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 مقدمه مؤلف 

  

 قرنهای هفتم تا شانزدهم ميالدی عمدتاً دوران قررون وسر ر را در  رر 

ميگيرد و مضمون مشترک قرون وس ر در آسيا و اروپا و افريقای شمالر ، 

کيرت انصصراری زمرين در فيوداليزم است . خصوصيت عمرد  فيروداليزم ، مال

دست مالکان و  هر   رداری از آن  وسيله دهقانان وا سته  زمين و يا ار اب 

 است . 

 در روزگاران ق ل از اسالم ، فيرودال هرای کشرور مرا و سررزمين هرای 

مجاور آن ، در صوز  فرمانفرمائر خود قدرت و اختيارات وسيع  ا يک نوع 

هر شا   و گاهر مرز ان و گاهر  ا القاب استقالل مصلر داشتند که آنها را گا

ديگری ميخواندند ، مانند : سگانشا  ) شا  سيستان (، زا لشا  ) شا  زا لسرتان 

(، کا لشا  ) شا  کا ل(، کوشان شا  ) شا  کوشانر ( و مکرانشا  )شا  مکران 

  1( وغير . 

 اينان  نا ر وضع جغرافيائر و يا مصالح نژادی و اختالف دين و ز ان

و غير  مستقل و مسوالن ادار  اراضر خود  ودند و گا  گاهر  ر يک ديگرر 

خود مي تاختند. و در صورت فتح و غل ه،  رف را  ه ا اعت و دادن م لر  

)خرررا( ( ميگفتنررد، وادار ميسرراختند. هم نرران « خرررا  » معينرري کرره آن را 

 رررف مغلرروب ،مکلررف  ررود در جنرره هررا  ررا عررد  يررر سرروار و پيرراد  خررود در 

رکررراب فيرررودال مرررافو  ) ماننرررد واسرررال و سرررنيور اروپرررا( شررررکت کنرررد. ايرررن 

خصوصرريت فيررودالر تقري رراً در سراسررر قرررون وسرر ر در شررر  و درغرررب 

   شم ميخورد . 

 يکر ديگر از خصوصيات  ارز فيوداليزم  ه در شرر  و ره درغررب 

، لشکرکشررر  ررر همسررايه هررا و در صررورت پيررروزی، غررارت و  پرراول ملررل 

                                                 
۱
 ۱0۱مفاتیح العلوم خوارزمی ، ص  ، 3- ۲تاریخ تمدن ایران ساسانی ، از سعید نفیسی ، ص  - 
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. غارت همسايگان و جنه های پر در پر  خا ر فتح و  پراول مغلوب است

مردمرران همسررايه،   يعترراً تقويررت نيرررو هررای جنگررر را ضررروری ميسرراخت و 

 رررای  ررر آوردن  نررين مررامولر ، وضررع يررا افررزايع ماليررات هررا و عرروار  

گوناگون  ر مردم روستائر کره اکرريرت م لرن آن را  رزگرران تهرر دسرت و 

وران و اهل کس ه تشکيل ميرداد،  ردون شرک اقتصراد  زارعان مزدور و پيشه

جامعرره روسررتائر را در خ ررر انهرردام و نيسررتر قرررار ميررداد.  نانکرره خسرررو 

پرويز ساسانر  ر ارر جنه های  والنر  را روميران و افرزايع ماليرات هرای 

گوناگون  رای مصارف کمرر شرکن جنره و در رار و دسرتگا  شراهر ،  نرا ر 

م از فقر هرالک شردند و خرراب گشرتند ترا غرايتر کره مرد» روايت تاريخ قم : 

  1.« کنيزکر را  درهمر ميفروختند 

 ظهور اسالم در همسايگر ايران  ا شعارمساوات و  را رری  اعرش شرد 

مريالدی ،  ۶۲۸که درقلمرو ساسانر  زودی تغييراترر رونمرا گرردد. در سرال 

مصکرروم  رره شرريرويه پرردر خررود پرويررز را سرررنگون کرررد و در دادگرراهر او را 

مردی ظالم را بر گماشتی بخر رعیخت تخا بقایخای » اعدام نمود  ه اين اتهام که:

  ۲ «خراج بیست ساله سی ساله بزخم شکنجه بستد.

  دون شک ناهنجاری های ناشر از ظلم و غارت و  هر  کشر  رر صرد 

و صصررر شرراهان و فيرروداالن ايررران اواخررر عهررد ساسررانر درسررقو  آن دولررت 

تارير  سزائر داشته اسرت . فيرودال هرای مصلرر شرر ، اکررراً  دست مسلمانان 

ماننررد واسررال هررای اروپررا، از سررال ين وقررت ت عيررت ميکردنررد، ولررر هررر وقررت 

منافع خود را در خ ر ميديدند، عليه سل ان يا شرا  کارشرکنر ميکردنرد و از 

ا اعت مرکز سر  از ميزدند. در دور  اسالمر هر قدر نفرو  دولرت مرکرزی 

د، قدرت فيوداالن افزايع مر يافت و فکرر خرود مختراری و توسرعه کمتر ميش

 ل ررر و زمررين گيررری در آنهررا قرروت ميگرفررت.  نانکرره يکررر از علررل از هررم 

پاشيدگر امپراتوری اسرالم و صکومرت هرای صرفاری و سرامانر و غزنروی و 

سررلجوقر و تيمرروری  و غيررر  ، غيررر از تضرراد هررای درونررر دسررتگا  اداری 

ات، م ررارز   ررين فيررودال هررا و اخررتالف  ررا صکومررت هريررک از ايررن صکومرر

                                                 
۱
   ۱80ل الدین ، ص م ، چاپ سید جالتاریخ ق- 
۲
 ۱۷۵خ بلعمی ، به تصحیح بهار ، ص تاری - 



 11 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

مرکزی  يزی ديگری ن ود  است ،صتر  يشتر فيودال و اشراف  ايرک ديگرر 

  رای  دست آوردن مشاغل و مناصب مهم کشوريدر رقا ت   ودند . 

 امراء و سال ين گا   رای صفظ موقعيرت خرود  را فيرودال هرا و اشرراف 

 ه صکمرانران و نماينردگان خرود دسرتور  مصلر از در دوستر پيع مر آمدند و

ميدادند که از منرافع خصوصرر آنهرا صمايرت کننرد.  يهقرر مينوسرد کره سرل ان 

حسن سلیمان را که او از بزرگان امیران جبال هرات بود بخواند و »مسعود 

بنواخت وگفت: ما فردا بخواهیم رفخت و ایخن والیخت شخحنگی بتخو سخپردیم و 

یار و بیخدار باشخی تخا خللخی نیفتخد بخه غیبخت را بشنوی و هش« اعیان»سخن 

  1 «ما.

   ررررور کلررررر جنرررره هررررای دايمررررر و غررررارت ملررررل مغلرررروب يکررررر از 

خصوصيات قرون وس ر و خصلت های نظام های فيودالر است . در موقع 

 روز جنه ، معموالً ا اعت فيودال هرا ، از صکومرت مرکرزی کمترر ميشرد. 

، گا  و  ر گا  موضوعر را  سال ين و صکومت ها  رای تضعيف فيودال ها

 هانه کررد   رر سرر آنهرا ميتاختنرد و مقرداری از دارائرر آنهرا را  ره غنيمرت يرا 

 پاول مر  ردند . گا   رای صفظ موقف خرود ،  رين آنهرا و عشراير و اقروام ، 

 کينه و عداوت مصلر ايجاد ميکردند و آنها را  جان همديگرمر انداختند. 

و اخر  ماليرات هرای گونره گرون ، غال راً جنه هرای پرر در پرر فيرودالر 

دهات و شهر ها را  ا وضع اسفناکر رو رو ميکرد.  يهقر در تاريخ خرويع 

نيشراپور ايرن  رار  نران » پس از شرح اشرت اهات سرل ان مسرعود مرر نويسرد:

ديدم که همه خراب گشته و اندک مايره آ رادانر مانرد  و منرر نران )کره ق رل از 

درم شرد   رود و کدخردايان سرقف هرای خانره  1۳    ه سه درم  ود (  ره ۴۳1

 شررکافته و  فروخترره و از گرسررنگر  يشررر  ررا عيررال و ا فررال  مرررد  و قيمررت 

ضياع شد  و درم  دانگر  از آمد  ... صال اين مصمد آ اد  نران شرد کره جفرت 

در صرالر کره  ۲.« واری زمين  يک من گنردم ميفروختنرد و کسرر نمرر خريرد 

روم در کمررال عسرررت  سررر مي ردنررد ، اشررراف و مررردم  ينرروا و   قررات مصرر

مالکان  زر  ، در نهايت تنعم زندگر ميکردند. دارائرر اشرراف  نرا ر منرا ع 

                                                 
۱
 ۲۵بیهقی ، چاپ دکتر فیاض ، ص  تاریخ - 
۲
  8۱۲تاریخ بیهقی ، ص  - 
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تاريخر ، ع ارت  ود از : زرنقد ،جواهر، امالک اق اعر ، ضياع اقتصادی 

و عقار، زرينه و سيمينه ، دهات و آسيا ها، گله های گوسفند و گاو و اسپ و 

  1کنيزکان زي اروی و غير   ود .  قا ر و اشتر و

هجررری تنهررا دهقرران هرررات  رره صکمررران  1۲۰ قررول   ررری : در سررنه 

عر ر  لخ ) اسد  ن ع دهللا قسری( هردايای  ره قيمرت يرک مليرون درهرم تقرديم 

داشت کره در آن دو قصرر  رال و نقرر  و ا ريرن هرای سريمين و زريرن و دي را 

ود و ايرن هردايا صرصن خانره های مروی و قوهر و کرر  يرر از  رالی نراب  ر

  ۲ صکمران را پر کرد   ود.

 ا ن خلدون در مقدمه خرود ، مالکيرت  رزر  را از دو را  امکران پر ير 

ميدانررد : يکررر از را  تجرراوز ) صقررو  ديگررران ( و ديگررری از را  ارش . و 

عالو  ميکند :  يشتر اصکام سل انر متکر  ر جور و ستم اسرت ، زيررا عردل 

  ۳ وران خالفت راشد  مرعر  ود و آنهم کم دوام  ود.مص  تنها در د  

 ايررد يرراد آورشررد کرره تصليررل وضررع اجتمرراعر مررردم در يررک دور  معررين 

تاريخر ، در عين صالر که يک موضوع  سيار دل سپ است ، کاری دشوار 

نيز است که صوصله و فرصرت زيراد ميخواهرد و ايجراب  صرش همره جان ره را 

  مدعر انجام يک  نين کار  زر  و سرتر  نيسرت مينمايد .  نا رين نگارند

،  لکه خواسته در اين استقامت گام کرو کر  رردارد و نگراهر  رر ايرن  يرف 

 زر  تاريصر اندازد . پس در اين ارر  يشتر وضع روستائيان و  ررز فکرر 

سال ين و صکمرانان شرقر و  رخرورد آنران  را رعيرت و مرردم تصرت قلمررو 

عوار  گونه گرون ديگرر  خرا ر ترامين لشکرکشرر  شان و تصميل مالياتها و

ها و تدارک نيروهای جنگر و تغ يه اين نيروها  رای سرکو ر خرود رعيرت 

 و يا صمله  خار( و غارت ملل و نصل ديگر توجه مع وف شد  است .

 ه سخن ديگر، نويسند   جای شرح لشکرکشر ها و فتوصات شاهان و  

صيرررات توضررريح جن ررره هرررای مرررادی سرررال ين دور  مرررورد م العررره  يشرررتر  ررره 

افغانسرتان و خراسران پرداختره  در روستائيانانواع مالياتها از  واخ  اجتماعر

است، زيرا از نظر نويسند  ، اين رخ صيرات اجتمراعر مرردم مرا کمترر مرورد 

                                                 
۱
 ۲33،ص  ۲عی ایران از راوندی ، جتاریخ اجتما - 
۲
 ۴۱۹، افغانستان بعد از اسالم، ص حبیبی - 
3
  ۷۴۲، ص ۲ج  ،۱3۴۵مقدمه ابن خلدون، ترجمه پروین گنابادی ،   - 
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توجه قرار گرفته است.  نا راين ، در پرتو مردارک دسرت داشرته سرعر  عمرل 

از وضع روستائيان ، در پنا  سيادت نظام ت قا ل رويآمد  تا تصويری نس تاً 

 های فيودالر در کشور فرا شم خوانند  قرار داد  شود.

  نرام ديگررم  ناگفته نماند که  خع عمد  مصتويات اين ارر ضمن کتاب  

در سال « مالکيت ارضر و جن ع های دهقانر در خراسان قرون وس ر » 

اب در سال های قدرت يرا ر درکا ل   اپ رسيد   ود ، اما  ون آن کت1۹۸۳

تنظيم های اسالمر يا در آتع خشم فرهنه زدائر آنران سروخت و يرا  رنگرر 

تلررف گرديررد کرره مررن  ررا هررزارتالع و خررون جگرخرروردن نسررخه يررر از آن را 

 دسررت آوردم و اينررک  خشررر از آن کترراب را  ررا تجديررد نظررر وتزئيررداتر  نررد 

گرفتررره  اشرررم وهرررم  دسرررت نشررررمر سرررپارم ترررا هرررم از نرررا ودی کامرررل آن جلو

سرايرهمو نان عالقمنررد  تراريخ کشررور از م الررب آن عنرد الضرررورت مسررتفيد 

 شوند. 

  ايد ياد آورشوم که عالو   ر تجديرد نظر رر مصتويرات  خرع مرورد مر 

 صرش ، نامرره ترراريخر و  سريار سررودمند  رراهر پوشرنگر را مررن در رراپ جديررد 

دسرتورالعمل جرامع و  ع دهللادستياب و عالو  کرد  ام . نامه  اهر  ه پسرع 

کامل در امر کشور داری و مرردم سراالری اسرت، امرا جرای تعجرب اينجاسرت 

که  را مؤرخين ما تا کنون نخواسته  ودند اين پند ها و اين اندرز های واال، 

انسررانر و مردمررر را در متررون ترراريخر کشررور  رراز ترراب دهنررد تررا نسررل هررای 

ر يافتنررد و يرراد  ررزر  مررردان مکتررب ديررد  و درس خوانررد  مررا از آن آگرراهر مرر

 سياست و کياست کشور را گرامر تر ميداشتند ؟ 

 خوشصالم که  رای نخسرتين  رار آن نامره را مرن از تراريخ   رری اينجرا 

اقت اس ميکنم  ه اميد اينکه همو نان ما نيز آن را  خوانند و دل و دماغ خرود 

شخصريت هرای  را  دان صفا و روشنائر  خشرند و  نرام و انديشره هرای واالی

 تاريخر خود   الند .

  کاندید  اکادمیسین محمد اعظم سیستانی 

  

 میالدی ۲00۱سویدن ، شهر گوتنبرگ ، جنوری  
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 فصل اول

 

 چگونه  تا کابل رسید؟اسالم 

 

 :از جبهه سیستان -الف 

 ه سالهای نخستين خالفت اسالمر نظر مر اندازيم ، دو خليفه اول 

رالخالفه، خليفه اند. و درخاک عر ستان، در دا  پوشيد   مسلمين از جهان  شم

های   رمسند خالفت قرار دارد و مصمم است سرزمين عرمان سوم مسلمين 

ايران يزدِگرد سوم شا  نگون  خت   يشتری  قلمرو اسالم درآورد. در 

 نه کشور گشايان  ساسانر از شهری  ه شهری ميگريزد تا خود را از 

تقدير رج ين  را تعقيب ميکردند، در امان نگهدارد، ولر  عرب که پيوسته او

ترگسترد   او رقم ديگر زد  و در  را رع در  سقو  و زوال را هر ه پهن 

هـ(، مجاشع يکر از  ۲۳آورد ) است. يزدِگرد از کرمان  ه سيستان پنا  مر 

در تعقيب اوست. او سيرجان مرکز کرمان را فتح کرد  و  سرداران عرب 

 ن عامر کارگزار خليفه در   از  رف ع دهللا د  دن ال يزدگرد  رود. ميخواه

گشايع کرمان سيستان رافتح  شود که پس از  فارس،  وی ماموريت داد  مر

سيستانيان از شهر  افتد.  کند،  نا رين  سوی سيستان  ا لشکری گران  را  مر

خورد   آيندو پس از مدتر زد و خورد سرانجام مجاشع شکست   يرون مر

يزدگرد از يم لشکر اسالم ميخواهد از سيستان  خراسان ومرو  1 ازميگردد.

اع  فرارکند. مرز ان سيستان )ايران  ن رستم( او را  ا صرم يکهزار نفری 

مهمانر دادن در سيستان، توس  افراد خود تامرو  درقه  پس از پنج سال 

                                                 
۱
   80تاریخ سیستان ، چاپ بهار ص  - 
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گتر ومرزهای آن سيستان ازخراسان  زر ميکند. دراين هنگام  قول   ری، 

 1تر ومردمع  يشتر  ود. سخت

هجری  ۳۰شود، در سال   ون از شکست مجاشع آگا  مرخليفه سوم 

را  رای فتح « ر يع  ن زيادالصاررر»سردار ديگری  نام  ميالدی(  ۶۵۰)

هيرمند  گ شت و از ريگزار]دشت خوا گا [  سيستان ميفرستد. او ون از 

 ه مقا له  ۲آزادخو مرز ان سيستان  ن  ع ورکرد، سپاهيان ايران  ن رستم

عد  ای و خصوص  پرداختند، ن ردی خونين درگرفت و از هر دو  رف  

ازاعراب افراد  يشتری کشته شدند، سرانجام  رفين  صلح راضر 

  شدند.ر يع  ن زياد  ون خواست  ا ايران  ن رستم مالقات کند: 

امه افگندند بر فرمود تا تختی ساختند از آن کشتگان و ج»...   

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

بیامدند،  نشست و ایران بن رستم خود بنفس خود و بزرگان و مؤبد مؤبدان  

دیدند، فرود  چون بلشکرگاه اندر آمدند به نزدیک صدر آمدند، او را چنان 

دندانهای  اال و گندم گون بود با آمدند و بایستادند. و ربیع مردی دراز ب

و صدر او  بزرگ و لبهای قوی، چون ایران بن رستم او را بر آن حال بدید 

فرا دید نیاید،  از کشتگان، باز نگرید و یاران را گفت: میگویند اهرمن بروز 

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

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

پاکیزه صدریست،  دور او را درود داد و گفت ما برین صدر تو نیائیم که نه 

   ۳.«پس همانجا جامه افکندند و بنشستند

هر سال » و قراردادصلح را  نين امضاء کردند که ايران  ن رستم  

هد امیرالمؤمنین را وامسال سیستان هزار هزار درهم )یک میلیون( بد از 

هزاروصیف)غالم نابالغ( بخرم وبدست هریک جام زرین و بفرستم هدیه،  

                                                 
۱
  ۲0۱۵ص  ۵طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج  - 
۲

البلدان)متن عربی، ص  مینگارد، فتوح « اپرویز مرزبان سجستان»بالذری نام این پادشاه سیستان را -

  ببعد ۲۷0و ترجمه فارسی آذر نوش، ص ( ۴0۱
3
    8۱تاریخ سیستان ،ص  - 
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وعهدهابرین جمله بکردند وخطها بدادند و ربیع ز آنجا برخاست و بقصبه  

  1«اندرشد ایمن. 

اين  ود نخستين  رخورد اعراب  اسيستانيان.  نانکه ديد  ميشود در 

 رای فاتصان عرب مهم  ود غنيمت و رد   ود  است  اين قرارداد صلح آن ه 

  درميان نيست . و از دعوت مردم  ه دين اسالم صرفر 

   پياد  درعمل را قرارداد اين توانستند نمر سيستانيان که دار ود معلوم 

 اين مواد  ا  ُست مردمان ا تدا  نا رين.  پردازند را گزافر  م ل   نين و کنند

 کردند وصرب » زدند سر از آن اجرای از  و کردند را اعت شديداً  قرارداد

کشته شد و گروهر  زر    سيار  ايشان از آخر نکنيم، مر صلح ما گفتند و

  ۲« رد  کردند و  درگا  امير المومنين )عرمان( افتادند.

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

سال ونیم اقامت خود در سیستان تا توانست در مدت دو عربستان فرستاد و 

ر يع از  ست  عزم فارس نزد ع دهللا  ن عامر  همينکه  ۳مردم را غارت نمود.

 ه عصيان زدند وعامل ر يع را  صرکت کرد. مردم سيستان )زرنج( نيزدست 

 4ازشهرو ديارخود  يرون کردند.

  يالدی( م۶۵۳هـ ) ۳۳ستور خليفۀ سوم در سال  د عامر  ن ع دهللا

را  ا فقهای اسالمر و منجلمه صسن  صری  ه سيستان  ع دالرصمن  ن سُمر  

سيستان رسيد، در يکر از روزهای جشن،  فرستاد. ا ن ســـمــر   ون  ه 

مصاصر  کرد، و او مج ورشد  ايران  ن رستم را در زرنج در قصرع 

 ( ) رد  نا ال  در دل دوهزار هزار)دومليون( درهم و دوهزاروصيف 

ع دالرصمن  عد از اين  رکع و  ست و  الد داور  5 اع دالرصمن صلح نمايد.

سور = سون = خورشيد( را «)= زور» تاخت و  ت معروف  

ج  درزمينداورکه گويند از   الی سرخ و  شمانع از ياقوت  ود  رکند و ُرخ ِ

وغنيمت فراوان تصرف نمود و  ون درين  )قندهار( و زا ل را نيز  گشود 

                                                 
۱
   8۲تاریخ سیستان ،ص  - 
۲
   8۲تاریخ سیستان ،ص  - 
3
  ۲۷۱-۲۷0، ترجمه فارسی ص ۴0۱بالذری، فتوح البلدان ، طبع قاهره ص  - 
4
   83تاریخ سیستان ،ص  - 
5
   ۱۵8، ص  ۱، افغانستان بعد از اسالم ، ج 8۵تاریخ سیستان ، ص  - 
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خالفت  ه علر رسيد، ا ن َسُمر   ا  ت خليفه سوم اسالم درمدينه کشته شد و وق

از سيستان  ه  غنايم ورروتر که در اين لشکرکشيها  دست آورد   ود، 

لخالفه رفت و امير  ن اصمد يشکری را  ه نيا ت خود  ه سيستان  دارا

 ولر مردم زرنج دو ار  شوريدند وعامل عر ر را از شهرخود گ اشت، 

 1هـ(.   يرون راندند

درهمين سال جمعر از رهزنان وصعلوکان عرب ت ارمقيم سيستان  

عتاب ص  ر و عمران  ن فصيل  رجمر  ر روستای   سرکردگر صسکه  ن 

 رد ، آنجا را غارت کردند ومدتر زرنج  زالن در جنوب غرب زرنج صمله 

ير را ع دالرصمن  ن جرو ا را تصت مصاصر  خود گرفتند. صضرت علر، 

را  نداد و او   رای ادار  امور سيستان گماشت، مگرصسکه اورا  ه زرنج 

 رگشت.  عد از آن ر عر  ن کاس عن ری  ا  هار هزار نفر لشکر از 

صضرت علر  سرکو ر صسکه مامور گشت وصسکه را  قتل  صضور 

 ۲هـ(.  ۳۵رساند)

 از هجری  ۳۶اوضاع سيستان نا آرام وآشفته  ود، تا آنکه در سال 

عرب يعنر ع دالرصمن  ن سمر  که در امور سيستان  همان سرلشکر مجرب 

اميرمعاويه  ن ا وسفيان )هنگام جريان  سا قه و معرفتر داشت، از  رف 

شد. ا ن َسُمر   ا جمعر از  جنه صفين(  صيش والر سيستان مقرر وفرستاد  

مسجد آدينه   سرداران عرب و فقهای اسالمر  ه سيستان آمد و در اينجا  نای

)جامع زرنج( و مرکز ت لي  اسالمر را قايم کرد که صسن  صری در آن 

 ۳اسالمر را درس ميداد. اصکام 

 

  لشکرکشی اعراب بسوی کابل :

ع دالرصمن  عد از اندک اقامتر درسيستان از را  خاع و  ست  ه 

ند، زا لستان رفت ومردم آنجا را که ارتداد کرد   ود رخج )قندهارکنونر( و 

کشيد.کا لشا  مردی پرقوت وجنه  ازرا  زور شمشير م يع نمود و  کا ل 

پيشاپيع سپا  خود  آوردليری  ودکه هرگز از دشمن هراس نداشت و در 

                                                 
۱
   ۱۵8، ص  ۱، افغانستان بعد از اسالم ، ج 8۵تاریخ سیستان ، ص  - 
۲
    ۱۵8، ص ۱، افغانستان بعد از اسالم، ج 8۵تاریخ سیستان ، ص  - 
3
   8۵تاریخ سیستان ، ص  - 
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شا   »قرار ميگرفت و  ا لشکرمهاجم عرب مر جگيد.  نا ر تاريخ سيستان:

کا ل صرب  نفس خويع همر کرد، مردی  ودکه هي کس  رو  را ری 

 1«  کشت تا  يست واندهزارمسلمان  ردست او شهيد گشت.  سيار  نکرد،

ديوارهای کا ل  رارر پرتاب منجنين  شگاف  معه ا پس از آنکه 

وسپا  مهاجم ازآن شگاف  درون   رداشت و ديگر مجال مرمت ميسر نگشت 

کا لشا   ار  درآن ديد  شهر ريختند و  ه قتل عام مردم غيرنظامر پرداختند. 

پيع آيد و  ردار سپا  عرب ع دالرصمن  ن سمر  از در م اکر  وصلح تا  ا س

موقتاً شر عرب را در  دل پرداخت پول و  رد  از سر کا ل  ر  رف نمايد. 

کا ل  گشاد و  ردگان  سيار از آنجا » قول تاريخ سيستان، ع دالرصمن  و 

 ۲ « زرگان  ودند....   ياورد و  سيار 

ان آمد و سه سال در سيستان ماند و او ع دالرصمن دو ار   ه سيست

وجژ)خارپشتک( را ن ايد کشت تا مار همر گيرند  راسو » دستور داد که 

وی  عد « تا شر ايشان دفع  اشد.  سيار است، مار وميخورند که  ه سيستان 

 ۳ ه  صر  رفت و دررا  کوفه  مرد. 

ميالدی( اميرمعاويه  جای ع دالرصمن  ن ۶۶1هجری)=۴1درسال

و خراسان را  ه ع دهللا  ن عامرداد و دوسال  عد  ر ،صکومت سيستان سم

ا يه) رادرناتنر معاويه( سپرد  شد و  سرنوشت خراسان وسيستان  ه زياد  ن 

» م(.و ۶۶۶هـ =  ۴۶)  او ر يع صاررر را  ه نيا ت خود  ه سيستان فرستاد 

تفسير آن   ر يع  يامد  ه سيستان و مردمان را ج ر کردند تا علم قرآن و

  4«آموختند... و  سيار گ رگان مسلمان گشتند.

  د و نواصر زا لستان لشکر  ۴۷ سال در ر يع هجری  ه  ُست و ُرخ 

رت يل، مال فراوان از آن ديار  اخود  ه سيستان آورد  کشيد و  عد از شکست 

رسم دبیران وحساب جهبذ  دیوان خراج او نهاد به سیستان و » و

                                                 
۱
  83تاریخ سیستان،ص   - 
۲
  83تاریخ سیستان،ص   - 
3
   8۵،8۹تاریخ سیستان ، ص - 
4
   ۹۱تاریخ سیستان ، ص  - 
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واستواران )معتمدان(  ن مال وخراج( ومستوفی ومشرفان وجابی)تحصیلدارا

    1.«و این همه تدبیرحسن بصری کرد

 

 عکس العمل  زرتشتیان: 

 

م( ر يع از سيستان عزل و  جای او ع يدهللا ۶۷1هجری ) ۵1در سال 

همه هیربدان سیستان را  »گشت و او فرمان داشت که  ن ا ر  کر  تعيين 

   ۲«برافکند. ان گاه های گبرگ بکشد و آتش

    دهقانان و گبرگان» او  اين قصد  ه سيستان آمد   ود:   ون

پس مسلمانان سیستان « سیستان قصد کردند که عاصی گردند )زردشتیان( 

پیغمبرما باخلفای راشدین این کرده اند باگروهی که با ایشان  گفتند: اگر 

بودست ، اینجا نبایدکاری تا ما نیزاین کار تمام کنیم، واگرنه و ن صلح کردند 

اندرشریعت اسالم نیست و اندرصلح. وباز نامه نوشتند به حضرت  کرد که 

و مجدداً  هدایت خواستند. جواب آمد که نبایدکه ایشان معاهدند، و  )بشام( 

جای ایشانست و ایشان میگویند که ما خدای پرستیم و این  آن معبد 

را که داریم نه بدان داریم که   3شید)آتشکده( را که داریم و خور  آتشخانه 

گوییم این را پرستیم، اما بجایگاه آن داریم که شما محراب دارید و خانه  

مکه، چون برین حال باشد واجب نکند ]برکندن[ که جهودان را نیز کنشت  

است و ترسایان را کلیسا وگبرگان را آتشگاه، چون همه معاهدندمیان معبد  

کنیم[... و نیز دوست ندارند برکندن چیزی و جای که جای ایشان ]چه فرق  

  4«دیرینه گردد. 

 درسيستان زردشتر کيع  از اشارات تاريخ سيستان معلوم ميشود که

ادامه داد. در ر  خود صيات  ه( م هفتم) هجری يکم  سد  سراسر در ظاهرا

نهم سد  يکم هجری )هفتم ميالدی(  واليتداری ع دالعزيز ن عامردر دهه 
                                                 

۱
   ۹۲تاریخ سیستان ، ص  - 
۲
 ۹۲تاریخ سیستان ، ص - 
3
که در بخخش شخرقی  پرستی)میتراپرستی( یکی از متقدات مردم قبل ازرواج آیین زردشتی است  خورشید - 

آنجخا از طریخق زابخل و کابخل بخه هنخد  سیستان و بیشتر درگرمسیر و زمینخداور معابخد و پیروانخی داشخت و از 

 (۴0۱آریانا دایره المعارف ص  راه یافته وتا اقصی شرق منتشر شده است. )افغانستان، 
4
 ۹3تاریخ سیستان ، ص  - 
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سخنگوی زرتشتيان سيستان  زدهقانر  نام رستم  ن مهرهرمزد ياد ميشود که ا

واليت، آتع  و درگوشه و کنار اين  1در را ر واليتدار عرب  ود  است.

های  ها تا مدتر دراز خاموع نگشته  ود.ازجمله آتشکد     رخر ازآتشکد 

 در يک منزلر شمال« آتشکد  کرکويه» زر  ومعروف سيستان يکر هم  

خراسان در مصل کرکويه  ود که قدامت آنرا از زمان گرشاسپ  زرنج  ر را  

 خاموع نشد   ود.  ميدانستند و آتع آن هرگز 

زرتشتيان سيستان در عصر ساسانيان و قرون نخستين اسالمر در 

آتشکـد  کرکويه، هنگام نيايع در را رآتع مقدس، اين سرود را زمزمه  

  ميکردند: 

    ادا، روش         خنیده گرشاسپ ، هوشـته بـفــُرخ 

   ـوش        انوش کـن می ، انوشج از پرسـت همی

    گـــوش         به   آفــرین  نه ، گوش ،بــدا  دوسـت 

   ــذشت و دوشگ دی که         کوش نیـکی، همیشه

   شـــاهـا ! خـدایـگانـا          

  ۲ـــــرین شـــاهیآف بـه

ت تاريخ سيستان ، دين زردشتر در اين سرزمين تا قرن  نا ر اشارا

قرن يازدهم ميالدی هنوز جای خود را   ور کامل  رای  پنجم هجری= 

هجری که  4۳4در سال تاريخ سيستان  اسالم خالر نکرد   ود.  ه گزارع 

لشکرغزنه تصت سرکردگر  غرل کافر نعمت  قصد سيستان تا  ست پيع 

صمله کرد، ا تدا امير انصر منصور  ن اصمد  رادر آمد   ود از  ست  رفرا  

اميرا والفضل نصرملک نيمروز را در اناردرۀ فرا   اسير گرفت و  عد  ه 

 ه سيستان زيانها کردند و دِر کرکوی  ستدند و » سوی زرنج  سرازير شد 

 سيار مردم  کشتند گ رو مسلمان و غارت کردند و  گاشن شدند و صصار  

 نا رين   ۳«گروهر مردم کشتند و گرفتند و غارت کردند. گاشن  ستدند و 

                                                 
۱
   ۱0۶تاریخ سیستان ،ص - 
۲
   3۷تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 ۲۹۹،40۱نیزص  36۹تاریخ سیستان،ص  - 
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معلوم ميشود که هنوز  ايفۀ زرتشتر در شهرهای سيستان  ه صيات خود 

 ادامه ميدادند.

  هجری  سوی کا ل  ۵1ع يدهللا  ن ا ر  کر والر سيستان در سال  

بیل زن »تنگنای سخت قرار داد تا جاير که اج ارا ً لشکرکشيد و زن يل را در 

   1 «درم. صلح کرد با دو هزارهزار )دومیلیون( 

که  ا « ع اد  ن زياد»، صکومت سيستان  ه پس از ع يدهللا  ن ا ر  کر

خواهرزادگر داشت، رسيد. و  ون معاويه در گ شت و يزيد  معاويه نس ت 

مردمان سيستان گفتند نه نيکو  ريقتر »   واقعه کر ال را پيع آورد، 

 نين کرد، پار  ئر شورع  ه  ا فرزندان رسول عليه السالم گرفت يزيد، ک  ر

ماندن در  اين شورع س ب شد که ع اد  ن زياد مجال     ۲ «اندرگرفتند.

مليون درهم( پول نقر  که در  ۲۰سيستان نيافت و  يست هزارهزاردرم)

   ۳  ود  رداشت و  ه  صر   رد. المال   يت

و در مدت د  سال  ندين صاکم اوضاع هم نان آشفته و نا آرام  ود. 

شد.واليانر که  ه سيستان مقرر ميشدند درپر آن  ودند تا  سيستان رد و  دل 

جيب های خود را پرکنند. زورگوير و زياد   پيع از آنکه نو ت شان سرآيد، 

آراميهای سيستان مورر  ود   ستانر های مالر   ورصتمر در عصيانها و نا 

   4 اند.

ار ديگر فرماند  نظامر عرب در سيستان ا وع يد  هجری   ۶1درسال 

سوی کا ل لشکر کشيدند، اما در مقا له  ا زن يل سپا   و  رادرع  يزيد  ه 

فراوانر از مسلمانان   ه اسارت زن يل  عرب شکست سختر خورد و شمار 

 رادرع يزيد  ن زياد  درآمدند که درآن جمله خود ا وع يد   نيز شامل  ود و 

 ۵۰۰سيستان  لصه توانست  ا پرداختن  صاکم اموی  ۶۲درسال  کشته شد.

سازد و خود از شغل خود  هزار درهم  ه زن يل، ا وع يد  را از اسارت رها 

 5کنار  گيری نمايد.

                                                 
۱
 ۹۲ص تاریخ سیستان،  - 
۲
 ۱۲۷،چاپ جدید،ص  ۱00ص ص تاریخ سیستان،  - 
3
 ۱۲8،چاپ جدید،ص  ۱0۱ص ص تاریخ سیستان،  - 
4
   ۱08ص  تاریخ سیستان، - 
5
   ۱0۱ -۹8، بوسورت، همان، ص ۹۵ - ۹۴خ سیستان ، ص تاری - 
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م( ع دهللا  ن اميه  ن ع دهللا صاکم سيستان  ۶۹۲هجری )= ۷۴در سال 

پرداخت و  ر او پيروز  تسخير کا ل افتاد و  ازن يل،  ه ن رد شد و او  ه فکر 

زر هديه فرستاد و  ا دو هزار هزار  يک خروار » شد و شا  کا ل 

همه جا زن يل را  گونه  اما  ال ری  که  1«)دومليون( درم صلح کرد.

رهسپار  ع دهللا  قصد ن رد  ارت يل »"رت يل" ض   کرد ، مت کر ميشود که 

خواست يک ميليون درهم  ست گرديد. وی در آغاز پيشنهاد رت يل را که مي

خرا(  دهد و  ه صلح  رسد نپ يرفت، وگفت هرگا  اين روا  )منظور   ه او 

را پر از زر کند صلح خواهد کرد ورنه شمشير دو رويه   ا   ست است( 

واز پيع او  ه نواصر کوهستانر زا لستان  کار يک رويه کند. رت يل نپ يرفت 

پرداخت. ع دهللا که خود را  ه ن رد عقب نشست، اما ناگهان  رگشت و ا او  

 دون اخ  صن   ا ايستادگر سخت رت يل رو رو ديد،  ه رت يل پيشنهاد کرد که 

هزار  ۳۰۰الصلح  رميگردد، اما اين  ار رت يل نپ يرفت و گفت: مي ايستر 

درهم  پردازی و کت اً تعهد  کنر که تا در سيستان هستر ن ايد  ا کا ل جنه  

وختن ] رمردم ما[ روانداری. ع دهللا  ا خوشنودی اين تعهد وخرا ر وس کنر 

پ يرفت و  ا پرداخت م ل  معينه صلح نمود، ولر وقتر اين خ ر  را  ا رت يل 

 ۲رسيد او را از سيستان عزل کرد.  ه ع دالملک  ن مروان 

 

  جیش الفنا:سرگذشت کابل و

ری هجری  ه فرماندا ۷۸همينکه صجا( از  رف ع دالملک درسال 

شد، او از جانب خود مهلب را  ه خراسان و ع يدهللا  ن  کل خراسان مقرر 

 رگزيد.ع يدهللا ق الً در زمان خالفت معاويه  ا ر  کر  را  ه صکومت سيستان 

سيستان  ود و  ه رموز من قه  لديت  هجری نيز والر  ۵۳ -۵1 ر سالهای 

  داشت.

سيستان رسيد و وظيفه م( ع يدهللا  ه  ۶۹۶هـ ) ۷۸ ه هرصال در سال 

ق عر  ا زن يل را در شر  سيستان قرار داد. متعاق اً  اصلر خود جنه 

 صکم ميکرد:  ع يدهللا فرمانر از صجا( دريافت که 

                                                 
۱
   ۱08تاریخ سیستان ، ص  - 
۲

 ۱08سیستان، ص ، تاریخ  ۱۱3، بوسورت، ص ۲۷۷فتوح البلدان بالذری، ترجمه فارسی ص  - 

 پاورقی()
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با او )زنبیل( نبرد کن و باز   با مسلمانانی که نزد تو هستند» 

سرزمینش را به غارت دهی وقلعه هایش را ویران  مگرد تا 

 1!«  فرزندانش را اسیر کنی رانش را بکشی و کنی و جنگاو

دراين فرمان  نانکه ديد  ميشود از اسالم و ق ول آن از جانب مردم 

دستور، دستور غارت و ويرانر هست و  ود مردم  صرفر نيست و فق   

هزار نفر را  سوی کا ل سو  نمود و   ۲۰است. ع يدهللا سپاهر مرکب از 

فراهم آمد   ودند و  از مردم  صر   خود دررأس سپاهر قرارگرفت که

سرداری سپا  منسوب  ه کوفه را  ه شريح  ن هانر صاررر داد و سپس 

 سوی  ست و زا لستان تاخت آورد. زن يل  دفاع  رخاست و ع يدهللا را  ا  

قديم جنگر، در دهن در  های مهيب کوهستانر کشانيد. زن يل  همان تاکتيک 

پا  عرب او را تعقيب ميکرد، اما لشکريان و س  ه آهستگر عقب مر نشست 

اموال مردم را اغتنام ميکردند،  عرب که در  ول را  قلعه ها را ويران و 

نداشتند. اين کندی  آنقدر سنگين  ار شد   ودند که توان صرکت سريع را 

  صرکت در را  های دشوار گ ار، فصل زمستان را نزديک ميساخت. 

