالاله 

افزون را بديد پياده گشت و خدمت کرد، از بهر حرمت خورشيد شالاه 
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يلم کوه نيز از بهالر حرمالت پيالاده شالد و که او را خواهر خوانده بود. د

 (۲۶۲ص  ۳)ج « خدمت کرد

 اسالت. « رفيقی»مقام برادر و خواهرخواندگی بابتر از رابطه 

رفيق در مقابل استاد حکالم شالادگر دارد و حالال آنکاله بالرادر و خالواهر 

خوانالالده بالالا هالالم برابرنالالد. يالالک جالالا روز افالالزون هنالالر بزرگالالی نشالالان داده 

از مالالالن درگذشالالالتی بالالاله مالالالردی »يالالالد  گو اسالالالت. سالالالمک عيالالالار بالالاله او می

ام،  نمودن... و اگرنه چنان بالودی کاله بالا تالو بالرادری و خالواهری گفتاله

نشالالايد در طريالالق جالالوانمردی بالاله دو گونالاله برآمالالدن، تالالرا شالالادی رفيقالالی 

، ۴)ج « خالالوردمی. )امالالا( درمحفالالل عيالالاران بالالدين هنالالر، تالالرا شالالاگردم.

 (۲ص

 

  ظهورعیاران در سیستان :

 النهر و ايالران،  خراسان، و ماورا  های سيستان مثل ساير مکان

از مدتها قبل خود را برای تشکل سازمان عياری آماده کرده بود. اين 

سازمان که اعضای آن را جوانان چست و چابک و متعلق به طبقات 

پالالالائين و متوسالالالط جامعالالاله تشالالالکيل ميالالالداد، روحيالالاله صالالالداقت، سالالالخاوت، 

مندان و رفاقت، جوانمردی، شبگردی، دسالتگيری از مظلومالان و مسالت

نظالالاير اينهالالا، آنهالالا را بهالالم پيونالالد ميالالزد و رفيالالق ميسالالاخت، طبعالالاً چنالالين 

پسالالند طبقالاله جالالوان و افالالراد شالالجاع و از خودگالالذری قالالرار  روشالالی مورد

 ميگرفت که از اوضاع ناراض و در جستجوی راه دفع مظالم بودند.

 کم کار عيالاران درسيسالتان بالدانجا کشاليد کاله بالا عيالاران سالاير  کم

ط يافتند و رهبران و سرپرستانی بالرای خالود انتخالاب شهرها نيز ارتبا

کردنالالالد و چنالالالد تالالالن از آنالالالان عنالالالوان سالالالرهنگی گرفتنالالالد و از آن جملالالاله 

مالالالردی عيالالالار بودازسيسالالالتان و ازسالالالرهنگ »کالالاله « ابوالعريالالالان»بالالالود

( و هالم او بالود ۳٠« )شماران بود و ،و،ا )مردم عوام( يار او بودنالد
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که از او دربست  هجری سيظ بن عثمان طارابی را ١۹۲که در سال 

کمک خواسالته بالود، همراهالی کالرد و بسالالمت تالا دروازه شالهر زرنالن 

تالر از آن بالود کاله حکومالت را از   سيستان رسانيد. ولی ساليظ ضالعيظ

چنگ محمد بن حفص بزور خارج نمايد و در نتيجه برای دومين بار 

 منهزماً بسوی فراه و خراسان کشيد. 

 بست و  خاست به مردی بر»م( باز  ٨١۵هجری  ١۹۹در سال 

« ،و،ا، بسيار با او، نام وی حرب بن عبيده از خواش سيسالتان بالود.

( اشالعث بالن محمالد حالاکم بسالت بالرای سالرکوبی او برخاسالت ولالی ۳١)

( حرب بالن عبيالده ۳۲بدست حرب و مردم بست اسير و زندانی شد. )

مالن »از اين پيروزی جزئالی بخالود مغالرور گشالت و اعالالم داشالت کاله 

ام کالاله ايالالن سالالپاه عالالرب بالالا او بالالس  ابرخاسالالتهحالالرب حمالالزه الخالالارجی ر

 (۳۳« )نيايند.

 عامالالل عربالالی سيسالالتان، وقتالالی از زنالالدانی شالالدن پسالالرش بدسالالت 

عيالالاران بسالالت آگالالاه شالالد فالالوراً سالالپاهی بالالرای سالالرکوبی قيالالام کننالالدگان بالاله 

بست فرستاد ولی بدون تنبيه اين سپاه بازگشت. دريالن هنگالام اوضالاع 

برضد عامل سيستان « حمدويه»سيستان هم آشفته شد و شخصی بنام 

يعنالالالالی محمالالالالدبن اشالالالالعث طغيالالالالان کالالالالردو عامالالالالل را از شالالالالهر اخالالالالراج 

( حالالرب بالالن عبيالالده بالالا اسالالتفاده از آشالالفتگی اوضالالاع سيسالالتان ۳۴نمالالود.)

فوراًخود را ازبست به سيستان رسانيد و پالس از نبالردی مختصالر هالر 

دو دشالالمن خالالود يعنالالی هالالم حمدويالاله و هالالم محمالالد بالالن اشالالعث )پدراشالالعث 

مالالال و سالالتور »ازشالالهر زرنالالن بيالالرون رانالالد و زنالالدانی( را مغلالالوب و 

( درين سال پس از آنکه زلزله نيز سيستان را ۳۵رابگرفت.)« ايشان

تکالالان داد و مالالردم را متضالالرر سالالاخت، ليالالث بالالن فضالالل ترسل)دوسالالت 

هالالارون رشالاليد( از طالالرظ مالالامون رشالاليد بحکومالالت سيسالالتان فرسالالتاده 

 ( در آن روزگار اهميت اقتصادی و سياسی سيسالتان از نظالر۳۶شد.)
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خلفای بغداد از مصربيشتر بود چنانکه  ليث بن ترسل روزی هارون 

رشالاليد را کالاله از شالالکار بازگشالالته بالالود، خالالدمتی بموقالالع کالالرد و هالالارون 

گفتالا  تالرا بمصالر همالی فرسالتم اگالر کالار بالر آن »رشيد او را خوانالد و 

جملاله کنالی کاله ايالزد تعالالی فرمودسالالت، باله سيسالتان تالرا مسالمی کالنم تالالا 

 (۳۷« )کارت بزرگ گردد.

 هجالری کاله اوضالاع سيسالتان  ١۹۹ليث بن فضل ترسل در سال 

بر اثر اختالفات خوارج و عياران بحرانی شده ميرفت، حاکم قهستان 

بود و او برادر خود احمد بن فضل را به سيستان فرستاد. مگر حالاکم 

سابق و فراری سيستان محمد بن اشعث بالا آگالاهی از قضاليه از حالرب 

حرب پيوست و در جمله سالرهنگان بن عبيده زنهار خواست و بقوای 

 ( ۳٨او درآمد و بر ضد حاکم جديد عربی بجنگ برخاست. )

 ليث با اطالع از موضوع با چهار صالد سالوار از قهسالتان خالود 

هالـ( ولالی چالون دريالن موقالع  ۲٠٠را به سيستان رساند )جمادی ابول 

حرب بن عبيده به جنگ خوارج از شالهر بيالرون رفتاله بالود، لالذا شالهر 

بالالن فضالالل ترسالالل افتالالاد. هنالالوز حالالرب از حالالرب خالالوارج بدسالالت ليالالث 

برنگشالالته بالالود کالاله خبالالر بازگشالالت حمالالزه سيسالالتانی ازراه مکالالران بالاله 

سيستان رسيد و ليث از مراجعت حمالزه بخالاطر دفالع حالرب بالن عبيالده 

خوشالالحال شالالده، تنالالی چنالالد از بزرگالالان خالالوارج را بالاله پيشالالواز حمالالزه 

، کمالک سيستانی فرستاد و ضمن يادداشتی از او در دفع حرب خاشی

خواست. حمزه سيستانی نيالز باله او وعالده کمالک داد و از اينکاله سالبب 

اذيالالت و آزار خالالوارج نشالالده بالالود، اظهالالار ممنونيالالت کالالرد. سالالپس حمالالزه 

 خود را برای جنگ با هموطنش )حرب خاشی( آماده کرد. 

 دريالالن وقالالت قالالوای حالالرب بسالالی هزارنفالالر سالالوار و پيالالاده ميرسالاليد 

از ياران حرب بن »حمزه  ( در نبردی که ميان طرفين واقع شد،۳۹)

( و محمد بالن اشالعث دريالن ۴٠« )عبيده بيست و اند هزارمرد بکشت.
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جنگ شکست خورده به شالهر پنالاه آورد، مگالر بدسالت ليالث بالن ترسالل 

 (۴١گرفتار و تکه تکه شد.)

 ايالالالن اولالالالين برخالالالورد عيالالالاران و خالالالوارج در سيسالالالتان بالالالود، و 

قالدرت انالدو عياران را روشن ساخت که هنوز خوارج در سيستان پر 

به آتش زير خاکستر ميمانند که با رفتن حمزه از سيستان چنالد روزی 

خاموش گشته بودند. ازين وقت ببعد، ليث برای حفالظ خالود و آرامالش 

اوضاع راه ديگری در پيش گرفت و آن روش مدارا کردن با عياران 

و ليالث هرچالاله بالاله » هالای مخالالالظ بالالود. بگفتاله تالالاريخ سيسالالتان    و قوت

آوردی طعالالام سالالاختی و عيالالاران سيسالالتان را مهمالالان  سيسالالتان بدسالالت

کالالردی و خلعالالت دادی و خالالوارج نيالالز بروزگالالار او بالاله شالالهر آمالالدی و 

 (۴۲« )رفتی.

 هـ) حکومت سيستان به اعالين بالن هرثماله  ۲٠۴چهار سال بعد (

داده شد و او به نيابت خود عمالر و بالن هيالثم را باله سيسالتان فرسالتاد و 

هالـ( و بالا  ۲٠۴شالد )بيسالتم شالوال خودش نيز متعاقبأ باله سيسالتان وآرد 

( طالولی نکشالاليد کاله ،سالان بالن عبالاد والالالی ۴۳مردمالان نيکالوئی کالرد. )

 ۲٠۴خراسان، اداره سيستان را به عبدالحميد بالن شالبيب داد)رمضالان 

 هجری(. 

 هجالالری طالالاهر پوشالالنگی حکومالالت سيسالالتان را بالاله  ۲٠۶در سالال 

با مردمان نيکالوئی کالرد و ضالياع »محمد بن حضين قوسی داد و وی 

( ۴۴« )سيار خريد و دل مردمان بخويشتن کشاليد از نيکالوئی کالردن.ب

هجالالری بالاله بعالالد سيسالالتان جالالزو قلمالالرو طاهريالالان  ۲٠۵از اواخالالر سالالال 

گشت و اولين حاکم طاهری سيستان، طلحه بن طاهر پوشنگی بود که 

وی به نيابت خالود، اليالاس بالن اسالد )بالرادر نالول و يحيالی و احمالد پالدر 

هالالـ(. بعالالد از اليالالاس  ۲٠٨فرسالالتاد )اسالالمعيل سالالامانی( را بالاله سيسالالتان 

حکومالالت سيسالالتان بالاله معالالدل بالالن حضالالين قوسالالی و سالالپس بالاله محمالالد بالالن 
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احوص و بعد به محمد بن اسحق و بعدتر باله محمالد بالن يزيالد و سالپس 

 (۴٨به حسين بن علی سياری رسيد. )

 هالـ)  ۲١١در عهد حکومالت محمالد بالن يزيالد و حسالين سالياری ( 

يالالاران سيسالالتان و ،و،الالا بالالاز بالاله بسالالت مالالردی بيالالرون آمالالد از جملالاله ع»

( تا آنکه عيسی بن احمد از طالرظ ۴۶« ))مردم عوام( برو جمع شد.

 حسين سياری موفق به پراکندن آنان شد و به سيستان بازگشت.

 هجالالری وقتالالی احمالالد بالالن خالالالد بحکومالالت سيسالالتان  ۲١۳در سالالال 

نامزد شد، حمزه سيستانی هنوز حيات داشت و خوارج پرقدرت بودند 

ود او به سيستان ممانعت کردند و در جنگی که ميان و بنابرين از ور

او و طرفالالالداران حمالالالزه واقالالالع شالالالد، احمالالالد بالالالن خالالالالد شکسالالالت خالالالورده 

( کمالالی بعالالد از شکسالالت احمالالد بالالن خالالالد ۴۷بخراسالالان مراجعالالت کالالرد. )

هـ(  ۲١۳جمادی ابول  ١٨حمزه سيستانی نيز از جهان چشم پوشيد )

الت سيسالتان( و خوارج ابواسحاق جاشنی )معرب گاشن، يکی از محال

باله پيشالوائی خالود « مردی مساللمان و نيکوساليرت و عالالم بالود»را که 

برگزيدنالالد. ولالالی او بعضالالی از اعمالالال خالالوارج را محکالالوم کالالرد و از 

ارتکاب آن، آنها را منع نمود، مگر خوارج از اوامر او فرمان نبردند 

و او هم از رهبری خوارج استنکاظ ورزيد، خوارج که متوجه نيالات 

شدند، چنان او را تحت فشالار و انکالار گذاشالتندکه ناچالار  پيشوای خود

 ( ۴٨پناهنده شد تا در همانجا بمرد.)« نيزار زره»نی در  بيک بيشه

 از اهالل کرنالگ سيسالتان « ابالاعوظ»بعد از ابواسحاق، خوارج 

را بالاله پيشالالوائی خالالود برگزيدنالالد. وی کالاله مالالردی سرسالالخت و جنگالالاور 

هالالای  ری در جنگهجالال ۲۲٠هجالالری تالالا  ۲١۳دبوری بالالود، از سالالال 

متعدديکه حکام سيستان بر خوارج تحميل ميکردنالد، شالرکت داشالت و 

و او « عجالز بالاز ميگشالتند»همه جا سپاهيان حاکم در جنگ بالا او باله 

 آمد. پيروزمند و سر بلند از نبرد بيرون می
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ها حاکم سيستان محمد بن احوص و عزيز بن نول  درين جنگ 

د بالن احالوص باله سيسالتان که در رأس لشکری از هالرات بکمالک محمال

يی هالالم از  بالالرای سالالرکوبی خالالوارج آمالالده بالالود نيالالز کشالالته شالالدند و عالالده

روحانيون سيستان که بتحريک حاکم آنجالا در جنالگ بالر ضالد خالوارج 

 (۴۹شرکت جسته بودند، کشته شدند. ) 

 

 ط آبادانی سیستان :سه شر

 شرايط آبادانی »درگذشته مردم سيستان مثلی داشتند که ميگفتند 

بر سه بند بستن نهاده انالد؛ بسالتن بنالد آب، بسالتن بنالد ريالگ، و سيستان 

ان بسته باشد، انالدر بستن بند مفسدان. هرگاه که اين سه بند اندر سيست

شالهری بالاله نعمالالت و خوشالالی سيسالتان نباشالالد و تالالا همالالی هماله عالالالم هالاليس 

 (۵٠« )بستند چنين بود و چون ببندند چنين باشد.

 ميالزنيم، براثرآشالفتگی  متاسفانه در آن زمان که مالا از آن سالخن

اوضالالالاع سياسالالالی و اجتمالالالاعی، بعضالالالی از ايالالالن سالالالدها شکسالالالته بالالالود و 

 آيندی قرارداشت.  سيستان در وضع ناخوش

 بودکه در سيستان « بندمفسدان»يکی از خطرناکترين اين بندها

از ورود قبايل عرب )بنی بکروبنالی تماليم( و جابجالا شالدن خالوارج در 

دهقانالالان زحمالالتکش سيسالالتان سيسالالتان تالالا ظهوريعقوب،شکسالالته بالالود و 

های قومی اعراب با حکام عربی و يا در  ها و مخالفت براثر کشمکش

شان بر اثر  ميان خودشان، همواره متضرر ميشدند، يا کشت و حاصل

جنگهای قدرت طلبی به ،ارت ميرفت ويا اگر حاصل آنرا جمع کرده 

ها ميشالد وعالالوه بالر آن وضالع  ها وشالورش بودند باز هم صرظ جنگ

ها واقعالاً مالردم را  ها مکرر در مکرر حکام بخاطر دفع شالورش اجخر

 خاکسترنشين ميکرد.
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در مورد دودستگی قبايالل بنالی « عقدالفريد»بوسورت به استناد 

ابوعبيالده »تميم و بنی بکر درسيسالتان روايالت جالالبی دارد و مينويسالد 

ميگويد، دکانی بودکاله بکالر بالن وايالل درسجسالتان بالرآورده بودنالد، امالا 

يالالالان آن را ويالالالران سالالالاختند. تمالالاليم آن را دوبالالالاره بسالالالاخت، امالالالااين تميم

آن را ويران کرد. دوطرظ رويهم رفته بيست وچهار بالار « بکر»بار

ايالالن کالالار را تکرارکردنالالد. ابالالن حلالالزه يشالالکری در ايالالن بالالاره گفالالت  ای 

« دوسالالت جوشالالنم را بيالالاور، زيراجنالالگ ميالالان مالالاوتميم آ،ازشالالده اسالالت.

 (۳١۹ص ،۲،عقدالفريد،ج ١١۲)بوسورت، ص

 بسالالتن بنالالد ريالالگ هالالم در سيسالالتان بالاله سالالبب وزش بادهالالای شالالديد 

روزه سيستان که نه تنها مزارع وکشتزارهاو شبکه ها  ١۲٠معروظ 

ها را نيالالز زيالالر  آبيالالاری را متالالدرجاً بزيالالر ميگرفالالت، بلکالاله بعضالالاً شالالهر

ريگ مدفون ميساخت، ازجمله کارهای دايمی دهقانان سيستان بود، و 

 مردم بدور نباشد. بايستی از توجه روزمره

 هجالری مسالجدآدينه زرنالگ  ۳۵۹ابن حوقل ميگويدکاله درسالال  

) ٠را شالالالنهای روان فراگرفالالالت وتقريبالالالاشپيرامون شالالالهررا احاطالالاله کالالالرد

( بالالالرای مبالالالارزه بالالالا ايالالالن شالالالنهای روان، ١۵۳صالالالورت ابرض ،ص 

باروهالالايی ازخالالاک برمالالی آوردنالالد و پرچينهالالای ازبريالالده هالالای چالالوب 

چينها باز ميگذاشتند تالا بالاد از طريالق ميساختند و دری در زير اين پر

 آن داخل شود و ذرات ريگ را به هوا بپراکند.

 درهالالالم بالالالرای ۳٠ر٠٠٠تالالالاريخ سيسالالالتان ميگويالالالد کالالاله هرسالالالال 

مصارظ بندهای ريگ تخصيص ميدادند تاآنرا درجلالوگيری ريگهالای 

درهالالم بالالرای سالالاختن پالالرن وسالالدخاکی  ۵٠ر٠٠٠روان مصالالرظ کننالالدو 

 ۳٠ر٠٠٠ها تخصاليص مييافالت . و ،درگذرگاه رودهالاو پاليش کشالتزار

درهالالم بالالرای بازسالالازی پلهالالا وکرانالاله رودخانالاله هالالا و جويهالالای آبيالالاری 
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هالايی بالالرای گذرانالدن مالالردم ازهيرمنالدکنارمی گذاشالالتند. قالالايق وسالاختن 

 ببعد(۲۶)ص 

   

  رود هیرمند وبند رستم ، عامل عمدۀ آبادی سیستان : 

 هيرمند سومين شرط  آبادی سيستان، بستن بندآب بر رودخانه  

اسالالت. مالالردم سيسالالتان دريافتالاله بودنالالد کالاله بالالرای اسالالتفاده درسالالت از آب 

هيرمند بايستی آنرا مهار بزنند و جلو آنرا بنالد کننالد تالا از آب سالرکش 

 رودخانه به دلخواه استفاده شود.

يعقوبی مور  و جغرافيه نويس عربی عهالد طاهريالان، هيرمنالد 

هالزار نهالر بالاين  آب»گفته و نوشته اسالت. « رودخانه هزار بازو»را 

 (۵١« )رودخانه فرو ميريزد و هزار نهر از آن آب ميگيرد.

 بنالالالابرين آبالالالی کالالاله ايالالالن رودخانالالاله و معالالالاونين آن از کوهسالالالاران 

مرکزی کشور با خود به سيستان نقل ميدهد، مخلالوطی از ِگالل و بياله 

هايی اسالالت کالاله هيرمنالالد و  و رسالالوبات دره هالالا و کوهپايالاله هالالا و دشالالت

کند. از همالين  نوردد و به سيستان حمل می در می معاونين آن، آنها را

جهالالت خالالاک سيسالالتان بسالاليار ميالالده و حاصالاللخيز اسالالت و رطوبالالت را 

متالر(  ۴-۳بخوبی نگاهميدارد و مانع نفوذ آب در شکم زمين )بعالد از 

های اهل فن، سيستان فاقد آب تحت ابرضی  ميگرددوطبق گمانه زنی

منالد ميداننالد و هرگالاه است و از همين جاست کاله سيسالتان را زاده هير

ريخالالالت، سيسالالالتانی وجالالالود نميداشالالالت.جريان  هيرمنالالالد بالالالدآنجا فالالالرو نمی

رودخانه هيرمند از منبع تا قلعه بست بشالدت سالرکوب دارد و قبالل از 

م( مردم بابی لشکری بالازار ١۹۵٠ش=  ١۳۳٠بستن بند کجکی )در

های بست است که  کمتر از آب هيرمند مستفيد ميشدند.فقط در نزديکی

د از ،ريالالالوش ميکاهالالالد و بالالالآرامی بالالالر بسالالالتر خالالالود ميلغالالالزد و هيرمنالالال

آيالد. و گويالا بسالت اولالين شالهری  بصورت يالک رودخاناله فيالاض درمی
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بوده کاله از ايالن رودخاناله مشالروب ميگشالت. رودخاناله هيرمنالد کاله از 

های تماشالالائی بسالالت ميگالالذرد، در يالالک کيلالالومتری جنالالوب  پالالای ويرانالاله

رظ جنالالوب، سالالپس بسالالت بالالا رودخانالاله ار ،نالالداب يکجالالا شالالده، ابتالالدا بطالال

بسالالمت ،الالرب و بعالالد باسالالتقامت شالالمال بحرکالالت خالالود ادامالاله ميدهالالد.در 

خالالالود « دلتالالالای»خالالالان در نيمالالالروز، هيرمنالالالد وارد  نزديکالالالی بنالالالد کمال

ميگردد و از آنجالا چالون شالريانی پرتالوان، در پيکالر سيسالتان ميالدود و 

امالا اسالتفاده از آب هيرمنالد ٠سرتاسر جلگه را شاداب وسر سبز ميکند

زدن و به بنالد کشاليدن آن  مکن است و فقط با مهاربصورت طبيعی نام

 شود از آن استفاده دلخواه کرد.  می

 از قرنها پاليش، بالرای بسالتن بنالدهای آب بالر روی هيرمنالد و رد 

کردن آن باله شالاه نهرهالای طويالل و عميالق و پالر عالرض کاله هالر کالدام 

های متعالدد کوچالک تقساليم ميشالد، مالردم سيسالتان را رسالم چنالين  بشاخه

کنند و از دو تا ساله مالاه در سالال را عمومالاً « حشر» بوده و هست که

بالاله بيگالالاری دريالالن کاربسالالر برند.کارحشالالر)کار دسالالته جمعالالی مجالالانی( 

بالالالالالدون هيچگونالالالالاله اختالفالالالالالی، صالالالالالرظ نظرازمشالالالالالرب و مسالالالالاللک و 

های قومی، انجام ميگرفت و شايد همين کارهای دسته جمعالی  اختالظ

ردم ايالالن های مالال هالالا و عصالاليان هالالر سالالاله سيسالالتانيان، يکالالی ازعلالالل قيام

 سرزمين بر ضد اعراب بوده باشد.

 المثل است و چون  سيستان از لحاظ نداشتن سنگ و کوه ضرب

بندهای آب اکثر از گز و خالاک احالداث ميشالده و آنهالم در هنگالام کمالی 

های بهاری اين بنالدها از ميالان ميرفتنالد  آب، لهذا با اولين فشار سيالب

هالا وقالت بزم داشالالت و  و کالار تالرميم و يالا تعميالر مجالدد بنالد بالاز مالدت 

را ايجالاب ميکالرد. از « حشالر»ريزی و کاردسالته جمعالی يعنالی  عرق 

اينجالالالا اسالالالت کالالاله سيسالالالتانيان بسالالالتن بنالالالد آب را بالالالا سالالالاير بنالالالدهای آنجالالالا 

ضربالمثل ساخته بودند تالا از توجاله روزاناله بالدور نباشالد. محکمتالرين 
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نگالالاران عالالرب و جهالالانگردان اسالالالمی بالالر  وقالالديمترين بنديکالاله جغرافيا

منسالوب باله پهلالوان «بنالد رسالتم»اند،  دخانه هيرمند سراغ دادهروی رو

نامدار سيستان است.اين بند که ظاهراً پخته و ازسالنگ ريالزه و چوناله 

های بند  اعمار شده بود و موقعيت آن را د رمحل رودبار در نزد يکی

های مدحش هيرمنالد صالدمه  کمال خان سراغ ميدهند، هرگز از سيالب

م= ١۳٨۳اخالالر قالالرن چهالالاردهم مالاليالدی )نديالالد و نشکسالالت ولالالی در او

( ولی مجدداً تالرميم گشالت. ۵۲هـ( امير تيمور آنرا خراب کرد. )۷٨۵

هجالالالری شالالالاهر  بالالالا همالالاله ذوق و عالقالالاله بالالاله مرمالالالت  ٨١١در سالالالال 

های پدرش، در حق سيستان ظالم شد و بسالعايت بالدخواهان کاله  خرابی

مفسالالدان سيسالالتان بودنالالد، طالالوری آنالالرا ويالالران سالالاخت کالاله هرگالالز ديگالالر 

ير يا ترميم نشد و بالنتيجه سيستان نيز خالراب و بويراناله موحشالی تعم

 تبديل گشت.

 مفلظ کتاب احيا  ا لملوک که از شهزادگان صفاری و بخاندان 

کيالانی سيسالالتان خالالود را نسالبت ميدهالالد، ايالالن بنالالد را باله جالالد اعلالالی رسالالتم 

يعنالالی گرشاسالالب نسالالبت داده شالالرل خرابالالی آنالالرا بدسالالت ميالالرزا شالالاهر  

الالالالالالدين  م( اينطالالالالالور بالالالالالازگو ميکنالالالالالد  جمال١۴٠۹هجالالالالالری )= ٨١١در

سيستانی مشهور به ميالر سالاقی کاله جمعالی از اقالوام او را ملالک قطالب 

الدين کيانی تيولدارسيستان کشته بودو اومدتهاقبل ازسيستان به هرات 

گريختالالاله بودودرخالالالدمت ميالالالرزا شالالالاهر  ميزيسالالالت، هنگالالالام محاصالالالره 

ايالن »شهرسيستان)زرنن(ازجانب شاهرل به شاهر  عرض کرد که  

هم قسمی از فت  است که کل مملکت را خالراب سالازيم و بنالدها را از 

هيرمنالد بالالرداريم، آنوقالت خالالود اهالالل قلعاله و شالالهر بالاله پاياله سالالرير اعلالالی 

 (۵۳«)خواهندآمد.

 جمعی ديگر هم نظر او را تائيد کردند و باين صورت اردوی  

)مقصالالود همالالان بنالالد رسالالتم اسالالت( « بنالالدها ونالالک»شالالاهر  را بالالر سالالر 



قیام ها.... حماسۀ  308 

ن بندی بود که در زمان گرشاسب بسالته بودنالد باله سالنگ و آوردند و آ

آهک، و از آن تاريخ هر پادشاه بدان افزوده بود و آبادی سيستان ازو 

بر سالنگ  اين بند را به اين صفت خالراب کردنالد کاله سالرکه کهناله  بود. 

ميريختنالالد و بالاله ميتالالين فالالوبد آبالالدار ميشکسالالتند. چهالالل فرسالالخ در هشالالت 

رسخ از آن بند و سالاير بنالدها مثالل بنالد فرسخ و بعضی محال دوازده ف

خان )ظالاهراً منسالوب باله حمالزه آذرک( و بنالديکاب )امالروز  حمزه بلوا

از آن بنام بنديکه يالا يکالاو يادميکننالد.( کاله سالرابان و بيابالان زره و را 

بردنالالالد. و آبالالالادی طالالالرظ  دار و ُکنالالالدر از آنجالالالا آب می مالالالرود و حالالالوض

ر طاق و مواضالع آن شرقی هيرمند بنوعی بود که قلعه زرنن و حصا

کاه( همه  در شهر و پشت شهر و چهار کمر شهر و بلکه تا اوق )قلعه

عمالارت بالود کوچالاله بکوچاله، ايالالن بنالد را کالاله اشالرظ بنالالدها بالود خالالراب 

ساخت و تابلواخان برفت و همه را خراب کرد و از آنجا بخشالکر ود 

 (۵۴« ))خاشرود( مراجعت نمود و به هرات رفت.

 يالالون عربالالی، از ايالالن بنالالد بالاله بعالالد آب بالالر طبالالق اطالعالالات جغراف

هيرمند به پنن نهر بزرگ تقسيم ميشالد کاله بزرگتالرين آنهالا، يکالی نهالر 

بالالالود کالاله بسالالوی زرنالالن جريالالالان « نهالالر طعالالام»وديگالالری « سالالنارود»

يافتند و پس از شادابی روسالتاهای متعالدد دو طرفاله خالود، اولالی از  می

 سمت ،رب و دومی از جانب جنوب بشهر زرنن داخالل شالده، بعالد از

آبيالالاری بوسالالتانهای شالالهر ومنالالازل مالالردم، نهالالر طعالالام از جانالالب شالالرق 

رود از گوشالاله  بسالالوی وبيالالت نيشالالک بجريالالان خالالود ادامالاله ميالالداد و سالالنا

شالالمال شالالرق از پالالای ارگ زرنالالن از نزديالالک در وازه کرکويالاله بسالالمت 

 (۵۵يافت. ) شمال و هامون هيرمند جريان می

 

  خشکسالی و خراج، انگیزه ای برای قیام مردم :
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مند همانگونه که سخاوتمندانه و پر تالش آب صدها آبريزه هير

را بالالا خالالود همالالراه و يکجالالا کالالرده بالاله کاسالاله سيسالالتان و درياچالاله هالالامون 

ريالالزد، گالالاهی چنالالان مالالی خشالالکد کالاله يکقطالالره آب بالاله منطقالاله دلتالالا  می

نميرساند و بالنتيجه سراسر جلگه سيستان را دچار قحطی و مالرگ و 

از سالهای تنگ و با ننالگ  م( ٨۳۵هجری )= ۲۲٠ميرميسازد. سال 

سيستان بود. هيچکس تا آن سال چنين خشکسالی و قحطی را بخالاطر 

ئالالالی بالالاله  نداشالالت. آب هيرمنالالالد از حالالالد بسالالالت بکلالالی خشالالالک شالالالد و قطره

زدن از  سيستان نرسيد. تمامی کشت و زراعت مالردم، پالس از جواناله 

آبالالالی بسالالوخت رفالالالت. نخلسالالتانهای زرنالالالن و   خالالاک، از تشالالالنگی و بالالی

های زاهدان و زالقان و کرکوی و نيشالک  اق و با،ستانتاکستانهای ط

 و قرنين و ،يره از کمبود آب خشکيدند.

 در آن سالالال کودکالالان سيسالالتانی رنالالگ انگالالور را نديدنالالد و مالالزه 

تربوز )هندوانه( و خربوزه را نچشيدند. بست وگرمسير، هزار اسال  

و هزار جفت، درويشان و صفار)کش( در سالواحل سالفلی هيرمنالد کاله 

خيره عمالده بالرای سيسالتان بشالمار ميرفالت، نيالز دچارخشکسالالی منبع ذ

آمالالد، بدسالالت نيامالالد.  شالالده بالالود و محصالالولی کالاله از آن نالالواحی بدسالالت می

های بادی که بيشتر ايام سال به نيروی بالاد مالداوم  های آسيا بتدرين پره

 سيستان در گردش بودند، همه خوابيد و از کار افتاد.

 مواد خواربار بلند ميرود. از همان سر سال معلوم بود که نر  

تالوانگران پالول دوسالت ،لاله و خواربالالار را باله نالر  بلنالدتر از سالالالهای 

ديگر فروختند، و مالکان مالردم دوسالت، در انبارهالای خالود را بالروی 

مردم ناتوان و مستمند گشودند، و مقداری ،له در راه خدا بذل کردند. 

وز فصالالل کالالم تمالالام ذخالالاير و انبارهالالای ،لالاله خالالالی شالالده رفالالت، و هنالال کم

 خرمن نرسيده بود که گرسنگی مردم را زبون ساخت.
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بدينگونه طولی نکشيدکه قحط ،له درشهرو روستاهای سيستان 

به بيداد و کشالتار پرداخالت. مالرگ و ميالر هماله جالا گيالر شالد و ناله تنهالا 

تجار و بزرگان و خداوندان نعمت نيز بساليار »فقرا و بيچارگان بلکه 

کشالاليد، حالالاکم سيسالالتان، حسالالين ( قحطالالی يکسالالال طالالول ۵۶« )بمردنالالد.

قحط ،له و مرگ و مير مردم را باله خراسالان نوشالت،   سياری جريان

چالالاله سيسالالالتان در آن عهالالالد تالالالابع خراسالالالان بالالالود و ماليالالالات آن بالالاله والالالالی 

خراسان که در آن وقت عبد  بن طاهر بود، تعلالق ميگرفالت. عبالد  

هزار درهالالم  بالن طالالاهر کاله از حالالال مالالردم خبالر شالالد، اجالازه داد، سيصالالد

ماليالالات را کالاله در خزانالاله زرنالالن بالالاقی مانالالده بالالود و هنالالوز بخراسالالان 

فرستاده نشده بود، بين مردم تقسيم کنند. سياری دو تن از علمالای فقاله 

و روحانيون معروظ و مورد اعتمالاد سيسالتان را کاله يکالی عثمالان بالن 

عفان و )ديگری حسن بن عمرو( نام داشتند، مالامور ايالن کالار کالرد و 

ين مردم تقسيم کردند، ولی اين بخشش درمقايسه بالا آنها اين پولها را ب

برگالی »المثل سيستان ميمانسالت کاله   تعداد و احتياج مردم باين ضرب

 نرسيده باشد.« به مردی

 ايالالن پريشالاليدگی و آشالالفته حالالالی اقتصالالادی بالاله آشالالفتگی اوضالالاع 

سياسالالی سيسالالتان بسالاليار کمالالک کالالرد، زيالالرا هالالر تغييريکالاله در مبنالالای 

د، خواهی نخواهی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه رونما گرد

های سياسی ميگالردد. باله  روبنائی جامعه اثر ميگذارد و پايه دگرگونی

سخن ديگر، وقتی مردم براثالر پريشاليدگی اقتصالادی، پريشالان و بينالوا 

شدند، برخی ازگرسنگی ميميرند، گروهی بفکر مهاجرت می افتنالد و 

 تحول و طغيان ميباشند. آنهايی که ميمانند بدبين و ناراضی و خواهان

 آمالالادگی مالالردم سيسالالتان بالالرای قيالالام و طغيالالان بالالر ضالالد اوضالالاع و 

احوال، تنها از جهت وجود خوارج يا عوارض خشکسالی نبود، بلکه 

حسالالاب همالالراه بالالا شالالکنجه و آزار عمالالال حکومالالت  گالالرفتن خالالراج بالالی 
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عباسی که کارد را باستخوان مردم رسانده بود، عاملی بود برای قيام 

ضد دستگاه حکومت عباسی.از سالها پيش خراجالی کاله مالردم مردم بر

پرداختند، واقعاً کمرشالکن بالود. و روز   سيستان به عمال حکومت می

  بروز آنهارا دچارفقر و تنگدستی مينمودواصوب نميگذاشت تالا ذخيالره

 ئی برای روز مبادا داشته باشند. 

 ابن خلدون صورت خراجی را درکتاب خود )مقدمه( نقل کرده 

 ۴کالاله متعلالالق بالاله عصالالر مالالامون رشالاليد اسالالت و در آن خالالراج سيسالالتان  

های تافته وبيسالت هزاررطالل  دست پارچه ۳٠٠مليون درهم پول نقد و

( يعقالالالوبی خالالالراج ۵۷کيلالالالوگرام( شالالالکر سالالالفيد بالالالوده اسالالالت. ) ۳٠٠٠٠)

سيستان را در عهالد مالامون رشاليد ده مليالون درهالم قلمالداد کالرده اسالت. 

فالالالرق ميکالالالرد، ولالالالی معمالالالوب ( خالالالراج البتالالاله در سالالالالهای مختلالالالظ ۵٨)

هرگزاز رقم متذکره ابن خلدون کمتر نبالوده اسالت. متاسالفانه از جهالت 

ماليات، نزول آفات سماوی و ارضالی آنقالدرها تالاثيری نداشالته اسالت ، 

يعنی کسی نبوده که بدادمردم برسد و خالراج سالالهای قحطالی وخشالک 

اج بايسالتی خالر بالود، مالردم می را ببخشد ياکم کند. بابخره هروقتالی می

مالالال »را بپردازنالالد. و از اينجالالا بودکالاله مالالردم مثلالالی داشالالتند وميگفتنالالد  

يعنالالی ممکالالن اسالالت ماليالالات ديرتالالر « ديالالوان تالالب داره و مالالرگ نالالداره

شالالالود. بنالالالابرين جالالالور و سالالالتم  وصالالالول شالالالود ولالالالی هرگزبخشالالاليده نمی

آوری ماليالالات، بخصالالوص کالاله ماليالالات از  مالالاموران و محصالالالن جمالالع

و حصالر نداشالت و بالا توصالل باله بالود حالد   سالهای قبل بالاقی مانالده مالی

 ها و آزار و اذيت مردم را خاکسترنشين ميکردند.  انواع شکنجه

هجالالالری بالالالا آگالالالاهی از خبرهالالالای ١٨٠هالالالارون رشالالاليد در سالالالال 

سيسالالتان، حکومالالت خراسالالان و سيسالالتان را صالالرفاً بالالرای تنبيالاله يحيالالی 

هالای بالزرگ خليفاله بشالمار  برمکی به علی بن عيسی داد، که از خالبط 

علالالی بالالن عيسالالی کالاله جالالز بالاله پرکالالردن جيالالب خالالود و  ميالالرود. زيالالرا ايالالن
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فرستادن هديه به بغداد به چيز ديگری فکرنميکرد، دست تعدی وسالتم 

خراسهههان ومهههاوراءالنهرو ری وجبهههال و »دراز کالالالرد و بقالالالول بيهقالالالی 

گرگهههان و طبرسهههتان و کرمهههان و سهههپاهان و خهههوارزم و نیمهههروز و 

. ..سیسههتان بکنههد و بسههوخت و آن سههتد کههز حههد و شههمار بگذشههت .

(»5۹) 

 هجری) حکومت ١٨٠علی بن عيسی طی سال اول حکومتش (

سيستان را اول به علی بن الحضين، بعد به همام بالن ساللمه، سالپس باله 

پسرخود حسين بن علی، پس از آن به نصر بن سليمان و بعالد دوبالاره 

( و بدينگونه ظرظ يک سالال پالنن حالاکم و 6٠به يزيد بن جرير داد. )

تا ببيند کداميک خوبتر و بيشتر ميتواند دست  عامل به سيستان فرستاد

در جيالالب مالالردم فالالرو بالالرده و مالالال و ثالالروت مالالردم را بنالالاحق مصالالادره 

 نمايد و سهم بيشتر پول و مال از سيستان به او ميدهند. می

 عزل و نصب و تغيير و تبديل پی در پی حکام خود کام علی 

بر بن عيسی به سيستان و جور و ستم ماموران وصول ماليات 

کشاورزان، مصادره و ،صب اموال مردم با زور و اجحاظ و ،يره 

های دستگاه خالفت عباسی برعکس همبستگی و  حق کشی 

يکپارچگی مردم را دربرابر سلطه عباسی دوچندان ميکرد. هر قدر 

مردم از جانب عمال ستمکاره مورد ستم و تعدی و شکنجه و 

شان  ردم، تنفر و طغيانسرکوبی قرار ميگرفتند پايداری و استقامت م

 بر ضد سلطه و استبداد عباسی بيشتر شده ميرفت.

 در چنين اوضاع و احوالی بالود کاله ناگهالان مالردی چالون حمالزه 

پسر آذرک الشاری سيستانی از ميان مردم برخاسالت و فريالاد زد، ای 

یههک درم خههراج دیگههر بههه خلیفههه ندهیههد، چههون شههما را نگههاه »مالالردمه 

م سيسالالتان کالاله از دسالالت عمالالال ديالالوان و مالالرد ( 6١« )نتوانههد داشههت.

بخشای  مامورين وصول ماليات بجان رسيده بودند، به اين فرياد نجات
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هموطن خود )حمزه سيستانی( لبيک گفتنالد و بالر دوايالر دولتالی هجالوم 

( واز ايالالن جالالابود کالاله 6۲«. )بسههوختند [ی خههراجدیوانههها]»بردنالالد و 

، علالالی بالالن مالالردم ديگالالر از دادن بالالاج وخالالراج بالاله عمالالال حالالاکم خراسالالان

عيسی سر باز زدنالد. خالروج حمالزه سيسالتانی درخراسالان، بزرگتالرين 

ضالالربه را بالالر پيکالالر خالفالالت عباسالالی وارد کالالرد و تالالاثير آن در دربالالار 

خالفالالت بحالالدی تکالالان دهنالالده بالالود کالاله خليفالاله هالالارون رشالاليد را دوبالالار 

وادارسالاخت، بطالالرظ شالالرق بالاله عالالزم پيکالالار بالالا حمالالزه سيسالالتانی لشالالکر 

 اريخی را به وقت ديگرميگذارم.کشی نمايد. شرل اين رخداد ت

 برگرديم به موضوع خشکسالی 

هالا و  همچنانکه خشکسالی شاليره جالان مالردم را مکيالده ميرفالت، گروه 

های مختلظ اجتماعی بهم نزديکترميشدند،تا آنجايی که برخی از  دسته

های خالود را بالر  توانگران مردم دوست، در کندوها )*( و ذخاير گالدام

داری خواربار بمردم ناتوان در راه خالدا بالذل روی مردم گشودند و مق

ابالالالن »کردنالالالد.در بحبوحالالاله ايالالالن خشکسالالالالی، مالالالردی از سيسالالالتان بنالالالام 

خروج کرد ومردم بسيار از هر دو گروه )ظاهراً خوارج و « حضين

 عياران( بدور او جمع شدند.

 ئالالی از مشالالايخ و  حسالالين بالالن عبالالد  سالالياری حالالاکم سيسالالتان عالالده 

ازقبيالالل  حسالالن بالالن عمالالرو و شالالارک بالالن شالالهر )  روحالالانيون و بزرگالالان

نضالالالر و عثمالالالان بالالالن عفالالالان و يالالالا سالالالر بالالالن عمارخالالالارجی( را بالالاله نالالالزد 

شورشالاليان فرسالالتاد تالالا دسالالت از شالالورش بگيرنالالد، مگالالر آنهالالا بالالدين پيالالام 

کشالی شالد و  سياری توجهی نکردند و بالنتيجه سياری مجبور به لشکر

ن يالی از بزرگالا  آنها را بزور شمشالير پراکنالده سالاخت. و بعالد هالم عالده

سيستان را به عنوان محرک ،ايله به خراسالان نالزد عبالد  بالن طالاهر 

فرسالالتاد و او همالاله را در قلعالاله هالالرات زنالالدانی کالالرد و بدينگونالاله موقتالالاً 

 شورش خاموش گشت. 
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يالالی بالالرای گرسالالنگی مالالردم سالالنجيده نشالالده بالالود کالاله،  هنالالوز چالالاره 

مردم بست سر به طغيالان برداشالتند، رهبالری مالردم بسالت را شخصالی 

 جبلی به عهده داشت. وی کاله از سالرکردگان خالوارج آنجالا بنام عبد 

بود بر حاکم بست عبد  بن محمد معروظ به عبدوس که برادر زاده 

حسين سياری ميشد، يورش برد و پس از نبردی مختصر، حاکم بست 

را مجبالالور بالاله فالالرار جانالالب سيسالالتان نمالالود. حالالاکم سيسالالتان قالالوايی تحالالت 

سيظ طارابی به بسالت فرسالتاد و  قومانده امير شرط سيستان محمد بن

او توانست از طريق صل  موقتاً شالورش را خالاموش کنالد. امالا طالولی 

شورشاليان پراگنالده « محمالد بالن يزيالد»نکشيد که باز مرد ديگری بنالام 

بست را جمع کرد و بر علياله عبالدوس کاله مجالدداً باله بسالت رفتاله بالود، 

نالالدگان را قيالام کالالرد. ايالن بالالار عبالالدوس )عبالد ( پايالالداری کالرد وقيالالام کن

 (۶4بقوت سپاه متفرق ساخت. )

 ۲۲۲در همين اوقات سياری حاکم سيستان نيز وفات کرد)صفر

هالالـ( و عبالالد  بالالن طالالاهر از خراسالالان، اليالالاس بالالن اسالالد را کالاله قالالبال هالالم 

سيسالالتان را ديالالده بالالود. بالالرای قلالالع وقمالالع خالالوارج بالاله سيسالالتان فرسالالتاد و 

ان ازهالم اوهنگامی رسيد کاله شاليرازه اوضالاع اقتصالادی و مالالی سيسالت

و هيس مال اندر بيت المال نمانده بالود. ازمردمالان شالهر »گسيخته بود 

( وسپس به تعقيب خالوارج برآمالد. خالوارج کاله بعلالت ۶5«)مالی بستد.

هالالای مکالالرر باحکالالام خراسالالانی در سيسالالتان   قحالالط وخشکسالالالی وجنالالگ

 کرمان نهادند و بدان سو رفتند.    ضعيظ شده بودند، روی به

 اداره سيستان به نصالر بالن سالياری )پسالر  پس از الياس بن اسد،

عالالم حسالالين سالالياری( سالالپرده شالالد و نصرپسالالرخود سالالياربن نصالالر را بالاله 

بسالالت فرسالالتاد تالالا از امالالور آنجالالا وارسالالی کنالالد. ولالالی چالالون کفايالالت کالالافی 

نداشت، مردم بست بر حاکم جديد شوريدند و وی را پالس از برخالورد 

مختصالالر دسالالتگير و زنالالدانی سالالاختند. رهبالالر ايالالن شالالورش محمالالد بالالن 
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اصل نام داشت. نصالر سالياری چالون از قضاليه آگالاه شالد، چنالد تالن از و

بزرگالان و معالالاريظ سيسالتان را بالالرای شالالفاعت و رهالايی پسالالر خالالود و 

دلجوئی مردم به بست فرسالتاد. در ميالان شالفاعتگران سيسالتان دو نفالر 

نماينالالده سالالياری هالالم شالالامل بالالود کالاله عبالالارت بودنالالد از محمالالد بالالن سالاليظ 

بالا يعقالوب راسالبی. اينالان مالردم طارابی امير شرط سيستان و ديگالری 

بست را دلجوئی کردند و بروش ولسی پسر نصر سالياری را بالا خالود 

به سيستان آوردند. رهبر شورش بست نيز با ايشان باله سيسالتان رفالت 

ومالالورد اسالالتقبال گالالرم حالالاکم سيسالالتان قالالرار گرفالالت و مجالالدداً بالاله بسالالت 

 (۶۶بازگشت. )

 ی بالالاله چنالالالدی بعالالالد از طالالالرظ عبالالالد  بالالالن طالالالاهر، ابالالالراهيم قوسالالال

م( او چالالون بالاله  ٨۳۹هجالالری =  ۲۲۵حکومالالت سيسالالتان منصالالوب شالالد)

سيستان رسيد، پسر خود اسحاق را بحکومت بست فرستاد. ابراهيم با 

های سيسالالتان روش مسالالالمت آميالالز در پالاليش گرفالالت. ولالالی  تمالالام فرقالاله

اسحاق پسر او که تجربه حکومت نداشالت، بالا مالردم بسالت سالختگيری 

د و ابراهيم پسالر را بالاز خوانالد ميکرد. مردم بست از او شکايت کردن

و بجای او پسر ديگر خود را فرستاد. امالا ايالن پسالر دوم هالم آنقالدر بالد 

رفتاری کرد که مردم به پسر اول )اسحاق( راضی شدند و دوباره او 

هالـ  ۲۲۶را خواستند و او به بست رفت و در آنجالا بالود تالا درگذشالت )

او، بسالالت م( بالالا مالالرگ اسالالحاق و رفالالتن احمالالد بالالرادرش بجالالای  ٨۴٠= 

 (۶۷مجدداً طغيان کرد. )

 

  خشم طبیعت، شالق قیام :

 هجالری نگذشالته  ۲۲٠هنوز چند صباحی از خشکسالی و قحالط 

هالای  بود و مردم هم درين مدت نتوانسته بودندجبران خساره و خرابی

م(  ٨۴١هجالری) ۲۲۷ناشی از خشکسالالی را بنماينالد کاله بالاز درسالال 
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سالرما بحالدی شالديد بالود کاله  گرفت و ايالن سرمای سخت سيستان را فرا

کليالالاله محصالالالول را دچالالالار آفالالالت سالالالاخت و خصوصالالالاً درختالالالان ميالالالوه و 

تاکستان انگور را بکلی سياه و خشک کالرد و ناله تنهالا باله محصالوبت 

سالالردرختی و زيالالر درختالالی صالالدمه رسالالانيد، بلکالاله مالالردم را نيالالز دچالالار 

 ( ۶٨بيماری و مرگ و مير مرض و با ساخت.)

 اقتصالالادی مالالردم بسالالت ايالالن سالالرما زدگالالی مخصوصالالاً در وضالالع 

بست شهری بزرگ بود بر لب هيرمنالد، بالا »اندازه موثر افتاد. چه  بی

خاست که  ها بر می ناحيتی بسيار، و جای بازرگانان بود و از او ميوه

( امالالالا در آن سالالالال ۶۹« )بردنالالالد. خشالالالک ميکردنالالالد و بالالاله اطالالالراظ می

درختالی نيالز  درختی و زير تجارت خشالکبار و ميالوه و محصالوبت سالر

هرستان از ميان رفالت و وضالع اقتصالادی مالردم باليش از پاليش درين ش

 پريشان شد.

 حکومالالت عبالالد  بالالن طالالاهر دريالالن مصالاليبت، هيچگونالاله کمکالالی 

بمردم نکرد و حاکم سيستان ابراهيم قوسالی و پسالرانش هالم بالا اسالتفاده 

از موقع، مشغول بيع و شرای زمين و ضياع و سرای بودنالد و محلاله 

الکالالان آن خريدنالالد و متعلالالق بخالالود حوربنالالدان را در حومالاله زرنالالن از م

استفاده کردنالد. بخصالوص  ساختند، و بدينگونه از گرسنگی مردم سو 

هالالـ( ابالالراهيم را در  ۲۳٠کالاله طالالاهر هالالم بعالالد از مالالرگ پالالدرش عبالالد  )

سيسالالتان ابقالالا کالالرد و او بالالا خالالاطر جمالالع، احمالالد پسالالر سالالختگير خالالود را 

جمالالع بحکومالالت بسالالت فرسالالتاد، تالالا ماليالالات سالالالهای گذشالالته را از مالالردم 

کند. چون مردم بست از پيش احمالد را ميشالناختند و از او دل خوشالی 

آوری ماليات کرد، مردم هالم دسالت باله  نداشتند، همينکه شروع به جمع

 شورش زدند و بر ضد احمد قيام کردند.

 

  بُست پیش آهنگ قیام : 
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بسالالت دومالالين شالالهر سيسالالتان بالالود کالاله در ملتقالالای دو رود خانالاله 

وقعيت داشت و بگفته مولالظ حالدودالعالم  بزرگ هيرمند و ار،نداب م

 جای بازرگانان بود و از آنجا ميوه خشک به خارج صادر ميکردند.

 زای تالالالالاريخ سيسالالالالتان  های طوفالالالالان هجالالالالری از دهالالالاله ۲۳٠دهالالاله 

شالالود. مالالدتها بالالود کالاله هالالر روز خبرهالالای نامسالالاعدی از  محسالالوب می

ين به زرنن ميرسيد. ابراهيم فرمانروای سيستان در ابتدا به ا« بست»

نهاد تا اينکه روزی پيکی تندرو به کا  ابراهيم آمالد  خبرها وقعی نمی

و خبالالالر داد کالالاله مالالالردم بسالالالت قيالالالام کالالالرده و سراسالالالر شالالالهر بالالاله طغيالالالان 

برخاسته است. اين قيام را که عياران بست براه انداخته بودند، مردی 

 از روستای بوبن آن را رهبری ميکرد.« عشان بن نضر»بنام 

 يم بالالالالا اطالالالالالع ايالالالالن خبالالالالر دريافالالالالت کالالالاله حالالالالاکم سيسالالالالتان ابالالالالراه

کردن اين آتش از دست پسر او احمد پوره نيست، لالذا سالپاهی  خاموش

تحالالالت قومانالالالده يکالالالی از نزديکتالالالرين مالالالردان خالالالود بنالالالام سالالالليمان بالالالن 

بشيرحنفی روانه بست کرد تا در دفع شورش عشان ، احمالد را يالاری 

کنالدن دهد. سليمان به بست رسيد و پس از نبردی خونين موفق باله پرا

ئی از مالالردم را کالاله در شالالورش شالالرکت داشالالتند،  شورشالاليان شالالد. دسالالته

مالردی »را که بقول صاحب تاريخ سيسالتان « عشان»دستگير کرد و 

( دستگير کرده کشالت و ۷٠« )بزرگ بود و اصيل و از سيستان بود.

سالالر او را بالاله سيسالالتان نالالزد ابالالراهيم فرسالالتاد. ابالالراهيم دسالالتور داد تالالا 

گونالالالاله او ميخواسالالالالت رعالالالالب و  بدين «سرعشالالالالان را بالالالالردار کردنالالالالد.»

وحشالالتی را در دل مخالالالفين افکنالالد و پايالالان شالالورش سالالرکوب شالالده را 

اعالالالم دارد. ولالالی عيالالاران سيسالالتان وقتالالی سرعشالالان را بالالر دار ديدنالالد، 

تمالام  دست باله تظالاهراتی زدنالد و سرپيشالوای خالود را گرفتاله بالا احترام

جرأت  آنرا به گور کردند و هيس کس ازمحاظان وماموران امنيتی هم

نکالالرد جلالالو هيجالالان مالالردم را بگيرد.طالالولی نکشالاليد کالاله، بسالالت دوبالالاره 
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کاله « احمالد قالولی»کانون هيجان و طغيان گشت. اين بالار مالردی بنالام 

يکالالی از عيالالاران سرشالالناس بالالود، رهبالالری طغيالالان را بالالدوش گرفالالت و 

عياران و مردان مرد بسيار بااوجمع شدند چاله از »ديری نگذشت که 

 (۷١«)بست و چه از سيستان.

 و همه بر ضد احمد بن ابراهيم قوسی برخاستند. ابراهيم بالرای 

اينکه اوضاع را آرامتر سالازد، پسالر سالختگير خالود احمالد را از بسالت 

کاله مالردی محتالرم « يحيی بن عمالرو»فرا خواند و حاکمی نرمتر بنام 

او مردمالالالان را بنواخالالالت و بالالالدو آرام »بالالالود بالالاله آن صالالالوب فرسالالالتاد و 

آرامش کوتاه بود، و اصوب يحيی بن ( ولی دوران اين ۷۲« )گرفتند.

عمرو هم با اينکه حاکم برگزيده ابراهيم بود، نميتوانست تمام تمايالت 

و نظرهای ابراهيم را برآورده کند.زيرا ابالراهيم ميخواسالت کاله يحيالی 

های مخالظ را ازميان ببرد، ولی يحيی ميل داشت بالا مالردم  کليه دسته

 مدارا کند. 

 ه اوضالالالاع بسالالالت آرام شالالالد يحيالالالی را ابالالالراهيم پالالالس از مالالالدتی کالالال 

معالالزول کالالرد و پسالالر خالالويش احمالالد را مجالالدداً بالاله آنجالالا فرسالالتاد و اوهالالم 

سليمان بن بشيرحنفی را که از نزديکان اوبالود اختيالار داد تالا شالهر را 

« خاقالالالالالان البخالالالالالاری»در تسالالالالاللط خالالالالالويش گيالالالالالرد و مالالالالالردی را بنالالالالالام 

 آوری خالراج و بقايالای ماليالات سالالهای قبالل کالرد. ايالن مالرد مالامورجمع

برای وصول ماليات مردم را شکنجه داد تا باصالطالل قصالد احمالد را 

از گرده مردم نالاتوان گرفتاله باشالد و ضالمناً خالوش خالدمتی خالود را باله 

احمد نيز نشان بدهالد. ولالی نتيجاله ايالن عمالل او، آن شالد کاله مالرم بالدور 

که از بزرگالان و معالاريظ شالهر بسالت بالود، جمالع « بشار بن سليمان»

ابالالراهيم قيالالام کننالالد. بشالالارهم بجنالالگ احمالالد بن  شالالوند تالالا بالالر ضالالد احمالالد

برخاست و پالس ز نبالردی مختصالر، احمالد را بجانالب سيسالتان فالراری 

( ۷۳« )شهربسالالت فالالرو گرفالالت و برمالالردم جالالورکرد.»سالالاخت و خالالود 
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احمد قولی رهبر طغيان درين روزها مجبالور بفالرار شالده بالودو مالردم 

های خالود بالرای دفالع ظلالالم  دنبالال رهبالر ديگالری ميگشالتند تالا از کوشالش

برادرعشالالان «)*( صالالال  بالالن نضالالر»بشالالار اسالالتفاده کننالالد. دريالالن وقالالت 

های سياسی شهر به او  شهيد را به پيشوائی خودبرگزيدند و همه دسته

و  - مالالردم بسالاليار بالالا او جمالالع شالالد از سيسالالتان و بسالالت»کمالالک کردنالالد و

 (۷۴« )يعقوب بن ليث و عياران سيستان او را قوت کردند.

 هالـ  ۲۳۲ليث در وقالايع سالال اين اولين باری است که ازيعقوب 

شود و بدون شک وجود او و عياران سيستان در  سيستان نام برده می

پيالالروزی صالالال  بالالن نصالالر بسالالتی نقالالش سالالازنده و تعيالالين کننالالده داشالالته 

است.چنانکه در نخستين جنگی که با بشار روی داد، بشالار کشالته شالد 

( و صالالال ، مقالالام ۷۵و بسالت يکبالالاره باله دسالالت صالالال  بالن نصالالر افتالاد.)

 ( ۷۶هنگی بست را به يعقوب سپرد.)سر

 مفلالالظ نالالامعلوم تالالاريخ سيسالالتان جالالای ديگالالری بالاله قالالوت و نقالالش 

و کار صال  بالن نصالربه بسالت بالزرگ » يعقوب اشاره کرده ميگويد  

شد و اين هماله بقالوت يعقالوب بالن ليالث و عيالاران سيسالتان بالود، و ايالن 

ن ابتدای کار يعقوب بود. و مردمان بست اندر محرم سنه ثمالان و ثلثالي

هـ( صالال  بالن نصالر را بيعالت کردنالد و خالراج بسالتدن  ۲۳٨و مايتی )

 ( ۷۷« )٠گرفت و سپاه را روزی همی داد

 نشالالانده خراسالالان، البتالاله کالالاری   قيالالام بسالالت بالالر ضالالد حالالاکم دسالالت

شگرظ بود، ولی مسلم بود که اين کار زمالانی نتيجاله ميدهالد کاله شالهر 

ان خوانده کرسی سيستان )که در آن روزها مطلقاً بنام سيست« زرنن»

کننالدگان افتالد. عالالوه بالر ايالن هنالوز در اطالالراظ  ميشالد( نيالز بدسالت قيام

هايی بودنالالالد کالالاله خيالالالال مخالفالالالت  بسالالالت و شالالالهرهای نزديالالالک آن، فرقالالاله

داشتند. ابراهيم قوسی نيز مسلماًخود را برای سرکوبی صال  ويالاران 
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آميز هنوز بر هيچکس  او آماده ميساخت. بهرحال آينده اين اقدام تهور

 بود.روشن 

 

 اندازی عمارخارجی در راه قیام : سنگ

 اولين مقالاومتی کاله در برابالر صالال  بسالتی بعمالل آمالد از طالرظ 

)شالالهرچه در دسالالت چالال  هيرمنالالد سالالفلی بالالين بسالالت و « کالالش»اهالالالی 

بالالاله رهبالالالری « کالالالش»رودبالالالار( بالالالود. بالالالدين معنالالالی کالالاله خالالالوارج مقالالاليم 

ارخارجی» سر به مخالفالت برداشالتند وميخواسالتند در راه جنالبش « عم 

اندازی کنند اما صال  سه تالن از سالرهنگان سيسالتان يعنالی  م سنگمرد

)يالالالالالا رفالالالالالاق بگفتالالالالاله گرديالالالالالزی، رقالالالالالاق بقالالالالالول « کثيالالالالالر بالالالالالن رقالالالالالاد»

( که مامای يعقوب ليث ميشالد و يعقالوب ليالث و درهالم ۷٨اصطخری()

« کش»بن نضر را با گروهی از عياران به مقابله با عمارخارجی به

 ( ۷۹.)فرستاد، درنتيجه عمارشکست خورده فرارکرد

 امادرهمين زمالان خطالر بالزرگ ازجانالب ،الرب يعنالی از جانالب 

ابالالالراهيم حالالالاکم سيسالالالتان متوجالالاله بسالالالت شالالالد. ابالالالراهيم حالالالاکم سيسالالالتان 

هالالـ(. ۲۳۹پسالالرديگر خودمحمالالدرا بالاله جنالالگ صالالال  بالاله بسالالت فرسالالتاد)

درجنگالالی کالاله ميالالان طالالرفين واقالالع شالالد، صالالال  شکسالالت خالالورد و يالالاران 

درآنجامانالدتاياران  اوپراگنده شدند.وخودش به کالش متالواری شالد،مدتی

پراگنالده بالراو جمالع شالدند و دوبالاره متوجالاله بسالت شالد، وقتالی باله حالالدود 

رسالاليد، محمالالد پسالالر ابالالراهيم قوسالالی مجالالدداً سالالپاهيانی « ماهيابالالاد»قريالاله 

بمقابل او فرستاد، ولالی سالپاهيانش شکسالت خوردنالد و باله طالرظ قلعاله 

 بست بازگشتند و درقلعه حصار گرفتند. 

 خير قلعاله بالرای او بالاين زودی صال  که متوجاله شالد امکالان تسال

ممکن نيست، از تسخير بست منصرظ شد و ناگهان برخالظ انتظالار 

)دشالالت « ميالالان بالالر»عنالالان عزيمالالت را متوجالاله سيسالالتان کالالرد واز راه 
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نزديالک زرنالن « عسالکر يالا لشالکر»مارگو( خود را به پايتخت بمحالل 

« آکار»رسانيد. ابراهيم قوسی به مقابله پرداخت و درنزديک دروازه 

هـ(. در ختم روز  ۲۳۹ذی الحجه  ۲٠نن جنگی سختی درگرفت )زر

ابراهيم بشهر به دار ابماره برگشت و صال  نيز همان شب بايعقوب 

ليث وبرادران او )عمرو و علی و طاهر( و درهم بن نصر وحامد بن 

وعالالالده ای ديگالالالر از عيالالالاران کالالاله در «* سالالالربادک»عمرومشالالالهور بالالاله 

، شبانه باوسايلی خالود را باله شالهر اندازی و شبروی متهور بودند کمند

 (٨٠« )بسرای قاسم در شهر فرود آمدند.»داخل و 

 صالب  روزبعالالد کالاله عيالالاران سيسالتان و دوسالالتان صالالال  بسالالتی از 

اين توفيالق آگالاه شالدند، سالالل پوشاليدند و بحضالور او شالتافتند. ابالراهيم 

وقتالالی از مالالاجرا خبالالر شالالد، خالالود را شکسالالت خالالورده يافالالت، جمعالالی از 

يخ را نزد عيالاران و يالاران صالال  فرسالتاد، تالااطالع روحانيون و مشا

حاصالالل کنالالد کالاله مقصودشالالان از ايالالن کارهالالا چيسالالت؟ و بقالالول صالالاحب 

 «اند؟ اينجا به چه شغل آمده» تاريخ سيستان 

 مالالن اينجالالا بحالالرب » صالالال  ظالالاهراً بالالرای ا،فالالال حالالاکم گفالالت  

را باله « عشالان»زيرا اين خالوارج بودنالد کاله بالرادرم « ام، خوارج آمده

اندند. مشايخ بازگشتند. ولی معلوم بود که وارد شالدن ناگهالانی قتل رس

صالالال  و عيالالاران بالاله شالالهر و اشالالغال مراکالالز حسالالاس، عالالواقبی ،يالالر از 

جنگ با خوارج دارد. ساعتی چنالد نگذشالت کاله باله ابالراهيم پيغالام داده 

شد که بايد از شهر خارج شود، و چون ابراهيم موافقت نکرد، صال  

آب  راه خنالدق کاله آن روزهالا خشالک و بالیو يارانش سالل پوشاليده از 

بود، بطرظ برج و باروهای کا  دارابماره براه افتادنالد. بالدين معنالی 

هالالا را  کالاله سالالپاهيان ابالالراهيم قوسالالی بالاله شارسالالتان اندرشالالدند و دروازه

بستند، حامد سر بادک و عياران فرود آمدند و به بالاره بالر شالدند و باله 

سرای او بيرون شدند  بر شدند و از در« حيک بن مالک»بام سرای 
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و در شارسالالتان بالالاز کردنالالد... و ابالالراهيم قوسالالی را ازيالالن هالاليس خبالالر 

 ( ٨١« )نبود.

 ياران صال  بن نصر بستی بشارستان اندر شدند وبساليار مالردم 

انالالالدر يالالالک سالالالاعت از آن ابالالالراهيم قوسالالالی بکشالالالتند... ابالالالراهيم چالالالون 

خبريافالالت بالالر نشسالالت و بالالدر پالالارس بيالالرون شالالد و سالالوی در،نجالالره بالاله 

 ( ٨۲« )ت برفت وشارستان خالی کرد.عزيم

 نيالالز « ارگ»بدينگونالاله صالالال  بالاله دارابمالالاره زرنالالن )کالاله بالالآن  

ميگفتنالالد( داخالالل شالالد، چنانکالاله آن روز مقالالارن ظهر،عيالالاران و يعقالالوب 

وصالالالالال ، از ،الالالالذايی کالالالاله بالالالالرای ابالالالالراهيم قوسالالالالی پختالالالاله شالالالالده بالالالالود، 

روز باقی از ذی الحجه سال  ۹نهارخوردند، و اين روز پنجشنبه بود 

 (٨۳ميالدی. ) ٨۵۴هجری = می  ۲۳۹

 

 برداری صالح بستی از قیام :  بهره

 قبالگفتالاليم کالاله صالالال  مرکزسيسالالتان را بدسالالت آوردو بالفاصالالله 

برای تحکيم موقعيت خود و سر و سامان دادن به وضع آشالفته شالهر، 

« بحوربنهههدان خزانهههه ابهههراهیم را برگیرنهههد»نخسالالالت دسالالالتور داد تالالالا 

ه را بالين سالپاهيان تقساليم کالرد سالپس وقسمتی ازين ثروت مصادره شالد

 (٨۴«. )زندانها را بشکنند.»فرمان داد 

 های زندان بالرای آن بودکاله کلياله مخالالفين  ظاهراًگشودن دروازه

های سياسی در  يی از عياران و ساير گروه حکومت قبلی که شايد عده

تر  آن بودند، آزاد شوند. اين کار صالال  اوضالاع آشالفته شالهر را آشالفته

نالد. چالون  يالک بالود، عاماله شالهر بالر او و سالپاه او هجالوم آورکرد ونزد

بسرای ابراهيم قوسی، نيارست »صال  بر اوضاع هنوز مسلط نبود، 

( و بدان فکر افتالاد کاله ٨۵« )شد و باز گشت و بدارابماره فرود آمد.

( ٨۶« )آن شب از شهر بگريزدازآنچاله ازمالردم عالام ايالن شالهر ديالد.»
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رحذر داشتند و صالل در آن ديدند که بالا اما ياران او را از اين کار ب

مالقات ومشورت کند. « عثمان بن عفان»روحانی بزرگ شهر يعنی 

صب  بمالقالات عثمالان فقهالی بالزرگ شالهر رفالت او ضالمن صالحبت باله 

من بطلب خالون »صال  جواب داد  « اين نبايست کرد.»صال  گفت  

( ٨۷« )اندعشالان را. برادر خالويش آمالدم کاله بالرادر مالرا خالوارج کشته

تومرا انالدرين » ام وگمان ميگردم که  وبدينجهت باين کارها دست زده

( عثمالالالان حرفالالالی نالالالزد و خالالالاموش گشالالالت و ايالالالن ٨٨« )يالالالاری کنالالالی.

 خاموشی روحانی متنفذ شهر دليل بر رضای او بود.

 بالنتيجاله صالال  نيالز از شالهر خالارج نشالد و هنگالامی کاله از نالزد 

بالالن معالالن را کالاله  عثمالالان فقيالاله بالالاز ميگشالالت فرمالالان داد تالالا سالالرای بهلالالول

صالالاحب شالالرط )قومانالالدان امنيالاله( ابالالراهيم قوسالالی بالالود ،الالارت کردنالالد. 

( روز بعد برای آنکه قدرت لشکريان خود را بچشم عاماله بکشالد ٨۹)

و زهالالالالالر چشالالالالالمی از فضالالالالالول شالالالالالهر بگيالالالالالرد، از سالالالالالپاهيان خودکالالالالاله 

( رژه ديالالد و ايالالن کاربالالدين ۹٠«)چهالالارهزارمرد بودندسالالوار وپيالالاده»

ها، رعبالی در دل مالردم ايجالاد  ها وميدان منظور بود که عبوراز کوچه

ارخالارجی کاله  کند. ابراهيم قوسی که از شالهر فالرار کالرده بالود، باله عم 

قالالبال ضالالرب شصالالت عيالالاران راديالالده بالالود، پنالالاه بالالرد و بالالا وی طالالرل 

اتحادبسالالت. ديالالری نگذشالالت کالاله درافالالواه مالالردم شالالايع شالالد کالاله ابالالراهيم 

 های شهر نزديک شده اند.  باعمارخارجی به دروازه

 شالالهر سيسالالتان )زرنالالن( شالالهری باحصالالار بالالودو »روزگالالار  درآن

ای داشالت کاله  پيرامن او خندقی، و اورا پالنن دروازه بالودازآهن، وبالاره

نالالام « درکرکالالوی»( دروازه شالالمال ۹١«)آنرانيالالز سالاليزده دروازه بالالود.

که پالر « در طعام»ناميده ميشد، « درنيشک»داشت و دروازه شرقی 

وب بالاز ميشالد. و در سالمت هالای شالهربود بجنال ترين دروازه رفت و آمد

کاله « دو در پالارس»،رب دو دروازه بالاز ميشالد کاله معالروظ بالود باله 
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( ۹۳ميگفتنالالالد.)« بالالالاب جديالالالد»و ديگالالالری را « بالالالاب عتيالالالق»يکالالالی را 

بالاب مينالا، بالاب »هالا داشالت   های بالدين نام ربض )حومه( شهر دروازه

طبقگالالران، بالالاب اکالالار، بالالاب ،نجالالره، بالالاب نالالوخيزک )يانوايسالالت( بالالاب 

رودگالالران، بالالاب جرجالالان )گرگالالان(، بالالاب شالاليرک، بالالاب  شالالتاراو، بالالاب

( بدسالالتور ۹۴شالالعيب، بالالاب کرکويالاله، بالالاب نيشالالک، بالالاب بارسالالتان، )

« آکالار»ئی از سالپاهيان باله طالرظ دروازه  صال ، يعقوب ليث بالا عالده

رفت تا مهمتالرين دروازه شالهر را حفاظالت کنالد. حفاظالت دروازه مينالا 

بالدوش « رکالویدرک»بعهده حامد سر بالادک گذاشالته شالد، و نگهالداری 

عقيل اشعث بود. هماله ايالن سالرداران باله پيالروی از رهبالر جالوانمردان 

های سياه داشتند وپرچم خوارج  خراسان يعنی ابومسلم خراسانی پرچم

که باابراهيم قوسی همراه بودند سفيد بود. آخر ابمر جنگی سخت در 

( ولالالالی ۹۵« )بسالالاليار مالالالرد از هالالالر دوگالالالروه کشالالالته شالالالدند.»گرفالالالت و 

عمارخالالالارجی و ابالالالراهيم قوسالالالی شکسالالالت خالالالورده بالالالاز درپايالالالان روز 

گشالالتند. و از آن روز بالاله بعالالد ديگالالر جالالان نگرفتنالالد و کالالار صالالال  قالالوی 

 گشت.

 خورده، چاره سنجيد و جريان را به  ابراهيم قوسی حاکم شکست

والالالی خراسالالان گالالزارش داد و از طالالاهر کمالالک « طالالاهر بالالن عبالالد »

يی از  درين احالوال عالدهخواست تا بالا قيالام کننالدگان باله مقابلاله بپالردازد.

های اطراظ شهر را به باد  خوارج که دراطراظ پراگنده بودند. آبادی

 ،ارت دادند، و شهر را درمحاصره کشيدند، 

 (۹۵« )نه کسی بيرون توانست شد و نه درون توانست آمد.»چنانکه 

 يعقوب چاره را درين ديدکه زودتر جنگ را شالروع کنالد، شالايد 

يعقوب ليث بتالاختن خالوارج »بشکند. بنابرين  بتواند حلقه محاصره را

« .شالالد، خلقالالی کشالالته شالالدند و روز و شالالب يعقالالوب حالالرب بايسالالتی کالالرد

( ولی اين حمالت پی هم يعقوب قاطع کننده نبالود زيالرا نيروهالای ۹۶)
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شدگان  کمکی طاهر بن عبد  نيز از خراسان رسيدند و کار محاصره

داد تالا مالال و ثالروت  را تنگتر ميساختند، در ايالن آوان، صالال  دسالتور

ابراهيم قوسالی و حمالدان بالن يحيالی را کاله از نزديکالان و همکالاران او 

 بود ضبط کنند.

 ابالالراهم قوسالالی نيالالز کالاله موقالالع را بالالرای خالالود موافالالق يافتالاله بالالود، 

فوری پيکی بوساليله جمالازه باله بسالت نالزد پسالر خالود محمالد فرسالتاد تالا 

ور، فالوراً سپاه بفرستد. بهرحال، پسر ابراهيم قوسی از بست و زميندا

خوانالالده شالالده « خواشالالی»آورد و بالاله سالالرداری مالالردی کالاله  سالالپاهی جمالالع

است، به سيستان فرستاد، ولی اين سردار سپاه چون وضع حريظ را 

تالن از يالارانش باله صالال  پيوسالت و بقياله سالپاه   مساعدتر ديد با سيصالد

 (۹۷بازگشت.)

 بعالالد محمالالد پسالالر ابالالراهيم نيالالز در رأس سالالپاهی بجانالالب سيسالالتان 

نه راه را گالم کالالرد و صالب  کالاله باله نزديالالک شالهر رسالاليد، حرکالت و شالالبا

سپاهيان يعقوب از حرکت او آگاهی يافته بودند و يعقوب و حامد سالر 

دروازه »هالالالالای شالالالالهر کالالالاله بنالالالالام  بالالالالادک در بيالالالالرون يکالالالالی از دروازه

مسالالمی بالالود بالاله مقابلالاله او شالالتا فتنالالد و جنگالالی درگرفالالت و « رودگالالران

ابالالراهيم شکسالالت  تالالا اينکالاله پسالالر« بسالاليار کشالالته شالالد از هالالر دو گالالروه»

سيسالتان « بهيسالون»خورده فرار کالرد و نالزد پالدرش کاله در روسالتای 

جای گرفتاله بالود بازگشالت. بعالد از ايالن جنالگ، صالال  دسالتورداد،خانه 

 (۹٨وثروت محمد بن ابراهيم را نيز ،ارت کنند.)

 

 برنده کیست،صالح یا یعقوب لیث ؟

 ۲۳۹صالالالال  بسالالالتی ويالالالاران اوپالالالس از تسالالالخير ارگ زرنالالالن در 

ً  ۲۴۴ا هجری  ت مالدت پالنن سالال در سيسالتان مصالروظ   هجری تقريبالا

جنگ باعمال حکومت طاهريان ومصادره دارائی مردم به بهانه های 
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پرسالالت   گونالاله گالالون بالالود. بنالالابرين صالالال  مالالردی پالالول دوسالالت و مالالادی

معلالالوم ميشالالد. چالاله او از همالالان اول موفقيالالت در سيسالالتان، شالالروع بالاله 

بالالدآنجا کشالالانيد کالاله  ضالالبط خالالزاين و گالالرفتن امالالوال مالالردم کالالرد وکالالار را

دست به غارت بگشاد و همه اموال کهه بهه غهارت میگرفهت » رسماً 

( گذشته از اين، کارصال  به کمک يعقوب ۹۹« )برد. خود به کار می

)پسر « ازهر بن يحيی»و برادرانش عمرو و علی و طاهر وهمچنين 

عالالم يعقالالوب، کالاله مالالردی شالالجاع بالالود( و کثيالالر بالالن رقاد)مامالالای يعقالالوب( 

بود وهمه عياران نيز با اينان بودنالد، بنالابراين معلالوم بالود  قوت گرفته

بايست قبل از هر چيز تکليظ اين همکاران قالوی دسالت  که صال  می 

 و نيرومند خود را تعيين کند.

گفتالاليم کالاله صالالال  بالالن نصالالر از اهالالل بسالالت بالالود و طبعالالاً زرنجالالی  

صالح را اصل از سیستان بود اما به بست »شد، در واقع  شناخته نمی

( بنابراين هر کس سالودای در سالر داشالت ايالن ۹۹« )رگ شده بود.بز

روحيه را در مورد سيستان ميتوانست تقويت کند کاله  مالردی از اهالل 

ها شالده  بست بر شهر آنان مسلط شده است و زرنجی ها مغلوب بستی

های سالالال، شالالهری نالالا آرام بالالود  نالالد.ازطرفی گفتالاليم شالالهر بسالالت از سالالال

)= زرنالالن( سالالرمخالفت و طغيالالان  وهميشالاله بالالا پايتخالالت يعنالالی سيسالالتان

داشت و اين مسئله نزدسيستانيان روشن بودکاله مالردم بسالت ، مردمالی 

 نا آرام و آشوب طلب و شورشگراند. 

 آن روز که صال  دستور ،ارت خانه محمد بالن ابالراهيم قوسالی 

را داد، يعقالالوب ليالالث وهمکالالارش  حامالالد سالالر بالالادک و سالالاير عيالالاران  

ب مها همهی کنهیم و شههریاری او حهر»کنگاش کردنالد و بالا هالم گفتنالد  

راسههت و مهها وی را تقویههت میکنههیم. او کههه باشههد کههه تهها کنههون دوبههار 

هههزار هههزار درم )دوملیههون درم( از غههارت سیسههتان بههدو رسههید، و 
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اکنههون بههاز غههارت خواهههد کههرد، بسههت را و او را چههه خطههر )اهمیههت( 

 (١٠٠« )ها از اینجا ببرد. حمیتی باشد اگر وی این مال باشد؟ بی

 ايالالن شالالعارکه جنبالاله ملالالی آن سالالخت قالالوی بالالود، در روحيالاله مالالردم 

مستعد سيستان و خصوصاً جوانان عيالار و شالبگردان وفالادار وشالجاع 

 که تازه مزه گشودن 

های شالهر را چشاليده بودنالد و اولالين آرزوی وطنالی آنالان جاماله  دروازه

عمل به خود پوشيده بود، سخت موثر افتاد.همه عياران حرظ يعقوب 

وخهالف آوردنهد وهرچهه مهردم سهکزی بهود برنشسههتند »  را پذيرفتنالد

وبدرغنجره)کهههه مرکزعیهههاران سیسهههتان بود(فرودآمدنهههد و لشهههکرگاه 

 (١٠١«)زدند.

 صال  چون متوجه شد که ادامه کار در سيستان برای او ممکن 

ئی به يکی از  نيست، شبانه بار و بنه و سالل خود را بر بست و نامه

کاله جانشالين صالال  در بسالت بالود، « همالک بن مردوي» دوستان خود 

آيم، و وضع سيستان چنين شد که همکاران  من به آنجا می»نوشت که 

« بالالالا مالالالالن دل يکالالالالی نکردنالالالالد و اخالالالالتالظ پديالالالالد آمالالالالد و چالالالالاره نيسالالالالت.

(مالک با پانصد سوار از بست حرکت کرده بطرظ زرنن براه ١٠۲)

پی افتاد و صال  نيز از شهر بيرون شد. يعقوب و حامد سر بادک از 

های شالهر درگرفالت کاله طالی آن   او تاختند و جنگی سخت در نزديکی

مالک کشته شد و کليه بار و بنه آنالان بدسالت عيالاران سيسالتان افتالاد و 

بيشتر امرا  و سران سپاه صال  کشته شدند. صال  شکسته و وامانده 

(ودر آنجالالا گروهالالی ازمالالردم ١٠۳خالالود را بالاله حالالدود رودبالالار رسالالانيد.)

ل  همالالراه شالالدند. يعقالالوب و سالالپاهيانش کالاله در روسالالتای نوقالالان بالالا صالالا

« حربالی صالعب»تعقيب صال  بودنالد. دوبالاره بالا صالال  برخوردنالد و 

کردند که در نتيجه طاهر بن ليث )برادر يعقالوب( در آن جنالگ کشالته 

( صالال  بالاز ١٠۴م(. ) ٨۵٨ -هجالری  ۲۴۴شد )جمادی ابخالر سالال 
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نيافالت. هم ازين جنگ جان بسالالمت بالرد و مالدتها کسالی از او خبالری 

کار صال  تمام نشالد ولالی يعقالوب بطالرظ شالهر بازگشالت و درآنجالا بالا 

يالی از يالاران او و   واقعه عجيب تری روبرو شد. بدين معنی کاله عالده

سالالپاهيان بالالا در هالالم بالالن نضالالر* کالاله از همکالالاران يعقالالوب و يکالالالی از 

معالالاريظ شالالهر بالالود، بيعالالت کالالرده و او را بالاله حکومالالت گماشالالته بودنالالد. 

(١٠۵) 

 چار شده بودند، از جهت حفظ آرامش اوضاع، در واقع مردم نا

کسی را به سرپرستی خود انتخاب کنند. يعقوب دربازگشت از جنالگ 

متوجه اين نکته شد که مخالفت با درهم فعالال صالالل نيسالت و بايالد بالا 

او از دراطاعت پيش آيد. درهم نيز که متوجه موقظ يعقوب وهمکار 

» با آنهالا مالداراکرد و  وفادارش، حامد سر بادک درميان عياران بود،

و ايالن دو خصوصالاً بالا « او را و حامد سرباتک را سپاهسهاالری داد.

مخالفان درهالم و بالا خالوارج جنگهالای فالراوان کردنالد و سيسالتان را از 

هجالالری( محمالالد بالالن  ۲۴۴وجالالود مخالفالالان پالالاک نمودنالالد.درهمين ايالالام )

ابراهيم حاکم سيستان نيز درگذشت وبامرگ اومخالالفين يعقالوب رهبالر 

 (١٠۶د را از دست دادند.)خو

« درهالم»کاريعقوب،به تدرين بابميگرفالت و بسالياری از يالاران

چههون مههردی و »بالاله اطاعالالت و پشالالتيبانی يعقالالوب کمالالر بسالالتند درهالالم 

شجاعت یعقوب لیث و شکوه او اندر دل مردمان بدید، ترسان شهد و 

( درهالم در واقالع از ١٠۷« )اندر سهرای قهرار گرفهت کهه مهن بیمهارم.

يت و شالجاعت يعقالوب و محبوبيالت او در ميالان عيالاران قدرت و موقع

يی بالالرای از ميالالان  کالاله سالالرهنگی آنالالان را داشالالت، بيمنالالاک شالالد و توطئالاله

بردن يعقوب چيد و خود را به بيمالاری زد و در بسالتر افتالاد تالا تمالاس 

 خود را با يعقوب قطع کند و وسيله دفع او را فراهم سازد. 



قیام ها.... حماسۀ  329 

 درک کرده بود، پيغالام يعقوب که شايد نيت او را نسبت به خود 

بهر بایهد »شود مملکالت سيسالتان را اداره کالرد داد که   باين ترتيب نمی

نشسههت و بیههرون آی... کههه بهها بیمههاری پادشههاهی نیمههروز نتوانسههت 

( درهالالم از ايالالن پيغالالام خشالالمناک شالالد وبالاله چنالالد تالالن از ١٠٨« )کههردن.

يعقالالوب چالالون « فرمالالان داد کالاله يعقالالوب را بکشالالند.»سالالپاهيان خالالويش 

ه شالالد، پالاليش دسالالتی کالالرده، چنالالد تالالن را بکشالالت و سالالايرين متوجالاله توطئالال

گريالالزان شالالدند. درهالالم را اسالاليرکرد و ازخانالاله بيالالرون آورده بالاله زنالالدان 

درههم بها یعقهوب لیهث بیعهت فرستاد.مردم بالفاصالله بعالد از دسالتگيری 

« بع و اربعهین ومهایتیاز محرم سنه سهشنبه پنج روز مانده »کردند 

(. شمسهههی۲۳۹ حمهههل۲۱=۸۶۱آپریهههل ۱۲هجریهههـ= ۲۴۴محهههرم۲۵)

(١٠۹) 

  بدينگونه جريان تاريخ به نفع يعقوب و عياران سيستان چرخيد 

و صالالال  بسالالتی کالاله گويالالا محالالرک و انگيالالزه او، انتقالالام خالالون بالالرادر و 

بدسالالت آوردن پالالول بالالود، ميالالدان را باخالالت و پالالس از مالالدتها سالالرگردانی 

وگمنامی دوباره به بست رسيد و مالدتی در بسالت حکمرانالد وبالارديگر 

مصاظ دادوشکست خالورد وخالودرا بالزرنن رسالانيد وچنالدی با يعقوب 

زرنن را از چنگ عمرو برادر يعقوب بيرون کشيد، مگالر دوبالاره از 

قنالالدهار سالالرگردان بالالود تالالا  شکسالالت خالالورد ومالالدتها درنالالواحی يعقالالوب  

 (١١٠)بدست يعقوب ليث افتاد ونابود شد. 

 پایان کار َعّمارخارجی  وصالح بستی :

تن قالدرت در سيسالتان مصالروظ يعقوب ليث پس از بدسالت گالرف

حکالامی باله نالواحی دور دسالت از جانالب تامين آرامش عمومی گرديد. 

خالالالود گماشالالالت و دفالالالاتر ديالالالوان را اصالالالالل کالالالرد و بالالاله گالالالرفتن خالالالراج 

هرکالاله از پنجصالالد درم مالالال کمتالالر دسالالتوراتی صالالادر نمالالود کالاله در آن 

يعقالوب پالس از پالاک سالازی سيسالتان  داشت از ماليات معاظ شده بود.
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به سپس  پردازد.  نان خود، به توسعه قلمرو سيستان میاز وجود دشم

الالار( مالالی رود، ابتالالدا  سالالرکوبی دشالالمنان سالالرکوفته خالالود )صالالال  و عم 

عمارخالارجی را کاله در قلعاله نيشالک )کالالده( سيسالتان کمالين گرفتاله بالالود 

بايک حمله برق آسا، فاصلۀ يکصالد کيلالومتراز زرنالن تالا قلعاله نيشالک 

وسالربازانش هنالوز در  را دريک شب درنورديد و هنگالامی کاله عمالار

خالالواب بودنالالد، برآنهالالا شالالبيخون زد، ووی را ازميالالان بالالرد وبالاله زرنالالن 

  بازگشت ، وسپس به عزم رزم با صال  بستی به بست کشيد.

يعقالالالوب برادرخالالالود عمالالالرو را بالالاله نيابالالالت  درسيسالالالتان گذاشالالالت 

وعزيزبن عبد  را به حيث رئاليش شالرط )پالوليس(تعيين نمالود وخالود 

هجالری ۲۴٨درجمالادی ابخرسالال راند. در رأس لشکری جانب بست 

ميان يعقوب و صال  در بست  نبردهالای خالونينی صالورت گرفالت کاله 

سرانجام  صال  از شهربست شبانه بيرون رفت و راه بيابان سيسالتان 

درپيش گرفالت و يعقالوب بربسالت دسالت يافالت. صالال  بالا بيالرون رفالتن 

شبانه ازبست، از راه دشت مرگ)يا دشالت مالارگو( باله سالوی سيسالتان 

اخالالت  وشالالبی از شالالبهای مالالاه رجالالب خالالود را در پشالالت دروازه آکالالار، ت

يکی ازدروازه های شالهر زرنالن رسالانيد. پهالره داران باله گمالان اينکاله 

يعقالالوب از جنالالگ بسالالت بازگشالالته ، دروازه  را بالالروی صالالال  ويالالاران 

اوکشالودند وتالالا عمروالليالث از ازقضالاليه مطلالالع شالد، خانالاله وی در کالالوی 

يکی شب، درحالی که سپاهيان کوشه درمحاصره صال  درآمد. درتار

دولتی پراکنده شده بودند، عمرو را از بابحصار ورئيس شرط عزيز 

 وبرادراو دافود را اسيرگرفتند.

يعقوب ليث با اطالع اين خبربسرعت خود را به زرنن رسانيد  

وصال  را در محاصره گرفت. صال  درقلعه مينالو حنظ)يالاخلظ( کاله 

تحکم کرد وگردا گالرد حصالار را حصاری ناگشودنی بود، خود را مس

خنالالالدق کشالالاليد. درپالالالنجم شالالالعبان همالالالان سالالالال نيروهالالالای يعقالالالوب ليالالالث 
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برسربازان صالال  يالورش بردنالد ونبالردی هولنالاکی بسالرآمد کاله نتيجاله 

اش  پيروزی نصيب يعقوب ليث شالد و صالال  بالازهم شکسالت خالورد. 

يعقوب ليث از اينکاله برادرخالود، عمروالليالث وعزيالز وبالرادرش داود 

د اظهار خوشالحالی نمالود و بشالکرانه زنالده ديالدن برادرخالود را زنده دي

پنجالالاه هالالزاردرهم بالاله مالالردم خيالالرات داد ومالالال وسالالالل وسالالتوران سالالپاه 

 (١١٠صال  را ميان سپاه خود تقسيم نمود.)

هجری بار ديگالر يعقالوب ليالث باله جنالگ  ۲۴۹يک سال بعد در 

صال  به بست شالتافت. صالال  ايالن باربالدون جنالگ بالا يعقالوب ليالث از 

رارکرد وخود را به قلمرو زنبيل رساند. يعقوب ليالث بالار وبناله بست ف

( ديری نگذشت که ۹٨صال  را تصاحب نمود وبه سيستان بازگشت.)

باز خبرحمله ورشدن صال  بر بست بگوش يعقوب رسيد،وگفته ميشد 

صالالالال  زنبيالالالل )رتبيالالالل شالالالاه کابالالالل ( را نيالالالز بالالالاخود همالالالراه سالالالاخته 

کی از خالوارج بنالام "اسالدويه" را است،بنابرين يعقوب ، بعد از آنکه ي

کالاله بالالر دروازه طعالالام طغيالالان کالالرده بالالود، مغلالالوب وسالالرش را بالالردار 

هجری،  يعقالوب ليالث  ۲۴۹آويخت، بسوی بست شتافت. درذی الحجه

نفرنوشته  ۳٠٠٠دررأس دوهزارسپاه )تاريخ گزيده تعداد اين سپاه را 

(  به سوی بست مارش نمود و در دروازه ميرکالان بسالت ١١١است()

دوگالالالاه زد.مگرصالالالال  بالالالازهم ميخواسالالالت فرارکنالالالد، وخالالالود را بالالاله ار

رخد)قنالالدهار( برسالالاند،ولی  يعقالالوب جالالداً اورا  تعقيالالب کالالرد و دردشالالت 

لکالالان )هشالالت کيلالالومتری بسالالت( جلالالو او را گرفالالت  وبالالاهم بالاله نبالالردی 

سخت پرداختند که تا آنروز  کالس چنالين نبالردی را بخاطرنداشالت. در 

ز آن يعقالالوب معلالالوم ميشالالد، آخالالرين دقالالايق نبالالرد کالاله پيالالروزی حتمالالی ا

زنبيل)يا رتبيل( با لشکر انبوه وپيالن بسيار، باله کمالک صالال  رساليد. 

سپاه تازه دم و بی شمار زنبيل)شاه کابل( همراه با پيالن جنگالی  کالار 

را بريعقوب دشوار ساخت، اما رشادت ازهـــر)پسرعم يعقوب( نتيجه 
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جالدت بی نظيالری  جنگ را به نفع سپاه سيستان تغييرداد. ازهــــر با

"خرطوم پيلی را که حمله آورده بود برسپاه يعقوب، با شمشير بيرون 

( اين رشادت ١١۲انداخت وسبب هزيمت آن سپاه بيشتر از آن بود." )

 ازهر سبب شد تا جنگ مفقتاً متوقظ شود. 

يعقوب، باخود انديشيد که اگردست به حيله جنگی نزند، با سپاه 

بخالالالورد ونالالالابود شالالالود،ازاين روی  انالالالدک خالالالود ممکالالالن اسالالالت شکسالالالت

...از کههرده پشههیمانم رسالالولی بالاله نالالزد زنبيالالل فرسالالتاد و پيغالالام داد کالاله  "

واینقدر میدانم که مرا تاب مقابله باتو نیسهت، میخهواهم مهرا بپهذیری 

تهها بهها تههو پیمههان بنههدم کههه هرگههز ازفرمههان تههو سههرپیچی نکههنم وآنچههه 

نهزد تهو مهی آیهم فرمائی انجهام دههم ولهی اگهر بگهویم کهه از در تسهلیم 

لشههکریان پیههروی نکننههد و توانههد بههود کههه مههرا بکشههند، اینسههت کههه بهها 

 (١١۳")ایشان میگویم که به جنگ تو میروم تا با من همراهی کنند.

فرستاده يعقالوب بالا موفقيالت بازگشالت و اطالالع داد کاله "رتبيالل" 

حاضراسالالت او را مالقالالات کنالالد ووقالالت را بالالرای ايالالن کالالار تعيالالين کالالرده 

وعود، يعقوب به محالل معيالاد رفالت،وکس نالزد رتبيالل است. در روز م

فرستاد که اينک من به مالزمت ميرسم. شاه ُرُخد و کابل را رسم اين 

بود که وقتی ازجائی به جائی ميخواست برود،برتختی از طالی نالاب 

مالی نشسالت ودوازده مالرد آنالرا بالردوش مالی کشاليدند. رتبيالل درميالالدانی 

کشالاليده بودنالالد آمالالاده  کمالالی دورتالالراز سالالربازانش کالاله در دوخالالط صالالظ

( از زبالده تالرين ١١۵(، يعقالوب پنجالاه سالوار)١١۴پذيرش يعقوب شالد)

افالالراد خالالود را درحالالالی کالاله لبالالاس عالالادی بالالرروی زره پوشالاليده بودنالالد، 

برگزيد واز ميان صالفوظ پالذيرائی گذشالت و نزديالک رتبيالل پيالاده شالد 

ودريالالک قالالدمی تخالالت رتبيالالل سالالرفرود آورد وبالاله بهانالالۀ اينکالاله ميخواهالالد 

ا ببوسالالد، دفعتالالا ًنيالالزه از نيالالام بالالرآورد وبسالالرعت آنالالرا گوشالالۀ تخالالت ر

 (١١۶برسينه رتبيل زد، چنانکه رتبيل در دم جان داد.)
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پس از آن "يعقوب وياران شمشيراندرنهادند تا بريالک جالا شالش 

هالالزار بکشالالتند و سالالی هزارمالالرد اسالاليرگرفتند وچهالالارهزار اسالال  گالالران 

واسالپان  بها  آن روز به دست آمالد يعقالوب را دون اشالتر واسالتر وخالر

يالالابنی وترکالالی ودرم ودينالالار وپالاليالن وخيالالرک را کالاله ،الالالم وحاجالالب 

صال  بن النضربود اسيرگرفتند وهمه ياران صالال  باله زنهالار يعقالوب 

آمدند. صال  با پنن سواربه هزيمت شد وبرادرزنبيل به زنهار يعقوب 

 (١١۷آمد وهمه قرابتيان او برتخت سيمين زنبيل وخزينه او.")

رهای کشالالته شالالدگان را جالالدا کردنالالد وبالالرای يعقالالوب دسالالتورداد سالال

نشالالان دادن اهميالالت فتوحالالات خالالود، آن سالالرهارا بوسالاليله کشالالتی) معلالالوم 

ميشالالود کالاله در آن زمالالان رودخانالاله هيرمنالالد از بسالالت تالالا زرنالالن قابليالالت 

کشتی رانی را داشته است.( به سيستان فرستاد وسالل افزونالی ومالال 

ن در آن کالاله بالاله دسالالت آمالالده بود،دويسالالت وانالالد کشالالتی بالالاربود." وچالالو

گيرودارصالالال  بالالازهم توانسالالته بالالود بالالا پالالنن سالالوار از چنالالگ يعقالالوب 

فرارکند، يعقوب يکی ازسرداران سپاه خود بنام شاهين بالن روشالن را 

با فوجی سوار برای دستگيری صال   فرستاد. سپاهيان يعقوب مالدتی 

بعالالالد صالالالال  را در والشالالالتان بلوچسالالالتان دسالالالتگيرکرده  پالالاليش يعقالالالوب 

با ساير اسيران  به سيستان فرستاد. صال  بالن  آوردند، ويعقوب او را

 ۲۵١محالرم سالال  ١۷روز بعد درزندان زرنن درگذشالت.) ١۷النضر 

 ( ١١٨ميالدی.( )٨۶۵هجری، فبروری 

بالالا ازميالالان بالالردن زنبيالالل، يعقالالوب درحقيقالالت قلمروزنبيل)قنالالدهار 

وزابلستان( را نيز فالت  نمالود واز طالرظ خالود پسالرعمومی رتبيالل کاله 

اشت، به حيث حکمران رخن و خلظ بن الليث بن صال  بن حجرنام د

فرقد يکی از بنواعمام خود را به حکومت بست گماشت وخود بعد از 

 (١١۹دوسال توقظ در بست،به سيستان بازگشت.)
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يعقوب پس از ميان برداشتن صال  وعمارخارجی ورتبيل، به  

پردازد.ديگر وقايع يکی بعد ديگری همه باله  توسعه قلمرو سيستان می

چرخد و دامنه نفوذ و قدرت خود را تا وادی  نفع يعقوب و عياران می

کابل و سند و مکران و هرات و پوشنگ و کرمالان و پالارس و بلالخ و 

طخارستان و نيشاپور و سراسر ايران بسالط ميدهالد و تصالميم ميگيالرد 

 بغداد را مسخر کند.

ميالدی يعقالوب ، ابالراهيم بالن اليالاس بالن ٨۶۷هـ   ۲۵۳در سال 

انی سپهسالالابر محمالد بالالن طالالاهر را از هالرات اخالالراج نمالالود و اسالد سالالام

سپس در جنگ پوشنگ نيز او را شکست فاحشی داد. وی به نيشاپور 

اش به محمد ابن طالاهر ايالن بالود کاله بالا عيالاران  عقب نشست و مشوره

و ابراهیم بهه هزیمهت سهوی محمهد بهن طهاهر شهد. و »... صل  کند  

د، کهه سهپاهی هولنهاک دارد گفت با این مرد )یعقوب( حرب ههی  نیایه

نگرش همی حرب کنند  وازکشتن هی  باک نمیدارند و بی تکلف و بی

زدن هههی  کههاری ندارنههد، گههویی کههه از مههادر حههرب را  و دون شمشههیر

اند، و به فرمان اویند، صواب  اند، و خوارج همه با او یکی شده زاده

دفهع  آنست کهه او را اسهتمالت کهرده آیهد تها شهر او و آن خهوارج بهدو

 (١۲٠)«. منش و غازی طبع. باشد، مردی جد است وشاه 

پس از آنکه يعقوب هرات را فت  کرد، شعرا  او رابه زبان  

عربی مدل گفتند. يعقوب که نميتوانست معنی اشعارعربی  را درک 

کند روبه  رئيس ديوان رسايل خود ،محمد بن وصيظ کرد و گفت  

( ازاين روز به بعد ١۲١«)؟چيزی که من اندر نيابم چرا بايد گفت»

محمدابن وصيظ سکزی ، رئيس دارابنشا  يعقوب ليث که محمدبن 

مردی اديب بود گويا نخستين بار در زبان فارسی دری شعر سرود 

ً  فرامين  ودساتير يعقوب را به زبان وادب فارسی مينوشت  وطبعا

 وبه حکام وفرمانداران خود صادر ميکرد. 
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وماندگار يعقوب ليث رسميت دادن دومين کارمهم  در واقع

وبا رسميت بخشيدن زبان بجای زبان عربی بود  فارسی دری زبان

، نوشتن به زبان عربی  در دربار وقلمرو دولت صفاریدری فارسی 

لغو گرديد وبا اين کار خود يعقوب در جهت احيا  زبان وفرهنگ 

 فارسی خدمت بزرگی به مردمان سيستان وخراسان وماورا  النهر

اين عمل يعقوب در آن زمان با درنظرگرفتن وفارس انجام داد. 

قدرت دستگاه جبار بغداد وتعصب عرب نسبت به عجم يک کار 

 سخت انقالبی بود که از توان هرکس ديگر پوره نبود.

،بار مينويسد که " دولت صفاری)يعقوب ليث(نه تنها سلطۀ 

رمقابل زبان سياسی عرب را بکلی از افغانستان برانداخت، بلکه د

عرب، زبان دری افغانستان را که  بشکل محلی مانده بود وتحت 

نفوذقوی عربی قرار گرفته بود،برکشيد وآنرا بشکل زبان ملی و 

 (١۲۲رسمی کشور قرار داد." )

 يادآوری شد که تمام يا قريب به تمام  قيامها و شورشالها ی  بايد

ت صالالورت کالاله در قالالرن هالالای اول ودوم هجالالری برضالالد دسالالتگاه خالفالال

گرفته اند ،در لباس فرقه های مذهبی به ظهالور پيوسالته انالد و هرچنالد 

محلالالی عمالالل کالالرده انالالد، معهالالذا بالالرای مالالدتی دسالالتگاه خالفالالت را بخالالود 

مشغول ساخته و مفقتاً فشار عمال و ماموران طماع را از روی شانه 

های مردم کاسته اند. اما تنها قيامی که رنالگ وصالبغه مالذهبی نداشالت 

پاياله اهالداظ ملالی و احساسالات آزادی طلبالی و دفالع ظلالم و  و کامالً بالر

رهايی  مظلومان از چنگ دسالتگاه سالتمباره عربالی اسالتوار بالود، قيالام 

عياران سيستان، برهبری يعقوب ليث بود که درصدد شد تا بر سرير 

ملالالوک عجالالم برآيالالد و سالاللطۀ خالفالالت عباسالالی را درسيسالالتان وخراسالالان  

ا برقالالالرار نمايالالالد، ولالالالی وفالالالارس برچينالالالد و بجالالالای آن حکومالالالت ملالالالی ر

متاسالفانه کاله ايالالن مالرد پالوبدين و پالالرتالش و عاشالق تالاريخ و فرهنالالگ 
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ملی نيز درآخرين تصميمش برای حمله بر بغداد شکار توطئه دستگاه 

خالفت  شد. يعقوب   برای اجرای يک منظور بزرگ با سالپاه انالدکی 

به آنسوی دجلاله رفالت و دردام مکالر و دسيساله دسالتگاه خالفالت افتالاد و 

مالام همراهالالان شالالجاع و ازجالالان گذشاله اش  درايالالن دام افتادنالالد و نالالابود ت

 شدند.