   ر  ود  ه ع يدهللا اصرار ميکرد که  ه غنايم که سر ازی کهنه کا شريح

آورد  اند خرسند  اشند و  نان نکند که زن يل دست از  فراوانر که  دست 

 ايستد. اما ع يدهللا که هوای تسخير و غارت  جان  شويد و در  را ر ايشان 

سرانجام در دامر سخت گرفتار  کا ل را در سرمر پرورانيد، پند او نشنيد و 

رو رو گرديد  نتيجه سپا  ع يد  هللا  ا کم ود شديد خوار ار آمد. در 

وسر ازانع  ه خوردن اسپان خود پرداختند. سپا  عرب  نان در تنگنا 

گرفتار آمد که ع يدهللا مج ورشد غرور خويع زيرپا نهد و از زن يل  ا  لب  

هزار درهم غرامت دهد  ۷۰۰نمايد، و پيشنهاد کرد که  پوزع صلح 

از پسرانع را  ه نوا پيع او  فرستد. او   زرگان عرب و سه تن  وشماری از

نافرمانر سپا  از دستورات  از زن يل پوزع خواست و ادامه جنه را 

واعزام  درهم  ۷۰۰/ ۰۰۰فرماند  شان وانمود ساخت. پس از پرداخت 

گروگانهاير  ه نزد کا لشا ، ع يدهللا اجاز  يافت که  قيه سپاهع را از دامر 

درآن گير افتاد   ودند  يرون آورد، اما اينان  ه س ب سرما و گرسنگر  که 

                                                 
۱
 ۱۱8بوسورت ، سیستان ، ص - 
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تن از ايشان خود را تا  ست  ۵۰۰شدند و سرانجام  متصمل تلفات سنگين 

پس از آنکه شکم سير نان خوردند،  رساندند و  ون سخت گرسنه  ودند 

  1هجری( ۷۹همگر جان دادند.)

از آن سپا  نماند، يا هي کس »مولف تاريخ سيستان يادآور ميشود 

 ۲«نام کردند« جیش الفنا» نانکه ايشان را  کشته شدند يا  مردند... 

هنگام موافقت صلح از قول کا لشا   ه فرماند  اعراب پيغامر فرستاد  

 آن ورکه سعيد نفيسر آن را نقل ميکند: شد  است و 

شکم های  رتبیل ، به اعراب گفت: آنروز که بدینجا آمدید »  

به پشت چسپیده بود و چهره های تان سیاه بود، و تان 

خرما پاتابه )پای پوش( میساختید و پیمان  خویشتن را از برگ 

که  نیز نگاه میداشتید. آیا اکنون همان های اید )استید( 

  ۳«بودید!

  درآمد.  ع يدهللا در ازگشت  ه  ُست از ننه اين شکست و غيظ  سياراز پا 

ه عنوان ا زار ت لي  وجلب پشتي ان  رای در دور  اموی شاعران  

توجه خاصر قرار داشتند و اين شاعران درصضر  ممدوصان خود مورد 

همرا   ودند.  ال ری ازشاعری  نام  وسفر ا ره ران وفرماندهان  زر  

صمله  رزن يل وهم نان  اعشر همدان کوفر ياد ميکند که  ا سپا  ع يدهللا در 

شکست  رکا ل همرا   ود  است. وی  ه ارت ا   ا سپا   اوسان در صمله  

ع يدهللا از زن يل شعری دارد که از سراسرآن  وی نفرت واستخفاف 

مشام ميرسد و ازتلفات غم انگيزی يادميکند که  رسپا  عرب  ازع يدهللا  ه 

  واردآمد   ود.

 این اندوه سوزان در سینه چیست، وچرا سیل اشک فرومی باری؟"              

هیچ ازسپاهی شنیده ای که بکلی درهم شکست وبه نگون بختی "

 بسیارگرفتارآمد؟

                                                 
۱
   ۱۱۹بوسورت، سیستان، ص  - 
۲
   ۱۱۱تاریخ سیستان، چاپ بهارص - 
3

بالذری ، ص  ، ۴۴۲سال، ص  ۱۴00، شفا، پس از ۱۲۹سعید نفیسی ، تاریخ اجتماعی ایران، ص  - 

۴08  
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"درکابل برای ایشان بسیارسخت گرفتند وآنان را واداشتند که ازسر 

بیچارگی، ازگوشت اسپان نژادًه خویش بخورند ودر بدترین جاها 

  لشکرگاه بسازند.

 امده است،"هیچ سپاهی درآن سرزمین به چنین سرنوشتی شوم گرفتار نی

"به زنان نوحه گر بگویید که برای چنان قربانیانی"چنان بگریید که راه 

  گلویتان بگیرد".

"ازعبیدهللا بپرسید چگونه ازاین مردان، ازاین بیست هزارمرد که اسپان 

 زرهپوش داشتند وغرق درسالح بودند حراست کرده ای؟

رنبرد برگزیده "سپاهیان گزیده که امیری آنان را بخاطرپایداری شان د

 بود،

"سپاهیانی با ارواح شریف از دوشهرنیرومند)کوفه وبصره(پا در راه  

  نهادند.

" ترا ساالری ایشان داده اند وبرایشان امیرکرده اند، اما تونابودشان 

  آتش جنگ هنوزبا تندی فراوان زبانه میکشد." کرده ای، درحالیکه 

  ای  سيارسختگير وسنه در قيه شعرگفته ميشود که، ع يدهللا سرکرد

سر ازان هم ون ج اری مست د رفتار ميکرد، و دتر از آن اينکه  دل  ود و  ا 

سپاهر که درمصاصر  افتاد   ود، سود مر جست و  وی از فرصت گرفتاری 

 1 هاير گزاف  ه ايشان مر فروخت. خود  ه خريد آ وقه مر پرداخت و ه 

ار مردم  يگنا  و رد  کردن زنان اما ازاين شاعر ايد پرسيد که آيا کشت  

 ردست سپا  عرب در ول تسل  اعراب  رسيستان وتجاوز  وکودکان کا ل 

نداشت؟  اين سپا   را از هزاران کيلومتر دور   رقلمرو زن يل درد و دري   

جز غارت وگرفتن  رد  و   ه اين سرزمين صمله آورد   ودند؟ و آيا 

 کنيزهدفر ديگر داشتند؟

 

  ه طاؤوسان:کابل وسپا

شهر ست درمشر  زرنه دومين شهر مهم سيستان  شمار ميرفت 

های خاصر  رای اعراب مستقر در زرنج  و يا قلمرو  وميتوانست دشواري 

نق ه نظرسو  الجيشر وکنترول  رقلمرو  زن يل ها پيع آورد. اين شهراز 

ز قرارگا  نظامر نيرومند ا زن يلها، جايگا  مناس ر  رای استقرار يک 

                                                 
۱
   ۱۲0بوسورت، سیستان،ص  - 
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عهد صکومت  سپاهيان عرب پنداشته ميشد.  ه همين خا ر ود که  ست در 

اموی  ه صيش قرارگاهر نيرومند نظامر فرماندهان عر ر در آمد. افزون 

 رآن داو ل ان جهادی يا غازيان مصلر  رای تاخت و تاز  رقلمرو زن يل  

زن يل آمدند و همرا   الشکرهای عر ر گا  گاهر  رقلمرو  درآنجا گرد مر 

پيشروی ميکردند. دريکر دو مورد زن يل ها  مر تاختند و تا غزنه و کا ل 

پيع رفتتند وموقعيت اعراب  دست  ه ضد صمله زدند، و تا  ُست و زرنه 

  را در اين نواصر دستخوع خ ر کلر ساختند. 

ا( که از خ ر شکست ع يدهللا در کا ل متغير گشته  ود،  ه خليفه   صج 

اگر لشکرفراوان  ه کا ل فرستاد   نشود، هر آئينه  اد که ع دالملک خ ر د

اين  نامه  در ار خليفه رسيد، خليفه  رت يل و يارانع  رآن غالب آيند.  ون 

 ع دالملک  ه جواب او  نين نوشت:

 

واز آنچه در سیستان به مسلمانان رسید، آکاه  نامه ات رسید " 

،اما در باره خداست گشتم. آنهای که کشته شدند اجرشان بر 

فرستادن لشکر به سرزمینی که مسلمانان در آن چنین 

دیدند، رأی من همانست، که رأی تو برآن  سرنوشتی را 

   1."قرارگیرد،موفق باشی

 

نفر از  صر   ۲۰۰۰۰هزارنفری،مرکب از  ۴۰صجا( اين  ار سپاهر 

جنگجويان کوفه را انتخاب و در تصت قيادت ع دالرصمن  نفر از ۲۰۰۰۰و  

صجا( کليه مواجب و صقو  اين سپا  را که   ن اشعش  جنه کا لشا  فرستاد. 

قشون پرداخت. سر ازان آن را  ه  دو ميليون درهم ميشد پيع از پيع  ه اين 

 جیش»  ود که نام  اسپ وسالح  ياراست.  اين سپا  آنقدر مجهز و مجلل 

 ۲يعنر لشکر  اوؤسان را  خود گرفت.« الطواویس

  ميالدی(  ه سيستان  ۶۹۹هجری ) اوايل  ۷۹ سال اواخر در سپا  اين

در خ  ه ايکه ا ن اشعش در زرنه ايراد کرد همه جنه  مواصلت ورزيد و 

                                                 
۱
 ۵3اسالم،ص  پوهاند حبیبی،افغانستان بعد از  - 
۲
  ۱۱۲تاریخ سیستان، ص  - 
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خود فرا خواند. درهمين وقت سپا  ديگری  آوران عرب سيستان را زيرپر م 

نامهای قاسم وص اح نيز  ه او  از   رستان  سرکردگر  رادران اشعش  ه 

نمود و  ست   قصد صمله  رکا ل شا  صرکت  ۸۰ ن اشعش درسالپيوستند. ا

  را پايگا  عملياتر خود  سوی کا ل  رگزيد. 

کا لشا  از اين لشکرکشر  ه هراس افتاد و از تلفات مسلمانان در سفر 

ا رازتأسف و پيشنهاد کرد که  ه قرار گ شته خرا(  ه  " جیش الفناجنگر "

 رای دستيا ر  ه صلح پيع اوفرستاد  است   پردازد و گروگانهاير که ع يدهللا

  سپاهساالر عرب قرار نگرفت.   ازفرستد، اما اين پيشنهاد مورد ق ول 

زن يل)يا رت يل( مشاور هوشياری از خوار( داشت که از زمان زياد 

زندگر ميکرد.  ه مشورت او زن يل از پيع سپا   اوسان   ن ا يه درسيستان 

اشعش  رادر خود قاسم را  ه الرخج فرستاد تا    ه شر  عقب نشست . ا ن

رسيد دريافت که جز  يو  زنان  درآنجا مستقر شود. قاسم وقتر  ه الرخج 

مر نشست و سپا   کسر  اقر نماند  است. زن يل مرل گ شته  ه آهستگر عقب 

گوسفند  عرب او را تعقيب ميکرد، اما لشکريان عرب که در  ول را  گاو و 

ی مردم را اغتنام ميکردند، آنقدر سنگين  ار شد   ودند که توان و اندوخته ها

  صرکت سريع را نداشتند.  

اين کندی صرکت در را  های دشوارگ ار، فصل زمستان را نزديک 

مج ورشد جنه فيصله کن را  ه  هار سال آيند   ميساخت . ع دالرصمن 

ولر اين  يزی صجا( اجاز  خواست،  موکول کند و  نا رين توس   نامه از 

ع دالرصمن را مورد عتاب قرار   ود که صجا( آن رانمر پ يرفت و  نا رين 

نمود. ع دالرصمن که  داد و کت ا  او را متهم  ه ترس و ج ن و تهديد  ه عزل 

مردی مد ر و دليری  ود،  رآشفت و فرمان صجا( را  ا دستکاری در 

و سرکردگان سپا  اجتماع سپا  قرائت نمود که در آن  رخر از رجال 

 جای آنها نامزد شد   ودند و نيز امر شد   ود که:  دون   ر رف و  رخر 

آ اديها را ويران و زنان و مردان را اسير  درنه  ر زا ل و کا ل صمله کنند، 

ع دالمؤمن ر يعر مخالفت خود  نمايند. سرداران عرب  ون ا و فيل عامر و 

  صجا( داد وگفت : ر خ ا ه ای  رضد را  ا اين فرمان ا راز داشتند و اول

اگر سپاه پیروز شود، غنایم و باج وخراج از آن حجاج »  

شود، شما درنظر حجاج پست و  است و اگردشمن برشما چیره 
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ابدی  دون همت خواهید بود. درحالی که این مملکت گورستان 

شماست و دیگر به دیدارعزیزان وخانواده های خود نخواهید 

این کشور، شبیه سوقیات فرعون در  ت حجاج در رسید. سوقیا

وبا  رود نیل است. پس بیائید که دشمن خدا)حجاج( راخلع 

امیرخود عبدالرحمن بیعت کنیم و عوض کابل به کوفه رویم و 

سپا  عرب  ا شخص  «طرد نمائیم. حجاج را از وطن خود 

  1ع دالرصمن  ا سوگند قرآن  يعت کردند.

 

عش عيا   ن هميان  کری سدوسر وع دهللا سپس ع دالرصمن ا ن اش

 ن عامرتميمر را  ه جانشينر خود درسيستان  رگزيد و اولر را  ه صکومت 

گماشت. هم نان  ازن يل صلح کرد  ه   ست ودومر را  ه صکومت زرنه 

نخواهد گرفت و اگر  اين شر  که اگر او پيروزگردد از زن يل ديگرخرا( 

 اوسان را  سپا    ۲ ادرکا ل پنا  دهد.ازصجا( شکست خورد زن يل وی ر

 اخودگرفت و  رصجا(  شوريد و گويند در نزديکر کوفه درهشتاد صرب، 

صجا( را هزيمت داد ولر در صرب هشتاد ويکم از  رف قشون صجا(  

دو ار   ه سيستان روی آورد ولر صاکم دست نشاند  ً او  شکست خوردو 

 روی ا ن اشعش  ست ، اما مردم زرنه را  ع دهللا  ن عامر درواز  های 

ناگزير  ند روزی در  يرون شهر  سيستان از او صمايت کردند.ع دالرصمن 

 ست عيا   ن  لشکرگا  زد، ولر مج ور شد رهسپار  ست گردد. صاکم 

هميان ا ن اشعش را پ يرفت ولر همينکه  ه شهر داخل شد وی را در  ند 

صجا(  ه او امان دهد و از گناهانع کرد  دان اميد که  ا دستگيری ا ن اشعش  

اماوقتر زن يل از قضيه م لع شد،  ه  ست آمد و آن شهررا  درگ رد. 

تهديد کرد که اگر  ه او آزار رسانر و يا  درمصاصر  گرفت وعيا  را 

و خانواد  ترا اسير و  آسيب دهر، من از اينجا نخواهم رفت تا ترا نکشم 

و ا ن  از تهديد زن يل  رجان خود ترسيد اموال ترا  ه غارت نسپارم. عيا  

                                                 
۱

  ۲0،آصف آهنگ، یاد داشتهایی از کابل قدیم، ص۱۲۷بوسورت، سیستان، ص  -
۲
  ۲۲۹، ص ۱، تاریخ یعقوبی، ج 3۲۷، بالذری،۱30وسورت،سیستان، ص ب - 
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اشعش را  ا گروهر از سپاهيانع  ه زن يل تصويل داد و زن يل وی را  گرمر 

 1پ يرفت و صرمت  سيار نهاد. 

   سگزی و تازی از شمارشان که او سپاهيان  يشتر قسمت ميان اين در

ا ن اشعش،  در سيستان  اقر ماند   ودند. در ميان سپا  هزار  ميرسيد  ۶۰  ه

ع اس هاشمر وع يدهللا  ن ع دالرصمن  ن  سرکردگانر  ون ع دالرصمن  ن 

مصاصر  واداشتند و زرنه را  سمر  وجود داشتند و اينان سپا  را  شورع 

 ه ا ن اشعش پيغام  کردند و آن را از دست ع دهللا  ن عامر  يرون آوردند و 

 ود،  ش در دست شا  کا ل فرستادند که  ه سيستان  از گردد.  ون ا ن اشع

شورشيان  ا شنيدن آواز  آمدآمد سپا  شام تصت سرکردگر عمار   ن تميم 

گرديدند. ره ران سپا  ميدانستند که نمر توانند  شم عفو ازصجا(   يمناک 

خراسان صرکت کردند واميدوار  ودند که هم ق يلگان  داشته  اشند، پس  سوی 

از ايشان  رخيزند. آنان هرات را  ه  نر عراقر ايشان درخراسان  ه پشتي ا

ازدی را کشتند. اين  تصرف خود در آوردند و صاکم مصلر رقاد  ن ع يد 

شورشر  عمل س ب شد تا والر خراسان)يزيد(  رضد شان اقدام کند، وسپا  

را تار ومارو عد  ای را گرفتار نمايد.وی  رخر ازسرکردگان شورشيان را 

ودند توانست از زير سا ور صجا( نجات   خشد،ولر ازق يله او از يمن   که 

 فرستد و صجا( تمام آنان را در شهرنو  نياد واس  گردن   قيه را نزد صجا( 

   ۲ زد.

 رادر « مفضل» دستور صجا( سپا  عظيمر از خراسان تصت قيادت 

 رای دستگيری ا ن اشعش  سوی سيستان صرکت کرد و  يزيد والر خراسان، 

در سيستان نمود، ا ن اشعش شکست خورد   اسپا  ا ن اشعش  در ن ردهای که

سيستان را  ه جرم هواداری  و  سوی قلمرو زن يل کشيد وسپاهيان قتي ه 

  ازا ن اشعش ويران نمودند. 

ۀ تهديد آميزی  ه رت يل نام صجا( ص ي ر، از قول   ری ميگويد که، 

کرد   ود که اگر ا ن از او م ال ه کرد.صجا(  تهديد  نوشت و ا ن اشعش را 

ميليون سپا  کشوراو را ت ا  خواهد  اشعش را  ه او نسپارد  ا فرستادن يک 

                                                 
۱
   ۱3۲بوسورت، همان، ص - 
۲
     3۷۱۷ -۷ ۲8، ص8، طبری ج ۱33بوسورت، همان ،ص  - 
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والتاريخ خود را درسال  ساخت.مگر مقدسر ،مورخ عر ر که کتاب ال دء 

ميليون  هجری درشهر  ست نوشته، مت کر شد  که صجا( م ل  يک  ۳۵۵

يل فرستاد، تا ع دالرصمن و هارصدهزار درهم را  ا عمار   ن تميم پيع رت 

او تصويل کند. رت يل او)ع دالرصمن( را درغل وزنجيرکشيد وتسليم  را  ه 

 1نمود.

در هرصال سرانجام عر ر که در در ار رت يل صضور داشت  اب 

نمود .صجا( پيشنهاد کرد که اگر زن يل ا ن اشعش را  گفتگو  ا صجا( را  از 

داخت خرا( معاف خواهد  ود. سرانجام پر  دو تسليم کند وی تا هفت سال از 

مسلمانان تا د  سال  ر قلمرو  پيمانر  سته شد که در آن شر  گرديد   ود: 

هزار درهم خرا(   ۹۰۰زن يل نتازند و پس از پايان اين مدت وی ساالنه 

  دهد.

قرار شد ا ن اشعش را  ا تنر  ند از همراهان و خانواد  اع  ه نمايند  

ميم تسليم کنند، اما پيع از اينکه اين کار انجام گيرد، ا ن ت صجا( عمار   ن 

تاريخ سيستان، کا لشا  ع دالرصمن را گرفت  اشعش خود را کشت.  روايت 

و اين دو هم ند مدتها در  ند  ويک پای او را  ا يک زندانر ديگردر ند نهاد 

 و هردو  ودند. سرانجام ا ن اشعش خود را از  امر در رخج فروانداخت 

هجری(.  دستور رت يل سرع دالرصمن از تن جدا و ۸۵هم ند جان دادند)

 دين ترتيب داستان شورع سپا   اوؤسان  ه  ۲صجا( فرستاد  شد.  رای 

  پايان رسيد.

 

  بدعهدی حجاج در برابر کابلشاه :

هجری  عد از صلح  ا نيزک مامور رفتن  ه سيستان  ۸۶قتي ه درسال 

عمرو ن مسلم را  ه سيستان فرستاد. دراين   رادرع شد،ولر پيع ازخود 

نزد صجا( رفت و  ون مردی فصيح  ميان اشعش  ن  شر ير وغر ازسيستان 

، او را  ه صکومت  الکالم  ود، صجا(  عد از شنيدن گزارع امورسيستان 

ازقول  سيستان گماشت و دستور داد  ه جنه رت يل  پردازد. درصالر که 

                                                 
۱
  ۵۵ -۵۴حبیبی، افغانستان بعداز اسالم، ص  - 
۲
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 رمعافيت د  ساله از خرا( کا ل سه سال  يشتر  وقرار صجا(  ا رت يل م نر

 ود،سپا  عرب  سرکردگر اشعش از سيستان  رقلمرو زن يل صمله  نگ شته 

 ه ن ردپرداخت. رت يل نا ار شد  ا پرداخت م لغر  ا   رد و در ست  ا رت يل 

صجا( گزارع داد ولر صجا( اين مال  اشعش صلح کند،اشعش موضع را  ه 

و  ه قتي ه دستور داد  هجری( ۸۸ت و او را معزول کرد )الصلح را نپ يرف

مصروف  هجری ۹۰تا  ۸۷خود  ه جنه رت يل  رود. اما قتي ه که ازسال 

فتح  خارا وخوارزم وسرکوب کردن شورع تخارستان  ود، فرصت نکرد 

ن رد رت يل  رود،  نا ار از  رادرخود عمرو را  ه سيستان فرستاد   ه 

عزم ن رد عازم  ست گرديد. کا لشا  که مر دانست  وعمرو ازسيستان  ه 

اين  ارصاضرشد در  دل پرداخت  اعراب  خا رپول وغنيمت مر جنگند، 

موضوع را  ه  هزار درهم خرا(  ا عمرو صلح کند. عمرو  ۸۰۰ساالنه 

 ه صجا( نوشت، مگرصجا( از اين سازع عمرو  ا  قتي ه ا الع داد و او 

سيستان فراخواند و ه قتي ه دستورداد شخصاً  ا از رت يل نيز  خشم آمد و وی ر

هجری  سرکو ر شورع ۹۲تا  ۹۰  قتي ه که ازسال  1 ه جنه رت يل  شتا د.

توانست دو ار   رسيستان  هجری ۹۲نيزک  ادغيسر مشغول  ود، فق  درسال

شورشر  رپاکرد    رود و رت يل راکه درسيستان  عد ازعزل  رادرع عمرو 

   د  و  رقلمرو او تازد. ود  ه مصاف   ل

 رای  ار دوم در راًس لشکرفراوان  قتیبههجری  ۹۲درسال 

کشتاری عظيم درآنجا ، قصد صرب زن يل و  سوی   رسيستان تاخت وپس از 

ميرف روس : مردی  نه نوازدرکوی و رزن   ست صرکت کرد.  گفته علر 

« قتي ه»از کشتارها و جنايات  شهرسيستان که غر  درخون وآتع  ود، 

مقتولين، جاری  قصه ها ميگفت و اشک خونين از ديدگان  ازماندگان 

ميساخت و خود نيزخون ميگريست: و آنگا   نه خويع  رميگرفت و 

  ۲ ميخواند:  ا اين همه غم درخانه دل،اندکر شادی  ايد،که گا  نوروز است... 

ند ً خود قتي ه هنگام ترک سيستان،ع در ه  ن ع دهللا ليرر را  صيش نماي

 عد نعمان  ن عوف يشکری را  جای ع در ه گماشت.  درسيستان گ اشت و 

                                                 
۱
   ۱۲0-۱۱۹تاریخ سیستان، ص - 
۲
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هزار از سيستان  ه  ست رفت ودر  ست   گفته صاصب تاريخ سيستان  قتي ه 

درجنوب  ست اکنون  نام  کارگر)قل ه( جمع کرد  ]اين ناصيه  جفت گاو

سپا  همرا   هزارجفت ياد ميشود[ و دوهزار مرد  رزيگر  ا ادوات کشت  ا 

ساخت و  ه جنه زن يل  سوی کا ل کشيد و وری وانمود کرد که  ا اين 

هزارجفت گاو زمينهاير را که ميتواند  ه تصرف درآورد کشت ميکند  

سپا  مر نمايد وتا زن يل را شکست ندهد از ن رد دست  وصاصل آنرا صرف 

د ار خوف و تصميم قتي ه م لع گرديد،  نخواهد گرفت. زن يل وقتر از اين 

صاضراست ساالنه دوهزار  اض راب شد و ه قتي ه پيشنهاد نمود که 

قتي ه مصالصه  هزار)دوميليون( درهم خرا(  ه او  پردازد و ه اين گونه  ا 

  1کرد.

قتي ه که از اين نمايع قدرت خوشنود  ود واپس  خراسان  رگشت 

مان  ن عوف داد. وصکومت سيستان را  ه ع در ه  ن ع دهللا داد وسپس  ه نع 

 ودکه صجا( و وليد ن ع دالملک هردو  شم از جهان فرو  واين هنگامر 

درخراسان متزلزل گرديد، زيرا سليمان  ن   ستند وموقعيت قتي ه نيز 

سمرقند را فتح کرد  و در آنجا  ع دالملک  خالفت نشت وقتي ه که دراين وقت 

وکيع  ن صسان  از کرد. مر زيست،  ون از سليمان  يم داشت، نافرمانر آغ

و  تميمر که از قتي ه ناراضر  ود پنهانر سپا  عرب را   ا خود همرا  ساخت 

 ر او شوريد ولشکريان در فرغانه قتي ه را ا يازد  تن از فرزندان قتي ه 

و رادران اوکشتند وسر آنها را  ه نزد خليفه فرستادند و اين واقعه  و رادر 

 ۲ ه وقوع پيوست. ۹٦   ر  ن   ری در  يصجه 

  

  برای فتح کابل:لشکرحکومت یزید واعزام 

پس از ميان رفتن قتي ه درماوراءالنهريا سمرقند، صکومت خراسان  ه 

که  رفدار يمنر ها  ود. يزيد  ن مهلب همان کسر است  يزيد  ن مهلب رسيد 

ريزی دست کمر از صجا( و قتي ه نداشت و  که درقساوت و ر رصمر وخون 

 نان کشتار نمود که از خون مقتولين  آسياب را  گردع اورد و  درگرگان

                                                 
۱
   ۱۲0تاریخ سیستان ، ص - 
۲
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اکنون  عد  گندم آرد کرد و نان پخت و روز  خود را  دان نان اف ار نمود. 

از درگ شت صجا( وقتي ه، نو ت  ه او رسيد  است. اونخست  رادر خود 

 ( اما ديری نگ شت که او در گرفتن خرا( ۹۷را  ه سيستان فرستاد) مدرک 

ويزيد پسرخود معاويه را  جای  رادر  ه سيستان   ز زن يل ناکام گرديد ا

خرا( کا ل را صصول کند. درسال  گماشت. معاويه نيز نتوانست از زن يل 

صکومت خراسان  ه  هجری که عمر  ن ع دالعزيز  خالفت نشست،  ۹۹

گماشت.  جراح  ن ع دهللا رسيد و او س اک  ن من ر شي انر را  ه سيستان 

هجری  ه عهد ً ع دالرصمن  ن نعيم 1۰۰صکومت خراسان در رمضان سال 

غانمر گ اشته شد و تاريخ سيستان از آمدن ع دالرصمن  ن ع دهللا قسری  ه  

تاريخ خ رميدهد، اما  نانکه معلوم است ع دالرصمن  ن ع دهللا  سيستان دراين 

هجری 1۰۰و مالر سيستان  ود که در سال  قسری در واقع عامل اداری 

 ود  ه اين سرزمين فرستاد   همرا   ا ع دالرصمن   ن نعيم که فرماند  نظامر 

  شد. 

که همه اين تغييرات درسال آخر صکومت  تاريخ سيستان اشار  ميکند 

خالفت عمر  ن ع دالعزيز،  عمر ن ع دالعزيز روی داد  است. در زمان 

يزيد  ن  درعهد  زن يل  پرداخت خرا(  ه صکام اعراب را متوقف نمود.

ع دالملک عمر  ن ه ير  ، والر يزيد دوم درعرا  ومشر ، در سال 

نخست قعقاع  ن سويد را  رای امورمالر وصکم  ن ع دهللا را  هجری 1۰۰

  فرستاد.  رای ادار  امور  ه سيستان 

 گفتۀ مؤلف تاريخ سيستان، ازکارهای نيک قعقاع  ن سويد درسيستان 

دخانه هيرمند  ود که  ردرواز  جنو ر زرنج ميگ شت رو کشيدن نهر عام از 

را آ ياری ميکرد. اين مرد تا  مرد درسيستان  و وستانهای جنوب زرنه 

 1والر  ود.

هجری يزيد  ن غريف همدانر  صکومت سيستان گماشته 1۰۷درسال 

صواری را صاصب شر  و مصدش نامدار معمر  ن ع دهللا را  شد. يزيد  شر 

واليت  رگزيد. ايام فرمانرواير يزيد  ن غريف در  قضات  ه سمت قاضر ال

س ب  روع سختگيرانه ايکه داشت مردم  سيستان روزگار پرآشوب  ود و  ه 

                                                 
۱
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خوار( را  رانگيخت و پنج  از او  يزار  ودند. اين شيو  صکومتداری خشم 

سيستان را کشتند.  تن از آنان  سرکردگر ص يح،  شرصواری رئيس شر  

کشيد    ه سراسر سيستان گسترع يافت ودامنۀ آن تا خراسان  شورع خوار(

شد. در اين ميان والر،  اری  الل  ن ا ر ک شه را  رای گرفتن خرا(  ه 

فرستاد، اما وی  ر آنکه دراين جنه  ه پيروزی دست يا د  ه  جنه زن يل 

غريف درشکستن خوار( سيستان از يکسو  زرنه  ازگشت. ناتوانر ا ن 

گرديد که وی از واليت  خرا( کا ل از سوی ديگرس ب  وعدم وصول

   رداشته شد.  رکنارو اصفح  ن ع دهللا شي انر  جای او  صکومت سيستان 

هجری گ شته ازآنکه خوار( از 1۰۸ روايت تاريخ سيستان، درسال 

را تهديد ميکردند، زن يل نيز از  يرون  رآن آتع روغن  درون اين سرزمين 

فراوانر  رخوردار  ود، اما نشان داد که  اعتماد  نفس ميريخت. اصفح از 

رت يل ندارد وهمه  شناخت  ندانر از وضعيت ارضر واقليمر قلمرو 

ميگرفت.  هشدارهاير را که دراين زمينه مشاورن مصلر  ه او ميدادند ناشنيد  

 اری سعر کرد تا درزمستان  رسرزمين رت يل  تازد، اما در دام تاکتيک 

ل گيرافتاد. اصفح ميخواست معا رصعب الع ورقلمرو رت يل را رت ي جنگر 

در ناصيه تنگر گرفتار آمد ورت يل  ا فروگرفتن راهها  پشت سرگ ارد، مگر 

 هجری(. 1۰۹از پای درآورد) اصفح وشمارزيادی از نيروهايع را 

 فرستد. نخست  خالد قسری مج ورشد واليت داران تاز  ای  ه سيستان 

و در پر اوع دهللا  ن ا ر  رد   ن موسر اشعری را که   مصمد ن صجرکندی

شع ان  -شورع ص يح خارجر را درخراسان شکسته  ود،  ه سيستان فرستاد 

 1.-هجری  111

 

 عربی :مقاومت مردم کابل در برابر لشکرهای 

خالد ن ع دهللا قسری دو مرت ه  رادرخود اسد را ه خراسان 

 ه صکومت  1۰۵ ن ع دالملک درسال هشام  فرستاد.مرت ه اول از جانب 

 ه  1۰٦خود نمود و اسد درسال  منصوب شد،و اسد را درخراسان جانشين 

گرديزی روايت ميکند  هجری درخراسان  ود.  1۰۹خراسان آمد و تا سال

                                                 
۱
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خليفه  رای  اسد  ن ع دهللا و  رادرع اشرس  ن ع دهللا قسری، صکام » که: 

انه زدند و دستهای جماعتر ديگر تصرف امالک کسان، جماعتر را تازي

 1« کردند. رانعل 

« ال دايه والنايه»داکتر شجاع الدين شفا از قول ا ن کريرمؤلف 

ميليون صقو   ۲۰قسری والر خراسان عالو   ر خالد  ن ع دهللا »مينويسدکه: 

امالک خود درخراسان  دست آورد،  ساالنه خود، يکصد ميليون درهم از 

ميليون درهم صاصب  از امالک متصرفر خود د   اضافه اينکه پسرع 

   ۲« ميشد.

 11۷و ار دوم در سال  خالد و رادرع اسد معزول شدند1۰۹ در سال

 از اسد ن ع دهللا از جانب  11٦ارير درسال  هجری و ه گفته اين 

امارت خراسان وماوراءالنهر  ا او   رادرصکومت خراسان يافت. و هارسال 

قول   ری ص ي ر از  ۳در  لخ درگ شت. 1۲۰سال  ود، و در ر يع االول

م( دهقان هرات در  لخ  ه اسد  ن ۷۳۷هجری )= 1۲۰مينويسد: در سنه 

هداياير  ه قيمت پنج ميليون درهم تقديم داشت که در آن جمله  ع دهللا قسری 

ا رين های سيمين و زرين و دي اهای مروی و  دوقصر از  ال و نقر  و 

 ود. و اين هدايا صصن خانه  ر از  الی ناب قوهر و هروی و کر  ي

صکمران تازی  صکمران را پر کرد   ود. اين ارمغانهای دهقان هرات که  ه 

 4در  لخ تقديم شد   ود،  ه ارزع پنج ميليون درهم  ود  است.

گزارع  ال ری نشان ميدهد که زن يل مردان کو کتر ازصجا( راکه 

ار ميشمرد و  ه ديد ً استخفاف پيروی ميکردند، خو از را  وروع وی 

ع دالملک  ه خالفت رسيد، رت يل از  درايشان مينگريست. وقتر يزيد  ن 

 رآن قوم گرسنهً » و گفت: پرداختن خرا(  ه کارگزاران خليفه سر از زد 

ديار ما مر  ازنماز سيه شد  که موز  هاير از  ر  خرما  ه پا داشتند و ه 

 د :"پريشان شدند." گفت:، گفتن«آمدند  ه افتاد  است؟

 تر از ایشان هستید، اما ایشان پیمان دارتر  اگرچند شما خوب روی " 

                                                 
۱
  ۷۲، پنج نقد برکتاب ، تولدی دیگر، ص ۱۱۲زین االخبار، ص  - 
۲
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تورا چه افتاده که باج » نيز کسر از تازيان رت يل را گفت:   « ودلپذیرترند.

 گفت:  « چیزی نمیدهی ؟ به حجاج می پرداختی وما را 

الی که در راه حجاج مردی بود که چون به آرمان خویش میرسید به م» 

کرده بود چشم نداشت، حتی اگر یک درهم از آن مال باز  آن هزینه 

هزینه کنید چشم آن دارید که ده چندآن  نمیگشت، اما شما چون یک درهم 

ونيز ا ومسلم خراجر  رت يل پس از آن  ه کارگزاران  نر اميه « باز ستانید.

  1نميپرداخت.

و واليان عر ر که از گفتنر است که آن دسته از فرماندهان 

 ه سيستان مر آمدند،  االتفا  نمر توانستند در  سرزمينهای مرکزی خالفت، 

همگر نيروی کا لشاهان،   را ر رت يل ها کاری از پيع   رند. گوير آنان 

گرفته  ودند.  واراد ً مردم  ه ايستادگر ومقاومت در  را رتازيان را دست کم 

ريهای ارضر وآب وهوای ناسازگار فرماندهان عرب نتوانستند دشوا

ومهمتر ازهمه ناصيهً  رکشيد  وسردتر زا لستان وغزنه را در  زمينداور 

در راًس يعقوب ليش و رادرع عمرو  ودند که  يا ند. تنها عياران سيستان و 

توانستند درشر  سيستان تا زا لستان   اشناخت وتجر ه ايکه از مصل داشتند 

  دست آورند.وکا لستان پيروزی های  

دورۀ صکومت ع دهللا  ن ا ر  رد  در سيستان هفت سال  ول کشيد 

سال دراين سرزمين صکومت راند  است. تا آنجا که  وکمتر صاکمر اين همه 

وآرامع گ شت. تاريخ سيستان صکومت  معلوم است اين مدت دراز در صلح 

مصدش معروف  درگماشتن خردمندانه و عدالت پسندانه ع دهللا و اقدام او را 

سيستان را مر  مکتب  صر  ع دهللا  ن صسين، معروف  ه ا وصرير ه قضای 

ستايد. هم نين اين تاريخ از مسجدی ياد ميکند که ع دهللا  ن ا ر  رد  

نزديک درواز  فارس زرنه  رآورد و مستغالت فراوانر خريد   رآن وقف  

سالهای ميانر سد  ميگويد: اين مسجد تا روزگار وی) يعنر تا کرد. مولف 

اين صاکم  ا همه تد ير و  ۲ميالدی(هنوز  رجای  ود. پنجم هجری =يازدهم 

 ن عاصم عقيلر جزری که درسال  زيرکر توس  جانشين خود ا راهيم 

                                                 
۱
 ۲۷۹، بالذری، ص ۱۵۵بوسورت ، سیستان، ص  - 
۲
  ۱۲۷تاریخ سیستان، ص  - 
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والر جديد عرا   هجری  ه سيستان از سوی يوسف  ن عمررقفر 11۹

درآخر کشته  گماشته شد   ود، زندانر و شکنجه و تمام داراير او مصادر  و

هجری يعنر تا پايان زندگر هشام درسيستان 1۲۵شد. صاکم جديد تا سال  

وهيچ اشارتر نيست که در دوران صکومت خود  رقلمرو رت يل    1 اقر ماند.

  تاخته  اشد. 

م( يزيد سوم منصور  ن جمهور را از  ۷۴۳هـ )=1۲۶درشوال سال   

، پسر عمر ن ع دالعزيز را  رداشت و جای آن ع دهللا پارسا صکومت عرا  

پارسا، صرب  ن ق ن هاللر را  ه صکومت سيستان   جای او گماشت. ع دهللا 

دور  ای  سيارآشفته و پريشان  ود.  فرستاد، اما دور  واليت داری صرب 

اعراب سيستان را دراين  تاريخ سيستان آغاز درگيری فتنه وتعصب درميان 

کشمکع های  شکاری در دست است که تاريخ قرارميدهد، اما نشانه های آ

ق يلوی اعراب  ندين دهه پيع ازاين آغاز شد   ود. نفا  عمد  درسيستان 

مانند سالهای گ شته، ميان ق ايل تميم و  کر ن وائل  ود، و درميان گرو   

خوار(،  ويژ  ازارقه ريشه های ژرف داشته است. اين  اخيرهمدلر  ا 

مصلر صرب  ن ق ن را هراسان ساخت تا  هي جان و اض راب ميان اعراب 

 ه جانشينر خود گماشت.  آنجاکه سيستان را ترک گفت و سوار ن اشعررا 

 جای او  ع دهللا پارسا  اشنيدن خ رج ن صرب  ن ق ن، سعيد  ن عمر را 

ميالدی وارد سيستان  ۷۴۵هجری= اکت ر 1۲۸فرستاد وسعيد درمصرم سال 

يان  ود در ر مدتر که واليان عرا  پر گرديد. سوار  ن اشعر که از تميم 

يافتند، قدرت خود را نگهداشت ، اما  کری ها زيرلوای يکر  درپر تغيير مر 

)يعقو ر،  جير( متصد گرديدند.  صتر فرمانر از   ازاعضای خود  نام  صتر 

وخود راصاکم سيستان وکرمان  ز ان ع دهللا  ن عمر ع دالعزيز جعل کرد 

 رفداران تميم  ود  قعر يعنر سعيد ن عمر که خود از خواند. واليتدار وا

ميان  نتوانست شناساير  کريها را  دست آورد.  نا رين جنه تمام عياری 

دوگرو  درگرفت که مدت دوسال دوام کرد و  ر آن عالو  از جوانان، 

                                                 
۱
   ۱۲8تاریخ سیستان، ص  - 
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 زرگان و پيران سيستان نيز کشته شدند و  دان س ب آن صرب را   سياری از 

  1ناميدند. « خواقعه الشیو»

اکنون در زرنه قدرت دردست غوغا ومردم شورشر  ود.تودۀ مردم 

هجری(، اما  ندی 1۳۰اميری خويع  رگزيدند)  سوار  ن اشعر را  ه 

و  دست آنان کشته شد،  صتر را نيز از  نگ شت که سوار از  شم مردم افتاد 

پای و از  شهر  يرون کردند وسرانجام وی را در  يا ان دريافتند 

درآوردند.عوام الناس اميری تاز   نام هيرم  ن ع دهللا ال عاش را رگزيدند، دان 

 ۲که هيچ  کری را ه سيستان)منظور زرنه است( را  ندهد. شر  

در اين ايام قيام ا ومسلم خراسانر  رضد سل ه اموی  ه پيروزی های 

غرب  ن سيار آخرين فرماند  اموی درخراسان  ه  دست يافته  ود ونصر 

مرد  ه  ۳۰۰۰ا ومسلم نيروير مرکب از عقب نشسته  ود. درهمان روزها 

فرستاد. مالک  ه پای درواز   فرماندهر مالک  ن هيرم خزاعر  ه سيستان 

شهر را  های زرنه رسيد و  ه مردم شهر دستور داد تا درواز  های 

اما  کشايند و صاکم اموی را  ا نيروی هزار نفری او  ه وی تسليم کنند، 

خيانت  ه اميری که خود  رگزيد   ودند و سپردن او  ه دست کسر  مردم از 

داشت سر از زدند و صاضر شدند يک ميليون درهم  که قصد کشتن او را 

 دهند. مالک اين پيشنهاد را پ يرفت  فديه  پردازند و والر را از مر  نجات 

 ۳درآيد. و پس از آن اجاز  يافت  ه شهر وکهندژ آن 

 

 هرات :اوضاع درجبههً  -ب

درغرررب افغانسرررتان، اصنرررف  رررن قرريس  ررره دسرررتورخليفه سررروم  ررردن ال   

يزدگردساسانر از   سين گ شت و سوی خراسان کشيد و مرکرزآن سررزمين 

)ا رشهر= نيشاپور( را  دون جنه ازرا  صلح  گشود و آن را مرکزعمليات 

فرمانرد  عر رر   عدی خود  سوی افغانسرتان شرمالر و مراوراء النهرر قررارداد.