 

  زیرنویسهای فصل هفتم :

 ، ١۳۲۴الحکايات و لوامالع الروايالات ،چالا   بهار، منتخب جوامع ۲-١

  ۲٨۹و  ۲٨٨ص 

   ۲۹٠الحکايات و لوامع الروايات ،ص  منتخب جوامع -۳

   ۴۳باستانی پاريزی، يعقوب ليث ،ص -۴

 ص  ۲ج  ١۷٠ص ١عيار،چالالالالالالا  دکترخالالالالالالانلری، جلالالالالالالد سالالالالالالمک -۵

۹۵،۲۲٠  

   ١۳۵۳ببعد چا  ۲۵۲ص  ۲خواندمير، حبيب السير،ج  -۶ 

 و نيز رک  مروج الذهب  ۶١١حبيبی، افغانستان بعد از اسالم ص -۷

 ۴٠۴-۴٠۳ص  ۲مسعودی ترجمه ابوالقاسم پاينده ج 

 يعقالوب »مقايسه شود با  ۲ج  ۴٠۳مسعودی، مروج الذهب ، ص  -٨

  ۴۶نوشته داکتر باستانی پاريزی ص« ليث

 همانجالالا و نيالالز مجلالاله آريانالالا، سالالال پالالنجم شالالماره نهالالم و دهالالم مقالالاله  -۹

 « عياران»

 ، منتخالالب جوامالالع ۹٠،بالالار، افغانسالالتان درمسالاليرتاريخ ،ص  -١١-١٠

 ببعد ۲۹٠الحکايات ،ص 

  و موارد ديگر ١۵ص  ۲، ج ۳٠۷ص  ١سمک عيار ج  -١۲

   ١۵ص  ۲همان اثر، ج  -١۳

  ۹٠افغانستان د رمسير تاريخ، ص -١۴
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  ۴٠۴ص  ۲، مروج الذهب مسعودی ج ۴۶يعقوب ليث ص  -١۵

  الخ  ۳و  ۲و ١سمک عيار، چا  دکتر خانلری، ج  -١۷

 ازهر بن يحيالی کاله يعقالوب او را پسالر عالم خالود ميگفالت، مالردی  -١٨

ايالن ازهالر » شو  طبع بود که خود را به حماقت ميزد و بالاين جهالت 

( ولی درواقالع مالردی ۲۷٠)تاريخ سيستان ص« ر گفتندیرا از هر خ

تمام بالود. )تالاريخ سيسالتان ص  هوشيا وگرد وشجاع و با کمال و خرد 

١۶۹ ) 

  ۳٠۷ص  ١سمک عيار ،ج  -١۹

  ، ۲٠١الدين تهرانی ،ص  قابوسنامه، چا  جالل -۲٠

 ، کابالالالل قالالالديم... از ١٨۲-١٨١قابوسالالالنامه چالالالا  سعيدنفيسالالالی،ص-´۲١

 آصظ آهنگ 

  ، ١۹١وسنامه، همان چا  ص قاب-۲۲

  ببعد ۲۷٠الحکايات عوفی، ص  منتخب جوامع -۲۳

   ۲٠۲  قابوسنامه ،ص ۲۴

  ۲۷١-۲۷٠تاريخ سيستان ،ص  -۲۵

 خواجه زنگالالود، يکالی از عيالاران و سالرهنگان سيسالتان بالود کاله  -۲۶

هالالالـ گفتالالاله و  ۳٠٠( عصالالالر او را در سالالالنه ۳٠١تالالالاريخ سيسالالالتان )ص 

هالالـ منافالالات دارد  ۲۳۲وانی يعقالالوب بنالالابرين ايالالن شالالخص بالالا دوران جالال

 مگر اينکه شخص ديگری باشد.

 ظالالالاهراً عالالالوفی را در اسالالالامی ايالالالن حکايالالالت اشالالالتباهی دسالالالت داده  -۲۷

است، چه عثمان طارابی يکی از امالرای سيسالتان بالود کاله در سالنوات 

هجری در آنجا حکومت کرده و با دوران يعقوب شصالت  ١۵۹-١۵٨

هالـ بدسالت  ١۷۲قالد کاله در سالال هفتاد سال فاصله دارد ولی با بشالر فر

عثمان بن خزيمه کشته شد معاصر است. اما نوه عثمان طارابی يعنی 

محمالالد بالالن سالاليظ بالالن عثمالالان طالالارابی کالاله رئالاليس شالالرط سيسالالتان بالالوده، 
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معاصالالر يعقالالوب ليالالث و ابالالراهيم بالالن بشالالر فرقالالد اسالالت. بنالالابراين مالالا نالالام 

مضبوط عوفی را که با دوران جوانی يعقوب ليث پنجاه « بشر فرقد»

کاله همالان ابالراهيم بالن بشالر « پسر فرقالد»شصت سال فاصله دارد، به 

 (١۹۶ -١۴۲فرقد باشد، اصالل کرديم. )تاريخ سيستان ص 

  ۲٨۴-۲٨۲منتخب جوامع الحکايات عوفی ،ص  -۲٨

 فالرق تصالوظ و جالوانمردی »بنابر تحقيق محترم سيد طيب جالواد  ۲۹

« مدر اين است که تصوظ برای خواص است و جوانمرد بالرای عالوا

تصالالالالوظ طريقالالالاله تسالالالالليم و رضالالالالای مطلالالالالق بالالالاله ذات کبريالالالالا اسالالالالت و 

جالالوانمردی وسالاليله و حربالاله بالالرای ايسالالتادگی در برابالالر کبالالر و نخالالوت 

مجلالالاله فالالالردا، سالالالال اول،شالالالماره دوم، « ) اوران.̃̃ زور گويالالالان و زور

 رندی و قلندری نوشته سيد طيب جواد( 

   ١۶١تاريخ سيستان، ص  -۳٠

   -١۷۲تاريخ سيستان، ص  -۳١

  ١۷۳تاريخ سيستان، ص  -۳۲

   ١۷۳تاريخ سيستان، ص  -۳۳

   ١۷۳تاريخ سيستان، ص -۳۴

   ١۷۳تاريخ سيستان، ص  -۳۵

   ١۷۴تاريخ سيستان، ص  -۲۶

   ١۵۳تاريخ سيستان، ص  -۳۷

   ١۷۴تاريخ سيستان، ص  -۳٨

   ١۷۵تاريخ سيستان، ص  -۴٠

  ١۷۵تاريخ سيستان، ص  -۴١

   ١۷۶-١۷۵تاريخ سيستان، ص  -۴۲

   ١۷۷تاريخ سيستان، ص -۴۳
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  ١۷۹-١۷۷تاريخ سيستان، ص  -۴۴

   ۵۹۵احيا  الملوک ، ص  -۴۵

   ١۷۹تاريخ سيستان، ص  -۴۶

   ١٨٠تاريخ سيستان، ص  -۴۷

   ١٨٠تاريخ سيستان، ص  -۴٨

   ١٨۳-١٨١تاريخ سيستان، ص  -۴۹

   ۲١تاريخ سيستان، ص  -۵٠

   ۵۷-۵۶البلدان يعقوبی، ص  -۵١

 ببعالالالد، مقالالالاله  ۳۶۶های خالفالالالت شالالالرقی ص  نن، سالالالرزمينلسالالالتر -۵۲

 ١۳۴۵دورنمالالای يالالک رودخانالاله بالالزرگ از مالالن د رمجلالاله آريانالالا سالالال 

 ۶-۵شماره 

   ١١۳احيا  الملوک از ملک شاه حسين صفاری سيستانی، ص  -۵۳

   ١١۴و ١١۳احيا الملوک، ص  -۵۴

 بالالرای اطالالالالع بيشالالتررجوع شالالالود بالاله کتالالالاب، سيسالالتان سالالالرزمين  -۵۵

ها، جلد دوم از مفلظ و جغرافيای تاريخی زرنن از  حماسه ها و ماسه

  ۶-۳شماره ١۳۴۵من د رمجله آريانا سال 

 ١ ٨۶تاريخ سيستان ،ص  -۵۶

  ۴۴۴-۴۴۳ص  ١مقدمه ابن خلدون ج  -۵۷

   ۵١-۵٠البلدان يعقوبی ،ص  -۵٨

  ۵۳۷- ۵۳۶تاريخ بيهقی ،چا  فياض صص  -5۹

    ١۵۵تاريخ سيستان،ص  -6٠

 6١  (١۶٠ابه حمزه سيستانی به مردم )تاريخ سيستان ص از خط -

  ١۵۶تاريخ سيستان ،ص  -6۲
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کندو، حکم خم بزرگی را در شکم ديوار دارد که يالک سالورا  در  -*

پائين خود دارد و مردم ،له خود را در آن ذخيره ميکنند و هنالوز هالم 

علت ساختمان آن در شکم ديوار خانه، جنگها و ،ارت  ٠مروج است

ی دشالمنان اسالت. ايالن نالوع ذخالاير بخصالوص در عهالد مغالول پی در پال

 بسيار رونق گرفته بود.

  ١٨۵- ١٨۴تاريخ سيستان، ص  -۶۳

   ١٨۷تاريخ سيستان، ص  -۶4

   ١٨٨تاريخ سيستان، ص  -۶۵

   ١٨۹تاريخ سيستان، ص -۶۶

   ١٨۹تاريخ سيستان، ص  -۶۷

   ١۹٠تاريخ سيستان، ص  -۶٨

   ١٠۳حدود العالم، ص  -۶۹

   ١۹١تاريخ سيستان، ص - ۷٠

   ١۹١تاريخ سيستان، ص  -۷١

   ١۹۲تاريخ سيستان، ص  -۷۲

   ١۹۲تاريخ سيستان، ص -۷۳

 )*( در تاريخ سيستان نام پدر صال  نضر آمده و بهار آنالرا زيبالاروی 

معنی کرده ، امادر بعضی منابع ديگر اسم پالدر صالال  )نصالر( ضالبط 

 شده است.

   ١۹۲تاريخ سيستان، ص  -۷۴

   ١۹۲تاريخ سيستان، ص  -۷۵

   ۷-۶ابخبار، ص  يزی زين گرد -۷۶

   ١۹۳تاريخ سيستان، ص -۷۷

   ١۹۷-١۹۲، اصطخری ص ۷گرديزی ص-۷٨
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  ١۹۴تاريخ سيستان، ص  -۷۹

 در لهجه مردم سيستان بمعنالی کساليکه سالر خالود را در « سربادک* »

بهالالالار ايالالالن نالالالام را ٠راه دوسالالالت وقالالالول خالالالود بالالاله بالالالاد بدهالالالد، ميباشالالالد

ان مشالالکوک بالالوده اسالالت. ̃ خوانالالده ولالالی نسالالبت بالاله صالالحت« اوکسالالرن»

دکتر پاريزی در کتاب يعقوب ليث خود، سرناوک را بمعنی سری که 

شالالبيه نالالاودان بالالوده باشالالد، حالالدس زده اسالالت. بوسالالورت نيالالز در تالالاريخ 

انرا نتوانسالته ̃ سيستان خود برين کلمه مکث نموده مگر صورت دقيق

رحالوم بهالار ايالن کلماله را ماننالد دريابد. نگارنالده بالاين بالاور اسالت کاله م

که دشت معروفی اسالت در نزديکالی بسالت بالر سالر راه « لکان» کلمه 

قندهار و محل نبرد يعقوب با زنبيل بوده است، ودر تاريخ   -لشکرگاه

بيهقی در حادثه ،رق شدن کشتی سطان مسعود در رود خانه هيرمند 

يش از آن تالالذکر رفتالاله ، و فرخالالی سيسالالتانی در شالالرل يکالالی از سالالفرها

 ازسيستان به بست ميگويد  

  اندرين انديشه بودم کزکنار شهربست      

 وشم ناگهانـــرمند آمد بگــبانگ آب هي

  ابی دژ           ـــــود از برعالی شــه بنمـــمنظ 

 ا  سلطانی پديدار آمد از دشت لکانــک 

 را در شعر محمد ابن وصيظ « لکان » مگر مرحوم بهار کلمه 

خوانده و ضبط نموده حابنکه صورت درست «لتام»ونه بگ سکزی

 است  « لکان»آن

  بلکان آمد زنبیل ولتی خورد بلنگ 

 لتره شدلشکر زنبیل و هبا گشت کنام

 نيزدچار اشتباه شده « سربادک»و آن محقق گرانمايه درخوانش کلمه 

خواند و نوشت، نه سرناوک  يا « سربادک»اند.اين کلمه را بايد 

 .چيزديگری 
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  ١۹۵-١۹۴تاريخ سيستان، ص  -٨٠

   ١۹۵تاريخ سيستان، ص  -٨١

   ١۹۶تاريخ سيستان، ص  -٨۲

   ١۹۶تاريخ سيستان، ص  -٨۳

   ١۹۶تاريخ سيستان، ص  - ٨۵- ٨۴

   ۹۷تاريخ سيستان، ص  -٨۶

   ۹۷  تاريخ سيستان، ص ٨۷

  ۹۷  تاريخ سيستان، ص ٨٨

   ١۹٨تاريخ سيستان، ص  -٨۹

  ١۹٨ن، ص تاريخ سيستا ۹٠-

  ١٠۲حدود العالم، ص  -۹١

 مجله آريانالا، مقالاله جغرافيالای تالاريخی زرنالن از مالن شالماره  -۹۲-۹۳

  ١۳۴۶سال  ۳-۶

 ١۵۹-١۵٨و نيز حواشی تاريخ سيستان، ص     

   ١۹۶تاريخ سيستان، ص  -۹۴

  ١۹۷تاريخ سيستان، ص  -۹۵

   ١۹۷تاريخ سيستان، ص  -۹۶

   -١۹۷تاريخ سيستان، ص  -۹۷

   ١۹٨تاريخ سيستان، ص ، -۹٨

   ١۹٨تاريخ سيستان، ص -۹۹

   ١۹٨تاريخ سيستان، ص  -١٠٠

   ١۹۹تاريخ سيستان، ص  -١٠١

   ١۹٨تاريخ سيستان، ص  -١٠۲

   ١۹٨تاريخ سيستان، ص  -١٠۳
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  ١۹۹تاريخ سيستان، ص -١٠۴

   ١۹۹تاريخ سيستان، ص  -١٠۵

   ١۹۹تاريخ سيستان، ص -١٠۶

   ١۹۹ص تاريخ سيستان ،  -١٠۷

   ١۹۹تاريخ سيستان، ص -١٠٨

   ۲٠٠تاريخ سيستان، ص  -١٠۹

 ۲١٠تاريخ سيستان، چا  انتشارات معين، ص  -١١٠

 ۲١١تاريخ سيستان، چا  انتشارات معين، ص -١١١

 ۳۷۴،تاريخ گزيده، ص ۲١١تاريخ سيستان،ص  -١١۲

 ۳۹زين ابخبار گرديزی، ص  -١١۳

ماه نخشب،طبع سوم،ص ، سعيد نفيسی، ۳۷۴تاريخ گزيده، ص -١١۴

 ۴١، زندگانی يعقوب ليث، ص ١۶۵

جوامع الحکايات عوفی، نيز بعقوب ليالث،از باسالتانی پالاريزی،  -١١۵

 ۳۷۴، تاريخ گزيده، ص١١۵ص 

 (۲١١)چا  انتشارات معين ص ۲٠۵تاريخ سيستان، ص  -١١۶

،  ١۶۵جوامع الحکايات عوفی، نيز ماه نخشب،طبع سوم ،ص  -١١۷

 ۳۷۴تاريخ گزيده، ص

 -۲١١)انتشالالارات معالالين، ص ۲٠۶ -۲٠۵تالالاريخ سيسالالتان، ص  -١١٨

۲١۲ ) 

برای  اطالع از کارنامه های يعقوب ليث به کتاب  ،سيستان ،  -١١۹

 ،رجوع شود.۳سرزمين ماسه ها وحماسه ها جلد  

 ۲٠۹-۲٠٨تاريخ سيستان، صفحات  -١۲٠

 ۲٠۹تاريخ سيستان،ص  -١۲١

 ۹5،بار، افغانستان درمسيرتاريخ، ص -١۲۲
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 فصل هشتم

 

 یعقوب لیث وتأسیس نخستین دولت عیارانظهور

 در سیستان 

 

من این پادشاهی و گنج وخواسته از سرعیاری وشیرمردی بدستآورده ام، نه » 

 «از میراث پدریافته ام و نه از تو)خلیفه( دارم...

 )سیاست نامه، از پیام یعقوب لیث به خلیفه(

 

  

 مطلبی که باید همه بدانند: 

 يکی ازکار های سياسی ناروا و تعصب آميز دستگاه خالفت  

که از بغداد، ناميدن افراد و خاندانها به اسم شغل و حرفه شان بود

مانند   ابن ملجم )پسر  ،نظراعراب شغل های پسنديده شمرده نميشدند

ار )پسر بنا(  لجامدار يا افسار دار( ، ابن حفار )پسر قبرکن(، ابن عم 

دبک يا سر تراش (، ابن صفار )پسر رويگر( ،  ، ابن حفی ) پسر

ابن حايک )پسرجوب، بافنده( و ،يره و ،يره . اعراب اهل کسبه 

)بجز اهل تجارت( را به نظرپست وپائين تر ازخود می ديدند ، 

بنابرين هدظ از اينگونه نامگذاری ها، خرد ساختن اشخاص نامدار 

ردمان کشور های ازميان اهل کسبه در چشم مردم بود. اعراب م

مفتوحه را هم پايه و هم سنگ خود در هيس زمينه يی نمی ديدند. آنان 
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با اين مردم رفتار تعصب آميز و برخوردی آلوده با تبعيض داشتند. 

ازدواج با اهل کسبه و اهل حرفه را نا جايز می شمردند ، چونکه 

تلقی اين مردم را هم کفو و سيال خود نمی دانستند. بقايای اين طرز 

در ذهنيت مردم کشور ما تا اواسط قرن بيستم بمشاهده ميرسيد، و 

، دختر دادن يا دختر گرفتن از اين  شانخاندان های صاحب نام و ن

طبقه را دون شأن و نشان خانوادگی خود دانسته ، جداً از آن ، دوری 

 می جستند.

 در مورد صفاريان سيستان نيز همين سياست تعصب آميز مالد  

فت بغداد و مفرخين عرب بوده است. زيالرا عيالاران آزاده و نظر خال

پالرچم اسالتقالل را « عيالار» شجاع سيستان تحت رهبری يعقوب ليالث 

بالالر ضالالد اسالالتبداد خالفالالت بغالالداد بالاله اهتالالزاز در آوردنالالد و تالالا پالالای جالالان 

رزميدند و راه نجات ملی را با پيکار بر ضد استکبار عرب و ساللطه 

افغانستان و ايران نشالان دادنالد . اينسالت جابرانه خالفت بغداد به مردم 

کالاله همالاله جالالا از رهبرعيالالاران ، ايالالن پالاليش آهنالالگ نهضالالت اسالالتقالل و 

يالالا « ابالالن صالالفار» آزادی در  کتالالب تالالاريخی و جغرافالالی عربالالی ،بنالالام 

صفاری ياد شده و مفرخين ما بدون توجه به اهداظ سياسی آميخته با 

نش را در تعصب مفرخين عرب، اين خانواده آزادی خواه و عيالار مال

و دوره حاکميالت شالان را نيالالز « صالفاريان » کتالاب هالای خالويش بنالام 

دوره صالالفاری يالالا صالالفاريان خوانالالده انالالد. هرگالالاه ازهمالالان آ،الالاز، ايالالن 

خالود مسالمی مالی شالدند، « نهضالت عيالاری »خاندان آزادی خالواه بنالام 

چقدر عالی و بجا می بود. زيرا با شالنيدن کلماله عيالار، فالوراً در ذهالن 

  شالجاعت، صالداقت، جالوانمردی ، راسالتگوئی، انسان خصايلی چالون 

نمک شناسی، از خود گالذری، وفالا باله عهالد وميثالاق، شالفقت نسالبت باله 

مسالالتمندان و دسالالتگيری از مظلومالالان و ،يالالره صالالفات نيالالک انسالالانی، 

تداعی ميشالود. در حالالی کاله اگالر کلماله صالفاريان را امالروز بشالنويم ، 
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ده جز تصويری از يک حکومت اهل کسبه که چندروزی حکومت کر

 و رفته اند چيز ديگری در ذهن و خيال ما منعکس نمی گردد. 

 از مفرخين خودی می بايستی پرسيد که چرا به سياست آميخته 

باتعصالالب و تبعالاليض عالالرب از هالالزار و دوصالالد سالالال پالاليش تالالا امالالروز 

متوجه نشده اند و صادق ترين و وطن دوست ترين فرزنالدان ايالن آب 

ز آن طريالق البتاله امالرار معالاش و خاک را بنام شالغلی ناميالده انالد کاله ا

ميکرده اند، اما عاری از ديناميزم تاثير گذاری تحسين بر انگيالزکنش 

منشالانه اسالت، وکالاربرد آن صالرظ ميتوانالد ،  های پيشروانه و بزرگ

 موقظ اجتماعی صنفی ازکسبه کارانرا برمال سازد و بس. 

  برای آنکه حق اين خاندان بيش از اين تلظ نشده باشد و ما نيز

 گالالام مثبالالت اخالقالالی بجالالادر تربيالالت فرزنالالدان خالالود و نسالالل هالالای آينالالده 

دوره حاکميت اين خاندان گذاشته باشيم، من سر از همين نوشته ديگر 

می نالامم. البتاله بايالد « دوران صفاريان عيار»يا « عياران دوری» را 

گفالالت کالاله در دوران قالالرون وسالالطی در اکثريالالت شالالهر هالالای خراسالالان و 

کانون های عياری و عيارپيشه گی گالرم بالود و ايران و ماورا النهر، 

در بسياری بالد اين نهضت، هواداران زيادی داشت و عيالاران گالروه 

مشخص اجتماعی بشمار ميرفتند، چنانکه دنباله همالين گالروه در عهالد 

 انجاميد. « اهل فتوت » تسلط مغول به سازمان نيرومند 

 ور حاکميالت پس مقدمتاً بايد ياد آورشدکه در دوران قبالل از ظهال

ها و  عياران ، در طول دوصد سال ، سيستان کانون پر جوشش گروه

« المطوعالاله»جات مختلالالظ اجتمالالاعی و سياسالالی از قبيالالل گالالروه  دسالالته

)يا جوانمردان (، با يک « عياران»)،ازيان(، فرقه خوارج، و دسته 

نالالالوع تشالالالکيالت مالالالنظم سالالالری و زيرزمينالالالی بالالالود.گروه المطوعالالاله )يالالالا 

دی بودنالالد کالاله برضالالا و طالالوع و ر،بالالت خالالود ،ازيالالان( مرکالالب از افالالرا
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بطور داوطلبانه، در راه پيشرفت اسالم با کفار مرزها، بدون دستمزد 

 بودند. ميجنگيدند و ،الباً شامل لشکرهای خليفه يا سلطان می

 فرقه خوارج، بيشتر متشکل از افالراد مالذهبی و متعصالب بودنالد 

ری شالود و که اجازه نميدادند يک سر موی ازاصول دين خالالظ رفتالا

دين انتقاد  لذا اعمال حکومت را در صورت تخطی از اصول يا فروع

و محکوم ميکردند. اينان با تبليغات مذهبی خالويش، در ميالان دهقانالان 

وران مالومن سيسالتان پيالروان بسالياری داشالتند. امالا اختالفالات و  و پيشه

دودستگی ميان قبايل عربی خالوارج ) قبايالل بنالی بکالر و بنالی تماليم( و 

خوردهای داخلی آنها، مردم را بحدی کوفتاله و خسالته و از کالار زد و 

و بالالار زنالالدگی وامانالالده و دلسالالرد کالالرده بالالود کالاله سالالرانجام مالالردم آهسالالته 

آهسالالالته از صالالالفوظ خالالالوارج، خالالالارج شالالالده، بسالالالوی گالالالروه اجتمالالالاعی 

ديگريکالاله تعصالالب مالالذهبی نداشالالتند و بالاليش از هرکسالالی و پالاليش از هالالر 

ردند.اين گروه، گالروه چيزی، در جستجوی دفع مظالم بودند، روی آو

)جالالالوانمردان( بالالالود کالالاله ميتوانسالالالت بخالالالوبی بالالاله « عيالالالاران»معالالالروظ 

 طلب سيستان تحقق بخشد. آرزوهای سرکش مردم آزادی

 النهر و ايالران،  های خراسان، و ماورا  سيستان مثل ساير مکان

از مدتها قبل خود را برای تشکل سازمان عياری آماده کرده بود. اين 

ن را جوانان چست و چابک و متعلق به طبقات سازمان که اعضای آ

پالالالائين و متوسالالالط جامعالالاله تشالالالکيل ميالالالداد، روحيالالاله صالالالداقت، سالالالخاوت، 

رفاقت، جوانمردی، شبگردی، دسالتگيری از مظلومالان و مسالتمندان و 

نظالالاير اينهالالا، آنهالالا را بهالالم پيونالالد ميالالزد و رفيالالق ميسالالاخت، طبعالالاً چنالالين 

خودگالالذری قالالرار پسالالند طبقالاله جالالوان و افالالراد شالالجاع و از  روشالالی مورد

ميگرفت که از اوضاع ناراض و در جستجوی راه دفع مظالالم بودنالد. 

سيسالالتان بالالرای پيشالالرفت ايالالن فکالالر هالالم از جهالالت تالالاريخ و هالالم از لحالالاظ 

سياسی و روحيه ملی کمال آمادگی را داشت و از برکت برخورداری 
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هاست که تنها در سيستان و در شهرهای زرنن و بست  تمام اين زمينه

ران امکان بدست آوردن قدرت سياسالی را فالراهم کردنالد و بود که عيا

 در کار بدست گرفتن حکومت توفيق يافتند.

 

 محیط اجتماعی ظهور یعقوب : 

درجنالالالالوب ،الالالالرب افغانسالالالالتان ، برسالالالالرراه هيرمنالالالالد، سالالالالرزمين 

حاصلخيزی با آسمان وساليع وافتالاب درخشالان افتالاده کاله آنالرا سيسالتان 

ر هيرمند دارد، ممکالن اسالت مينامند. سيستان که تاريخی بدرازای عم

يکالالالی ازقالالالديمترين تمالالالدنها رادر خالالالود پالالالرورده باشالالالد، همانگونالالاله کالالاله 

قهرمانالالان ملالالی شالالاهنامه را درخالالود پالالرورده اسالالت.خاک سيسالالتان کالاله 

عبارت از رسوبات رودخانه هيرمند وساير رودخانه هايی است که با 

آن درقسالالمت عليالالا مالالی پيوندنالالد، خيلالالی حاصالاللخيز وپالالر برکالالت اسالالت 

از نوع خالاک هالای وادی هالای دجلاله وفالرات ونيالل وسالند  وبدون شک

 وساير دره های اباد است.

درقديم ارتفاعات قنالدهار کاله در امتالداد هيرمنالد عليالا وار،نالداب 

" کالاله ،الالابً شالالامل زابلسههتانعليالالا وترنالالک واقالالع انالالد، معالالروظ بالالود بالاله "

" نیمهروز" و"سجسهتان،زنين هم ميشد. درقرون وسطی سيستان را "

ه اولالی آن معالرب "سگسالتان" )ملفالوظ فارسالی مياناله( هم ميخواندنالد کال

است و دومی به معنی سرزمين جنوبی است، زيرا سيسالتان از لحالاظ 

موقعيت جغرافيائی درجنوب خراسان واقع شده استظ لذا باله ايالن اسالم 

 (١ ناميده شده.)

به روزگاری که مالا از آن سالخن ميالزنيم، سيسالتانيان از داسالتان 

ق. م وبنالالابر بعضالالی ١۳٠ان )حالالدود مهالالاجرت سالالکاها بالاله سالالرزمين شالال

نوشته ها در قرن ششم ق. م( ومسمی شدن آنجا به نام آنها، هيچگونه 

سيسالالتان اصالالالً "سيوسالالتان")جايگاه  اطالعالالی ندارنالالد و مالالی پندارنالالد کالاله
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مردان شجاع ودبور( بالوده وکلمالهً "ساليو" بمعنی"مالرد دليالر" درميالان 

را درميالان اهالل  ( آنچاله چنالين ذهنيتالی۲ اهل سيستان اسالتعمال ميشالد.)

بالاليش از پالاليش تائيالالد وتقويالالت ميکالالرد وجالالود داسالالتانهای ملالالی  سيسالالتان

زال ورسالالتم واوبدهً او بالالود. همچنالالان  وپهلالالوانی خانالالدان گرشاسالال  و

سالالنتهای کهالالن وروايالالات مالالذهبی زردشالالتيان، حکايالالت گالالر آن اسالالت کالاله 

" فروهرههههادرآنجالالالا گرشاسالالال  سرسلسالالاللهً پهلوانالالالان اريانالالالا، بوسالالاليله "

آخرين موعود مزديسنا( از آنجالا، از «) سوشيانت»محافظت ميشود و

سيسالالتان ظهالالور ميکنالالد ورسالالتاخيز شالالروع ميشالالود ويالالزدان وراسالالتی 

براهالالالالريمن ودروغ چيالالالالره ميگالالالالردد، ودنيالالالالا ازاهريمنانپالالالالاک ودوز  

ازديوان وکرپان)پيشوايان بد( واهريمن ودروندان ودوزخيالان انباشالته 

ه همالين سالبب، ( بال۳ ميشودو بی مرگی درجهالان مالادی پديالد مالی آيالد.)

برای مدتها، مراکز مذهبی زردشتيان واعتقاد به تقديس آن بحالد اعلالی 

 (۴ خود در سيستان وجود داشت.)

بدينسان،سيستان از ديالدگاه يالک سيسالتانی درآن روزگالار نسالبت 

به ساير مکانها مزيت هايی داشت که باله مالردم ايالن سالرزمين روحيالهً 

 دی مالالی بخشالاليدشالالهامت ودليالالری وجالالوانمرمردانگالالی ومالاليهن پرسالالتی و

وسالالبب طغيانهالالا وشالالورش هالالای مالالردم برضالالد زورگالالوئی وسالالتم عمالالال 

 عربی وحکام طماع خراسانی و،يره ميگشت.

ظهور گروه های مختلظ اجتماعی وسياسی در دوصدسال قبالل 

از روی کالالالالالار آمالالالالالدن خانالالالالالدان رويگر)صالالالالالفاری(، از قبيالالالالالل گالالالالالروه 

شورشاليان مالذهبی( «)خالوارج»وگالروه« المطوعه»، گروه «عياران»

بر همين روحيه درسيستان بيش از سالايرمکانهای خراسالان وايالران بنا

وجود داشالته کاله هرازچنالدگاهی ماياله درد سردسالتگاه خالفالت ميگشالته 

 اند.
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وجالالود عالالواملی از قبيالالل   انتسالالاب بخالالش عمالالدهً  قهرمانالالان ملالالی 

شالالاهنامه )از گرشاسالال  گرفتالاله تالالا زال ورسالالتم وخالالانوادهً او( بالاله ايالالن 

ز دينی زردشتی در ميان برخی از اهالل سرزمين، بقايای آئين  ومراک

اين وبيت، قيامهای پی در پی برضد عرب وعمال خلفا، طغيان های 

خالالالالوارج ونهضالالالالت پرتالالالالوان عيالالالالاران در ايالالالالن سالالالالرزمين ، اسالالالالتعداد 

وزرخيالالالزی زمالالالين، آفتالالالاب درخشالالالان وهالالالوای مسالالالاعد، طبيعتالالالاً مالالالردم 

سيستان راآزاده، ميهن پرست، ومتوجه به مليت ومتمسالک باله عالادات 

سالالوم ملالالی، مالالدعی اسالالتقالل وبالالی عقيالالده نسالالبت  بالاله دسالالتگاه خالفالالت ور

اسالمی ببار آورده بود. در چنين محيطی و در تحالت چنالين شالرايطی 

از  یعقوب لیهثو در بين چنين مردمی است که رويگر زاده ای چون 

جالوانمردان( ظهالور «) عیهاران»ميان گروه اجتماعی قابل توجاله بنالام 

 ميکند.
 

 رت :یعقوب لیث پیش از قد

  ليالالث در يکالالی از دهالالات کوچالالک نزديالالک زرنالالن )ظالالاهراً  يعقوب

نالام « قالرنين»طی اولين دهه قرن سوم هجری( بدنيا آمد. ايالن دهکالده 

شالمال ،الرب  داشت که در دو منزلی شمال شرق زرنن و يک منزلالی

 (۵قلعه خاش در وبيت نيشک، بر سر راه فراه قرار گرفته بود. )

 ت کاله از ميالان آن ميگذشالالت و از نهالری آبخالوره داشال« قالرنين»

( ۶)پرونده اسپان خالوب( )« خوسپاس»امروز در ميان مردم آنجا به 

معروظ است. شالهرچه قالرنين چنالدان ثروتالی نداشالت و حاصاللش جالز 

اندکی ميوه و مقداری کم ،له نبود، ولی افتخار آنرا داشت کاله روزی 

( بالالالوده و در گوشالالاله شالالالمال ،ربالالالی آن ۷« )سالالالتورگاه رخالالالش رسالالالتم»

خودنمائی ميکرد. يعقالوب در ايالن « پوزک»بر دما،ه « تمتخت رس»

ليالالث بالالن معالالدل، بالالن ماهالالان بالالن »دهکالالده، در خالالانواده رويگالالری بنالالام 

 (٨بدنيا آمد. )« حاتم...
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درين خانواده يک سنت قديمی وجود داشت و آن اين بالود کاله ، 

سلسله نسب خود را پشت در پشت تا دودمان کيانيان بيست قرن پيش 

داشالتند و ايالن چيالزی بالود کاله سالبب افتخالار و اصالالت از خود بخالاطر 

فالالاميلی آنهالالا شالالمرده ميشالالد. ليالالث ،يالالر از يعقالالوب سالاله پسالالر ديگالالر هالالم 

ديگالالر هالالم طالالاهر داشالالت. نالالام يکالالی عمالالرو، و از ديگالالری علالالی و آن 

 بود.يعقوب شغل پدر )رويگری( را بشاگردی نشست، برادرش

 
 نییعقوب لیث ، رویگر زاده سیستانی اثری ازشهبازی سیستا



قیام ها.... حماسۀ  352 

( و بروايالت ديگالری ۹عمرو بيک روايت استربان )قالاطرچی( بالود. )

بنائی ميکرد، بالرادر سالومی يعنالی طالاهر شالغل نجالاری داشالت و علالی 

 ( ١٠شان نيز کاری از همين روال انجام ميداد. ) برادر کوچک

هجالالری از سالالالهای تنالالگ و پالالر ننالالگ سيسالالتان بالالود،  ۲۲٠سالالال 

ری در سيسالتان بپالا قحطی و مرض و با دست دردست هم داده، محشال

يی از اثالالر بيمالالاری وبالالا  کردنالالد. گروهالالی از مالالردم از گرسالالنگی و عالالده

مردنالالد. برخالالی ده و ديالالار خالالود را تالالرک گفتنالالد و بجاهالالای ديگالالر کالاله 

تصور ميشد اندک تا مينی برای زنده مانالدن موجالود اسالت، مهالاجرت 

 (١١کردند. )

 در آن سال، ليث هم دچار مضيقه اقتصالادی شالد، و درآمالد او و 

نمالالود. ليالالث مجبالالور شالالد از قالالرنين  سالالرانش کفالالاظ زنالالدگی آنالالان را نمیپ

بيالالرون شالالود و بالالا پسالالرانش بالاله زرنالالن، پالالای تخالالت سيسالالتان نقالالل مکالالان 

« بالاب ،نجالره زرنالن»کند.و بشغلش ادامه دهالد. دکالان ليالث در بالازار 

که مرکز پرجوش عياران و جالای آمالد و شالد جوانالان پرخالروش بالود، 

 واقع شده بود.

 هرچاله بدسالت »ث کاله طبعالی بخشالنده داشالت بگفته گرديالزی، ليال

پسران ليث هم چون بر دسالترخوان پالدر « آوردی با عياران خوردی.

خورده بودند، روش پدر را تعقيالب و تقليالد ميکردنالد. آنهالا بالزودی در 

ميان رفقای خود مردان برجسته و بارزی شدند و با شيوه، سخاوت و 

مخصوصاً يعقوب  پروری،دوستان زياد پيدا کردند. جوانمردی و رفيق

کالاله هرچالاله پيالالدا ميکالالرد، صالالرظ جوانالالان و جالالوانمردان مينمالالود. بقالالول 

سبب رشد او آن شد »گرديزی، يعقوب روزی نيم درهم مزد داشت و 

که بدان چه يافتی و داشتی جوانمرد بودی و با مردان خوردی و نيالز 

بالالا آن هوشالاليار بالالود و مردانالاله، و بهالالر شالالغلی کالاله بيفتالالادی از ميالالان هالالم 

 (١۲« )يشرو او بودی.شغالن پ
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رول سرکش يعقوب با شغلش نميخواند و چون دارای خيابت  

بلنالالدی بالالود، از پالالای کالالوره رويگالالری برخاسالالت و در حلقالاله عيالالاران و 

يعقوب از رويگری به عياری شالد و »جوانمردان درآمد. بدين طريق 

از آنجا به دزدی افتاد و به راهالداری و سالپس سالرهنگی يافالت و خيالل 

( البته خيابتی کاله يعقالوب در سالر ١۳« )سواران( يافت. )گله اس  و

پرورانالالالد احتيالالالاج بالالاله پالالالول داشالالالت و پالالالانزده درهالالالم مالالالزد ماهانالالاله  می

رويگری، تکافوی اين مخارج را نميکرد و ناچار بود کاله عيالاران را 

بالالرای راهالالداری و هالالدايت کاروانهالالا و همچنالالين اخالالذ بالالاج راههالالا بالاله 

 وتمندان شهر چيزی بگيرد. اطراظ بفرستد. و با شيوه عياری از ثر

 يعقوب بزودی در ميانه عياران لياقالت خالود را بالروز داد و بالا  

ابراز شايستگی بحيث سردسته گروه عياران قالرار گرفالت و بالا گالروه 

)يارفالالاق بگفتالاله « کثيالالر بالالن رقالالاد»ديگريکالاله تحالالت رهبالالری مامالالايش 

گرديزی، ورقاق بقول اصالطخری( کاله ظالاهراً در شالهر چاله کالش، در 

هجالالری  ۲۳۲-۳١فلی فعاليالالت داشالالت، يکجالالا شالالد. در سالالال هيرمنالالد سالال

های ديگالالر از عيالالاران  گالالروه متحالالد يعقالالوب و کثيالالر مامالالايش بالالا دسالالته

سيستان چون گروه درهم بن نضر يکجا شده صال  بن نصر * بسالتی 

اهری بسالالت )احمالالد بالالن ابالالراهيم قوسالالی( ، بالالر ضالالد حالالاکم طالالرا در قيالالام

د از سيسالالتان و مالالردم بسالاليار بالالا او )صالالال ( جمالالع شالال»کمالالک کردنالالد و 

 (١۴«) بست، و يعقوب بن ليث و عياران سيستان او را قوت کردند.

 اين اولين باری است که از يعقوب ليث در زمره گروه عياران 

سيستان در ضمن حوادثی که قبل از مرگ الواثالق بالا  خليفاله عباسالی 

شالالود. چالالون مالالرگ الواثالالق  و قريالالب بوفالالات او روی داده، نالالام بالالرده می

هجری صورت گرفته است و  ۲۳۲الحجه  ايت صحي  در ذیبا  برو

آيالالد کالاله بعالالد از تقالالرر طالالاهر بالالن  از روايالالت تالالاريخ سيسالالتان نيالالز بالالر می

هـ( و قبالل از خالروج صالال  بالن نصالر  ۲۳٠عبد  بامارت خراسان )
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بالالر عامالالل طالالاهری واقعالالات عديالالده روی داده اسالالت کالاله کالالم از کالالم يالالک 

برين بظالالن قالالوی و بگمالالان سالالال يالالا زيالالاده بالالر آن را احتالالوا ميکنالالد. بنالالا

نزديک به يقين گفته ميتالوانيم کاله فعاليالت هالای سياسالی يعقالوب بعالد از 

هجالری آ،الاز  ۲۳۲الحجه  هجری و پيش از ذی ۲۳٠ربيع ابول سنه 

شده است و اين ميرساند که يعقوب درين وقت صاحب نام و عنوان و 

بن نصالر کمالک کنالد و اعمالال او در تالاريخ  قابل آن بالوده کاله بالا صالال 

سالال داشالته بالوده  ۲۵ثبت گالردد. و بالرای رساليدن بالاين مقالام اقالال بايالد 

بالالار ديگالالر قيالالاس  باشالالد و هرگالالاه ايالالن قيالالاس مقالالرون بحقيقالالت باشالالد، يک

کرده ميتوانيم که تولد يعقوب در دهه اول قرن سوم هجری روی داده 

 است.

با کمی تعمق از مقايساله ايالن دو قيالاس بالاين نتيجاله ميرساليم کاله  

-۲٠٠هجری و يالا بطالور قطالع بالين سالالهای ) ۲٠۷ -۲٠۶يعقوب در 

هالای تالاريخ وبدت يعقالوب،  هـ( متولد شده است. با تطبيالق قياس ۲٠۷

هجالری  ۲۶۵عمر او را در موقالع وفالاتش کاله اجمالاع مالورخين شالوال 

سالال تخمالين زد و ايالن تخمالين سالال  6۲تالا  ۶٠قمری ميدانند، ميتالوان 

ل قالالرن سالالوم هالالـجری  دراوايالال ۲٠۷-۲٠5تولالالد او را بيالالدرغ بالاله سالالنه 

هجری ميکشاند. معهذا از پيغام تهديد آميزيکاله يعقالوب چنالد روز قبالل 

از وفالالات خالالود بخليفالاله ميفرسالالتد، معلالالوم ميشالالود کالاله وی هنگالالام وفالالات 

هنالالوز جالالوان و پالالر از احسالالاس ،الالرور و ،يالالرت بالالوده اسالالت و مالالردی 

 فرتوت و خالی از قوت نبوده است.

 هجالری  ۲۳۲يالا  ۲۳١در هر حال، يعقوب بن ليالث در سالالهای 

بصحنه سياست علناً کشيده ميشود و اولين گامش را به نفع صال  بالن 

دارد و ايالن چنالان قالدمی بالود کاله بسالت را در کالظ  نصر بسالتی بالر مالی

و کار صالح بن نضر به بست بزرگ شهد بصهالح و »صال  گذاشت. 
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سپاه و خزینه و مهردان، و همهه قهوت سهپاه او از یعقهوب بهن لیهث و 

 (١۵« )ین ابتدای کار یعقوب بود.عیاران سیستان بود و ا

 های درخشان خويش، مامالای خالود )کثيالر( را  يعقوب با کارنامه

تحالالت شالالعاع قالالرارداد و از طالالرظ صالالال  بسالالتی بنالالابر مالالوفقيتی کالاله بالالر 

حاکم بست و عمالار خالارجی درکالش آورده بالود، مقالام سالرهنگی شالهر 

آميز سيستان بر  هـ( و سپس در نبردهای موفقيت ۲۳٨بست را يافت )

هـ( شرکت جست و پس از کسب قدرت باله  ۲۳۹ضد ابراهيم قوسی )

نفالالع درهالالم بالالن نصالالر بحيالالث سپاهسالالابر لشالالکر سيسالالتان تعيالالين شالالد.کار 

بالاله « درهالالم»يعقالالوب، بالاله تالالدرين بالالاب ميگرفالالت و بسالالياری از يالالاران 

چون مالردی و شالجاعت »اطاعت و پشتيبانی يعقوب کمر بستند درهم 

بديد، ترسان شد و اندرسالرای يعقوب ليث و شکوه او اندردل مردمان 

 (١۶« )قرار گرفت که من بيمارم.

 درهالالالالم در واقالالالالع از قالالالالدرت و موقعيالالالالت و شالالالالجاعت يعقالالالالوب و 

محبوبيت او در ميان عياران که سرهنگی آنان را داشت، بيمناک شالد 

يی برای از ميان بردن يعقوب چيد و خالود را باله بيمالاری زد  و توطئه

ا يعقالوب قطالع کنالد و وساليله دفالع او و در بستر افتاد تا تماس خود را ب

 را فراهم سازد.

 يعقوب که شايد نيت او را نسبت به خود درک کرده بود، پيغالام 

بهر بایهد »شود مملکت سيستان را اداره کالرد  داد که   باين ترتيب نمی

نشسههت و بیههرون آی... کههه بهها بیمههاری پادشههاهی نیمههروز نتوانسههت 

ک شالالد و بالاله چنالالد تالالن از ( درهالالم از ايالالن پيغالالام خشالالمنا١۷« )کههردن.

( يعقالالوب ١٨« )فرمالالان داد کالاله يعقالالوب را بکشالالند.»سالالپاهيان خالالويش 

چون متوجه توطئه شد، پيشدستی کرده، چند تن را بکشالت و سالايرين 

گريزان شدند. درهم را اسير کالرد و از خاناله بيالرون آورده باله زنالدان 

فرستاد.مردم بالفاصله بعالد از دسالتگيری درهالم بالا يعقالوب ليالث بيعالت 
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« شنبه پنن روز مانده از محرم سالنه اربالع و اربعالين و مالايتی»ند کرد

 ۲۳۹حمالالالالالالالالل  ۲١= ٨۶١آپريالالالالالالالالل  ١۲هالالالالالالالالـ =  ۲۴۴محالالالالالالالالرم  ۲۵)

 ( ١۹شمسی().

 

 یعقوب در تالش استقرار حاکمیت ملی :    

بدينگونه جريان تاريخ به نفع يعقوب و عياران سيستان چرخيد 

ن بالالرادر و و صالالال  بسالالتی کالاله گويالالا محالالرک و انگيالالزه او، انتقالالام خالالو

بدسالالت آوردن پالالول بالالود، ميالالدان را باخالالت و پالالس از مالالدتها سالالرگردانی 

وگمنامی دوباره به بست رسيد و مالدتی در بسالت حکمرانالد وبالارديگر 

با يعقوب مصاظ دادوشکست خالورد وخالودرا بالزرنن رسالانيد وچنالدی 

زرنن را از چنگ عمرو برادر يعقوب بيرون کشيد، مگالر دوبالاره از 

درنواحی به قندهار سالرکردان بالود تالا درسالال يعقوب  شکست ومدتها 

 هجری  بدست يعقوب ليث افتاد ونابودشد. ۲۵١

 يعقالالوب ليالالث متوجالاله بالالود کالاله بالالرای تالالأمين آرامالالش و اسالالتقالل  

سيسالالتان و گسالالترش دامنالاله نفالالوذ خالالود اول بايالالد مالالردم را راضالالی کنالالد. 

همالاله مردمالالان را بخوانالالد و بنواخالالت، و اسالاليران را بيالالرون »بنالالابر آن 

زاد کرد( و خلعت داد و سوگندها و عهدها برگرفالت، و بالاز گذاشت )آ

( پالس از آن ۲٠« )همه دل بالا اويکالی بکردنالد، و سالپاه را روزی داد.

يعقالالوب بالاله فکالالر حالالل مسالالئله خالالوارج کالاله حيثيالالت دشالالمن خالالانگی او را 

داشتند، افتادوصالل چنان ديد که ابتدا دسالت دوسالتی و وحالدت بسالوی 

روه کاله هنالوز قالوتی در سيسالتان خوارج دراز کند و با رهبران اين گال

محسوب ميشدند، مذاکره کند و دوستی و اعتماد آنها را نسبت بخود و 

 عياران جلب نمايد.
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» دريالالن کالالار، يکالالی از بسالالتگان خيلالالی وفالالادار و دليالالر او يعنالالی 

)کالاله يعقالالوب او را پسالالر عالالم خالالود خطالالاب ميکالالرد( « ازهالالر بالالن يحيالالی

 ارزنده بود. برای يعقوب بسيار« ازهر»دخالت داشت. همکاری 

 ها  را با خوارج دوستی بود... پس نامه ازهر»چه از سالها قبل 

کرد سالوی بزرگالان خالوارج، و ايشالان را باله نالواختن و نيکالوئی گفالتن 

تر،يالالب کالالرد، تالالا هالالزار مالالرد بالاله يالالک راه بيامدنالالد، و يعقالالوب مهتالالران 

ايشالالان را خلعالالت داد و گفالالت کالاله از شالالما هالالر کالاله سالالرهنگ اسالالت اميالالر 

سوار است سرهنگ کنم و هر چه پياده اسالت شالما  کنم، و هر که يک

را سوار کنم و هرچه پس از آن هنر بينم جاه و قدر افزايم، پس مردم 

 (۲١« )با او آرام گرفتند.

 ، رهبالر خالالوارج عّمهار خههارجیپالس از آن يعقالوب پيکالالی بجانالب 

ئی باو پيغام داد و در آن از  کش به آنسوی رودبار فرستاد و طی نامه

ی سردار بزرگ خوارج با تکريم بسيار نام برده و گفتاله حمزه سيستان

حمزه بن عبدهللا مردی بود که هرگز قصد این شههر نکهرد، و »بود  

هی  مردم سکزی را نیازرد، بر اصحاب سلطان )خلیفه( بیرون آمده 

 (۲۲.« )بود، و رعیت سلطان از او بسالمت بودند

 طان )خليفاله( يعقوب در اين نامه تذکر داده بود کاله اصالحاب سالل

بر مردم بيداد ميکردند و حمزه حق داشالت شالر آنالان را از سالر مالردم 

اکنالون حالال بالر ديگالر »کم کنالد.اما امالروز وضالع طالور ديگالری اسالت 

يابی، اميرالمفمنينی )خيال سلطنت( از  گون است، اگر بايد که سالمت

سر دور کن، و برخيالز بالا سالپاه خالويش، دسالت بالا مالا يکالی کالن کاله مالا 

برخاستيم، که سيسالتان نيالز فالراکس نالدهيم، و اگالر خالدای  باعتقاد نيکو

تعالی نصرت کند، به وبيالت سيسالتان انالدر فالزاييم آنچاله تالوانيم.و اگالر 

اينت خالوش نيايالد، باله سيسالتان کسالی را ميالازار و بالر همالان سالنت کاله 

( يعقالالوب دريالالن نامالاله از تمالالام ۲۳« )رو. اسالالالظ خالالوارج رفتنالالد همالالی
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سالالخن گفتالاله بالالود، طالالوری کالاله زوايالالای روحيالاله مليالالت خالالواهی بالالا عمالالار 

عمار نتوانسالت پيشالنهاد او را رد کنالد و بالرای مطالعاله نظالر او مهلالت 

تالالا نگالالاه کنالاليم، امالالا بالاليش »خواسالالت و عجالتالالاً بالاله يعقالالوب پيغالالام داد کالاله 

 (۲۴« )نيازاريم ترا و کسان ترا.

 ازيالالن ببعالالد يعقالالوب بالاله تنظالاليم امالالور داخلالالی سيسالالتان پرداخالالت، 

خود گماشت و دفالاتر ديالوان را  حکامی به نواحی دور دست از جانب

اصالل کرد و به گرفتن خراج دستوراتی صادر کرد که در آن هرکه 

از پنجصد درم مال کمتر داشت از ماليات معاظ شده بالود. بعالد از آن 

الالار( پرداخالالت و  بالاله سالالرکوبی دشالالمنان سالالرکوفته خالالود )صالالال ، و عم 

 هجری دستگير کرد و از ميان برد.  ۲۵١هردو را در سال 

ب پس از پاک سازی سيستان از دشمنان، به توسعه قلمرو يعقو

پردازد.ديگر وقايع يکی بعد ديگری همه به نفالع يعقالوب و  سيستان می

چرخد و دامنه نفوذ و قدرت خالود را تالا وادی کابالل و سالند  عياران می

و مکران و هرات و پوشنگ و کرمان و پارس و بلخ و طخارستان و 

يدهد و تصميم ميگيرد بغداد را مسخر نيشاپور و سراسر ايران بسط م

 (۲۵کند.) 