سپس  ا امير مصلر سرخس و صکمران مصلر ا يورد معاهد  ومصرالصه نمرود 

و سپس نو ت واليات مرو وهرات رسيد. سرلشکر عرب اصنف  رن قريس در 

                                                 
۱
 ۱3۲ -۱30یستان، صتاریخ س - 
۲
 ۱33 -۱3۲تاریخ سیستان، ص  - 
3
  ، ۶0،یعقوبی، البلدان، ص۱3۵-۱3۴تاریخ سیستان، ص  - 
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م  ا اميرر هررات در  ردل تاديره يرک ميليرون درهرم و ق رول ۶۵۲  = ۳۲سال 

ـوی خرررا( سرراالنه سرره صررد هررزار درهررم مصررالصه نمررود و را  خررود را  سـرر

واليات شمــالر افغانستان  از کرد. در ايرن وقرت مرز ران يرا صکمرران مصلرر 

 رود. مراهوی سروری از  ريم  ماهویخه سخوریمرو  قول فردوسر  و   رری ، 

اتصاد يزدگرد و سپا  امدادی ترکر ماوراء النهر، يزدگررد را  دسرت آسريا انر 

 خرررارا م( و صاکميرررت خرررود را ترررا  لرررخ و هررررات و۶۵1در مررررو  قترررل آورد)

اما اصنرف  رن قريس  رمراهوی سروری صملره نمرود و او را  ره   1 گسترع داد.

آنسوی جيصون عقب زد و تسل  خرود را  رر مررو و هررات قرايم کررد و يکرر 

ازهمراهان او، خ يب  ن قر  الير روعر ترا  لرخ و تخارسرتان و سرمنگان پريع 

وهررای رفرت. مررردم آن نررواصر گر رره  رره مقاومرت پرداختنررد ولررر سرررانجام نير

اسالم  ا خشونت هميشگر خود مقاومت مردم را در لرخ و مرورود)مرغراب( 

   ۲ م(.۶۵۲=۳۲وگوزگانان و تالقان در شمال افغانستان درهم کوفتند )

 غ ار رآنست که سردار عرب اصنرف  رن قريس  عرد از گشرودن هررات از را   

اميرمصلرررر «  رررازان»مصرررالصه   ررره اسرررتقامت  لرررخ صرکرررت کررررد و رررا قررروای 

الرود )مرغاب( مقا ل شد و  عد از زد و خورد مختصرری، اصنرف او را مرو

را « ماهک» رادرخود «  ازان» ه ق ول اسالم و يا تاديه جزيه دعوت کرد. 

جردم » ا نامه و ترجمانر نزد اصنف فرستادکه در آن نامره  نرين نوشرته  رود: 

تيررول از سررواران ناموروکشررند  گرررز  اژدهرراير  ررود ، و ايررن سرررزمين را در 

خودگرفترره اسررت. اگررر تررو مصررالصه ميخررواهر،  ايررد اق رراع مرررا ] رسررميت 

[ شناسررر و خانرردان مرررا از ادای  ررا( معرراف شررماری، در آنصررورت شصررت 

سررردار عرررب  نررين جررواب داد: « هررزار درهررم  رره عنرروان خرررا( مررر دهررم.

خررواهع توق ررول اسررت،  رتررو و  رخانرردانت خراجررر نيسررت، امررا کمررک  رره »

ا الزم اسررت. اگررر مسررلمان ميشرردی، منزلررت و نفقرره کررافر مسررلمين  رهمرره شررم

صاصل ميکردی و  امن و ساير مسلمين  را ر ميگرديدی. يکشن ه مصرم سال 

  ۳« هجری. مهر اصنف و پنج نفر ازسرداران ديگرعرب. ۳۲

 

                                                 
۱
   ۶8ص ۱، غبار، درمسیرتاریخ، ج ۹0حبیبی، تاریخ مختصرافغانستان، ص - 
۲
 8۹حبیبی ،همان ، ص  - 
3
 8، ص۱غبار ، افغانستان در مسیرتاریخ ، ج  - 
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 :هراتی شورش قارن  

 پس ازشکست اصنف  ن قيس  دست  ازان شرهزاد  مروالرود)مرغراب( 

نيروهررای مصلررر  ررر او صملرره  رررد  و او رادر قصرررع  کرره  اسررر هررزار از

شکسته  ودند، خالد  رن ع ردهللا در رأس سرپاهر  مقا لره پراخرت و خراسران و 

هرن(. امرا ۳۲پوشنه و هرات و غور و ادغيع را  ه تصررف خرود درآورد)

هجری  هم آمدند و  ره ری  ۳۲ديری نگ شت که مردم هرات در همان سال 

فررر از مررردم هرررات و ررادغيس،   سررين  رررخالف قررارن هراتررر  هررل هررزار ن

سل ه عرب قيام نمودند و صکمران عر ر هرات)خالد ن ع دهللا( را ازهررات 

 يرون راندند وقلمرو هرات وپوشنه و ادغيس را از وجودعمال عر ر پاک 

نمودند. قارن  ه استقالل هرات اکتفا ننمرود وترا نيشراپور پريع تاخرت و آن را 

کشيد، اما در ش يخونر که صکمران عر رر نيشراپور،  از  نه اعراب  يرون

  1 ع دهللا  ن خازم  رو اجرا کرد، قارن کشته شد ونيروهايع پراکند  گرديد.

  ررون شورشررهای مررردم هر نرردگاهر  رضررد عمررال و صکررام عر ررر در 

خراسان وسيستان  روز ميکرد، اين انديشه را در دستگا  خالفرت ايجراد کررد 

سرزمينهای مفتوصه  ايد عسراکر عر رر  را خرانواد  هرای که  رای ادار  امور 

خود در من قه  اقر  مانند تا وضع را  هتراز نزديک کنترل کنند و  ه همرين 

در زمران معاويره نخسررتين خليفره امروی،  ره تعررداد پنجرا  هرزار سررپاهر »دليرل 

عرب  ا خانواد  های شان از کوفه و صر   ه نيشاپور و  لخ و مرو و ديگرر 

و صترر دهکرد  هرای خراسران و تخارسرتان اعرزام شردندتا در آن نقرا  شرهرها 

   ۲ «  ور دايم سکونت اختيار کنند و  ه همه ايشان زمين و خانه داد  شد.

 هجرری در  ۴۵ وسورت  راين عقيد  است کره ايرن مهاجرتهرا در سرال 

عهد واليتداری زياد  رن ا يره  رخراسران صرورت گرفرت. ايرن مصقرن از قرول 

ز استقرار دايمر اعراب را در خراسان و سيستان  ه دور  واليرت   ری آغا

 ۵1داری ر يرررع  رررن زيررراد در خراسررران و  ازگشرررت او از سيسرررتان در سرررال 

م( نسب ميدهرد.  گفتره همرين مصقرن درخراسران  رسرر تصررف ۶۷1هجری )

 هترررين اراضررر ومنررا ع ماليرراتر، جنرره هررای سررخت ق يلرره ئررر ميرران يمنيهررا 

                                                 
۱
   ۶۹، ص ۱بار، ج ، غ۲۱۷۱، ص۵طبری ، ج  - 
۲
 ،  ۴۱3، ص ۱دکتر شفا، پس از هزار وچهارصدسال، ج  - 
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تميمررر هررا صررورت گرفررت کرره انديشرره سررکونت دايمررر ومضررريها، وازديهررا و

قتیبه بن مسخلم اهخل بخخارا را فرمودتخا  »  1 اعراب را در خراسان س ب شد.

جملگی آنان یک نیمه ازخانه های خویش را به اعراب شخهر بدهنخدتا عخرب 

از احوال ایشان بخاخبر باشخدو آن مخردم از ایخن راه بخه ضـخـرورت مسلــخـمان 

  ۲ «بمـانند.

 

 نیزک بادغیسی :مت مقاو

« نيرزک  ادغيسرر»يکر ديگر از دليرمردان اين مرزو وم معروف  ه 

 ودکررره  رضرررد سرررل ه عررررب در لرررخ وتخارسرررتان قيرررام کررررد وعلرررم اسرررتقالل 

ي غو، لقب صکمرانان هفتالر » رافراشت. اين شخص مقام صکمرانر ازجانب 

ی هجررر۸۶هجررری( در سررال  ۸۴ملررک تخارسررتان در  غررالن داشرت)« يرايفتلر

مردم تخارستان  رضدصاکميت اعراب قيام کردند، ولر ايرن قيرام توسر  قتي ره 

 ن مسلم  ن عمرو راهلر والرر خراسران کره  در خرون ريرزی وظلرم  را صجرا( 

 را ری ميکرد،  سختر سررکوب شرد.زيراکه  ره سرخن يرک شراعر عررب کره 

  ری درتاريخ خود آورد  است وی از هرشهری که سوارانع درآن رفتنرد، 

   ۳ ودالر وگورستانر  رجای نگ اشت.جز گ

 قول ال يرونر : قتي ه خروارزم را  نران غرارت کررد کره  عرد ازآن ايرن 

ناصيرره هرگررز رونررن پيشررين خررود را رراز نيافررت. کتا هررای کهررن وآرررار خ ررر 

 4 «خوارزم را نيرز يکسرر  نا ودکردترا مرردم آن گ شرتهً خرود رااز يراد   رنرد.

اهلر ،  صيرش والرر و فرمانردار خراسران هجری قتي ه  ن مسرلم  ر ۸۶درسال  

مقررشرد. اقردام اول قتي ره اعرزام  ررادرع صرالح  رن مسرلم  ررای تصرررف ُدژ 

هجری در دست يکر از شورشيان مصلر  نام موسر  ۷۷ترم   ود که ازسال 

 ررن ع رردهللا افترراد   ررودوتالع هررای والررر خراسرران اميرره  ررن ع رردهللا در مرردت 

موسر را ازشهرترم  که دژ استراتيژيکر  هارسال صکومتع  جای نرسيد تا

هجرری  ۷۷مهم  رگ رگا  رودخانرهً آمرو  رود خرار( سرازد.گر ه اميره درسرال

                                                 
۱
 ۵3- ۵۱بوسورت،همان،ص  - 
۲
  ۵۴ - ۵3ابوجعفر نرشخی، تاریخ بخارا، ص  - 
3
 38۶۵، ص۹طبری،ج - 
4
 ۴8، 3۶، 3۵آثارالباقیه بیرونی،صص - 
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سفرجنگر  ه ترم  نمود، مگر نيروهای او درمقا له  اشورشيان کم آوردنرد و 

نزديک  ود  شکست ورسواير قشون عرب  يانجامد مگر او  ادرک موقعيرت 

کررد. وهمرين امرر سر ب  رر اعت راری او نرزد سپا  خود  ا شتاب عقب نشرينر 

خليفه ع دالملک گرديد ، اميه از خراسران  ر ررف و جرای اويزيرد ن مهلرب، 

سرداری که ظلم وخرون ريرزی هرای او را ق رل از ايرن در  رسرتان وگرکران 

  1 گماشته شد. ۸۴شرح کرديم ، درسال 
  

د آنرا از يزيد  ن مهلب   اری  ر ادغيس  صمله نمود   ود و دژ نيرومن

دسررت هررواداران نيررز خررار( کرررد   ررود. نيررزک کرره مقررام صکمرانررر ازجانررب 

 ۸۴ملک تخارستان در  غالن داشت)« ي غو") لقب صکمرانان هفتالر يايفتلر»

هجررری(،  اکنررون  رضررد سررل ه عرررب در لررخ وتخارسررتان قيررام کرررد  وعلررم 

هلر هجررری قتي رره  ررن مسررلم  ررن عمرو ررا۸۶اسررتقالل  رافراشررته  ررود. در سررال 

والررر خراسرران کرره  در خررون ريررزی وظلررم  ررا صجررا(  را ررری ميکرد،شررورع 

مرررردم تخارسرررتان را سرررختر سررررکوب نمرررود. قتي ررره وقترررر  ررره قصرررد صملررره 

 رتخارستان صرکت ميکرد، سپا  را ا سالح ومرکب سان ديد.سپاهر که  قول 

در تصت فرماندهر قتي ه نه هزارنفر از اهرل  صرر  ، » مرصوم پوهاند ص ي ر

فت هرزاراز ق يلره  کرر، و د  هرزار از ق يلره تمريم و  هرار هرزار از ق يلره و ه

 ۴۷ع دقيس، و د  هزار از ق يله ازد، و هفت هزارنفر کوفر  ودند کره جملره 

هزار لشکرعر ر نژادخرالص و هفرت هرزار از مروالر در تصرت قيرادت صيران 

 ره از ن  ر  ودند. قتي ه هموار  از مردم  ومر نيرز لشرکر مرر آراسرت:  نان

مردم خراسان ترا  يسرت هرزار نفرر لشرکر گرفتره  رود کره  را لشرکر عر رر در 

  ۲ «خدمت مر  ودند.

دهقران » قتي ه  ا ايرن سرپا  از مروالررود   ررف  القران صرکرت کررد، 

و شررهر  ردون مقاومررت «  لرخ و  عضررر از  زرگران آنجررا  ره پيشرروازوی آمدنرد

ير نشين های تخارستان تسليم شد. پس از تصرف مجدد  لخ شهرياران سايرام

                                                 
۱
 ۱۱0بوسورت ، سیستان ،ص - 
۲
  ۱0۴-۱03تاریخ مختصر افغانستان، ص  - 
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،  ا چغانیانيک  شم شا   تیشيکر پس از ديگری  ا قتي ه صلح کردند: ا تدا 

  1 هدايا وکليد  الئر  ه استق ال او آمد و قتي ه را  ه سرزمين خود رد.

 ون قتي ه  ه قصد غانيان شهر راترک کرد، او را همراهرر کردنرد.   

رفتن  ه  غانيان ،خ رهرای م نرر  قتي ه پس از ع ور از رودخانه )جيصون( و

 ر نافرمانر  لخيان که  ار ديگر دست  ه شورع زد   ودند، شنيد. دو ار   ه 

 لخ  ازگشت و پس ازن ردی سخت شورع راسرکوب وگويا شهر  لخ را نيز 

در آن » هجرری ميگويرد: ۹۲ويران نمود.زيرا   ری در شرح صروادش سرال 

واقع  بروقانايام دارلملک را از  لخ  ه ،در اين ۲ «وقت شهر  لخ ويران  ود.

در سه کيلو متری شهر  رد  مسرجد جرامعر در آنجرا سراختند.   رری از قرول 

 اهليرران گويرررد: در همرررين ن ردهرررا زن  رمرررک پدرخالرررد  رررن  رمرررک ، مترررولر 

نو هررار، اسررير و از آن  رادرقتي رره گرديررد، امررا اضررافه ميکنررد کرره ايررن گفترره را 

  ۳ معت ر ندانسته  اند.

پررس از صررلح  ررا شرراهان تخارسررتان  ررا نيررزک  رخرران )شررهزاد  قتي رره 

 ادغيس( واردم اکر  شد. وی  ه قلعره خرود در  رادغيس  ازگشرته  رود کره در 

هجری  دست يزيد  ن مهلب افتراد   رود.   رری از کعرب  رن معردان  ۸۴سال 

 اشعری ا يات زير را در وصف قلعه نيزک و فتح آن آورد  است :

  هرکه  در اوج آن جا گرفت،  ُدژ بادغیس که

  بر شاهان تفوق داشت، 

  و هرچه میخواست، میکرد.

  ُدژ بلند ،جائیکه پیش از آن

  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. 

  امحاصره کرد، وقتی آن ر

  دلهایشان در سینه تنگ شد،

                                                 
۱
 308۴-3080، ص ۹طبری ، ج  - 
۲
 ۲8۲۷، ص ۹طبری ، ج  - 
3
 380۶، ص ۹طبری ، ج  - 
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 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.

نيزک قلعه رااهميت ميداد و  رون آن رامرر ديرد، »   ری  مر افزايد:

غيس، عرد  يرر از مسرلمانان گويا از زمان صمله يزيد  ه  اد  1«سجد  مر  رد

اسيرشد   ه دست نيزک افتاد   ودند. قتي ه در نامه ای از او خواسرته  رود کره 

مسلمانان را آزاد سرازدو او نيرز  نرين کررد. پرس از آن سرليم ناصرح، يرک از 

ايرانيان صاصب نفو  را پيع نيزک فرستادو او را  ه صلح فراخواندو وعرد  

اگرر پريع او نيايرد  ره » صرال تهديرد کررد کره  دادکه  ه او امران دهردو در عرين

غزای او خواهدرفت و آنقدر در تعقيب او خواهد کوشريد تراظفر يا رديا درايرن 

  ۲ «کارجان دهد.

 اما درق ول صلح  . ۳ قول يعقو ر، نيزک سليم را دوست خود ميدانست

)پدرجنگها( خ راب ميکررد، سررانجام ابوالهیاج دودل  ود. سليم که نيزک را 

نيزک  ا سليم  ه نرزد قتي ره آمرد و مرردم  رادغيس  را » ق ول صلح واداشت  ه 

  4« هجری،  ه شر  آنکه وارد  ادغيس نشود. ۸۸وی صلح کردند  ه سال 

 دين ترتيب قتي ه  ه ياری مسلمانان خراسانر را  را  رای لشکرکشر  

 ه نواصر واقرع درشرمال جيصرون همروار نمرود.و نيرزک هرم  انيروهرای تصرت 

انع ، قتي ره  ررن مسرلم را درفتوصررات  رمراوراء النهررر همراهرر کرد.قتي رره فرمر

هجری  رای فتح  ۹۰-۸۷ازروی اصتيا  در لشکرکشر هاير که  ر سالهای 

هجرری  ۹۰ خارا انجام داد، نيزک را نيزهمررا   ررد.  را فرتح  خرارا در سرال 

 موفقيت سياسر  زرگر نصيب اعراب شد،  دين معنرر کره پادشرا  سرمرقند از

قتي ه تقاضای صلح کرد و قتي ه آنرا پر يرفت و عرد از  رقرراری صرلح، قتي ره 

  5  ه مرو  از گشت و نيزک نيز همرا  وی  ود.

                                                 
۱
 3۷۴۴ -3۷۴3،ص  8طبری، ج  - 
۲
 3808، ص 8طبری ، ج  - 
3
 ۲۴0، ص۲تاریخ یعقوبی، ج  - 
4
  380۹، ص  ۹طبری، ج  -۴۴ - 
5
 38۱8، ص ۹طبری ، ج  - 
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موفقيت اعرراب و قروام گررفتن کرار دولرت اسرالمر درخراسران نرا  رار 

اميد فرمانروايان مصلر را  رای  از يافتن استقالل از دست رفته خود ه يرأس 

 ۹۲-۹۰همرين امرر انگيرز  اصرلر شرورع  رزر  سرالهای م دل سراخته  رود. 

هجررررررری در تخارسررررررتان گرديررررررد.کانون شررررررورع هم نرررررران در  ررررررادغيس، 

وسررازماندهند ً آن نيررزک  رخرران  ررود. نررام رد  کرره ق ررول مرر اکر   ررا سررغديان 

راصمررل  رضررعف و سسررتر قتي رره ميکرررد، کوشررع نهرراير را  رررای  رانرردازی 

  1 سل ه اعراب در اين خ ه انجام داد.

نيزک  ه اين دليرل کره قتي ره خردمات او را پراس نمرر دارد،  ره يرارانع 

سرپس « بمن بدگمان اسخت، مخن نیخز از اودرامخان نیسختم»شکايت کرد   ودکه

 رره ناسررزاگوئر  رره اعررراب پرداخترره،  رره تلخررر از آشررتر  ررا قتي رره و  رخررون) 

ی  ره  ارها  ا وی جنه کرد  و  ون فديه ا» پادشا  سمرقند( يادکرد   ودکه 

اوداد پ يرفت و خوشنودی کرد، اين مردی پرس وت و  ردکار  اسرت، اگرراز 

گويرا شرورع رت يرل درسيسرتان   ۲ «او اجاز  گيرم و  از گردم صواب  اشرد.

نيزمايه دلگرمر نيزک شد   ود. شع ان گويد، آنگا  که عزم خود را رای قيام 

ين دليرل  اشرد کره عليه قتي ه جزم کرد، از رت يل ياری خواست و شرايد  ره همر

سرردار عرررب  عرد از آنکرره او را  رره صرلح وادار کرررد ،  يردرنه  رره سيسررتان 

  ۳ لشکرکشيد.

 نيرزک درآمررل و در را   ازگشرت  رره مررو از قتي رره اجراز  گرفررت و  ررا  

نيروهايع  ه ديار خود ازگرديد. وی  رای آنکره از دسترسرر افرراد قتي ره در 

شرتا ان  رفتنردتا  ره نو هرار رسريدند » وامان  اشد، را   لخ را در پيع گرفت 

سپس ديد   انر  ر درواز  شهر « که فرود آمد و آنجا نمازکردو رکت جست.

 نگرررد و ررون فرسررتاد  قتي رره را ديدندکرره از شررهر گ شررت واز در »گماردکرره 

 رررون شررد، ن ايررد  رره  روقرران  رسررد، مگررر وقتررر کرره مررا  رره تخارسررتان رسرريد  

  4 « اشيم.

                                                 
۱
   ۱3۷۶، چاپ۵۵نی آسیای مرکزی، ص دکتر آزر میدخت مشایخ فریدنی، بلخ کهنترین شهر ایرا - 
۲
 38۲۶، ص ۹طبری ، ج  - 
3
 ۵۶دکتر آذرمیدخت، بلخ ...، ص  - 
4
 38۲۶، ص ۹طبری ، ج  - 
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عجمها مکات ه کردو لشرکرها »، نيزک درتخارستان  ا  ه گفته يعقو ر 

  1 «فراهم ساخت.

 هجرررری اتصاديررره يرررر ازملررروک واميرررران مصلرررر را ۹۰نيرررزک درسرررال 

اسرپه د  لرخ، ي غرو » رضدسل ه قتي ه تشکيل داد. دراين اتصاديه  قرول   رری 

شا  تخارسرتان،  را ان اميرمررو الررود وترسرل شرا  فاريراب و جوزجرانر شرا  

وعرد  داد  « رت يرل» همدست شد   ودند. در اين ضمن کا لشا  يا  «جوزجان

 را   ۲  ودکه هرگا  اين اتصاديه مغلوب  شود، کا ل پناهگا  ايشان خواهرد  رود.

اين مقدمات، نيزک  ادغيسر که مصرک اصلر اين صرکت  ود درنو هار  لرخ 

نرره آزادی  رافراشرت ومررردم تخارسرتان و لررخ وگوزگانران وفارياب)ميم پرر م

وسرپل( ومروالرود وتالقان را رای مقاومت وصصول آزادی  رضد صکومت 

قتي ه  ه قيرام فررا خوانرد. سرپس مرردم تخارسرتان نماينرد  عررب مصمرد ن سرليم 

قتي ه  اا الع ازاين شورع درسرال  . ۳ ناصح را از تخارستان اخرا( کردند.

اهرر هزارجنه آور مروی ر1۲قمری  يدرنه  رادرع ع دالرصمن را ا ۹1

 لخ نمودتا زمستان را در  روقران اردو زننرد و آمراد  پيکار را نيرزک  اشرند و 

سررپس در  هار رره  رررف مقررر شورشرريان رهسررپارگردند. قتي رره نامرره هرراير  رره 

ا رشهر)نيشاپور(، ا يورد، سرخس و مردم هرات نوشت کره پريع وی آينرد »

  4 «و زودتر از وقتر که پيع وی مر آمدند،  يامدند.

هرررررزار لشرررررکرخود ا تررررردا  ۵۳رمينورسرررررکر، قتي ررررره در رأس  نا     

 رمروالررررود صملررره کرررردو پرررس از ن رررردی خرررونين در القررران مروالررررود) ين 

 ادغيس وميمنه(، هم پيمان نيزک يا تسليم شرد وياگريخرت ، شرا  فاريراب نيرز 

تسررليم شررد و شررهريارگوزگان  رره کوهسررتانها گريخررت، آنگررا  قتي رره  سرروی  لررخ 

و   5  ا مردم خود  ه پيشواز وی آمد و قتي ه وارد  لرخ شرد. کشيد واسپه د  لخ

يکروز در  لخ ماند وسپس همررا   را ع ردالرصمن و سرپا  مروخرود را  ره در  

در   غررالن اردو زد  »ُخلررم رسررانيد، نيررزک ق ررل از او از در  گشررته  ررود ودر 

                                                 
۱
 ۲۴0، ص ۲تاریخ یعقوبی ، ج  - 
۲
 38۲۷، ص ۹طبری ، ج  - 
3
 38۲۷، ص ۹طبری ، ج  - 
4
   38۲۷، ص  ۹طبری ، ج  - 
5
 383۶، ص۹طبری ، ج  - 
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 ررود و جنرره آورانررر  ررر دهانرره در  و تنگرره هررای آن گماشررته  ررود تررا از آن 

  1 «سداری کنند و در آنسوی در  نيز در قلعه استوارجنگجويانر نهاد   ود.پا

 رره گفترره مررداينر قتي رره  نررد روز ررر دهانرره تنگرره متوقررف مانررد   ررودو  ررا  

تنگره ای  رودو »ياران نيزک ن رد ميکرد، اما نمر توانست وارد در  شرودکه 

ناخت و رود از ميان آن ميگ شت و راهر که  ه نيزک  رسد جز در  نمر شر

        ۲ « يا انر که ع ور سپا  از آن ميسر اشد ن ود.

 قتي ه در فکر ار  کار  ود که شا  سرمنگان وروب  ره شرر  امران را   

را  ه او  نمود و  دين ترتيب قتي ه توانسرت  ره قلعره مشررف  رر را  ورود  ره 

  ۳ «در  دست يافته، آنرا گيرد.

نگان را تسررررخيرنمود مينورسررررکر ميگويررررد: قتي رررره پررررس ازآنکرررره سررررم 

لشررکرنيزک را تررار ومررار نمررود و تررا  هارفرسررنه هواخواهرران اورا  ررردار 

آويخت و دو پسرنيزک را نيز  ه سختر  کشت. سرپس مينورسرکر در  هرا و 

تنگه هاير را که مصل پيکار های  عدی قتي ه  رانيزک اسرت شررح داد  گويرد: 

قررع دردر  رود پررس از پيشررروی سررردارعرب، نيررزک نا ررار مصررل خررود را وا

سررخاب )دوشرر(ما ين  غرالن و  اميران تررک کررد ،  ره شرهر  رفرک رفرت . 

واقرررع « اسرررکند»سرررپس خرررود را ررره در  و مع ر هررراردر  رسررراند و در مرکرررز

درنزديکر يکر از قله های هندوکع مستقرگردانيد. از آنجا کره زمسرتان سرر 

اين همان  رسيد  و  رف اين خ ه را پوشانيد   ود، درهمين مصل توقف کرد.

يادشررد  و جررز يررک را  دشرروار « دژکخخرز»قلعرره ای اسررت کرره در ترراريخ  نررام 

گ اررا  ديگری  خار( نداشت. مصاصر  دژکرز دوما    ول انجاميد، انردک 

اندک آ وقهً او رو کاستر نهاد و آ له ميان سپاهع افتاد   ودکه از جمله ي غرو 

زمسرتان  ريم داشرت و از ايرن سالخورد  نيز  دان م تال شد   ود. قتي ره نيرز از 

روی  ار ديگر سليم ناصح را  ه غر  مصالصه نزد نيزک فرسرتاد و او را 

 ه وعد  زنهار وامان  جان نزد خود فرا خواند.وقتيکه نيزک فريب اين وعد  

راخررورد و ررا ا مينرران  رره امرران جرران خررود و افرررادع نزدقتي رره رفررت، قتي رره 

 ادو  رادرزاد  اع )رسول وعرمران(  رخالف وعد  هايع، نيزک را خاينانه 

                                                 
۱
  ، همانجا۹طبری، ج  - 
۲
   ۶۲دکتور آزرمیدخت ، بلخ کهنترین شهر آسیای میانه، ص - 
3
   383۷، ص  ۹طبری ، ج  - 
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هزارعسکرع  ا قساوت وصشيانه همگر را گردن زد و  ه اين صورت  1۲و

  1قيام را خاک وخون کشيد. 

سالها  عديکر از شعرای عرب)را رت ق نه(کشرتن نيرزک رانرامردي و  

مپنخخدار کخخه نخخامردی » پيمرران شررکنر دانسررته  دينگونرره آنرررا  رررخ  اهليرران ميکشررد:

 «اما پس از آن فرو افتد. باشد که کاراز آن باال گیرد،  ت ،خردمندی اس
۲
  

 

 جابجائی اعراب در سیستان وخراسان:

ايران وافغانستان   ر عرب استيالی نتايج نخستين  شايان  کر است که  

عشاير عرب  دين سرزمينها  ود. از  و ماوراء النهر، مهاجرت دسته جمعر 

سپاهيان عرب  ه من قه  انواد  های زمان معاويه سنت اسکان واستقرارخ

 خارستان،  خراسان  زر ) نيشاپور،  وس، مرو،  لخ، فارياب، سرخس، 

خوارزم، سغد و  خارا، سمرقند وسيستان و ست( آغاز شد. اينان  ا اين 

که  رای هميشه دراين سرزمين ها و مستعمرات آ اد مستقر شوند و   رنامه 

آب وعلف خويع  ازنگردند، دسته دسته سوزان و  ر  ديگر  ه  يا انهای 

 ۳مر شدند.  وارد سرزمين های اشغال شد  

اعراب فاتح پس از استقرار در ايران و خراسان ،  هترين اراضر و 

مصلر را  ا زور متصرف شدند.  قول ياکو سکر،  ا   اغات و مزارع مردم 

ان يا زمينهای شخصر  ه مالکيت مالک ورود اعراب  ه ايران،  سياری از 

زمينها مورد استرمار مالکان  اميران عرب درآمدند و خرد  مالکان پيشين اين 

 4قرار گرفتند. عرب، که تدريجاً  ه فيودالهای  زر  و کو ک ت ديل شدند، 

پس از روی کار آمدن ع اسيان  ازهم لشکرهای عرب  رای تسخير 

ميزنند ولر سيستان دست  ه عمليات جنگر  ا کا ل شاهان  کا ل  از  رين 

 ه فتح کامل کا ل نميگردند تا اينکه در سال  هي يک ازاين لشکرهای موفن 

                                                 
۱
 ۹3، تاریخ مختصر افغانستان ، ص ۴0-3۹بوسورت، سیستان، ص  - 
۲
 38۴3، ص ۹طبری، ج  - 
3
  ۴۱3، ص ۱داکترشجاع الدین  شفا، پس از هزار وچهارصدسال، ج  - 
4

ترجمه فارسی،  تا سده هجدهم،نوشته گروهی از مستشرقین شوروی، تاریخ ایران از دوره باستانی - 

   ۱۶۵ص 
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 رداشتن رت يل کا ل را فتح  هجری يعقوب ليش صفاری  ا ازميان  ۲5۸

  ميکند و دين اسالم را در اين ناصيه قايم ميکند.
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 فصل دوم

 

 اسالمی اول دو قرن اوضاع اجتماعی در

 

   

 در عهد امویان:

سي ر  دولت اموی درخراسان زمين، که  ر پايه تعصب و ت عي ، 

گون و سنگين،  ا اغتنام مال و  رد   های گونه   تصکم و اج ار، تصميل ماليات

در جنه قرار داشت، انگيز   زرگر  ود  رای قيام مردم در مقا ل است داد و 

موازنه قوای  رفين قا ل مقايسه ن ود. آن  ستم دستگا  و ادار  اموی. ولر

يکر مقتدرترين امپراتوری  ود در روی زمين، و اين ديگر)افغانستان قرون 

اوليه اسالمر( کشوری  ود فاقد مرکزيت  ا مؤسسات فيودالر پراکند  و له ا 

های متشتت مصلر هر  اری در  را ر قدرت  های پراکند  و قوت فداکاری

 ماند. معه ا م ارز  عمومر  ا اشکال مختلف دوام داشت.  دولت اموی عقيم مي

مردم در يکجا م لغين خانردان ع اسرر را  رر ضرد دولرت امروی صمايرت 

هاشرم  اميره و  نر ميکردند، و در ديگرجرای، فرقره خروار( را کره  رر ضرد  نر

  1  ودند، پشتي انر مينمودند.

 سرر  «خرمي ره»خراسرانر مؤسرس  ريقره « خرداع»در جائر هم  ون 

ميزد که از مخالفين خ رنراک دسرتگا  امروی  رود. خرداع کره تقسريم زمرين و 

اموال را  مردم وعد  ميداد، پيروان زياد از روستائيان پيدا کرد، سرانجام او 

                                                 
۱
 ۱۶0-۱۱0تاریخ سیستان، ص  - 
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را دستگير کردند و  سختر کشتند. ا تدا ز ان او را  ريدند،  عرد دسرتهايع را 

   1 وسپس  شمانع را ميل کشيدند.

 و مخالفت و رقا ت ق ايل عرب درخراسران ميران ق يلره  هم نان دشمنر

اميرره( و ق يلرره يمررانر )مخررالف سرسررخت   نررو مضررر ) رفرردار و وفررادار  رره  نر

  ۲ اميه( ادار  عر ر خراسان را ضعيف ميساخت.  نر

 مرررردم ورجرررال نظرررامر هرررم  مجررررد يرررافتن فرصرررت دسرررت  ررره شمشرررير 

نيررز در توليرد تنفررر و   ردنرد. روع دولررت و عمرال امرروی  را مررردم و ملرل، مر

افزود. زيرا دولت اموی در جمع نمودن مال  انزجار اکرر ممالک اسالمر مر

و ت رر ير و اسررراف شررو  عظرريم داشررت، تررا جررائر کرره صـررـکام آن دولـررـت مرررل 

م( در ماوراءالنهر از مردم مسلمان شد   ۷۲۷هـ )= 11۰در سال « اشرس»

آنهرا نيرز از ديرن تمررد کردنرد و  ء ايام کفر را گرفتنرد، و نواصر سمرقند جزيه

  ۳ ا عرب جنگيدند.

اميرره  رررای ازديرراد درآمررد ر مالياتهررا   نر»جرجررر زيرردان مينويسررد کرره 

افزودند... معاويه عمال خود را جرأت داد تا  رای تصصيل پول  يشتر ازهمه 

وسايل ممکن اسرتفاد  کننرد و  ره هراسرم و هرر عنروانر کره خواسرتند از مرردم 

. کار مصادر  اموال مردم  نان  اال گرفت که  سياری دست از پول  گيرند..

   4« ملک و زراعت خود کشيدند و  ه شهرها هجوم آوردند.

 سالم  ن زراعه که مردی زورگو و ستمگر  ود از جانب معاويه والر  

های  خراسررران مقررررر گرديرررد واو  رررر مرررردم ايرررراد گرفرررت کررره  ررررا قور اغررره

شران را ق رع کنيرد، و  رون  ميکنند  ايرد صدای تان اين همه سر و صدا واليت

  5  نين کاری شدنر ن ود،  ه عنوان جريمه صدهزار درهم  ر مالياتها افزود.

 گفته ا ن اخو ، اهل  مه )زرتشتيها ، مسيصيها ، يهوديها(متعهد شردند کره در 

شررهرهای خودکليسررا و ديررر نسررازند وکليسرراهای ويررران را مرمررت و آ ادکننررد. 

                                                 
۱
   ۱۴۵0هـ ص  ۱۱۹، طبری ج نهم، ذیل وقایع سال ۱۷0تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، ص  - 
۲
 ببعد. ۲3۶ص  ۱و افغانستان بعد از اسالم ج  ۱۲۷تاریخ ایران، ص   - 
3
  ۲30ص  ۲ببعد، تاریخ تمدن اسالم، ج  ۴0۹۲هم، ص طبری ج ن - 
4
  ۲3۱-۲۲۹، ص ۲تاریخ تمدن اسالم ، ج  - 
5
  ۲0۶،سوئد، ص ۱۹۹3سعیدی سیرجانی، ای کوته آستینان، چاپ  - 
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ين مؤظف شدند تا اسپ سوارنشوند و شمشرير صمرل نکننرد و سرالح آنهاهم  ن

  1 « رنگيرند.

   قول   ری اگر عرب مسلمانر پياد  و غير مسلمانر سوار   ود، آن  

نامسررلمان مج ور ررود عرررب پيرراد  را  راسررپ خررود سرروار  کنررد و  رره مقصررد 

د و  رساند و اگرغيرمسلمانر )عجمر( مسلمانر را دشنام ميداد، شرکنجه ميشر

 گفته ا ن اخو ، که خود از کار  . ۲ نان ه او را زد  مر  ود،  ه قتل ميرسيد

گزاران صکومت اسالمر ومصتسب و مسئول خرا(  ود ، در مورد  گونگر 

وصول جزيه از اهل  مه ميگويد:  رون مصتسرب )يعنرر مرامور اخر  ماليرات( 

او پس گردنرر   رای اخ  جزيه نزد  مر مر آيد، اورا پيع خود  ايستاند و  ه

و غال اً  عداز آنکه اين جزيره داد   .۳« زند و گويد: جزيه را  پرداز ای کافر!

ميشررد، مهررری از سرررب  رردان  مررر ميدادندکرره آنرررا  گررردن مررر آويخررت تررا از 

ترا  م ال ه مجدد مصئون  ماند.عامه مسلمانان دراين مجلس فراخواند  ميشردند

و پيرروزی آئرين مسرلمانان  رود،  اين ز ونر و صقارت  مر راکه نشانه قردرت

   4 تماشاکنند.

 

  ( موالر را کره  راررر ظلرم و اجصراف ۹۵-۷۵صجا)  ن يوسف رقفر( 

مررامورين خرررا( و جزيرره از خانرره هررای خررود فرررار کرررد  و  رره شررهرها روی 

مر ناميرد، و خ راب  ره  «طفاله اجتماع »و  «مجهول الهویه »آورد   ودند 

ن ررر هسررتيد،  هتررر اسررت پررس  رگرديررد  ررر آنهررا ميگفررت : شررما وصشررر و اج

 5«سرآ ادی های خود تان.

و  دين ترتيب موالر را که از  نه ظلم ماموران ماليه اموی ، زمرين 

و کشررتزار هررای صررود را ترررک کرررد   شررهرها روی آورد   ودنررد، از شررهرها 

 يرررون ميکردنررد و  هرجرراير کرره ميخواسررت ميفرسررتاد، و  ردسررت يررا گررردن 

ی سر ر آويز  مکرد و دو ار  جزيه  رگرردن آنهرا مقررر هريکر مهری مهر

مينمود تا  ه همان شکلر که پيع از پر يرع اسرالم جزيره ميپرداختنرد،  رازهم 

                                                 
۱
 3۹، 38، 3۷ابن اخوه ، معالم القربه فی احکام الحسبه ، صص  - 
۲
 ،۱۹83، ۱۹8۱،  ۱۹۷8، ۱۹۵۷،۱۹۷۷، ۱۹۵۶، صص ۵تاریخ طبری ، ج  - 
3
 ۴۱ابن اخوه ،معالم القربه ، ص  - 
4
   3۴۵دوقرن سکوت در ایران، ص - 
5
 ۱80، ۱۴۵، صص ۲تاریخ یعقوبی ، ج  - 
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کرار گرزاران صکومرت اسرالمر  ره  هانره هرای گونراگون مرردم  جزيه  پردازند.

تصت قلمرو خودرا مج ور ميکردند تا  ه هنگام جشن مهرگان و عيرد نروروز 

ه در ار خالفت گسيل دارنرد،   وريکره در عهرد معاويره ميرزان ايرن هداياير  

  1 عيدی  ه د  مليون درهم ميرسيد.

 ا دخالت صکومت در امور آ ياری و کشاورزی، عمال عر رر ررروت  

سرشرراری نصرريب ميشرردند،  نانکرره خالررد  ررن ع رردهللا قسررری صرراکم خراسرران 

خرود، م لر  هجری( ضرمن وصرول  يسرت ميليرون درهرم صقرو  سراالنه 1۰۵)

صررد ميليررون درهررم ديگررر نيررز از  ريررن غررارت مررردم  عنرروان ماليررات  دسررت 

  ۲ آورد. درآمد فرزند او نيز  ه د  ميليون دينارميرسيد.

 گفترره گرديررزی، اسررد و اشرررس  ررن ع رردهللا،  رررادران خالررد نيررز سررالها  

تعصب هاکردند امردمان، جمراعتر را »خراسان را غارت کردند   وريکه: 

گريهرای  و  يرداد ازستم هرا رعايا زدندو دستهای مردم نعل کردند و ر تازيانه

  ۳ «فروان، هيچ فرو نگ اشتند.

درجاهايکرره قرردرت مرکررزی کمتر ررود، سررران مصلررر کررراراً ازمررردم  

ماليات ميگرفتند وغال اًمردم مج ور ميشدند که دريکسال  ندين  ار  ره صکرام 

ا  ه امرور کشراورزی شرديداً ل مره خرا(  پردازند. اين امرمسلماً س ب ميشد ت

ورعايازمين وکشتمندی و خانه خود را ترک گويند و  افقر و فالکت  وارد آيد

د رررار شررروند. ازقررررن دوم هجرررری   عرررد در دور  ع اسررريان توسرررعه مالکيرررت 

مشرررو  )يعنررر اق رراع(خرا( از يررک نظررام  هررر   رررداری ماليرراتر)ديوانر(، 

  در آمد.« اشرافر» صورت  هر   رداری 

 جررراح والررر خراسرران  رره ق ررول اسررالم اهررل  مرره راضررر ن ررود،  ونکرره  نررا ر  

دسررتورخليفه عمررر  ررن ع رردالعزيز عررادل ترررين خليرره امرروی، نمررر توانسررت از 

ايشان اخا ی و اضافه ستانر کند،  عد  هانه ير عنوان کرد   ره خليفره نوشرت 

وع ادامره که: اسالم آوردن اهل  مه  رای رهاير از جزيه است و اگر اين ر

پيدا کند،  يت المال خالر ميمانرد. لر ا اگرر خليفره اجراز  دهرد او کسرانر را کره 

اسرررالم مرررر آورنرررد  رررا ختنررره کرررردن امتصررران ميکنرررد. عمرررر  جرررواب جرررراح 

                                                 
۱
 ۴۱۷، شفا، ص 3۴3دوقرن سکوت، ص  ،۷4سده مالیات، ص  ۲5- 
۲
 3۲۵، ص۹البدایه والنهایه ، از ابن کثیر شامی ، ج  - 
3
 ۴۱۶۶، ص ۹طبری ، ج  ، تاریخ۱۱۵ -۱۱۲زین االخبارگردیزی، ص  - 
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خداونررد مصمررد)ص( را  رررای هرردايت خلررن فرسررتاد  نرره  رررای ختنرره »نوشررت:

  1 «کردن.

ت روع جرد مرادری عمر ازجمله خلفای  نر اميه تنها کسرر  رود کره ميخواسر

خرود يعنرر صضررت عمرر را دو رار  زنررد  کنرد و فقر  عردل و انصراف اسررالم 

راکه  عد از خلفای راشدين از ميان امويان رخت  ر سته  ود، اصياء کند ولر 

اين روع او  ا ضديت خويشاوندان و عامالن دولتر او رو رو شد و سه سال 

تم عمال و ماموران  ر  عد او را مسموم کردند. پس از مر  عمر، جور وس

رعايا و زمينرداران او( گرفرت و گررفتن ماليره و جزيره  روری سرخت شردکه 

شدند تا از شرو ظلم مراموران تصصريل « الجاء» عضر از مالکان مج ور  ه 

 ماليه در امان  مانند. 

  عد ازعمر ن ع دالعزيز، خلفای اموی غال اً اشخاص ضرعيف الرنفس و 

ندکه  ه وضع مردم و کشور توجره نداشرتند و در  اد  گسار و شهوت ران  ود

انتخرراب واليرران ومررامورين عررالر رت رره دولتررر دقررت نميکردنررد و  رره  سررا کرره 

 خواهع کنيزی خوب صورت يا در  دل دريافرت پرول،  زرگتررين ايرالتر را 

 رره اشررخاص نرراالين و سررتمکارمر سررپردند.  نانکرره هشررام در  رردل دو گررردن 

مسرع هديه داد   ود، سراسر خراسان را  ه وی  ندجواهرنشان که جنيد  ه ه

هجری(.عرامالن کره ايرن اوضراع و هرر( و مرر( را مشراهد  111واگ اشت )

ميکردند، تمام مساعر خود را  رای تصصيل مرال و زيرورات و غرالم   ره و 

کنيزان  خو صورت صرف مينمودند. همدرين ايام خلفای اموی  ود که  های 

  ۲  مليون درهم رسيد. تا د« ُزلفا» کنيزکر  نام 

 

 شورش های مردم:

ظلم وفشار ماليه  گيران سخن را  دانجا کشانيد که در اواخر عهد  نرر 

اميه و اوايل ع اسيان جن ع های ضد است دادی خوار( و ساير   قات پرائين 

و رنجديرررررد  خراسررررران، سراسرررررر  رررررالد اسرررررالمر را فررررررا گيررررررد و  رضرررررد 

 رخيزند. در اين ن رد ها و « اجتماع   فاله های»اريستوکراسر اعراب اين 

                                                 
۱
اعظخخم سیسخختانی ،مالکیخخت ارضخخی و شخخیوه هخخای بهخخره بخخرداری از آن در خراسخخان قخخرون وسخخطی، چخخاپ،  - 

   ۲8۵سوئد، ص  ۲00۲
۲
 ،۲3۶، ص ۲تاریخ تمدن اسالمی،ج  - 
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جن ع هرا اغلرب روسرتائيان و رزگرران تهرر دسرت و زارعران مرزدور کره از 

ظلم عمال عر ر و يا همو نان خود  جان رسيد   ودند، شررکت داشرتند،زيرا 

درين دور  هاست که ديگر اکرر خصوصيا مساوات و  را ری اسالم از ميان 

شرراف خراسرانر و ايرانرر عهرد ساسرانر رفته است .اشراف عررب جانشرين ا

شد  اند و در  عضر موارد پس از خلفای راشدين اشرافيت اعرراب  را کمرک 

اشررراف زمينرردار نررواصر شرررقر خالفررت دسررت در دسررت هررم داد  ، در مقا ررل 

1 زارعان و اسالم قرار گرفته  ودند.
  

 قيام نيزک  ادغيسر ،قيام ا ومسلم خراسانر و سپس قيام سن ادگ ر

رو( سپيدجامگان  سرکردگر صکيم مقنع  لخر در مرو و  غيان استاد وخ

سيس  ادغيسر  ه همراهر صريع سيستانر در خراسان و عصيان صمز   ن 

ع دهللا آ رک سيستانر که  ق ع اخ  خرا( و ارسال آن  ه  غداد منجر شد و 

 قيام  ا ک خرم دين در آ ر ائيجان و غير  قيام هاو جن ع هاير  ود که در

خراسان زمين و ايران روی ميداد. در اين ن رد ها و جن ع ها اغلب 

روستائيان و رزگران تهر دست و زارعان مزدور که از ظلم عمال عر ر و 

يا همو نان خود  جان رسيد   ودند، شرکت داشتند،زيرا درين دور  هاست 

که ديگر اکرر خصوصيا مساوات و  را ری اسالم از ميان رفته است 

عرب جانشين اشراف خراسانر و ايرانر عهد ساسانر شد  اند و در  .اشراف

 عضر موارد پس از خلفای راشدين اشرافيت اعراب  ا کمک اشراف 

زميندار نواصر شرقر خالفت دست در دست هم داد  ، در مقا ل زارعان و 

 جامعه. ماند  اقر هم نان   قاتر، اختالف ولر  اسالم قرار گرفته  ودند. 

م ميشد و پس از آن عرب و عجم تقسي مسلمان غير و مسلمان  ه همه از پيع

 از هم تفاوت داشتند. 

  ايرررن روع فتوصرررات وصکومرررت کرررردن امررروی در ممالرررک اسرررالمر  رررا ديرررد  

انزجارو نفرت نگريسته ميشد، واين  هنيت عمومر، زمينه مساعد  رای يک 

ق يلوی )مخصوصاً  ها، اختالفات قيام عليه اموی  ود.  رعالو  در داخل اموی

از ق ايل يمنر و قيسر( آتع نفا  را مشتعل کرد  ميرفت. هم نرين در درون 

ها پيدا شد   ود.  خاندان شاهر در سر واليت عهدی و جانشينر خالفت دشمنر

                                                 
۱
 ۲3۹ص  ۱افغانستان بعداز اسالم، ج  - 
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هررا و تصقيررر ايشرران  جرران رسرريد   ودنررد،  مرروالر نيزکرره از عرررب پرسررتر اموی

رفتند.  نانکه مکرراً رف درصوادش ضد اموی  رف مخالفين دولت را ميگ

 مختاروع دالرصمن  ن اشعش راگرفتند.

 عمررال ومررامورين دسررتگا  خالفررت  رررای دريافررت ماليررات و خرررا(،  ررر 

مردم  يدادميکردنرد و آن ره ميخواسرتند از آنران ميگرفتنرد، خروا   يرزی  ررای 

زمين دارميماند يا نمر ماند. در آن روزگار خررا(  رر اسراس مسراصت زمرين 

يگشت ، خوا  زمين کشت شد   ود، خوا  نشد   رود. يکرر از شرراي  ماخو  م

اخ خرا( آن  ود که م لغر  رای زميندار  ورمساعدت  رای رفع صوايج آنر 

و اتفاقات غير مترق ه ميگ اشتند. صجاح والرر عررا  صترر همرين م لر  نرا يز 

 »را نيز از زمينداران ميگرفت. ع دالملک خليفره امروی  راری  ره او نوشرت:

به آنچه گرفته ای قانع بخاش و بخه بخاقی مانخده چشخم مخدوز ! بخرای بینوایخان 

  1 «گوشت و استخوانی باقی بگذار تا اطراف آن چربی جمع شود.

 

 : انعباسی عهددر

   رعايا  ه نس ت دولت عمال جور و ظلم ، راشدين خلفای از پس 

و ان اشتن شد و صکام  رای غارت اهالر  زاخ  ماليات آغا  ار  در  خصوص

جيب خود مردم  ينوا را  وسايل گوناگون وادار  دادن ماليات ميکردند. روی 

کار آمدن ع اسيان گر ه  رای   قات  االی اجتماع مفيد  ود ولر وضع تود  

های کرير ملت سخت تر از دوران  نر اميه  ود و مالياتها و عوارضر که 

ردم تصميل ميشد  ه  رای تأمين مخار( در ار  اشکو  خالفت  ر دوع م

 مراتب  يع از دور  ق ل  ود. 

صکرررام خودکامررره، مکررررراً از مرررردم ماليرررات ميگرفتنرررد و غال ررراً مرررردم  

مج ور ميشدند که در يک سال  ندين  ار خرا(  ه صکامر کره  را هرم رقا رت 

داشتند  پردازند. اين عوامل مسلماً  اعش ميشدکه  ه امر زراعرت ل مره شرديد 

ر تنها منصصر  ه وقوع جنه وغل ه اين  ر آن ن ود، ض   و وارد آيد. نا امن

مصادرۀ امالک از روی هوی و هوس صکام مصلر، امری معمولر و متداول 

 ود. گاهر  رای صفظ ظاهر شريعت اين معامله  ر اساس رغ ت  رفين سرر 

                                                 
۱
 ۲۲۹،ص۲تاریخ تمدن اسالمی، ج  - 
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مر گرفت، مگروالر يا صاکم ، هنگامر که  صرد کرافر مقتردر  رود، ميتوانسرت 

 ملک او  شم دوخته  ود،  زور وادار کند که ملک خرود را  ره مالکر را که 

 وی واگ ارد. 

يررک نمونرره مجسررم ظلررم و  يررداد در دولررت ع اسررر، صکومررت علررر  ررن 

عيسررر درخراسرران اسررت.  يهقررر ازظلررم علررر  ررن عيسررر  رمررردم خراسرران و 

سيسررتان وايررران  خا رتهيرره وارسررال هديررۀ اعجرراب انگيررز او  رره در ررار  غررداد 

 ف ميکند:  نين تعري

خراسخان و مخاوراءالنهرو ری و جبخال و گرگخان و طبرسخختان و »علرر 

 کرمان و سپاهان و خوارزم و نیمروز و سیستان بکند و بسوخت و آن ستد 

  1 .«کز حد و شمار بگذشت

خلفای ع اسر در گردآوردن مرال صررص وآزا فرراوان داشتند.منصرور 

ر از وی  ازمانرد ودر پس از مر ، نزديک ششصدهزار دينا» خليفه ع اسر

هنگررام مررر  فرزنرردخود مهرردی راگفررت: مررن ترررا درايررن شررهر  نرردان مررال 

فرررازآورد  ام کرره اگررر د  سررال نيررز خرررا(  رره تررو نرسررد، ارزا  سررپا  ونفقررات 

ومخار( رغور را  دان کفايت توانر کرد. مکنت ورروت هارون را نيرز خرود 

 هرا ازاو نقرل کررد  انرد، انداز  ن ود ا  ندان گشاد  دستر وزر خشر کره درکتا

پررس از مرررگع  رريع از نهصرردهزار هررزار درهررم از او  رراقر مانررد. از امررين 

ومرامون نيزداسرتانهاير نقررل کررد  انررد کره صکايرت از رررروت ومکنرت سرشررار 

  ۲ «افسانه آميز آنها دارد.

 شايان ياد آوری است که اين رروت های سرشار وهديره هرای کرالن و  

وخراسان و سيستان  ه سواصل دجله سررازير ميشرد  مال های خرا( از ايران

و درآنجرررا کاخهرررای و  اغهرررای  اشرررکوهر  ررررای خلفرررا وسررررداران شررران  رررر 

پاميگرديد وآن ه  اقر ميمانرد صررف عياشرر هرا و خلعرت هرا وخريردکنيزکان 

زي ررراروی از نرررواصر دور دسرررت ميشد.کشررراورزان و زرگرررران را دردهرررات 

رشهرها عمال خليفره ميدوشريدند. روزگرار خداوندان امالک يغما ميکردند و د

پيشه وران وصتر سپاهيان نيزاز اين  هتر ن رود. آنهرا نيرز  عمره جرور و يرداد 

 وزراء وامرای  ماع  ودند وفرياد اعترا  کسر  گوع خليفه نميرسيد. 
                                                 

۱
 ۵3۷- ۵3۶بیهقی،صتاریخ  - 
۲
 ۱80دوقرن سکوت، ص  - 
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 رررای تررامين مخررار( هنگفررت در ررار خليفرره کرره در عياشررر وولخرجررر 

انرررواع خراجهرررا  ودنرررد. هرررزاران مسرررتغر   رررود، مرررردم مج رررور  ررره پرداخرررت 

خانواد ، درماند  وپريشان ميشرد ترا خليفره در پايران يرک شرب  دمسرتر  توانرد 

 اران جواهر ودينار ر شاعران وم ر ان وساقيان ومسخر  گان خويع نررار 

کنرد. خرون صردها معصروم ريختره ميشررد ترا خردمتگزاران خليفره  تواننرد سررفرۀ 

رايند. خشرع هراير کره  ره خلفرا نسر ت داد  رنگين خود را  را الروان نعمتهرا  يا

اند،  نان خار( از صد وقياس است که انسان را در صصت روايات  ره شرک 

چهارصداشتر بار کرده به » مر اندازد. هادی خليفه،  ه يکر از  اکران خود

مر  خشيد وهارون رشيد  ه يک شاعر،  هارصدجامه از جامره « زر وجامه

راء نيزاز اينگونره گشراد  دسرتيها ميکردنرد. های خاص خود اع ا ميکرد. وز

 زرگواريها ودرم  خشر هاير که  ه   رمکيان وخاندان سهل نس ت داد  انرد، 

شگفت انگيز وخير  کنند  است واين زرپاشرر هرا ودرم  خشريها نشران ميدهرد 

که وزيران نيز مانند خلفا درجمع کردن مال وخواسرته هريچ نمرر توانسرته انرد 

 انصاف  اشند.پای  ند عدالت و

اين مايه مکنت ورروت خلفاء ال ته از رعايت عدل وانصاف فراز نمر 

آمرررد، رای آن، غرررارت کرررردن دهقانررران و ازرگانررران و پيشررره وران شرررهرهای 

معمور خراسان وسيستان و هندوستان ومراوراء النهرر وشرهرهای ديگرر الزم 

  ررود. صرررص واز منصررور وهررارون ورشررو  خررواری ونادرسررتر عمررال آنهررا،

هم نان روزگار صجا(  ن يوسف وعهد هشام خليفه را دو رار  زنرد  ميکررد. 

تمام اميدها وآرزوهاير که ستمديدگان روزگار  نر اميه را واداشته  ود تا  ره 

نفع ع اسيان سر  ه شرورع  ردارنرد،  را ديردن جرور و يرداد خلفرای  غرداد،  ره 

سرانر  رون ياس م دل شرد. سرکشريها وشورشرهای پرر در پرر کره از جانرب ک

خداع، سرن اد واسرتاد سريس ومقنرع و صمرز  پسرر آ رک سيسرتانر درخراسران 

وماوراء النهر وسيستان روی ميداد،  ه س ب همرين خرون ريزيهرا و يرداگريها 

 ود.قيام خوار( ، که  ه هر نردگا  درگوشره ای سرر ه شرورع  رمرر آوردنرد 

ه معخروف امخر بخوشورع يوسف ال رم که قصد او  نانکه خود ميگفت فقر ، 

، همه نشان ميداد که آن  يدادگريها وت هکاريهای روزگرار ونهی از منکر بود

 نر مروان هنوزتمام نشد   ود و ه قول مصققان هنوز  سيار  ودند کسانر کره 
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ای کخخاش بیخخداد مروانیخخان بازمیگشخخت، وکاشخخکی » در ايررن روزگررار ميگفتنررد:

  1 «عدل عباسیان به دوزخ می رفت.

 ع تراريخر ملتهرا پراسرت ازاسرت داد اسرتخوان سروز صکرام  دينگونه منا  

ج ررار وظررالم  رررای غررارت هسررت و  ررودمردم تصررت سررل ه خالفررت اسررالمر. 

و النتيجه فقر و تنگدستر و فرار دسته جمعر يا انفررادی روسرتائيان از مصرل 

سکونت شان  ه شهرهای ديگر در دوران صکومت اسالمر زياد تکرار شد و 

ی ضداسررت دادی ت ررديل گرديررد.  نانکرره در اواخررر عهررد ها سرررانجام  رره شررورع

 نر اميه و اوايل ع ــاسيان جن ع های ضد است دادی تصت ره ری فرقه های 

مختلرررف اسرررالمر از جملررره فرقررره خررروار( و سررراير   قرررات پرررائين و رنجديرررد  

خراسان، سراسر  الد اسالمر را فرا گرفت و  رضرد اريستوکراسرر اعرراب 

 ه پاخاسرتند. قيرام سرپيدجامگان  سررکردگر صکريم « اع  فاله های اجتم»اين 

مقنررع  لخررر در مرررو و  غيرران اسررتاد سرريس  ادغيسررر  رره همراهررر صررريع 

سيستانر در خراسان و عصيان صمز   ن ع دهللا آ رک سيستانر که  ق ع اخ  

خرا( و ارسال آن  ه  غداد منجرر شرد و قيرام  ا رک خررم ديرن در آ ر ائيجران 

رسررتانر و غيررر  قيررام هرراو جنرر ع هرراير  ودنررد کرره در وعصرريان مازيررار   

 خراسان زمين و ايران  روی ميداد. 

در اين ن رد ها و جن ع ها اغلب روستائيان و رزگرران تهرر دسرت و  

زارعرران مررزدور کرره از ظلررم عمررال عر ررر و يررا همو نرران خررود  جرران رسرريد  

يات  ودند، شرکت داشرتند، زيررا دريرن دور  هاسرت کره ديگرر اکررر خصوصر

مساوات و  را ری اسالم از ميان رفته است. اشرراف عررب جانشرين اشرراف 

خراسانر و ايرانرر عهرد ساسرانر شرد  انرد و در عضرر مروارد پرس از خلفرای 

راشرردين اشرررافيت اعررراب  ررا کمررک اشررراف زمينرردار نررواصر شرررقر خالفررت 

 دست در دست هم داد  ، در مقا ل زارعان و اسالم قرار گرفته  ودند. 

 

 ازی وستم عمال عباسی درخراسان وسیستان:اخ

 صکمرانان ع اسر، ازجمله علر  ن عيسر والر و عامل خليفه  

درخراسان و سيستان از لصاظ ظلم و اجصاف و نا مردمر و صرص 

                                                 
۱
  ۱8۲دوقرن سکوت، ص  - 
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   ود. وی نه تنها  ا اقدامات زد زراندوزی و رشو  خواری شهرتر  هم 

ود جمع ميکرد،  لکه سخت و ناروا ماليات و خرا( اراضر را دروقت معه

جرايم و عوار  غير مشروع اضافر نيز از مردم ميگرفت. ازاين روع 

وی مردم از روستائر و پيشه ور گرفته تا  ازرگانان و مالکان زمين 

 )دهقانان( در رنج  ود  زيان مر ديدند.

مورخان از ض   اموال و اخا ی و ستمر که توس  عمال ع اسر  ه   

يتر عمومر را  رمر انگيخت، داستانها گفته اند. يک عمل مر آمد و نارضائ

نمونه مجسم ظلم و  يداد در دولت ع اسر، صکومت علر  ن عيسر 

درخراسان است. زيرا وی که م ال  هنگفتر  ا جور و ستم از مردم خراسان 

ميگرفت، هداياير  در اريان  شم و دل  از و معتاد  ه تجمل  غداد نيز 

 ه نظر مر آمد.  گفته  يهقر ،علر  ن عيسر که جز  ميفرستاد که افسانه ئر

دست  »از جمع آوری رروت از را  غارت مردم   يز ديگری نمر انديشيد، 

تعدی برگشاد و مال به افراط بر ستدن گرفت ... و خراسان و ماوراءالنهر 

و ری و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارزم و نیمروز 

و بسوخت ، و آن ستد کز حد شمار درگذشت ... پس از آن  و سیستان بکند

هدیه یی ساخت رشید را که پیش از وی کس نساخته بود و نه پس از وی 

بساختند و آن هدیه نزدیک بغداد رسید و نسخت آن بر رشید عرضه کردند 

سخت شاد شد دیگر روز بر خضراء میدان آمدو بنشست و یحیی )برمکی( 

ند) که رشید دل گران کرده بود برآل برمک و دولت و دوپسرانش را بنشا

ایشان بپایان خواست آمد(، و فضل ربیع )حاجب بزرگ ( و قوم دیگر و 

گروهی بایستادند. و آن هدیه ها را بمیدان آوردند: هزار غالم ترک بود 

بدست هریکی دوجامه ملون از ششتری و سپاهانی و سقالطون و ملحم 

یداری ودیگر اجناس ، غالمان بایستادند با این دیباجی و دیبای ترکی و د

جامه ها و براثر ایشان هزار کنیزک ترک آمد بدست هریکی جامی زرین 

یاسیمین پر از مشک و کافور و عنبر واصناف عطر وطرایف شهرها. و 

صدغالم هندو و صدکنیزک هندو بغایت نیکو رو وشارهای قیمتی پوشیده و 

هرچه خیاره تر، وکنیزکان شارهای باریک  غالمان تیغهای هندوی داشتند

در سفطهای نیکوتر از قصب . و با ایشان پنج پیل نرآوردند و دوماده، 

نران با برگستوانهای دیبا و آئینه های زرین و سیمین و مادگان با مهد 
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های زر و کمرها و ساختهای مرصع بجواهر. و بیست اسب آوردند بر اثر 

عل زربرزده ، و ساختهای مرصع بجواهر پیالن با زین های زرین ، ن

بدخشی و پیروزه ، و اسپان گیلی ، و دویست اسپ خراسانی با جلهای دیبا 

،و بیست عقاب و بیست شاهین، و هزار اشتر آوردند دویست با پاالن 

وافسار های ابریشمین ابریشمین ، دیباها درکشیده در پاالن ، دیگر اسباب 

اشتر از آن بامحمل و مهد ، بیست با مهد و جوال سخت آراسته ، و سیصد

های بزر و پانصد هزار و سیصد پاره بلور از هر دستی ، وصد جفت گاو 

وبیست عقدگوهر سخت قیمتی و سیصد هزار مروارید و دویست عدد چینی 

فغفوری از صحن و کاسه و غیره که هریک از آن در سرکار هیچ پادشاهی 

ازلنگری و کاسه های کالن و خمره های  ندیده بودند و دو هزار چینی دیگر

چینی کالن و خورد و انواع دیگر و سیصد شاد روان و دویست خانه قالی 

و دویست خانه محفوری .چون این اصناف نعمت بمجلس خالفت و میدان 

رسید تکبیری از لشکر بر آمد و دهل وبوق بزدند آنچنانکه کس مانند آن 

ه . هرون الرشید روی سوی یحیی یاد نداشت و نخوانده بود و نشنود

بود در روزگار پسرت فضل ؟ یحیی  برمکی کرد و گفت: این چیزهاکجا

گفت: زندگانی امیر المؤمنین دراز باد، این چیزها در روزگار امارت پسرم 

در خانه های خداوندان این چیزها بود بشهرهای عراق و خراسان. هرون 

آن هدیه بر وی منغص شد و  الرشید از این جواب سخت تیره شدچنانکه

  1 «روی ترش کرد و برخاست و ازآن خضرا برفت .

رون و »در  نين اوضاع و اصوالر  ود که ناگهان مردی از ناصيه 

یک درم خراج » ای مردم!  سيستان  رخاست و فرياد زد:« = دورجویولج

ياد اين فرياد، فر  ۲ «دیگر به خلیفه ندهید ، چون شمارانگاه نتواند داشت .

 ود که  حمزه بن عبدهللا معروف به پسر آذرک سیستانیعصيانگر سيستان، 

پشت خالفت را  لرز  درآورد. مردم سيستان که از دست عمال ديوان و 

مامورين وصول ماليات  جان رسيد   ودند،  ه اين فرياد نجات  خع همو ن 

                                                 
۱
  ۵38 -۵3۶تاریخ بیهقی ، چاپ دکتر فیاض ، ص  - 
۲
 ۱۶0تاریخ سیستان ، ص  - 
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ا)ی ديوانه»خود ل يک گفتند و  ر دري   ردواير دولتر هجوم  ردند و 

 1 «خرا((  سوختند.

صمز  پسر آ رک در  ر نخستين ن رد خود، عيسر  ن علر پسروالر  

  ۲  (1۸۲خراسان را از سيستان اخرا( و  ه خراسان فراری ساخت ) شوال 

سپس عرصه را  روالر خراسان )علر  ن عيسر( نان تنه ساخت که  ه 

از خوارج مردی »ناتوانر خود اعتراف نمود    غداد شکايت کرد که: 

سیستان برخاست و بخراسان و کرمان تاختن همی کند و همه عمال این سه 

ناحیت را بکشت و دخل برخاست و یک درم و یک حبه از خراسان و 

  ۳ .«سیستان و کرمان بدست نمی آید

خرو( صمز  سيستانر در سيستان و خراسان ،  زرگترين ضر ه را 

آن در در ار خالفت  صدی تکان  ر پيکر خالفت ع اسر وارد کرد و تارير 

دهند   ود که خليفه هارون رشيد را وادار ساخت  ه عزم پيکار  ا صمز  

سيستانر   رف شر  لشکرکشر نمايد. صمز  سيستانر، ا تدا سيستان را از 

وجود عمال ع اسر پاک کرد و در سالهای  عد  ه پيشروی تاپوشنه و 

  4 هرات و متعاقب آن تانيشاپور توفين يافت.

يکر از علل پشتر  انر مردم روستائر سيستان از صمز  پسرآ رک ،  

لغو همه گونه  ا( و خراجر  ود که عمال ستمگر ع اسر  ا زور و تعنيف 

از مردم ميگرفتند. فشار و سنگينر خرا( و عوار  گونه گونر که از 

 رف علر  ن عيسر و پسرع عيسر  ن علر  ر مردم سيستان و خراسان و 

ساير نواصر تصميل ميشد تنفرعمين مردم روستائر را از دستگا   لخ و 

 خالفت و سل ه ع اسر  ر انگيخته  ود.

اوصاع نا آرام خراسان در عهد علر  ن عيسر و نامه شکايت آميز   

مردم خراسان  دستگا  خالفت ) خصوص از جانب  اهر پوشنگر( و سر 

ا و شورع های انجام نهضت ملر، م ه ر صمز  در خراسان و قيام ه

-1۸۳در خراسان شمالر  ر سالهای « ا والخضيب»ديگری  ون شورع 

                                                 
۱
  ۱۵۶تاریخ سیستان ، ص  - 
۲
 ۱۶0تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 ۱56تاریخ سیستان ، ص  - 
4
 ۲۵3افغانستان بعد از اسالم ، ص  - 
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هجری که نساء و ا يورد و  وس و نيشاپور را تصت تارير خود قرار 1۸۶

خليفه هارون رشيد را  رآن داشت تا  ار ديگر  ه مشر  سفر کند،   1داد   ود

ول و اما ق ل از صرکت  سوی  وس و نيشاپور، علر  ن عيسر رامعز

توقيف کرد و هيئت قضائر را غر  تفتيع و مصاس ه دارائر او تعيين و 

 جای او هررمه  ن اعين فرماند  نگه انان خود را منصوب کرد. در 

هجری معلوم شد که دارائر شخصر علر  ن  1۹1ارر ازرسر هيئت درسال 

اشتر( ميرسد، در صالر  1۵۰۰مليون درهم و  ۸۰ر ۰۰۰ر ۰۰۰عيسر  ه )

درهم( را در يکر از  اغ های  ۳۰ر ۰۰۰ر ۰۰۰ع عيسر  ن علر)که پسر

خانه خود در لخ پنهان کرد   ود و هنگامر که امر مصادر  اين اموال داد  

اشتر  ه گرگان  صضور هارون رشيد صمل  1۵۰۰شد، آن را  وسيله همان 

  ۲ کردند.

ميزان ظلم و ستم علر  ن عيسر و پسرع عيسر  ن علر والر  لخ  

دارائر و رروتر که در ظرف د  سال صکمرانر خود درخراسان از  را از

مردم گرفته  ودند ، ميتوان صدس زد.صمز  پسر آ رک سيستانر سالهای 

متمادی سيستان را از قلمرو خالفت جدا نمود و خود از سيستانيان خرا( اخ  

نميکردو مخار( لشکريان خود را از مصل غنايم جنه های که  ا کفار 

ُّمين مينمود.مرزها م   ۳ يکرد، تا

در ميان خلفای ع اسر ، تنها منصور خليفه ع اسر،  دفع مظالم و  

تعمير  الد و صمايت کشاورزان پرداخت. او  سا از کار گزاران خود را که 

دست در گري ان مردم فرو  رد   ودند، سرزنع و مصادر  نمود، و آن ه از 

 ازگرفت و در  يت المال خاصر  مردم  ه ستم و ظلم گرفته  ودند از ايشان

  4 تصويل داد.«  يت المظالم»  نام 

معموالً نارضايتر و عصيان در دهقانان  ره تردريج ان اشرته ميگرديرد و 

هنگاميکرره کاسرره صرر ر آنرران را کررامال ل ريررز ميکرررد،  رره  هانرره يررک عمرررل 

ايکرره از سرروی مرراموران صکررومتر سررر ميررزد، منفجررر ميشررد و سرر ب   يرصمانه

                                                 
۱
  ۹۲در نخستین قرون اسالمی، از اشپولر، ص  ، تاریخ ایران3۵۶همان اثر، ص  - 
۲
 ۹۱اشپولر ، تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ، ص - 
3
 ۱۹۶- ۱۹۵تاریخ ایران ، ترجمه کشاورز، صص  - 
4
  ۲8۱افغانستان بعد از اسالم ، ص - 



 64 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

ها خود  خودی  ود و  د خودی و خشن ميگرديد.  ون اين شورعشورع خو

هيچ  رنامۀ عمل و تيوری راهنمای نداشت،  دين جهت در زير لوای م اهب  

های گوناگون مر ه ر قررار ميگرفرت وصاکميرت را  ررای مردتر  دسرت  و فرقه

آورد، ولر  زودی اين صاکميت نو از جانب دسرتگا  خالفرت مرتهم  ره کفرر  مر

ر ميشد و  يرصمانه سرکوب ميگرديد و دو رار  اسرت داد نظرام اسرالمر و د دين

 خالفت  رقرار ميشد. 

 يکصررردقريرررب سرررال پرررس ازاسرررالم  ۲۰۰ميتررروان ادعاکردکررره در  رررول

اسرررالمر در سرررزمين هرررايي  رررون: عمرررال شررورع وعصررريان  رضداسررت داد 

  رسرتان، فرارس، کرمران، ری، سيسرتان،  سرت، کا رل، هررات،   آ ر ائيجان،

ياب،  لخ،  خارستان،  ادغيس، وس، نيشاپور، مرو، سررخس، سرمرقند، فار

سررغد،کع،  يکنررد،  خررارا، قررزوين، قررم، گرگرران، همرردان وغيررر  نقررا  ايررران 

وافغانستان وماوراء النهر رخ داد  که اکرريت قريب  ره اتفرا  آنهرا از  ررف 

قشون های کيفری خالفت سرکوب شرد  انرد. تراريخ   رری  خصروص ازجلرد 

 تا جلد دهم آن سند معت ر و گوا  صاد  اين ادعا است.   هارم

 يادآوری ميشود که تمام يا قريب  ره تمرام ايرن قيامهرا وشورشرها  رضرد 

دسررتگا  خالفررت در ل رراس فرقرره هررای مرر ه ر  رره ظهررور پيوسررته انررد و هر نررد 

مصلررر عمررل کرررد  انررد، معهرر ا  رررای مرردتر دسررتگا  خالفررت را  خررود مشررغول 

شررار عمررال و مرراموران  مرراع را از روی شررانه هررای مررردم سرراخته و مؤقترراً ف

کاسته اند. اما تنهرا قيرامر کره رنره وصر غه مر ه ر نداشرت و کرامالً  رر پايره 

اهداف ملر و اصساسات آزادی  ل ر و دفع ظلم و رهاير  مظلومان از  نه 

یعقخوب  دستگا  سرتم ار  عر رر اسرتوار  رود، قيرام عيراران سيسرتان،  ره رری

درصدد شد تا  ر سرير ملوک عجم  رآيد و سل ۀ خالفت ع اسر   ود که لیث

را درسيستان وخراسان  وفارس  ر يند و  جای آن صکومت ملرر را  رقررار 

نمايد، ولر متاسفانه که اين مرد پوالدين و پرتالع و عاشن تاريخ و فرهنه 

ملر نيز درآخرين تصميمع  رای صمله  ر  غداد شکار تو ئه دستگا  خالفت  

د.يعقوب    رای اجرای يک منظور  زر   ا سرپا  انردکر  ره آنسروی دجلره ش

رفت و دردام مکر و دسيسره دسرتگا  خالفرت افتراد و تمرام همراهران شرجاع و 

 ازجان گ شه اع  دراين دام افتادند و  شم از جهان پوشيدند.
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يعقررروب ليررررش، در مقايسررره  رررا تمررررام آن صکومرررت عيررراران ودر رأس  

س خود از جهت تأمين عدالت و توجه  ه صال رعايای صکومت های پيع و پ

فرودست جامعه کم نظير و ر  ديل  ود  است.  هرصال ره ران اين صکومرت 

 ا آنکه خود را فدای آزادی يک ملت دوقررن سرتم ديرد  سراختند، مگرم رداء و 

سررر آغرراز اعررالم اسررتقالل ملررر در ايررران و افغانسررتان از زيررر سررل ه خالفررت 

شررروند و ارزع آن را داردکررره از جنررر ع عيررراران، ايرررن عر رررر، مصسررروب مي

مدافعين واقعر  وراستين مردم مظلوم،  ره عنروان يرک نهضرت رهراير  خرع 

 ملر ياد کنيم و درتاريح کشور جای ويژ  آن را مصترم  شماريم . 

 

 انواع مالیات درعهد حکومت اسالمی

   

 جرجر زيدان مر نويسد: اعراب  هرکشوری که قدم ميگ اشتند،

اصول مالياتر آنرا مورد عمل قرار ميدادند. در دور  خالفت صضرت 

عمرسپا  او از مردم ماليات سرانه ير اخ  نمودند که  ندين  را ر زمان 

ساسانيان  ود، فر المرل: در ين النهرين از هرنفردرهر سال يک دينار نقد، 

  1 دومد گندم، دوقس  روغن، دو قس  سرکه  عنوان ماليات ميگرفتند.

 نانکه معلوم است در فقه اسالم پنج نوع ماليات  رسميت شناخته شد  

 است : زکو  ، عشر ، خرا( ، جزيه ، و خمس غنايم. 

 « غنايم » در واقعه در.  ود زکوة مسلمين مالر منا ع هجرت اوايل در

 دان افزود  شد.  ندی  عد پيغم ر اکرم )ص(  ا عد  ير از يهوديان مقيم 

تعيين نمودند. در زمان فتح « جزيه »ه کرد و  رای آنان عر ستان مصالص

)د  يک( زمين  ر آن افزود  شد. در « عشر»و « خرا( »شام و عرا  

دور   نر اميه نيز عالو   ر درآمد های قانونر تاز  ، مالياتهای غير قانونر 

 )صکمر( هم  ر مردم تصميل شد. 

                                                 
۱
 4۷همان اثر، ص - 
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 عايداتر منا ع تيب رت اين  ه و افزودند  دان مواردی نيز ع اسيان

 نوع پنج از ع اسيان درزمان اينکه تا ترساخت متنوع را مالياتها انواع جديد،

  1 .ارتقاجست ماليه نوع يازد   ه

 ( و غزنويان و سلجوقيان  انعيار)سيستان نصفاريا دولت دور  در 

اين انواع مالياتها همرا   ا تصف و هدايا  ر تجمل ديوان خرا( و تصمل  اقت 

و  گونگر اخ   رسای دهقانان مر افزود. در عهد غل ه مغول انواع مالياتف

قسم ميرسيد، پشت دهقانان و روستائيان  ينوا را خم  پنجا آن که  ه  يع از 

ميکرد. و در عهد تيموريان اين  ار هر ه  يشتر از پيع  ر پشت دهقانان 

ي ار  ن ود. سنگينر ميکرد، ولر  ار  ير جز اجرای آن  رای د  نشينان  

 اين روع  ا تمام کيفيتع در سر زمين های خالفت شرقر روا( داشت.