هجالالالری معتمالالالد خليفالالاله عباسالالالی بالالالرای  ۲۵۹بگفتالالاله طبالالالری، در 

تطميالالع يعقالالوب فرمالالانی صالالادر کالالرد کالاله درآن يعقالالوب فرمانالالده نظالالامی 

( ۲۶بغداد و والی تمام خراسالان و نقالاط متصالرفه شالناخته شالده بالود. )

بايسالت بالر  ه میاما باز هم اين اقدام خليفه، يعقالوب را از آن عزمالی کال

 بغداد حمله کند منصرظ نساخت.

 بالالود کالاله بالالا سالاللطه خلفالالا در  عيالالاری وطالالن پرسالالت لیههث، یعقههوب

خراسان و ايران بشدت مخالظ بود و باور داشت که خلفای بغداد فقط 

اند و بالاله مسالالايل  از راه ،الالدر و مکالالر و تزويالالر برمسالالندخالفت نشسالالته

ن رو بفرمالالان مالالذهبی نيالالز کالالوچکترين عالقالاله وتالالوجهی ندارنالالد، از ايالال
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هجری مسلط  ۲۵۹خليفه اعتنائی نميکرد. و چون بر نيشاپوردر سال 

شد، جمعی آوازه انداختند کاله او عهالد و فرمالان اميرالمالومنين )خليفاله( 

ندارد، زيرا که بغداد وی را خارجی ميشمرد. يعقوب چون از جريان 

آگالالاه شالالد، فرمالالان داد کالاله کليالاله بزرگالالان نيشالالاپور را دعالالوت کننالالد تالالا او 

 رمان خليفه را بآنان نشان دهد.ف

یعقهوب فرمهان داد تها »پس از آنکه رجال نيشاپور گالرد آمدنالد  

هههزار غههالم، سههالح پوشههیدند و هههر یههک سههپر و شمشههیر و عمههودی 

سیمین یازرین از همان سالح که در نیشاپور بود و از خزانهه محمهد 

بن طاهر برگرفته بود، در دست گرفتند و خود برسم شاهانه نشسهت 

غالمههههان در دو صههههف پههههیش او بایسههههتادند سههههپس فرمههههان داد تهههها  و

نیشاپوریان درآمدند و پیش او بایستادند. گفهت: بنشهینید پهس حاجهب 

را گفت: آن عهدامیرالمؤمنین بیار تا بر ایشهان بخهوانم، حاجهب انهدر 

آمد و تیر یمانی میان دستاری مصری پیچیده بیاورد و دسهتار از آن 

قوب نهاد و یعقوب تیر برگرفت و بجنبانیهد بیرون کرد و تیر پیش یع

آن مردمههان بیشههتر بیهههوش گشههتند، گفتنههد مگههر بجانهههای مهها قصههدی 

دارد؟ یعقههوب گفههت: تیههر نههه از بهههر آن آوردم کههه بجههان کسههی قصههد 

دارم، شما شکایت کردید که یعقوب عهد امیرالمومنین ندارد خواستم 

 بدانید که دارم. مردمان باز جای خود آمدند.

 از گفت: امیرالمومنین را به بغهداد مگهر نهه ایهن تیهر نشهانده ب 

است؟ گفتند بلی، گفت: مرا بدین جایگاه نیز هم این تیر نشاند. عههد 

من و امیرالمومین یکی است پس فرمان داد تا هرچه از آن مردمهان 

از جملههه طاهریههان بودنههد در بنههد کردنههد و بکههوه اسههپهبد )قلعههه الش 

ام بهر خلهق  ن را گفهت مهن داد را بهر خواسهتهسیستان( فرسهتاد.دیگرا

خدای تبارک و تعالی و برگرفتن اهل فسق و فساد را واگر نهه چیهنن 

 (۲۷) «ها ندادی... بودمی ایزد تعالی مرا تا کنون چنین نصرت
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یعقوب بسیار »مفلظ تاريخ سيستان در جای ديگری مينويسد  

، نبینهی کهه بها گفتی که دولت عباسهیان بهر غهدر و مکهر بنها کهرده انهد

بوسلمه و ابومسلم و آل برامکه و فضل بن سهل بها چنهدان نیکهوئی 

که ایشان را اندر آن دولت بود، چه کردنهد؟ کهس مبهاد کهه بهر ایشهان 

 ( ۲٨« )اعتماد کند.

  مردی چالون يعقالوب  بدينگونه عياران در تحت رهبری بزرگ 

را از  لقالالب داده بودنالد، اسالپان خالالود« سهندان»را  کاله دشالمنان او، وی

های هيرمنالالد سالالوار شالالدند و بالالر لالالب جيحالالون آب دادنالالد و تالالا آن  کرانالاله

طرظ دجله بجوبن آوردند و برای بيش از نيم قرن بيالرق اسالتقالل و 

 آزادی را بر سراسر خراسان و ايران برافراشته نگاهداشتند.

 

  توجه یعقوب نسبت به مردم و کشورش : 

 ايالالداد مردمالالان يعقالالوب بالالرای تالالأمين زنالالدگانی لشالالکريان خالالود ج

درآمالد را  متمول را ضبط ميکرد، ولی رعايت حال مردم نالاتوان و کم

وران و کشاورزان و طبقات پائين اجتمالاع کاله خالود  داشت. او به پيشه

از تالاله آن برخاسالالته بالالود، بديالالده عطوفالالت و مهربالالانی مينگريسالالت و از 

کسالالانيکه کمتالالر از پنجصالالد درهالالم دارائالالی داشالالتند، هيچگونالاله چيالالزی 

 ( ۲۹بلکه به آنها صدقه هم ميداد. )نميگرفت، 

 از بالاب »ليالث  بنا به گفته مفلظ نامعلوم تالاريخ سيسالتان، يعقوب

صدقه هر روز، هزار دينار همی داد و از باب جوانمردی و آزادگالی 

هرگز عطا کم از هزار دينار و صد دينار نالداد . و ده هالزار و بيسالت 

نصالد هالزار دينالار داد هزار و پنجاه هزار دينالار و درم بساليار داد و پا

« عبالد  بالن زيالا را )هالزار هالزار درم( کاله نيالز نزديالک او آمالده بالالود.

(۳٠) 
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البته متمولين و مالکين بزرگ هرگز از آسيب مصادره يعقوب 

در امان نبودنالد و چنانچاله از کلمالات کوتالاه بالرادرش عمالر و کاله گفتاله 

( ۳١« )پيه اندر شکم گنجشک نباشد، اندر شکم گالاو گالرد آيالد.»بود  

آورد،  آيد که درآمد ديوانی را از متمولين و پولالداران بدسالت مالی برمی

روی کار آمدن يعقوب »نه از فقرا و ناتوانان. بقول باستانی پاريزی  

و بالالرادرانش )صالالفاريان عيالالار( در واقالالع آ،الالاز يالالک تحالالول اجتمالالاعی 

بالالزرگ در سيسالالتان و شالالهرهای بالالزرگ دور و نزديالالک آن بالالود. بالالدين 

اکم و پولداران و ثروتمندان، يکباره از ميان رفتنالد معنی که طبقات ح

و امالالوال آنالالان مصالالادره شالالد و در برابالالرآن يالالک طبقالاله حالالاکم از مالالردم 

های اشالراظ نفالوذی نداشالتند پديالد  سافل و کسانی که هرگز در دسالتگاه

ها  آمدند و پيه« ها گنجشک روزی»آمدند و در واقع بقول عمرو، اين 

 (۳۲« )ها درآوردند.« قدبشر فر»را از شکم اشخاصی مثل 

 چون يعقوب از ته اجتماع سيستان برخاسته بود و بالر جزئيالات 

ای، کيفيالالت کالالار آنالالان را در  احالالوال مالالردم آگالالاه بالالود. بالاله انالالدک اشالالاره

يافت و چنان نبالود کاله بتالوان بالا دروغ او را فريالب داد. در سالفری  می

 خبالالر کالاله بالاله نيشالالاپور رفتالاله بالالود، بالالرای اينکالاله از اوضالالاع سيسالالتان بی

نباشد، دبيری را به سيستان فرستاد تا وضع آنجا را بدو گزارش دهد. 

اين قاصد مدارک فراوان جمع کرده بالود تالا باله يعقالوب گالزارش دهالد، 

اما يعقوب که فرصت زياد نداشت رو به قاصالد کالرد و بالا ساله سالئوال 

همالاله احالالوال سيسالالتان را دريافالالت. داسالالتان ايالالن بازپرسالالی جالالالب اسالالت، 

 ميزنيم و اين مطلب را ميخوانيم  تاريخ سيستان را ورق

 یعقوب پرسید: بهه مظهالم بهودی )مظهالم جهای بهوده اسهت کهه »

معموال در روزهای بارعام مردم بدانجا آمده و از حاکم و قاضهی داد 

طلبیدند یعنی شکایات خود را عرضه میداشتند( گفتا: بهودم. گفهت  می

  بههاز گلههه کههرد؟ گفههت: نههه، گفههت الحمههدهللا« امیههر آب»هیچکسههی از 
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گفت: به پای چوب عمار گذشتی؟ )ظاهراً چوبی بوده است که عمهار 

را آنجهها بههردار کههرده بودنههد و بههدین نههام شهههرت یافتههه بههود و معمههوال 

کردن به آنجا میرفتند ( گفهت: گذشهتم. گفهت  جوانان اغلب برای بازی

کودکان بودند آنجا؟ گفت نه، گفت الحمدهللا  پهس گفتها: بهه پهای منهار 

دی؟ گفتهها بههودم. گفههت: روسههتاییان بودنههد؟ گفههت نههه. گفههت: کهههن بههو

ها عرضهه  الحمدهللا  پس مهرد خواسهت کهه سهخن آغهاز کنهد و نسهخت

دارد، یعقوب گفت بدانستم، بیش نباید )یعنی بیش از این بهه پرسهش 

و توضیح ضرورت نیست( مرد برخاست و پیش شاهین بتهو )کهه از 

ت: شهاهین گفهت تها بهر اهل نیشک سیستان بود( رفت و قصه باز گفه

رسم )یعنی ببیهنم کهه سهخن از چهه قهرار اسهت( شهاهین پهیش یعقهوب 

شد. گفت: این مرد خبرها آورده است باید که بگویهد. گفهت: او همهه 

بگفت و شنیدم. کار سیستان انهدر سهه چیهز بسهته اسهت: عمهارت، و 

الفت و معاملت... هر سه بر رسیدم، عمارت، حدیث امیهر آب اسهت. 

ه اندر مظالم هیچکس از امیرآب گله کرد؟ گفتا نهه. دانسهتم پرسیدم ک

که اندر حدیث عمارت تاخیر نیست )یعنی معلوم است که آب هیرمند 

به عدالت تقسیم میشده و بهدین جههت کسهی از میهراب گلهه نکهرده و 

 شکایات نداشته است(.

 جمعی بایهد  و الفت، ابتدا آن جوبکی )ظاهراً نوعی بهازی دسهته

عصب میان فریقین تابرافتد، و اصل جویکی بهه پهای چهوب باشد( و ت

)یا جوی( عمار کودکان کنند، پرسیدم، گفتها: نبهود. دانسهتم کهه الفهت 

بر جای است و تعصب نیست. سدیگر معاملت عمال و رعیهت باشهد، 

چون بهر رعیهت زیهادت و بیهدادی باشهد تهدبیر خهویش بهه پهای منهاره 

م شوند، چون نیابند، ههم آنجها کهن کنند و آنجا جمع شوند و به مظال

آیند و تدبیر آویختن کنند )یعنی بخیال شورش افتنهد(، چهون نبودنهد، 

 ( ۳۳« )آنجا دانستم که بر رعیت جور نیست... بیش از چه پرسم؟
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از اين داستان به توجه مخصوص يعقوب ليث نسالبت باله وضالع 

باله بريم کاله تالا چاله حالد  اجتماعی مردم سيستان و همشهريان او پی می

 اين مسايل دقيق بوده است.

پالالاريزی هالالم بالاله نقالالل ايالالن  نويسالالنده دقيالالق ايرانالالی، دکتالالر باسالالتانی

گيری  تالالاريخ سيسالالتان پرداختالاله و در پايالالان آن بيالالک نتيجالالهداسالالتان از 

مسأله تقسيم  نخست»شود که  منطقی و پذيرفتنی پرداخته و يادآور می

رساليده  هيرمند است که در زمان يعقالوب باله حالد نهالائی تنساليق و نظالم

بوده است. کسانی که با کيفيت تقسيم آب د رمناطق خشک و نزديالک 

کوير آشنايی دارند، ميدانند که بيشتر مشکالت مردم بالر اثالر بيعالدالتی 

آيد. ظاهراً يعقوب در تقسيم  ها پيش می در تقسيم آب قنوات و رودخانه

آب و قراردادهای بين مالکين چندان دقت کرده رعايت انصاظ را به 

ج داده و سهم هر کسی را به اندازه احتياج و مصرظ خود تعيالين خر

کرده که هيچکس از ايالن بابالت باله مظالالم و دادگسالتری شالکايت نبالرده 

بوده است. همان کاری که قرنها بعد شيخ بهايی عالاملی بالا احاطاله بالر 

 علوم رياضی و هندسه در تقسيم زاينده رود کرد.

 دم سيستان بوده است. ايجاد وحدت و يگانگی در مر- نکته دوم

قبل از يعقوب، در مالردم سيسالتان دود سالتگی شالديد حکمفرمالا بالود کاله 

هالا بالوده انالد و هالر  هالا و تميمی ها و بکری ها و صدقی نمونه آن سمکی

اند.  انداخته راه می« حيدر نعمتی»ای جنگهای  کدام با بستگی به طايفه

ی دشالالمنان انالالداخت، بلکالاله حتالال و يعقالالوب نالاله تنهالالا ايالالن دو دسالالتگی را بر

هالالا بالالا او  شالالخص او يعنالالی خالالوارج نيالالز از فالالدائيان او شالالدند و درجنگ

همکاری کردنالد. ظالاهر امالر ايالن اسالت کاله يعقالوب هماله جالا بالا تقويالت 

روحيه ملی مردم سيستان را يک کاساله کالرده و باعالث شالده اسالت کاله 

در مالالورد مسالالايل زنالالدگی از نقطالاله نظربالالابتری بنگرنالالد و اختالفالالات 
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های دور دسالت  رده چشالم باله تسخيرسالرزمينکوچک داخلی راکنارگالذا

 بدوزند. 

 عالالدالت اجتمالالاعی و توجالاله بالاله اقتصالالاد جامعالاله بالالوده  نکتههه سههوم،

است. او با تنظيم دفاتر مالياتی و محاسباتی و معافيت فقرا  و ضعفا  

کردن به آنان و اخذ مازاد عايالدات مالکالان و  از ماليات و حتی کمک 

را در جامعاله خالود پديالد آورد پولداران، يک اصالالل اجتمالاعی عظاليم 

رسالی نيالز ظالاهراً پاياله  بوده است. در مورد رسيدگی به شکايات و داد

مسالالالتحکمی ريختالالاله بالالالود، چنانکالالاله در مالالالورد مجالالالازات سالالالرهنگان و 

منصالالبان خالالود نيالالز ازجهالالت بيعالالدالتی و تجالالاوز بالاله مالالردم انالالدک  صاحب

تسالالامحی نداشالالته اسالالت. بالالا ايالالن مراتالالب بايالالد گفالالت، يعقالالوب بالالرخالظ 

کشالی  از فاتحان بزرگ جهان که چون تمام عمر را در لشکربسياری 

انالالد،  انالالد، توفيالالق اصالالالحات اجتمالالاعی و عمالالران و آبالالادی نيافته گذرانده

 وی درين مورد نيز موفق بوده است. 

 و بايالالالد احتمالالالال داد کالالاله در مالالالورد کارهالالالای داخلالالالی، همکالالالاری 

و سالالرداران فالالداکاری مثالالل « ازهالالر»بالالرادرش عمالالرو و بنالالی عالالم او 

بن عبد  و شاهين بتو و ،يره در توفيق او تأثير داشته اسالت، عزيز 

او بالالا اينکالاله شالالب و روز يالالک لحظالاله از جنالالگ آسالالايش نداشالالت و تمالالام 

مدت عمر )دوران قدرت( را بر پشت اسال  گذارنالد و در واقالع مالوزه 

به پا افگندن شارستان »از پای بيرون نکرد، اما باز هم توفيق او در 

درش عمالرو و تعميالر مسالجدی در ساليرجان به کمک برا« )*( ،زنين

و امثال آنها بس عجيب و شگفت مينمايد وعالقاله او را باله جهانالداری 

 (۳۴«) به همراه جهانگيری نشان ميدهد.

 از »در عين حال يعقوب، هرگز از عبادت خدای ،افالل نبالود   

باب تعبد اندر شبانه روز صد و هفتالاد رکعالت نمالاز زيالادت کالردی از 

( از ايالن جهالت در تعميالر مسالاجد و بنالای محالال ۳۵« )فرض و سالنت
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خيرياله کوشالالا بالالوده اسالالت و بالالا اينکاله مالالدت حکومالالت او ديالالری نپائيالالد و 

همين مدت را هم دايم در جنگ و جدال ومسافرت گذراند، از آبادانی 

 و بنای مساجد ،افل نبود.

 همالالان رول تقالالوی و خداپرسالالتی در بالالرادر او عمالالر و نيالالز بالالوده 

اش پنجصالالد منالالاره مسالالجد و  دوره حکمروايالالی اسالالت چنانکالاله او هالالم در

هزار رباط )کاروان سرای( کرد و از جملاله مسالجد جالامع شالير از را 

ساخت و مسجد جيرفت را بنا کرد کاله معالروظ اسالت هالر شالب هالزار 

 (۳۶شمع در شبستان آن افروخته ميشده است. )

 توجالالاله خالالالاص يعقالالالوب نسالالالبت بالالاله مالالالردم و همشالالالهريانش مالالالردم 

هالالای اجتمالالاعی برانگيخالالت و  ن و همکاریشالالد سيسالالتان را بالاله متشکل

ئی در آنهالالالا پديالالالد آورد کالالاله در زيالالالر لالالالوای يعقالالالوب )سالالالرهنگ  روحيالالاله

عيالالاران( اسالالپان خالالود را در کنالالار دجلالاله و در سالالاحل خالالزر و حاشالاليه 

ها يالالالک اثالالالر عظالالاليم  گشالالالائی جيحالالالون آب دادنالالالد. ايالالالن فتوحالالالات و کشور

اج و های بال اقتصادی برای سيستان در برداشت يعنی با نرفتن کاروان

خراج درهم و دينارهای سيستان و خراسان به بغداد و با آمدن امالوال 

بسيار از کرمان و فارس و کابالل و بلالخ و خراسالان باله سيسالتان، يالک 

تحول اقتصادی بزرگ در زرنن پديد آمد و کالار بجالای رساليد کاله ايالن 

شالالالهر در قرنهالالالای سالالالوم و چهالالالارم هجالالالری )نهالالالم و دهالالالم مالالاليالدی( از 

در شرق مياناله بشالمار ميرفالت و تنهالا اجالاره  بزرگترين شهرهای آسيا

يالالاد ميشالالد « ليالالث و بالالازار عمر»بهالالای يکالالی از بازارهالالای آن کالاله بنالالام 

 (۳۷روزی هزار درهم بود. )

 

 رنگ پایتخت یعقوب لیث :ز

  شهر زرنن و سرزمين سيستان، در دوره صفاريان عيالارمنش، 

)پايتخالالت « دارالملالالک»در کمالالال شالالوکت و دبدبالاله ميزيسالالت و بحيالالث 
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هالالای تجالالارتی را کالاله از بخالالارا و نيشالالاپور بالاله هالالرات  يالالاران( کاروانع

وارد ميشدند بسوی خود ميکشيد و از همين جهت بود که اصطخری، 

( موقعيالت زرنالن ۳٨هرات را دروازه خراسان و سيستان ميشالمارد. )

در جنوب هرات، بالر سالر ساله راهالی تجالارت خراسالان، پالارس و هنالد 

کشالاظ کنالد و عالالوه بالر اصالل سبب شده بود که ايالن شالهر بسالرعت ان

شالالهر کالاله پالالنن دروازه آهنالالين داشالالت، حومالاله وسالاليعی برگرداگالالرد آن 

،رض بود وباش اهل کسبه و کشاورزان بوستانها ايجاد شده بالود کاله 

هجالالالری قمالالالری درکتالالالاب  ۳۷۲دروازه داشالالالت. درسالالالال  ١۳آن نيالالالز 

زرنگ ، شهری بالا حصالر سالت +» حدودالعالم نوشته شده است که   

و شالهر او را پالنن در اسالت از آهالن و  ٠٠٠دق اسالت و پيرامن او خنال

 ( ۳۹« )ربض او باره دارد و او را سيزده در است. 

 يعقوبی مور  عهد طاهريان و صفاريان )که کتاب البلدان حود 

« شهههر رتبیههل»هالالـ تالالأليظ کالالرده( زرنالالن را  ۲۷۹-۲۷٨را در سالالال 

ته کيلالومتر( نوشال ۳٠ناميده و پهنائی محاليط آنالرا چهالار فرسالخ )حالدود 

 (۴٠است. )

 زرنهگ ، شارسهتان بهزرگ حصهین »بقول خود مفر  سيسالتان 

دارد، که خود چند شهری باشد از دیگر شهرها، و آنگاه آنرا مدینهه 

العذرا گویند که هرگز هیچکسی نتوانست آنرا ستدن، اال تها بدادنهد و 

نتوانند تا ابدالدهر، و مردان مردحری باشند و شوریدن سالح عادت 

که آن ایشان را ازخردی تابزرگی پیشهه باشهد و بهه تعلهیم کرده باشند

جنگ و مقاتله آموخته باشند. ودیگر شهریسهت کهه آسهیا چهرخ کننهد 

تا باد بگرداند و آرد کند و به دیگر شهرها ستور بایهد یها آسهیای آب 

یا بادست آردکنند و هم از این چرخ ها بساخته اند تا آب کشد از چاه 

آن کشت کنند )هرگاه که ( آب تنهگ باشهد. و  بباغ ها و بزمین که از

همچنههین بسههیار منفعههت ازبههاد برگیرنههد ... وکههار هههای دیگههر دارندکههه 
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دون ایشههان را نیسههت. چههون رانههدن ریههگ از جههایی بههه جههایی و جمههع 

کههردن آن و بداشههتن برجههایی کههه بخواهنههد . و دیگههر شهریسههت بههذات 

روان گسسهته خویش قایم که به هی  شهری محتاج نیست . و اگر کا

های بزرگهوار و آنچهه  ههای الهوان و جامهه گردد، همه چیهزی از نعمت

ملوک را و اهل مروت را باید، همه اندر آن شهر یافته شود و بجای 

دیگرحاجههههت نیایههههد و بزیههههادت )باشههههد( و زمسههههتان میههههوه ترباشههههد، 

همچنانکههه بتابسههتان سههال بسههال، و اسههپرغمهای نیکههو. وهمههه سههاله 

شود، و ماهی تازه به همه اوقات که ایزد تعهالی  بره شیرمست یافته

های دور بهههار  انههدر کتهههاب خودبسهههتوده اسهههت . و دیگههر کهههه از شههههر

بکشتی بیارند اندر قصبه و دیگر جایها برسهتورحمل بایهد کهرد مگهر 

ببغداد که همین یافته شود ... و اندر نههادش آن شهریسهت کهه ههی  

باز گردد و اگرخود باز دشمنی قصد آن نکند که نه مخذول و مذموم 

نگههردد، هههالک شههود. و دیگههر انههدر همههه عههالم چنههدان بنههاءبزرگوار 

نیست که به سیستان است . و عرصه شههر و سهواد آن فهراخ اسهت 

 ».(۴١ ) 

 زبناهای معروظ زرنن، قصر دار ابمالاره و قصالر حوربنالدان ا

در ربض، و سرای حيک بن مالک در شارستان، و کوشالک يعقالوبی 

ن دروازه پالالالالارس و درواز طعالالالام، و مسالالالجد آدينالالالاله در در ربالالالص بالالالي

انالالدرون شالالهر نزديالالک در پالالارس پالاليش ربالالض، و محلالاله گاشالالن بيالالرون 

زنالالان و   شارسالالتان، و کالالوی سالالينک نزديالالک کوشالالک يعقالالوبی، و کالالوی

کوی ر  و کوی فراه و کوی کوشه و کوی ميار و سرای بوالحسينی 

بودنالد. و سرای با يوسفی و سرای ارتاشی و سرای مردمالان مشالهور 

(۴۲ ) 

 مسالالجد جالالامع و زنالالدان و دارابمالالاره نزديالالک دو دروازه جنالالوب 

،ربالالی بالالر جالالاده پالالارس واقالالع بالالود، و ارگ بالالين بالالاب نيشالالک و بالالاب 
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کرکويالاله در گوشالالاله شالالالمال شالالالرقی افتالالالاده بالالالود کالالاله خزانالالاله را در آنجالالالا 

ميگذاشالالتند.ابنيه زرنالالن از خشالالت و گالالل بالالود، زيالالرا چالالوب را در آنجالالا 

جالالارتی در داخالالل و خالالارج شالالهر و دفالالاتر های ت کويالاله ميخالالورد، سالالرای

سالالرکاری در ربالالض وقالالوع داشالالت. طالالول يکالالی از بازارهالالای بيرونالالی 

شهر که از در پارس آ،از ميشد، ناليم فرسالخ بالود و در تمالام شالهر آب 

ها وجود داشت. در نزديالک مسالجد جالامع دو حالوض  جاری و سرداب

مالام پخته ساخته شده بود که آب بآنجالا داخالل ميشالد و بعالد از آنجالا باله ت

 ( ۴۳شهر و خانها تقسيم ميشد. )

 يکقرن بعد از يعقوب ليث، مقدسی سيال و جغرافيه نگار شامی 

« بصههره خراسههان»زرنالالن را ديالالده و آنالالرا از فالالرط شالالادابی و عمالالران 

ناميده و عالوه کرده است که بناهای زرنن ازعجايب روزگار اسالت، 

دارد، انالالالد کالالاله آب در آن جريالالالان  بالالالدورا دور شالالالهر خنالالالدقی حفالالالر کرده

زندان و مسجد در داخل شهر موقعيت دارد و در مقابل آنها دو منالاره 

قديمی است و مناره سوم را يعقالوب ليالث از صالفر )روی( سالاخته کاله 

آور است. شهر زرنالن از رود هيرمنالد مشالروب ميگالردد  خيلی شگفتی

منجلماله جايگالاه خرمالا و انگالور ها فراوان است و  و در آن انواع ميوه

 .(۴۴)است 

 

 دیجه شهر زرنج درعهدیعقوب لیث:بو

برای تنظاليم امالور شالهر بودجاله مفصاللی از طالرظ يعقالوب ليالث 

منظور شده بود. مفر  سيستان )مفلظ نامعلوم تالاريخ سيسالتان( آنجالا 

درهالم قلمالداد ميکنالد.  ۳ ۵۹۷ ٠٠٠که کالل ماليالات سيسالتان را سالابنه 

ايکالاله صالالرظ امالالور شالالهر و کارهالالای  ( فهرسالالت دقيقالالی از بودجه۴۵)

 المنفعه ميشده اينطور بدست ميدهد عامه 
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برای سلطان ) بمقصدمصارف نظامی و دفاعی ونیزبهرای  - ۱

ظاهراًسههاختن بههاروی شهههر، یهها بنههدی معههین(  -کردن تیمههوق  راسههت

 دوملیون درهم.

 بههرای مرمههت گههوره ههها) بنههدهای خههاکی دربرابرسهههیالبها(  -۲

 چهارهزار درهم 

 هزار  سیسهههتان پنجهههاه بهههرای تعمیروآبهههادانی قهههالع پراکنهههده - ۳

 درهم.

  هزار درهم. برای محبوسان و زندانیان بیست - ۴

  هزار درهم. برای مصرف بیمارستان ده- ۵

  درهم. هزار برای مؤذنان بیست -۶

 )چنان مينمايد که تعداد موذنان درسيسالتان خيلالی زيالاد بالوده کاله 

بودجالاله آن درمقايسالاله بابيمارسالالتان شالالهر دوچنالالدان تعيالالين شالالده اسالالت. 

حمالالزه ابالالن عبالالد  »رجالالای ديگالالراز تالالاريخ سيسالالتان ميخالالوانيم کالاله   د

ق(بامدادبر،لس )تاريک(بدرشهر ١٨١اندرسنه احدی وثمانين ومايه )

آمده بود، بانگ نمازبسيار شنيداز اين شهرکه آنراعالد واحصالا  نبالود، 

عجب ماند. آخر) به يالاران( گفالت   بازگرديدکاله برشالهری کاله انالدرآن 

 (۴۶« )٠بگويند شمشيرنبايد کشيدچندين تکبيرو تهليل 

 بههرای قههرآن خوانههان درمههاه رمضههان درمسههجد جههامع زرنههج سههی  -7

 هزار درهم 

 بهرای بسههتن بنهدها وسههدهای رودهیرمنهد ) ودرصههورتی کههه الزم  - ۸

 باشد، بیشترازآن( بیست و پنج هزار درهم 

  برای بستن بندهای ریگ سی هزار درهم  - ۹

  سدهای خاکی پنجاه هزار درهم.برای حفاظت پرنها و  - ۱۰ 

  درهم هزار تیهادرهیرمند سیشداری کبرای بستن پلها ونگه - ۱۱

  برای والی شرط )قوماندان پولیس( سی هزار درهم. - ۱۲



قیام ها.... حماسۀ  370 

  برای صاحب مظالم )رئیس عدلیه( بیست هزار درهم. - ۱۳

  برای بندار خراج )رئیس مالیه( پنجاه هزار درهم  - ۱۴

  ی ومرمت دیوارهای گرد شهر دوازده هزار درهم برای بازساز- ۱۵

 هرسههال صههد بنههده زن ومههرد ازپانصههد تاچهارصههددرهم خریههده  - ۱۶

 میشد و بهریک معادل بهای اوپول داده میشد چهل وپنج هزاردرهم 

  بهر »درهم) باقیمانده مالیات سیسهتان را ۱، ۱7۱، ۰۰۰و بقیه پول(

نفقهات و جامهه کردنهدی جای نهادندی برای ابنهاء سهبیل و ضهعفاء و 

غربارا، و نگاه کردندی اگر کسی را وامی آمدی بدادندی و اگر جای 

بغریههق یهها سههببی ویههران گشههتی آبههادان کردنههدی و هرچههه بسههر سههال 

ها که یاد کرده شد، تفرقه کهردی و  زیادت شده بودی والی برین کس

به عید ها مهمانی کردندی و بخور و غالیهه دادنهدی ضهعفا را ههم از 

 (۴7« )ین.ا

 بدينگونه شهر زرنن در دوره صفاريان عيار در کمال رونق و 

 دبدبه ميزيست و اين رونق را تا قرنها بعد نيز حفظ کرد.

 مفلظ احيا الملوک، ملالک شالاه حسالين صالفاری،خراج وبودجاله 

-٨٠۶سابنه سيستان رادر عهالدحکومت ملالک قطالب الالدين سيسالتانی)

 ق( بدين تفصيل بدست ميدهد ٨۳۲

  درهم  7،  ۵۱۲، ۰۰۰خراج کل  

  مصارف 

  درهم  ۰۰۰،۰۰۰،۲حصه بیوتات حاکم  - ۱

  درهم  ۱، ۰۰۰،۰۰۰بییت المال  - ۲

  درهم  ۰۰۰،۵۱۲،۲سپاهیان  - ۳

  و تتمه بدین نحوخرچ شدی : 

  درهم  7، ۰۰۰خرج عمال  - ۴
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 درهم  ۲۰، ۰۰۰تعمیرقالع  - ۵

  درهم  ۴، ۰۰۰۰خرج گورستانها  - ۶

  درهم  ۴، ۰۰۰ماه رمضان وحافظان کالم هللا خرج  - 7

  درهم  ۳، ۰۰۰خرج زندانیان  - ۸

  درهم  ۳، ۰۰۰خرج کوران  - ۹

  درهم  ۰۰۰،7خرج پاسبانان وعسسان وحارسان ملک  - ۱۰

  درهم  ۱۰، ۰۰۰خرج بیمارستان  - ۱۱

  درهم  ۳۰، ۰۰۰والی شرطه  - ۱۲

  درهم  ۲۰، ۰۰۰صاحب مظالم  - ۱۳

  درهم   ۲۰، ۰۰۰شتیها خرج ک - ۱۴

  درهم  ۵۰، ۰۰۰مقرری دبیران  - ۱۵

  درهم  ۱۸، ۰۰۰خرج بخور وغالیه  - ۱۶

 خرج پرن وبستن بنهد آب وبنهدریگ، همهه ازمهال دیهوان  - ۱7

 شدی)مبلر معین نیست (

 هرسههههال صههههدغالم وصهههههدکنیزک خریههههدی وهریهههههک را  - ۱۸

ت بمقداردیگرکههههه بهههههای ایشههههان بههههودی ،دادی کههههه درآن سههههال،خدم

 ( ۴۸بیماران وغریبان کردی وآخرسال آزادکردندی. )

 

 پیام یعقوب لیث به خلیفۀ عباسی:

از شعر المتوکلی که از جانب يعقوب ليث برای خليفه معتمد فرستاده 

شده برمی آيد که او در صدد بوده تا درسايۀ درفش کاويان بر همه 

را امم سيادت جويد وبر سرير ملوک عجم برآيد وخاندان عباسی 

-۲۳۲براندازد. المتوکلی اصفهانی از ندمای المتوکل عباسی)

(هجری از تند ترين افراد شعوبيه بود.اشعار زيرين او که از ۲۴٨
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درمعجم ابدبا  ياقوت   قول يعقوب ليث به خليفۀ بغداد نوشته شده،

 حموی بدين گونه نقل شده است  

 ک العجموحائـز ارث ملو          انا ابن االکارم من نسل جم

 وعـفی علـیه طوال القــد م          ومحیی الذی بادمن عـزهم

 فـمــن نام عـن حقهم لم انم         چهــرة  وطالب او تار هــم

 به ارتــجی ان اسود االمم          بیان الــذی  الکا  معی علم

 هلمــوا الی الخلع قبل الندم         اجــمعــین  فقل لـبنی هاشم

 ح طعناً وضرباً بسیف خذم         بالــرما  کم عنـــــوة ملکنا

 فـما ان و فیتم بشکر النعم          نا  آبـاء  المـلک  و اوال کم

 اللکم الضباب و رعی الغنم        فعودوا الی ارضکم بالحجاز

 بحــد الحسام وحرف القلم          ساعلو ســریر ملوک  فانی 

 [۱۴۸ماسه سرائی در ایران، ص ]دکتر ذبیح هللا صفا،ح

من فرزند آزادگان جم » ترجمۀ اين شعردر فارسی چنين است 

نژاد وصاحب ارث پادشاهان عجم استم. وزنده کنندۀ آنچه عزت آنان 

که از میان رفته وطول ایام قدیم برآنها قلم فراموشی کشیده است. 

 چشم  من آشکارا خواهان انتقام آنانم واگر کسی ازحق ایشان

پوشد،من چشم نخواهم بست. درفش کاویان با من است وامیدوارم 

که با فَّر آن برتمام ملل برتری یابم. پس به همه بنی هاشم بگو که 

پیش از پشیمانی آمادۀ خلع شوید.ما به قهر وطعن نیزه وضرب 

شمشیر ها شما را جکومت دادیم وپدران ما پادشاهی را به شما 

ت ها وفا نکردید، پس بازگردید به حجاز دادند، اما شما به شکر نعم

سرزمین خود برای خوردن سوسمار ووچرانیدن گوسپندان. وآنگاه 

 «به یاری شمشیرتیز نوک قلم، من برتخت پادشاهان خواهم نشست.

 لینک پیام یعقوب لیث به خلیفۀ عباسی ]
 (٨VIwfU_G https://www.youtube.com/watch?v=uC  دریوتیوب
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یعقهوب »سيستان از قول يعقالوب الليالث مينويسالد   مفلظ تاريخ 

بسیار گفتی که دولت عباسیان بر غدر و مکر بنا کرده اند، نبینی که 

بهها بوسهههلمه و ابومسهههلم و آل برامکهههه و فضهههل بهههن سههههل بههها چنهههدان 

نیکوئی که ایشان را اندر آن دولت بود، چه کردند؟ کس مباد کهه بهر 

 ( ۴۹) «ایشان اعتماد کند.

عباسيان دولت ،در وخيانت بالود. دولتالی بالود کاله  براسی دولت

حاصل رنن و فداکاری واز جان گذشتگی خراسانان بود، اما آنها تمام 

کسانی را که در راه به قدرت رساندن آنان جالان فشالانی کالرده بودنالد، 

به ،در وخيانت هالک کردند. ابوسلمۀ خالل، با هماله سالعی وکوشالش 

باله سالبب بالدگمانی کشالته شالد.  خود که در نشر دعوت آنهالا کالرده بالود،

ابومسلم نيز که درواقع دولالت عباساليان سالاخته و پرداختالۀ او بالود، از 

بدگمانی آنها در امان نماند. برمکيان هم از اين سرنوشت شالوم  و،الم 

انگيز رهائی نيافتند. خاندان سهل نيالز همالين سالزا را ديالد وايالن رفتالار 

ی کردنالالد،بی خدعالاله آميالالزی کالاله عباسالاليان، در حالالق سالالرکردگان خراسالالان

 ترديد نفرت انگيزبود.

خلفای عباسی در اثر ،ارت ملل تابعه بجای رساليدند کاله بالرای 

 خود ) قصر التاج ( اعمار نمودند . حکايت اين قصر چنان است که  

امیرالمومنین المقتدرباهلل کاخ و باغ بسهیار زیبهایی پدیهد آورد کهه »  

از زر و سههیم  آن را دارالشههجر مههی خواندنههد . در ایههن کههاخ درختههی

ساخته بودند  که میان دریاچه ء بزرگی جلو ایوان کاخ قرار داشت . 

این درخت هشت شاخهء بزرگ از زر و سیم داشت و بر هر شاخهء 

آن شاخه های کوچک ، میوه ههای گونهاگونی از جهواهر رنگها رنهگ 

دیده مهی شهد. بهه عهالوه از پرنهدگان زریهن و سهمین صهدای سهوت و 

خاسهههت و در اطهههراف راسهههت و چهههب دریاچهههه آواز چهچهههه بهههر مهههی 

مجسمهء پانزده سوار بود که لباس حریر پوشیده و شمشیر در کمر 
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داشهههتند و چنهههین بهههه نظهههر مهههی رسهههید کهههه بهههه جنهههگ یکهههد یگهههر مهههی 

 (١۵۲-١۵١ص ۲)مرتضی راوندی، ج«شتابند.  

يعقالالوب بالالا اطالالالع ازايالالن داسالالتانها وچنالالين طالالرز ديالالد و طالالرز 

بالر بغالداد حملاله کالرد. در نبالرد نخسالتين تفکری نسبت به خلفای بغداد، 

پيروزی از آن يعقوب بود، ولی برادر خليفه معتمد، موفق، با مکر و 

حيله بابخره موفق شالد، يعقالوب را بالرای مالذاکره صالل  باله آن طالرظ 

دجله را که بند کرده بود، بر  رودخانه دجله بکشاند و بعد آب رودخانه

ب انالدک بودنالد و نميشالد لشکرگاه يعقوب افکند و چون همراهان يعقالو

با جنگ کاری از پيش ببرد، مجبوراً خود را باب سرکش دجلاله زدنالد 

 (۵٠شان تلظ شدند. )  و بالنتيجه باستثنای يعقوب و تنی چند اکثريت

شکسالالالت يعقالالالوب، در نزديکالالالی ديالالالر عالالالاقول، نالالاله تنهالالالا خانالالالدان  

عبالالاس را از خطالالر تبالالاهی نجالالات داد، بلکالاله سالالبب انالالدوه و بالنتيجالاله  آل

يعقالالوب نيالالز گرديالالد. مينويسالالند کاله يعقالالوب بالاله رسالالول خليفالاله، در مالرگ 

بستر مريضی که از ،الم شکسالت واقعاله ديالر عالاقول بالوی حالادث شالده 

 بود، گفته بود 

ام و خهوردن مهن  گهری آموختهه ام و از پهدر روی من مردی رویگر زاده» 

نان جوین و ماهی و تره و پیاز بوده است. و این پادشاهی و گنج و خواسته از 

ام و نهه از تهو  رعیاری و شیر مردی به دست آورده ام، نه از میراث پدر یافتهس

ام، و  )خلیفه( دارم. من بقوت دسهت و زور بهازو، کهار خهود بهاین درجهه رسهانیده

داعیه چنان دارم که تا خلیفه را مقههور نگهردانم، از پهای ننشهینم. اگهر مهردم کهه 

سهتر بیمهاری برخاسهتم، حکهم خلیفه از آسهیب مهن آسهوده شهده اسهت. و اگهر از ب

 ( ۵١) «میان من و خلیفه این شمشیر است و بس...

  ليالالالث، دو هفتالالاله بعالالالد از  بنالالالابر روايالالالت تالالالاريخ سيسالالالتان، يعقوب

هجالالالالری در  ۲۶۵شکسالالالالت او در ديالالالالر عالالالالاقول روز بيسالالالالتم شالالالالوال 

( پالس از مالرگ يعقالوب، ۵۲جنديشاپور درگذشت و همانجا دفن شالد.) 

( دينار و ۴ ٠٠٠ ٠٠٠يمی وی، )های دا کشی با وجود مصارظ لشکر
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( درهالالالم در خزينالالاله او موجالالالود بالالالود و بگفتالالاله مفلالالالظ ۵٠ ٠٠٠ ٠٠٠)

خربالالالرای  ١٠٠٠٠اشالالالتر و ۵٠٠٠تالالالاريخ خيالالالرات عالالالالوه برنقدينالالاله، 

 (۵۴کشی آماده داشت. ) لشکر

 بدينگونه عياران در تحت رهبری بالزرگ مالردی چالون يعقالوب 

ان خالالود را از لقالالب داده بودنالالد، اسالالپ« سالالندان»کالاله دشالالمنان او، او را 

های هيرمنالالد سالالوار شالالدند و بالالر لالالب جيحالالون آب دادنالالد و تالالا آن  کرانالاله

طرظ دجله بجوبن آوردند و برای بيش از نيم قرن بيالرق اسالتقالل و 

 آزادی را بر سراسر خراسان و ايران برافراشته نگاهداشتند.

 

 شخصیت یعقوب :

  گار عظمت و يعقوب به داستانهاي مل  و قهرمان  كه ياد 

او بود، اهميت بسيار م  داد. در نظر يعقوب هيس  بلندي نياكان سر

چيز بهتر از شجاعت، پيروزي و سربلندي و كسب افتخارات نبود و 

اين خوي از همان آوان كودك  كه بداستانهاي مل  و حماس  آزاده 

خاندان سام وزال ورستم ، گوش ميداد،  مردان سيستان بخصوص 

همين روحيه بود که خواست بربغداد خميری جان او شده بود.وبا 

حمله کند وخليفه معتمد را ازقدرت بزيرکشد وخود برسريرسلطنت 

عجم فراز آيد.اين ر  داستان يعقوب نيز خواندنی است که در زمانی 

 ديگر بدان پرداخته خواهدشد.  

های او بالالاله عنالالالوان  ليالالالث و رشالالالادت مطالعالالاله سرگذشالالالت يعقوب

پادشالاهی رساليد و پادشالاهيکه از گالری )مسالگری( باله  مرديکه از روی

سفطه بازی سياسی نفرت داشت و باتکالای شمشالير و لشالکريکه ازدل 

و جان، سرهنگ عيالاران را دوسالت ميداشالتند و همالراهيش ميکردنالد، 

ليالث مالردی آهنالين تصالميم  جالبترين بخش تاريخ کشور ماسالت. يعقوب
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 بود، يکی از دشمنانش يعنی حسن بن زيد فرمانروای طبرستان او را

 ( ۵۵ناميده است. )« سندان»از لحاظ عزم راسخ و اراده پوبدينش 

 يعقالالالوب بالالاله تمالالالام معنالالالی يالالالک سالالالرباز بالالالود. سالالالربازی پرکالالالار، 

شناس، خشن، نافذ و پرهيمنه که هميشه آماده عمل و پيکار بالود.  وقت

يعقوب مثل همه قهرمانان جنگجوی تاريخ هرگز فرصت اين را نالداد 

دازد. )يا باقل ايالن فرصالت را نيافالت( که لشکريانش به تن آسايی بپر

زاده و در  بالر خاناله زيالن»و خود او نيز مردی بود از جملاله کسالانيکه 

او « زره پالالرورده شالالده بودنالالد و فالالراش شالالب آنهالالا نمالالدزين بالالود. جامالاله

وقتههی اراده »جالالوئی نيفتالالاد. گوينالالد   آسالالائی و هوس هرگالالز در فکالالر تن

یده بر بهامی در سفری داشت و ایام تابستان بود، رخت و سالح پوش

آفتاب ایستاده بود و انتظار وقتی را میکشید که منجمان تعیین کهرده 

بودند. یکی از ندما معروض داشت که هوا به غایت گهرم شهده اسهت 

ئی استراحت کنند تا وقت مقهرر نزدیهک شهود بهه  اگر پادشاه در سایه

صواب نزدیهک خواههد بهود. یعقهوب گفهت کهه هرگهاه مهرا تهاب گرمهی 

باشد و به اسهتراحت خهود را عهادت فرمهایم. فهردا، در معرکهه آفتاب ن

جنگ تاب تندی نیزه و شمشیر و تیر چگونه دارم، و بکدام استعداد 

 (۵۶)« بر دشمنان حمله آورم؟

 پوشيد. بر روی  يی داشت. لباس کرباس می يعقوب زندگی ساده

نشست و سرش را روی شمشير گذاشته، ميخوابيد و فقط در  زمين می

پالالالالذيرفت گالالالالارد  رسالالالالميات آنهالالالالم در حابتيکالالالاله سالالالالفيری را می وقالالالالت

مخصوصالالی را بالالدور خالالود جمالالع ميکالالرد. ايالالن گالالارد از بهتالالرين افالالراد 

بود و متشکل از دو بخش بود که هر بخالش آن از هالزار  عساکراو می

هالای طالال و بخالش  نفر تشکيل ميشد.نظاميان بخش اول گرزها وکوپال

( يعقالالوب شخصالالاً تمالالام  ۵۷) ئالالی داشالالتند . هالالای نقره دوم گالالرز و کوپال
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امور نظامی و اداری را فيصله ميکرد و درين مالورد رائالی هاليچکس 

 را قبول نميکرد. 

 عامل قوی نالامرئی ساللوک يعقالوب، گذشالته از »بقول بوسورت 

نفالالرت او از خالالانواده عباسالالی، ظالالاهراً عشالالق مفالالرط او بالاله فتوحالالات و 

منالالابع لشکرکشالالی بالالوده اسالالت. ايالالن عالقالاله شالالديد يعقالالوب را از خالالالل 

موجود ميتوان گردآوری نمود، که اخالق شخصی و همچنالين انطبالاع 

گيالری او را انعکالاس  مسلمانان معاصر و تهورات و جسارتهای زمين

القولنالالد کالاله يعقالالوب طبيعتالالاً شخصالالی  بخشالالند، ا يالالن منالالابع همالاله متفق می

گالالرا بالالوده و خيالالابت و افکالالار و اسالالرارش را بالالا کسالالی د رميالالان  درون

قالالت خالالود را در انالالزوا و بالالدون نالالديم و حاجالالب و گذاشالالت. اکثالالر و نمی

نمود و بدون استشالاره ملتزمالان باله حالل و عقالد امالور  دربان سپری می

ای ديگر از اطرافيان او، که  پرداخت معموب فقط برادرانش و عده می

اند، و خيمه و خرگاه ايشالان در  خوانده شده« العزيز»به قلم مسعودی 

د، اجالالازه ورود بالاله پيشالالگاه او را شالال پيرامالالون بارگالالاه يعقالالوب کوفتالاله می

بسالالت و کمتالالر  داشالالتند و بالالس، بالاله نالالدرت تبسالالمی بالالر لبالالان او نقالالش می

خنديد و تاريخ سيستان به مناسبتی خالاص تالذکری دارد کاله يعقالوب  می

باری بسيار بخنديد، گفته شده که يگانه تفري  او آن بالود کاله تمرينالات 

ماشا مينمالود. )به شمول جنگهای ،ير حقيقی( ،المان جوان خود را ت

(۵٨) 

 بنابر آن بايد گفت که يعقوب سپهسابری بود که خالود را وقالظ 

مسالاللک نظالالامی کالالرده بالالود ولالالی بالالا وصالالظ نبالالوغ او دريالالن فالالن، هنالالوز 

چنانکه بايد معرفی نشده است. آ،الاز زنالدگی درويشالانه يعقالوب بحيالث 

رويگر او را معتاد به يک حيات بدون تکلظ گردانيالده بالود. چندانکاله 

خوشگذرانی عالقه نگرفت و از آن لذت نبرد پسر رويگر  هيچگاه به

سيستانی باين نوع زندگانی ساده و بدون آرايش خود را سرمشق احاد 
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شان در ازدياد محتويات چانتاله گرديالد. زيالرا  سپاه خود ساخت، و مانع

  شالالان ثقلالالت مالالی کالاله تالالراکم مالالواد در رفتارهالالای سالالوق الجيشالالی بالالر دوش

کاهيد. چون ميخوابيد از نمد کهنه زين  نمود و از قدرت مانورشان می

سالاخت و گالاهی علالم پيچيالده را  اس  خود نالالی و از سالپرش بالالش می

ماند .،ذايش چنين وصظ گرديده  الالوان ،لاليظ. ،الذای او  زير سر می

کردنالالد  از  را معمالالوب از مالالواد خالالوراکی پيالالدا وارسيسالالتان درسالالت می

ه قالول مسالعودی قبيل نان جوين، برنن، نوش پياز، زردک و ماهی، بال

هالر روز در مطالبخ يعقالوب بيسالت راس گوسالفند کشالته شالده و در پالالنن 

ديالالگ برنجالالی بالالزرگ پختالاله ميشالالد. يعقالالوب حصالاله آبگوشالالت خالالودرا 

کاله ترکيبالالی از شاليره انگالور ياخرمالا و نشايسالالته « خبيصاله» بامقالداری

بود، وفالوده که از شهد و نشايسته ساخته ميشد، برميداشت وباقی بين 

 (۵٨زمين او تقسيم ميگرديد. )،المان سرای و ملت

 معلالالوم اسالالت کالاله يعقالالوب در بالالين صالالفوظ لشالالکر دسالالپلين و نظالالم 

دقيقی برقرار کرده بود، آنگاه که در طبرستان به جنگ داعی الکبيالر 

علالوی موسالالوم بالاله الحسالالن بالالن زيالالد رفتالاله بالالود، رسالالول خلفيالاله را همالالراه 

ه داشت. اين رسول از مراعات نظم و دسپلين دقيق در بين لشکر او ب

حيرت افتاده بود و او ديده بود که يعقوب توانست سپاهيان خود را از 

 ،ارت اردوگاه هزيمتيان الحسن باز دارد. 

  کشالالی در  مسالالعودی شالالرل ديگالالری نيالالز دارد. و آن هنگالالام لشکر

فارس بود که يعقوب بغتتاً امرداد که لشکريان ستوران را از چرا باز 

کاله يکالی از حشالميان يعقالوب داشته آماده حرکت شالوند و گفتاله ميشالود 

چون از امر آگالاه شالد علالظ را از دهالن اسال  خالود کنالده باله راه افتالاد. 