 رای آنکه خوانند  درک  هتری از ماهيت و نصو  اخ  انواع مالياتها     

داشته  اشد، در زير  شرح هريکر از آن مر پردازيم و سيرتکاملر آن را 

 م العه مينمائيم :

  : زکات - ۱

 ودکه از توانگران گرفته و  ه مستمندان  زکات ع ارت از ماليه ير

مقررات زکات در زمان صضرت ا و کرصدين )ر ( وضع  ۰داد  ميشد

شد و  ر هار  يز تعلن گرفت:  هار پايان ، زر و سيم ، مصصوالت ارضر 

 و شتر يعنر مواشر و اموال زکات از تلخيصر  و  اغهای ميو  ، مال التجار 

در   ۲ا وصنيفه امام شاگرد ، يوسف ا و   ض  نا ر  رند  و گاو و گوسپند

يک سال  نين است که  ر اسپ و اشتر و خر زکاتر ن ود : زکات اشتر : از 

 هار گوسفند ، از  ۲۰پنج شتر يک گوسفند ، از د  دو و از پانزد  سه ، از 

يک  ۴۶يک اشتر ماد  دوساله، از  ۳۶يک شتر ماد  يک ساله ، از  ۲۵

دو اشتر  ۹۰تا  ۷۶ساله ، از  ۴يک اشتر ماد   ۶1ز اشتر ماد  سه ساله ، ا

                                                 
۱
نخخوع  ۱۱: ایخخن  ۹3و  ۹۱، ص ۲جرجخخی زیخخدان ، تخخاریخ تمخخدن اسخخالم ، ترجمخخه علخخی جخخواهر کخخالم ، ج - 

عایخخخدات  - ۵مسخخختغالت ،  - ۴خمخخخس معخخخادن ،  - 3خخخخراج ،  - ۲زکخخخات ،  - ۱مالیخخخاات عبخخخارت بخخخود از : 

حخخق العبور)گمرکخخات  - ۹حقخخوق گمرکخخی خخخارجی ،  - 8جزیخخه ،  - ۷عشرکشخختی رانخخی ،  - ۶ضخخرابخانه ، 

 مالیات صنعتگران. - ۱۱مالیات ماهی گیری ،  - ۱0داخلی ( ، 
۲
  4۲6 - ۴۲۵، افغانستان بعد از اسالم ، ص ۱۱۵الخراج ، ص  کتاب - 
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فر   1۲۰دو اشتر ماد  سه ساله ، و  عد از  1۲۰تا  ۹1ماد  دو ساله ، از 

 زکات از سر گرفته مر شود. 

    درم ۲۰۰ نقر  نصاب و مرقال ۲۰  ال نصاب:  سيم و زر زکات

 ۲۰و هرمرقال   1 شود. مر مرقال هفت مساوی درم هرد  که است شرعر

 ۲۰نخود است که هر قيرا   وزن پنج جوميانه  اشد. از هر ۲۴قيرا  = 

مرقال  ال نيم مرقال و از هر دوصد درم نقر  پنج درم زکات داد  مر شود. 

و  عد از آن در هر  هار مرقال  ال دوقيرا  و در هر  هل درم يک درم 

ازار زکات واجب است . اشياء ساخته شد  از اين دوفلز  ا ارزع روز  

ً از معدن  ال و نقر  و  تسعير و   ن مالک  اال پرداخته مر شود. عالوتا

آهن و سيماب اگر در زمين عشری يا خراجر پيدا شود، خمس )يک پنجم( 

  ۲ آن گرفته مر شود.  ر فيروز  و مرواريد و عن ر زکات نيست.

 ن ميو  دار و درختا و  اغها از : میوه و ارضی محصوالت زکات 

ن  ه اختالف آ ياری زکات گرفته ميشد.اگر از آب  اران و انهار زمين آ

 دون زصمت و صمل آ ياری شد   ود. زکات آن عشر )د  يک( و اگر  ا آب 

يک  ۲۰قنات و ديگر زصمات انسانها آ ياری ميگرديد، نصف عشر يعنر 

زکات ميداد. و اين در صورتر  ودکه وزن مصصول ﴾ آن  ه پنج وسن 

صاع و هر صاع پنج ر ل و يک رلش( درختان  ۶۰=  ميرسيد) هروسن

خرما و تاک و امرال آن در تصت اين صکم در مر آمد. زکات ص و ات گندم و 

  ۳ جو و  رنج و لو يا و نخود و امرال آن نيز  ر   ن زکات ميو   ود.

  و اموی « صدقات ديوان » در صدقه و زکات  رين از که پولر 

نظارت عامل صدقات، تا دوصد درهم  ر هشت فراهم ميشد در تصت  ع اسر

  قه مستصن آن که در قرآن عظيم  نام فقرا، مساکين، عاملين صدقات ، 

مؤلفه قلوب ، آزادی غالمان ، وامداران ، غازيان و مجاهدين ، مسافران 

)آوارگان( يادشد  تقسيم ميشد. عامل صدقدات نس ت کارداران ديگر مالر ، 

ی اين م ال  را  دون اجاز  خاص خليفه صرف اختيار زيادتر داشت. و

ميکرد. در صالر که عاملين ديگر،  دون اجاز  خليفه يا والر و يا وزير او 

                                                 
۱
 50۲ -500افغانستاسن بعد از اسالم،ص - 
۲
  4۲6همان اثر، ص - 
3
 4۲۷همان اثر، ص - 
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صن تصرف آزاد در پول  يت المال را نداشتند.  قول ا ويوسف مقصد از فقرا 

مستمندان مسلمان و مقصد از مساکين درويشان اهل  مه )نصاری و يهود( 

  1  ودند.

 

  :  غنایم خمس - ۲

آن ه مسلمانان در جنه ها  دست مر آوردند،  هار  يز  ود: اسيران 

 جايز ايشان کشتن  ودندکه  ردگانر جنگر اسيران. اموال ،  ردگان ، زمين و 

  صکم هم مفتوصه های زمين و. داشتند را آزادی امکان جزيه ق ول  ا و ن ود

ن  يايد(. اما اموال سپرد  ميشد )که شرح آ آن مالکان  ه عمر صضرت

 ر پنج صصه تقسيم ميگرديد. يک پنجم )خمس(   ۲غنيمت ،  موجب آيۀ قرآن 

آن صن پيغم ر )ص( و ) عداً صن خليفه(  ود و  هار  هر  ديگر از آن 

جنگاوران و مجاهدان  ود. خمس  ر عالو  پيغم ر،  ه  هار گرو  ديگر نيز 

پيغم ر ) نر هاشم و آل تقسيم ميشد که ع ارت  ودند از خويشاوندان 

  ۳ ع دالمناف ( ، يتيمان ، مستمندان  ر کفاف و ا ناء س يل و آوارگان.

 

  شر : عُ  - 3

نوعر از ماليات جنسر  ود  که تصصيلدار آن را در دور  اسالمر 

از اموال و « د  يک »ميگفتند و مفهوم و معنر آن گرفتن « عاشر»

آن  کری نيست ولر  نا ر مصصول زمين است . ظاهراً از عشر در قر

در  4 م الب ا و يوسف ، واضع آن صضرت عمر  ن خ اب  ود  است.

« ار  عشر»اگر زمين را  ين فاتصان تقسيم ميکردند ، آنرا » صدر اسالم 

ميگفتند و زمينر که اهل آن  ا داشتن زمين م کور اسالم مر آوردند، اين 

                                                 
۱
 4۲۷، افغانستان بعد ازاسالم ، ص ۱۶۵، ص ۱، تاریخ تمدن اسالم ، ج ۱۲۲کتاب الخراج ، ص  - 
۲
  ۶0قران کریم ، سوره التوبه ، آیه  - 
3
 ۵4، بیست و پنج سده مالیات ، ص ۱۶۵، ص ۱جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسالم ، ج  - 
4
سده  ۲۵و نیز « عشر»خسرو خسروی ، نظام های بهره برداری از زمین در ایران ، زیر کلمه  - 

 ببعد  ۵۴مالیات ، ص 



 69 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

علن ميگرفت و ار  اراضر  ه زمين عرب  ود و  ه عجم  ه خود شان ت

   1 عشر ناميد  ميشد.

و اصتماال  از همان مواقع در زمين های عشری نوعر خرد  مالکر 

روا( يافته است. در صدر اسالم اراضر مفتوصه از لصاظ پرداخت ماليه  دو 

 دسته تقسيم ميشد: 

  عشری، های زمين - 1

زمين های خراجر. زمين های عشری ملک شخصر  ود، ولر  - ۲ 

ين های خراجر قا ل تملک ن ود وفق  ازمنا ع آن استفاد  ميشد يک دهم زم

از عوايدزمين های عشری تصت عنوان زکات ازمالکين آن گرفته 

ميشدوماليات زمين های خراجر   ر  مختلف تقويم و  ر آوردشد  و  ه 

ماوردی فقيه شهير زمين های عشری را  ۲ نرخ های مقرر وصول ميگشت.

 و نوع  هارم زمين های مفتوصه را نوع خراجر ميداند: سه نوع دانسته 

  اسالم خود ارضر مالکيت صفظ  رای آن مالکين که های زمين - 1

 . اند آورد 

  .اند کرد  اصياء آنرا مسلمين که مواتر های زمين - ۲

  جنگر غنايم  عنوان و گشته مسخر شمشير  زور که هاير زمين - ۳

 .مجاهدان تقسيم شد  است ميان

 های زمين  هارم نوع و پردازند مر «عشر» زمين نوع سه اين صاص ان

  ۳ .ميدهد تشکيل را(  آمد   دست خمس  هار از يعنر)«فئر» که خراجر

  در جنه  دون ، نامسلمان مردم از که است مالر فئر اسالم، در 

عشر و غير  داخل  و خرا( و جزيه آن در و شود گرفته صلح و عفو صالت

قسيم آن هم مانند غنايم  ر پنج صصه است که يک پنجم )خمس ( آن است. و ت

در صيات صضرت رسول اکرم از ايشان  ود. ولر  عد از وفات ايشان ، صن 

 يت المال گرديد. در اوايل نشر اسالم آنرا  ين لشکريان اسالمر و مهاجرين 

و انصار  ا تساوی  خع مر نمودند ، ولر صضرت عمر )ر (  رای اين 

                                                 
۱
 ۱0۵ابو یوسف ، الخراج ، ص  - 
۲
 ۵۷بیست و پنج سده مالیات ، ص  - 
3
 433، حبیبی ، همان اثر، ص ۶۵ارع در ایران ، ص مالک و ز - 
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ال ديوانر اختصاص داد و صقو  لشکريان را معين کرد که از  يت المال امو

  1  رای شان پرداخته ميشد.

  های زمين عشر جزيه و خرا(  ر عالو  ع اسيان، و اموی عهد در 

 اموال از رانر کشتر عشر ت کررفت،  اال در که خمس و زکات و فئر

دور  خلفای ع اسر ،  در  ۲و غير  نيز اخ  ميشد. معادن از خمس و تجارتر

گاهر عشر  ا د  يک ارت ا ر نداشت و مقدار آن  ا صالح ديد خليفه افزايع 

مر يافت و يا نقصان مر پ يرفت و گاهر  ه نصف عشر يعنر يک  يستم 

عشر در زمينر  ودکه آب جاری داشت و »  ۳ميرسيد.  نا ر ا و يوسف

  4«ی ميشد. نصف عشر در اراضير  ود که  وسيله مشک و دلو آ يار

ظاهراً مصصوالت عشری هم  ا ساير توليدات زراعتر تفاوت ميکرد ،  نا ر 

عشر را جز در آن ه  دست مردم  اقر ميماند نمر گرفتند. عشر »ا و يوسف 

  5 « ه س زيجات که  قا ندارد و هم نان  ر علف و هيزم سوخت ن ود.

 و  يع  ات و روستاهای افغانستان کمده در عشر اص الح امروز 

متداول است ولر آنهم از مصصول زمين که معموالً  ه امام و مالی د  تعلن 

ميگيرد، نه  ه دولت يا مالک. و هم نين سراغر از زمين های عشری که 

  کشت و کار داد  شود، نيست.

 

  : جزیه - ۴

 در دولت  اسالم از ق ل های دور  در که  ود  سرانه ماليات جزيه

د  و ظاهراً ريشه آرامر داردکه در پاسر ميانه  نام ساسانر نيز رايج  و

متداول  ود  است. در دور  اسالمر  موجب صکم « سرگزيت »يا « گزيت »

                                                 
۱
 48۲حبیبی، همان اثر ، ص  - 
۲
 ۱8۱، ص ۱، تاریخ تمدن اسالم ج ۴3۴همان اثر ، ص  - 
3
 -  هق ) فقیه معروف و شاگردحضرت امام ابو حنیفه کابلی ،  ۱83-۱۱3ابویوسف یعقوب ابراهیم ( 

خراج »ی کتاب الخراج است که شاید به تقلید از اثر قاضی در بار هارون الرشید عباسی بود. اثر مهم و

منسوب به دبیر ابوحفص بن منصور مروزی مرد مطلع خراسانی نوشته است .) افغانستان « خراسان 

 ( ۴۲۴، ص ۱بعو از اسالم ج 
4
  ۷۷ابو یوسف ، کتاب الخراج ، ترجمه شعاع ، ص  - 
5
 ۷۷همان اثر، ص - 
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( هرساله از کسانر که در ممالک مفتوصه اسالمر ۲۹قرآن )سور  تو ه ، آيه 

  1  ود  اند و اهل  مه )اهل کتاب (  شمار مر آمدند، جزيه گرفته ميشد.

  و  ود(  جزيه) سرانه مايات از معافيت موجب فق  اسالم ق ول ظاهراً  

 مسلمانان نظر در سرانه ماليات.  نداشت( ارضر ماليات) خرا(  ا ارت ا ر

 تفکر  رز اين  ودو اجتماع پائين   قات  ه تعلن و شکستگر سر عالمت

از دور  ساسانر  اقر ماند   که « پائين و  اال» گرو  دو  ه جامعه  ر صاکم

  ۲  ود، در دور  صکومت عر ها هم نان ادامه داشت.

مرالً  نا ر گفته  ال ری، هنگام فتح اصفهان  دست تازيان گروهر از  

اهل  يوتات ) زر  زادگان و اشراف( پس از فتح دژهای شان، سر ا اعت 

فرود آوردند و خراجگزار شدند و نيز  رای رهائر از دادن جزيه )که 

زيرا سعر ميشد  است هنگام   ۳  ود( اسالم آوردند.پرداخت آن تصقير آميز

اخ  جزيه ،  مر آن را  ا فروتنر و خاکساری  پردازد.  نانکه دست جزيه 

 4 گيرند   ر  االی دست جزيه دهند   اشد.

در زمان صيات پيغم ر )ص( ميزان و مقدار جزيه  ا رعايت زمان و 

رد نصارای نجران ، پس از مکان  ه صوا ديد ايشان تعيين ميشد. مرالً در مو

مصالصه رسول اکرم مقرر فرمود سالر سه هزار صله  عنوان جزيه از آنان 

و هر اوقيه  را ر  ا  هل درهم « اوقيه »دريافت شود.  های هر صله يک 

  5  ود.

 سال  ود  ۵۰- ۲۰  ين سنع که  مر هر از دوم خليفه زمان در 

ه ميشد. در اين عهد درآمد جزيه درهم ( گرفت ۴۰ساالنه  هار دينار)معادل 

مليون دينار  ود، ولر  تدريج از ميزان آن کاسته شد  1۲۰تا  1۰۰عرا   ين 

تا اينکه پنجا  سال  عد  ه  هل مليون دينار تنزل يافت.  عداً اين وضع تغيير 

درهم و از مردم متوس  الصال  ۴۸يافت و قرار شد: از رروتمندان سالر 

                                                 
۱
 8۲خسرو خسروی ، ص  - 
۲
  ۷۲در اسالم ، ص جزیه  - 
3
 ببعد ۱3۹بالذری ، فتوح البلدان ، ص  - 
4
 ۷۲خسرو خسروی، ص - 
5
 ، مقایسه شود با جزیه در اسالم فصل سواد ۱۷3، ص ۱جرجی زیدان ، تاریخ تمدن اسالم ، ج  - 
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درهم جزيه  گيرند. ال ته زنان و کودکان  1۲دم فقير درهم و از مر ۲۴سالر 

  1 و ره انان و افراد ناقص العضو جزيه نمر دادند.

  اعراب تسل  از ق ل که کسانر  يشتر که ميدهد نشان تاريخر شواهد 

 از رهائر  رای دور  اين در اشراف نظير اند،  ود  معاف سرانه ماليات از

ولر کسانر که ق ل از تسل  اعراب نيز  دين اسالم گرويد  اند،  ، جزيه

  ۲ ماليات سرانه مر پرداخته اند ، غال اً  دين سا ن خويع وفادار ماند  اند.

    و معين اصولر  ه روی و نصو   ه جزيه ديدکه  ايد اکنون 

. ميدانيم که جزيه و خرا( هر دو در زمان ساسانيان است مقررگرديد 

در امپراتوری ساسانر ارت ا ر  م هب  معمول و متداول  ود  است. جزيه

نداشت ليکن  اجر  ود که   قه  اال از   قه پائين اجتماع ميگرفت .   قات 

ممتاز ، اشراف و روصانيون وجنگاوران از پرداخت آن معاف  ودند و در 

معنر اين   قات  عنوان صمايت و ادار    قه فرودست اجتماع اين  ا( را از 

اسالم هم مسلمانان جزيه نميدهند  لکه جزيه از افراد  آنان ﴾ ميگرفتند. در

غيرمسلمان و  عنوان صمايت آنان گرفته مر شود. در هردو مورد يعنر هم 

در اجتماع اسالمر و هم در جامعه ساسانر پرداخت جزيه عالمت خواری و 

 ز ونر و سر شکستر  ود  و هست.

 

  : ارضی مالیات یا خراج - ۵

 مقوالت  سيار ديرند  جامعه  از راجگزاریخ و « خرا(» اص الح

ايرانر در دوران پيع و پس از اسالم است.   وری که اصسان   ری مر 

 ا کاف « هراک »در پارسر  استان ، واژ  خرا(  صورت » نويسد : 

 ه معنر ) انقياد و « االکو»مفتوح عر ر آمد  که خود از ريشه نو  ا لر 

 ا « هرا  »تورفان اين واژ   شکل  ا اعت( مشتن شد  است. در کشفيات

 خود گرفته است . در « خرا  »کاف فارسر آمد  و در پهلوی صورت 

  ۳ «عر ر و فارسر ، خرا( از همين ريشه آمد  است.

                                                 
۱
 ۱۷4جرجی زیدان ، همانجا ، ص  - 
۲
 ۶۷سده مالیات ، ص  ۲۵- 
3
، نیز افغانستان بعد از اسالم ۲۷، ص  ۱3۵8چاپ 000نیها احسان طبری ، برخی برسیها و جهان بی - 

 ۴33، ص 
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 جزيه»  ه را آن اعراب که پارسر « گزيت» کلمه است همينگونه 

 دور  در هم شايد و هجری اول قرن در. اند کرد  م دل( سرانه ماليه)«

، خرا(  ه معنر عام خود در مورد ماليات ارضر و ماليات سرانه  ساسانر

 )جزيه ( استعمال ميشد  است . 

  اص الصات ا تدا در جزيه و خرا( ، مصققان و دانشمندان عقيدچ  ه 

 از منظور و « ماليات» م لن  معنر  لکه  ا(  معنر نه ال ته  ودند مترادف

صاصل ميشد. اين م لب  دان معنر  واليات از که  ود نقدی م ل  کل ماليات

نيست که عر ها فق  مفهوم  ا( را در  هن خود داشتند،  لکه مفهوم عام 

ماليات در ادوار اوليه و نيز در قرون  عدی وجود داشت.  نا رين وقتر ا و 

و يا  ال ری   1 )خرا( سرهای آنان(« خرا( رؤ سهم»يوسف ميگويد: 

ً عليها»مينويسد:  زمين که جزيه  رآن «) الجزيه من ار  االعجم  ارضا

ميرساند که اص الح جزيه و خرا(  يع از   ۲ مقرر است از اراضر عجم(

يکصد سال  معنر عام ماليات  ود  و ممکن  ود هرکدام از دو اص الح 

مز ور را  رای ماليات سرانه يا ماليات ارضر استعمال نمود و  رای 

 ، دقت در ع ارت شر   ود  است.تشخيص مفهوم هريک از آن دو 

  هم خاصر معنر دوکلمه اين از هرکدام عام معنر از نظر ق ع 

 ماليه  معنر) جزيه و  ود(  ارضر ماليات  معنر) خرا( نظر اين از داشتند،

. داشت وجود  عدی قرون در هم و اول قرن در هم خاص معنر اين(. سرانه

درمصر آن را جزيه  و ناميدند مر جزيه و خرا( را ماليات سواد در معه ا

مصققين صدس ميزنندکه اص الح خرا(   ۳  ر زمين و جزيه  رسر ميگفتند.

هجری پس از اصالصات مالياتر نصر  ن  1۲1از جزيه ظاهراً در سال 

سيار عامل اموی در خراسان از هم جدا شد  و هرکدام از آنها در مصل خود 

هم در دور  اسالمر  رز عمد    هر صال ، خرا(  4  کار گرفته شد  اند.

 سودجوئر  شمار ميرفت . 

 

                                                 
۱
 ۷0ابویوسف ، ص  - 
۲
 3۵۱بالذری ، ص  - 
3
 ،  ۲3جزیه در اسالم ، ص  - 
4
 ۲3همان اثر، ص - 
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 : خراج اشکال

خرا( يا ماليات ارضر در عهدصکومت اسالمر،  ه سه  رين گرفته 

ميشد: يکر  ر صسب مساصت زمين ) مساصه االر ( و ديگری  ر صسب 

مقاسمه )مقاسمه االر ( و سوم   ور مقا عه )المق وعه ( که اين شکل 

هم ميگفتند. در کشورهای نزديک  مرکز خالفت، خرا( «   ا(»آخری را 

را از روی مساصت زمين و يا مقاسمه در يافت ميداشتند. در اراضر فارس 

از هر سه روع کار گرفته ميشد. مقا عه در خراسان در دور  امويان تا 

زمان مهدی خليفه دوام يافت و سپس رسم مساصت  کار  سته شد، ولر در 

  1 مساصت و زمانر روع مقا عه معمول  ود  است.سواد وقتر روع 

 اص خری مينويسد که غالب اراضر خراجر  : مساحت روش - ۱

تا ع سيستم مساصت  ود  و نرخ ماليات درنواصر مختلف  رای اراضر 

م نای اصلر تعيين ماليات روع مساصت کردن  ۲مختلف تفاوت ميکرد. 

ه از اين مدرک گرفته ميشد، زمين يا تعيين مقدار مصصول  ود. مالياتر ک

ع ارت  ود از مقدار معينر از مصصول يا قيمت آن  خع مصصول . عالو  

 ر آن ماليات را  ر صسب مقررات مخصوصر  ر آورد ميکردند و يا اينکه 

مؤديان ماليات  دهر ماليات خود را  ه م ل  معينر  ا صکومت مصالصه 

 ميکردند. 

 اتهای  ه سواد و من قه شرقر داد ه، صضرت عمر هيخر ا ن  قول

دجله فرستاد تا ا العات و آمار الزم راجع  ه مساصت و مقدار امالک گرد 

پس از جمع آوری ا العات الزم خليفه دوم در مورد اراضر   ۳ آورند.

مزروعر سواد اين ور خرا( وضع کرد: از هرجريب تاکستان د  درهم ، و 

م، ش در پنج درهم ، گندم  هار دره ۶درهم ، نيشکر ۸از هرجريب نخلستان 

 کنجد پنج درهم،  قوالت )پياز و سيرو غير  (   4 درهم ، جو دو درهم .

  1و ازهر انسان اهل  مه   5سه درهم و از هر جريب پن ه پنج درهم

                                                 
۱
 ۶0بیست و پنج سده مالیات ، ص  - 
۲
 ۲۶۹اصطخری ،  - 
3
  ۲۶8ابن خرداد به ، مسالک و ممالک ، ص  - 
4
  8۹یران ، ص مالک و زارع در ا - 
5
 6۲سده مالیات ، ص  ۲۵ - 
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درهم )  استرنای زنان و  1۲يا  ۲۴يا  ۴۸ نا ر موقف   قاتر اع 

مليون درهم  1۲۰وزگار کودکان و فقرا( جمع کل ماليات سواد در آن ر

خرا( صاص ان اصشام  موجب دوسياهه معين ميشد. م ا ن يک  ۲ ميشد.

درهم مر پرداخت و در  ۶درهم و م ا ن ديگری  1۲سياهه ، هر مرد 

صورت تغيير اوضاع   يعر  ه تنظيم يک عد  سياهه های مالياتر م ادرت 

اشت ، ولر رسم مساصت تا روزگار خالفت منصورع اسر دوام د  ۳ ميشد.

پس از منصور ع اسر نوع ديگر ماليه ارضر معمول شد ورسم مساصه از 

 اعت ار ساق  گرديد. 

) معنر تقسيم کردن و قسمت خود را  ردن ( نوعر از  مقاسمه: -۲

خرا( است که در دور  اسالمر و پيع از آن در سرزمين های خراسان و 

ز مصصول زمين ،  ه ايران معمول  ود و  نا ر آن سهم معين و را تر ا

 عنوان ماليات ارضر ،  ه پادشا  و يا  يت المال تعلن ميگرفت. 

  رايج ق اد از پيع تا ساسانر قلمرو در و ساسانيان دوران در مقاسمه 

  ه ، ساسانر انوشيروان و ق اد ارضر اصالصات ارر  ر ظاهراً  ولر  ود

ا  سال  عد از روع تا يکصد و پنج اين و شد داد  شکل تغيير « مساصت»

( ولر در دور  ۶۰) 4 اسالم نيز نظم صاکم خرا( ارضر شمرد  ميشد.

هن ( روع مقاسمه  1۶۹-1۵۶اسالمر در زمان خالفت المهدی ع اسر )

دو ار  رسميت پيدا کرد و سپس ا ويوسف قاضر در ار هارون الرشيد آن را 

 1۷۰ن الرشيد ) ه عنوان عادالنه ترين و  هترين نظام مالياتر  ه خليفه هارو

 هن( 1۹۳ -

  5 هن ( متداول  ود. ۶۴۰پيشنهاد کرد که تا اضمصالل امپراتوری اسالمر )

  مقاسمه ماليات دريافت  رای ع اسر خليفه منصور پسر مهدی درعهد

 : شد تعيين  يل درجات

  ، مصصول نصف ديمر های زمين - 1

                                                                                                                   
۱
 اهل ذمه بکسانی اطالق میشد که دارای کتاب بودند وبدین سابق خود پابند بودند - 
۲
 ۲۹4، ص ۲، ج  ۷۷، ص ۱جرجی زیدان ، ج  - 
3
  ۲۶0، ص ۲راوندی ، ج  - 
4
 83خسروخسروی ، ص  - 
5
 ۷۵کتاب الخراج ، ص  - 
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ا  رخ ود، يک سوم و اگر  ميش آ ياری دلو  ا که های زمين - ۲

)مقصود ارهدامروزی است ( مشروب گردد، يک  هارم مصصوالت را 

ماليه  دهند. و اما ماليات خرما و انگور وساير ميو  ها از روی نزديکر  اغ 

 ه  ازار و  های آن ميو  کم و زياد ميگشت و اين ترتيب  ا شار  معاويه  ن 

  1 يسار وزير مهدی انجام يافت.

  دو صورت « مقاسمه »ر قرن  هارم هجری  ر گفته ا ن صوقل د نا 

 ود: در نوع اول از د  يک تا يک سوم مصصول را خرا( ميدادند. صاص ان 

اين زمين ها از دور  صضرت عمر و صضرت علر، اسنادی در دست 

و در اين نوع   ۲ داشتند. نوع دوم مقاسمه دهاتر  ود که جزو  يت النال  ود.

مين  ود و از اراضر غير مزروع زمين وصول خرا( موکول  زراعت ز

  ۳ خرا( م ال ه نمر شد.

  را ت خرا( که هاير دشت:  نويسدکه مر صوقل ا ن عصر هم مقدسر 

 درهم  يست  ود، يزروع لم و زار شور  صورتيکه در شد  تعيين آنها  رای

( در مقاسمه از زارعانر که در زمين ۶۵) 4ميشد گرفته آنها از خرا(  ا ت

ار ميکردند و مستقيماً  ه سل ان و يا  يت المال را  ه داشتند های زراعتر ک

جزيک م ل  خرا( )  هر  مالکانه (  يشتر اخ  نمر شد ولر اق اعداران که 

 ا دستگا  دولتر را  ه مقاسمه داشتند  ا زارعان نيز را  ه ديگری مانند 

 مزارعه  ر قرار ميکردند. 

 ه  ود. يعنر  جای آنکه روع سوم خرا(، روع مقا ع : مقاطعه - 3

ماليات را  ر  ينياد مساصت يا مقاسمه تعيين کنند، آنرا يکجا و يک قلم صساب 

مينمودند و از مقا ع ميگرفتند. معموالً فرمانداران و واليان ماليات قلمرو 

خود را   ور مقا عه مر پرداختند و عد آن ه ميخواستند از مردم ميگرفتند و 

م است. در صدر اسالم اين نوع مق اعه  کلر اين  رخالف شريعت اسال

ممنوع  ود و هرکس  نين پيشنهادی ميداد  شدت مجازات ميشد،  نانکه 

شخصر نزد ا ن ع اس آمد  پيشنهاد داد که ماليات ايله را  صد هزار درهم 

                                                 
۱
  ۹0ک و زارع در ایران ، ص ، مال۲۹۵، ص ۲جرجی زبدان ، ج  - 
۲
  ۶۹، ص ۱3۴۵ابن حوقل ، صورت االرض، ترجمه دکتر جعفر شعار،  - 
3
 ۶۱سده مالیات ، ص  ۲۵ - 
4
 ۲۵8، ص ۲راوندی ، ج  - 
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مقا عه کند، اين ع اس اورا صد تازيانه  زد و  رای ع رت ديگران زند  

دور  خالفت پايان يافت ، مقا عه کاری ماليات   دار آويخت. اما همينکه

معمول شد، و نه تنها ماليات  لکه ادارات قضائر و انتظامر را نيز  ه 

  1 مقا عه ميدادند.

    ور پولدار و متنف  مردمان که  ود اين کاری مقا عه دوم نوع 

د و م ل  مقرر را نق  ستند مر قرارداد ماليات آوری جمع مامورين  ا مزايد 

مر پرداختند، سپس آن ه مر خواستند از اهالر آن شهر يا ناصيه يا واليت 

ميگرفتند. اين مقا عه کاری  قول جرجر زيدان در يونان قديم معمول  ود و 

  ۲ از يونان  روم و از روم  ه عر ها انتقال يافت.

  ب اضافه س اگر ه و  ود مالياتر داری اجار  نوعر واقع در مقا عه 

صقه  ازی در امر جمع آوری ماليات ميگرديد مگر تا آنجا که س ب ستانر و 

ميشد مردم يک ناصيه از دخالت مصصالن مالياتر و شکنجه و آزار شان 

 نجات يا ند، اين روع را مردم  يشتر مر پسنديدند.

  آن رقم و ميشد تعيين ئر عهدنامه يا قرارداد موجب  ه مق وع ماليات 

و کاهع مر  ود. در دور  امويان و  عداً در عهد غير قا ل افزايع  و را ت

ع اسيان تمام خراسان جزو اراضر مقا عه )يا عهدی (  شمار مر آمد و 

ساکنان آن مق وعاً ماليات مر پرداختند ولر در عمل اکرراً يا  عضاً از م ل  

مق وع مقررشد  عدول ميشد.  نانکه در زمان صکومت نصر  ن سيار 

 ر ارر شکايت مردم دستور داد  شد مالياتر را که هن( در خراسان 1۲1)

 موجب قرار داد تعيين شد   ر آوردکنند، در نتيجه معلوم شد که از شهرمرو 

  ۳ صدهزار درهم عالو   ر خرا( معينه از مردم ماخو  گرديد  است.

 هرصال کليه مالياتهای که در  ول زمان و  ا تکامل تمدن اسالمر اخ  

 ظر عامه مردم نوعر اجصاف و تجاوز تلقر ميشد. ميشد  است ، از ن

 

  : عباسی و اموی عهد در خراج مامورین بیداد 

                                                 
۱
  ۱80، ص ۱جرجی زیدان ، ج  - 
۲
 ۱8۱، ص ۱همان اثر،ج- 
3
 ۲۱۹، جزیه در اسالم ، ص ۶۲سده مالیات ، ص  ۲۵- 
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  مه اهل از زمين ماليات دريافت  رای اميه  نر مامورين و عمال

 دار زمين  رای  يزی خوا  ميگرفتند، آنان از ميخواستند آن ه  يدادميکردندو

 ر اساس مساصت زمين ماخو   . در آن روزگار خرا(ماند نمر يا ميماند

ميگشت ، خوا  زمين کشت شد   ود ، خوا  نشد   ود. يکر از شراي  اخ  

خرا( آن  ود که م لغر  رای زميندار  ورمساعدت  رای رفع صوايج آنر و 

اتفاقات غير مترق ه ميگ اشتند. صجاح والر عرا  صتر همين م ل  نا يز را 

 ه » ک خليفه اموی  اری  ه او نوشت : نيز از زمينداران ميگرفت . ع دالمل

آن ه گرفته ای قانع  اع و  ه  اقر ماند   شم مدوز !  رای  ينوايان گوشت و 

  1 «استخوانر  اقر  گ ار تا ا راف آن  ر ر جمع شود.

   رای مناصب و مال و ملک و پول  ا ، هجری اول قرن اموی خلفای 

ل و مال را از را  ماليات صن و دند و   عاً اين پوميکر جمع  ان پشتر خود

ناصن و جزيه و مصادر  و غ ن  دست مر آوردند. يکر از عمال ظالم و 

هن (  ود که  ۹۵-۷۵جا ر اموی در عهد مروان و ع دالملک ، صجا( رقفر )

 صن و ناصن از مردم پول و مال ميگرفت و  در ار خالفت ميفرستاد. در ارر 

خود را ترک گفته ، کشتزار های خود ظلم و فشار صجا( اکرر مردم دهات 

را  کسان خود ميگ اشتند و  ه شهرها روی مر آوردند، ولر در آنجا هم 

  ۲ روی آسايع نمر ديدند.

  زمينداران از ير عد  ماليات، ماموران تعدی و فشار ارر در ظاهراً  

 ی ها رها شوند، ولرگر  يداد از دين پنا  در تا شدند مر اسالم وارد  مه اهل

اينکارهم آنان را از پرداخت جزيه و خرا( معاف نمر ساخت . در سمرقند 

مردم  رای گريز از پرداخت جزيه  دين اسالم گرويدند، ولر  ون ديدند که 

 ا وجود مسلمان شدن شان جزيه هم نان از آنان گرفته مر شود، دو ار  

ر ) خالصه عامالن اموی  ر اهل  مه و موال ۳ دين سا ن خود  رگشتند.

مسلمانان غير عرب( جور و ستم فراوان رواميداشتند. و  گفته جرجر زيدان 

: اعراب  ا موالر در يک رديف را  نمر رفتند و موالر صن نداشتند  رای 

خود اسم کنيه ) نامر که  ا ا و يا ا ر شروع مر شود( انتخاب کنند. عالو  

                                                 
۱
 )چاپ یکجلدی ( ۲۲۹، ۲جرجی زیدان ، ج  - 
۲
 ۵8سده مالیات ، ص  ۲۵- 
3
  ۲30، ص ۲جرجی زیدان ، ج  - 
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و خدانشناس ( )جمع اعلج  معنر نادان « علو( » رين عر ها موالر را 

  1 ميگفتند و  ا آنان مرل  ند  و غالم رفتار ميکردند.

  آن  ود، سوار  مسلمانر غير و پياد  مسلمانر عرب اگر   ری  قول

  رساند مقصد  ه و  کند سوار خود  راسپ را پياد  مج ور ودعرب نامسلمان

ن ه ، شکنجه ميشد و  ناميداد دشنام را مسلمانر( عجمر) مسلمانر واگرغير

  ۲ او را زد  مر  ود،  ه قتل ميرسيد.

  ( موالر را که  رارر ظلم و اجصاف ۹۵-۷۵صجا)  ن يوسف رقفر( 

مامورين خرا( و جزيه از خانه های خود فرار کرد  و  ه شهرها روی 

مر ناميد، و خ اب  ه «  فاله اجتماع »و « مجهول الهويه »آورد   ودند 

ستيد،  هتر است پس  رگرديد  ر آنها ميگفت : شما وصشر و اجن ر ه

و  دين ترتيب موالر را که از  نه ظلم ماموران « سرآ ادی های خود تان.

ماليه اموی ، زمين و کشتزار های صود را ترک کرد   شهرها روی آورد  

 ودند، از شهرها  يرون ميکردند و  هرجاير که ميخواست ميفرستاد، و 

يزد و دو ار  جزيه  رگردن آنها  ردست يا گردن هريکر مهری يا نقشر م

مقرر مينمود تا  ه همان شکل که پيع از پ يرع اسالم جزيه ميپرداختند، 

  ۳  ازهم جزيه  پردازند.

 سخن را  دانجا کشانيد که در اواخر عهد  نر   گيران ماليه وفشار ظلم 

اميه و اوايل ع اسيان جن ع های ضد است دادی خوار( و ساير   قات پائين 

نجديد  خراسان، سراسر  الد اسالمر را فرا گيرد و  رضد و ر

 رخيزند. قيام سپيدجامگان «  فاله های اجتماع »اريستوکراسر اعراب اين 

 سرکردگر صکيم مقنع  لخر در مرو و  غيان استاد سيس  ادغيسر  ه 

همراهر صريع سيستانر در خراسان و عصيان صمز   ن ع دهللا آ رک 

و همدستر عياران سيستان که  ق ع اخ  خرا( و سيستانر  ه همکاری 

ارسال آن  ه  غداد منجر شد و قيام  ا ک خرم دين در آ ر ائيجان و غير  

قيام هاو جن ع هاير  ود که در خراسان زمين و ايران روی ميداد. در اين 

                                                 
۱
 ۲30 -۲۲۹، ص ۲همان اثر، ج- 
۲
 ۱۹83، ۱۹8۱،  ۱۹۷8،  ۱۹۵۷، ۱۹۵۶، صص ۵تاریخ طبری ، ج  - 
3
 ۲۵۵، ص۲، راوندی ، ج ۷3 - ۷۲، مالک وزارع در ایران ، ص ۶۹ - ۶0خسرو خسروی ، صص  - 

  ۶۶، جزیه در اسالم ، ص ۲۲8ص ، ۲، جرجی زیدان ، ج 
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ن رد ها و جن ع ها اغلب روستائيان و رزگران تهر دست و زارعان مزدور 

عر ر و يا همو نان خود  جان رسيد   ودند، شرکت که از ظلم عمال 

داشتند.زيرا درين دور  هاست که ديگر اکرر خصوصيا مساوات و  را ری 

اسالم از ميان رفته است .اشراف عرب جانشين اشراف خراسانر و ايرانر 

عهد ساسانر شد  اند و در  عضر موارد پس از خلفای راشدين اشرافيت 

ندار نواصر شرقر خالفت دست در دست هم داد  اعراب  ا کمک اشراف زمي

 ، در مقا ل زارعان و اسالم قرار گرفته  ودند. 

   ه همه از پيع جامعه. ماند  اقر هم نان   قاتر، اختالف ولر 

مسلمان و غير مسلمان تقسيم ميشد و پس از آن عرب و عجم از هم تفاوت 

ن خليفه اموی يعنر هجری پرهيزگار ترين و عادل تري ۹۹داشتند. در سال 

عمر  ن ع دالعزيز که  ه عمر رانر شهرت دارد،  ه تمام ماموران خود 

دستور داد، دست از ظلم  کشند، در غير آن مورد مواخ   قرار خواهند 

گرفت. در ارر دادخواهر مردم و شکايات يکر از موالر خراسان ، اين 

ز ميخواند از هرکس که  ا تونما»خليفه  ه جراح عامل خراسان نوشت : 

  1 .«پرداخت جزيه معاف است 

در ارراين فرمان عادالنه گرو  ان وهر از اهل  مه خراسان اسالم 

آوردند ولر جراح  ه ق ول اسالم اهل  مه راضر ن ود،  ونکه  نا ر 

دستورخليفه نمر توانست از ايشان اخا ی و اضافه ستانر کند،  عد  هانه ير 

ه : اسالم آوردن اهل  مه  رای رهاير از عنوان کرد   ه خليفه نوشت ک

جزيه است و اگر اين روع ادامه پيدا کند،  يت المال خالر ميماند. ل ا اگر 

خليفه اجاز  دهد او کسانر را که اسالم مر آورند  ا ختنه کردن امتصان 

 ميکند. 

  خلن هدايت  رای را( ص)مصمد خداوند»:  نوشت جراح  جواب عمر

عمر از جمله خلفای  نر اميه تنها کسر   «۲ .کردن تنهخ  رای نه فرستاد 

 ود که ميخواست روع جد مادری خود يعنر صضرت عمر )ر ( را 

دو ار  زند  کند و فق  عدل و انصاف اسالم راکه  عد از خلفای راشدين از 

                                                 
۱
  ۲3۵، ص ۲جرجی زیدان ، ج  - 
۲
  ۲3۵، ص ۲جرجی زیدان ، ج  - 
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ميان امويان رخت  ر سته  ود، اصياء کند ولر اين روع او  ا ضديت 

تر او رو رو شد و سه سال  عد او را مسموم خويشاوندان و عامالن دول

کردند. پس از مر  عمر، جور وستم عمال و ماموران  ر رعايا و 

زمينداران او( گرفت و گرفتن ماليه و جزيه  وری سخت شدکه  عضر از 

شدند تا از شرو ظلم ماموران تصصيل ماليه در « الجاء»مالکان مج ور  ه 

 امان  مانند. 