گذشته ازين يکی از سرهنگان او، در حاليکاله برهناله بالود و بالر دوش 

سالالالل، فالالوراً حاضالالر گرديالالد و گفتالاله شالالده کالاله وی هنگالالام شالالنيدن امالالر 

 يعقوب مشغول استحمام بود.
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شالد ماننالد شاليری بالود، پسر ليث چالون باله ميالدان جنالگ داخالل مي

دا،ی که پايين تر از رخسارش بازمانالده بالود، جراحالت نالاگواری بالود 

که در حرب خوارج برداشته بود اما ضربيتکه بر روی او فرود آمده 

بود برخی از رخسارش را برده و پس از التيام همچنان شالديار مانالده 

بالالود. روايتالالی اسالالت کالاله يعقالالوب مالالدت بيسالالت روز از مجالالرای نالالی ،الالذا 

ورد، و با اين وصظ هنوز شمشير بر زمين نگذاشته و ميالدان را ميخ

تالالرک نگفتالاله بالالود. خصالالم او در ايالالالت کسالالپين، الحسالالن بالالن زيالالد او را 

خطاب ميکرد، چون که بردباری و تحمالل رنالن فالراوان در « سندان»

(حتی مخالفينش تصديق داشتند کاله لشالکريان ۵۹او سراغ کرده بود. )

و تحمالالل وبرديالالاری ،ريبالالی نشالالان او زيالالر لالالوای زعامالالت خالالدا داده ا

 ميدادند.

 ميالدی يعقالوب ، ابالراهيم بالن اليالاس بالن ٨۶۷هـ   ۲۵۳در سال 

اسالد سالالامانی سپهسالالابر محمالد بالالن طالالاهر را از هالرات اخالالراج نمالالود و 

سپس در جنگ پوشنگ نيز او را شکست فاحشی داد. وی به نيشاپور 

يالاران اش به محمد ابن طالاهر ايالن بالود کاله بالا ع عقب نشست و مشوره

و ابالراهيم باله هزيمالت سالوی محمالد بالن طالاهر شالالد. و »... صالل  کنالد  

گفت با اين مرد )يعقوب( حالرب هاليس نيايالد، کاله سالپاهی هولنالاک دارد 

نگرش همی حرب کنند  وازکشتن هيس باک نميدارند و بی تکلظ و بی

زدن هالاليس کالالاری ندارنالالد، گالالويی کالاله از مالالادر حالالرب را  و دون شمشالالير

اند، و به فرمالان اوينالد، صالواب  با او يکی شده اند، و خوارج همه زاده

آنسالالت کالاله او را اسالالتمالت کالالرده آيالالد تالالا شالالر او و آن خالالوارج بالالدو دفالالع 

 (۶٠«. )منش و ،ازی طبع. باشد، مردی جداست وشاه

  ٨۷۳هـ    ۲۵۹اشغال پايتخت طاهريان يعنی نيشاپور به سال  

از  م سبب شد که گروهی مهم از سرهنگان و سپاهيان طالالب ،نيمالت

مردمان محلی خراسانی، به شمول احمد بن عبد  خجسالتانی، کاله در 
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روزگاران آينده رقيالب صالفاريان در اداره خراسالان گرديالد باله يعقالوب 

از در اطاعت پيش آيند، حتی برخی از ايشالان در لشالکر سيسالتان، باله 

 (۶١طور دائمی داخل گرديدند. )

 مينهاد. بيهقالی يعقوب جوانمرد و آزاده بود و آزادمردان را قالدر

يعقوب قصد نيشاپور کالرد تالا محمالدبن طالاهربن عبالد   » که مينويسد

بن طاهر امير خراسان را فروگيرد، و اعيالان روزگالار دولالت وی باله 

 » يعقالالالوب تقالالالرب کردنالالالد و قاصالالالد مسالالالرع فرسالالالتادند بالالالا نامالالاله هاکالالاله 

زودتربباید شتافت که ازین خداونهد مها ههی  کهارمی نیایهد جزلههو، تها 

سه تن از پيران کهن  «ن که بزرگ ثغری است بباد نشود.ثغر خراسا

تِر داناتر سوی يعقالوب ننگريسالتند و بالدو هاليس تقالرب نکردنالد وبالر در 

سالالرای محمالالد طالالاهر مالالی بودنالالد. تالالا آنگالالاه کالاله يعقالالوب ليالالث در رسالاليد و 

محمد طاهر را ببستند، اين سه تن را بگرفتند و پيش يعقالوب آوردنالد. 

 ديد چنانکه يارانتان کردند ؟ يعقوب گفت  چرا بمن تقرب نکر

 گفتنههههد: توپادشهههههاهی بزرگهههههی و ازیههههن بزرگترخهههههواهی شهههههد، 

اگرجوابی حهق بهدهیم وخشهم نگیهری بگهوییم .گفهت نگیهرم، بگوییهد  

گفتند: امیرجز امهروز مها را هرگهز دیهده اسهت ؟گفهت ندیهده ام .گفتنهد 

بهیچوقت مارا با او و او را با ما هی  مکاتبت و مراسلت بوده است 

گفت نبوده است . گفتند پس ما مردمانی ایم پیهر و کههن وطاهریهان ؟

را سالهای سال بسیار خدمت کرده و دردولهت ایشهان نیکوئیهها دیهده 

و پایگهههاه هههها یافتهههه ، روا بهههودی مهههارا راه کفهههران نعمهههت گهههرفتن و 

بمخالفان ایشان تقرب کردن اگرچه گردن بزنند؟ گفتند پس احوال مها 

ر دست امیریم و خداوند ما برافتاد ، با ما آن این است و ما امروز د

کنههد کههه ایههزد عزاسههمه بپسههندد و از جههوانمردی و بزرگههی او سههزد. 

یعقههههوب گفههههت : بخانههههه ههههها بههههاز رویههههد و ایمههههن باشههههیدکه چههههون 

شماآزادمردان را نگاه باید داشت و ما را بکار آیید . ایشهان ایمهن و 
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را کهه بهدو تقهرب  شاکر بازگشتند و یعقوب پس از این جملهه آن قهوم

کههرده بودنههد فرمههود تهها فروگرفتنههد و هرچههه داشههتند پههاک بسههتدند و 

 براندند ، و این سه تن را برکشید و اعتماد هها کهرد در اسهباب ملهک

( ».۶۲ ) 

در اينجا می زيبد تا قطعاله شالعری را کاله يالک شالهروند يعقالوب 

ليث به ياد او سروده است برای حسن ختام ياد ناماله يعقالوب بالاز تالاب 

 دهم   

  به یاد یعقوب لیث 
 

  دلـهــای  رنجـــدیـده تـرا یاد میکند مه ایجـاد میکنـد        هر جا که ظلم  واهـ 

  تاریخ  را حـماسۀ  تـــو شـاد میکند ر و دیـار قـیام و خــون       اسطـورۀ تـبا 

 ـغــداد میکندنـام تـو لــرزه بـر تن ب رکشـیده یی ایخشم سیستان        تا تیر بـ  

 بـس بیستون تـداعی فـرهـاد میکند ده ات        در حجم بیکـرانۀ  عشق و ارا  

 بــر معجــــز قــیام تــو بنیـاد میکند  مین اساس رهــائی خویش را      ایران ز 

  عطــــر امیـــد در نــفس بـاد میکـندبح  رهائی که یـاد تـــو        ای آفتـاب  ص 

  شب در هـجـوم صاعقه بیداد میکند یحضور توازاین قبیله رفت        دبخورشی 

  در دسـت های فاجـعه فـریاد میکند خیـز و ببین سیستان تـو         یعقوب لیث 

  دیـگـر کـدام تهمتـن آزاد میکــنــد؟      فـتاده را  وغاد ادردا که این به چاه شـ 

  صــیـدی که اعتماد به صـیاد میکند        کمند مهلـکه بیرون نمی رودجان از  

 )شعرازجواد محمدی سکائی سیستانی(

 

  جانشین یعقوب، عمرو لیث :

  وقتيکالاله يعقالالوب وفالالات مييافالالت، دو بالالرادرش  عمالالرو و علالالی بالالر 

بالين او حاضر بودند. اما چون عمرو چنالدی قبالل از آن قهالر کالرده و 

ی بالن ليالث بالر سالالپاه باله سيسالتان آمالده و تالازه بازگشالته بالالود، فرمالان علال

روانتر بود. برادران يعقوب هر دو ادعای جانشينی او را داشتند ولی 
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کار، انگشالالتری  سالالرانجام بالالر اثالالر حکميالالت چنالالد تالالن از سالالرهنگان کهنالاله

 سلطنت را از علی گرفتند و به عمرو دادند.

 عمرو با توجه به مقتضيات روز، صالل د رمصالحه بالا خليفاله 

ت و اظهار اطاعت کالرد. خليفاله نيالز فرمالان يی به معتمد نوش ديد. نامه

حکومت کرمان و پارس و اصفهان و طبرستان و خراسان، و هنالد و 

ميليالون  ۲٠سند و ماورا النهر را به او داد بالاين شالرط کاله هالر سالال )

 ۲۷شاپور به سيستان بازگشالت ) درهم( خراج فرستد. عمرو از جندی

 (۶۳هـ( و بکار پرداخت.)  ۲۶۶رجب 

 که موفالق بالرادر خالود خليفاله معتمالد را باله جنالون ديری نگذشت 

متهم سالاخت و او را زنالدانی کالرد و خالود بالر مسالند خالفالت تکياله زد. 

( عمالالرو بالاله عامالالل خالالود در فالالارس )محمالالد بالالن ليالالث( و احمالالد بالالن ۶۴)

عبدالعزيزنامه نوشت که خراج آن سامان را بدربار موفالق بفرسالتند و 

در سالال از موفالق  ضمناً در مورد خراج سيستان از قرار يالک مليالون

 (۶۵نظر خواست و خليفه موفق با آن موافقت کرد. )

 

  طغیان احمدابن عبدهللا خجستانی: 

 دربالالاره آ،ازطغيالالان خجسالالتانی ، ابالالن اثيرمينويسالالدکه  ابالالراهيم  

وابوحفص يعمر وابوطلحه منصور، سه طبرستان موردتوجاله يعقالوب 

بالراهيم بالر ليث واقالع شالد، روزی درنيشالاپورکه هالوا بساليار سالردبود، ا

واردشالالالد. يعقالالوب پوسالالالتينی کالاله ازپوسالالالت خزبالالردوش داشالالالت  يعقالالوب 

ازروی تحبيالالب بالالردوش ابالالراهيم انالالداخت .احمدخجسالالتانی بالالراين مالالرد 

رشالالک بالالرد و درمالالوقعی مناسالالب بالاله ابالالراهيم گفالالت   يعقالالوب بالاله هرکالاله 

خلعالالالت ببخشالالالد، اورا نالالالابود ميکنالالالد.ابراهيم ،مگالالالين شدوپرسالالاليد چاره 

ينست که من وتوهردو فرارکنيم ونزد چيست ؟ خجستانی گفت  چاره ا

بالالرادرت يعمر)والالالی بلالالخ( بالالرويم. يالالک شالالبی ابالالراهيم بيالالرون رفالالت 
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ودرمحالالالل معهالالالود منتظالالالر خجسالالالتانی مانالالالد، چالالالون اثالالالری ازخجسالالالتانی 

پيدانشد، بسوی سرخس رهسپارشالد، خجسالتانی موضالوع فرارابالراهيم 

را بالاله قصالالد اتحالالاد بالالابرادرش وقيالالام عليالاله دولالالت صالالفاری بالاله يعقالالوب 

داد.يعقوب هم خجستانی را در راس گروهی مامور دستگيری اطالع 

ابالالراهيم کرد.خجسالالتانی درسالالرخس بالاله ابالالراهيم رسالاليدو اوراکالاله فکالالر 

 نميکرد بقصد،در به او پيوسته ، کشت ونزديعقوب بازگشت.

 ق ( ۲۶١هنگاميکه يعقوب به سيستان بازميگشت )جمالادابول  

و، برادرخالود نيشاپور رابه عزيز بالن سالری سالپرد وهالرات راباله عمالر

داد وعمالرو نيالز ازنظالر مصاللحت انديشالالی طالاهر بالن حفالص باد،يسالالی 

( بالدين ترتيالب سالهمی نصاليب ۶۶رابه نيابالت خودباله هالرات فرسالتاد. )

خجسالالتانی کالاله همالاله فعاليالالت هالالای اوبالالرای حکومالالت ناحيالاله يالالی بالالود، 

نشد.خجستانی چاره ای ديگر انديشيد و باله فکرافتالاد کاله بالين بالرادران 

سود ببرد. چون بيشتر اوقات درخالدمت علالی صفاری نفاق افگندوخود

دوبالرادر تالو،  »بن ليث ، برادر يعقوب می بود، روزی به علی گفت 

يعقالالالوب وعمالالالرو، خراسالالالان راميالالالان خودتقسالالاليم کردنالالالد وچيالالالزی بالالاله 

تونرسالاليد، بهتالالر آ نسالالت کالاله مرابخراسالالان بفرسالالتی تالالابرای تالالوچيزی 

ی حاصل کنم.علی ازبرادرش اجازه خواست، چون احمدخجستانی برا

وداع نزديعقوب رفت، يعقوب اورا نواخت وخلعت داد و چون خالارج 

من گالواهی ميالدهم کاله پشالت ايالن مالرد، پشالت يالک »شد، يعقوب گفت  

خالالاين عهدشالالکن و متمردوعاصالالی اسالالت وايالالن آخالالرين روز اطاعالالت 

 (۶۷« )اونسبت به ما خواهدبود.

 يعقوب درست فهميده بود، زيرا طولی نکشيدکه خجستانی پس  

)کالاله يکالالی از ا قطاعالالات علالالی بالالن ليالالث « کالالرو  هالالرات»ازورود بالاله 

بود(نيرويی گردآورد و خواظ )دومين اقطاع علی بن ليث( را،الارت 

کالالالرد وسالالالپس بيهالالالق )سالالالبزوار( را متصالالالرظ و بالالالا دوهالالالزار سالالالوار 
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ازسالالبزوار بيالالرون شالالد و نيشالالاپور را ازچنالالگ عزيالالز بالالن سالالری بالالدر 

ر ق( اماعروضی سمرقندی علت طغيالان خجسالتانی را تالاثي۲۶۵آورد)

» دوبيالالالت ازديالالالوان حنظلالالاله باد،يسالالالی باد،يسالالالی ميدانالالالد ومينويسالالالد  

رووزی احمالالالدبن عبالالالد  خجسالالالتانی را پرسالالاليدندکه تالالالومردی خربنالالالده 

بودی به اميری خراسان چون رسيدی؟ گفالت  دربالاد،يس درخجسالتان 

 روزی ديوان حنظله باد،يسی همی خواندم ، بدين دو بيت رسيدم  

 شـوخطرکن زکام شـیر بجوی          مهتری گر بکام شـیردراست

 یاچو مردانت مرگ رویا روی        بزرگی و عزو نعمت و جاییا

 داعيالاله ئالالی دربالالاطن مالالن پديدآمدکالاله بالاله هيچوجالاله درآن حالالالت کالاله 

انالالالدربودم راضالالالی نتوانسالالالتم بالالالود. خالالالران را بفالالالروختم واسالالال  خريالالالدم 

وازوطالالن خالالويش رحلالالت کالالردم وبخالالدمت علالالی بالالن الليالالث برادريعقالالوب 

وبازدولت صفاريان درذروه اوج عليين پرواز همی کرد. ليث شدم... 

و چون يعقوب از خراسان به ،زنين شد از راه جبال، علی بالن الليالث 

مالالرا از ربالالاط سالالنگين بازگردانيالالد و بالاله خراسالالان بشالالحنگی اقطاعالالات 

فرمالالود. و مالالن از آن لشالالکر سالالواری صالالد بالالراه کالالرده بالالودم و سالالواری 

بالود « کرو »ن الليث يکی بيست از خود داشتم و از اقطاعات علی ب

و دوم خواظ نيشاپور، چون به کرو  رسيدم فرمالان عرضاله کالردم ، 

آنچه بمن رسيد، تفرقه لشالکر کالردم و بلشالکردادم ، سالوار مالن سيصالد 

شد. چون بخواظ رسيدم و فرمان عرضه کالردم، خواجاله گالان خالواظ 

تمکينی نکردند و گفتند  ما را شحنه يی بايدبا ده تن . رأی من بالر آن 

جمله قرار گرفت که دست از طاعت صفاريان بر داشتم و خالواظ را 

بيالرون شالدم و باله بيهالق )سالبزوار( « بشالت»،ارت کردم و بروستای 

بيامدم و نيشاپور بگرفتم و  ٠در آمدم . دوهزار سوار بر من جمع شد

کالالارمن بابگرفالالت و ترقالالی همالالی کالالرد تالالا جملالاله خراسالالان خويشالالتن را 

 (۶٨«) اين دو بيت شعر بود. مستخلص گردانيدم. اصل آن همه
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بدينسالان خجسالتانی در نيشالاپور علالم طغيالان بالر افراشالت وبنالای 

مخالفالالالت را بالالالا عمالالالرو گذاشالالالت.عمرو بالالالرای سالالالرکوبی خجسالالالتانی بالالاله 

نيشاپورلشکر کشيد. دراين لشکرکشی محمد پسر عمرو و علی برادر 

عمرو الليالث نيالز بالا عمالرو همالراه بودنالد. در نيشالاپور ، خجسالتانی از 

لشکر عمرو به شالهر ممانعالت کالرد ، چالون علالی بالرادر عمالرو دخول 

مخفيانه باله خجسالتانی خبالر داد کاله طرفالدار اوسالت، خجسالتانی از ايالن 

خبالالر قالالوت گرفالالت و بالالر سالالپاه عمالالرو شالالبيخون زد و عمالالرو شکسالالت 

خالالورده بالاله هالالرات عقالالب نشسالالت. خجسالالتانی هنالالوز هالالم عمالالرو رادنبالالال 

ير شالالهر نمالالوده ،شالالهر هالالرات رابمحاصالالره کشالاليد، ولالالی چالالون از تسالالخ

عالالاجز آمالالد، متوجالاله سيسالالتان گرديالالد و پالالس از قتالالل و،الالارت فالالراوان 

ربيالالع ابخالالر  ۲٨درفالالراه، بسالالوی مرکالالز سيسالالتان )زرنالالن( تاخالالت و در

هجری درپای حصار زرنن رسيد. محمالدبن حسالين درهمالی ۲۶۷سال 

داماد عمرو)شوهرفاطمه بنت عمرو( که عامالل سيسالتان و عبالد  بالن 

بن سرورکه وکيل عمرو درسيستان محمد بن ميکال وهمکار اوشادان 

بودنالالد، بالاله دفالالاع شالالهر برخاسالالتند. خجسالالتانی کالاله خالالود را درتصالالرظ 

شهرسيستان هم ناکام ديد، به سپاه و همراهالان خالود امالر داد تالا حوماله 

شهر و محالت بين زرنن و خراسان را ،ارت کنند. مردم که از ايالن 

بدنبال سپاه  قتل و ،ارتگری خجستانی بستوه آمده بودند، بهم برآمدندو

خجستانی به حرکت افتادند و هرکه ازسپاه او بدست مردم آمالد، نالابود 

کردند وبدينگونه درنظام قوای خجستانی بی نظمی و شکست افتاد.از 

بن يوسالظ عامالل هالرات را در  طرظ ديگالر، عمالرو در هالرات، فضالل

رأس قوايی به نيشاپور فرستاد تالا مالا در خجسالتانی را باسالارت آورد، 

لحه منصور بن مسلم که قبالً برادرش ابراهيم بن مسلم بدست اما ابوط

خجستانی کشته شده بود، بر نيشاپور حملاله بالرد و مالادر خجسالتانی را 
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دستگير و در هرات به عمروليث تسليم کرد. خبر اين واقعه سبب شد 

 تا خجستانی هرچه زودتر از سيستان به نيشاپور برگردد.

مت، منصالب سپاهسالابری ابوطلحه منصور در برابالر ايالن خالد 

( امالالا خجسالالتانی تاسالاله سالالال ديگالالر همچنالالان بالاله ۶۹خراسالالان را يافالالت. )

قمالالری، توسالالط  ۲۶٨مقالالاوت دربرابرعمالالرو پرداخالالت تالالا آنکالاله درسالالال 

دونفراز،المالالان خالالاص خودبقتالالل رسالاليدو نيشالالاپور دوبالالاره بالاله تصالالرظ 

( مگالالر ابوطلحالاله بالاله عمالالرو خيانالالت کالالرد ، ابتالالدا بالالا ۷٠عمالالرو درآمالالد.) 

ه در مرو برضد عمرو شوريد وچندی بعد پشيمان شالده رافع بن هرثم

بالاله نالالزد عمروآمالالد و عمالالرو او را عفالالوکردولی دوبالالاره بالالا سالالپاهی کالاله 

عمالالرو او را بمالالدد محمالالد پسالالرخود بالاله فالالارس فرسالالتاده بالالود، بالاله خليفالاله 

موفق پيوست. و عاقبت شوم اين خيانت آن شد کاله موفالق بجالرم آنکاله 

، ويالرا گرفتاله مصالادره ابوطلحه قصد بازگشت به نزديک عمالرو دارد

کالالرد و هرچالاله از اسالالباب امالالارت و بزرگالالی و سپاهسالالابری داشالالت از 

اوگرفته به ابوالعباس معتضد فرزنالد خالود بخشاليد و شالماتت ايالن کالافر 

 (.۷۲هـ( ) ۲۷۵نعمتی بوی بازگشت )

 عمرو از خيانت ابوطلحه و يکصد و پنجاه هالزار لشالکر موفالق 

گاه و مجبور شد ازکرمالان باله که بمقابله با عمرو حرکت کرده بودند آ

بن عمالالرو مالالريض شالالد و  سيسالالتان بالالازگردد، در اثنالالا  راه لالالوت محمالالد

فرسالنگی  ۲۳هـ در محل راشالاک در  ۲۷۴ابول  جمادی ١۹درتاريخ 

 (۷۳زرنن ازجهان در گذشت. )

 

  سیاست ضد و نقیض بغداد:

 هجری نماينده موفق با پيام صل  نزد عمرو  ۲۷۵در ماه صفر 

های کرمان و فارس و خراسالان را در بالدل  د و سرزمينبه سيستان آم

هالالالزار هالالالزار )ده مليالالالون( درهالالالم خالالالراج طالالالور مقاطعالالاله بالالاله عمالالالرو  ده
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واگذارکرد. عمرو اين مقاطعاله را پالذيرفت و ا ز نماينالده خليفاله موفالق 

هزار درهم نيز او  ابصب ( به نيکوئی پذيرائی کرد و مبل  پانصد )ابی

« سالبکری»ت همراه بالا نماينالده خالود بخشيد و وی را با هدايای پرقيم

)،الم يعقوب که از اهل رخن بود( باله بغالداد فرسالتاد. موفالق از ديالدن 

نالام عمالرو را بالر هماله »هدايای عمالرو خشالنود گشالت و فرمالان داد تالا 

« ها و دکانها بر نبشتند. عالمتها ومطردها )علمها( وسپرها و در خانه

سيسالتان بجالالای عمالرو باله فالالارس سالفر کالرد و در  ۲۷۶( در سالال ۷۴)

خود، احمد بن شهفور )شاهپور( بن موسی را، وکيل حرب و نمالاز و 

خالالراج و شالالاهپور آزاد مالالرد را در وکالالالت و خزانالاله شالالريک او مقالالرر 

کرد. د رهمين اَّوان، علی بن ليث که در اثر همکاری با خجستانی از 

طرظ عمرو در قلعاله بالم کــرمالـان زنالدانی بالود، از زنالدان آنجالا فالرار 

گروهالی خالود را باله سيسالتان رسالانيد، ولالی در سيسالتان وکيالل کرده با 

عمرو احمد بن شاهپور و از هر بن يحيی او را روی ندادند و او هالم 

و  ٠يکی ازمخالفان عمروالليث رفت« رافع بن هرثمه»بخراسان نزد 

چندی بعد در دهستان باد،يس از جهان چشم پوشيد. همينکه موفق از 

م و رفتن او باله نالزد رافالع اطالالع يافالت، فرار علی بن ليث از زندان ب

نامهالالای عمالالرو را محالالو کردنالالد از اعالالالن در بغالالداد »فالالوراً امالالر داد تالالا 

( عمالرو نيالز پالس از اطالالع فرمالان داد تالا ۷۵.« ) هـ ۲۷۶اندر شوال 

( اختالظ موفق و عمرو سالبب ۷۶نام موفق را از خطبه برانداختند. )

نجالا شالد کاله هماله باله های خونين در فارس و اهواز و مرزهای آ جنگ

هالالالـ( موفالالالق درگذشالالالت و  ۲۷٨نفالالالع عمالالالرو تمالالالام شالالالد در همالالالين اَّوان )

معتضالالد بالالا   بجالالای او قالالرار گرفالالت. وی دسالالت صالالل  بسالالوی عمالالرو 

کردن ،ايلالاله  دراز کالالرد و عمالالرو آنالالرا پالالذيرفت و بعالالد متوجالاله خالالاموش

 ( ۷۷رافع شد. )
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 ايکه عبد  خجسالتانی د رنيشالاپور ابن اثير مينويسد  در موقعی

بر عمرو ،الب شد، رافع بن هرثمه با حکام مازندران همدست شالده، 

بنالالای مخالالالظ و ضالالديت بالالا عمالالرو را گالالذارد. در مالالوقعی کالاله تالقالالی 

طرفين صورت گرفت، حاکم مازندران بعهد خود وفا نکالرد و کمکالی 

به رافع ننمالود. رافالع در جنالگ مختصالری از عمالرو بسالختی شکسالت 

د و از آنجالا چالون همالواره از خورد و پالس از آن باله ابيالورد فالرار کالر

جانالالب عمروليالالث تعقيالالب ميشالالد، خالالارج شالالده راه نخشالالب را در پالاليش 

گرفت. اما در بين راه عمروليالث جلالو او را گرفالت و مغلالوبش نمالود. 

در اثر اين حادثاله جمالع کثيالری از لشالکريان رافالع باله سالپاهيان عمالرو 

پيوسالالتند. چالالون رافالالع کالالار را بالالدينمنوال ديالالد، بالالرای طلالالب مسالالاعدت و 

شتيبانی نزد پادشاه خوارزم رفت. اما پادشاه خوارزم به حيله وی را پ

( پالس از ايالن ۷٨هالـ(. ) ۲٨۳کشت و سرش را نالزد عمالرو فرسالتاد. )

العالالاده بالالاب رفالالت تالالا آنجالالا کالاله از خليفالاله  واقعالاله اعتبالالار عمروليالالث فوق

معتضد درخواست حکومالت مالاورا النهر را نمالود. خليفاله نيالز عهالد و 

را برای وی فرستاد و ضمناً ناماله کوتالاه باله  لوای حکومت ماورالنهر

مها دسهت تهو کوتهاه »امير اسماعيل سامانی هالم نوشالت بالاين مضالمون 

 (. ۷۹) «نکردیم زان عمل که کرده بودیم. والسالم

 ها پيش عمرو  و جعفر باعهد و هديه»... گرديزی مينويسد که  

ه و شد، و اندر آنجا هفت دست خلعت بود و بزنه بالود منسالو  باله بالدر

مرصع بجواهر و مرواريد و تاجی مرصع بياقوت و جواهر و يالازده 

اسالال  بالالود از آن جملالاله ده اسالال  بالالزين و سالالتام زريالالن و يکالالی را زيالالن 

ولگام و ستام زرين و مرصع بياقوت و مرواريد و چهار دست و پای 

ها پاليش عمالرو  او نعل زريالن بسالته و صالندوقها بساليار. پالس ايالن هدياله

هالا  ندر سرای عمرو بنهادند و جعفر آن خلعتبگذرانيدند و صندوقها ا

يگالالان يگالالان انالالدر عمالالرو همالالی پوشالاليد. و هالالر دسالالتی کالاله پوشالاليدی دو 
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رکعت نماز کردی و شکر آن بگذرادی، پس عهد مالاورا  النهالر پاليش 

او بنهاد. عمرو گفت  اين را چه خواهم کرد کاله ايالن وبيالت از دسالت 

شاليده. جعفالر اسماعيل بيرون نتالوان کالرد، مگالر بصالد هالزار شمشالير ک

 (٨٠« )گفت  اين تو خواستی، اکنون تو بهتر دانی...

 

 آخرین نبرد عمرو: 

  هفتالاد »روزيکه عمروليث به جنگ اسالماعيل سالامانی ميرفالت، 

« هزار سوار عرضه کرد، همه بر گستوان دار با سالل و عدتی تمام

( و بروايالالت دولتشالالاه ٨١« )مطالالبخ او راچهارصالالد اشالالتر ميکشالاليد»و 

(. حابنکالاله قالالوای ٨۲«. )ان مطالالبخ عمالالرو را ميکشالاليدندهشالالتاد کالالارو»

امير اسالماعيل ده هالزار سالوار بالود کاله رکالاب اسالپان از چالوب داشالتند 

(طالالرفين در بلالالخ آمالالاده نبالالرد شالالدند و ٨۳« )برگالالی و فقالالر. از،ايالالت بی

بادی درآمد چون صاعقه کاله »های سخت کردند تا آخرين روز  جنگ

مالرو همالی حالرب روز شب گشت و لشکر عمالرو هزيمالت کردنالد و ع

کالالالرد تالالالا بگرفتنالالالدش، روزشالالالنبه يالالالک شالالالب مانالالالده ازربيالالالع ابخرسالالالنه 

 ( ٨۴« )هجری. ۲٨۷

 مولظ تاريخ بخارا ، ابوبکرمحمدابن جعفر نالر شالخی جزئيالات  

واقعه را بدين گونه شرل ميد هد که ظاهرا" صحي  تر از تمام ضبط 

عمروليالث ناماله کردباله ابالوداود » های ديگر است . ابالن جعفرگويالد   

ه اميالالالالالالالر بلالالالالالالالخ بالالالالالالالود، وبالالالالالالاله احمالالالالالالالدبن فريغالالالالالالالون کالالالالالالاله اميالالالالالالالر کالالالالالالال

کوزکانيان)گوزگانالالالالالالالان(بود، وبالالالالالالاله اميالالالالالالالر اسالالالالالالالماعيل کالالالالالالاله اميالالالالالالالر 

ماورا النهربود، ومالر ايشالان را باله طاعالت خالويش خوانالد، وعهالدهای 

نيکو کرد، واينها به فرمان او پيش رفتنالد وخالدمت نمودنالد. رسالول باله 

ن اميالالر بلالالخ نزديالالک اميالالر اسالالماعيل آمالالد ونامالاله بالالداد از اطاعالالت نمالالود

وامير گوزگانان خبر داد وگفت توبدين اطاعت نمودن سالزاوار تالری، 
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وقدر پادشاهی تو بهتر دانی که پادشاه زاده ای. امير اسماعيل جالواب 

داد که خداوند توبدين نادانی است که مرا با ايشان يکالی ميکندوايشالان 

مالالرا بنالالده انالالد، جالالواب مالالن شمشيرتراسالالت وميالالان مالالن واو جالالز حالالرب 

بازگرد واو را خبر ده تا اسالباب حالرب سالازکند. عمروليالث بالا نيست، 

اميالالران وبزرگالالان تالالدبير کالالرد، وازايشالالان يالالاری خواسالالت درکالالار اميالالر 

اسماعيل سامانی، وگفت ديگر کسی بايدفرستادن وسالخنان خالوش بايالد 

گفتن ووعده های خوب بايد کردن. پس جماعتی از مشايخ نيشاپور را 

بنوشالالت ودر نامالاله يالالاد کالالرد کالاله  از خاصالالگان خالالويش بفرسالالتاد ونامالاله

هرچند امير المفمنين اين وبيت ما را داد، وليکن تالرا بالاخود شالريک 

کردم در ملک،بايد که مرايار باشی، ودل با مالن خالوش داری تالا هاليس 

بدگويی ميان ما راه نيابد، وميان ما دوستی ويگانگی بود. وآنچه پيش 

  از اين گفته بوديم از راه گستاخی بود از سر آن

درگذشالالتيم، بايالالد کالاله وبيالالت مالالاورا النهر نگالالاه داری کالاله سالالرحد 

دشمن است ورعيالت را تيمالار داری، ومالا آن وبيالت را باله تالوارزانی 

داشتيم و جز خشنودی وآبادانی خان ومان تو نخواهيم. واز معروفالان 

نيشاپورچندتن را فرستاد وگفالت مالا را بالرهيس کالس اعتمالاد نيسالت جالز 

مالالا اعتمالالاد کنالی وبالالا مالا عهالالدکنی تالا ميالالان مالالا برتالو، بايالالد کاله تالالو نيالز بر

دوستی استوار گردد. وچون خبر فرستادی عمرليث به امير رساليد، باله 

لب جيحون) آمودريا( ]کس[ فرستاد ورها نکرد تا ]کسالان عمروليالث[ 

از آب بگذرند، وچيزی که آورده بودند از ايشان نگرفتنالد ونياوردنالد، 

 وآنرابخواری باز گردانيدند.

ث را خشالم آمالد، حالرب را راسالت سالاخت. وعلالی بالن وعمرو لي

سروش را کاله سپهسالابر او بالود بالا سالپاه فرمالود کاله بالرود وباله آموياله  

لشکر را فرودآرد وبه گذشالتن شالتاب نکنالد تالا آنگالاه کاله بفرمالائيم. واز 

پس او سپهسابرديگری که محمدبن ليث بود با پنن هزارمرد بفرستاد 
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وسپاه را بداريد. وهرکه از آنجا وگفت که با علی بن سروشتدبير کنيد 

به امان ايد امان دهيد ونيکو داريالد. وکشالتيها سالاخته کنيالد وجاسوسالان 

فرستيد وعمرو ليث لشکرها پياپی ميفرستاد. چون امير خبر يافالت از 

بخارا با بيست هزار مردتالا خالتن کالرد، وباله لالب جيحالون رفالت وناگالاه 

روش خبالالر شالالبيخون بالالرد واز جيحالالون بگذشالالت بالاله شالالب. وعلالالی بالالن سالال

يافالالت زود برنشسالالت وسالالپاه را سالالالل داد. وپيادگالالان را پالاليش فرسالالتاد 

وحرب در پيوست. واز هرسو لشکر امير اسماعيل می درآمد وحرب 

سالخت شالالد، ومحمالدعلی بالالن سالروش برگشالالت واو نيالز گرفتارشالالد. واز 

معروفان نيشاپوربسيار گرفتار شدند. و ديگر روزامير اسماعيل سپاه 

وعلوفالاله داد وهمالاله رابالاله نزديالالک عمروليالالث  عمالالرو ليالالث را بنواخالالت،

فرستاد...و از آن بعد تا يکسال عمروليث باله نيشالاپور بمانالد و،منالاک 

واندوهگين وپشيمان. وميگفت من کين علی سروش وپسرباز خواهم. 

وچون امير اسماعيل خبريافت که عمروليث تدارک حرب می سالازد، 

ز وبيالالالت وی مالالالر سالالالپاه خالالالويش را گردکالالالرد وعلوفالالاله ايشالالالان بالالالدادوا

ترکسالالالتان وفر،انالالاله سالالالی هزارمالالالرد رسيدوبيسالالالت وپالالالنجم ذی القعالالالده 

محمدبن هارون را بالا مقدماله لشالکر فرسالتاد وخالود روز ديگالر بيالرون 

رفالالت واز جيحالالون بگذشالالت وسالالپاه از هرجالالای بالاله آمويالاله گردکالالردواز 

بخارا به شهر خوارزم رفتند، وتا دوشنبۀ ديگرکار راست کردند و از 

.و عمروليث شارستان حصار بگرفت، وخود آنجا روی به بلخ آوردند

پالالاليش شارسالالالتان سالالالپاه فالالالرودآورد. ولشالالالکر بالالاله رده گردبرگالالالرد خنالالالدق 

بگرفت، وچند روز بود تا سپاه درآمد وبارها استوار کرد، وباله مالردم 

چنالالان نمالالود کالاله مالالن از شهرشالالما برگالالردم ومالالردم را دل خالالوش کالالرد. 

تا کارداران  وامير اسماعيل علی بن احمدرا به فارياب فرستادوفرمود

عمروليث رابکشتند. وبسيارمال بياورند. واز هرجای کسان فرستاد تا 

 کسان عمروليث رامی کشتند ومال می آوردند.
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وامير اسماعيل به علی آبادفرودآمالد و ساله روز آنجالا مقالام کالرد 

واز آنجا لشکربرداشت وچنان نمالود کاله باله نمازگالاه خواهالد فالرود آمالد 

چون عمرو چنان بديالد ، آن جانالب  .کردندوآن راه  را فراختر فرمود 

در وازه ها استوار کرد ولشکر بدان جانب پاليش داشالت و منجنيالق هالا 

و عالالراده هالالا بالالدان جانالالب راسالالت کالالرد وبالالدان راه نمازگالالاه کمالالين نهالالاد 

وچندجای لشکر را مشغول کالرد. پالس چالون بامالداد شالد، اميالر ماضالی 

فالرود آمالد،  راه بگردانيد وبرراه ديگالر بالدر شالهر رفالت و باله پالل عطالا

عمرو ليث از ايالن کالار باله تعجالب بمانالد ومنجنيالق هالا نيالز بالدان جانالب 

بايست بالردن و اميالر اسالماعيل ساله روز آنجاپائيالد و بفرمالود تالا آب از 

شهر بالر گرفتنالد و ديالوار همالی کندنالد وراه راسالت کردنالد تالا روز ساله 

شنبه بامداد که امير اسمعيل با اندک سپاه بر نشست وبالدر شالهر رفالت 

ليث بيرون آمد وحرب در پيوسالت وحالرب سالخت شالد ولشالکر ، عمرو

وی بالاله هزيمالالت شالالدند ولشالالکر در پالالی ايشالالان همالالی تاخالالت وبعضالالی را 

همالالالی کشالالالتند وبعضالالالی را همالالالی گرفتنالالالد تالالالا بالالاله هشالالالت فرسالالالنگی بلالالالخ 

برسيدند. عمرو ليث را ديدندبا دوچاکر، يکی بگريخالت وآن ديگالر باله 

پرسالالاليدند عمروليالالالث درآويخالالالت، پالالالس عمروليالالالث را بگرفتنالالالد. از او 

چگونه گرفتالار شالدی؟ گفالت  همالی تالاختم اسالپم فالرو مانالد... و مالن بالر 

اسبی بودم که پنجاه فرسنگ رفتی و بسيار آزموده بودم، امروز چنان 

سست همی رفت که خواستم فرود آيم. پاهای او بجوئی فرو شالد و از 

اس  فرو افتالادم و از خالويش نوميالد شالدم، دو ،الالم قصالد مالن کردنالد، 

مالن بالود او را گفالتم براسال  مالن بنشالين وبگريالز، وی بالر آنکس که با 

اس  من نشست، نگالاه کالردم چالون ابالر همالی رفالت، دانسالتم کاله آن از 

 دولتی من بوده است، عيب اس  نيست. بی

وعمروليث را پيش اميالر اسالماعيل آوردنالد.عمرو ليالث خواسالت 

که پياده شود، اميرماضی دستوری نداد وگفت من امروز با توآن کالنم 



قیام ها.... حماسۀ  393 

دمالالالان عجالالالب دارنالالالد. وبفرمالالالود تالالالا عمروليالالالث را بالالاله سالالالراپرده کالالاله مر

فرودآوردنالالد، وبالالرادر خالالويش را بالاله نگالالاه داشالالتن او فرسالالتاد واز پالالس 

چهار روزامير را بديد. عمروليث را بفرمود تالا بپرساليدند کاله چگوناله 

گرفتالالار شالالدی؟ گفالالت  همالالی تالالاختم، اسالالپم فرومانالالد، فرودآمالالدم وخفالالتم، 

يکالالالی از ايشالالالانتازيانه رهالالالا کالالالرد ودو،الالالالم ديالالالدم بالالاله سالالالرمن ايسالالالتاده، 

وبربينالالی مالالن بنهالالاد، گفالالتم از ايالالن پيرمالالرد چالاله ميخالالواهی، سالالوگنددادم 

مرايشالالان راکالاله مالالرا هالالالک نکننالالد. فالالرود آمدنالالد وپالالای مرابوسالاله دادنالالد 

ومرازينهار دادند. يکی از ايشان مرابالر اسال  نشالاندو ومردمالان جمالع 

يالد اسالت، قيمالت آمدند وگفتندبا تو چيست . گفتم با من چنالد داناله مروار

هريکالی هفتالالادهزاردرم، وانگشالتری خالالويش بالدادم ومالالوزه از پالای مالالن 

بيرون کردند، لختالی گوهرهالای گرانبهالا يافتنالد. وسالپاه مراانالدر يافالت.  

ودر آن ميان امير اسماعيل را ديدم از دور، خواستم فروآيم، باله جالان 

وسالالرخويش سالالوگندم داد فالالرود مالاله آی، دل مالالن قرارگرفالالت ومالالرا بالاله 

فالالرودآورد، پالالس اميالالر اسالالماعيل نزديالالک مالالن انالالدر آمالالد ومالالرا  سالالراپرده

بنواخت وعهد کرد که ترا نکشم، وبفرمودتا مرا درعماری نشانند وبه 

حرمالالت بالاله شهررسالالانند. وبالاله شالالب مالالرا بالاله شهرسالالمرقند در آوردنالالد، 

چنانکالالالاله از اهالالالالل سالالالالمرقندهيچکس راخبالالالالر نبالالالالود.و اميالالالالر اسماعسالالالالل 

به سه هزار درم وبهای  انگشتری من بخريد از آن کس که با وی بود

آن بداد، وبه نزديک من فرستاد، ونگين انگشالتری يالاقوت سالر  بالود. 

وعمروليالالث گفالالت در روز حالالرب بالالا مالالن چهالالل هالالزار درم بالالود کالاله در 

جنگ بردند.... عمروليث امير اسماعيل را گفت من به بلخ ده خروار 

زر پنهالالان کالالرده ام، بفرمالالای تالالا بياورندکالاله امالالروز بالالدان سالالزاوارتری. 

ميالالر اسالالماعيل کالالس فرسالالتاد وبياوردنالالد، جملالاله بالاله نزديالالک عمروليالالث ا

فرستاد. واميراسماعيل راهرچند الحال کردند، هيس قبول نکالرد.] پالس 

 (٨۵.« )آن زر  را عمرو ليث چی کرد؟[ 
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 عمرودر زندان بغداد:

مفلالالالالالالالظ تالالالالالالالاريخ بخالالالالالالالارامی گويدکالالالالالالاله چنالالالالالالالدی بعالالالالالالالد نامالالالالالالالۀ 

اسماعيل رسيد،امير اميرالمفمنين)معتضد( به طلب عمروليث به امير 

اندوهگين شد از جهت عمروليث، فرمان خليفه را رد نتوانست کردن 

. فرمالالود تالالا عمروليالالث را درعمالالاری نشالالانده بالاله بخالالارا آوردنالالد. واميالالر 

اسماعيل از شرم روی به  وی ننمالود. وکالس فرسالتاد کاله اگالر حالاجتی 

داری بخواهه عمروليالث گفالت   فرزنالدان مالرا نيکالو دار و ايالن کسالانی 

مرا می برندوصيت کن تا ايشان مالرا نيکودارنالد. واميالر اسالماعيل که 

همچنان کرد. و او را به عماری نشانده به بغداد فرستاد وچون عمرو 

 ليث به بغدادرسيد، خليفه منشور خراسان را به اميراسماعيل فرستاد.

گرديزی مينويسد که چون عمرو را نزد معتضد بردند، معتضد 

رتو کفايالالالت شالالالد و دلهالالالا از شالالالغل تالالالو فالالالارغ الحمالالالد  کالالاله شالالال»گفالالالت   

 (٨6« .) گشت...و بفرمود تا او را بزندان باز داشتند.

ها،  و عمالالالرو معتضالالالد را انالالالدر هديالالاله» قالالالول ديگالالالری ميگويالالالد 

اشتری دو کوهان فرستاده بود به اندازه مالاده پيلالی بالزرگ، عمالرو را 

(معتضالالد در اول ٨۷« )در آن روز بالالر همالالان اشالالتر در بغالالداد بردنالالد.

واسالالت عمالالرو را بالاله سالالبب خالالدمات او بعالالالم اسالالالم آزاد کنالالد ولالالی ميخ

وزيالر معتضالد، او را « قاسالم بالن عبالد »های  ظاهراً در اثالر شاليطنت

بزندان فرستادند، و بعد در زندان کشته شد، امالا خليفاله معتضالد بعالدها 

 ( ٨٨پشيمان شد و بدر الکبير را بدسيايس وزير قاسم نيز کشت. )

 بردنالالالد و در زنالالالدان بالالالود تالالالا بالالالابخره  بالالالاری عمالالالرو را بزنالالالدان

هزار ربهاط )کاروانسهرای( و پانصهد مسهجد آدینهه و منهاره »مرديکه 

( در زنالالالالدان بغالالالالداد از ٨۹) «هههههای بیابههههان. ههههها و میل کههههرد. دون پل
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شالالدن و مالالرگ عمالالرو  م(. در کشته ۹٠۲هالالـ =  ۲٨۹گرسالالنگی بمالالرد )

 مورخين اختالظ نظر دارند. 

 ه در بسالالتر مالالرگ از زبالالان برخالالی ميگوينالالد  چالالون معتضالالد خليفالال

را بخواسالالت و چالالون « صالالافی خرمالالی»افتالالاد يکالالی از خاصالالگان خالالود 

اونميتوانسالالت حالالرظ بزنالالد يالالک دسالالت بالالر چشالالم نهالالاد و دسالالت ديگالالر 

برگالالردن بماليالالد )مقصالالودش ايالالن بالالود کالاله مالالرد يالالک چشالالم را گلالالو بايالالد 

بريد( چه عمرو ليث را يک چشم بود. ولی صافی خرمی اين امر را 

ميدانسالالت کالاله معتضالالد در حالالال نالالزع اسالالت و نيالالز انجالالام نالالداد. زيالالرا 

نميخواست عمرو را بکشد. و چون مکتفی خليفاله نالو، وارد بغالداد شالد 

از وزير )قاسم بن عبيد ( پرسيد که عمرو چگونه است وزيالر گفالت 

زنده است، مکتفی از اين خبر خالوش شالد چاله عمالرو او را هنگاميکاله 

د واونيالز ميخواسالت های بساليار فرسالتاده بالو در ری اقامت داشت تحفه

آمالد. بنالابر آن در  در حق عمرو احسان کنالد ولالی وزيالر را خالوش نمی

( و نيز گويند ۹٠ساعت کس فرستاده و عمرو را در زندان بکشتند. )

در هنگامالالالاله مالالالالرگ خليفالالالاله معتضالالالالد از وی ،فلالالالالت شالالالالد و در زنالالالالدان 

 ازگرسنگی بمرد. يا اين را بهانه قتل وی ساختند.

  

 یث :سیاست مالی ودرآمدعمرول

  عمرو برادر يعقوب و جانشين وی روش برادر را تعقيب کالرد 

عمرو شغل امارت »بگفته گرديزی «. هرگز ضعيظ را نيازردی»و 

تر ضبط کالرد و سياسالتی چنالان پاليش  خراسان را هرچه نيکوتر و تمام

گرفت چنانکه هيچکس بر آنگونه نگرفته بود. عمالرو بالس هوشاليار و 

( اقتدار عمرو ماننالد بالرادرش يعقالوب ۹١« )رائی بود. ُگربُز و روشن

باسالالاس شمشالالير تالالأمين ميشالالد و بالالدان جهالالت بالالود کالاله عمالالرو مجبالالور 

ميگرديد برای پيشرفت پالنهای جنگی خويش پول داشته باشد. عمرو 
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داران تهياله ميديالد  ها را از طريق ضبط اموال متمولين و پالول اين پول

و گالالرد پيالاله انالالدر شالالکم گنجشالالک نباشالالد، انالالدر شالالکم گالالا+»و ميگفالالت  

« پولداران»ها( را از شکم  ها )پول ( و بنابرين وی اين پيه۹۲«) آيد.

ايکالالاله باسيسالالالتم بسالالاليارمنظم  آورد و بقالالالول بالالالار تولالالالد، درخزينه درمالالالی

 (۹۳اقتصادی اداره ميشد،می انباشت. )

 گرديالالزی ميگويالالد کالاله عمالالرو امالالوال اشالالخاص را بعالالد از آنکالاله 

، ضالالبط ميکالالرد. يی بالالراش ميتراشالاليد در فرصالالت بسالاليار مسالالاعد بهانالاله

اندازه ماليات و عايدات عمرو بطور دقيق معلوم نيست ولالی از روی 

 ماليات دوره طاهريان ميتوان اندازه ماليات عمرو را حدس زد.

 باله عقيالالده طبالری در سالالال وفالات عبالالد  بالن طالالاهر مالياتيکالاله از 

( و ۹۴مليالون درهالم بالال  ميگرديالد. ) ۴٨تمام وبيات جمع ميشالد، باله 

 ٨۲۷-٨۲۶هـ =  ۲١۲-۲١١خردادبه و اطالعات سالهای ) بعقيده ابن

پرداخالالالالت عبالالالالارت بالالالالود از  م( خراجالالالالی کالالالاله عبالالالالد  بالالالاله خليفالالالاله می

 ۲٠٠٠گوسالفند  ۲٠٠٠اسال  اصاليل،  ١۳( درهم نقالد ۴۴ ٨۴۶ ٠٠٠)

 ١۳٠٠پارچالاله،  ١١٨۷درهالالم ارزش داشالالت،  ۶٠٠ ٠٠٠،الالالم ،زکالاله 

 (. ۹۵پاره آهن )

هالـ =  ۲۲١د، در سالال اگر گفته قدامه مورد قبول و اعتماد باشال

مليون درهم بشالمول پالول  ۳٨ميالدی عبد  تعهد نمود که مبل   ٨۳٨

های کتالالان بخليفالاله المعتصالالم بدهالالد. از ايالالن  هالالا و گوسالالفند و پارچالاله ،الم

گفته ميتوان استنباط کرد که پول باقيمانده را طاهريان خود در خزينه 

ن بالر عالالوه خود  می انداختند. يعقالوبی عقيالده دارد کاله خالراج خراسالا

بخالالش ،نالالايم کالاله بالاله چهالالل مليالالون بالالال  ميگرديالالد در دسالالترس طاهريالالان 

گذاشته شده بود که از آن بهر راهی که بزم ميديدند استفاده ميکردند. 