 ً  اموی خلفای العزيز،ع د عمر ن از پس   النفس ضعيف اشخاص غال ا

 و نداشتند توجه کشور و مردم وضع  ه  ودندکه ران شهوت و گسار  اد  و

ه دولتر دقت  ندانر نميکردند و  ه رت  عالر مامورين و واليان انتخاب در

 سا که  خواهع کنيزی خوب صورت يا در  دل دريافت پول ،  زرگترين 

 نانکه هشام در  دل  ۰ناالين و ستمکار مر سپردندايالتر را  ه اشخاص 

دوگردن  ند جواهرنشان که جنيد  ه همسرع هديه داد   ود، سراسر خراسان 

هجری(. عامالن که اين اوضاع و هر( و مر(  111را  ه وی واگ اشت )

را مشاهد  ميکردند، تمام مساعر خود را  رای تصصيل مال و زيورات و 

 صورت صرف مينمودند. همدرين ايام خلفای اموی غالم   ه و کنيزان خو

  1تا د  مليون درهم رسيد. « ُزلفا»  ود که  های کنيزکر  نام 

  1۳۰-1۲۰ ن سيار ) نصر يعنر اميه  نر عامل آخرين خراسان در 

هجری( در امور مالر و روع جمع آوری خرا( اصالصاتر پديد آورد و 

يان  ه نس ت دارائر خود خرا( دستور داد که تازيان نيز مانند خراسان

 پردازند و ماليات سرانه را فق  کفار ادا کنند. در نتيجه اقدامات او سر 

هزار تن مسلمان از پرداخت جزيه معاف شدند و هشتاد هزار تن از اهل  مه 

مج ور  ه پرداخت جزيه گشتند. گ شته از اين نصر، خرا( را مجدداً   قه 

اين کار پديد آورد و آنگا   ه تقويم و  رآورد   ندی کرد و نظم و ترتي ر در

  ۲ مقدار خراجر که در پيمانهای تسليم قيد شد   ود پرداخت.

 س  پردازند در سر جن  ه  ائيست مر مردم که را خراجر معموالً  

خرمن ميگرفتند و تا هنگامر که اجاز  نامه  رداشت مصصول صادر نمر 

                                                 
۱
  ۲3۵، ص ۲جرجی زیدان ، ج  - 
۲
 ۲36همان اثر، ص - 
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رها و گدام ها نداشت . مالياتر که شد، کسر صن انتقال مصصول را  ه ان ا

ً همرا   ا مشکالت مهمر  ود که  تعيين ميشد  رای مدت های معين و غال ا

  ايد آنرا معلول دوعلت دانست : 

 ودن صکومت از م ال ه خرا( از آن عد  که دارای نفو    عاجز - اول

  يشتری  ودند. 

  آنرا پرداخت وانت موديان که خرا( مقدار انداز  از  يع تعيين - دوم

 مردم از عنف و  زور را خرا( همه ميکوشيدند ديوان عمال ل ا،.نواشتند

ً  تاريخ کتب در و  ستانند  مر  رخورد های شورع و عصيانها  ه غال ا

  1 شودکه در روع اخ  غير عادالنه خرا(  ظهور پيسته است.

  ديانمو از يک هر  دهر آنکه  رای ميشدو تعيين  درهم خرا( معموال   

  دينار را تر ضريب  پردازند ا  ايد که را م لغر کنند، معلوم را ماليات

 اً تقري عمل اين. ميشد تسعير رايج  دينار مقدار اين  ار  دو و ميکردند تسعير

دشوار و پي يد   ود و  ا صقه  ازی و صساب سازی ممکن  ود نرخ ماليات 

ند. اين کار غاالً  دست واس ه را تغيير دهندو  دهر موديان را کم و زياد نماي

معروف  ودند، و  رای «جه   »ها يا دالل هاير صورت ميگرفت که  ه 

  ۲ تامين مزد آنان  ر ميزان خرا(  ه يک نس ت معينر مر افزودند.

  امالک  ر  ندی خرا( تساوی عدم  نا ر ع اسر، خالفت عهد در 

از امالک « اءالج»عمد  مالکان سيستم مخصوصر  نام  و مالکان خرد 

خرد   وجود آمد. خرد  مالکان  رای آنکه  توانند اراضر کو ک خود را 

نگاهدارند، زمين خود را  نام مالکان  زر  و متنف  در  اری قلمداد ميکردند 

و سپس م لغر  رای صاميان خود و عشر را  خزانه دولت مر پرداختند و 

ً در اين صورت تا صدی آزادی و استقالل خو د را از دست ميدادند.    يعتا

خوارزمر در  کر  رز نگهداری دفاتر ديوانر در اواخر قرن دهم در 

دفتر تلجيئات ، »خراسان يکر از آن دفاتر را  نين توصيف ميکند : 

مخصوص موارديست که ضعيفر اراضر خود را در اختيار قوی ميگ ارد و 

  ۳ «ايت ميکند.قوی از زمين ضعيف و صاصب آن )ال ته در  را رپاداشر( صم
                                                 

۱
  ۵۹سده مالیات ، ص  ۲۵ - 
۲
 ۲۵۹، ص ۲راوندی ، ج  - 
3
  ۶۲خوارزمی ، مفاتیح العلوم ، ترجمه خدیو جم ، ص  - 
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 خود اراضر مالکان فارس در: ميگويد فارس  ار  در نيز اص خری 

 ميدهند قرار عرا  سل ان خاندان از نفو   ا اشخاص( الجاء) صمايت در را

 يک  ه آنها ماليات شودو مر ر ت( متنف  اشخاص) آنها نام  ه اراضر اين و

ه نس ت  ه مالکان کو ک ک کسانر  نام ها زمين اين و. يا د مر تقليل  هارم

گاهر يک ملکيت عمد    1 قرارداد  سته اند،  عدها  نام اوالد آنها  اقر ميماند.

ارضر  ه س ب قرا ت و نزديکر  ه اشخاص  زر  و مقتدر کامال ًازخرا( 

و ه صکم قرا تر »معاف ميگرديد  است. مرالً مولف تاريخ  يهن مر نويسد: 

 ا امير صسنک ميکال داشت، خرا( او در  که )يکر از افراد اين خانواد (

  ۲ «ر ع زمين اسقا  کرد   ودند.  

  سرزمين و ع اسر خلفای دولت در اضافر، مصصول و اموال ض   

 مالکان دست در ای  رند  صر ه رفتند،  يرون قلمروخالفت از  عدها که های

 کشاورزان صساب و  يصد  پاول و غارت يکسو از.  ود  زر  اشراف و

ز سوی ديگر افزايع ميزان خرا( نس ت ا و ماليات وصول ماموران ست د

 ر اراضر کو ک موجب شد که امالک کالنر  وجود آيد و اراضر ق عه ، 

ق عه روستائيان آزاد را در خود  ه تصليل   رد، زيرا  ر ارر فشار  ارسنگين 

ماليات و عوار  گوناگون، دهقانان کم زمين، زمين خود را در صمايت 

الک  زر  قرار ميدادند. و  دين ترتيب ديد  مر شودکه گرفتن  يع از م

انداز  خرا( و اخا ی و نا امنر و صرص زمين خواری در همه جای قلمرو 

 خالفت قاعد  کلر  ود  است. 

ال ته استرناآتر هم وجود داشت و  رخر از صکام و امرای مصلر  رای 

د. مرالً گرديزی ميگويد: آ ادکردن اراضر قلمرو خويع کوشع ميکرد  ان

ع دهللا  ن  اهر  تمام مامورين خود نوشت که  ا کشاورزان  ماليمت و 

مدارا رفتار کنند و کشاورزی که ضعيف و ناتوان گردد، تقويه شود، زيرا 

خداوند روزی ديگران را در کف ايشان نهاد  و  يداد کردن  ر ايشان س ب 

ايا رع و کشاورزان  ا مشا ه وعر نيز ليش يعقوب   .۳ خشم خدا ميگردد.

                                                 
۱
  ۱3۷صطخری ، چاپ ایرج افشار، ص مسالک و ممالک ا - 
۲
، امیر حسنک ، آخرین وزیر سلطان محمود بودکه پس از مرگ محمود غزنوی  ۱0۹تاریخ بیهق ،  - 

 به امر مسعود غزنوی ، بدار ااویخته شد. 
3
  ۲8زین االخبارگردیزی ، چاپ پوهاند حبیبی، ص  - 
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داشت و کسانر را که کمتر از پنجصد درهم مايه داشتند، از ماليه معاف 

  1 کرد   ود.

  سایر مالیاتها : 

  ديگر انواع ، گ شت آنها شرح ايکه ماليه نوع  رسه عالو  ظاهراً 

 درست آن اص الصات از  رخر معنر ميشدکه گرفته مردم از نيز ماليه

الياتها درصدر اسالم )در دوقرن اول م انواع از کتب در آن ه. تنيس معلوم

هجری(  کرکرد  اند،  دينگونه است : ال مه، اموال، ال اف، ضري ه، ديوان، 

ج ايات، جزيه، لوازم، توا ع، مساصت، مقاسمه، رسوم، موافقات، قانون، 

  ۲توا ع، قوانين، صدقات، معين، عشر، خمس ، ع ايا، )هدايا( و غير . 

 ، عالو   ر جزيه ، و خرا( ، و زکو ، در  ع اس  نر و اموی خلفای 

آمدهای ديگری نيز داشتند.از آن جمله ، د  يک کشتر ها و پنجيک از معادن 

و  راگا  ها و ضرا خانه ها و آب ها و امالک  يشه ها و جنگل ها و کشتر 

نان  ودکه ، رانر و غير  که مرل خرا(  شمار مر آمد. مرالً ماليات کشتر  

از کاالهای هرکشتر که از سرصدات دريائر اسالم ميگ شت  ه مقدار د  يک 

)نقد يا جنس ( عوار  ميگرفتند.  نانکه کشتر های هندی که ازکرانه های 

يمن ميگ شت و مشک وعن ر و کافور و صندل و دار ينر و امرال آن مر 

مان الوارن  ا هللا آورد،  ه مقدار د  يک از عين جنس عوار  ميداد و در ز

  ۳ اين عوار   ه م ل  و مقدار هنگفتر رسيد   ود.

  زمين روی های معدن از که است  ود   نين معدن عوار  اما و 

. زيرا استفاد  از گرفتند نمر ماليه نوع هيچ نفت و قير سرمه، ، نمک مانند

: مس اين نوع معادن  رای مسلمانان م اح است. اما معادن زير زمينر مانند

، آهن ،  ال، و نقر  که  ا سعر و عمل مصصول آن  دست مر آمد از  رف 

دولت  ا اشخاص واگ ار ميشد که مصصول آنرا استخرا( کنند و عوار  

عوار  ضرا خانه صديک  ود.   4آنرا پنجيک  ه  يت المال  پردازند.

. هزار دينار  ود ۳۰۰ماليات ضرا خانه اندلس در زمان آل مروان، ساالنه 

                                                 
۱
  ۲68یستان ، ص،تاریخ س۱۱۵، ۲، راوندی ، ج  ۶0سده مالیات ، ص  ۲۵ - 
۲
 )بحواله سعید نفیسی ، خاندان طاهری ( ۶۱۶، ص ۲راوندی ، ج  - 
3
 ۱8۱، ص ۱جرجی زیدان ، ج  - 
4
 ۱8۲همان اثر ، ص  - 
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ديگر از ماليات های غير مستقيم گمرکر  ود  که در خشکر از تجار 

ميگرفتند و پيع از اسالم نيز معمول  ود  و از  ازر گانان و تجار ق  ر و 

ايرانر و خراسانر د  يک دريافت ميشد. صضرت عمر اين ماليات را 

 تصويب کرد و  ه سه درجه تقسيم نمود دينقرار : 

  صد، در دونيم ازمسلمانان -1

 از اهل  مه پنج در صد، -۲ 

از سايرين د  درصد، اما اين نوع ماليات  ندان روا( نيافت،  -۳ 

  1 زيرا مردم پرهيزگار آنرا مکرو  ميدانستند.

 

  رسم هدایا : 

خلفای اموی و عمال آن در خراسان و ايران و غير  نواصر رسم اخ  

دند و هدايا را جزء خرا( هداياو تصايف را که از قديم رايج  ود دن ال کر

ساالنه وسيله  هر  جوئر از مردم سر زمين های خالفت اسالمر قرار دادند 

و ظاهراً اين رسم از زمان ساسانيان  دور  اسالم انتقال يافته  ود و  نا ر آن 

 مردمان هر ناصيه يا هر ايالت مج ور  ودند که ساالنه مقداری هدايا

خرا(  ان هداياگاهر  سيارگزاف وصتر تا صد در ارخالفت ارسال دارند. ميز

 ساالنه ميرسيد. 

  ايران و خراسان  رمردم عيسر  ن علر ظلم از  يهقر تاريخ در 

 تعريف  نين  غداد در ار  ه او انگيز اعجاب های هديه ارسال و تهيه  خا ر

 و   رستان و گرگان و ج ال و ری ماوراءالنهرو و خراسان » علر: شد 

ان  کند و  سوخت و آن ستد سيست و نيمروز و خوارزم و هانسپا و کرمان

کز صد و شمار  گ شت ... پس از آن هديه ير ساخت رشيد را که پيع از 

وی کس نساخته  ود و نه پس از وی  ساختند و آن هديه نزديک  غداد رسيد 

  ۲ .«...و نسخت آن  ر رشيد عرضه کردند سخت شاد شد 

  و کالن های وهديه سرشار های رروت ينا که است آوری ياد شايان 

 و ميشد سرازير دجله سواصل  ه سيستان و خراسان از خرا( های مال

                                                 
۱
 ۱8۲، ص ۱، تاریخ تمدن اسالم ، ج  ۶8سده مالیات ، ص  ۲۵ - 
۲
 ۵3۷ - ۵3۶تاریخ بیهقی، چاپ دکتر فیاض ،صص  - 



 86 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

ن شان  ر پا سردارا و خلفا  رای  اشکوهر  اغهای و کاخهای درآنجا

ميگرديد و آن ه  اقر ميماند صرف عياشر ها و خلعتها و خريدکنيزکان 

 زي اروی از نواصر دور دست ميشد. 

  و  ود ماند   اقر قديم از که نوروزی جشن  مناس ت هدايا تقديم رسم 

 ساسانر شاهان نشينر تخت و پوشر تاچ  مناس ت که مهرگان هدايای هم

و  جای آن هدايای  مناس ت ميالد صضرت  شد موقوف ، ميگرفت صورت

رسول هللا  رای خليفه فرستاد  ميشد.ا و کر مصمد ن يصر صولر، اديب 

يعنر سرزمين عرا  که « سواد»در  ار  « ادب الکتاب » اب ايرانر در کت

در آن زمان از موصل تا آ ادان کشيد  شد   ودنوشته است : در زمان معاويه 

ميليون ( دينار و هدايا ی نوروز و  ۵۰خرا( سواد پنجا  هزار هزار )

مهرگان نيز  ه پنجا  هزار هزار ميرسيد. و در دور  صکمفرمائر صجا(  ن 

  1 رقفر اين هدايا  ه  هل هزار هزار ) هل ميليون( دينار  ال  ميشد.يوسف 

و  نا رهمين هدايا  ودکه خلفای آخرين ع اسر  رکه ها و صو  هاير را از 

 جواهر و نقود زرينه مملوساخته  ودند. 

  ها ماليات ساير و خرا( و جزيه از اموی خلفای عوايد م ل  و مقدار 

 از زمان آن های صساب صورت و دفاتر عوايد کليه شايد و نيست معلوم

 آن زمان در اسالم امپرا وری که است اين مسلم قدر ولر.  اشد رفته ميان

ً   ودو يافته وسعت  سيار ان صدود عهد ع اسيان )از سندتا هم دارای تقري ا

نيل(  ود  است. اما تکيه گا  عمد  آنان  يشتر عرا ، مصر و شام  ود  و در 

ً  ه صرف مامورين و مصارف مصلر آمد ساير مما لک و نواصر غال ا

ميرسيد  است. در اين دور  عرا  ساالنه يکصد وسر ميليون درهم و مصر 

ميليون دينار، و شام ساالنه يک ميليون و هفتصد هزار دينار مر  ۳ساالنه 

  ۲ پرداخته است. 

ان ت يا ديومعونا ديوان يا و اموال ديوان آنرا گاهر که خرا( ديوان 

نفقات يعنر )مصارف( خواند  اند و زمانر  دان ديوان استيفا يعنر وصول 

                                                 
۱
 ۱6۱ - ۱۶0، صص ۲تاریخ تمدن اسالم ، ج  - 
۲
 ۷۲سده مالیات ، ص  ۲۵- 
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ماليات مر گفتند، ماليات های نقدی و جنسر را  ر اساس دفاترمالياتر از 

 مردم ميگرفت. 

  اصولر همان خلفا دستگا  در ماليات اصول ، ايم گفته ق الً   نانکه 

اجر راکه از مردم دند و خر و کرد  وضع ساسانيان زمان در  ودکه

ميگرفتند، يک مقدار آن ماليات جنسر و قسمتر هم نقدی  ودکه از مصصول 

زمين دريافت ميکردند ال ته  يشترجنس را دريافت مينمودند و کار گزاران 

دولت جنس را در مصل فروخته يا تسعيرميکردند و قيمت آنرا  ه  يت امال 

ميگرفتند که اين نوع ماليات را  ميفرستادند. ماليات سرانه را نقداً از مردم

يا سر گزيت ميگفتند و  ز ان تازی آنرا صورت « گزيت »در دور  ساسانر 

 تعريب کردند. « جزيه »

  از که جنسر و نقدی های خرا( از دقيقر فهرست ساسانر دور  در 

قلمرو خود  دست مر آوردند، ترتيب داد   ودند که آنرا  مختلف نواصر

. پس از دست يافتن اعراب فاتح  ر قلمرو ساسانر، ديوان ميگفتند« ديوان »

ها مورد دسترسر تازيان قرار گرفت و در زمانر که صجا(  ن يوسف رقفر 

از  رف ع دالملک  ن مروان خليفه اموی صکمران مشر  خالفت تعيين شد 

هن ( دواوين را که تا آن زمان  خ  و ز ان  ۹۵-۷۵در ميان سالهای )

صالح  ن ع دالرصمن سيستانر  ز ان عر ر  رگرداندکه  پهلوی  ود، توس 

   1 اين کار واقعه مهمر در تاريخ تمدن و امور اداری تازيان  شمار ميرود.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
۱
 6۱5راوندی، همان اثر، ص - 
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 ومسفصل 

 

 اوضاع اجتماعی در عهد طاهریان

 
 

به خراج زمین توجه کن ، رعایا بی چون و چرا آنرا می پردازند. پس تخو آنخرا » 

عدالت بر مبادی تساوی عمومی میان همه کسان کخه بایخد مالیخات بدهنخد ،  بر طبق حق و

تقسخخیم کخخن . بخخه هیچوجخخه نجیخخب را از آن بخخخاطر نجخخابتش معخخاف مخخدار و ثخخروت منخخد را 

بخاطر ثروتش و نه دبیر خخود را و نخه هیچیخک از نزدیکخان خخود را . ایخن مالیخات را بخه 

مگیر. عوارض فوق العاده بر مردم منخه و  میزانی بیش از آنچه مردم میتوانند بپردازند،

در رفتار خود با همه مردم حق را مرعی دار ، زیرا به این وسیله عالقخه و بسختگی آنهخا 

 از نامۀ طاهر عنوانی پسرش عبدهللا(«)بتو و خشنودی عامه مردم تأمین می شود.

 

 درعهد طاهر پوشنگی :

ه مؤسرررس سلسرررله  اهريررران،  ررراهر ن صسرررين  رررن مصرررعب ملقرررب  ررر

 واليمينين ، يکر از اعيان هرات و از ناصيه پوشرنه )زنرد  جان( ود.صسرين 

هجررری  1۹۹پرردر  رراهراز سرروی مررامون صکومررت پوشررنج داشررت ودرسررال 

درگ شررت. صسرررين اينقررردر مردخوشرر ختر  رررود کررره زنررد   رررود ترررا پيروزيهرررای 

روزافررزون پسرررع  رراهر وفرزنرردان  رراهر  ررون سررليمان وع رردهللا ومنصررور 

رمقامات  لند دولتر در ادارۀ دولت مرامون الرشريد   ينرد و عرد پسر  لصه را د

 شم از جهان  پوشد. نانکه معلوم است پس ازمرر  هرارون رشريد، پسررع 

هن( و  رادر نامرادری اع مرامون درخراسران 1۹۳امين  جای پدر خليفه شد)
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هجری مرامون  1۹۴ اقر ماند. خودکامه گر امين س ب شد تايک سال  عد در

 ررا امررين  رخيررزد و سررردار نررامر خراسرران،  رراهر ا ررن صسررين  رره مخالفررت 

رادر رأس لشکرخراسرران  رررای «  رراهر  واليمينررين»پوشررنگر معررروف  رره 

ن ررررد  اخليفررره  سررروی  غرررداد گسررريل کنرررد.  ررراهر توانسرررت علرررر  رررن عيسرررر 

 سرختر  ریسردارخون آشام امين را که  خون مردم خراسران تشرنه  رود، در 

ه پيشررروی خررود ادامرره دهررد و  ررر ن ردهرراي  شررکند واز ری  سرروی  غررداد  رر

 غرداد  1۹۸ديگرخود همه جا لشکرهای خليفه امين را درهم شکند و درسرال 

  1 را فتح کند ومامون را  جای امين  راريکه خالفت ع اسر قرار  دهد.

 ره عنروان فرمانرد  نظرامر  غرداد شرناخته شرد و طخاهر عد از فتح  غداد، 

ر رره صيررش شررصنه)قوماندان پرروليس(  غررداد و فرزنرردانع  ررون ع رردهللا  ررن  اه

سليمان  ن ع دهللا  صيش والر ايالت   رستان ايران، منصرور پسرر  لصره  رن 

  ۲  اهر والر اياالت مرو، خوارزم و آمل مقررشدند.

 و  دينسرران  ررا رويکارآمرردن مررامون خليفرره،  رره قرروت و درايررت  رراهر 

ت فرزنردان  را کفايرت پوشنگر، ادار  امورممالک اسالمر شر   غداد در دسر

خراسان قرارگرفت.اين است که خاندان  اهری در دولت ع اسرر نفرو  روز 

افزون و مصکمر يافتند و توانستند از اين اعت رار و نفرو  خرويع در در رار و 

در مصررل اسررتفاد  معقررول و اساسررر  نماينررد .  اهريرران کرره در عصررر قرروت 

انع و  کرار گيرری اسرتعداد فرهنگر اسالم زندگر داشتند، توانستند  ا کسب د

و شجاعت  اتر خرود درصروادش سياسرر عصررخويع سرهيم شروند و ازکرور  

 ۲۰۵جنرره هررای سرررکوب گرانرره خالفررت موفررن و پيررروز  درآينررد. در سررال 

م( مامون  اهر ن صسين را ره صکومرت خراسران فرسرتاد ترا هرم ۸۲۰هجری)

ع پريشرران قاترل  رررادر را از پريع  شررم خررود  ره دور داشررته  اشررد وهرم اوضررا

وآشررفتۀ آنجررا رانظررم وامنيررت  خشرريد   اشررد.  رراهراز ايررن ازمررون نيررز کاميرراب 

 يرون آمد. وی که خليفه رارهين منت خويع مر ديد، يک روز نام خليفه را 

ازخ  ره نمرراز جمعرره انررداخت و رردين گونرره  صکومررت نرريم مسررتقل  اهريرران را 

 رراهر نيزمرررل اعررالم کرررد، هر نررد روز  عرردناگهان  شررم از زنرردگر پوشرريد. 

ا ومسررلم خراسررانر  قر ررانر تو ئرره خليفرره ای شررد کرره از  رکررت تررد ير وقرروت 

                                                 
۱
 8۶،کابل ، ص ۱3۴۶میر غالم محمد غبار ، افغانستان در مسیر تاریخ ، چاپ  - 
۲
 ۲۹0، تاریخ بخارا، چاپ دوم، ص8۷_  8۶، ص۱غبار ، افغانستان در مسیر تاریخ ،ج - 
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 ررازوی  او رتخررت خالفرررت تکيرره زد   ررود.  اهرنامردانررره وناسررپاس مندانررره 

سالگر مسموم  وترور شد، مگر صکرومتر  4۸ دستور خليفه مامون  در سن 

ر خراسرران هجرری ( د ۲۵۹ -۲۰۵را کره او تشرکيل داد،  ريع از نرريم قررن ) 

دوام آورد وفرزندان  اهر  رناصيره وسريعر از افغانسرتان و ايرران و مراوراء 

النهرصکومت کردند، عجيب است که ع دهللا  ن  راهر نيزماننرد پردر خرود در 

سالگر  شم از جهان فرو ست. مرکز دولت  اهريان شهر نيشراپور  4۸سن 

  1 ود. 

ع کشراورزی و دولت  اهريان در نشرر معرارف اسرالمر و  ه رود وضر

اصالح سيستم آ ياری   ل مساعر نمود و صتر قانونر  رای  رز اسرتفاد  از 

 آب توس  فقها تدوين نمود که تا عصر غزنويان از آن استفاد  ميشد. 

 مؤرخان گفته اند که  راهر نسر ت  ره وضرع کشراورزان و روسرتائيان  

يايع مرفه توجه داشت و عقيد  داشت که دولت وقتر رروت مند است که رعا

و مررنعم  اشررند و راصررت زنرردگر کننررد. خزانرره  خررودی خررود از وجررود رعايررای 

مرفه و متمکن رروتمند مر شود، زيرا در اين صورت خرا( و ساير مالياتها 

 رره آسررانر جمررع آوری شررد  رعايررا از روی ميررل، ا اعررت سررل ان خررويع را 

ه او مينماينررد.  رررای درک اصساسررات شررريف و انسرران دوسررتر  رراهر و توجرر

 صال کشاورزان خو ست اين قمست از نامهً او را که عنروانر پسررع ع ردهللا 

به خراج زمین توجخه کخن ، رعایخا بخی چخون و »  نوشته است اينجا  خوانيم :

چرا آنرا می پردازند. پس تو آنرا بر طبخق حخق و عخدالت بخر مبخادی تسخاوی 

بخه هیچوجخه  عمومی میان همخه کسخان کخه بایخد مالیخات بدهنخد ، تقسخیم کخن .

نجیب را از آن بخاطر نجابتش معاف مدار و نه ثروت مند را بخاطر ثروتش 

و نخخه دبیخخر خخخود را و نخخه هیچیخخک از نزدیکخخان خخخود را . ایخخن مالیخخات را بخخه 

میزانی بیش از آنچه مردم میتوانند بپردازند، مگیر. عوارض فوق العاده بر 

ی دار ، زیخرا بخه ایخن مردم منه و در رفتخار خخود بخا همخه مخردم حخق را مرعخ

  ۲ «وسیله عالقه و بستگی آنها بتو و خشنودی عامه مردم تأمین می شود.

 

                                                 
۱

،تخاریخ بخخارا، چخاپ ۱۱۱، ص  ۲، تهخران ، ج ۱3۴۴مرتضی راوندی ،تاریخ اجتمخاعی ایخران ، چخاپ  - 
 ۲۹۱-۲۹0دوم، ص

۲
 ۲00تاریخ ایران، نوشته گروهی از مؤرخین شوروی ، ترجمه کریم کشاورز، ص  - 



 91 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

  نامهً تاریخی طاهر به فرزندش عبدهللا : 

  رراهر يکررر از رجررال شررجاع و دور انررديع و آگررا  در امررور مملکررت  

داری  ود.   ری نامه ير راکه  اهر رای پسرع ع ردهللا نوشرته و او را در 

شورداری  ا را  ورسم ديانتداری توأم  ا ميانه روی و انصاف در کرار امورک

صررفصه آن کترراب را اصترروا  1۳هررا توصرريه کرررد  اسررت ،نقررل کرررد  کرره درسررت

نمود  است . اين نامه دارای  نان مصتوای سودمند و پر قوتر است که هنوز 

هررم راهنمررای  سرريار ارزنررد   رررای آنررانر اسررت کرره آرزوی ره ررری مررردم را 

ند.  رای آنکه از  رز فکر  اهر در ادار  کشور و توجه او  صرال مرردم دار

 خو تر آگاهر يا يم ، آن را در اينجا اقت اس ميکنيم :

 از ترس خدای یگانه بی انبخاز و بخیم او و رعایخت وی و دوری از »  

خشم وی و حفظ رعیت خویش غافل مباش ! خدای باتو نیکی کرده و رأفت 

کخخه کخخار شخخان سخخپرده بتخخو اسخخت بخخر تخخو واجخخب کخخرده و بخخا بنخخدگان خخخویش را 

عدالت با بندگان و اجرای حق و حدودخویش را میان آنها و دفاع از ایشخان 

و حریم شخان و حفخظ خونهخای شخان و امنیخت راهشخان و تخأمین رفخاه معخاش 

شخخان را الزم شخخمرده ، در بخخاره چیزهخخای کخخه در ایخخن بخخاب برتخخو فخخرض کخخرده 

ردت و پرسخش میکنخد و بخر اعمخال آینخده و گذشخته مواخذه ات میکند و میخدا

 ات در این باب ثواب میدهد .... 

 می باید نخستین چیزی که خویشتن را بدان وامخی داری و کارهخای » 

خویش را بدان منسوب میداری مواظبت نماز های پنجگانه باشدکه با مخردم 

از ناحیخخه خخخویش بخخه جماعخخت کنخخی و در او قخخات نمخخاز مطخخابق سخخنت هخخای آن 

اکمال وضو و آغاز از یاد خدا و قرائت آرام و انجام رکوع و سجود و تشهد 

جمخاعتی  0عمل کنی و در کار آن برای پروردگار نیت در سخت داشخته باشخی

را که همراه تو و زیر تسلط تو اند به نماز تر غیب کن و به انجام آن وادار 

از منکرمنخخع کخخن کخخه نمخخاز چنانکخخه خخخدای فرمخخوده بخخه نیکخخی فرمخخان میکنخخد و

میکند.از پی این به سنت پیغمبخر خخدای صخلی هللا علیخه و سخلم پابنخد بخاش و 

پیخخرو خلقیخخات آن، و از آثخخار گذشخختگان پارسخخا کخخه پخخس از وی بخخوده انخخد سخخر 

 مپیچ. 
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و چون کاری بر تو رخ داد در باره آن از خبخر جخویی و تخرس خخدا و 

امر و نهخی و حخالل و پای بندی بدانچه خدای در کتاب خویش نازل کرده از 

حرام کمخک جخوی و نیخز ازپیخروی آنچخه در حخدیث از پیخامبر آمخده صخلی هللا 

آنگاه در باره حادثه حقی را که خخدا بخر تخو دارد پخای دار . از  0علیه و سلم

عخخدالت دربخخاره آنچخخه پسخخند یخخا نخخا پسخخند تخخو اسخخت و در بخخاره مخخردم خخخویش و 

امالن کتخخاب خخخدا و آنهخخا را کخخه بیگانخخه ماللخخت نیخخار . فقخخه و فقیهخخان دیخخن و حخخ

بدان عمل می کنند بر گزین که بهترین زینت مرد فقاهت در دین خدا است و 

طلب آن و ترویج و معرفت آن قسمت از فقه که مایه تقرب خدا می شود که 

فقه راهنمای همه نیکخی هاسخت و آمخر آن ، وضخع کننخده از همخه معاصخی و 

ی ، بنخدگان را معرفخت خخدای فزونخی بدیها ست وبه وسیله آن به توفیق خدا

میگیرد و به هنگام معاد مرتب واال بخه دسخت مخی آیخد. بعخالوه اینکخه نمایخان 

شدن آن به نزد مردمان موجب و قارکار تو و الفت با تو و اعتماد به عدالت 

 می شود . 

 در همه کارها میانه رو باش که چیزی سخودمند تخر و ایمنخی بخخش » 

روی نیسخخت. میانخخه روی موجخخب رشخخاد اسخخت و رشخخاد تخخر و برتخخر از میانخخه 

نشان توفیق اسخت و توفیخق ، طریخق نیکخروزی اسخت. قخوام دیخن و سخنتهای 

هدایت بخش به میانه روی اسخت ، آن را در همخه کخار هخا ی خخویش مخرجح 

بخخدار ! در طلخخب آخخخرت و ثخخواب و اعمخخال نیخخک و سخخنن متبخخع و آثخخار رشخخاد 

آن را اگر بخاظر خخدای و رضخای وی  کوتهی میار ، که نیکی و فزون طلبی

 و همدمی با دوستان خدای درخانه کرامت وی باشد نهایت نیست . 

 بدانکه میانه روی در کار دنیا موجب عزت است و محفوظ مانخدن از  

گناهخخان کخخه ، بخخرای خویشخختن و یارانخخت و سخخامان دادن کارهایخخت حصخخاری 

دایت جوی که کارهایت به بهتراز آن نداری . به میانه روی پرداز و ازآن ه

کمال رود و نیرویخت بیفزایخد و خخواص و غیخر خواصخت بخه صخالح آینخد. بخه 

در همه کار ها  0خدای عز و جل خوش گمان باش تا رعیت به استقامت آید

بسوی وی وسیلت جوی ، تا نعمت بپاید. هیچکس را از عملخی کخه بخدو مخی 

مخت برمخدار کخه تهمخت سپاری از آن پیش کخه کخار وی را معلخوم داری بخه ته

رویه توخوش گمانی  0زدن به بیگناهان و بد گمانی نسبت به آنها گناه است

با یاران باشد و بد گمانی نسخبت بخه آنهخا را از خویشختن دور کخن و بخر آنهخا 
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مپسخخند ، تخخا خخخدایت بخخه کخخار بخخر آوردن و پخخروردن شخخان یخخاری کنخخد. و دشخخمن 

طان به اندک وهن تو چنخدان خدای شیطان در کار تو رخنه ای نجوید که شی

 غم از بد گمانی بر تو بار میکند که لذت زندگی را برتو تیره میکند. 

 بدانکخه از خخخوش گمخخانی قخخوت و آسخخایش مخخی یخخابی و بخخه کمخخک آن کخخار هخخای 

خویش راکه به سامان دادن آن دلبسته ای به سامان می بری و کسان را به 

هایخت بخا تخو راسخت باشخند . محبت خویش وا میخداری بخه اینکخه در همخه کار

خخخوش گمخخانی در بخخاره یارانخخت و رأفخخت بخخا رعیخخت مخخانع از آنخخت نشخخود کخخه 

پرسشخخی کنخخی و در بخخاره کخخار هخخای خخخویش کخخاوش کنخخی و بخخه کخخار دوسخختان 

پردازی و احتیاط رعیت را بداری و در آنچه مایه قوام و صالح آن می شود 

شختن احتیخاط رعیخت و بنگری. بلکه می باید پخرداختن بخه کخار دوسختان و بدا

نظخخر در بایسخخته هایشخخان و آوردن لخخوازم شخخان بخخه نخخزد تخخو ، بخخر غیخخر ان آن 

مرجح باشد . در همه کار ها ، نیت خخویش را خخالص کخن و خویشختن را از 

انحراف برکنار بدار . چون کسی که میداند که از اعمال وی پرسش میکننخد 

 و در قبال نیکی 

 میکنند که خخدای دیخن را حصخار کخرده ثواب میدهند و از بدی مواخذه 

و مایه قوت ، و هرکه را پیرو آن باشد و تائید آن کند به رفعخت میبخرد پخس 

آنهخخا را کخخه زیخخر تسخخلط تخخو و رعیخخت تخخو انخخد در راه دیخخن و طریقخخت هخخدایت 

 منسلک ساز!

 حدود خدای را در باره مجرمان بخه مقخدار جرمشخان و اسختحقاق شخان 

مخخخدار و در راه آن سسخخختی میخخخار ! در عقوبخخخت بخخخه پخخخای دار و آن را معطخخخل 

کسانی که باید عقوبتشان کرد ، تأخیر مکن که این ، گمان نیک ترا در باره 

خویشتن به تباهی می برد. دربار ه کارهخای خخویش پخای بنخد سخنتهای روان 

بخخاش و از شخخبهت هخخا و بخخدعتها برکنخخار بخخاش کخخه دینخخت بخخه سخخالمت مانخخد و 

ردی بدان وفا کن. وقتی وعخده نیکخی دادی آنخرا مروتت بجای. وقتی پیمان ک

به انجخام ببخر. نیکخی را بپخذیر و آن را تالفخی کخن. از عیخب همخه عیخب ناکخان 

رعیت چشم بپوش. زبان خویش را از سخن دروغ و نادرست بخدار و دروغ 

گویان را دشمن بدار. سخن چینان را عقوبت کخن کخه نخسختین تبخاهی تخو در 

دادن دروغ پخخرداز اسخخت و جرئخخت بخخر دروغ ، کخخه  کخخار حخخال و آینخخده ، تقخخرب

دروغ سر گناهان است و نادرست گویی و سخن چینی اوج آنست کخه سخخن 
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چخخین بخخه سخخالمت نمخخی مانخخد و یخخار وی از سخخالمت دور میمانخخد . آنکخخه دل بخخا 

 سخن چین دارد ، هیچ کارش به سامان نمی رسد . 

 ار حق یخاری اهل صدق و صالح را دوست بدار، مردم شریف را در ک

کخخن ، ضخخعیفان را کمخخک کخخن ، خویشخخاوندان را رعایخخت کخخن و از ایخخن کخخخار 

رضائیت خدا را بجوی ، عز و جل ، و ثخواب وی را بخخواه و خانخه آخخرت . 

از اندیشخخخه بخخخد و سخخختم بپرهیخخخز و رای خخخخویش را از آن بگخخخردان و بیخخخزاری 

عخدالت خویش را از آن بر رعیت نمایان کن. و راه بردن شخان را بخه نعمخت 

مابین آنها مطابق حق رفتار کن و معرفتی که تخرا بخه راه هخدایت  0قرین کن

 میرساند. 

 به هنگام خشم آوردن ، خویشتن دار باش و سخنگینی و بخرد بخاری را 

مبخادا بگخوئی  0مرجح شمار. از تندی و بد فالی و غرور در کخار هخا بپرهیخز

ستی رای و سستی مرا تسلط هست و هرچه بخواهم میکنم که این موجب کا

یقین به یکتای بی نیازاسخت . نیخت و یقخین خخویش را نسخبت بخخدای خخالص 

دار. بدانکه که ملک از آن خدای است که بخه هرکخه خواهخد دهخد و از هرکخه 

خواهد برکند . نعمت داران صاحب قدرت که دسخت دولخت شخان گشخاده اسخت 

از فضخخل اگخخر نعمخخت و احسخخان خخخدای راکفخخران کننخخد و بدانچخخه خخخدای شخخان 

خویش داده گردن فرازی کنند ، زود باشخد کخه نعمخت شخان دیگخر شخود و بخه 

جای آن نکبت آید . حرص جانت را از خویشتن دورکن ، ذخیره ها و گنجها 

ی تو نیکی باشد و پرهیزگاری و معدلت و بهبود رعیت و عمخران والیخت و 

 تفقد امور و حفظ جماعت و کمک به درماندگان.

 گر فزونی گیرد و در خزینه ها ذخیره شخود ، ثمخر ندهخد بدانکه مالها ا

و اگر در بهبود رعیت و اعطای حقوق شان و رفخع حاجتشخان بخه کخار رود، 

نموکند و برآید و عامخه بخه کمخک آن بهخی یابخد و والیخت داران از آن رونخق 

پخس مخی  0گیرند و روز گار بدان خخوش شخود و مایخه عخزت و مناعخت شخود

ای تو پخش مال در عمخران اسخالم و مسخلمانان باشخد . باید که گنج خزینه ه

حق دوستان امیر مؤمنان را که به نزد تواند به کفایت بده ، سهم رعیخت را 

به تمام ادا کن و لوازم اصالح امور ومعاش شان را عهده کخن. وقتخی چنخین 

کردی نعمت برتخو بمانخد و از جانخب خداونخد مسختحق فزونخی شخوی ودر کخار 

فراهم آوردن مال از رعیت و قلمرو خویش توانخاتر باشخی و گرفتن خراج و 
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جماعت به سبب شمول عدالت و احسانت به آسانی مطیع تو شوند و هر چه 

 را خواهی کرد به خوشدلی بپذیرند . 

 در باره آنچه که گفتم بکوش و مراقب آن باش که از ایخن مخال ، تنهخا 

سخپاس ، سپاسخداران  آنچه در راه حق خرج شده باشد بجخای مخی مانخد. حخق

را بشناس و بر این کار پاداش شان بده ، مبادا دنیخا و غخرور دنیخا ، هخراس 

آخرت را از یاد تو ببرد . و در باره آنچه بر تو فرض است تسخاهل کنخی کخه 

تسخاهل مایخه قصخخور اسخت و قصخور مایخخه ویرانخی. مخی بایخخد عمخل تخو بخخخاطر 

مید ثواب داشته باش کخه خخدا خدای و در راه خدای باشد ، تبارک و تعالی. ا

در این دنیا نعمت خخویش را بخر تخو تمخام کخرده و بخا تخو تفضخل نمخوده . پخس 

سپاسدار باش و بدو تکیخه کخن تخا بخا تخونیکی و احسخان فزونتخر کنخد کخه خخدا 

 پاداش ، بمقدار سپاس سپاسداران و رفتارنیکو کاران میدهد. 

 ز عافیخت و حرمخت در باره نعمت های کخه خخدا داده حخق گخزار بخاش ا 

روی مپیچ . گناهی را سبک مگیر، به حسود دل مبند ، به بدکار رحم مکخن 

، ناسپاس را رعایت مکن ، با دشمن مدارا مکخن، سخخن چخین را باورمخدار. 

خیانتکار را امین مشمار، فاسق را به کار مگمار ، پیخرو گمخراه مشخو ، ریخا 

هنخده فقیخر را نومیخد هیچکس را حقیر مشخمار ، خوا 0کار را ستایش مگوی

مکن ، باطل را مپذیر ، به مسخره گوی دل مده ، از وعده تخلف مکخن . از 

فاجر بیم مکن ، خشم میار ، تجمل مخواه ، گردن فرازی مکخن ، بخه سخفهت 

مگرای ، در طلب آخرت کوتهی مکن ، با کسان عتاب میار ، با ترس و بخیم 

ی ، بخخخا فقیهخخخان بسخخخیار از ظخخخالم در مگخخخذر ، ثخخخواب آخخخخرت را در دنیخخخا مجخخخو

مشورت کخن ، خویشختن را بخه حلخم وادارکخن ، از مخردم مجخرب و خردمنخد و 

صخخاحب رای و حکمخخت پنخخد گیخخر ، مخخردم بخیخخل و تنخخگ نظخخر را در مشخخورت 

خویش دخالت مده و سخنان شان را مشنو که زیانشان از سود شخان بیشختر 

انگیخز تخر  است ، در کار رعیت کخه مخی پخر دازی چیخزی از امسخاک ، تبخاهی

 نیست . 

 بدانکه اگر حریص باشی کارت به استقامت نیاید ، مگر اندکی. اگر از 

صخفای  0اموال رعیت چشم بپوشی و با آنها ستم نکنی دلبسته تخومی شخوند

دوستان با تفضل و عطای خوب پاینده میماند. از امساک بپرهیز و بدان کخه 

ر خود کخرد و عصخیانگر امساک ، نخستین عصیان بود که انسان با پروردگا
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به معرض زبونی است و این گفتار خدای تعالی است کخه : و مخن یخوق شخح 

( یعنخی : وهرکخه از بخخل ۹نفسه فاولئک هخم المفلحخون. )سخوره حشخر، آیخه 

پس راه بخشش را  0ضمیرخویش محفوظ ماند ، آنها خود شان رستکارانند

 یبی بنه . به حق هموار کن و برای همه مسلمانان از نیت خویش نص

 بدانکه بخشش از بهترین اعمال بنخدگان اسخت و آنخرا رویخه و عمخل و 

سپاهیان را در دیوانهایشان و محل عملشخان تفقخد کخن .  0طریقه خویش کن

مقرری شان را بده و در کار معاش شان گشخادگی آر کخه بوسخیله آن حاجخت 

و کخار تخو  از آنها ببرد و کار شان برتو قوام گیرد و دلهخای شخان در اطاعخت

صخاحب قخدرت را همخین نیکخروزی بخس کخه بخه سخبب  0خلوص و نشخاط یابخد

معدلت و مراقبت و انصاف و توجخه و شخفقت و نیکخی و گشخاده دسختی مایخه 

رحمت سپاه و رعیت خویش باشد. محنت یکی از دو بلیه را به تکمیل بخاب 

 0یخابیدیگر و عمل بدان از میان بردار که انشاءهللا توفیق و صالح و فالح 

 بدانکه قضاوت به نزد خدای اهمیتی دارد که چیزی همانند آن نیست . 

 قضاوت میزان خداست که اوضاع زمخین بوسخیله آ ن تعخادل میگیخرد . 

 و به سبب 

عدالت در قضاوت و هم در عمخل ، رعیخت سخامان مخی گیخرد و راه هخا 

امن می شود و مظلومان انصاف می گیرد و مردمان حقهای خخویش را مخی 

گیرند ، معخاش بهبخود مخی یابخد و حخق اطاعخت ادا مخی شخود و خخدا عافیخت و 

سالمت میدهد . و دین قوام میگیرد . و سنتها و تشریع ها روان می شود و 

 حق و عدالت در کار قضاوت مطابق آن انجام می شود . 

 در کار دین سختگیر باش و از تباهی بپرهیز. حخدود را بخه پخای دار ، 

از ماللت و اضطراب بدور باش. به قسمت قناعت کخن ، از  عجله کمتر کن .

تجربخخه خخخویش سخخود گیخخر ، در خاموشخخی خخخویش اندیشخخمند بخخاش ، گفتخخارت 

استوار باشد ، بخا دشخمن انصخاف کخن ، در قبخال شخبهه تأمخل کخن ، حجخت بخه 

تمخخخام گخخخوی ، در کخخخار هخخخیچ یخخخک از رعیخخخت دوسخخختی یخخخا حمایخخخت یخخخا مالمخخخت 

حقیخق کخن ، تأمخل کخن ، مراقبخت کخن ، بنگخر ، مالمتگری در تو اثر نکنخد ، ت

دقت کن ، بیندیش، با پروردگار خویش فروتن باش ، باهمه رعیخت مهربخان 

باش ، حق را بر خویش مسلط ساز ، در ریختن خون شتاب مکخن کخه خخون 

 به ناحق ریختن به نزد خدای اهمیت بسیار دارد . 
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آن را مایخخه  ایخخن خخخراج را کخخه رعیخخت بخخر آن اسخختقرار گرفتخخه و خخخدای

عزت و رفعت اسالم و وسعت و مناعت مسلمانان و سرکوب و خشم دشخمن 

خویش و مسلمانان و ذلت و حقارت کافران معاهد کرده ، در باره این خراج 

بنگر و آن را میان صاحبانش به حق و عدالت و برابری و تعمیم پخش کن. 

ری و از دبیخر آن را از نجیب به سبب نجابتش و از تخوانگر بخه سخبب تخوانگ

خخویش و هیچیخک از خاصخخان خخویش بخخاز مگیخر. بخیش از آنچخخه تحمخل پخخذیر 

باشد مگیر ، و تکلیف سخت منه ، مردمان را به حخق خخالص وادار کخن کخه 

 این همبستگی شان را محفوظ میداررد و رضای همه گان را فراهم کند. 

 مخردم بدانکه ترا والیخت داده انخد خخازن و حخافظ و رعخایتگر کخرده انخد 

قلمرو تو را رعیت تو گقتند از آن رو که رعایتگر و سر پرسخت آنهخایی کخه 

آنچه را به رضاییت وتوان خویش به تو میدهنخد میگیخری و بخه قخوام کخار و 

صالح و استقامت شان خرج می کنی ، پس در قلمخرو عمخل خخویش ، مخردم 

 صاحب رای و مدبر و مجرب و خبیخر در کخار و دانخای سیاسخت و عفیخف بخر

آنها بگمار و در کار مقرری شان گشخایش آر کخه ایخن ، در آن کخار کخه عهخد 

کرده یی و به تو سپرده اند از حقوق خاص تو است کخه نبایخد چیخزی تخرا از 

کارت مشغول دارد و از آن منصرف کند که وقتی آن را هدف خویش کخردی 

 و به بایسته آن قیام کردی مسختحق فزونخی نعمخت پروردگخارت شخوی و بلنخد

آوازگی در قلمرو خویش ، رعیت نیکخواه تو شخود ، و بکخار صخالح یاریخت 

کننخخد و بخخر کخخات سخخوی شخخهر تخخو آیخخد و آبخخادانی در ناحیخخه ات رواج گیخخرد و 

فراوانی در والیت تو نمخودار شخود و خراجخت بیشختر شخود و اموالخت بسخیار 

 شود و به وسیله آن در کار نگهداری سپاه نیرو گیری و عامخه را بخا عطیخه

دادن از جانخخب خخخویش خشخخنود کنخخی ، سیاسخخت تخخو مخخورد سخختایش و عخخدالتت 

پسند دشمن شود و در همه کارت عادل شوی و نیرو مند و صاحب ابخزار و 

لوازم ، پس در این کار بکخوش و چیخزی را بخر آن مقخدم مخدار تخا سخر انجخام 

کخخارت محمخخود شخخود . انشخخاء هللا . در هخخر والبخخت از قلمخخرو خخخویش امینخخی 

که ترا از کار عامالنت خبردارکند و رفتار واعمال شخان را بخرای تخو  برگمار

بنویسد ، چنانکه گویی به نزد هر عامل حضور داری و همه اعمال شان را 

اگخخر خواسخختی بخخه عامخخل خخخویش دسخختور دهخخی در بخخاره  0معاینخخه مخخی نگخخری 

نتیجه ای که از آن منظور داری ، بیندیش ! اگر آنرا قرین سالمت و عافیت 
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یدی و امید نیکی و خیر و بهتری از آن داشتی آن را به انجام ببر و گرنخه د

از آن دست بدار و با مردم روشن بین و دانا مشورت کن ، آنگاه لوازم آنرا 

فخخراهم آر ، باشخخد کخخه مخخرد در یکخخی از امخخور خخخویش بنگخخرد و آن را مطخخابق 

اقخب آن دلخواه خویش بینخد و مصخمم شخود و دلباختخه آن شخود و اگخر در عو

 ننگرد مایه هالکت او شود و کارش را بشکند . 

 در هخخر کخخار کخخه خواسخختی کخخرد دور انخخدیش بخخاش و بخخا اسخختعانت خخخدا 

نیرومندانه بدان پرداز و از پروردگار خویش در همه کار هایت خیخر بجخوی 

. کار امروز را به سر ببر و آنرا به فردا مفکن و بیشتر کار را به خویشتن 

کار وحادثه هاست که ترا از کار امروزت که پس انداخته ای کن که فردا را 

 مشغول میدارد . 

 بدانکه وقتی روزگذشت ، با هرچه در آن اسخت بخرود و اگخر کخار آنخرا 

مؤخر داشته باشی کار دو روز بر تو فخراهم شخود و چنانخت مشخول دارد کخه 

را از آن وامانده شوی ، اگخر هخر روز کخار آن روز بخه سخر بخری ، خویشختن 

آزادگان و محترمان قوم را  0آسوده کنی و امور حکومت را استواری دهی 

بنگر ، از صفای سیرت و بی خللی مودت شان در باره خویشختن و یخاری و 

نیکخواهی و خلوص شخان یقخین حاصخل کخن و آنهخا را جخزو خخواص خخویش 

، کن و با آنها نیکی کن ، مردم خاندان ها را که به حاجت افتاده انخد بجخوی 

بار مؤنت از ایشان برگیر و وضع شان را به سخامان بخر، تخا از رنخج حاجخت 

 بیاسایند . 

 در کار مستمندان و مسکینان و آنکه توان عرض مظلمه به تو نخدارد 

و حقیخخری کخخه طلخخب حخخق خخخویش ندانخخد ، بخخه خویشخختن  نظخخر کخخن و از وی در 

ار و کمخخال خفخخا پرسخخش کخخن و از صخخلحای رعیخخت ، کسخخان بخخه امثخخال آنخخان گمخخ

دستور شان ده که حوایج و حاالت شان را بتو برسخانند تخا درآن بنگخری بخه 

ترتیبی که خدای کارشان بسامان برد . جنگاوران و یتیمان و بیوه گان شان 

را بجوی برای آنها از بیت المال مقرری بنه و در کخار عطوفخت و نیکخی بخه 

بخدین وسخیله خخدای  آنها به امیر مؤمنان که خدایش عزیز دارد اقتدا کخن، تخا

 معیشت آنها را سامان دهد و ترا برکت و فزونی دهد.

 فقیران را از بیت المال چیزی بده و حامالن قرآن را که بیشتر آن را  

بخاطر دارند در این کار بر دیگران مقدم دار. برای بیماران مسخلمانان خانخه 
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مهربخانی کننخد. و ها به پا دار که پناه شان دهد و کسان بر گمار کخه بخا آنهخا 

طبیبخخان کخخه بیمخخاران شخخان را عخخالج کننخخد و مقاصخخد شخخان را تخخا آنجخخا کخخه بخخه 

مردمخان را بسخیار بپخذیر و چهخره  اسراف بیت المال نینجامد بر آورده کن ...

خویشتن را به آنها بنمای و کشیک بانان خویش را از آنها به یکسخو کخن و 

تار بخا آنهخا نرمخی کخن ، بخا با آنها تواضع و خوشروئی کن ، در پرسش و گف

بخشش و بزرگواری خویش بخا آنهخا عطوفخت کخن و چخون بخشخش میکنخی ، 

خوشدل و آسان بخش باش نه جویای عوض و پاداش و دلگیر منت گخذار ، 

 که بخشش بدین ترتیب تجارتی سود آور است انشاء هللا . 

 از کار های دنیا که می بینی و آن صخاحبقدران و سخران کخه در قخرون 

گذشته با اقوام خود نابود شده انخد و پخیش از تخو رفتخه انخد عبخرت بگیخر. در 

همه احوال خویش به امر خدای متوسل باش و مطیع رضای وی باش و به 

شخخریعت و سخخنت وی عمخخل کخخن و دیخخن و کتخخاب وی را بخخه پخخا دار و از هرچخخه 

 مخالف آن باشد و مو جب خشم خدا شود ، بپرهیز !

 تو فراهم می آررند و از آنچه خرج میکنند آگخاه از اموالی که عامالن 

باش ، مال حرام فراهم میار ، خرج مسرفانه مکن ، بخا دانشخوران مجالسخت 

و مشخخورت و آمیخخزش کخخن ، راغخخب بخخه تبعیخخت از سخخنت و اجخخرای آن بخخاش ، 

فضایل و معالی را برگزین . محترمترین همدمان و خاصخان تخو آن باشخد کخه 

بتت مانع وی نشود که آن را نهانی با تو بگوید و وقتی عیبی در تو دید مها

نقص آن را بتو خبر دهد که اینان نیکخواه تخرین دوسختان و یخاران تخو انخد . 

عامالن و دبیران خویش را که نزدیک تو انخد بنگخر و بخرای هریخک از آنهخا 

وقتی معین کن که با نامه ها و گفتگو های خویش و حوائج عامالن و امور 

عیت پیش تو آیند ، آنگاه باگوش و چشخم و فهخم و عقخل خخویش والیتها و ر

بدان پرداز و مکرر در آن بیندیش و تأمل کن و آنچه را موافق دور اندیشی 

و خخخرد اسخخت بسخخر بخخر . و از خخخدا ونخخد در بخخاره آن خیخخر جخخوی و هرچخخه را 

 مخالف آن بود برای تحقیق و پر سش در باره آن پس فرست . 

 به سبب نیکی ایکه با آنها کرده ای منخت منخه بر رعیت و غیر رعیت 

و از هیچ کدامشان بجز وفخاداری و ثبخات و یخاری در کارهخای امیخر مؤمنخان 

مخواه و جز در قبال آن نیکی میار . این نامه مرا که بتو نوشته ام فهم کخن 

و در باره آن بسیار بیندیش و بدان کخار کخن و در همخه کخار هخای خخویش از 
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از او خیر بجوی که خدا قرین صالح و اهل صخالح اسخت  خدا کمک بخواه و

. بیشتر رفتار و بهترین رعیخت تخو آن باشخد کخه موجخب رضخای خخدا و نظخام 

دین و عزت و قدرت اهل دین وی و عدالت با معاهد و صلح اهل ملخت باشخد 

. از خدا می خواهم که ترا اعانت و توفیق و هدایت و حفاظت نیکو بدهخد و 

ویش را بخه تمخام برتخو فخرود آرد و فزونخی و کخرم تخرا از تفضیل و رحمت خ

همگنانخت بیشخختر و آوازه و کخارت را بخخر ترکنخخد . دشخمنت را یخخا هرکخه بخخا تخخو 

مخالفخخت و سخخر کشخخی میکنخخد بکشخخد و تخخرا از جانخخب رعیخخت سخخالمت بدهخخد و 

شخخیطان و وسوسخخه هخخای وی را از تخخو بخخدارد تخخا کخخارت بخخه عخخزت و قخخدرت و 

  1«ا شنواست و اجابتگر. توفیق باال گیرد که خد

 گويندوقتر مامون ازنامه  اهر  ره پسررع ع ردهللا م لرع شرد دسرتورداد 

ا رو  يرب از کرار هرای » تا آن را  رايع  خوانند پس از شنيدن نامره گفرت : 

دين و دنيا و تد ير و رأی و سياست و سامان ملرک و رعيرت و صفرظ  نيراد و 

گ اشرته مگرر آنکره آنررا اسرتوار ا اعت خليفگران و  پاداشرتن خالفرت  يرزی ن

و  عد دستور داد تا آن نامه را  ه عنوان يک دستور العمل  رای تمام « داشته

  ۲عامالن نواصر  فرستند. 

 واقعرراً يررک  نررين دسررتورالعمل جررامع و کامررل در امررر کشررور داری و 

مردم ساالری  ا درنظر داشت مصتوا و خصلت نظام هرای اجتمراعر در عهرد 

ز هي يک ازخلفاء و امراء و پادشاهان عرب و عجم  رجای نماند  فيوداليته ا

اسرت کرره  را رهنمررود هررای ايرن نامرره  را رری و همسررری کنررد. امرا جررای تجررب 

اينجاست که  را مؤرخين ما ترا کنرون نخواسرته انرد ايرن پنرد هرا و ايرن انردرز 

هررای واال، انسررانر را در متررون ترراريخر کشررور  رراز ترراب دهنررد تررا نسررل هررای 

ديررد  و درس خوانررد  مررا از آن آگرراهر مررر يافتنررد و يرراد  ررزر  مررردان  مکتررب

 سياست و کياست کشور را گرامر تر ميداشتند ؟ 

 خوشصالم که  رای نخستين  رار آن نامره را مرن از تراريخ   رری )  ره  

استرنای يک پراگراف که مفهوم ترجمه اع مغشوع  ود( اينجا اقت اس ميکنم 

ا نيز آن را  خوانند و دل ودمراغ خرود را  ردان صرفا  ه اميد اينکه همو نان م

                                                 
۱
 ۵۶۹۲، صفحات  ۱3محمدبن جریرطبری ، تاریخ طبری ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، جلد  - 
۲
 ۵۷0۵، ص ۱3تاریخ طبری ، ج  - 
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وروشرنائر  خشرند و  نررام و انديشره هرای واالی شخصرريت هرای تراريخر خررود 

   الند . 

 ميگويند  اهر دفعتاً پس از آنکه اسم خليفره را از خ  ره  رر انرداخت و 

 ۲۰۷آزادی قلمرو خود را اعالن نمرود، فروت کررد.   رری در صروادش سرال 

کلروم  ن را ت که کنيه ا و سعد داشته  ود گويد : مرن » سد که : هجری مينوي

عامرل  ريرد خراسران  ررودم.  ره روز جمعره جرای نشسررتم زيرر من رر  رود  سررال 

دويست و هفتم ، دوسال پس از واليتداری  اهر  ن صسرين در مراسرم جمعره 

صضور يافتم.  راهر  رر من رر رفرت و سرخنرانر کررد امرا  رون  ره يراد خليفره 

خردايا ! امرت مصمرد را  ره » از دعا گفتن وی خود داری کرد و گفت : رسيد 

همرران گونرره کرره دوسررتان خررويع را  رره صررالح  رررد  ئررر  رره صررالح   ررر ، و 

زصمت کسر را که در آن سر کشر کند و  ر عليه آن سپا  فراهم آرد  ا  ستن 

  1« شکاف و صفظ خونها و اصالح فيما ين  ردار.

من نخستين فضولم ازآن رو که خ ر »گفتم :  کلروم گويد :  ا خويشتن 

را نهرران نمررر دارم . پررس  رررفتم و غسررل کررردم، غسررل مردگرران ، و روپرروع 

مردگان  رتن کرردم و پيراهنرر پوشريدم و ع رائر و پوشرع سريا   يفکنردم و  ره 

او عرالو  کررد  گويرد : وقترر نمراز پسرين را  کررد مررا پريع  مرأمون نوشرتم . 

   ۲«  شم وی رخدادی شدکه  يجان  يفتاد.خواند و در پلک و گوشه 

مرامون را خلرع کرداندرخ  ره »درمجمل الترواريخ ميخروانيم کره:  راهر

   ۳ «روزآدينه در سال دويست وهفت ، و همانشب  فجا  )ناگهانر(  مرد.

 گوينررد خليفرره کنيزکررر همرررا   رراهرکرد  و رره اوگفترره  ودکرره هروقررت 

ت دارد،  ررا زهررری کرره همرررا  متوجرره شرردی کرره  رراهر خيررال قيررام  رضرردخالف

 4 «خواهر داشت او را از ميان  ردار! و او همانشب  اهر را زهر داد.

  اهر اين مرد مد ر و آگا  و شجاع، همان کسرر کره تخرت خالفرت را  

از امين گرفت و  ه مرامون  خشريد، سرر انجرام هماننرد ا ومسرلم خراسرانر، از 

 عرد از مرر   راهر پسررع  جانب خليفه مرامون مسرموم واز ميران  ررد  شرد.

                                                 
۱
 ۵۷0۷، ص  ۱3 تارخ طبری ، جلد - 
۲
 ۵۷0۷، ص  ۱3تاریخ طبری ، ج  - 
3
 ،3۵۴مجمل التواریخ والقصص، ص  - 
4
 ۱3۷۷چاپ 3۲۴باستانی پاریزی ، یعقوب لیث ،ص  - 
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 لصه که او نيز مردی فاضل و خيری  ود  جای پدرگماشته شد و پس از ند 

   1 قمری پدرودگفت.۲1۳سال صکومت  رخراسان زندگر را در

 

  در عهد عبدهللا ابن طاهر پوشنگی : 

  ع دهللا  ن  اهر  عد از  رادرع  لصه  صکومت خراسان  رداشته شد. 

مدار اليرن و سپهسراالری  رر  رديل  رود. او در در رار اين شخص اديب و زما

خالفت مامون ، در سايه عقل و فراست و استعداد و شجاعت خردادع  ررف 

اعتمرراد قرررار گرفررت . وی شررورع هررای شررام و مصررر و ايررران را از سررال 

م   عد  ه نفع خليفه  غداد سررکوب نمرود،  نانکره نصرر  رن شر ش را در ۸۲۶

 شام و ع يدهللا

 ی را در مصررر، و مازيررار   رسررتانر را در ايررران مغلرروب  ررن لسررر 

هنگامر که او  ه افغانستان آمد  ه آ ادی و زراعت توجه کررد و در   ۲نمود. 

ع دهللا »اين را  خدمات قا ل قدری انجام داد.گرديزی نس ت  ه وی مينويسد: 

 ن  اهر را رسرم هرای نيکرو  سريار اسرت.يکر آنکره  ره همره کرارداران نامره 

ت که صجت  ر گفتم شما را تا از خواب  يدار شويد، از خير  گر  يرون نوش

آئيد و صالح خويع  جوئيد و  ا  رزگران واليت مدارا کنيد وکشراورزی کره 

ضعيف گردد، اورا قوت دهيد و  جای خويع  از آريدکه خدای عز و جل ما 

کررد   را از دستهای ايشان  عام کرد  است ... و  يدادکردن  رر ايشران صررام

   ۳ «است.

 يعقرو ر مررؤرخ عهررد  اهريران ، مينويسررد کرره : ماننرد ع رردهللا  ررن  رراهر 

در روضرات الجنرات فرر   4 هي کس نتوانست  رخراسان فرمران روائرر کنرد.

در ترراريخ فررامر مس وراسررت کرره » اوصرراف مدينترره هرررات آمررد  اسررت کرره: 

ه ع دهللا دادنرد ع دهللا  اهر واليت کرمان را  ه پسر عم خود داد   ود. خ ر  

که پسر عم تو  ه زن مجوسر قصد کررد  و او را کشريد ، و مجروس ميگفتره: 

                                                 
۱

،  ۱3۴۴بارتولد ، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی ، ترجمه پوهاند زهما ، چخاپ کابخل  0و 0و - 
 ۵۷08، ص  ۱3، طبری ، ج۵۷ص 

۲
 ببعد ۵۹۱۵، ۵۶۹۲، ص  ۱3، طبری ، ج  8۷غبار ، ص  - 
3
، بارتولخخد ، اثخخر قبخخل الخخذکر، ۱۱۲، ص  ۲، تخخاریخ اجتمخخاعی ایخخران ، ج  38زیخخن االخبخخار گردیخخزی، ص  - 

 ۶۶ص 
4
 ۵8۶، ص ۲تاریخ یعقوبی ، ج  - 
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ع دهللا پسر عم خود را عرزل کررد   ره يکرر از خرواص « مگر خدای  مرد!»

خررود شررعرانر نررام فرمودکرره  کرمرران رو،  رره فررالن د  ، و فررالن مصلرره وفررالن 

او را صاضررر مجوسررر اسررت، او را  رره نزديررک مررن آر! )شررعرانر( رفررت و 

آورد. ع داللهاز اين صال  پرسيد، گفت: واقع است. و اين پسرر عرم او آن زن 

مجوسر را  ا خود  ه نيشاپورآورد   ود و پنهان داشته، و آن زن جميل ترين 

زنان زمان خود  ود. ع دهللا پسر عم را  ل يد واز صال پرسيد، منکر شرد. او 

رد. ع رداللهفرمود ترا اورا شرراب را سوگند داد و سوگند  خورد واعترراف نکر

دادند و مست کردند، پس انگشتری او را گرفته  ه سرای عم خرود فرسرتادکه 

آن زن را پيع ع دهللا آوردند. و او را  ه شوهرع سپرد، هردو را در سرای 

 نشاندن.. ون پسر عم هشيار شد ديگر  اراز وی پرسريد، انکرار کررد،  رون 

و را گرفتره  نرد کردنرد و  ره صر س فرسرتاد. آنگرا  ع دهللا  يرون شد فرمود تا ا

مجوس را گفت : اينک خدای نمرد! و مجروس و زن او هرردو اسرالم آوردنرد 

   1 «و در خدمت او  ياسودند و ايشان را مواجب فرمود.

 ع دهللا  ن  اهر مساعر خود را در را  خدمت  ه  رزگران و دهقانران 

از کم آ ر  ا مشکالت زيراد دسرت   کار مر  رد و  ون اهل خراسان هموار 

و گري ان  ودند، ع ردهللا فقهرای خراسران را جمرع کررد ترا  ره همکراری فقهرای 

 عرا  قوانينر در  ار  استفاد  از آب تدوين کنند. و  النتيجه 

 کتاب کاريزها ( از  رف اين علماء و فقهاء تردوين « ) کتاب القنر»  

  ۲ورد استفاد  قرار داشت . گرديدکه تا دوقرن  عد در عهد گرديزی م

 اين انگيز  و اصساسات نيک ع دهللا نس ت  ه   قات پايان جامعه ، وی 

را واداشت تا تعليم و تر  يه همگانر را آغاز نمايد و اصول تعليم و تر يه را 

دانع و علم  ايست مورد دسرترس همره »  صورت  سيار مشخص  رح کند:

    ۳ «کسان گ اشته شود.

 مانند پدرع در گفتن شرعر دسترسرر داشرت ، و  ررادر زاد  اع ع دهللا 

منصرور ا رن  لصره کره صراکم مررو، آمرل و خروارزم  رود، رسراالتر در رشرته 
                                                 

۱
یعقخوب   ۲۵۲زمچی اسفزاری /، روضات الجنات فخی اوصخاف مدینتخه الهخرات ،تصخحیح کخاظم امخام ، ص - 

 33۵هفتم ، ص لیث ،چاپ
۲
، پوهانخخخد حبیبخخخی ، ۶۶بارتولخخخد ، تخخخاریخ سیاسخخخی و اجتمخخخاعی آسخخخیای مرکخخخزی ، ترجمخخخه زهمخخخا ، ص  - 

 ، 38، زین االخبار ، ص ۴۶۵، ص  ۱افغانستان بعد از اسالم ، ج 
3
 ۶۶بارتولد ، همان اثرقبل الذکر ، ص  - 
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ميگفت وهم « عقل  اهريان» فلسفه دست نگارع سپرد   ودکه ع دهللا او را 

  1 ه اوافتخارميکرد. 

 مؤرخرررررران دور  فرمررررررانروائر  اهريرررررران را دور  م لررررررن العنررررررانر 

روشنفکری  ه صساب آورد  اند. در اين دور  سعر و مجاهدت  سريار  خرر( 

داد  ميشد تا صلح تامين گردد و   قات پايان جامعه از دست تخ ر و تجاوز 

 رراال تررر هررا در امرران  ماننررد. در دور  صکومررت ع رردهللا  رراری مصمررد  ررن قاسررم 

نرردان علرروی در  القرران خراسرران  رره هررواداری يکررر از افررراد منسرروب  رره خا

پيغم ر ، قيام کرد و مردم را  سوی او ميخوانرد  نانکره  قرول   رری : مرردم 

 سياری  راو فراهم آمدند و  ون ع دهللا از کار مصمدا ن قاسم ا الع يافرت ، 

سررپاهر  رررای دسررتگيری او  دانسررو گسرريل داشررت و سرررداران ع رردهللا پررس از 

صمد را تار ومرار ن ردهای سخت در کوهستانهای ا راف  القان، نيروهای م

وخودع را مج ور  ه فرار  ه نساء کردند. در نسرا مصمرد  رن قاسرم در منرزل 

يکر از همراهان خود رفت و پدر اين همرا  وقتر از پايان کار مصمرد م لرع 

شد موضروع را پنهرانر  ره گروع صراکم نسرا رسرانيد و د  هرزار درهرم پراداع 

هللا ا ررن  اهرفرسررتاد گرفررت و صرراکم نسررا ، مصمررد را دسررتگير و رره نررزد ع ررد

  ۲وع دهللا نيز او را  در ار خالفت اعزام کرد تا  زندان افتاد. 

 

  میزان مالیات طاهریان :

  مليرون  ۳۸ميزان خرا( يرا ماليرات دولرت  راهری در دور  ع ردهللا از  

مليون درهم  ه گفته   ری  اال رفت.  ۴۸ ه   ،۳درهم  روايت تاريخ سيستان 
 ۸۲۶هجری )  ۲1۲و ۲11 ن خرداد ه وا العات سالهای  نا ر روايت ا  ،4

قررار زيرر  رود  اسرت :   ه خليفره مرر پرداخرت ،  م( خراجر که ع دهللا۸۲۷ -

غرالم ۲۰۰۰گوسرفند ، ۲۰۰۰اسپ اصيل ،  1۳درهم نقد ،  ۴۴ر ۸۴۶ر۰۰۰

                                                 
۱
 ۶۷همان اثر ، ص - 
۲
 ۵80۱-۵800، ص  ۱3طبری ، جلد  - 
  ۲۶سیستان ، ص تاریخ  - 3

 
4
 ۱338، ص 3طبری ، ج  - 
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تخترره  1۳۰۰پار رره تافترره ،  11۸۷درهررم  ررود،  ۶۰۰ر ۰۰۰، کرره ارزع آن 

  ۰1آهن

 م (ع ردهللا  ۸۳۶هجرری )۲۲1ن جعفر  غدادی ، در سرال  گفته قدامه ا 

مليون درهم  شمول پول غالم ها و گوسفند و پار ه کتان  ۳۸تعهد نمود م ل  

  ۲ ه خليفه  دهد . 

  ۴۰يعقو ر عقيد  دارد که خرا( خراسان  رعالو   خرع غنرايم کره  ره 

هرر راهرر مليون  ال  ميگرديد در دسترس  اهريان گ اشته ميشد تا از آن  ه 

مليرون از  1۳ ر عرالو  ايرن ، م لر   ، ۳ که صالح مر ديدند استفاد  ميکردند.

  4عرا   ا تصفه های زيادی  خزينه  اهريان ميريخت. 

 ا ررن صوقررل و مقدسررر ماليررات خراسرران را در دور   اهريرران  رره انررداز  

يان را ماليات دور  سامانر ميدانند، که  نا ر گفته  ارتولد ميزان ماليات سامان

و  نرا ر   ،5 مليون درهم ميداند ۴۵نه  ال   ر در دور  اسماعيل سامانر، ساال

مليون درهم  ۴۸الکامل ا ن ارير، خرا( خراسان در عهد ع دهللا  ن  اهر  ه 

دراين دور  ، کل مالياتر که  خزانه  اهريان از مراوراء النهرر    .٦  ال  ميشد

درهم مصمدی ميشد. ال ته  ايد گفرت مليون  ۲ر  1۷۲ر ۵۰۰ميرسيد،  ال   ر 

کرره در مرراوراءالنهر پررول هررای مختلفررر در دسررت  لنررد  ررود کرره  نررا ر کمررر و 

  ۷زيادی عيار از هم تفاوت داشت. 

 ر  ۵1۷ر۰۰۰در دور  ع دهللا  ن  اهر، خرا( سيسرتان  ره تنهرائر  ره 

درهررم ميرسرريد. در صررالر کرره مجمرروع خراجررر کرره از  سررت و زمينررداور و  ۳

ندهار( و زا ل و کا ل  ررای خزينره  اهريران جمرع آوری ميشرد ،  ره رخج )ق

يک مليون درهم ميرسيد. و  گفته تاريخ سيسرتان، در عهرد ع ردهللا  رن  راهر 

  ۸مليون درهم  ال  ميگرديد.  ۳۸کل خرا( خراسان  ه 

                                                 
  3۹-3۵مسالک و ممالک این خردادبه، ص  - ۱
۲
 80بارتولد، تاریخ اجتماعی آسیای مرکزی، ترجمه زهما، ص  - 
3
 8۵ق ، ص ۱30۲ق (، چاپ لیدن ، ۲۷8البلدان، تالیف احمدبن واضع یعقوبی)در حدود - 
4
 ۴۴۲، ۴38افغانستان بعد از اسالم ، صص  - 
5
 ۱۱3بارتولد ، کتاب سابق الذکر، ص  - 
6
 ، ۱80، ص ۱۱الکامل ابن اثیر ، ترجمه عباس خلیلی ، ج  - 
  ۶۱۶-۶۱۵، صص ۲راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، ج  - ۷
8
 ببعد ۲۶تاریخ سیستان ، ص  - 
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ا والصسن علر  ن زيد  يهقر، در  ار  ماليرات  يهرن در عهرد  اهريران 

هرا کره خررا( داشرته اسرت در عهرد ملرک خراسران اميرر  و ديه» مر نويسد : 

ديره و  ۳۲1ديه  رود  اسرت . خررا(  ۳۹۵المومنين ع دهللا  ن  اهر در  يهن 

درهررم (  ررود  1۷۰ر  ۷۹۶قررانون خرررا( در عهررد ملرروک آل  رراهر رصررم هللا )

کره جملره ميشرود « درهم (  ود  اسرت. ۵۷۸۰۰ديه ) ۷۴است و اعشار آن از

  1درهم.  ۲۲۸ر ۵۹۶

 

 :برضد حکومت طاهریانسیستان مردم شورش 

م( از سالهای تنه و  ا ننه سيستان  ود.  ۸۳۵هجری )= ۲۲۰سال 

هي کس تا آن سال  نين خشکسالر و قص ر را  خا ر نداشت. آب هيرمند 

ئر  ه سيستان نرسيد. تمامر کشت و  از صد  ست  کلر خشک شد و ق ر 

آ ر  سوخت   تشنگر و  ر زدن از خاک، از زراعت مردم، پس از جوانه 

های زاهدان و زالقان  رفت. نخلستانهای زرنج و تاکستانهای  ا  و  اغستان

 و کرکوی و نيشک و قرنين و غير  از کم ود آب خشکيدند.

   از همان سر سال معلوم  ود که نرخ مواد خوار ار  لند ميرود. 

لهای ديگر توانگران پول دوست غله و خوار ار را  ه نرخ  لندتر از سا

فروختند، و مالکان مردم دوست، در ان ارهای خود را  روی مردم ناتوان و 

کم تمام  خاير و  مستمند گشودند، و مقداری غله در را  خدا   ل کردند. کم

ان ارهای غله خالر شد  رفت، و هنوز فصل خرمن نرسيد   ود که گرسنگر 

 مردم را ز ون ساخت.

 غله درشهرو روستاهای سيستان  ه  دينگونه  ولر نکشيدکه قص  

 يداد و کشتار پرداخت. مر  و مير همه جا گير شد و نه تنها فقرا و 

 ۲«تجار و بزرگان و خداوندان نعمت نیز بسیار بمردند.» ي ارگان  لکه 

قص  غله و   قص ر يکسال  ول کشيد، صاکم سيستان، صسين سياری جريان

سيستان در آن عهد تا ع  مر  و مير مردم را  ه خراسان نوشت،  ه

خراسان  ود و ماليات آن  ه والر خراسان که در آن وقت ع دهللا  ن  اهر 

                                                 
۱
 ۱3۱۷تاریخ بیهق ، از علی بن زید بیهقی ، چاپ احمد بهمنیار،  - 
۲
 ۱ 8۶تاریخ سیستان ،ص  - 
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 ود، تعلن ميگرفت. ع دهللا  ن  اهر که از صال مردم خ ر شد، اجاز  داد، 

هزار درهم ماليات را که در خزانه زرنج  اقر ماند   ود و هنوز  سيصد

تقسيم کنند. سياری دو تن از علمای   خراسان فرستاد  نشد   ود،  ين مردم

فقه و روصانيون معروف و مورد اعتماد سيستان را که يکر عرمان  ن عفان 

و )ديگری صسن  ن عمرو( نام داشتند، مامور اين کار کرد و آنها اين پولها 

را  ين مردم تقسيم کردند، ولر اين  خشع درمقايسه  ا تعداد و اصتيا( مردم 

 نرسيد   اشد.«  رگر  ه مردی»يستان ميمانست که المرل س   اين ضرب

 اين پريشيدگر و آشفته صالر اقتصادی  ه آشفتگر اوضاع سياسر 

سيستان  سيار کمک کرد، زيرا هر تغييريکه در م نای اقتصادی جامعه 

رونما گردد، خواهر نخواهر  ر ساختار اجتماعر و رو نائر جامعه ارر 

اسر ميگردد.  ه سخن ديگر، وقتر مردم های سي ميگ ارد و پايه دگرگونر

 رارر پريشيدگر اقتصادی، پريشان و  ينوا شدند،  رخر ازگرسنگر ميميرند، 

گروهر  فکر مهاجرت مر افتند و آنهاير که ميمانند  د ين و ناراضر و 

 خواهان تصول و  غيان مي اشند.

 آمادگر مردم سيستان  رای قيام و  غيان  ر ضد اوضاع و اصوال،  

تنها از جهت وجود خوار( يا عوار  خشکسالر ن ود،  لکه گرفتن خرا( 

صساب همرا   ا شکنجه و آزار عمال صکومت ع اسر که کارد را   ر 

 استخوان مردم رساند   ود، عاملر  ود  رای قيام مردم  رضد دستگا  

صکومت ع اسر.از سالها پيع خراجر که مردم سيستان  ه عمال صکومت 

، واقعا ًکمرشکن  ود. و روز  روز آنهارا د ارفقر و تنگدستر پرداختند  مر

 ئر  رای روز م ادا داشته  اشند.   مينمودواصوال نميگ اشت تا  خير 

 ا ن خلدون صورت خراجر را درکتاب خود )مقدمه( نقل کرد  که 

مليون درهم  ۴متعلن  ه عصر مامون رشيد است و در آن خرا( سيستان: 

کيلوگرام(  ۳۰۰۰۰های تافته و يست هزارر ل ) پار هدست  ۳۰۰پول نقد و

يعقو ر خرا( سيستان را در عهد مامون رشيد د   1شکر سفيد  ود  است.