های زيالادی در جيالب  مليون از عالراق بالا تحفاله ١۳بر عالوه اين مبل  

 (۹۶طاهريان ميريخت. )



قیام ها.... حماسۀ  397 

 قلمالرو وی نبالود  ظاهراً ماليات عمرو که ماورا النهر در حيطه

از طاهريان کمتر ميباشالد، ولالی در اينجالا بايالد اضالافه نمالوده گفالت کاله 

ماليات عمرو تماماً بدون اينکاله بالرای خليفاله جمالع و فرسالتاده شالود از 

هايی که از جنگ هالا بدسالت  گاه به بغداد تحفه آن خودش بود. مگر گاه

 هالـ عمروليالث ۲٨۳ميآورد ميفرستاد. مسالعودی ميگويالد کاله  در سالال 

هالالالای خراسالالالان را بالالالا  پادشالالالاه خراسالالالان صالالالد سالالالتور و بسالالالا از حماری

های خراسالالانی و چهالالار هالالزار  های فالالراوان مملالالو از خواسالالته صالالندوق

مليون( درهم بالدربار المتوکالل خليفاله بغالداد هدياله فرسالتاد کاله  ۴هزار )

در آن جمله بتی بود از روی )صفر = مس( که پادشالاه صالفاری آنالرا 

ورده بالالود. ايالالن بالالت مجسالالمه زنالالی بالالود در بالالالد بسالالت و داور بدسالالت آ

دارای چهالالار دسالالت کالاله دو دسالالت آن بالالرنن طالئالالی مرصالال  بالالا جالالواهر 

هالای کوچالک ديگالری  سر  و سپيد بود. همچين در بالين ايالن هالدايا بت

وجود داشت که بر روی آنها زيورها و جالواهر کالار شالده بودنالد. ايالن 

ش هالالا را سالاله روز در اداره پلالاليس قسالالمت شالالرقی بغالالداد بالاله نمالالاي تمثال

 ( ۹۷گذاشتند و بعد آنرا بدار المعتضد بردند. )

 تاريخ باری اشاره ميکند که همينکه عمرو بعنوان نخستين شالاه 

مسالاللمان امالالر داد نالالام خليفالاله را از خطبالاله براندازنالالد و در عالالوض نالالام 

خودش را بر منبرها ذکر کنند، دستگاه خالفت حکالم تکفيالر و لعالن او 

خراسالالان وی را نفالالرين کننالالد. را صالالادر کالالرد و هالالدايت داد در منالالابر 

(۹٨) 

 به عقيده ابن خلکان خراسان از ديرباز چون عمرو فرمانروای 

( در بالاره سياسالت اداری عمالرو گفتاله ۹۹ماهر و زرنگ نديالده بالود. )

اند که باری سپاه عمرو از يکی از کوچه بالاغ هالای نيشالاپور در حالال 

وچالاله عبالالور ميکردنالالد کالاله شالالاخه هالالای پالالر از سالاليب از ديالالوار بالالاغ در ک

خميده بود ، عمرو بيکی از افراد خود دستور داد تا ببيند کدام يک از 
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سپاهيان او دسالت دراز ميکنالد و ساليبی از درخالت ميکنالد و بعالد باله او 

سپاهيان از کوچه باغ گذشتند اما هيچد ستی بسوی سيبها  .اطالع بدهد

عمرو ازين نظم لشکريان شادمان گشت. در همان نيشاپور ٠دراز نشد

عمرو روزی به گردش بيرون شد ، گريه کودکی از داخل يک گويند 

باغ توجه او را به خود جلب کرد ، عمرو پيش رفت و ديد که کودک 

از مادرش ميخواهد تا ساليبی باله او بدهالد ، امالا مالادر زيالر بالار کالودک 

نمی رود. عمرو از مادر می پرسد که چرا از دادن سيب به کالودکش 

را نمی شالناخت، جالواب داد کاله تالا  دري  ميکند؟ مادرکودک که عمرو

هنالالوز مالالامورين ماليالالات ايالالن ميالالوه هالالا را نديالالده و ماليالالاتش را تعيالالين 

ننموده اند بنالابرين نميتوانالد باله کالودکش ساليبی بدهالد. عمالرو از متانالت 

ايالن مالادر مسالرور ميشالود و دسالتورميدهد تالا از بالاغ هالای ميالوه منبعالالد 

 ماليات گرفته نشود. 

 ( ميالالآورد کالاله، ١٠٠گرديالالزی ) راجالالع بالاله سياسالالت مالالالی عمالالرو 

عمالالرو سالاله خزانالاله داشالالت  خزانالاله اول بشالالمول ماليالالات زمالالين و ديگالالر 

ها به مصارظ و مخارج نيروهای نظامی ميرساليد. خزاناله دوم  ماليات

( و از ضالالبط امالالوال آن عسالالاکر و ١٠١ماليالالاتی بالالود کالاله از احالالداث )

بسالت، تهياله ميشالد و از پالول همالين  نظاميانيکه کمر بخالدمت دشالمن می

نه برای خدام صادق و اشراظ و قاصدان انعالام داده ميشالد. بالاری خزا

عمرو در نيشابور باله قاصالد خليفاله کاله فرمالان مالاورا النهر را بالرايش 

( و سوم خزينه مال خالاص ١٠۲آورده بود هفت هزار درهم بخشيد. )

ان انالدر وجاله نفقالات و  بودکه ازبهر،له و ضالياع جمالع شالدی و خالرج

 (١٠۳ان شدی.)̃ مطبخ و مانند

 عمالالرو معالالاش نظاميالالان را د رهالالر سالاله مالالاه يکبالالار بالالا مراسالالم و 

تجليل خاص ميداد که همين رسم در عهد سامانيان و ،زنويان و حتی 

انالالد.  يالالاد کرده« بيسالالتگانی»دوره سالاللجوقيان باقيمانالالد و از آن بعنالالوان 
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( ابن خلکان و گرديزی تفصيل ايالن مراسالم معالاش دادن عمالرو ١٠۴)

از سالمی گرفته اسالت، اينطالور در دسالترس را به نظاميان که ظاهراً 

 ما ميگذراند 

 عمرو معاش کلياله لشالکريان را در اختيالار کارمنالد مخصوصالی 

يالالاد ميشالالد ميگذاشالالت. عالالارض در روز توزيالالع « عالالارض»کالاله بنالالام 

معاش، در جايگالاه مخصوصالی قالرار ميگرفالت و هنگالامی کاله صالدای 

آمدنالالد.  دو کالالوس بالالرزگ بلنالالد ميشالالد، افالالراد نظاميالالان، بالاله آنجالالا گالالرد مالالی

شاگرد عارض دفتر »های پول گذاشته ميشد،  درمقابل عارض خريطه

نخسالتين »و نامهای لشکريان را بصدای بلند ميخوانالد و « پيش گرفته

و عمالالرو بالالا اسالال  و سالالالحش از مقابالالل « نالالام عمالالرو بالالن ليالالث برآمالالدی

عالالارض ميگذشالالت، عالالارض بالالا دقالالت تمالالام اسالال  و ابالالزار آنالالرا معاينالاله 

و ميداد. عمالرو بعالد از آنکاله پالول را در درهم بد ۳٠٠ميکرد و سپس 

اش ميگذاشالالت و شالالکر خالالدا را بجالالای مالالی آورد. در جالالای بلنالالدی  مالالوزه

نشست و عساکر سواره و پياده را که از جلو عارض ميگذاشتند و  می

خلکالان بالين ايالن رسالم و مراسالالم  معالاش ميگرفتنالد، مشالاهده ميکالرد. ابن

انوشالاليروان  معاينالاله و توزيالالع معالالاش دوره ساسالالانی مخصوصالالاً خسالالرو

 (.١٠۵بيند ) شباهت زياد می

 بهرحال چنان مينمايد که عمرو در تنظيم خزانه و راه مصرظ 

اش خالی باشد. بنالابر  آن توجه خاص داشته و نميخواسته است، خزينه

تالا آنالروز کاله سالپاه )عمروليالث( باله طالاهر بالن »روايت تاريخ سيستان 

ار هالالزار عمروليالالث بيعالالت کردنالالد، انالالدر ارگ جداگانالاله سالالی و شالالش بالال

شالالش مليالالون( درهالالم بالالود دون دينالالار و جالالواهر و  و هالالزار درهالالم )سی

هالالا همالاله  هالالا پالالر بالالود و بالاله قلعالاله اسالالپهبد )بش( و ديگالالر قلعالاله  خزانالاله 

خانه و خزينه بودو جامه و سلي  و ستوران را کس عالدو احصالا   گنن

نداشت کاله چنالد بالود و ضالياع وعقالار و مرکبالان بزرگالوار و ده هالزار 
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جمالادی ابول سالال  ١۷)طالاهر روز « بيرونالی ،الالم سالرای بالود دون

(سپاهيانی که زيالر لالوای يعقالوب ١٠۶هـ به سيستان اندر آمد(. ) ۲٨۷

آمدنالالالد. خالالالواه مخالالالواه چشالالالم آن داشالالالتند کالالاله ،يالالالر از  و عمالالالرو گالالالرد می

بيستگانی، يعنی معاش مرتب رسمی، از مال ،نيمالت نيالز برخالوردار 

 باشند.

 

 غنایم جنگی دولت عیاران :

های ،ربی  ار عظيم ،نيمت که در سوق الجيشیبرای درک مقد

در فارس و اهواز و در شرق در سر حالدات هنالد باله چنالگ لشالکريان 

-۵های  افتالالاد، دو سالاله مثالالال کالالافی خواهالالد بالالود  در سالالال صالالفاری می

ور شالالد، و علالالی بالالن  ، يعقالالوب بالالر کرمالالان و فالالارس حملالاله ٨۶٨ ۲۵۴

مغلس  حسين بن قريش عامل خليفه در فارس و سپهسابر او طوق بن

را مجبور به فرار گردانيد. و از ،نالائمی کاله باله سيسالتان حمالل نمالود، 

هالالزار اشالالتر، يالالک هالالزار قالالاطر وابغ و  محالالض از قسالالم حيوانالالات پنن

مليون درهم که از آن جمله چهار  ای اس  تازی بود، به عالوه سی گله

مليالالون درهالالم و چهالالل هالالزار دينالالار از مالالال مصالالادره علالالی بالالن الحسالالين 

 (١٠۷گرديد. ) بخت برگشته حاصل

 آباد را مجرد، حوالی اصالطخر، کاله متعلالق  يعقوب از قلعه سعيد

جو موسالوم بالاله محمالد بالالن و اصالل حنظلالالی بالالود  باله مالالردی بساليار حادثالاله

، درم و دينار و آبت و أوانی زريالن ٨۷۶هـ    ۲۶۳( در سال ١٠٨)

گران بها، و ،يره به ،نيمالت گرفالت، کاله فقالط حمالل و  و سيمين، البسه

هالالالالای اشالالالالتر و ابغ را سالالالالی روز  ال ،نميالالالالت، کارواننقالالالالل ايالالالالن امالالالالو

( يعقالالالالوب بعالالالالد از تهاجمالالالالات سالالالالال ١٠۹مصالالالالروظ نگالالالاله داشالالالالت. )

بالالالاله سالالالالوی اراضالالالالی کافرنشالالالالين وادی رودخانالالالاله کابالالالالل و  ٨۷١ ۲۵۷

افغانستان شرقی، پنجاه عدد بت زرين، و سيمين، بالرای معتمالد خليفاله 



قیام ها.... حماسۀ  401 

فرسالالتاد کالاله در مکالاله معظمالاله در معالالرض تماشالالای مسالاللمانان بگالالذارد. 

عمرو بن الليالث از ،نالائم زمينالداور وسالرحداث هندوسالتان بتالی مسالين 

،نيمالالت گرفتالاله بالالود کالاله بالاله شالالکل زن و دارای چهالالار دسالالت و کمربنالالد 

سالاليمين مرصالالع بالاله جالالواهر عالالالی سالالاخته شالالده و در پيشالالگاه آن بالالت، 

های مرصع کوچکتر قرار داشت، و اين هماله بالر عالراده کالوچکتر  بت

 ( ١١٠کشيده ميشد.)  قرار گرفته بود، که بوسيله حيوانات

 درسايه رهبری يعقوب وعمرو بن ليالث، » به عقيده بوسورت  

سگزيان پابرهنه و بی چيز، خلفای عباسی را گرفتالار تنگنالا ونالاگزير 

بالالاله دادن بالالالاج کردنالالالد وطاهريالالالان اشالالالرافی را از وبيتالالالداری خراسالالالان 

برداشالالتند. برسراسالالر جنالالوب ايالالران تالالا اهالالواز واصالالفهان اسالالتيال يافتنالالد 

پروازی های آنان تابدانجا رسيدکه برآن شدند تاحاکميت خود را  وبلند

از اين  .درآن سوی آمودريا و سرزمين ماورا النهر نيز گسترش دهند

گذشته، سالحهای مسلمانان با چنان شالور وگرمالی از راه زمينالداور و 

زابلسالالتان بالاله کابالالل وفراسالالوی آن بالالرده مالالی شالالدکه تالالا آن زمالالان سالالابقه 

 نداشته است.

 

 فرهنگی : مسایل

 در زمينه فرهنگی، گفتن اين نکتاله خالالی از اهميالت نيسالت کاله  

برخالی از کهنتالرين پالاره هالای شالناخته ادب فارسالی نالوين ناله همالان از 

محالاليط اشالالرا فالالی دربالالار سالالامانيان در بخالالارا سالالر بالالرآورد کالاله درآن از 

)ايالالالن اصالالالطالل « حماسالالاله فئالالالودالی»جملالالاله بالالاله پالالالرورش وگسالالالترش 

می پرداختند، بلکاله از محاليط عالامی و  ازساخته های ريبکا است( نيز

 پس مانده اميران نخستين صفاری نيز برجوشيد.

 يعقوب درميان اطرافيان خالود شالاعرانی بگفته تاريخ سيستان،  

م هالرات وپوشالنگ را از ٨۶۷ق =۲۵۳داشت که پس از آنکاله وی در
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حاکم طاهری بنام محمدبن اويس ) ابراهيم بالن اليالاس سالامانی درسالت 

ميالالر صالفاری رادر اشالالعار عربالالی مالدل گفتنالالد. يعقالالوب اسالت( گرفالالت، ا

ان نميتوانسالالت ايالالن اشالالعار را درک کنالالد وبالاله يکالالی از کالالار بدسالالتان ديالالو

چیزی که مهن انهدر نیهابم »ظ گفت  رسايل خود به نام محمد بن وصي

ازاين روی محمدبن وصاليظ باله سالرودن شعرفارسالی « چرا بایدگفت؟

در اين دوره از آنجا روی آورد. پيدائی ادب بومی در ميان صفاريان 

پيداست که تاريخ سيستان خود هنگامی که به ذکالر تشالويق يعقالوب از 

ادب نوفارسالالی مالالی پالالردازد، آن را بالالا مالالداي  عربالالی شالالاعرانی کالاله در 

 خدمت حمزه بن آذرک خارجی بودندمقايسه می کند. 

 بدين ترتيالب سيسالتان از اوايالل دوره صالفاری سالهم فراوانالی در 

سالالی درمشالالرق قلمالالرو ايالالران داشالالته اسالالت. زنالالده کالالردن فرهنالالگ نوفار

عالالالالوه بالالالر شالالالاهنامه وحماسالالاله رسالالالتم ازسالالالده پالالالنجم هجالالالری )يالالالازدهم 

مالالاليالدی( باشالالالمارفراوانی داسالالالتانهای حماسالالالی برميخالالالوريم کالالاله ذيالالالل 

يالالا بالاله جنبالاله هالالايی ازحماسالاله مالالی پردازندکالاله  شالالاهنامه فردوسالالی هسالالتند

فردوسالالالالی بالالالالدانها نپرداختالالالاله اسالالالالت. چنالالالالدين اثالالالالرازاين گونالالالاله، بالالالالويژه 

شاسبنامه اسالدی طوسالی ريشاله هالای اسالتواری درجنالوب افغانسالتان گر

 دارند.

 دوره ای را در سيستان بپايان می  عيارمنش برآمدن صفاريان 

بردکه دوره استيالی دوصدساله تازيالان برزنالدگی سياسالی و فرهنگالی 

هالم ماليالدی سيسالتان از آن سوم هجری = ندرسده اين سرزمين است. 

خلفای بغدادفرمان می بردنالد، جالدا گرديالد سرزمين های که مستقيماً از

وپالالس از آن هرگزگالالردن بالاله طاعالالت خالفالالت بغالالداد نالالداد. درعالالوض، 

درچنالالالدين سالالالده آينالالالده اعضالالالای خانالالالدان صالالالفاری، اگرچنالالالد گالالاله گالالالاه 

فرمانگزار ودسالت نشالانده همسالايگان قدرتمنالدخود بودنالد، بالا ايالن هماله 

نالد. گوئی توانستند پاره ای قدرت وحاکميالت را در دسالت خالود نگهدار
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اين وفاداری تنها درپايان سده نهم هجری )پالانزدهم ماليالدی( از ميالان 

رفت، واز آن پس سيستان هويت جداگانه خود را عمدتاً از دست دادو 

 وبيت مرزی امپراتوری صفوی گرديد. 

 اگرچه سلطه سياسی عرب برسيستان پايالان گرفالت، امالا اعتبالار 

فرهنگ وتربيت يافتاله، زبان ودانش عربی در همه محافل مسلمانان با

مدتی دراز سيستان را يکی از مراکز تحقيالق درهماله دانشالهای عربالی 

نگهداشت. چنانکه در اين مدت به علمأ واديبان فراوانی برمی خوريم 

 ( ١١١که دارای نسب سجستانی هستند. )

 درسده چهارم هجری )دهالم ماليالدی( اميرصالفاری، ولالی الدولاله 

م( حالالالامی سالالالخاوتمند ۹۶۳-١٠٠۳ق= ۳۹۳-۳۵۲خلالالالظ ابالالالن احمالالالد )

دانشهای سنتی عرب بود. وی علما  ودانشمندان سيستان راگرد آورد 

تا تفسيری برقرآن بنويسندکه جامع تر از همه تفاسير پيشالين ونالا سالخ 

آنهالالا باشالالد، تفسالالير مفسالالران گذشالالته توضالالي  داده شالالود، قرائالالت هالالای 

ه گوناگون يادآوری گردد، هماله مسالايل نحالوی وزبانشالناختی بالاز نمالود

هالزار دينالار  ۲٠شود و همه روايات درست مطرل گالردد. گوينالد وی 

هزينالالاله ايالالالن طالالالرل کالالالرد وسالالالرانجام شالالالمارمجلدت تفسالالالير بالالاله يکصالالالد 

 (١١۲جلدرسيد . ) 

 بنابراين، درنگاهی بگذشته، ميتالوانيم ببيناليم کاله دوره عالرب در 

سيستان از اهميت شکل گيری ويژه ای برخوردار اسالت. ايالن وبيالت 

المی پهنالالالاورتری گرديالالالد، امالالالاچون سيسالالالتان در بخشالالالی از جهالالالان اسالالال

حاشيه جهان اسالم نهاده بود و بواسطه اينکه پالاره ای جالدا افتالاده گالی 

جغرافيالالائی داشالالت، دودمالالانی بالالومی در پايالالان دوره اسالالالمی توانسالالت 

حاکميتی پی افگند که تا اندازه زيادی معيارهای اسالمی عالادی آن را 

 ( ١١۳برپا استوارکرده بود.) 
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  سقوط دولت عیاران :علل 

چون عمرو ليث در جنگ بلخ اسير شالد ، طالاهر و يعقالوب دو   

سالالپاه، از طريالالق هالالرات بالاله زرنالالن  محمالالد بالالی عمالالرو بالالا ديگالالر  پسالالر 

زمالالام امالالور  سالالرهنگان  و بزرگالالان سالالپاه  بازگشالالتند و بالالر طبالالق فيصالالله 

هجالری( داده   ۲۷4امپراتوری صالفاری باله طالاهر بالن محمالد ) متالوفی 

 ۲٨۹اهپور به مقالام وزارت منسالوب گرديالد ) محالرم بن ش شد و احمد 

همالالان آ،الالاز کالالار ، معلالالوم بالالود کالاله  ( ولالالی از ١١4)   م .( ۹٠۳هجالالری 

زنالان و  کبالوتران و  طاهر مالرد سياسالت و کشالور و اداره نيسالت و باله 

شالالراب و لهالالو و لعالالب بيشالالتر از امالالور مملکالالت داری عالقمنالالد اسالالت. 

ولالالت  سالالر سالالوی نشالاليب ايالالن د» کالالار آمالالدن طالالاهر  بنالالابر ايالالن بالالا روی  

بنالالدگان يعقالالوب ليالالث ( بالالا  سالالبکری )ياسالالکزی، يکالالی از  ( ١١5) «نهالالاد.

طالاهر، بالزودی اميالر  شناخت نزديالک از خصوصاليات روحالی و ذوق 

طاهر را تحت تاثير گفته ها و مشوره های خالود قالرار داد ، و زميناله  

صادق و وفالادار بخالانوادن صالفاری را ) چالون    قتل سه نفر از رجال  

محمالد کاله هالر ساله آن در  شالاهپور و حمالدان بالن  و محمالد پسالران احمد 

برخالوردار  هالای فالراوان  عهد عمرو ليث مورد اعتماد و از صالحيت 

عبالد   بودند ( مهيا ساخت. با ازميان رفالتن ايالن اشالخاص وزارت باله 

بن ميکال و سپاهسابری به سبکری تعلق گرفالت . سالبکری  بن محمد 

و فرمالانبردار طالاهر وانمالود ميکالرد ،  يالع خالود را مط در عين حاليکاله 

داشالت و او را  سالر و سالری  پشت سر با ليالث بالن علالی بالن ليالث   نيالز 

بگالالرفتن امالالارت تحالالريص مينمالالود و خالالود  بالالا آلالالوده کالالردن آب مالالاهی 

  ميگرفت. 

بالل بن ازهر از بنو اعمالام طالاهر کاله حالاکم کرمالان بالود و از   

خت و پالاليش دسالالتی و را بخالالوبی ميشالنا سالالبکری  سالابق ليالالث بالالن علالی و 

قلمالرو صالفاری بالد   مداخلة آنها را در امور مملکالت و سرنوشالت آينالده 
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فرجالالام ميديالالد، در کرمالالان بالالر روی ليالالث بالالن علالالی شمشالالير کشالاليد ولالالی 

سرهنگان و عياران پای در ميان گذاشتند و موضوع بمصالالحه ميالان   

هنگالالامی کالاله طالالاهر بالاله پالالارس لشالالکر کشالاليد و  .  (١١6شالالد.) آن دو حالالل 

صغير به خليفه المکتفی  گری بدر  پس از تصرظ با ميانجی  پارس را

  بخشيد تا خاصه خويش گرداند . 

طاهر ليث بن علی و بالل بن  سبکری و عبد  بن محمد وزير 

ميکالرد  و بالل باز هم در پالارس مالحظاله  ازهر در سپاه طاهر بودند. 

ن ساخته و سالرهنگا که سبکری چگونه طاهر را بازيچه دست خويش 

بالالالالاليش از طالالالالالاهر بالالالالالن محمالالالالالد، از سالالالالالبکری اطاعالالالالالت و  و سالالالالالپاهيان 

سبکری را گذاشت. ولی طاهر  فرمانبرداری ميکنند ، بنای مخالفت با  

آن درن  را عياشالی و لهوبالازی کالور کالرده بالود و  که چشم بصاليرت او 

پهالالالن کالالالرده بالالالود ديالالالده   سالالالقوط را کالالاله سالالالبکری بالالالر روی او و دولالالالتش 

سرهنگ عياران سيستان خشم گرفت  نميتوانست ، بر پسر ازهر، اين

سيسالالتان برگالالردد. امالالا  و او را فرمالالان داد تالالا بالالا خالالدم و حشالالم خالالود بالاله  

بالاله سيسالالتان بالالرای آينالالدن طالالاهر و بالالرادرش  سالالبکری بازگشالالت بالالالل را 

امالر توقيالظ بالالل  يعقوب پر خطر جلوه داد و طالاهر را وادار سالاخت  

ن نرفته بود بن ازهر را صادر کند.هنوز بالل ازاصطخر فارس بيرو

يوسظ بن يعقوب از جانب طاهربه او رسيد وی را گرفته در قلعۀ  که 

  ( ١١۷کرد تا در آنجا درگذشت.) محمدبن واصل زندانی 

طالالاهر پالالس از مالالدتی عياشالالی و تعالالدی بالالر مالالردم فالالارس ،  اميالالر   

و تعنيظ از مردم آنجا وصالول  به جبر  هدايا و تحفه های که عمال او 

بالالرای  را نيالالز  د خليفالاله المکتفالالی فرسالالتاد و فالالارس کالالرده بودنالالد ، بالاله نالالز

خليفالاله واگالالذار شالالد تالالا جالالزو امالالالک خاصالاله خالالويش سالالازد و خالالود بالاله 

و هاليچکس را بالالار » هجالری (  ۲۹١،الره رجالالب  بازگشالت.)  سيسالتان 

مشايخ را بالار دادی و  مشغول شد ، نه  نداد و روز شب بشراب و لهو 
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همه روز آن جمع   نه لشکری را ، و استران و کبوتر دوست داشتی ،

کالالردی و بالالدان نگالالاه کالالردی ... و تعصالاليب افتالالاد بالاله سيسالالتان  انالالدرين  

سمکی و صدقی ( و بسيار مردم کشته شالد  روزگار ميان ) فرقه های  

». (١١٨ )  

هاليچکس چيالزی  از »او روال کار خود را چنين اداماله داد کاله   

ور چرا ماليات ( نخواستی ، گفتی ظلم و ج نستدی و از رعيت مال ) 

که جهان برگالذر اسالت.  تا آنچه هست بکار برم تا خود چه باشد  کنم ، 

بالره  و اندر عطيات اسراظ کردی ، بسيار  اما تبذير کردن اندر نفقات 

بساليار شالدی ، چندانکاله  و مرغ بر خوان نهادی و حالوی ، و زيالادت 

نتوانستی خورد. تاشا گردان مطبخ به بازار بردنالد و باله  کس از حشم 

چالاله بالاله دينالالاری خريالالده بالالودی بالاله  ( بفروختنالالد چنانکالاله هالالر ١١۹طالالرل) 

گنجهالا بالرين  بالودی تالا آن هماله مالهالا و  درهی بفروختند ، چندين ،البن 

  ( ١۲٠) «دادی. جمله بشد ، و استران بسيار داشتی و همه را يخ  آب 

يعقوب برادر طاهر بن محمد بن عمرو دسالت کالم از بالرادرش   

چنانکالاله روزی در مقابالالل چهالالار بيالالت  داشالالت المالالال  ن در اسالالراظ بيالالت 

صالالالالله  هالالالالزار درهالالالالم  بشالالالالاعری کالالالاله او را مالالالالدل گفتالالالاله بالالالالود، شالالالالانزده 

( همچنالالان هالالر دو بالالرادر بالاله سالالاختن کالالا  هالالای پالالر شالالکوه و ١۲١) داد.

زرنالالن و بسالالت بالاله مسالالابقه بالالی سالالابقه دسالالت زدنالالد،  در  بسالالاتين مجلالالل 

ورده آمالد هرچاله مالال فالراز آ » مفلظ تاريخ سيستان ميگويد    چنانکه 

مالالالراد هالالالا کالالاله بالالالودی صالالالرظ همالالالی  انالالالدر بناهالالالا و بسالالالاتين و لهالالالو و 

پس مالهالا کمتالر گرفالت و عملهالا ضالعيظ گشالت و »   ( ١۲۲«)کردند. 

( طالالاهر سالالالی ١۲۳) «دولالالت بالاله آخالالر رسالاليد. مفنالالات بسالاليار گشالالت و  

بوستانی که آنجا فرمالايش  و از کا  و  چندين بار به بست سفر ميکرد 

هالر  و گالاهی  د و مجدد اً باله زرنالن بالاز ميگشالت داده بود ديدن می نمو

دو بالالالرادر مرکالالالز را خالالالالی ميگذاشالالالتند و بالالاله بسالالالت يالالالا فالالالارس لشالالالکر 
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لزومی برخزينه بيت المال تحميالل مينمودنالد .  بی  ميکشيدند و مخارج 

  تا آنکه 

سیم کهه همهه بکهار بهرده و  از زر و  اندر خزینه مال نماند »   

ووانهی فهروختن و زرینهه و سهیمینه  انهدر داده شد و دست فهرا کردنهد 

و بناها سهاختن و  درم و دینار زدن و بکار بردن اندر حدیث مطبخ ،  

ستوران که آن هی  بکار نبود و به بست فرمهان  استران حریدن ، و 

و بسههتانها سههاختن  طههاهر تهها نههه گنبههد بههر آوردنههد ) تههو در تههو (  داد 

و هم به بسهت خضهرایی  اندر آن شد پیرامون آن و میدانها ، و مالی 

آن کههرد و  در دیوانسههت بطههرف میههدان بههر آورد و مههالی انههدر  کههه بههر 

لههب هیرمنههد نزدیههک پههل ، بههه  کوشههک دیگههر کههرد هههم بههه بسههت بههر 

قصهرها  زرنج اسهت ( قصهر بوالحسهن ، ایهن همهه  سیستان ) مقصود 

کهار مجههانی ( نخواسههت و   –بهدرم کههرد و از ههیچکس حشههر ) بیگههار 

آنهرا  که بکار نبود و عطیتها بی معنی که همی داد  قات دیگر اند و نف

  ( ١۲4«)همیداد. که بایست نمیداد و او را که نبایست 

بدينگونالاله دولالالت صالالفاری در سراشالاليبی سالالقوط و زوال قالالرار    

،يالر عاقالناله و دور از کشالور داری ،  طاهر بالا سياسالت  گرفته بود و 

کرده ميرفت. زيالرا   و صاظ تر زمينة اين سقوط را هر چه عميق تر 

باله بالازی  از مالها به کار بردن بر نا چيالز ، و » بقول مفر  سيستان 

دور از رمالوز « نشاط مشغول بودن ، و اهتمالام پادشالاهی نالا بالردن  و 

و هرچالاله » جامعالاله اسالالت . بالالزودی بزرگالالان  رهبالالری  کشالالور داری و 

ند که ترسان شدند و دانست بسيار  بخردان سپاه بودند از عاقبت آن کار 

خالوردن از   پادشاهی با کبوتر بازی دير نمايد و با روز و شب شراب 

خزينه برداشتن و ننهادن ... ) بالابخره ( ايالاس بالن عبالد  کاله مالردی 

خرد و کمال بود و يعقوب و عمرو را خدمت کالرده بالود .   کاری و با 

ايالن پادشالاهی مالا باله » رفت و گفت     دستوری خواست و پيش طاهر 
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پادشالاهی بالا هالزل   ستديم و تو به لهو همی خواهی کاله داری ، شمشير 

نتوان داشالت. پادشالاه را داد و ديالن بايالد و سياسالت و سالخن و سالوط و 

. ايالالالن سالالالخن ننيوشالالاليد و او را دسالالالتوری داد کالالاله بالالاله کرمالالالان   سالالاليظ  

  ( ١۲5«)برفت.

ليث بن علی به سيستان و زرنن وارد شالد  اما طولی نکشيد که   

طاهر و برادرش مجبالور  شهر را بگرفت و  ختصر و پس از نبردی م

سالر  پوشالبده بالود باله  به فرار شدند و اين ليث بالن علالی آن روز لبالادن 

  (١۲6«.)-هجری  ۲66 -نام کردند « شير لباده » همين سبب او را  

هجری بقصر يعقوبی اندر  ۲۹6ابخر  جمادی  ۲٨ليث روز پنجشنبه  

روز بعد ) جمعاله  ضبط نمود و طاهر بن و محمد را  نشست و خزاين 

ذکر کردند . در فراه ، بست و  جمادی ابخر ( نامش را درخطبة  ۲۹

را  ) گرمسالالالير ( نيالالالز امالالالارت ليالالالث بالالالن علالالالی را تائبالالالد و نالالالامش   کالالالش 

  درخطبه ها خواندند .

متعاقباً ليث بن علی عمال خود را بهر سو ،رض جمالع آوری   

ستان خبالر رساليد کاله سالبکری بالا آوان به سي  ماليات فرستاد . در همين 

، طالاهر و يعقالوب  بالود زد وبندی که در فارس با خليفالة المقتالدر داشالته 

پسران محمد بن عمرو  را با دسيسه دستگير کالرده باله بغالداد فرسالتاده 

  .   است  

انعکاس اين خبر در سيستان با تأثر و تأسظ هواخواهان دولت 

احب ديالوان رسالايل بن وصاليظ سالکزی صال محمد  عياران مقابله شد و 

مناسالبت اشالعاری  ، بالدين  يعقوب ليث که شاعر دربار يعقوب نيز بالود 

  سروده که دو سه بيت آن ين ست   

 تی بــود شـده بی قـياس        عمرو بر آن ملک شده بود رأس مملکـ  

  از حد زنگ تا بحد روم و گاس  سند تا بـحد چين و ترک     از حد 

 مانــد عقوبت به عقب بر حواس     غا بــرفت   دولــت يعــقوب دريــ
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( ١۲۷) 

 

در اين هنگام عامل بست از جانب طاهر بن محمالد بالن عمالرو، 

دررُخد)قنالالالدهار ( فورچالالاله بالالالن حسالالالن و در   محمالالالد بالالالن زهيالالالر بالالالود و 

،الالالب   (١۲٨.)  زابلسالالتان زمينالالداور احمالالد بالالن سالالمن ) يالالا سالالمی ( و در 

عامالالالل و « سالالالخجک » بالالالرادر سالالالبکری و در ،الالالزنين شخصالالالی بنالالالام 

،الب اولالين کسالی بالود کاله از دادن ماليالات زابلسالتان  فرماندار بودند .  

عامالل ،الزنين ) سالخجک ؟ ( از  باز زد و متعاقباً  به ليث بن علی سر 

کردگالی معالدل  سيستان بسر  تاديه ماليات انکار کرد، اما نيروی که از 

دی بالالرادر ليالالث بالالن علالالی بالالرای سالالرکوبی ،الالالب مالالامور شالالده بالالود بالالزو

سالالبکری را دسالالتگير کالالرده بالاله سيسالالتان فرسالالتاد و سالالپس  ،الالالب بالالرادر  

بدسالالت معالالدل بالالن علالالی « سالالخجک  » ،الالزنين  متوجالاله ،الالزنين شالالد. در 

،الزنين مخالفالت خالود را  کشته شد و اموال او ضبط گرديد مگالر سالپاه 

با معدل  اشکار کردند و بر ضد او بشالوريدند. معالدل موضالوع را باله 

خواسالالت . بالالزودی لشالالکری از سيسالالتان سيسالالتان گالالزارش داد و کمالالک   

حسالن درهمالی دامالاد عمالرو ليالث و باله همکالاری   تحت قيادت علالی بالن 

بسالوی ،الزنين بحرکالت   نيروهای کمکی زمينالداور و رخالن ) قنالدهار( 

افتادند. با رساليدن ايالن لشالکر ،ايلاله ،الزنين بصالل  انجاميالد و معالدل و 

  ( ١۲۹) سپاه سيستان به وطن شان مراجعت کردند.  

سپاه سيستان ازيالن سالفر نفسالی براحالت نکشاليده بودنالد کاله هنوز 

سالالرهنگان بسالالت و زمينالالداور و هفالالت هالالزار   ليالالث بالالن علالالی بالالامردان و 

حرکالالت کالالرده  سالالبکری  سالالواره نظالالام سيسالالتان بجانالالب فالالارس بجنالالگ 

بزودی بم و سيرجان و کرمان و اصطخر و شيراز بدسالت او مسالخر 

رفتالاله بالالود، بالالدر سالالبکری از تالالرس ليالالث بالاله بغالالداد نالالزد خليفالاله  گشالالت .  

برخاسالالت و از ليالالث بالالن علالالی  ميالالانجگری  صالالغير پيشالالکار خليفالاله بالاله 
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ليالالث  تالالرک گويالالد.  خواسالالت تالالا وبيالالت فالالارس را کالاله خاصالالۀ خليفالاله بالالود 

تقاضای سبکری را از خليفه نمود ، در اين آوان بدر الصغير خود را 

فالارس رسالانيد. محمالد بالن زهيالر شالهمرد بمقابلاله پرداخالت  اصطخر  به 

خالالورده عقالالب نشسالالت . شکسالالت  شکسالالت  رويش کالالم بالالود ولالالی چالالون نيالال

وادار  و او را  محمالالد بالالن زهيالالر، ليالالث بالالن علالالی را دسالالت و پاچالاله کالالرد 

ساخت از طريق کوهبند عقب نشينی نمايد. درين عقالب نشالينی کاله از 

کوه پايه های صعب البالور صالورت گرفالت. سالپاه ليالث  دره ها و  ميان 

ر فرجالالام در نبالالردی شالالد و د جالالانی و مالالالی  متحمالالل خسالالارات هنگفالالت 

بالرادر  شالد و معالدل  مختصری خودش نيز دستگير و به بغداد فرستاده 

  (١۳٠) او نيز از راهی به عقب رفت کاله از نيشالاپور سالر بالدر آورد. 

بالالرادرش ابالالو علالالی محمالالد بالالن علالالی بالاله امالالارت  از ليالالث بالالن علالالی  پالالس 

  هجری (.  ۲۹٨  ،رن ماه محرم  سيستان برداشته شد ) يکشنبه 

رادر ديگالالرش از نيشالالاپور بالالر کرمالالان تاخالالت و بعالالد از معالالدل بالال

نالزد بالرادر « مالی بالزرگ بالی انالدازه  » سامان با  ،ارت و چپاول آن 

آمالالدن بالالرادر  ديالالدن و  بالاله سيسالالتان آمالالد . در ابتالالدا محمالالد بالالن علالالی از 

خوشحال شالد ولالی بعدترساليد کاله مبالادا حکومالت را از چنالگ وی بالدر 

زنالدانی کالرد ، منتهالا « گ زرنالن ار» معدل را به  لذابرادر خود  کند، 

را در زنالالالدان بالالالرايش  عالالاليش و تالالالنعم  همالالاله روز  همالالاله گونالالاله اسالالالباب 

  ميفرستاد . 

خليفه المقتدر همينکه ليث بن علی را در بغداد زندانی کرد، باله 

نامه يی فرستاد و ضمناً حکومت خراسان و  احمد بن اسمعيل سامانی  

کرد که فوراً به سيستان   عهدن او شناخت و گوشزد سيستان را نيز در 

باله  بالن علالی المالرورودی را  لشکر بفرستد. احمالد بالن اسالماعيل حسالين 

همالالراه  سپهسالالابری سيسالالتان گماشالالت و خالالواهرزاده خالالود را بالالا فالالوجی 

ن وارد شد و معالدل ستانگذشت که سپاه سامانی به سي وی کرد. ديری 
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ه بودنالد و بيشترشان روستائيان تربيت نشد کثيری که  بن علی  با سپاه 

پيشالواز سالپاه سالامانی  بودنالد باله  ( در سالپاه او داخالل شالده  رطور ) حش

حالالالوالی  ظالالالاهراً روسالالالتائی بالالالوده در « ) رامتالالالو» شالالالتافت و در محالالالل

  خاشرود نزديک کده ( بين طرفين جنگ سخت درگرفت. 

هجالالری در سالالپاه  ۲۹٨سالالوم رجالالب  سالالر انجالالام روز پنجشالالنبه   

( بقتالالل   هالالزار نفالالر) حشالالری ود سالاله  سيسالالتان شکسالالت وارد آمالالد و حالالد 

بزرگالالان  رسالاليدند . محمالالد بالالن علالالی بالاله شالالهر عقالالب نشسالالت و بالالا تالالدبير 

نمالود و ضالمناً بالرادرش را نيالز از زنالدان  جنگهای حصالاری را آ،الاز 

تامن شارستان نگالاه  ترا قصبه نگاه بايد داشت » گفت   بيرون آورد و 

زيالر  معالدل همينکاله شارسالتان را ولالی « دارم . برادر گفالت نيالک آيالد.

محمالد بالن  سلطه خود ديد، طبل امارت خود را بر ضد برادر نواخت.  

روز هفالتم » توانست با دو دشمن به نبرد پردازد، لالذا  علی چون نمی 

کالش باله بسالت شالد. چالون باله  هجری شهر بگذاشت و براه   ۲۹٨رجب 

مالردم را  مردمالان و ،الارت و کشالتن و  بست شد جور و سالتم کالرد بالر 

  (١۳١) «  دن از ايشان بلونها  عذاب ،ذابها کرد بمال ست

 

  قیام ابراهیم عریف دربست :

مردم که از دست جور وستم محمالد بالن علالی بسالتوه آمالده بودنالد 

هنگام ابراهيم بن يوسظ العريظ، يکالی از  آماده طغيان شدند.درهمين 

جمعالاله  سالالر بالاله طغيالالان  سالالرکردگان عيالالاران در بسالالت ، در يالالک روز 

نش را سالالالرمه کشالالاليده بالالالود، برضالالالد برداشالالالت و درحالالالالی کالالاله چشالالالما

صالالالالفاريان وبالالالاله هواخالالالالواهی سالالالالامانيان شالالالالعار داد ) بالالالاله اصالالالالطالل  

ومرده باد صفاريان گفت(. کودکان ومردم  امروزی،زنده باد ساماينان 

روان شدند و بزودی  عوام شهر نيز از عقب اودر کوی وبرزن شهر 

و گالالروه بسالالياری از مالالردم بالاله دور او گالالرد آمدنالالد وبالاله همنالالوائی بالالا ا
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پرداختند. ابراهيم عريظ که همنوائی مردم را با خود ديالد، دسالتورداد  

وگدامهای  دولتی حمله کنند،مردم چنالان کردنالد  تا بر دواير و خزاين  

منبالر خطابالاله ای ايالالراد کالالرد  و سالپس بالاله مسالالجد آديناله رفالالت  و ازپشالالت 

مولالالظ   ودراخيالر بنالام احمالالدبن اسالماعيل سالالامانی خطباله خوانالالد و بقالول 

ستان"کاری بکرد که هرگزچنالو نکالرده بالود وبرفالت وحالالش تاريخ سي

( از آن پالالس بالاله ١۳۲وسالالتوران بسياربدسالالت او افتالالاد." ) بالالزرگ شالالد 

محمالدبن علالی ليالث پرداخالت وهروقالت کاله  مقابله با شالهزاده صالفاری  

عريالظ باله مقالابلش  محمد بر شهر حمله می آورد، ابالراهيم بالن يوسالظ 

سالرانجام از فرمانالده می شتافت، وجنگ هالای سالخت بسالرمی آورد تالا 

صالالفاری شکسالالت خالالورد و بسالالوی دشالالت )ظ مالالارگو( عقالالب نشسالالت و  

دسالالت نيافالالت. وقتالالی محمالالد بالالن علالالی بربسالالت   فرمانالالده صالالفاری بالالراو 

  مسلط  شد 

" جالالالور وسالالالتم کالالالرد برمردمالالالان و،الالالارت وکشالالالتن ومالالالردم را   

انالالواع  شالالکنجه هالالا از مالالردم پالالول گرفالالت[ تالالا آنجالالا  عالالذابها کرد.] وبالالا 

وجايها  مبارک همی شدند ودعالا همالی کردنالد تالا  ها که"مردمان برباط

  (١۳۳جورايشان.") مگرفرج يابند از 

آوازه ظلم وستم محمدبن علالی باله گالوش  شالاه سالامانی  احمالدبن 

آمده بود، رسيد واو عنان بسوی بست کشيد  اسماعيل که اينک تا فراه 

رسالاليد  خبرنزديالالک محمالالدبن علالالی  وبالالزودی بالاله بسالالت وارد شالالد." چالالون 

قالت فرمالان داد تالا پالل بسالت بريدنالد وآب بساليار بالود وراه گريالز اندر و

 ۷ -۶کاله بالا او بودنالد، مردمالان بوبن)روسالتای  در  گرفت بالا سالپاهی 

سامانی  را از آب هيرمند عبوردادند  کيلومتری شمال قلعه بست( شاه 

  (١۳4و او به بست اندر آمد.")

مالود شاه سامانی عده يی سپاه ماموردسالتگيری محمالدبن علالی ن  

 )قنالالالالدهار( نيروهالالالالای سالالالالامانی اورا در رخالالالالد وديالالالالری نگذشالالالالت کالالالاله 
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،الارت کالرده بالود، باله  دستگيرکرده با بالار وبناله وامالوالی کاله از مالردم 

بست باز آوردند. اميرسامانی در بست برلالب رود خاناله هيرمنالد اردو 

زد وحکومت  بست را به شخص نيکوسيرو دادگستری بنالام حالاتم بالن  

ن محمالالدبن علالالی را بالاله بسالالت بالالاز آوردنالالد، چالالو عبالالد  چالالاچی سالالپرد. 

محمالدبن علالی از مالردم بسالت  اميرسامانی فرمان داد  همه امالوالی کاله 

مال خالود  گرفته، به صاحبان اصلی بازدهند. وصاحبان اموال هريک 

را پالس گرفتنالد واميرسالامانی تالا چهالالار بيسالتگانی  در بسالت بالاقی مانالالد 

مه مايحتالاج خالود راباله حقوق می داد تالا ايشالان) سالپاه(ه وسپاه خود را 

هشالالتاد وپالالنن  روز بالاله بسالالت بالالود کالاله  پالالول نقالالد بخرنالالد." اميرسالالامانی 

وروزه داشالالالتن  انالالالدرميان سالالالپاه او هالالاليس نديدنالالالد مگرنمازشالالالب کالالالردن  

  (١۳5وجماعت وبانگ نماز وقرآن خواندن.")

 ۳٠٠٠شالالاه سالالامانی، محمالالدبن ليالالث  را باخودبالاله بخالالارا بالالرد  و  

ين کرد،مگربه دستورخليفه  محمالد بالن تعي درهم ماهانه  برايش حقوق 

  خاتمه دادند.  علی را به بغداد فرستاد ودرآنجا به حياتش 

علی بالرادر محمالد در زرنالن از چاله قالرار  و اما وضع معدل بن 

بقصالد بسالت ، معالدل  برادر معالدل از زرنالن  بود ؟  پس از فرار محمد 

از سپاه سامانی آ، در زرنن متحصن شد و جنگ های حصاری را با 

کرد. حسين بالن علالی مالرو رودی سالپاه سالابر لشالکر سالامانی بالا سالپاه  

کرکوی در شمال شرقی زرنن سالنگر گرفالت .   در مقابل دروازن  خود 

شارستان ) شهر( را مورد حمله و  ها، مردم  و از آنجا توسط منجنيق 

ترقالوای حسالين  کمی بعد  هجری (.  ۲۹٨رجب  ١۲آتش قرار دادند ) 

را  « آکالار » به ربض شالهر راه يافالت و دروازن  بن علی مرو رودی

شالعبان همالان  –شد . همزمان با اين پيروزی) پنجشنبه دوم  متصرظ 

حکومت سيستان بنامش صادر شده بود ، "  که فرمان  سال ، سيمجور 

بيست و هفتم شالعبان  روز سه شنبه  کوشک يعقوبی " را اشغال کرد . 
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توسالط قشالون  هر زرنالن نيالز ، دروازه فارس واقع در جنوب ،ربی شال

اشالالغال گرديالالد . دريالالن موقالالع بالاله اميالالر صالالفاری ، معالالدل بالالن علالالی خبالالر  

اسمعيل سامانی بست را متصرظ و برادر او محمد  احمد بن  رسيد که 

بنابراين او هم از مقاومت دست کشيد  است.  بن علی را دستگير کرده 

) شالاهپور شالهفور  احمد بالن  و پيشنهاد شرايط صل  را توسط کثير بن 

مالرورودی   ( که مورد اعتمادش بود همراه با مشايخ شهر نالزد حسالين 

فرسالالتاد و متعاقبالالاً خالالودش نيالالز بالاله پيشالالواز سالالقوط و تسالالليم نالالزد حسالالين  

  هجری ( . ۲۹٨الحجه  رفت ) اول ذی  مرورودی 

در همين موقع سيمجور دواتی به نيروهالای مهالاجم امالر داد تالا   

بسالوزند و بالاروی شالهر را نيالز رخناله  کنالده شهرستان را  دروازه های 

 ۲۹٨دوم ذی الحجه  فردای آنروز )  ها زنند و به شهر داخل گردند . 

  (١۳6) هجری ( زرنن در تصرظ کامل سپاه سامانی بود. 

پالالالالس از آنکالالالاله سيسالالالالتان توسالالالالط سالالالالپاه سالالالالامانی فالالالالت  گرديالالالالد 

خود منصور بن اسحاق سالامانی  واميرسامانی ، سيستان را به پسرعم 

شهر درمنازل  او وارد زرنن شد، لشکريان خود را هم به داخل داد و 

وسالالراهای مالالردم جابجالالا کالالرد و سالالپس بالاله حصالالول  ماليالالات گالالزاظ از 

پرداخت. يکی از رجال آگالاه وزبالان آورسيسالتان بنالام محمالد بالن  مردم 

سالالالندلی( بالالاله نماينالالالدگی از مالالالردم شالالالهر بالالاله  هرمز)معالالالروظ بالالاله مالالالولی 

 "بالاله سيسالالتان   اظهارداشالالت دادخالالواهی نالالزد حکمالالران سالالامانی رفالالت و 

رسم نيست که مال بزيادت خواهنالد ولشالکری باله لشالکرجای باشالد کاله 

مردمالالان را زنالالالان ودختالالالران باشالالد. مالالالردم بيگانالالاله بالاله منالالالزل وسالالالرای  

  آزادمردان واجب نکند."

چون حکمران سالامانی ايالن سالخن نماينالدی مالردم را نشالنيد، وی   

روز بعالد مالردم  باله مشالورت پرداخالت وپالنن با سرهنگان عياران شهر 

باله قتالل سالپاه سالامانی  برضد حاکم سامانی بشورش برخاستند و دست  
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زدند وهمه را يا از دم تي  کشيدند و يا مجبور به فرار نمودند و خالود 

حکمران سامانی به خانه گبالری )زرتشالتی( پنهالان شالد مگردسالتگير و  

له بقايای خاندان صفاری  راکه کودکی ده سا زندانی گرديد و يکی از 

  (١۳۷کردند. ) بود بنام ابوحفص عمرو، برخود پادشاه 

 

 شاهیر عیاران وقیامهای پراکنده آنان :م

  از جملالالاله عيالالالاران معالالالروظ خراسالالالان، نخسالالالتين زن عيالالالار بنالالالام 

بالالالود کالالاله در گالالالروه جالالالوان مالالالردان خراسالالالان برهبالالالری « سالالالتی بی بی»

ابومسالالالاللم خراسالالالالانی شالالالالامل بالالالالود. ايالالالالن زن شالالالالجاع و دبور بعالالالالد از 

های درخشان وگشايش بسياری از مشالکالت هالم رزمالان خالود  کارنامه

آمدنالالد، دسالالت برداشالالت و در جملالاله  کالاله ديگالالران از انجالالامش عالالاجز می

هجری در هرات فوت کالرد  ١۵٠زاهده ها قرار گرفت. وی در سال 

 (١۳٨و در بازار خوش آن شهر مدفون و مزارش معروظ است. )

 ان ايشالان در از مشاهير عياران و سالرهنگان و نقيبالان و سالابر

بالود کاله  ابوالعریانالرشيد، سرهنگ  سيستان قرن دوم در عهد هارون

اصال از سيستان و دربست سرهنگ عياران بالود و در جنگهالای ضالد 

 (١۳۹خالفت عباسی، امير حمزه سيستانی را ياری ميکرد. )

 در قرن سوم هجری عالوه بر يعقوب ليالث و بالرادرانش، کثيالر 

از هر )از بنی اعمام يعقوب ليث( و حامد بن رقاد )ماهای يعقوب( و 

سر بادک و عزيز بن عبد  و عشان و صال  )هالر دو پسالران نصالر 

بستی( و احمد قالولی از بالوبن بسالت، و بالالل بالن ازهالر و يوسالظ بالن 

 يعقوب و محمد بن خلظ بن ليث و ،يره بودند. 

 در قالالرن چهالالارم هجالالری کالاله دولالالت صالالفاری عمالالالً سالالقوط کالالرده 

يستان باز هم وفاداری خود را نسبت باله اوبد و احفالاد بود، عياران س

اين خاندان عيالار مالنش سيسالتانی ابالراز ميداشالتند. چنانکاله در سالالهای 
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هجری( يکی از موالی محمد بن عمرو ليالث کاله محمالد  ۳٠٠  -۲۹۹)

بن هرمز مشهور به مولی سندلی بود، در رأس عياران سيستان قرار 

ا اسالالتفاده از نالالام و محبوبيالالت داشالالت. ايالالن سالالرهنگ عيالالاران توانسالالت بالال

خانالالدان صالالفاری، حکومالالت سيسالالتان را بالالرای خالالود کمالالائی کنالالد. بالالدين 

معنالالی کالاله ابتالالدا يکالالی از کودکالالان ده سالالاله بقيالاله السالاليظ آل ليالالث عيالالار، 

ابوحفص عمرو بن يعقوب بن محمد بن عمالرو ليالث را بعنالوان وارث 

حکومت سيستان برداشت و سپس خودش حکومت را تصالاحب کالرد. 

ران سيسالالتان کالاله بالاله آل صالالفار رابطالاله قالالديم و عهالالدی قالالويم و ولالالی عيالالا

اسالالتوار داشالالتند، محمالالد بالالن عبالالاس گالالورکی )يالالا کالالولکی( را بالاله قيالالادت 

خالالويش برگزيدنالالد و بفالالراه رفتنالالد و از آنجالالا بالاله مخالفالالت و مبالالارزه  بالالا 

طرفالالداران سالالندلی پرداختنالالد و سالالرانجام موفالالق شالالدند مخالالالفين عيالالاران 

وحفص عمالرو صالفاری را باله تخالت سيستان را قلالع و قمالع کالرده و ابال

 (١4٠هـ(. ) ۲۹۹سيستان بنشانند )رمضان 

 اسالالت، کالاله در « زنگالالالود»ديگالالر از مشالالاهير عيالالاران سيسالالتان 

هالالـ( هنگاميکالاله ابالالوحفص صالالفاری بالاله حکمالالدار دربالالار  ۳٠٠حالالدود )

سامانی حسين بن علی مروزی تسليم ميگردد، بامر احمد بن اسماعيل 

ن عيار بزرگ نيز با ايشان است، و شود، اي سامانی به هرات برده می

وقتيکه ابوحفص مذکور بامر پادشاه سامانی به سالمرقند فرسالتاده شالد، 

هالالـ( بالالا عيالالاران ديگالالر کالاله  ۳٠١در ربيالالع ابول )« زنگالالالود عيالالار»

انالالالد، و کالالالانون آزادی  همالالالواره مالالالدار هيالالالاهو و نهضالالالت و جنالالالبش بوده

 (١4١شود. ) اند، کشته می خواهی را گرم نگاه ميداشته

 نامداشالالت کالاله همالالدران « احمالالد نيالالا»ديگالالر از سالالرداران عيالالاران 

هـ( در فتناله ملاليخ نالام اوقالی )کاله بالدر شالهر سيسالتان  ۳٠١عهد )حدود 

آمالالده بالالود، و روز دوشالالنبه بالالرخالظ مناسالالک ديالالن خالالود را بالاله امالالارت 

خطبه کرده بود( با عياران خويش برخاست، و آن مالدعی را بکشالت. 
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ان رسيد، و اين شخص با محمد بعد ازين فضل بن حميد باميری سيست

کالاله بخالالواش عاصالالی شالالده بالالود، و دسالالت فرا،لالاله و مالالال »بالالن حمدويالاله 

سلطانی دراز کرده بود در آويخت، و او را و ياران او را که عياران 

 ۳٠۲بودنالالالد بپراگندنالالالد و اسالالالير کردنالالالد و بکرمالالالان فرسالالالتادند، حالالالدود )

( ديگالالر از وقالالايعی کالاله بدسالالت عيالالاران سيسالالتان صالالورت ١4۲« )هالالـ(.

رفتالاله، حالالرب ايشالالان اسالالت بالالا کثيالالربن احمالالد حکمالالدار آنجالالا کالاله بسالالال گ

هـ( اتفاق افتاد. درين نبرد عظيم سر ،و،ا و سالرهنگ عيالاران ۳٠۶)

بويعقوب )کورکتر( نامداشت، و وی حکم کرده بود به کشالتن کثيالر و 

 (١4۳همدران حال اين حکم عملی شد.)

 ميری هـ) امير بوجعفر به سابری عياران و ا ۳١١در محرم (

سيستان متمکن گرديد و اين شخص در مقابل عزيز بن عبالد  موفالق 

عزيز بهزيمالت رفتاله بالود، بالاز »برآمد. مفلظ تاريخ سيستان ميگويد  

آمد، چون بالدر شالهر آمالد، عيالاران بانالگ اميالر بالوجعفر کردنالد وگفتنالد 

هرگالز بالر مالا هالاليس کسالی سالابر نگالردد، مگالالر او )ابالو جعفالر(، عزيالالز 

ديالالد و دلهالالای مردمالالان و عيالالاران از خويشالالتن  چالالون کالالار شالالهر متغيالالر

نفالالالور، و هالالاليچکس نزديالالالک او نشالالالد. و محبالالالت اميالالالر جعفالالالر انالالالدر دل 

مردمان جايگير ديد، متحير ماند، بيرون شد از شهر، و عياران بانک 

 (١44« )بو جعفر همی کردند.

همچنالالين درقالالرن چهالالارم هجالالری، طالالاهربن اميرخلالالظ )پادشالالاه 

بالر ضالد اميالر خلالظ پالس از مالرگ  سيستان( وبالا سالعيد بالن حسالين )کاله

( و طالاهر بالن ١45هالـ(. ) ۳۹۳ -طاهر بن خلظ، ،و،ا براه انداخت 

زينالالب )اميالالر عيالالاران( و بالالو ليالالث پسالالر بالالو جعفالالر بالالن سالالهل زرنجالالی و 

بوبکر بن عبد  )نبيره دختری امير خلظ بانو( و ابوالحسالن حاجالب، 

نی و بوعلی ابوالحسن قبجی )باش قبجی( و اميالر احمالد بوالحسالن گاشال

 (١46و بوالحسن کهتر از جمله سرکردگان عياران بودند. )
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در نيمه اول قرن پنجم هجری بوليالث بالن بوالقصالر بالن ملالک و 

طاهر بو محمد و احمد بالن طالاهر و اسالحاق کالاژ بالن وشالنگيان کاله دو 

 ( نام آورتراند.١4۷هزار مرد عيار همواره زير فرمان داشتند. )

 در سيسالالتان و بالاله هجالالری  ۴٠٠دولالالت ،زنالالوی از قحالالط سالالال 

هجری در آن سرزمين سعی  ۴٠١تعقيب آن و با  خانمان برانداز از 

و تالش فراوان کرد تا گروه عياران سيسالتان را قلالع و قمالع کنالد ولالی 

هجالالالری خواجالالاله بالالالو  ۴١٨ - ۴٠١های  بکلالالالی موفالالالق نشالالالد.طی سالالالال

منصالالور خالالوافی عامالالل سيسالالتان خالالود را بالالا مخالفالالت شالالديد عيالالاراان 

و ليث بن بوالقصر و احمد بن طاهر و اسحاق سيستان تحت رهبری ب

کالالالرد  کالالالاژ روبالالالرو ميديالالالد و بنالالالابر آن هرچالالاله از ايشالالالان دسالالالتگير می

 ميکشت 

 امالالالا بروزگالالالار وی، مالالالردم بسالالاليار عاصالالالی شالالالد چالالالون بوليالالالث »

بوالقصر ملک و طاهر بو محمد و احمالد طالاهر )عريالظ( و بالا ايشالان 

دو کشالالته هميشالاله بسالاليار مالالردم بالالود و عصالاليان آورده بودنالالد و ايالالن هالالر 

شدند وهميشه هزار مرد اندر سيسالتان بروزگالار وی عاصالی بودنالد و 

 (١4٨« )او همی گرفت و همی کشت.

 هجالالالری اميالالالر حسالالالنک ميکالالالال وزيالالالر معالالالروظ  ۴١٨در سالالالال 

های سيستان  ،زنوی بحيث عامل سيستان تعيين و او به مرمت خرابی

 کمر همت بست و چنانکه از شعر فرخی سيستانی باين مطلع 

  سیستان دارم که آن شهرمنست یاس ازمن ق 

  هرخـویشـتن دارم خـبروز پی خویــشان زشـ

  ـر بزرگست و زمینش نامـدارشهــر مـن شه

  ـورـن در شــیرمردی نامر ممـردمـان شـهـــ

 برميآيد، مجدداً اوضاع سيستان رو به بهبودی نهاد. ولی مرگ 

حمالالود از سالاللطان محمالالود و رفالالتن حسالالنک نيشالالاپوری وزيالالر سالاللطان م
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 ۴۲١سيسالالتان، اوضالالاع را دوبالالاره درهالالم و بالالرهم سالالاخت و در سالالال 

هجالالالری عزيالالالز فوشالالالنجی بالالالا همکالالالاری قاضالالالی ابوسالالالعيد جيرفتالالالی در 

سيسالالتان کالاله از جانالالب سالاللطان مسالالعود بحيالالث عامالالل تعيالالين شالالده بالالود، 

خواسالالت از راه فشالالار و شالالکنجه و کشالالتار، عيالالاران آزادئسيسالالتان را 

سالرهنگان را »ته تالاريخ سيسالتان  مطيع و منقاد خود سازد و بنابر گف

نقيبالان را گالردن بالزد و دو ناليم کالرد و کالاری  بازگرفت و بتازيانه بزد

بسياسالالت فالالرو گرفالالت و مصالالادرها سالالتد و بسالاليار از سالالرهنگان قصالالبه 

)زرنن( و مهتران روستاها را )بخصالوص پالس از مالرگ ناصالر کالاژ 

 (١4۹« )رهبر عياران( باز داشت.

 شالالالان و  دادن زن و فرزندان کشالالت و کشالالالتار عيالالاران و شالالالکنجه

مصادره اموال آنها از جانب عزيز فوشنجی کاری را از پيش نبرد و 

دردی را دوا نکالالرد، دولالالت ،زنالالوی خواسالالت بالالرای خالالاموش نمالالودن 

عياران سيستان، يکالی از شالهزادگان صالفاری را بالر آنهالا والالی مقالرر 

کنالالد، تالالا باشالالد کالاله آرامشالالی از آن ناحيالاله احسالالاس گالالردد. لهالالذا در سالالال 

هـ امير ابوالفضل نصر يکی از احفاد صفاريان را بحيث عامل  ۴۲۷

هالـ  ۴۲١بآنجا فرستاد. اميرابوالفضل که يکبار ديگر هم قبال در سالال 

از جانب سلطان محمود بحيث عامل به سيستان تعيين شده و آمده بود 

شدن سلطان مسعود برتخت ،زنه  ولی مرگ سلطان محمود و جانشين

( اينبالار هالم از جانالب مالردم بالا ١5٠ده بالود. )او را از وطنش دور کر

خوشی استقبال شد ولی حمالت ترکان ،زبه سيستان امنيالت کشالورش 

 دار ساخت. را دوباره خدشه

 هالـجری او در شالهر سيسالتان )زرنالن( طالور  ۴۲٨لهذا در سال 

محصور بسر برد و چون عياران سيستان در ايجاد ايالن آشالوب دسالت 

ه ،الالزين رفالالت و مجالالدداً بعنالالوان هجالالری بالال ۴۲۹داشالالتند، وی در سالالال 

عامل سيستان به سيستان بازگشت. اين بالار جالداً باله مقابلاله بالا عيالاران 
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برخاسالالت و پالالس از يالالک برخالالورد خالالونين، چنالالد تالالن از سالالرهنگان و 

شالالالالالحنگان و سالالالالالابران را دسالالالالالتگير کالالالالالرده کشالالالالالت کالالالالاله د رجملالالالالاله 

شدگان،سالالرهنگ بالالا عمالالر باليالالث و پسالالرش بالالو ناصالالر وشالالنگيان  اعدام

ی رهبران بزرگتر مانند، احمد بن طاهر و اسحاق کاژ شامل بودند ول

 (١5١توانستند فرار کنند. )

 احمد طاهر را و منوچهر را و مظفر »هجری،  ۴۳۲در سال  

حصين را )و بو جعفر حمدان درقی و هماله اوليالا و سالرهنگان ايشالان 

را )که دستگير شده بودند( فرمود امير شهر را بونصر کالولکی را تالا 

 (١5۲«. )عنی بردار کرد(بر آويخت )ي

 همچنالالان بومنصالالالور و بالالو حالالالاتم پسالالالران سالالتکان جالالالوينی و بالالالو 

نصری و يوسظ يعقوب صابرکمری و بو جعفالر صالابر پسالر وی کاله  

هالالالالالـجری دسالالالالالتگير  ۴۴۲از يالالالالالاران احمالالالالالد طالالالالالاهر بودنالالالالالد درسالالالالالال 

( در سالال ١5۳وبامراميرابوالفضل نصرملک نيمروز شق شالدند.    )

رکردگی و سالرهنگی ليالث يالوزی و هـجری عياران سيسالتان بسال ۴۴۳

بو محمد منصور در دفاع از قلعه طالاق سيسالتان، طغالرل کالافر نعمالت 

 ( ١54را شکست دادند. )

 از سرهنگان نامدار عياران سيسالتان يکالی هالم ابالی جعفالر احمالد 

بن امير نصر )برادرزاده امير الفضل نصر( بالود کاله در حيالات پالدر، 

ايالن اميالالر ابالی جعفالالر » بالدرود زنالالدگی گفالت و بروايالالت تالاريخ سيسالالتان

احمالالد پسالالر اميالالر بالالا نصالالر، مالالردی از گالالردان عالالالم کالاله انالالدرين ارکالالان 

دولت هيس مالردی بشالجاعت و سالخاوت و تواضالع و نيکالو عهالدی وی 

نبود، با صورت تمام که چنو بخشنده و نان ده، اگالر گالوئی کاله هرگالز 

( و ١55« )بالالاله سيسالالالتان برنيامالالالده، پالالالس از اميالالالر طالالالاهر بالالالوعلی...

محمد سجزی از رفسای عياران سيسالتان در قالرن  سرهنگ طاهر بن

 پنجم بود.
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درعهد سلجوقيان نيز عناصر فراوان از اين گالروه در سيسالتان 

وجود داشتند که عندالضرورت برخی از اشراظ را تنبيه مينمودند. و 

کن سالالاختن ايالالن گالالروه از  کوشالالش و تالالالش امالالرای سالاللجوقی در ريشالاله

خالان رساليد و او  وبالت چنگيزشهرهای خراسان بجای نرسيد تا اينکاله ن

خراسان را زير و زبر کرد. ولالی عيالاران خراسالان در بحبوحاله ساليل 

های مر،الاب و ،الور و هالرات و  خانمان برانداز چنگيزيان، در جنگ

،يالالره بارهالالا در اردوی مغالالول شالالبا خالالون ميزدنالالد و ا،تنالالام ميکردنالالد و 

بعد از تخريب هرات توسط چنگيزيان، اينان چون فخر آهنگر، رشيد 

برجی، اصيل معدل و ،يره، از نواحی قهسالتان و ،الور و ،رجسالتان 

گان و ناتوانالالان  آوردنالالد و بالالر گرسالالنه ومالالرو، تالالا چهالالار سالالال ،لالاله می

 (١56بخشش مينمودند. )

 يکی از عياران نامدار سيستانی در هرات در اواخر قرن هفالتم 

و ربالالع اول قالالرن هشالالتم هجالالری )معاصالالالر ملالالک فخالالر الالالدين کالالالرت( 

کاله حالدود دو صالد نفالر عيالار در شالهر « يالار احمالد»شخصی بود بنالام 

 هرات او را فرمان برداری ميکردند. 

 مفلالالظ روضالالات الجنالالات دربالالاره او ميگويالالد  در روزگاريکالاله 

شهر هرات از طرظ بو جای مغولی بحکم الجايتو محاصره شده بالود 

و جمالالال الالالدين محمالالد سالالام از شالالهر بسالالختی دفالالاع مينمالالود و در چنالالدين 

مقارن اين »بوجای مغولی را شکست داده بودند جنگ هراتيان قوای 

حالالال شخصالالی بالالود در هالالرات سجسالالتانی ابصالالل و در،ايالالت جالالرأت و 

گيری، و تيرانالدازی بحالدی  نام. در کشالتی« ياراحمد»جالدت، پهلوان 

کالاله بالالزور بالالازوی توانالالا دسالالت در شالالا  فيالالل کالالردی و بنالالوک پيکالالان 

دبوری و  ستان در شبتار، خال از ر  زنگی بربودی... و بسبب جان

هنرمنالالدی پالاليش ملالالک فخرالالالدين راه قالالرب يافتالاله بالالود. و در معظمالالات 

امالالور و مهمالالات شالالروع کالالردی. و بحسالالن تالالدبير بنالالوعی کالاله پسالالنديده 
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خالالالاطر ملالالالک بالالالودی بپرداختالالالی. و قريالالالب دويسالالالت تالالالن از عيالالالاران و 

او باله نيالت سالرنگون سالاختن « مبارزان هرات تابع و منقالاد او بودنالد.

سالالالالت ولالالالالی در اثالالالالر سالالالالعايت دوسالالالالت الالالالالدين محمالالالالد سالالالالام برخا جمال

 ناجوانمردش )تيرگر( 

 (١5۷دستگير و بقتل رسانده شد. )

 

 کارنامه یک عیار از دودمان صفاری :

 هجالری،  ۲۹٨پس از سقوط دولالت عيالاران بدسالت سالامانيان در

هجالالری اميالالر بالالوجعفر يکالالی از  ۳١١نصالالربن احمالالد سالالامانی در سالالال 

امزد کالالرد. اميالالر صالفاريان مالالدبر و خردمنالالد را باله حکومالالت سيسالالتان نال

را درمالالدل  «مههادرمی»قصالاليده معالالروظ  رودکههی بوجعفرهمانسالالت کالاله

وی سالالالرودو آنالالالرادر دربالالالار اميرنصالالالرقرائت نمالالالود و حضالالالار دربالالالار 

همه بیک زبان گفتندکه: اندراو هرچه مدیح گهوئی مقصرباشهی کهه »

اميرنصالالرگفت  همالاله نعمتالالی مالالا را هسالالت امالالا »و  «مههردی تمامسههت.

ديالالدمی، اکنالالون کالاله نيسالالت بالالاری يالالاد او بايسالالتی کالاله اميربالالا جعفالالر را ب

گيريم و همه مهتران خراسان حاضر بودند، ياد وی گرفت وبخورد و 

همالاله بزرگالالان خراسالالان نالالوش کردنالالد. آنگالالاه کالاله سالاليکی بالالدو رسالاليدجام 

سيکی سر مهرکرد و ده پاره ياقوت سر  وده تخت جامه باليش بهالا و 

مرهالالا، ده ،الالالم و ده کنيالالزک تالالرک همالاله بالالا حلالالی و حلالالل و اسالالپان و ک

نزديک وی فرستاد به سيستان و آنروز برزبالان اميالر خراسالان برفالت 

که اگرنه آنست که امير بالاجعفرمردی قالانع اسالت يالا نه،)وگرناله( بالاآن 

« دل وتالالالدبير ورائالالالی و خالالالرد کالالاله وی دارد، همالالاله جهالالالان گرفتسالالالتی.

(١5٨) 

تالالالاريخ سيسالالالتان، داسالالالتان يکالالالی از عيالالالاران منسالالالوب بخانالالالدان 

معاصروازخويشالالالالالاوندان همالالالالالين  صالالالالالفاری را بالالالالالازگو ميکنالالالالالد کالالالالاله
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اميربوجعفرصفاری بوده اسالت. ايالن داسالتان نموناله تيپيالک يالک عيالار 

ويالالک آزادمالالرد بلنالالد همالالت اسالالت کالاله بسالاليار دلچسالال  ،گيالالرا وآموزنالالده 

اسالالت. بنالالابر روايالالت تالالاريخ سيسالالتان  پالالس از انتصالالاب اميربوجعفربالاله 

حکومالالت سيسالالتان و ظالالاهراً بعالالد از آنکالاله هالالدايای اميالالر خراسالالان بالاله 

ميرسد، اونيزهدايای ازسيستان بخدمت اميرخراسان به بخارا  سيستان

 طههههاهر بههههوعلیميفرسالالالالتدو دونفرازسالالالالرداران لشالالالالکرخود بنالالالالام هالالالالای 

روزی اميالر » را بالرای تقالديم هالدايا نيالز همالراه ميکنالد.ومحمدحمدون 

بخارا در ريگستان دوازده هزارسوار جرارجمالع کالرد تالا گالوی زننالد. 

زحاضر بودنالد. اميرخراسالان طاهر بوعلی و محمد حمدون لشکری ني

حاجبی را فرمان دادکه به ميرکان سکزی بگوی تا آنهاهم گوی زنند. 

حاجالالب دسالالتور شالالاه را بالاله آنهالالا گفالالت. طالالاهر بالالوعلی و محمدحمالالدون 

خدمت کردنالدو گالوی زدنالد، چندانکاله از دوازده هالزار سوارخراسالانی 

گالالوی بردنالالد. سپاهسابرخراسالالان کالاله مالالرد عالالرب بودبالاله پارسالالی گفالالت  

اد شالالالهری کالالاله چنالالالين مردمالالالی دارد.محمدحمالالالدون گفالالالت   کمينالالاله آبادبالالال

سواران آن شالهرمائيم ومالارا يالارای آن نباشالد کاله پاليش سالواران ملالک 

نيمالالروز بميالالدان بالالرويم. ازجالالواب آن اميرخراسالالان خشالالنود گشالالت. و 

هالالردوی را خلعالالت و مالالال بالالی انالالدازه داد وفتيالالک خالالادم را بالاله طالالاهر 

عالالم وسالخی وعالادل  بوعلی بخشاليد. کالار اميرطالاهربوعلی کاله مالردی

ونيکوخصالالالال بالالالود از آنجالالالا بابگرفت)مالالالادربوعلی طاهرعايشالالاله بنالالالت 

محمدبن ابی الحسين بن علی بن ليث بالود(. و اميالر خراسالان او را باله 

جنگ اميرماکان به گرگان فرسالتاد. اميالرک طوسالی وعبالد  فر،الانی 

را بزيالالر دسالالت او داد.طالالاهربوعلی باسالالپاه خالالويش روان شالالد و جنگالالی 

 ماکان شکست يافت و گرگان ،ارت گرديد.... سخت کردتا

 امیرطاهر بمیدان ماکهان شهد وخیمهه بزدوکسهی رانگذاشهت کهه 

انهدر سهرای اوغهارت کنهد وکمتههرین مالهها ههزار مرکهب تهازی وهههزار 
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اسهههههتر بردعهههههی برآخوراوبهههههود، وخهههههادمی را بخوانهههههد واجراههههههای 

غالمهههان)اموال موردضرورت(وسهههرای زنهههان او همهههی دادبزیهههادت از 

اميرماکالالان بالاله طبرسالالتان رفالالت و از آنجالالا بالاله  ماکههان داده بههود. آنکههه

ترکستان شد وسواران زيادی گردآورد وناگهان بردشمن شبيخون زد. 

اميرک طوسی و عبد  فر،انی و فتيک خادم و ابولحسن گاشالنی کاله 

حاجب الحجاب بود، با سپاه خالويش فالرار کردنالد، امالا طالاهربوعلی بالا 

خالالالويش مقاومالالالت کالالالرد تالالالا بالالاله اسالالالارت تنالالالی چنالالالد از مالالالردان سيسالالالتان 

رفتنالالد.اميرماکان اسالالرا  را درقفالالس آهنالالين کالالرده بالاله زنالالدان انالالداخت، 

اماسخت متأسظ بود که کاش من طالاهررا  بديالدی تالا خالدمتی کردمالی 

دوسال بعد روزی خهادم ماکهان، بزنهدان انهدر بدان نيکوئی که اوکرد. 

اکهان آمهد شد و امیرطاهر را بدید و بشناخت و شهتابان بهه نهزد امیرم

وگفت: طاهر اندربند تست. امیرماکان به نفس خویش به زنهدان شهد 

و طههاهر را زمههین بوسههه کردوعههذر خواسههت انههدر ندانسههتن و بیههاورد 

اورا وبجای خویش بنشاند وخود بخهدمت بایسهتاد وبسهیارجهد کردتها 

بنشست و صهدغالم وصهدکنیزک وبیسهت ههزار دینهار وصهدهزار درم 

بیاراست وستوران ومرکبان نیکو چنانکه فرستاد طاهر را وکوشکی 

ماکههان وپادشههاهان راباشههد بفرسههتاد ویکشههب ویکروزمهمههان داشههت، 

پس وزیرخویش رانزدیک اوفرستاد واز امیرطاهر خهواهش کردکهه: 

توامیرباش ومن سپهساالرت. طاهربوعلی گفت: نیکو گوید، اما اگهر 

سهباب این همه برای آن همی کند کهه مهن براسهتای) درحهق( حهرم وا

وی کردم تا مکافات آن باشد  من آن از آن کردم، کهه ایهن میهراث از 

اجداد من بمن رسیده است، چه آنها که جههان گرفتنهد، هرجها کهه بهه 

سههرای آزادمههردان رسههیدندهمان کردنههد. ایههن عههادتی بههود کههه مههن از 

نیاکههان خههویش نگهداشههتم. او رابگههوی کههه هرکههه را نههه پههرورده ای 

]چنالدی بعالد[ اميالر ماکهان گفت:فرمهان تراسهت.  براو اعتمهاد مکهن ...



قیام ها.... حماسۀ  425 

طاهربالاله خراسالالان رفالالت، چالالون بالاله يالالک منزلالالی بخالالارا رسالاليد، سالالوی 

اميرخراسالالان نامالاله نوشالالت وخبالالر کالالرد. دگالالر روزاميرخراسالالان سالالپاه 

برنشالالاند وخالالود تالالا يالالک فرسالالنگ بالاله اسالالقبال اوبالالاز شالالد... او را سالالخت 

ر نيکوداشالالالت و خلعتهالالالا  نيکالالالو داد وارآنجالالالا نامالالاله کالالالرد نزديالالالک اميالالال

 (١5۹«)بوجعفرتا فراه اورا داد و آنجا بود تا اين حالها افتاد.

 تالالالاريخ سيسالالالتان جالالالای ديگالالالری درمالالالورد اميرطالالالاهر مينويسالالالد  

امیرطههههاهر بههههوعلی مههههردی عههههادل وکههههاری بههههود وسههههخی وعههههادل »

ونیکوخصههال وسیسههتان بههدوآرام گرفههت از بههس عههدل وانصههاف کههه 

عفرهم ایهن بررعیت خاص وعام لشکری بود اندرعهد او، وامیر بهاج

عادت داشت... واگرسیر  مروت وعیّاری امیر طاهر گویم قصهه دراز 

 (١6٠«)گردد.

 ايالالن اسالالت نمونالاله کامالالل يالالک عيالالار جالالوانمرد کالاله کارنامالاله اش 

سالالربلندی و آزادگالالی بالالود، چنانکالاله هالالم مالالورد پسالالند اميرخراسالالان و هالالم 

مايه افتخار برای هموطنان خودگرديد.اما سرداران عرب هروقت که 

کوبی قيامی ميشدند، پس از پيروزی برقيالام کننالدگان، تمالام مامور سر

مالالالردان را از دم تيالالال  ميکشالالاليدند ودارائالالالی و هسالالالتی مالالالردم را،الالالارت 

 ميکردند و زن و فرزندان شان را به اسارت وبردگی ميبردند. 

بسيارميشالالالالالد کالالالالاله کودکالالالالالان مخالفالالالالالان »مسهههههعودی مینویسهههههد:

تنالالد ومالالی )شورشالاليان( را دربرابرديالالدگان شالالان درآب جالالوش مالالی انداخ

پختند وتن های خود آنان رابا تراشهً  تيز زخم ميزدند وبرآنهالا سالرکه 

چالون مالردم روسالتايی از روسالتاهای » ( و١6١«)ونمک می پاشيدند.

ايران به مخالالفی پنالاه ميدادنالد، مالاموران حجالاج هماله مالردم آن روسالتا 

 (١6۲راميکشتند وپس خودآن روستا را ويران ميکردند.)

های مغول و خشم مرگزای  با تمام بيرحمیبقايای گروه عياران 

تيمور در برخورد بالا آنهالا، بشالکل ديگالر وکالوچکتری در افغانسالتان و 
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که درکابل ايشان را بنالام دامه دادندايران و ماورا النهر بزندگی خود ا

هالالالرات و در « جالالالوان خالالالوب« »شالالاله خالالالوان»و درقنالالالدهار « کاکالالاله»

.لباس و اطالالوار نالالدفتميگ« الوفتالاله»وبيالالات شالالمال آنهالالا را ودر« يالالار»

شالالان از مالالردم عالالادی فالالرق داشالالت مگالالر اکثالالر محاسالالن مسالاللک  وکردار

اند. برای اطالع ازکاکاله  فراموش کرده جزو اوباش درآمده عياری را

کتالالاب يادداشالالتها وبرداشالالتهايی ازکابالالل ه هالالای کابالالل و اطالالوار شالالان، بالال

 (١6۳قديم، نوشته آقای آصظ آهنگ رجوع شود. )

 ک در قالرن دهالم و يالازدهم هجالری بنا بگفتاله مفلالظ احيالا  الملالو

گروه ها و اقشار زيردر سيستان وجود داشتند چون  شاهان، اميران، 

ميرزايالالان، ميالالران، يالالاران )ظ  عيالالاران(، منشالاليان، نقيبالالان، شالالبگردان 

بازان،  بازان، حقه  گان، پاداران، کالنتران، شعبده )ظ  عياران( خواجه

ن، شالالالاهنامه خوانالالالان، گيران، پهلوانالالالا بالالالازان، کشالالالتی بالالالازان، طاس تي 

نوازان، شالالالالالاعران(،  منجمالالالالالان، هنرمنالالالالالدان )خوشنويسالالالالالان، موسالالالالاليقی

تيرگران، شيخان، سرخيالن، رئيسان، سادات ، لوليان، معرکه آرايان 

بالالالالزرگ.(    هالالالا )فيالالالودبن الموک هالالالالا و ملک و از همالالاله نامالالالدارتر ملک

(١64) 

 

 مآخذ و یاد داشتهای فصل هشتم :

 ببعد ۳۵۹شرقی، ص لسترانن، سرزمينهای خالفت -١

 ۲۲تاريخ سيستان، ص   -۲

 ١ل ١۷تاريخ سيستان، ص-۳

      ۲۹۹تاريخ سيستان، ص -۴

      ۳۶۶های خالفت شرقی، ص  سرزمين -۵

  ١۲۵ -١١۲کهزاد، آريانا، ص  -۶

 ٨۳تاريخ سيستان، ص  -۷
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  ۲٠٠تاريخ سيستان، ص -٨

اعی ، تالاريخ سياسالی و اجتمال۴۶۷ص  ١بارتولد، ترکسالتاننامه، ج  -۹

 ،۷۵آسيای مرکزی ، ترجمه زهما ص 

 چا  ايرج افشار ١۹۷اصطخری، مسالک و ممالک، ص  -١٠

  ١٨۶تاريخ سيستان، ص  -١١

 ۷-۶زين ابخبار، ص  -١۲

سالالبب رشالالد او آن شالالد کالاله »گرديالالزی دربالالاره يعقالالوب ليالالث گويالالد   -١۳

بدانچه يافتی و داشتی جوانمرد بودی و با مردان خوردی و نيز با آن 

بالالود و مردانالاله و بهالالر شالالغلی کاله بيفتالالادی از ميالالان هالالم شالالغالن هوشاليار 

پيشرو او بودی پالس از رويگالری )کاله روزی ناليم درهالم مزدداشالت و 

هرچه پيدا ميکرد صرظ جوانان ميکرد( به عياری شد و از آنجالا باله 

دزدی افتاد و راهداری و سالپس سالرهنگی يافالت و خيالل )گلاله اسال  و 

( و ۳۴۶ص  ۲السالير ج  يب، حب۶)زين ابخبار ص « سواران( يافت

نيالز د رمالورد بالالاجگيری از کاروانيالان توسالالط يعقالوب ليالالث باله منتخالالب 

 الحکايات چا  بهار رجوع شود. جوامع

                                          ١۹۲تاريخ سيستان ،ص  -١۴

  ١۶١تاريخ سيستان، ص  -١۵ 

  ١۹۹-١۹۳تاريخ سيستان، ص -١۶

  ١۹۹تاريخ سيستان، ص  -١۷

                                  ۲٠٠تاريخ سيستان ، ص  - ١٨

  ۲٠٠تاريخ سيستان، ص  -١۹ 

                                    ۲٠۳تاريخ سيستان، ص  -۲٠

  ۲٠۳تاريخ سيستان، ص  -۲١

 ۲٠۳تاريخ سيستان، ص  -۲۲

  ۲٠۳تاريخ سيستان، ص  -۲۳
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  ۲٠۳تاريخ سيستان، ص - ۲۴

های يعقوب ليالث باله کتالاب،  ع بيشتر در مورد کارنامهبرای اطال -۲۵

 رجوع شود. و حماسه ها، جلد سوم، از ها سيستان سرزمين ماسه

 ببعد ۶۵٨۷، ص ١۵طبری، ج  -۲۶

  ۲۲۲تاريخ سيستان، ص  -۲۷

     ۲۶۷ تاريخ سيستان، ص ۲٨

  ۲۶٨تاريخ سيستان، ص  -۲۹

    ۶۳تاريخ سيستان، ص  -۳٠

  ٨۶تاريخ سيستان، ص  - ۳١

  ۲۹١يعقوب ليث، ص  -۳۲

  ۲۶۷تاريخ سيستان، ص  -۳۳

  ۹٨-۲۹۶يعقوب ليث، ص  -۳۴

رتبيالل را »گرديزی در شرل فتوحالات يعقالوب ليالث مينويسالد کاله  -)*(

بکشت و پنجوائی بر خود بگرفت و از آنجا به ،زنين آمد و زابلستان 

 ١۳۲۷چالالا  ١۳۹ص «)بگرفالالت و شارسالالتان ،الالزنين را بپالالا افگنالالد...

انجاکه از سرازيرشدن سيالب ̃ ر تاريخ بيهقی نيز اين مطلبتهران( د

 امده است ̃ در شهر يادشده

     ۲۶۳تاريخ سيستان ،ص  -۳۵

  ۲۹۹يعقوب ليث، ص -۳۶

    ۶۷۴ص  ١افغانستان بعد از اسالم، ج  -۳۷

  ۲۶۵اصطخری، ص -۳٨

ببعالد،  ۳۶٠های خالفت شالرقی، ص  جغرافيای تاريخی سرزمين -۳۹

  ١٠١حدود العالم ص 

       ۵١ البلدان يعقوبی، ترجمه آيتی، ص 4٠

  ١۳-١۲تاريخ سيستان، ص  -۴١
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 و اکثر صفحات آن  ١۹۷، ١۷۳، ١۶۲تاريخ سيستان، ص  -۴۲

 ببعد ۳۶۴های خالفت شرقی ص  جغرافيای تاريخی سرزمين -۴۳

  ۳٠۵،۳۳۳-۲۹۶مقدسی، احسن التقاسيم، ص  -۴۴

             ۲۶تاريخ سيستان، ص  -۴۵

  ۵۶  تاريخ سيستان ،ص ۴۶ 

  ۳٠-۲۶تاريخ سيستان، ص  -4۷

  ماتيکالالالان سيسالالالتان، نگالالالارش وگالالالردآوری جوادمحمالالالدی خمالالالک ۴٨

   ۵١۳ص١۳۷٨سيستانی،چا  واژيران، مشهد،

  ۲۶۷تاريخ سيستان، ص  -۴۹

    ۲۳۳-۲۳٠تاريخ سيستان، ص  -۵٠

  ١۵نامه، ص سيرالملوک يا سياست -۵١

، تالاريخ ۴۷۴ص  ١ماله کشالاورز ج بار تولالد، ترکسالتاننامه، ترج -۵۲

سياسی و اجتماعی آساليای مرکالزی از بالار تولالد ترجماله پوهانالد زهمالا 

 ۷۶-۷۵ص 

ترجماله کشالاورز. تالالاريخ  ۴۷۳ص  ١بالار تولالد  ترکسالالتاننامه، ج  -۵۳

سياسی و اجتماعی آسيای مرکزی از بار تولد، ترجماله پوهانالد زهمالا، 

 ۷۵ص 

ش، تهالالران،ص ١۳۵۵، چالالا  «يعقالالوب ليالالث»باسالالتانی پالالاريزی،  -۵۴

۲٨١  

، تالالالاريخ ١ج  ۴۷۴، ترکسالالالتاننامه، ص ۲٨۹يعقالالالوب ليالالالث، ص  -۵۵

   ۷۶سياسی و اجتماعی آسيای مرکزی ص 

   همان آثار، همانجا۵۷ -۵۶

، مقاله لشالکريان صالفاری، از بوسالورت ١۳۶۴مجله آريانا، سال -۵٨

  ۵١-۵٠ترجمه پوهاند سرور همايون ص 
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ترش »دی ديگر يعقوب )و در مور ۲۷٠تاريخ سيستان، صفحه  -۵۹

او يالاد کالرده اسالت. )تالاريخ « تبسالم»فندق از  خوانده شده و ابن« روی

( ،مسالعودی، مالروج ١۲ص ١۳١۷بيهق، طبع احمد بهمينار، تهالران، 

  ۳٠۹،ص ۴، ابن خلکان، ج۴۷-۴۶، صفحات ٨الذهب، ج 

 ۲٠۹-۲٠٨تاريخ سيستان، صفحات  -۶٠

الينجالالالالا  ، ايالالالالن مردمالالالالان۲۲۵-۲۲۴تالالالالاريخ سيسالالالالتان، صالالالالفحات  -۶١

اند و بهالالار يقينالالاً اشالالتباه نکالالرده کالاله د  ناميالالده شالالده« سالالالوکان خراسالالان»

رکلمه سالوک، اصل صعلوک عربی را تشخيص کرده است به معنی 

دزد و درويالالش، لالاليکن چالالون ايالالن سالالالوکان بالاله قصالالد صالالل  از جانالالب 

ابراهيم بن الياس اسد سامانی نزد يعقوب آمده بودنالد ميتالوان گفالت کاله 

 .وک عربی چندان محتوی ذم نبوده بت به صعلسالوک فارسی نس

   ۳۲۳تاريخ بيهقی ، چا  دکتر فياض ، ص  - ۶۲

 ۲۲۵-۲۲۴تاريخ سيستان، صفحات  -۶۳ 

    ۲۳۴تاريخ سيستان ، ص  - ۶۴

  ۲۳۶تاريخ سيستان، ص -۶۵

   ١۴۷،ص  ١۲ابن اثير، کامل، ج -۶۶

 ١۴٨همانجا،ص -۶۷ 

سالالتان و خجسالالتان ناحيالاله بن عبالالد  خجسالالتانی از اهالالل خج احمالالد -۶٨

ايست از اعمال باد،يس. وی يکی از متنفذين امرای طاهريان بالود و 

بعد از انقراض آل طاهر بدست صفاريان در ساللک امالرای آل صالفار 

درآمالالد. چالالون در خالالود نخالالوت و ،الالروری احسالالاس ميکالالرد، دسالالت بالاله 

شورش زد و خود را بمقامات عاليه رسانيد. با عمروليث در نيشاپور 

ويرا شکست داد، عراق را نيز مفتول ساخته بنام خود سالکه جنگيد و 

زد ، سالالالالرانجام در نيشالالالالاپور توسالالالالط دونفالالالالر از ،المالالالالان خالالالالود بقتالالالالل 
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، چارمقالالاله عروضالالی ، ص ١۴٨ص ١۲ق ( )کامالالل ،ج ۲۶٨رسالاليد.)

۶۳ ) 

  ۲۳۷تاريخ سيستان، ص  -۶۹

، ازمن ، ١۶۷، ص ۳سيستان ، سرزمين ماسه هاوحماسه ها،ج  -۷٠

 ش ١۳۶۹چا  کابل، 

 ۲۴۳، ۲۴١تاريخ سيستان، ص  -۷۲

  ۲۴۵،۲۴۶تاريخ سيستان، ص  -۷۳ 

   ۲۴۵تاريخ سيستان، ص  -۷۴

  ۲۴۶تاريخ سيستان، ص  -۷۵

    ۲۴۷تاريخ سيستان، ص  -۷۶

  ۲۴٨تاريخ سيستان، ص -۷۷

   ١۴۹-۲۴٨تاريخ سيستان،  -۷٨

 ١۶۵ص  ۷ابن اثير، الکامل ج -۷۹

      ۲۵۵تاريخ سيستان، ص -٨٠

 ١٨-١۷يزی، زين ابخبار، طبع برلين، ص گرد-٨١

خواجالاله نظالالام الملالالک، سياسالالت نامالاله، طبالالع عالمالاله قزوينالالی، ص  -٨۲

١۵-١۶  

  ١۲٠دولتشاه سمرقندی، تذکره الشعرا، ص  -٨۳

  ۵ل  ۲۵۵تاريخ سيستان، ص  -٨4

   ١۲6-١۲١تاريخ بخارا، چا  دوم،صص  -٨۵

    ١٨گرديزی، ص  -٨6

   ۲6۲-۲۶١تاريخ سيستان، ص  -٨۷

 ۲۶۲تاريخ سيستان، ص -٨٨

 ۲6۳و حواشی ص۲6۲تاريخ سيستان، ص -٨۹

  ۲۶٨تاريخ سيستان، ص -۹٠
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)بحوالالاله تالالاريخ سيسالالتان ص  ١۷٠ص  ۷ابالالن اثيالالر الکامالالل، ج  -۹١

 (١ل  ۲۶۳

    ١۷گرديزی، ص  -۹۲

 ۲۶٨تاريخ سيستان، ص  -۹۴-۹۳

، تالالالالاريخ اجتمالالالالاعی و ۴۷۵ص  ١بالالالالار تولالالالالد، ترکسالالالالتاننامه، ج  -۹۵

 ببعد، ۷۶ای مرکزی، ترجمه پوهاند زهما ص سياسی آسي

  ١۳۳٨ص  ۳طبری ،ج  -۹۶ 

 ١بالالار تولالالد، ترکسالالتاننامه ،ج  -١۵٨ ۳۹-۳۵ابالالن خردادبالاله، ص  -۹۷

  ۴۷۶ص 

  ۲۷١و افغانستان بعد از اسالم ص  ٨٠همان اثر، ص  -۹۹

، لشالالکرهای صالالفاريان از بوسالالورث ۲۳۴تالالاريخ سيسالالتان ص  -١٠٠

، شالماره اول و دوم، ١۳۴۶ا سالال ترجمه سالرور همالايون، مجلاله ريانال

 .۴۷۷ص  ١، ترکستاننامه ج ۵٠ص 

    ٨١بارتولد، همان اثر ص  -١٠١

 ببعد ۴گرديزی، ص  -١٠۲

احالالداث ظالالاهراً ماليالاله زمالالين نوآبالالاد بالالودودر فقالاله اسالالالمی بالالرای  -١٠۳

 موجوداست«موات»چنين اراضی اصطالل 

        ۴۷۷ص   ١بار تولد، ترکستاننامه، ج  -١٠۴

  ۶ين ابخبارگرديزی ، صز - ١٠۵

رجوع شود به بحث جامگی و بيستگانی در عهد ،زنويان. در  -١٠۶

 های دهقانی از نويسنده اين سطور  کتاب  مالکيت ارضی و جنبش

 ببعد  ۴٨۶ص  ١ترکستاننامه، ج  -١٠۷

        ۲۶۵تاريخ سيستان ص   -١٠٨

  ۲١۴تاريخ سيستان، ص -١٠۹
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 -۹۳۹هالـ   ۲۲۴است کاله در سالال شايد همان محمد بن واصل  -١١٠

دربست عليه عامل طاهری موسوم به سياری بالن نصالر بغالاوت نمالود 

 (١٨٨)تاريخ سيستان ص 

  ۲۳٠-۲۲۶تاريخ سيستان ص  -١١١

 ببعد. ۴۷۵، ص ١افغانستان بعد از اسالم. ج  -١١۲

سالالمعانی، شالالجره ابنسالالاب، فهرسالالت ابالالن نالالديم، معجالالم ابدبالالای  ١١۳

 ايت، چارمقاله عروضی و ،يره.ياقوت ، مجمع الفصحای هد

  . ۲۷۳تاريخ سيستان ، ص  -  ١١4 

  . ۲5 ٠تاريخ سيستان ، ص -١١5 

  .  ۲۷۳تاريخ سيستاًن، ص – ١١6 

  .  ۲۷۳تاريخ سيستان ، ص  - ١١۷ 

  .  ۲۷5تاريخ سيستان ، ص  -  ١١٨ 

به طرل فروختن، بيعی است که همه عرضه باشد و تقاضای  -  ١١۹ 

اشد و طبق معامالت گاه بزيان خريدار است، زيرا متالاعی نب ميان  در 

باله  حاليکاله خريالداری نالدارد و يالا متالاعی بالزور  را بزور می خالرد در  

می شالود . طالرل در لغالت بمعنالی  نر  کمتر ازنر  روز از او خريده 

  ( .  ١  ل  ۲۷۷بدور انداختن است.) تاريخ سيستان ص  

  . ۲۷۷تاريخ سيستان ، ص  -١۲٠ 

   ۲۷6تاريخ سيستان، ص  -    ١۲١ 

  ۲۷۷تاريخ سيستان، ص  -١۲۲ 

  . ۲۷۷تاريخ سيستان، ص  - ١۲۳ 

    ۲۷۷تاريخ سيستان، ص  - ١۲4 

  . ۲٨٠تاريخ سيستان ، ص  - ١۲5 

  . ۲۷۹تاريخ سيستان ، ص  -١۲6 

  . ۲٨6تاريخ سيستان ، ص  - ١۲۷ 



قیام ها.... حماسۀ  434 

ر يکجالالا محالالل دقيالالق زابلسالالتان د ۲٨۷در تالالاريخ سيسالالتان ، ص  - ١۲٨ 

تطالابق  ،زنين سراغ داده شده که با زابل فعلی   رخد ) قندهار ( و  بين 

  ميکند . 

  .  ۲٨۷تاريخ سيستان ، ص  -   ١۲۹ 

  . ۲٨۹تاريخ سيستان ، ص  - ١۳٠ 

  ۲۹١-۲۹٠تاريخ سيستان ، - ١۳١ 

  . ۲۹۲تاريخ سيستان ، ص  - ١۳۲ 

  . ۲۹۲تاريخ سيستان ، ص  -   ١۳۳ 

  . ۲۲۹خ سيستان ، ص تاري -  ١۳4 

  . ۲۹۳تاريخ سيستان ، ص  -   ١۳5 

  . ۲۹4تاريخ سيستان ، ص - ١۳6 

  ۲۹٨ -۲۹۶تاريخ سيستان، ص  -١۳۷ 

تالالاريخ يمينالالی، ترجمالاله ابوالشالالرظ ناصالال  جربادقالالانی. بکوشالالش  -١۳٨ 

ونيز رجوع شود به) سيسالتان ،  ۲١۳، ص ١۳۴۵.  دکتر جعفر شعار 

، ص ۳ج . ١۳۶۹نگارنده، کابل، از سر زمين ماسه ها و حماسه ها( 

۲۵۳-۲۵۴  

  ۲۵۴-۲۵۲بوسورت. تاريخ سيستان. ص  -١۳۹ 

از عيالالاران معالالروظ و هالالم سالاللک « ابومسالاللم نامالاله»در داسالالتان  -١۴٠ 

جميلاله دختالر نصالر ساليار و همسالر حسالن  که در رهالايی « ستی بی بی»

ستی نقش  بی همدستی بی پسر قحطبه سردار سپاه ابومسلم خراسانی با 

جيالالالد »و « ابونصالالالر شالالالبرو» آورترانالالالد  اند، اينهالالالا نام گير داشالالالتهچشالالالم

مسالالکين »و « عبالالدان وارجالالی»و « محشالالان تالالوقچی»و « آبالالادی علی 

-١١)مجله سخن، دوره سيزدهم، شالماره   « پندار عقيل»و « خوشکام

  (١۲٠۴، ص ١۳۴۲و فروردين  ۴١، اسفند ١۲

    ١۶١تاريخ سيستان، ص  -١۴١ 
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 -١۹۲تاريخ سيستان، ص -١۴۲ 

    ۳٠١تاريخ سيستان، ص  -١۴۳ 

   ۳٠۳تاريخ سيستان، ص -١۴4 

    ۳٠٨تاريخ سيستان، ص  -١۴5 

   ۳١٠تاريخ سيستان، ص -١۴6 

     ۳۵٠تاريخ سيستان، ص  -١۴۷ 

  ۳۵١تاريخ سيستان، ص  -١۴٨ 

    ۲۶۹تاريخ سيستان ، ص  -١۴۹ 

   ۲۳٠تاريخ سيستان، ص -١۵٠ 

    ۳۶۳تاريخ سيستان، ص  -١۵١ 

  ۲۶۲تاريخ سيستان، ص  -١۵۲ 

   -۳۶۵تاريخ سيستان، ص  -١۵۳ 

   ۳۶۶تاريخ سيستان، ص -١۵4 

     ۳۷٠تاريخ سيستان،ص  -١۵5 

   ۳۶٨تاريخ سيستان، ص  -١۵6 

   ٨۹ا فغانستان درمسيرتاريخ، ص  -١۵۷ 

روضات الجنات فی اوصاظ مدينه هرات، چا  کالاظم امالام، بخالش دوم ،  -١۵٨ 

  ۷۹-۶٨،۷٨  -۶۴ص 

  ۳١۶تاريخ سيستان، ص -١۵۹ 

  ۳۳۲-۳۲٨تاريخ سيستان، صص-١6٠ 

   ۳۲٨تاريخ سيستان ،ص -١6١ 

   ۲٨٠، ص۲مسعودی مروج الذهب ج-١6۲ 

  ۳۲۳، دکتر شفا ص١٠۴زين ابخبارگرديزی، ص -١6۳  

   -۶١١، افغانستان بعد از اسالم ، ص ۹٠افغانستان در مسير تاريخ ،ص -١64 

   ۵۹۵ن کيانی، احيا  الملوک در تاريخ سيستان ،ص ملک شاه حسي-١65 
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 ؟این آقای شاه دوشمشیره کی بود
 

درشهرکابل امروزمسجدی ومدرسه ای به اسم شاه دوشمشيره، 

مسمی است. درتاريخ ها و گزارشالهای نخسالتين فتالول اسالالمی ماننالد  

 فتول البلدان بالذری وتاريخ يعقوبی وتاريخ طبری از شاه دوشمشيره

)؟( نام وآدرسی نيست، ولی مردم کابل اکنون مسجدی و درپهلوی آن 

 قبری به اين شخص منسوب ميکنند. 

در هرحال آنچه يکسان روايت ميشود اينست که وی  بالا هالردو 

دست آدم ميکشته است.خنده آورتر اينسالت کاله گفتاله ميشالود وقتالی وی 

ر آدم از طرظ مردم کابل کشته شد، اوبالازهم  بالدون سالر بالا دو شمشالي

ميکشالالت)زهی نالالادانی وجهالالالت؟(. مالالردم مالالا از بالالس درقعالالر بيسالالوادی 

واسالم خواهی ،رق اند، بالرای يالک لحظاله هالم کاله شالده بالا خالود نمالی 

انديشالالالند کالالاله مالالالرده ، ديگرحرکالالالت کالالالرده نميتوانالالالد تاکسالالالی را بکشالالالد. 

تاريخی که برای اين مرد جعل شده نام ونشان آنالرا ليالث بالن قاليس بالن 

 عباس نوشته اند. 

سالاله اعالراب برافغانسالتان" باله نقالل از ١۴٠٠ب" سيطره درکتا 

مرحالالالالوم کهالالالالزاد مبتنالالالالی بالالالالر کتالالالالاب بابحصالالالالار کابالالالالل وپيشالالالالآمدهای 

هجالالری عبالالدالرحمن بالالن اشالالعث ٨٠تاريخی،روايالالت ميشالالودکه  درسالالال

چهل مردجنگی]البتاله چهالل هزاردرسالت  اسالت[ طاًوسان،سردار لشکر

رد واين مامور حمله برکابل ک لیث بن قیس بن عباس را تحت قيادت

فرمانالالده عالالرب از فالالرط قهالالر و،ضالالب دوشمشالالير دردودسالالت گرفتالاله 

وپيشالالاپيش سالالپاه خالالود جنالالگ کنالالان بالاله کابالالل داخالالل شالالد،اما بالالا ضالالربت 
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سالالرنيزه دليرمالالردی از کابالالل فالالرش زمالالين شالالد ]وديگالالر دسالالتان خالالون 

آلودش ازکشتن بازمانالد. درحاليکاله از حالدود دهمزنالگ يالا مالدخل کالوه 

رفاصله يک کيلومتراو صدهاتن شيردروازه تا مسجد شاه دوشمشيره د

 از مدافعان فداکار را گردن 

زده بالالود.[ جسالالد اورا درکنالالار رودخانالاله کابالالل بخالالاک سالالپردند. بعالالدها 

 (١مقبره او به مزار"شاه دوشمشيره" معروظ گشت. ) 

عالالين عبالالارت مرحالالوم کهالالزاد بالاله نقالالل از بابحصالالار کابالالل چنالالين 

کصدوبيسالت به قرار نگارش صاحب تاريخ سيسالتان از ميالان ي»است 

هزار نفر، چهل هزار مرد جنگی مجهز بالا بهتالرين اساللحه و ادوات و 

اس  های تازی انتخالاب نمودنالد کاله باله تحالت قيالادت عمالر بالن عطالا يالا 

عطاردين عميالر التميمالی و سرپرسالتی عبالدالرحمن بالن محمالد ابشالعت 

الکندی و الی سيستان عليه کابل و کابلشاه فرستادند. بين سپاه رايان و 

سان جنگ های سختی در گرفت قسمتی از حصص ،ربالی قشون طاو

مملکت ما بدست عالرب هالا افتالاد ولالی فتوحالات خالود را تالا کابالل اداماله 

داده نتوانستند و در حوالی ،زنی متوقظ شالدند و بالاقی اقالدامات را باله 

 سال های آينده موکول کردند.

هجالالری عبالالدالرحمن بالالن اشالالعث عالالده يالالی از سالالپاه ٨٠در سالالال 

ليث بن قيس بن حضرت عبالاس  پيشالتر بطالرظ  خويش را تحت اداره

کابل فرستاد و خود از عقب مشغول گرفتن آمالاده گالی هالای ديگالر شالد 

بالالاز جنالالگ هالالای سالالخت بيالالرون شالالهر کابالالل در گرفالالت رتبيالالل شالالاه از 

بابحضار امر مدافعه شالهر را صالادر کالرد. سالپاه عربالی در حصالص 

بالالل ،ربالی شالهر در ديوارهالای رخنالاله کردنالد و در امتالداد رودخاناله  کا

جنالالگ هالالای تالالن بالاله تالالن شالالروغ شالالد. مالالی گوينالالد سرلشالالکر سالالپاه عالالرب 

حضرت ليث بن قيس که از فرط قهر دو شمشالير در دو دسالت گرفتاله 

و پيشاپيش سپاه خود جنگيده داخل شهر شد، زخم برداشته و شهيد شد 
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و جسد مبارکش را در کرانه هالای متصالل رود خاناله باله خالاک سالپرده 

شمشاليره معالروظ اسالت. مساللمانان  اند و مزار شان به زيارت شاه دو

معابد و درمسال های هنالدويی و شاليوايی را کاله در سالواحل رودخاناله 

وقوع است، ويران کردند و اساس اولالين مسالجد اسالالمی در کابالل در 

 ( ۲« )جوار حضرت شاه دو شمشيره گذاشته شد.

مرحوم کهزاد منبع روايت خود راتاريخ سيستان وداستان سپاه  

(، ناله ۳کند، درحالی که در حکايت تاريخ سيستان)طاوسان معرفی مي

از ليث بن قيس نامی است ونه خودعبدالرحمن بن اشعث کسالی را باله 

اين کاربرگزيده، بلکه او خود فرمانده سپاه طاوسان بود و درآن سالال 

محقالالق نامالالدار « بوسالالورت»خالالود اوهالالم نتوانسالالت تالالا کابالالل برسالالد.حتی 

ستين اسالمی بالدقت بررسالی انگليسی که تاريخ منطقه را در قرون نخ

کالالرده و داسالالتان شالالورش سالالپاه طاوسالالان را برهبالالری عبالالدالرحمن بالالن 

اشعث باجزئيات آن نوشته است، درهيچيک از منالابع تالاريخی عربالی 

و،يرعربی خالود از کسالی بنالام ليالث بالن قاليس درجملاله سالرداران سالپاه 

طاوسان نام نمی برد، معلوم نيست که مرحوم کهزاد برمبنای چه سند 

تالالاريخی ازکسالالی کالاله تالالاريخی نالالدارد بنالالام ليالالث بالالن قالاليس بالالن  ومالالدرک

حضرت عباس ومقبالره او درجالوار مسالجد شالاه دوشمشاليره متذکرشالده 

 است؟

واما بگواهی تاريخ سيستان که ازتواريخ معتبر منطقه اسالت ،  

هجری عبدالرحمن ابن سمره به دستور معاويه به سيسالتان  ۳۶درسال

پالالالس از ورودش يعنالالالی ظالالالاهراً درهمالالالان سالالالال يالالالا يالالالک سالالالال  آمالالالد و

هجالالری عبالالدالرحمن همالالراه بالالا رجالالال جنالالگ آوری چالالون   ۳۷درسالالال

عمالالر بالالن عبيالالد  تميمالالی وعبالالد  بالالن خالالازم سالاللمی وقطالالری بالالن فجالالان 

ومهلب بن ابی صفره و عباد بن الحصين و،يالره در راًس لشالکرهای 

عربالالی بعالالزم جنالالگ بالالا زنبيالالل عالالازم بُسالالت شالالد و پالالس از،الالارت خالالاش 
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بان به بُست رسيد واز آنجالا باله رخد)قنالدهار( درشرق زرنن از راه بيا

شتافت وبعالد از فالت  آن باله زابلسالتان وسالپس خالود را درپشالت دروازه 

هالالای کابالالل رسالالاند وبالاله محاصالالره شالالهر پرداخالالت .سالالپاه عالالرب شالالهررا 

پيوسته بالا منجنيالق ميکوفتند.سالر انجالام نبالردی خالونين ميالان نيروهالای 

هاجمالالان عالالرب عالالرب ومالالدافعين کابالالل بالاله سالالرآمد وگروهالالی انبالالوه از م

بخاک وخون علطيدند. کابلشاه مردی پرقوت وجنالگ آور دليالری بالود 

که همواره در پيشاپيش سپاه خود قرار ميگرفت و با لشکردشمن مالی 

شهاه کابهل حههرب بهنفس خهویش همههی »جنگيالد. بنالابر تالاريخ سيسالالتان  

کههرد، مههردی بودکههه هههیچکس بههرو برابههری نکههرد، بسههیار بکشههت تهها 

( معهالالذاپس از ۴)«ردسههت اوشهههید گشههت.بیسههت واندهزارمسههلمان ب

آنکه ديوارهای کابل براثالر پرتالاب منجنيالق  شالگاظ برداشالت و ديگالر 

مجالالال مرمالالت ميسالالر نگشالالت وسالالپاه مهالالاجم ازآن شالالگاظ بالالدرون شالالهر 

ريختند وبه قتالل عالام مالردم ،يرنظالامی پرداختنالد. کابلشالاه چالاره درآن 

ه وصالل  ديد تا باسردار سپاه عرب عبدالرحمن بن سمره از در مذاکر

 پيش آيد وموقتاً شر عرب را در بدل پرداخت پول وبرده از سر 

کابهل بگشهاد »کابل بر طرظ نمايد. وبقول تاريخ سيستان،عبدالرحمن 

 ( ۵)«وبردگان بسیار از آنجا بیاورد وبسیار بزرگان بودند.... 

گرچالالاله ابالالالن اثيالالالر ايالالالن موفقيالالالت اعالالالراب را تحالالالت سالالالرکردگی 

ميدهالالد، مگرواقعيالالت اينسالالت کالاله  هجالالری نسالالبت ۴۳عبالالدالرحمن بسالالال 

هجالالری کالاله معاويالاله خالفالالتش را اعالالالم  ۴١عبالالدالرحمن قبالالل از سالالال

ميکند، درراه بازگشت به شام در بصره از دنيا درگذشته بالود و آنچاله 

کالاله بالالر سالالر کابالالل ازدسالالت اعالالراب آمالالده اسالالت مربالالوط بالاله قبالالل ازسالالال 

هجری است وتاريخ سيستان که يگاناله تالاريخی معتبروقالايع محلالی ۴٠

 ت براين نکته اشارت دارد.اس



قیام ها.... حماسۀ  440 

هجالری، همينکاله حجالاج  ۷٨بنابر تاريخ سيستان، درسالال       

از طرظ خليفه عبدالملک به فرمانداری کل خراسان مقرر شد، او از 

جانب خودمهلب را به خراسان و عبيد  ين ابی بکره را به حکومت 

 -۵١ی سيستان برگزيد.عبيد  قبالً درزمان خالفت معاويه طی سالها

 هجری نيز والی سيستان بود و به رموز منطقه بلديت داشت.  ۵۳

 م( عبيد  به سيسالتان رساليدو  ۶۹۶هـ ) ۷٨به هرحال در سال 

وظيفالاله اصالاللی خودجنالالگ قطعالالی بالالا کابلشالالاه قالالرارداد. متعاقبالالاً عبيالالد  

با مسلمانانی که نزد تهو »  فرمانی از حجاج دريافت که حکم ميکرد 

یل، شاه کابل( نبردکن و بهاز مگهرد تها سهرزمینش را با او)زنب هستند

به غارت دهی وقلعه هایش را ویران کنهی و جنگهاورانش را بکشهی 

درايالن فرمالان چنانکاله ديالده ميشالود از ( ۶«)وفرزندانش را اسیر کنهی

اسالالالم وقبالالول آن از جانالالب مالالردم حرفالالی نيسالالت وفقالالط دسالالتور دسالالتور 

 ۲٠سپاهی مرکب از  ،ارت وويرانی هست وبود مردم است. عبيد 

هزار نفر رابسوی کابل سوق نمود وخود دررأس سالپاهی قرارگرفالت 

که از مردم بصره فراهم آمده بودند و سرداری سپاه منسوب به کوفاله 

را بالاله شالالري  بالالن هالالانی حالالارثی داد و سالالپس بسالالوی بسالالت و زابلسالالتان 

تاخت آورد.زنبيل بالدفاع برخاسالت و عبيالد  را باهمالان تاکتيالک قالديم 

، در دهن دره های مهيب کوهستانی کشانيد. زنبيل به آهسالتگی جنگی

عقالالب مالالی نشسالالت و سالالپاه عالالرب او را تعقيالالب ميکالالرد، امالالا لشالالکريان 

عالالرب کالاله در طالالول راه قلعالاله هالالا را ويالالران و امالالوال مالالردم را ا،تنالالام 

ميکردنالالد، آنقالالالدر سالالالنگين بالالالار شالالالده بودندکالالاله تالالالوان حرکالالالت سالالالريع را 

دشوارگذار، فصالل زمسالتان را نداشتند. اين کندی حرکت در راه های 

 نزديک ميساخت. 

 که سربازی کهنه کار بود به عبيد  اصرار ميکرد کاله  شریح 

به ،نايم فراوانی که بدست آورده انالد خرسالند باشالند و چنالان نکنالد کاله 



قیام ها.... حماسۀ  441 

زنبيل دست از جان بشويد و در برابالر ايشالان بايسالتد. امالا عبيالد  کاله 

ورانيالالد، پنالالد او نشالالنيد و هالالوای تسالالخيرو،ارت کابالالل را درسالالرمی پر

سرانجام دردامی سخت گرفتار آمد. در نتيجه سپاه عبيده   با کمبالود 

شالالديد خواربالالار روبالالرو گرديالالد وسالالربازانش بالاله خالالوردن اسالالپان خالالود 

پرداختند. سپاه عرب چنان در تنگنا گرفتار آمد که عبيالد  مجبورشالد 

شالالنهاد ،الالرور خالالويش زيرپالالا نهالالد و از زنبيالالل طلالالب صالالل  نمايالالد، و پي

هزار درهالم ،رامالت دهالد وشالماری از بزرگالان عالرب و  ۷٠٠کردکه 

سالاله تالالن از پسالالرانش را بالاله نالالوا پالاليش او بفرسالالتد. اواز زنبيالالل پالالوزش 

خواسالت و ادامالاله جنالالگ را نافرمالالانی سالالپاه از دسالالتورات فرمانالالده شالالان 

درهم واعالزام گروگانهالايی  ۷٠٠ر٠٠٠وانمودساخت. پس ازپرداخت 

ازه يافالت کاله بقياله سالپاهش را از دامالی کاله به نزد کابلشاه، عبيالد  اجال

درآن گير افتاده بودند بيرون آورد، اما اينان به سبب سرما وگرسنگی 

تالالن از ايشالالان خالالود را  ۵٠٠متحمالالل تلفالالات سالالنگين شالالدند وسالالرانجام 

تابُست رساندند. و چون سالخت گرسالنه بودنالد پالس از آنکاله شالکم سالير 

تالاريخ سيسالتان (مولالظ ۷هجالری()۷۹نان خوردند، همگی جان دادند.)

هيچکس از آن سپاه نماند، يا کشته شدند يا بمردند... »يادآور ميشود  

 (٨«)نام کردند «جیش الفنا»چنانکه ايشان را 

در دوره امالالوی شالالاعران بالاله عنالالوان ابزارتبليالال  وجلالالب پشالالتيبان 

بالالرای ممالالدوحان خودمالالورد توجالاله خاصالالی قرارداشالالتند و ايالالن شالالاعران 

ان بالزرگ همالراه بودنالد. بالالذری درحضر وسالفربا رهبالران وفرمانالده

ازشاعری بنام اعشی همدان کالوفی يالاد ميکنالد کاله بالا سالپاه عبيالد  در 

حمله برزنبيل وهمچنان با سپاه طاوسان در حمله برکابل همالراه بالوده 

اسالالالت. وی بالالاله ارتبالالالاط شکسالالالت عبيالالالد  از زنبيالالالل شالالالعری داردکالالاله 

د و ازسراسالالالرآن بالالالوی نفالالالرت واسالالالتخفاظ ازعبيالالالد  بالالاله مشالالالام ميرسالالال

 ازتلفات ،م انگيزی يادميکند که برسپاه عرب واردآمده بود.
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" این انهدوه سهوزان در سهینه چیسهت، وچهرا سهیل اشهک فرومهی 

 باری؟

"هههی  ازسههپاهی شههنیده ای کههه بکلههی درهههم شکسههت وبههه نگههون 

 بختی بسیار گرفتارآمد؟

"درکابههل بههرای ایشههان بسیارسههخت گرفتنههد وآنههان را واداشههتند کههه 

 ازسربیچارگی،

ازگوشت اسپان نژادًه خویش بخورند ودر بهدترین جاهها لشهکرگاه 

 بسازند.

"هههی  سههپاهی درآن سههرزمین بههه چنههین سرنوشههتی شههوم گرفتههار 

 نیامده است،

"به زنان نوحه گر بگوییدکه برای چنهان قربانیانی"چنهان بگرییهد 

 که راه گلویتان بگیرد".

زارمرد که "ازعبیدهللا بپرسیدچگونه ازاین مردان، ازاین بیست ه

 اسپان زرهپوش داشتند

 وغرق درسالح بودندحراست کرده ای؟

"سهههپاهیان گزیهههده کهههه امیهههری آنهههان رابخاطرپایداریشهههان درنبهههرد 

 برگزیده بود،

"سهههههههههپاهیانی بههههههههها ارواح شهههههههههریف از دوشههههههههههرنیرومند)کوفه 

 وبصره(پادرراه نهادند.

"تهههرا سهههاالری ایشهههان داده انهههد وبرایشهههان امیرکهههرده انهههد، امههها 

دشان کرده ای، درحالیکه آتش جنگ هنوزبها تنهدی فهراوان تونابو

 زبانه میکشد."

 

دربقيه شعرگفته ميشود که، عبيد  سالرکرده ای بسيارسالختگير 

وسالالنگ دل بالالود وباسالالربازان همچالالون جبالالاری مسالالتبد رفتالالار ميکالالرد، 

وبالالدتراز آن اينکالاله وی از فرصالالت گرفتالالاری سالالپاهی کالاله درمحاصالالره 

به خريدآذوقه مالی پرداخالت وباله بهالايی افتاده بود، سود ميجست وخود 

( امالالا ازايالالن شالالاعربايد پرسالاليد کالاله آيالالا ۹گالالزاظ بالاله ايشالالان ميفروخالالت.)

کشالتار مالردم بيگنالالاه وبالرده کالالردن زنالان وکودکالان کابالالل بردسالت سالالپاه 
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عرب درطول تسلط اعالراب برسيسالتان وتجالاوز برقلمروزنبيالل درد و 

اين سرزمين دري   نداشت؟  اين سپاه چرا از هزاران کيلومتر دوربه 

حمله آورده بودند؟ و آيا جز،ارت وگرفتن برده وکنيز هالدظ ديگالری 

 داشتند؟

 

 واما داستان سپاه طاؤسان :

اج کاله از خبالر شکسالت عبيالد  در کابالل متغيالر گشالته بالود،  حج 

نفالالالر از ۲٠٠٠٠نفالالالر از بصالالالره و  ۲٠٠٠٠اينبالالالار سالالالپاهی مرکالالالب از 

رحمن بالن اشالعث جنگجويان کوفه را انتخالاب و در تحالت قيالادت عبالدال

بجنگ کابلشاه فرستاد. حجاج کليه مواجب و حقوق اين سپاه را که دو 

ميليون درهم ميشد پيش از پيش به ايالن قشالون پرداخالت. سالربازان آن 

را به اس  وسالل بياراست.و اين سپاه آنقدر مجهز و مجلل بودکه نام 

 ( ١٠يعنی لشکر طاوسان را بخود گرفت.)« جيش الطواويس»

 ماليالدی( باله  ۶۹۹هجالری) اوايالل  ۷۹ه در اواخالر سالال اين سپا

سيستان مواصلت ورزيد. و درخطبه ايکه ابن اشعث در زرنگ ايراد 

کردهمالاله جنالالگ آوران عالالرب سيسالالتان را زيالالر پالالرچم خالالود فراخوانالالد. 

درهمين وقت سالپاه ديگالری از طبرسالتان بسالرکردگی بالرادران اشالعث 

 ٨٠اشالالعث درسالالالبالاله نامهالالای قاسالالم وصالالبال نيالالز بالاله او پيوسالالتند. ابالالن 

بقصد حمله برکابل شالاه حرکالت نمالود وبسالت را پايگالاه عمليالاتی خالود 

بسوی کابل برگزيالد. کابلشالاه از ايالن لشکرکشالی باله هالراس افتالاد و از 

تلفات مسلمانان در سفر جنگی "جيش الفنا" ابرازتأسظ کردو پيشنهاد 

نمود که به قالرار گذشالته خالراج باله پالردازد و گروگانهالايی کاله عبيالد  

رای دسالالتيابی بالاله صالالل  پالاليش اوفرسالالتاده اسالالت بازفرسالالتد. امالالا ايالالن بالال

 پيشنهاد مورد قبول سپاهسابر عرب قرار نگرفت. 
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زنبيل مشاور هوشياری از خوارج داشت که از زمان زيالاد بالن 

ابيالاله درسيسالالتان زنالالدگی ميکالالرد. بالاله مشالالورت او زنبيالالل از پالاليش سالالپاه 

اسالم را باله طاوسان باله شالرق عقالب نشسالت . ابالن اشالعث بالرادر خالود ق

الالالرخن فرسالالتاد تالالا درآنجالالا مسالالتقر شالالود. قاسالالم وقتالالی بالاله الالالرخن رسالاليد 

دريافت که جز بيوه زنان کسی باقی نمانده است. زنبيل مثل گذشته به 

آهسالالتگی عقالالب مالالی نشسالالت و سالالپاه عالالرب او را تعقيالالب ميکالالرد، امالالا 

لشکريان عرب که در طول راه گالاو وگوسالفند و اندوختاله هالای مالردم 

ند، آنقدر سنگين بار شده بودندکه توان حرکالت سالريع را ا،تنام ميکرد

را نداشتند. اين کندی حرکت در راه های دشوارگذار، فصالل زمسالتان 

را نزديالالک ميسالالاخت. عبالالدالرحمن مجبورشالالد جنالالگ فيصالالله کالالن را بالاله 

بهالالار سالالال آينالالده موکالالول کنالالدوبنابرين توسالالط نامالاله از حجالالاج اجالالازه 

پالذيرفت و بنالابرين  خواست، ولی اين چيالزی بودکاله حجالاج آن رانمالی

عبالالدالرحمن را مالالورد عتالالاب قالالرار داد و کتبالالا  او را مالالتهم بالاله تالالرس و 

جبن و تهديد به عزل نمود. عبدالرحمن که مردی مدبر و دليری بود، 

برآشفت و فرمان حجاج را با دستکاری در اجتماع سپاه قرائالت نمالود 

که در آن برخی از رجال و سرکردگان سپاه برطرظ و برخی بجالای 

نها نالامزد شالده بودنالد و نيالز امالر شالده بودکاله  بالدون درنالگ بالر زابالل آ

وکابل حمله کنند، آباديها را ويران و زنالان و مالردان را اسالير نماينالد. 

سالالرداران عالالرب چالالون ابوطفيالالل عالالامر و عبالالدالمفمن ربيعالالی مخالفالالت 

خود را با اين فرمان ابراز داشتند و اولی خطابه ای برضد حجاج داد 

 وگفت 

 اه پيروز شود، ،نايم و باج وخراج از آن حجاج است اگر سپ» 

و اگردشمن برشما چيره شود، شما درنظر حجالاج پسالت و دون همالت 

خواهيد بود. درحالی که اين مملکت گورستان ابالدی شماسالت و ديگالر 

به ديدارعزيزان وخانواده های خودنخواهيد رسيد. سوقيات حجاج در 
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يالل اسالالت. پالس بيائيالد کالاله ايالن کشالور، شالبيه سالالوقيات فرعالون در رود ن

دشالالمن خالالدا)حجاج( راخلالالع وبالالا اميرخالالود عبالالدالرحمن بيعالالت کنالاليم و 

« عوض کابل به کوفاله رويالم و حجالاج را از وطالن خالود طالرد نمالائيم.

 سپاه عرب با شخص عبدالرحمن با سوگند قرآن بيعت کردند. 

 سپس عبدالرحمن ابن اشعث عياض بن هميان بکالری سدوسالی  

را به جانشينی خود درسيستان برگزيد واولالی  وعبد  بن عامرتميمی

را به حکومت بست ودومی را به حکومت زرنالگ گماشالت. همچنالان 

بازنبيالالل صالالل  کالالرد بالاله ايالالن شالالرط کالاله اگالالر اوپيروزگالالردد از زنبيالالل 

ديگرخالالراج نخواهالالدگرفت واگالالراز حجالالاج شکسالالت خالالورد زنبيالالل وی 

اج (  سالپاه طاوسالان را باخودگرفالت و برحجال١١رادرکابل پنالاه دهالد.) 

بشوريد و گويند در نزديکی کوفه درهشتاد حالرب، حجالاج را هزيمالت 

داد ولی در حرب هشتاد ويکم از طرظ قشون حجالاج شکسالت خالورد 

دوباره به سيسالتان روی آورد ولالی حالاکم دسالت نشالانده ً او عبالد  بالن 

عالالالامر دروازه هالالالای زرنالالالگ را بالالالروی ابالالالن اشالالالعث بسالالالت ، امالالالامردم 

لرحمن ناگزير چند روزی در بيرون سيستان از او حمايت کردند.عبدا

شالهر لشالکرگاه زد، ولالی مجبالور شدرهسالالپار بسالت گالردد. حالاکم بسالالت 

عياض بن هميان ابن اشعث را پذيرفت ولی همينکه به شهر داخل شد 

وی را در بند کرد بدان اميد که با دستگيری ابالن اشالعث حجالاج باله او 

مطلالع شالد،  امان دهد و از گناهانش درگذرد. اماوقتی زنبيل از قضاليه

به بست آمالد و آن شالهررا درمحاصالره گرفالت وعيالاض را تهديالد کالرد 

که اگر به او آزار رسانی ويا آسيبی دهی، من از اينجا نخالواهم رفالت 

تا ترا نکشم و خانواده ترا اسير و اموال ترا به ،ارت نسپرم. عياض 

از تهديالالد زنبيالالالل برجالالان خودترسالالاليد و ابالالن اشالالالعث را بالالا گروهالالالی از 

ه زنبيالالل تحويالالل داد و زنبيالالل وی را بگرمالالی پالالذيرفت و سالالپاهيانش بالال

 ( ١۲حرمت بسيار نهاد.) 
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« مفضالل»بدستور حجاج سپاه عظيمی از خراسان تحت قيادت 

برادريزيد والی خراسان، برای دسالتگيری ابالن اشالعث بسالوی سيسالتان 

حرکت کردو در نبردهای که باسپاه ابن اشعث در سيستان نمالود، ابالن 

ی قلمالالرو زنبيالالل کشالاليد وسالالپاهيان قتيبالاله اشالالعث شکسالالت خالالورد وبسالالو

 (١۳سيستان را به جرم هواداری ازابن اشعث ويران نمودند. )

 حجاج نامه تهديد آميزی به زنبيل نوشت و ابن اشالعث را از او 

مطالبه کرد، سرانجام عربی که در دربار زنبيالل حضالور داشالت بالاب 

بيالل ابالن گفتگو با حجاج را باز نمود .حجالاج پيشالنهاد کالرد کاله اگالر زن

اشالالعث را بالالدو تسالالليم کنالالدوی تالالا هفالالت سالالال از پرداخالالت خالالراج معالالاظ 

خواهالالد بالالود. سالالرانجام پيمالالانی بسالالته شالالدکه در آن شالالرط گرديالالده بالالود   

مسلمانان تا ده سال به قلمالرو زنبيالل نتازنالد و پالس از پايالان ايالن مالدت 

هزار درهم خراج دهالد.  قالرار شالد ابالن اشالعث را بالا  ۹٠٠وی سابنه 

راهان و خانواده اش به نماينالده حجالاج عمالاره بالن تماليم تنی چند از هم

تسليم کنند، اما پيش از اينکه اين کار انجام کيرد، ابن اشالعث خالود را 

( بروايالالت تالالاريخ سيسالالتان، کابلشالالاه عبالالدالرحمن راگرفالالت ١۴کشالالت.) 

ويک پای او را بايالک زنالدانی ديگردربنالدنهادواين دو همبنالد مالدتهادر 

عث خود را از بامی در رخن فروانداخت و بند بودند. سرانجام ابن اش

هجالری(. بدسالتوررتبيل سالرعبدالرحمن از ٨۵هردو همبند جالان دادنالد)

( بدين ترتيب داسالتان شالورش ١۵تن جدا وبرای حجاج فرستاده شد.) 

 سپاه طاوسان به پايان رسيد.

با شرل کوتاه دوسه نبالرد معالروظ تالاريخ کابالل ، نالامی از ليالث 

مشاليره ديالده نميشالود وممکالن اسالت ايالن بالن قاليس معالروظ باله شالاه دوش

آقالالای دوشمشالاليره کالاله بالالا دو دسالالت آدم ميکشالالته اسالالت يکالالی از اعالالراب 

شمشيرکشی باشد که با ضربت کاری مدافعين کابل نقش زمين شده و 

ديگر نتوانسته است آدم بکشد وسپس برای او تاريخی هم ساخته انالد، 
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رب برکابالل با آنکه در ميان رجال نامدار سهيم دراين دولشکرکشی ع

نامی از ليث بن قيس بن عبالاس نيسالت. وايالن حالدس وگمالان را برمالی 

انگيزد که شايد مقبرهً شاه دوشمشاليره اصالالً مقبالره کابلشالاه بالوده باشالد 

که مردم کابل بخاطرقدردانی از او، مقبالره او را صالبغه اسالالمی داده 

 اند تا از خشم متعصبين مذهبی در امان بماند. 

سالاله اعالراب برافغانسالتان" از ١۴٠٠ره بهرحال نويسنده" ساليط

مردمالالی کالاله برمالالزار شالالاه دوشمشالاليره ميرونالالد و درود ودعالالا ميخواننالالد 

این شهاه دوشمشهیره، کهی هها »وبند مشکل کشا می بندند، می پرسد  

( طبعالالالاً ايالالالن عالالالرب ١۶) «را بههها دوشمشهههیربه قتهههل رسهههانده اسهههت؟

وس شمشيرکش هرکه بوده، مردان وزنان کابل را که ازفرهنگ ، نام

وشرظ خود دربرابرمهاجمان متجاوز به دفاع  برخاسالته بودنالد کشالته 

 است.

واقعاً چقدر مسخره وخنده داراست که بيگانهً متجاوز وآدمکشی 

راکه بخاطر ،ارت هستی مردم وبه بردگی کشالاندن مالردان وزنالان و 

دختالالران وپسالالران شالالان کمالالر بسالالته بالالود واز فالالرط خالالون خالالواری بالالا دو 

کشت، بنامش مزار ومسجدو  ان کابل را میومدافع دست شمشيرميزد

مدرسالاله درسالالت کننالالد واز او بخالالاطر کشالالتار پالالدران وبالاله اسالالارت بالالردن 

مادران و دختران خود سپاس گزار باشند، ولی نياکان وپدرانی که از 

وطن خود وازفرهنگ و ناموس خود باله دفالاع برخاسالته و درايالن راه 

 قربانی کرده اند، به زشتی ياد کنند؟ خود را

اهراً آن مسجد زمانی اعمارشده که مردم کابالل بطالور عمالوم ظ 

اسالم را پذيرفته اند و به بدگوئی از پدران و نياکان خود پرداخته اند. 

نياکانی که کم ازکم دوصد سال در برابر مهاجمان عرب از شالرظ و 

ناموس وفرهنگ خود مردانه دفاع کرده انالد،ولی امالروز آنالان را بنالام 

مينگرنالد و مالذمت ميکننالد و درعالوض کسالی را کفاربه چشم نکالوهش 



قیام ها.... حماسۀ  448 

 دردودسالت خالود شمشالير که گويا جنالون آدمکشالی داشالته وبالاگرفتن دو

 پالالدران و مالالادران وکودکالالان مالالا را سالالرميزده اسالالت، سالالتايش ميکننالالد و

 زهی نادانی و جهالت برقبراو شمع روشن کرده مرادم  طلبند.

، درزير متاسفانه مردم ما که از سواد ودانش بزم بی بهره اند 

تاثير تبليغات مذهبی خيلالی زود ناله تنهالا گذشالته تلالخ خالود را فرامالوش 

ميکننالالد، بلکالاله بالاله سالالتايش ونيالالايش متجالالاوزی بيگانالاله وقالالاتلين  پالالدران 

وفرزنالالالدان خالالالود نيزمالالالی پردازنالالالد. شالالالنيده ام   يکالالالی از طالبالالالانی کالالاله 

چندسال قبل)در نيمه دوم دهه نالود( در کوهالدامن شالمالی توسالط مالردم 

، امروزقبالالراو بالاله مرجالالع طلالالب مالالراد وشالالفای دردهالالا، کشالالته شالالده بالالود

زيارتگالالاه مالالردم محالالل قالالرار گرفتالاله اسالالت و فرامالالوش کالالرده انالالد کالاله آن 

طالب يکی از هزاران جانيانی بوده که خانه وکاشالانه وتاکسالتان شالان 

را به آتش کشيده  وزن و فرزندان شالان راباله آوارگالی مجبالور سالاخته 

 است. 

د ودانههش الزم برخههوردار بههه امیههد روزی کههه مههردم مهها از سههوا

گردنههد وفقهههر وجهههل را از کشهههور خهههود نابودکننههد، دسهههت از خرافهههه 

پرستی بردارند وخرد ودرایت انسانی خهود را در راه رفهاه اجتمهاعی 

وبهبود زندگی فردی خویش بکار گیرند وبه مدارج عالی دموکراسی 

 گام گذارند.

 

 مآخذ ورویکردها:

عالالراب برافغانسالالتان، چالالا  سالالاله ا١۴٠٠سالالليمان راوش، سالاليطره  -١

  ١١۹، آلمان، ص۲٠٠۵

، مقالالاله فالالت  کابالالل توسالالط ۲٠٠۶آرشالاليظ کابالالل ناتهالاله، فبالالروری  -۲

 اعراب

 ببعد ١١۲تاريخ سيستان،ص-۳
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   ٨۵تاريخ سيستان،ص،  -۴

 ٨۷تاريخ سيستان ،ص، -۵

 ۳۶۶۴، ص  ٨، طبری، ج١١٨بوسورت ، سيستان، ص -۶

  ١١١،تاريخ سيستان، ص١١۹بوسورت، سيستان، ص  -۷

  ١١١تاريخ سيستان، ص-٨

 ١۲٠بوسورت، سيستان،ص  -۹

 ١١۲تاريخ سيستان، ص  -١٠

، ،بالالار، افغانسالالتان درمسالاليرتاريخ، ١۲۷بوسورت،سيسالالتان، ص  -١١

 ۷۳ص 

  ١۳۲بوسورت، همان، ص-١۲

، ۳۷١۷ -۳۷۲٨، ص٨، طبالالری ج ١۳۳بوسالالورت، همالالان ،ص  -١۳

 ١١۷-١١۶تاريخ سيستان، ص

، ۹، طبالالری، ج ۲۷٨ذری، ص ، بالالال١۳۴بوسالالورت،همان، ص  -١۴

 ١١٠، گرديزی، چا  حبيبی ص ۳۷۶۴ص

 ١۴۶تاريخ سيستان ،ص-١۵

سالالاله اعالالراب برافغانسالالتان، چالالا  ١۴٠٠سالالليمان راوش،سالاليطره  -١۶

  ١١۹، آلمان، ص۲٠٠۵
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 فهرست عمومی مآخذ

  
 ،الم محمالالد ،بالالار، طبالالع  افغانسالالتان در مسالالير تالالاريخ، تالالأليظ ميالالر -١

 ، کابل١۳۴۶

 نستان بعد از اسالم، تأليظ پوهاند عبدالحی حبيبی، طبع انجمن افغا -۲

 ، کابل ١۳۴٨تاريخ افغانستان 

 معرفالالاله ابقالالالاليم، از ابوعبالالالد  محمالالالد مقدسالالالی  احسالالالن التقاسالالاليم فی-۳

  ١۹٠۶بشاری، طبع ليدن، 

 احيالالا  الملالالوک در تالالاريخ سيسالالتان، از ملالالک شالالاه حسالالين کيالالانی،  -۴

 ، تهران ١۳۴۴ بکوشش دکتور منوچهر ستوده، طبع

 ، ١۳۴۳البلالالدان يعقالالوبی، ترجمالاله دکتالالر محمالالد ابالالراهيم آيتالالی، طبالالع  -۵

 تهران

 بابرنامالالاله يالالالا تالالالزوک بالالالابری، ترجمالالاله فارسالالالی از مالالالتن ترکالالالی، از  -۶

 قمری، هند ١۳٠٨خان خانان بن بيرم خان، طبع  عبدالرحيم

 هالالای اجتمالالاعی در  هالالا و جنبش ها دربالالاره جهانبينی برخالالی بررسالالی -۷

  ١۳۵٨احسان طبری ايران، از

 تالالاريخ اجتمالالاعی ايالالران، تالالأليظ مرتضالالی راونالالدی، چالالا  موسسالاله  -٨

 جلد(۳) ١۳۴١انتشارات امير کبير، تهران، 

 تاريخ ايران در نخسالتين قالرون اسالالمی، تالأليظ اشالپولر مستشالرق  -۹

آلمالالانی ترجمالاله دکتالالور جالالواد فالطالالوری، چالالا  بنيالالاد فرهنالالگ ايالالران، 

 تهران
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روهی از مورخالان شالوروی، ترجماله کالريم تاريخ ايران نوشته گ -١٠

 کشاورز، طبع تهران

 -۲٨۶بن جعفالالر نرشالالالخی ) تالالاريخ بخالالارا، تالالأليظ ابالالالوبکر محمالالد -١١

 ق(، به ۳۴٨

 تصحي  مدرس رضوی طبع بنياد فرهنگ ايران 

 بن  تاريخ بلعمی )تکمله و ترجمه تاريخ طبری( از ابوعلی محمد -١۲

  ١۳١۴بلعمی، به تصحي  و حواشی مرحوم بهار

 تالاريخ تمالالدن اسالالالم، تالاليظ جرجالالی زيالالدان، ترجماله علالالی جالالواهر  -١۳

 کالم )پنن جلد(طبع تهران 

 تاريخ سيستان، از مفلالظ نالامعلوم باله تصالحي  و تحشاليه مرحالوم  -١۴

 ، تهران ١۳١۴بهار خراسانی، طبع 

 بن حسالالين بيهقالالی، طبالالع دکتالالر  تالالاريخ بيهقالالی، از ابوالفضالالل محمالالد -١۵

 مشهد ١۳۵٠فياض، 

 بن زيالد بيهقالی، باله تصالحي  احمالد بهمنيالار،  يخ بيهقالی، ازعلالیتار -١۶

 ، تهران١۳١۷طبع 

 تاريخ سياسی و اجتماعی آسيای مرکزی، تالأليظ و. و. بارتولالد،  -١۷

 ترجمه پوهاند علی محمد زهما، چا  کابل 

 ، ١۹۵٨خان، چالا   تاريخ رياست سوات )پشتو( از محمد آصظ -١٨

 ١۳۴۴پشاور پاکستان

 جريالر  ی )يا تاريخ الرسل و الملوک( تالأليظ محمالد بنتاريخ طبر -١۹

طبالالری، ترجمالاله ابوقاسالالم پاينده)جلالالدهای اول، دوم، سالالوم، نهالالم، دهالالم، 

يالالازدهم، سالاليزدهم، چهالالاردهم، پالالانزدهم( از انتشالالارات بنيالالاد فرهنالالگ 

  ١۳۵۳ايران

 بن حسالن اسالفنديار، طبالع  تاريخ طبرستان، تأليظ بها الدين محمالد -۲٠

 ايران
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مل ابن اثير، ترجمه عباس خليلی، از انتشارات موسسه تاريخ کا -۲١

 مطبوعاتی علمی، تهران

 تالالاريخ قالالرون وسالالطی، کاسمينسالالکی، ترجمالاله صالالادق انصالالاری و  -۲۲

 ، تهران ١۳۴٨باقر مومنی چا  

 ، ١۳۴۹تالالاريخ مختصالالر افغانسالالتان، تالالأليظ پوهانالالد حبيبالالی، چالالا   -۲۳

 ١۳۴۷کابل

 يعقالالوبی، ترجمالاله دکتالالر بن واضالال   تالالاريخ يعقالالوبی، تالالاليظ احمالالد -۲۴

 ابراهيم آيتی، چا  بنگاه ترجمه و نشر کتاب  محمد

 ترجمالاله تالالاريخ يمينالالی از ابوشالالرظ ناصالال  بالالن ظفالالر جربادقالالانی،  -۲۵

 باهتمام دکتر 

 ، تهران ١۳۴۵جعفر شعار، طبع بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

  ۲ترکسالالتاننامه، تالالأليظ و. و . بارتولالالد، ترجمالاله کالالريم کشالالاورز) -۲۶

 ، ١۳۵۵جلد( 

 تهران 

 تذکره الشعرا  از دولتشاه سمرقندی، باله تصالحي  وتحقيالق محمالد  -۲۷

 عباسی، طبع تهران 

  تذکره المولک، چا  محمد دبير سياقی، طبع تهران -۲٨

 تاريخنامالاله هالالرات )تالالاريخ سالاليفی( از سالاليفی هالالروی، بالاله تصالالحي   -۲۹

 پروفسير محمد زبير صديقی، چا  کلکته و چا  افسيت ايران 

 های خالفالالالت شالالالرقی، تالالالأليظ گ،  رافيالالالای تالالالاريخی سالالالرزمينجغ -۳٠

 ١۳۳ ۶لسترنن، ترجمه محمود عرفان، طبع  

 جوامع الحکايات و لوامع الروايات، از محمد عوفی، به تصحي   -۳١

 ، تهران ١۳۵۳و تعليقات دکتر بانو مصفا  طبع بنياد فرهنگ ايران، 
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هالـ( چالا   ۳۷۲حدود العالم من المشرق الی المغرب )تالاليظ در  -۳۲

منوچهر و چا  پوهنتون کابالل )ترجماله پوهانالد ميرحسالين شالاه(،  دکتر

١۳۴۲  

 ز، ک،  -دولالالالت نادرشالالالاه افشالالالار، تالالالاليظ خالالالانم م، ر، ارونالالالووا،  -۳۳

 ، تهران ١۳۵۲اشرافيان، ترجمه حميد مفمنی، طبع 

 ، ١۳۵۵ديوان فرخی سيستانی، بکوشالش محمالد بيرسالياقی، طبالع  -۳۴

 ١۳۴۷تهران طبع دوم

 الالدين زمچالی  اوصاظ مديناله الهالرات، از معين روضه الجنات فی -۳۵

 ١۳۳۹اسفزاری، چا  کاظم امام، دانشگاه تهران 

 روضه الصفا )تاريخ( از ميرخواند )جلد سوم، و چهارم و پنجم(  -۳۶

 ش١۳۳٨چا  رضاقلی هدايت، تهران ،

 ، ١۳۴۳زنالالدگانی يعقالالوب ليالالث، بالاله قلالالم حسالالين يزدانيالالان، طبالالع  -۳۷ 

 تهران

 زيالالن ابخبالالار گرديالالزی، از عبالالدالحی بالالن ضالالحاک گرديالالزی، بالاله  -۳٨

 تصحي  و تحشيه پوهاندعبدالحی حبيبی، طبع تهران 

  سازمان اداری حکومت صفوی با تحقيقات و حواشی و تعليقات  -۳۹

، ١۳۳۴نيالا، چالا   الملوک، ترجماله مسالعود رجب مينورسکی بر تذکره

 تهران

 ر محمد علی موحد، چا  بنگاه سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه دکت -۴٠

 ترجمه و 

 ، تهران ١۳۴٨نشر کتاب، 

  ١۳۳٨. سفرنامه کالويخو، ترجمه مسعود رجب نيا،تهران،  ۴١

 نامه يا سيرالملوک، از خواجه نظالام الملالک، چالا  محمالد  سياست -۴۲

 قزوينی و چا  عبدالرحيم خلخالی، تهران 
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تصالالحي  دکتالالر سالالمک عيالالار،از فرامالالز بالالن خالالداداد بالالا مقدمالاله و  -۴۳

  ١۳۵۳جلد(  ۶خانلری، طبع بنياد فرهنگ ايران )

 صالالورت ابرض ابالالن حوقالالل، ترجمالاله دکترجعفالالر شالالعار، بنگالالاه  -۴۴

 ترجمه و نشرکتاب، تهران 

 طبقات ناصالری، تالأليظ منهالاج سالراج جوزجالانی، باله تصالحي  و  -۴۵

 کابل. ١۳۴۷تحشيه پوهاند حبيبی، طبع 

  ١۳۵۳ر تالالاش آذرنالالوش، طبالالع فتالالول البلالالدان بالالالذری، ترجمالاله آذ -۴۶

 ١۹۵۷تهران، متن عربی طبع

 ، ١۳۴۲قابوسالالنامه، بالاله تصالالحي  و تحشالاليه سالالعيد نفيسالالی، طبالالالع  -۴۷

 تهران

 اخبالالالارالطوال ، ازدينالالالوری )ابوحنيفالالاله احمالالالد بالالالن داود(، ترجمالالاله  -۴٨

 تهران  ١۳۴۶صادق نشأت،چا ، بنياد فرهنگ ايران، 

 ول، تالالالأليظ کشالالالاورزی و مناسالالالبات ارضالالالی در ايالالالران عهالالالد مغالالال -۴۹

 شاهنشاهی  ۲۵۳۵کريم کشاورز، چا   پطروشفسکی، ترجمه

 هالالالای دهقالالالانی، تالالالأليظ محمالالالد اعظالالالم  مالکيالالالت ارضالالالی و جنبش -۵٠

 ، اکادمی علوم افغانستان ،کابل١۳۶۲سيستانی، طبع، 

  ، تهران١۳۴۷ماه نخشب، شهکار سعيد نفيسی، چا   -۵١

 ا  بنگالاه مسالک و ممالک اصطخری، باهتمالام ايالرج افشالار، چال -۵۲

 ترجمه و نشر کتاب، تهران

 مروج الذهب مسعودی، ترجمه ابوالقاسم پاينده طبع بنگاه ترجمه  -۵۳

 ١۳۴۴و نشر کتاب، تهران

 مجمل فصيحی از احمد خوافی، به تصالحي  محمالود فالر ، چالا   -۵۴

 ، مشهد١۳۴١

 مسالک و ممالک ابالن خالرداد باله، چالا  مصالر، تالأليظ در حالدود  -۵۵

 هجری  ۳٠٠
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البحرين از عبالالدالرزاق سالالمرقندی، طبالالع  السالالعدين و مجمالالع طلعم -۵۶

 تهران

  ۲) ١۳۳۶مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادی، طبع  -۵۷

 جلد(

 منتخالالالب الحکايالالالات و لوامالالالع الروايالالالات، بکوشالالالش مرحالالالوم بهالالالار  -۵٨

 تهران ١۳۲۴خراسانی، 

 قلالم  ، مقالاله، جغرافيالای تالاريخی زرنالن، ب١۳۴۶مجله آريانا، سال -۵۹

 اعظم سيستانی 

 باله « عيالاران»شماره نهم ودهالم، مقالاله  ١۳۲۳مجله آريانا، سال  -۶٠

 قلم حبيبی 

 دخوشالحال خالان ختالک » ، شالماره اول مقالاله ١۳۶١مجله کابالل،  -۶١

 بقلم محمد صديق روهی « سوات نامه

 بقلالم « آئالين عيالاری»مجله سخن، دوره هجدهم و نوزدهم، مقاله  -۶۲

 (١۳۴۷، ١۳۴٨سال  دکتر ناتل خانلری،

 مقالالاله  ١۳۴۲سالالال  ١۲-١١مجلالاله سالالخن، دوره سالاليزدهم، شالالماره  -۶۳

 نامه  ابومسلم

 هالـ(  ۷۴٠نزهت القلالوب، از حمالد  مسالتوفی )تالأليظ در حالدود  - ۶۴

 ١۳۳۶باهتمام محمد دبيرسياقی، 

 يعقوب ليالث، تالأليظ دکتالر محمالد ابالراهيم باسالتانی پالاريزی، طبالع  -۶۵

 ، تهران١۳۵۳

 خ سيسالالتان)از آمالالدن تازيالالان تالالا بالالر آمالالدن صالالفاريان( تالالاليظ   تالالاري۶۶

 ش.١۳۷٠ادموند کليفورد بوسورت ، ترجمه حسن انوشه ، تهران، 

   جالالالی، پالالالی، تيالالالت، سيسالالالتان، جلالالالداول ترجمالالاله دکترسالالاليد احمالالالد ۶۷

 تهران ١۳۶۴موسوی، چا 

    چهار مقاله عروضی سمر قندی ، چا  دکتر معين ، تهران ۶٨
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سه هاوحماسه ها، تاليظ اعظم سيستانی، ج   سيستان سرزمين ما۶۹

 ش ١۳۶٨، طبع کابل، ۳

   ١۳١۷  تاريخ بيهق، از ابن فندق، چا  احمد بهمن يار، تهران۷٠

  ماتيکان سيستان )مجموعه مقابت( جواد محمالدی سالکائی،چا  ۷١ 

  ١۳۷٨مشهد

   گالالنن دانالالش ، جغرافيالالای تالالاريخی شالالهرهای ايالالران ، محمالالدتقی  ۷۲

  ١۳۶۶حکيم ، تهران ، 

   ۲٠٠٠  دکتر شفا، تولدی ديگر، چا   ۷۳

   ۲٠٠۳  دکتر شفا، پس از هزار وچهارصدسال ، چا  ۷۴

   ١و جلد ۲  علی ميرفطروس ، اسالم شناسی ، جلد ۷۵

   علی مير فطروس، مالحظاتی درتاريخ اجتماعی ايالران، چالا   ۷۶

 سوم 

  ش ١۳٨٠  پنن نقد برکتاب تولدی ديگر، دکتر شفا، چا   ۷۷

   مالکيت ارضی و شيوه هالای بهالره بالرداری از آن در خراسالان  ۷٨

  ۲٠٠۲قرون وسطی ، از من، چا  دوم سوئ

   ابالالو ريحالالان بيرونالالی ، آثالالار الباقيالاله ، چالالا  اکبالالر دانالالا سرشالالت،  ۷۹

١۳١۷  

  ، تهران ١۳۳۳  حبيب السير، از خواندمير)،ياث الدين(، چا   ٨٠

 لالالاله تازيالالالان تالالالا ظهالالالور   تالالالاريخ نهضالالالت هالالالای ملالالالی ايالالالران، از حم٨١

 ، تهران ١۳۵٠صفاريان، تاليظ عبدالرفيع حقيقت، چا  

   ١۳۵۵  دوقرن سکوت، از داکتر عبدالحسن زرينکوب، چا ،  ٨۲

   عصالالر زريالالن فرهنالالگ ايالالران،  ريچالالاردفرای ، ترجمالاله مسالالعود ٨۳

  ١۳۴۴رجب نيا، تهران ، 
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  ميرخوانالالالالالالد، )محمالالالالالالدبن حسالالالالالالن خاوندشالالالالالالاه( تالالالالالالاريخ روضالالالالالاله ٨۴

 قمری ، چا  هندوستان  ١۳۳۲الصفا،

   ١۳۶۶  ضحاک ماردوش، سعيدی سيرجانی ، چا  تهران، ٨۵

  پطروشفسالالالکی ، اسالالالالم در ايالالالران، ترجمالالاله کالالالريم کشالالالاورز،  ٨۶ 

  ١۳۵٠تهران، 

  ، سوئد ۲٠٠۳چا  « الظ، ب»  و انسان خدا را آفريد، مولظ  ٨۷

 ر  توضي  المسايل، پاسخهای هزارسالاله ازکلينالی تالاخمينی ، دکتال ٨٨

 شفا،چا  پنجم 

   ١۳۷٨  بازشناسی قرآن ، دکتر انصاری ، نشر نيما، آلمان ، ٨۹

  سال  ۲۳ علی دشتی ،  ۹٠

 انتشالالالالالارت پالالالالالارس  ١۳۷۵  دکتالالالالالر روشالالالالالنگر،  اکبالالالالالر، چالالالالالا  ۹١

 سانفرانسيسکوامريکا 

   محمداصالالالظ آهنالالالگ ، يادداشالالالتها وبرداشالالالتهايی از کابالالالل قالالالديم  ۹۲

 ۲٠٠٠،تابستان 

 وشالوش، نوشالته خالانم ژان ديوبفالو، شالواليه لژيالون   ايالران، کلالده ۹۳

 دونور، افسر 

پالالاريس، ترجمالاله علالالی محمالالدفره وشالالی، چالالالا  ١٨٨۷اکالالادمی ،چالالا  

  ١۳۷١دانشگاه تهران، 

 -۲٨6النرشالالالالالخی جعفالالالالالر ابوبکرمحمالالالالالدبن از بخالالالالالارا، تالالالالالاريخ  ۹4

 دوم وچا  اول ،چا ۳4٨

سه واکنش تکالاوران خالرد درخراسالان، پالژوهش سالليمان راوش،  -۹۵

 ۲٠٠۷نيما، چا  

سالالاله اعالالراب برافغانسالالتان، چالالا  ١۴٠٠سالالليمان راوش،سالاليطره  -۹۶

  ، آلمان ۲٠٠۵

  ١۳4۲طبع   قابوسنامه، چا  سعيدنفيسی،تهران  -۹۷ 
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   ١۲۲6آريانا، از احمدعلی کهزاد،چا  کابل ،  -۹٨ 

   ١۹٠6معجم البلدان جلد پنجم ، از ياقوت حموی ، طبع  -۹۹ 

  ٠ موسساله  ، ترجماله عبالاس خليلالی طبالع  ١۲ج  ابن اثير ، کامالل ، -١٠

 علمی مطبوعاتی 

  ١   ، طبع ايران  حمد  مستوفی ، تاريخ گزيده  -  ١٠

۲  ، چا  ايران  5ابن خلکان، وفات ابعيان ج  -١٠

تاريخ ايران از دوره باستانی تا سده هجدهم،نوشته گروهالی از  -١٠۳ 

   تهرانچا کريم کشاورز ،  ترجمه  مستشرقين شوروی،  

   ،    مجمالالالالل التالالالالواريخ و القصالالالالص ، طبالالالالع  ملالالالالک الشالالالالعرابهار - ١٠۴

  ، تهران.١۳١٨

  اقبالالال  ابالالن اسالالفنديار ، تالالاريخ طبرسالالتان ) بالاله تصالالحي  مرحالالوم  –١٠۵

  ش . ( ١۳۲٠

 