خرا( ال ته در سالهای مختلف فر  ميکرد،  ۲مليون درهم قلمداد کرد  است.

                                                 
۱
 ۴۴۴-۴۴3ص  ۱مقدمه ابن خلدون ج  - 
۲
 ۵۱-۵0البلدان یعقوبی ،ص  - 
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ولر معموال هرگزاز رقم مت کر  ا ن خلدون کمتر ن ود  است. متاسفانه از 

نزول آفات سماوی و ارضر آنقدرها تاريری نداشته است ، جهت ماليات، 

يعنر کسر ن ود  که  دادمردم  رسد و خرا( سالهای قص ر وخشک را 

 ايستر خرا( را  پردازند.   ود، مردم مر   خشد ياکم کند.  االخر  هروقتر مر

مال ديوان تب دار  و مر  »و از اينجا  ودکه مردم مرلر داشتند وميگفتند: 

يعنر ممکن است ماليات ديرتر وصول شود ولر هرگز خشيد  « ندار 

آوری ماليات،  شود.  نا رين جور و ستم ماموران و مصصالن جمع نمر

 ود صد و صصر نداشت و    خصوص که ماليات از سالهای ق ل  اقر ماند  مر

ها و آزار و ا يت مردم را خاکسترنشين ميکردند.   ا توصل  ه انواع شکنجه

های  ها و دسته خشکسالر شير  جان مردم را مکيد  ميرفت، گرو  هم نانکه

مختلف اجتماعر  هم نزديکترميشدند،تا آنجاير که  رخر از توانگران مردم 

های خود را  ر روی مردم گشودند و  و  خاير گدام  1دوست، در کندوها

مقداری خوار ار  مردم ناتوان در را  خدا   ل کردند.در  ص وصه اين 

خرو( کرد ومردم  سيار « ا ن صضين»لر، مردی از سيستان  نام خشکسا

 از هر دو گرو  )ظاهراً خوار( و عياران(  دور او جمع شدند.

 ئر از مشايخ و روصانيون  صسين  ن ع دهللا سياری صاکم سيستان عد   

شهر )ازق يل: صسن  ن عمرو و شارک  ن نضر و عرمان  ن   و  زرگان

خارجر( را  ه نزد شورشيان فرستاد تا دست از عفان و يا سر  ن عمار

شورع  گيرند، مگر آنها  دين پيام سياری توجهر نکردند و  النتيجه سياری 

و  عد هم  ۲کشر شد و آنها را  زور شمشير پراکند  ساخت. مج ور  ه لشکر

ير از  زرگان سيستان را  ه عنوان مصرک غايله  ه خراسان نزد ع دهللا   عد 

ستاد و او همه را در قلعه هرات زندانر کرد و  دينگونه موقتاً  ن  اهر فر

  ۳شورع خاموع گشت. 

 

                                                 
۱
کندو، حکم خم بزرگی را در شکم دیوار دارد که یک سوراخ در پائین دارد و مخردم غلخه خخود را در آن  - 

علت ساختمان آن در شکم دیوار خانه، جنگهخا و غخارت پخی در پخی  0ذخیره میکنند و هنوز هم مروج است

 ت. این نوع ذخایر بخصوص در عهد مغول بسیار رونق گرفته بود.دشمنان اس
۲
 ۱8۴تاریخ سیستان، ص  - 
3
 ۱85تاریخ سیستان، ص  - 
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 بُست پیش آهنگ قیام :

  ست دومين شهر سيستان  ود که در ملتقای دو رود خانه  زر  

هيرمند و ارغنداب موقعيت داشت و  گفته مولف صدودالعالم: جای  ازرگانان 

 ر( صادر ميکردند. ود و از آنجا ميو  های خشک  ه خا

  

 هجری نگ شته  ود و  ۲۲۰از خشکسالر و قص  ص اصر هنوز  ند  

های ناشر از  مردم هم درين مدت نتوانسته  ودندج ران خسار  و خرا ر

ير  رای گرسنگر مردم سنجيد  نشد   ود  هنوز  ار  وخشکسالر را  نمايند 

ا شخصر  نام که، مردم  ست سر  ه  غيان  رداشتند، ره ری مردم  ست ر

ع دهللا ج لر  ه عهد  داشت. وی که از سرکردگان خوار( آنجا  ود  ر صاکم 

 ست ع دهللا  ن مصمد معروف  ه ع دوس که  رادر زاد  صسين سياری ميشد، 

يورع  رد و پس از ن ردی مختصر، صاکم  ست را مج ور  ه فرار جانب 

ر  سيستان مصمد  ن سيستان نمود. صاکم سيستان قواير تصت قوماند  امير ش

سيف  ارا ر  ه  ست فرستاد و او توانست از  رين صلح موقتاً شورع را 

« مصمد  ن يزيد»خاموع کند. اما  ولر نکشيد که  از مرد ديگری  نام 

شورشيان پراگند   ست را جمع کرد و  ر عليه ع دوس که مجدداً  ه  ست 

داری کرد وقيام کنندگان را رفته  ود، قيام کرد. اين  ار ع دوس )ع دهللا( پاي

   1  قوت سپا  متفر  ساخت.

هـ( و  ۲۲۲در همين اوقات سياری صاکم سيستان نيز وفات کرد)صفر

ع دهللا  ن  اهر از خراسان، الياس  ن اسد را که ق ال هم سيستان را ديد  

 ود.  رای قلع وقمع خوار(  ه سيستان فرستاد و اوهنگامر رسيد که شيراز  

و هيچ مال اندر  يت »صادی و مالر سيستان ازهم گسيخته  ود اوضاع اقت

وسپس  ه تعقيب خوار(   ۲ «المال نماند   ود. ازمردمان شهر مالر  ستد.

های مکرر  اصکام    رآمد. خوار( که  علت قص  وخشکسالر وجنه

کرمان نهادند و  دان سو    خراسانر در سيستان ضعيف شد   ودند، روی  ه

  ۳رفتند.
                                                 

۱
 ۱8۷تاریخ سیستان، ص  - 
۲
 ۱88تاریخ سیستان، ص  - 
3
 ۱88تاریخ سیستان، ص  - 
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از الياس  ن اسد، ادار  سيستان  ه نصر  ن سياری )پسر عم پس 

رستاد تا صسين سياری( سپرد  شد و نصرپسرخود سيار ن نصر را  ه  ست ف

ولر  ون کفايت کافر نداشت، مردم  ست  ر صاکم  از امور آنجا وارسر کند

جديد شوريدند و وی را پس از  رخورد مختصر دستگير و زندانر ساختند. 

شورع مصمد  ن واصل نام داشت. نصر سياری  ون از قضيه  ره ر اين

آگا  شد،  ند تن از  زرگان و معاريف سيستان را  رای شفاعت و رهاير 

پسر خود و دلجوئر مردم  ه  ست فرستاد. در ميان شفاعتگران سيستان دو 

نفر نمايند  سياری هم شامل  ود که ع ارت  ودند از مصمد  ن سيف  ارا ر 

سيستان و ديگری  ا يعقوب راس ر. اينان مردم  ست را دلجوئر امير شر  

کردند و  روع ولسر پسر نصر سياری را  ا خود  ه سيستان آوردند. ره ر 

شورع  ست نيز  ا ايشان  ه سيستان رفت ومورد استق ال گرم صاکم سيستان 

  1قرار گرفت و مجدداً  ه  ست  ازگشت. 

ا راهيم قوسر  ه صکومت   ندی  عد از  رف ع دهللا  ن  اهر،

م( او  ون  ه سيستان رسيد، پسر  ۸۳۹هجری =  ۲۲۵سيستان منصوب شد)

های سيستان  خود اسصا  را  صکومت  ست فرستاد. ا راهيم  ا تمام فرقه

روع مسالمت آميز در پيع گرفت. ولر اسصا  پسر او که تجر ه صکومت 

و شکايت کردند و نداشت،  ا مردم  ست سختگيری ميکرد. مردم  ست از ا

ا راهيم پسر را  از خواند و  جای او پسر ديگر خود را فرستاد. اما اين پسر 

دوم هم آنقدر  د رفتاری کرد که مردم  ه پسر اول )اسصا ( راضر شدند و 

هـ  ۲۲۶دو ار  او را خواستند و او  ه  ست رفت و در آنجا  ود تا درگ شت )

 رادرع  جای او،  ست مجدداً م(  ا مر  اسصا  و رفتن اصمد  ۸۴۰= 

 ۲  غيان کرد.

گرفت و  م( سرمای سخت سيستان را فرا ۸۴1هجری) ۲۲۷درسال 

اين سرما  صدی شديد  ود که کليه مصصول را د ار آفت ساخت و خصوصاً 

درختان ميو  و تاکستان انگور را  کلر سيا  و خشک کرد و نه تنها  ه 

 نيد،  لکه مردم را نيز د ار مصصوالت سردرختر و زير درختر صدمه رسا

                                                 
۱
 ۱8۹تاریخ سیستان، ص  - 
۲
 ۱8۹تاریخ سیستان، ص  - 
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  1  يماری و مر  و مير مر  و  ا ساخت.

 ً در وضع اقتصادی مردم  ست  ر انداز   اين سرما زدگر مخصوصا

 ست شهری  زر   ود  ر لب هيرمند،  ا ناصيتر  سيار، و » مورر افتاد.  ه 

خاست که خشک ميکردند و  ه  ها  ر مر جای  ازرگانان  ود و از او ميو 

اما در آن سال تجارت خشک ار و ميو  و مصصوالت   ۲« ردند.  راف مرا

درختر نيز درين شهرستان از ميان رفت و وضع اقتصادی  درختر و زير سر

 مردم  يع از پيع پريشان شد.

 صکومت ع دهللا  ن  اهر درين مصي ت، هي گونه کمکر  مردم نکرد 

تفاد  از موقع، مشغول  يع و صاکم سيستان ا راهيم قوسر و پسرانع هم  ا اس

و شرای زمين و ضياع و سرای  ودند و مصله صور ندان را در صومه زرنج 

از مالکان آن خريدند و متعلن  خود ساختند، و  دينگونه از گرسنگر مردم 

 ۲۳۰استفاد  کردند.  خصوص که  اهر هم  عد از مر  پدرع ع دهللا ) سوء

او  ا خا ر جمع، اصمد پسر سختگير  هـ( ا راهيم را در سيستان ا قا کرد و

خود را  صکومت  ست فرستاد، تا ماليات سالهای گ شته را از مردم جمع 

کند.  ون مردم  ست از پيع اصمد را ميشناختند و از او دل خوشر نداشتند، 

آوری ماليات کرد، مردم هم دست  ه شورع زدند و  همينکه شروع  ه جمع

  ر ضد اصمد قيام کردند. 

نهاد تا  هيم فرمانروای سيستان در ا تدا  ه اين خ رها وقعر نمرا را

اينکه روزی پيکر تندرو  ه کاخ ا راهيم آمد و خ ر داد که مردم  ست قيام 

کرد  و سراسر شهر  ه  غيان  رخاسته است. اين قيام را که عياران  ست 

را از روستای  والن آن « عشان  ن نضر» را  انداخته  ودند، مردی  نام 

 ره ری ميکرد.

 کردن اين  صاکم سيستان ا راهيم  ا ا الع اين خ ر دريافت که خاموع

آتع از دست پسر او اصمد پور  نيست، ل ا سپاهر تصت قوماند  يکر از 

نزديکترين مردان خود  نام سليمان  ن  شيرصنفر روانه  ست کرد تا در دفع 

يد و پس از ن ردی شورع عشان ، اصمد را ياری دهد. سليمان  ه  ست رس

                                                 
۱
 ۱۹0تاریخ سیستان، ص  - 
۲
 ۱03د العالم، ص حدو - 
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ئر از مردم را که در شورع  خونين موفن  ه پراکندن شورشيان شد. دسته

را که  قول صاصب تاريخ سيستان « عشان»شرکت داشتند، دستگير کرد و 

دستگير کرد  کشت و سر  1 «مردی بزرگ بود و اصیل و از سیستان بود.»

سرعشان را » داد تا او را  ه سيستان نزد ا راهيم فرستاد. ا راهيم دستور 

گونه او ميخواست رعب و وصشتر را در دل مخالفين   دين«  ردار کردند.

افکند و پايان شورع سرکوب شد  را اعالم دارد. ولر عياران سيستان وقتر 

سرعشان را  ر دار ديدند، دست  ه تظاهراتر زدند و سرپيشوای خود را 

چ کس ازمصاظان وماموران تمام آنرا  ه گور کردند و هي گرفته  ا اصترام

امنيتر هم جرأت نکرد جلو هيجان مردم را  گيرد. ولر نکشيد که،  ست 

که « اصمد قولر»دو ار  کانون هيجان و  غيان گشت. اين  ار مردی  نام 

يکر از عياران سرشناس  ود، ره ری  غيان را  دوع گرفت و ديری 

 ه از  ست و  ه از  عياران و مردان مرد  سيار  ااوجمع شدند»نگ شت که 

  ۲ «سيستان.

 و همه  ر ضد اصمد  ن ا راهيم قوسر  رخاستند. ا راهيم  رای اينکه 

اوضاع را آرامتر سازد، پسر سختگير خود اصمد را از  ست فرا خواند و 

که مردی مصترم  ود  ه آن صوب « يصير  ن عمرو»صاکمر نرمتر  نام 

ولر دوران اين   ۳ «رام گرفتند.او مردمان را  نواخت و  دو آ» فرستاد و 

آرامع کوتا   ود، و اصوال يصير  ن عمرو هم  ا اينکه صاکم  رگزيد  

ا راهيم  ود، نميتوانست تمام تمايالت و نظرهای ا راهيم را  رآورد  کند.زيرا 

های مخالف را ازميان   رد، ولر يصير  ا راهيم ميخواست که يصير کليه دسته

 ا کند. ميل داشت  ا مردم مدار

 ا راهيم پس از مدتر که اوضاع  ست آرام شد يصير را معزول کرد و  

پسر خويع اصمد را مجدداً  ه آنجا فرستاد و اوهم سليمان  ن  شيرصنفر را 

که از نزديکان او ود اختيار داد تا شهر را در تسل  خويع گيرد و مردی را 

ماليات سالهای ق ل آوری خرا( و  قايای  مامورجمع« خاقان ال خاری» نام 

کرد. اين مرد  رای وصول ماليات مردم را شکنجه داد تا  اص الح قصد 
                                                 

۱
 ۱۹۱تاریخ سیستان، ص  - 
۲
 ۱۹۱تاریخ سیستان، ص  - 
3
 ۱۹۲تاریخ سیستان، ص  - 
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اصمد را از گرد  مردم ناتوان گرفته  اشد و ضمناً خوع خدمتر خود را  ه 

 شار  ن »اصمد نيز نشان  دهد. ولر نتيجه اين عمل او، آن شد که مرم  دور 

ود، جمع شوند تا  ر ضد که از  زرگان و معاريف شهر  ست  « سليمان

 ن ا راهيم قيام کنند.  شارهم  جنه اصمد  رخاست و پس ز ن ردی  اصمد

شهر  ست فرو » مختصر، اصمد را  جانب سيستان فراری ساخت و خود 

   1«گرفت و  رمردم جورکرد.

صمد قولر ره ر  غيان درين روزها مج ور  فرار شد   ود و مردم 

های خود  رای دفع ظلم  شار  از کوشع دن ال ره ر ديگری ميگشتند تا

 رادرعشان شهيد را  ه پيشوائر «۲صالح  ن نضر»استفاد  کنند. درين وقت 

مردم  سيار »های سياسر شهر  ه او کمک کردند و خود رگزيدند و همه دسته

و يعقوب  ن ليش و عياران سيستان او را  -  ا او جمع شد از سيستان و  ست

  ۳ «قوت کردند.

 هـ سيستان  ۲۳۲ولين  اری است که ازيعقوب ليش در وقايع سال اين ا

شود و  دون شک وجود او و عياران سيستان در پيروزی صالح  نام  رد  مر

 ن نصر  ستر نقع سازند  و تعيين کنند  داشته است. نانکه در نخستين 

جنگر که  ا  شار روی داد،  شار کشته شد و  ست يک ار   ه دست صالح  ن 

  5و صالح، مقام سرهنگر  ست را  ه يعقوب سپرد.  4 فتاد.نصر ا

مؤلف نامعلوم تاريخ سيستان جای ديگری  ه قوت و نقع يعقوب 

و کار صالح بن نصربه بست بزرگ شد و این همه » اشار  کرد  ميگويد: 

بقوت یعقوب بن لیث و عیاران سیستان بود، و این ابتدای کار یعقوب بود. 

هـ( صالح بن  ۲38محرم سنه ثمان و ثلثین و مایتی )و مردمان بست اندر 

  ٦ «نصر را بیعت کردند و خراج بستدن گرفت و سپاه را روزی همی داد.

                                                 
۱
 ۱۹۲تاریخ سیستان، ص  - 
۲
در تاریخ سیستان نام پدر صالح نضر آمده و بهار آنرا زیباروی معنی کرده ، امادر بعضی منخابع دیگخر  - 

 اسم پدر صالح "نصر" ضبط شده است.
3
 ۱۹4، ص تاریخ سیستان - 
4
 ۱۹۲تاریخ سیستان، ص  - 
5
 ۷-۶االخبار، ص  یزی زین گرد - 
6
 ۱۹3تاریخ سیستان، ص  - 
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نشاند  خراسان، ال ته کاری شگرف  ود،   قيام  ست  ر ضد صاکم دست

کرسر « زرنج»ولر مسلم  ود که اين کار زمانر نتيجه ميدهد که شهر 

ً  نام سيستان خواند  ميشد( نيز  دست  سيستان )که در آن روزها م لقا

کنندگان افتد. عالو   ر اين هنوز در ا راف  ست و شهرهای نزديک  قيام

هاير  ودند که خيال مخالفت داشتند. ا راهيم قوسر نيز مسلماًخود را  آن، فرقه

 رای سرکو ر صالح وياران او آماد  ميساخت.  هرصال آيند  اين اقدام 

 وز  ر هي کس روشن  ود.آميز هن تهور

 

  اندازی عمارخارجی در راه قیام : سنگ

 اولين مقاومتر که در  را ر صالح  ستر  عمل آمد از  رف اهالر 

)شهر ه در دست  پ هيرمند سفلر  ين  ست و رود ار(  ود.  دين « کع»

ارخارجر» ه ره ری « کع»معنر که خوار( مقيم  سر  ه مخالفت « عم 

اندازی کنند اما صالح سه تن  ند در را  جن ع مردم سنه رداشتند وميخواست

)يا رفا   گفتۀگرديزی، رقا  « کرير  ن رقاد»از سرهنگان سيستان يعنر 

که مامای يعقوب ليش ميشد و يعقوب ليش و درهم  ن  1 قول اص خری(

فرستاد، « کع»نضر را  ا گروهر از عياران  ه مقا له  ا عمارخارجر  ه

 ۲خورد  فرارکرد. درنتيجه عمارشکست

 امادرهمين زمان خ ر  زر  ازجانب غرب يعنر از جانب ا راهيم 

صاکم سيستان متوجه  ست شد. ا راهيم صاکم سيستان پسرديگر خودمصمدرا  ه 

هـ(. درجنگر که ميان  رفين واقع شد، ۲۳۹جنه صالح  ه  ست فرستاد)

ری صالح شکست خورد و ياران اوپراگند  شدند.وخودع  ه کع متوا

شد،مدتر درآنجاماندتاياران پراگند   راو جمع شدند و دو ار  متوجه  ست 

رسيد، مصمد پسر ا راهيم قوسر مجدداً « ماهيا اد»شد، وقتر  ه صدود قريه 

سپاهيانر  مقا ل او فرستاد، ولر سپاهيانع شکست خوردند و  ه  رف قلعه 

  ست  ازگشتند و درقلعه صصار گرفتند. 

                                                 
۱
 ۱۹۷-۱۹۲، اصطخری ص ۷گردیزی ص - 
۲
  ۱۹۴تاریخ سیستان، ص  - 
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د امکان تسخير قلعه  رای او  اين زودی ممکن صالح که متوجه ش

نيست، از تسخير  ست منصرف شد و ناگهان  رخالف انتظار عنان عزيمت 

)دشت مارگو( خود را  ه پايتخت « ميان  ر»را متوجه سيستان کرد واز را  

نزديک زرنج رسانيد. ا راهيم قوسر  ه مقا له « عسکر يا لشکر» مصل 

 ی  ۲۰زرنج جنگر سختر درگرفت )« آکار» پرداخت و درنزديک درواز 

هـ(. در ختم روز ا راهيم  شهر  ه دار االمار   رگشت و صالح  ۲۳۹الصجه 

نيز همان شب  ايعقوب ليش و رادران او )عمرو و علر و  اهر( و درهم  ن 

وعد  ای ديگر از عياران که «* سر ادک»نصر وصامد  ن عمرومشهور  ه 

تهور  ودند، ش انه  اوسايلر خود را  ه شهر داخل اندازی و ش روی م در کمند

 1« سرای قاسم در شهر فرود آمدند.»و 

 ص ح روز عد که عياران سيستان و دوستان صالح  ستر از اين توفين 

آگا  شدند، سالح پوشيدند و  صضور او شتافتند. ا راهيم وقتر از ماجرا خ ر 

و مشايخ را نزد  شد، خود را شکست خورد  يافت، جمعر از روصانيون

عياران و ياران صالح فرستاد، تاا الع صاصل کند که مقصودشان از اين 

 «اند؟ اينجا  ه  ه شغل آمد » کارها  يست؟ و  قول صاصب تاريخ سيستان 

 من اينجا  صرب خوار( » صالح ظاهراً  رای اغفال صاکم گفت: 

قتل رساندند. را  ه « عشان»زيرا اين خوار(  ودند که  رادرم « ام، آمد 

مشايخ  ازگشتند. ولر معلوم  ود که وارد شدن ناگهانر صالح و عياران  ه 

شهر و اشغال مراکز صساس، عواق ر غير از جنه  ا خوار( دارد. ساعتر 

 ند نگ شت که  ه ا راهيم پيغام داد  شد که  ايد از شهر خار( شود، و  ون 

د  از را  خند  که آن ا راهيم موافقت نکرد، صالح و يارانع سالح پوشي

آب  ود،   رف  ر( و  اروهای کاخ داراالمار   را   روزها خشک و  ر

افتادند.  دين معنر که سپاهيان ا راهيم قوسر  ه شارستان اندرشدند و 

ها را  ستند، صامد سر  ادک و عياران فرود آمدند و  ه  ار   ر شدند  درواز 

از در سرای او  يرون شدند و   ر شدند و« صيک  ن مالک»و  ه  ام سرای 

ياران  ۲ «در شارستان  از کردند... و ا راهيم قوسر را ازين هيچ خ ر ن ود.

                                                 
۱
 ۱۹۵-۱۹۴تاریخ سیستان، ص  - 
۲
 ۱۹۵تاریخ سیستان، ص  - 
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صالح  ن نصر  ستر  شارستان اندر شدند و سيار مردم اندر يک ساعت از 

آن ا راهيم قوسر  کشتند... ا راهيم  ون خ ريافت  ر نشست و  در پارس 

  1« مت  رفت وشارستان خالر کرد. يرون شد و سوی درغنجر   ه عزي

 نيز ميگفتند( « ارگ» دينگونه صالح  ه داراالمار  زرنج )که  آن  

داخل شد،  نانکه آن روز مقارن ظهر،عياران و يعقوب وصالح، از غ اير 

که  رای ا راهيم قوسر پخته شد   ود، نهارخوردند، و اين روز پنجشن ه  ود 

  ۲ميالدی. ۸۵۴هجری = مر  ۲۳۹روز  اقر از  ی الصجه سال  ۹

 

  برداری صالح از قیام :  بهره

ق الگفتيم که صالح مرکزسيستان را  دست آوردو  الفاصله  رای 

تصکيم موقعيت خود و سر و سامان دادن  ه وضع آشفته شهر، نخست دستور 

وقسمتر ازين رروت مصادر  «  صور ندان خزانه ا راهيم را  رگيرند»داد تا 

  ۳ «.زندانها را  شکنند.»پاهيان تقسيم کرد سپس فرمان داد شد  را  ين س

 های زندان  رای آن  ودکه کليه مخالفين صکومت  ظاهراًگشودن درواز 

های سياسر در آن  ودند، آزاد  ير از عياران و ساير گرو  ق لر که شايد عد 

 تر کرد ونزديک  ود، عامه شوند. اين کار صالح اوضاع آشفته شهر را آشفته

ند.  ون صالح  ر اوضاع هنوز مسل  ن ود،  شهر  ر او و سپا  او هجوم آور

  4 « سرای ا راهيم قوسر، نيارست شد و  از گشت و  داراالمار  فرود آمد.»

آن شب از شهر  گريزدازآن ه ازمردم عام اين شهر »و  دان فکر افتاد که 

ح در آن ديدند که اما ياران او را از اين کار  رص ر داشتند و صال  5 «ديد.

مالقات ومشورت کند. « عرمان  ن عفان» ا روصانر  زر  شهر يعنر 

ص ح  مالقات عرمان فقهر  زر  شهر رفت. او ضمن صص ت  ه صالح 

من   لب خون  رادر خويع »صالح جواب داد: « اين ن ايست کرد.»گفت: 

                                                 
۱
 ۱۹6تاریخ سیستان، ص - 
۲
 ۱۹6تاریخ سیستان، ص - 
3
 ۱۹6ان، صتاریخ سیست - 
4
 ۱۹6تاریخ سیستان، ص - 
5
 ۱۹۷تاریخ سیستان، ص - 
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ها دست و دينجهت  اين کار 1«اندعشان را. آمدم که  رادر مرا خوار( کشته

عرمان صرفر نزد و   ۲ «تومرا اندرين ياری کنر.» ام وگمان ميگردم که  زد 

 خاموع گشت و اين خاموشر روصانر متنف  شهر دليل  ر رضای او  ود.

  النتيجه صالح نيز از شهر خار( نشد و هنگامر که از نزد عرمان فقيه 

   از ميگشت فرمان داد تا سرای  هلول  ن معن را که صاصب شر

روز  عد  رای آنکه   ۳)قوماندان امنيه( ا راهيم قوسر  ود غارت کردند.

قدرت لشکريان خود را   شم عامه  کشد و زهر  شمر از فضول شهر 

رژ  ديد و   4« هارهزارمرد  ودندسوار وپياد » گيرد، از سپاهيان خودکه 

ردم ها، رع ر در دل م ها وميدان اين کار دين منظور  ود که ع وراز کو ه

ارخارجر که ق ال  ايجاد کند. ا راهيم قوسر که از شهر فرار کرد   ود،  ه عم 

ضرب شصت عياران راديد   ود، پنا   رد و  ا وی  رح اتصاد ست. ديری 

های  نگ شت که درافوا  مردم شايع شد که ا راهيم  اعمارخارجر  ه درواز 

  شهر نزديک شد  اند. 

شهری  اصصار  ودو پيرامن او  شهر سيستان )زرنج(»درآن روزگار 

ای داشت که آنرانيز سيزد   خندقر، و اورا پنج درواز   ودازآهن، و ار 

نام داشت و درواز  شرقر « درکرکوی»درواز  شمال  5«درواز   ود.

های  ترين درواز  که پر رفت و آمد« در  عام»ناميد  ميشد، « درنيشک»

درواز   از ميشد که شهر ود  جنوب  از ميشد. و در سمت غرب دو 

و ديگری را «  اب عتين»که يکر را « دو در پارس»معروف  ود  ه 

  ٦ميگفتند.«  اب جديد»

 اب مينا،  اب »ها داشت:  های  دين نام ر   )صومه( شهر درواز 

  قگران،  اب اکار،  اب غنجر ،  اب نوخيزک )يانوايست(  اب شتاراو، 

ب شيرک،  اب شعيب،  اب  اب رودگران،  اب جرجان )گرگان(،  ا

                                                 
۱
 ۱۹۷تاریخ سیستان، ص - 
۲
 ۱۹۷تاریخ سیستان، ص - 
3
 ۱۹8تاریخ سیستان، ص - 
4
 ۱۹8تاریخ سیستان، ص - 
5
 ۱0۲حدود العالم، ص  - 
6
 و نیخخز حواشخخی تخخاریخ ۱3۴۶سخخال  ۶-3مجلخخه آریانخخا، مقالخخه جغرافیخخای تخخاریخی زرنخخج از مخخن شخخماره  - 

 ۱۵۹-۱۵8سیستان، ص 
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ئر  ،   دستور صالح، يعقوب ليش  ا عد 1کرکويه،  اب نيشک،  اب  ارستان

رفت تا مهمترين درواز  شهر را « آکار»از سپاهيان  ه  رف درواز  

صفاظت کند. صفاظت درواز  مينا  عهد  صامد سر  ادک گ اشته شد، و 

سرداران  ه پيروی  دوع عقيل اشعش  ود. همه اين « درکرکوی»نگهداری 

های سيا  داشتند و  از ره ر جوانمردان خراسان يعنر ا ومسلم خراسانر پر م

ر م خوار( که  اا راهيم قوسر همرا   ودند سفيد  ود. آخر االمر جنگر 

ولر درپايان   ۲ « سيار مرد از هر دوگرو  کشته شدند.»سخت در گرفت و 

 از گشتند. و از آن روز روز عمارخارجر و ا راهيم قوسر شکست خورد  

  ه  عد ديگر جان نگرفتند و کار صالح قوی گشت.

 خورد ،  ار  سنجيد و جريان را  ه  ا راهيم قوسر صاکم شکست

والر خراسان گزارع داد و از  اهر کمک خواست تا «  اهر  ن ع دهللا»

 ا قيام کنندگان  ه مقا له  پردازد. رين اصوال عد  ير از خوار( که 

های ا راف شهر را  ه  اد غارت دادند، و  ف پراگند   ودند. آ ادیدرا را

نه کسر  يرون توانست شد و نه درون »شهر را درمصاصر  کشيدند،  نانکه 

  ۳ «توانست آمد.

 يعقوب  ار  را درين ديدکه زودتر جنه را شروع کند، شايد  تواند 

شد، خلقر  يعقوب ليش  تاختن خوار(»صلقه مصاصر  را  شکند.  نا رين 

ولر اين صمالت پر   4«کشته شدند و روز و شب يعقوب صرب  ايستر کرد

هم يعقوب قا ع کنند  ن ود زيرا نيروهای کمکر  اهر  ن ع دهللا نيز از 

شدگان را تنگتر ميساختند، در اين آوان،  خراسان رسيدند و کار مصاصر 

يصير را که از صالح دستور داد تا مال و رروت ا راهيم قوسر و صمدان  ن 

 نزديکان و همکاران او  ود ض   کنند.

 ا راهم قوسر نيز که موقع را  رای خود موافن يافته  ود، فوری پيکر 

 وسيله جماز   ه  ست نزد پسر خود مصمد فرستاد تا سپا   فرستد.  هرصال، 

آورد و  ه  پسر ا راهيم قوسر از  ست و زمينداور، فوراً سپاهر جمع

                                                 
۱
 ۱۹8تاریخ سیستان، ص - 
۲
 ۱۹۷تاریخ سیستان، ص - 
3
 ۱۹۷تاریخ سیستان، ص - 
4
 ۱۹۷تاریخ سیستان، ص - 
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خواند  شد  است،  ه سيستان فرستاد، ولر اين « خواشر»ه سرداری مردی ک

تن از يارانع  ه   سردار سپا   ون وضع صريف را مساعدتر ديد  ا سيصد

  1 صالح پيوست و  قيه سپا   ازگشت.

  عد مصمد پسر ا راهيم نيز در رأس سپاهر  جانب سيستان صرکت و 

سپاهيان يعقوب از  ش انه را  را گم کرد و ص ح که  ه نزديک شهر رسيد،

صرکت او آگاهر يافته  ودند و يعقوب و صامد سر  ادک در  يرون يکر از 

مسمر  ود  ه مقا له او شتا « درواز  رودگران»های شهر که  نام  درواز 

تا اينکه پسر «  سيار کشته شد از هر دو گرو »فتند و جنگر درگرفت و 

«  هيسون»ر روستای ا راهيم شکست خورد  فرار کرد و نزد پدرع که د

سيستان جای گرفته  ود  ازگشت.  عد از اين جنه، صالح دستورداد،خانه 

  ۲ ورروت مصمد  ن ا راهيم را نيز غارت کنند.

 

 برنده کیست،صالح یا یعقوب لیث ؟

هجری  تا  ۲۳۹صالح  ستر وياران اوپس از تسخير ار  زرنج در 

۲۴۴  ً وف جنه  اعمال مدت پنج سال در سيستان مصر  هجری تقري ا

صکومت  اهريان ومصادر  دارائر مردم  ه  هانه های گونه گون  ود. 

پرست معلوم ميشد.  ه او از همان    نا رين صالح مردی پول دوست و مادی

اول موفقيت در سيستان، شروع  ه ض   خزاين و گرفتن اموال مردم کرد 

همه اموال که  ه  دست  ه غارت  گشاد و» وکار را  دآنجا کشانيد که رسماً 

گ شته از اين، کارصالح  ه کمک   ۳ « رد. غارت ميگرفت خود  ه کار مر

)پسر « ازهر  ن يصير»يعقوب و  رادرانع عمرو و علر و  اهر وهم نين 

عم يعقوب، که مردی شجاع  ود( و کرير  ن رقاد)مامای يعقوب( قوت گرفته 

 ايست  علوم  ود که صالح مر  ود وهمه عياران نيز  ا اينان  ودند،  نا راين م

 ق ل از هر  يز تکليف اين همکاران قوی دست و نيرومند خود را تعيين کند.

ً زرنجر شناخته   گفتيم که صالح  ن نصر از اهل  ست  ود و   عا

صالح را اصل از سيستان  ود اما  ه  ست  زر  شد  »شد، در واقع  نمر
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اين روصيه را در مورد   نا راين هر کس سودای در سر داشت  1 « ود.

سيستان ميتوانست تقويت کند که: مردی از اهل  ست  ر شهر آنان مسل  شد  

ها شد  ند.از رفر گفتيم شهر  ست از  است و زرنجر ها مغلوب  ستر

های سال، شهری نا آرام  ود وهميشه  ا پايتخت يعنر سيستان )= زرنج(  سال

ستانيان روشن  ودکه مردم سرمخالفت و  غيان داشت و اين مسئله نزدسي

  ست ، مردمر نا آرام و آشوب  لب و شورشگراند. 

 آن روز که صالح دستور غارت خانه مصمد  ن ا راهيم قوسر را داد، 

يعقوب ليش وهمکارع  صامد سر  ادک و ساير عياران  کنگاع کردند و  ا 

صرب ما همر کنيم و شهرياری او راست و ما وی را تقويت »هم گفتند: 

ميکنيم. او که  اشد که تا کنون دو ار هزار هزار درم )دومليون درم( از 

غارت سيستان  دو رسيد، و اکنون  از غارت خواهد کرد،  ست را و او را 

  ۲« ها از اينجا   رد. صميتر  اشد اگر وی اين مال  ه خ ر )اهميت(  اشد؟  ر

 ستعد اين شعارکه جن ه ملر آن سخت قوی  ود، در روصيه مردم م

ً جوانان عيار و ش گردان وفادار وشجاع که تاز  مز   سيستان و خصوصا

های شهر را  شيد   ودند و اولين آرزوی و نر آنان جامه  گشودن درواز 

عمل  ه خود پوشيد   ود، سخت مورر افتاد.همه عياران صرف يعقوب را 

وخالف آوردند وهر ه مردم سکزی  ود  رنشستند » پ يرفتند 

  ۳ « )که مرکزعياران سيستان  ود(فرودآمدند و لشکرگا  زدند.و درغنجر

 صالح  ون متوجه شد که ادامه کار در سيستان  رای او ممکن نيست، 

» ئر  ه يکر از دوستان خود  ش انه  ار و  نه و سالح خود را  ر  ست و نامه

من  ه آنجا »که جانشين صالح در  ست  ود، نوشت که « مالک  ن مردويه

م، و وضع سيستان  نين شد که همکاران  ا من دل يکر نکردند و آي مر

مالک  ا پانصد سوار از  ست صرکت  4«اختالف پديد آمد و  ار  نيست.

کرد    رف زرنج  را  افتاد و صالح نيز از شهر  يرون شد. يعقوب و صامد 

های شهر درگرفت که   سر  ادک از پر او تاختند و جنگر سخت در نزديکر
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مالک کشته شد و کليه  ار و  نه آنان  دست عياران سيستان افتاد و  ر آن 

 يشتر امراء و سران سپا  صالح کشته شدند. صالح شکسته و واماند  خود را 

ودر آنجا گروهر ازمردم روستای نوقان  ا صالح  1 ه صدود رود ار رسانيد.

 ا صالح  همرا  شدند. يعقوب و سپاهيانع که در تعقيب صالح  ودند. دو ار 

کردند که در نتيجه  اهر  ن ليش ) رادر « صر ر صعب» رخوردند و 

.  ۲ م( ۸۵۸ -هجری  ۲۴۴يعقوب( در آن جنه کشته شد )جمادی االخر سال 

صالح  از هم ازين جنه جان  سالمت  رد و مدتها کسر از او خ ری نيافت. 

قعه کار صالح تمام نشد ولر يعقوب   رف شهر  ازگشت و درآنجا  ا وا

ير از ياران او و سپاهيان  ا   عجيب تری رو رو شد.  دين معنر که عد 

درهم  ن نضر که از همکاران يعقوب و يکر از معاريف شهر  ود،  يعت 

  ۳ کرد  و او را  ه صکومت گماشته  ودند.

 در واقع مردم نا ار شد   ودند، از جهت صفظ آرامع اوضاع، کسر 

ند. يعقوب در ازگشت از جنه متوجه اين را  ه سرپرستر خود انتخاب کن

نکته شد که مخالفت  ا درهم فعالً صالح نيست و  ايد  ا او از درا اعت 

پيع آيد. درهم نيز که متوجه موقف يعقوب وهمکار وفادارع، صامد سر 

او را و صامد سر اتک را »  ادک درميان عياران  ود،  ا آنها مداراکرد و 

و خصوصاً  ا مخالفان درهم و  ا خوار( جنگهای و اين د« سپاهساالری داد.

 ۲۴۴فراوان کردند وسيستانرا ازوجود مخالفان پاک نمودند.درهمين ايام )

هجری( مصمد  ن ا راهيم صاکم سيستان نيز درگ شت و  ا مر  اومخالفين 

  4 يعقوب ره ر خود را از دست دادند.

 ه « رهمد»کاريعقوب، ه تدريج  االميگرفت و  سياری از ياران

 ون مردی و شجاعت يعقوب »ا اعت و پشتي انر يعقوب کمر  ستند درهم 

ليش و شکو  او اندر دل مردمان  ديد، ترسان شد و اندر سرای قرار گرفت 

درهم در واقع از قدرت و موقعيت و شجاعت يعقوب و  5 «که من  يمارم.
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شد و مص و يت او در ميان عياران که سرهنگر آنان را داشت،  يمناک 

ير  رای از ميان  ردن يعقوب  يد و خود را  ه  يماری زد و در   تو ئه

 ستر افتاد تا تماس خود را  ا يعقوب ق ع کند و وسيله دفع او را فراهم 

 سازد. 

 يعقوب که شايد نيت او را نس ت  ه خود درک کرد   ود، پيغام داد که 

 ر  ايد نشست و  يرون » شود مملکت سيستان را ادار  کرد :  اين ترتيب نمر

درهم از اين پيغام   1«آی... که  ا  يماری پادشاهر نيمروز نتوانست کردن.

فرمان داد که يعقوب را » خشمناک شد و ه  ند تن از سپاهيان خويع 

يعقوب  ون متوجه تو ئه شد، پيع دستر کرد ،  ند تن را  کشت «  کشند.

زخانه  يرون آورد   ه زندان و سايرين گريزان شدند. درهم را اسيرکرد و ا

"  ا همه سپا  خود  عد از دستگيری درهم  ا  ۲فرستاد.مردم وصامد سر اتک

شن ه پنج روز ماند  از مصرم سنه س ع و ار عين »يعقوب ليش  يعت کردند 

  ۳هجري(  ۲۴۴مصرم۲۵« )ومايتر

يعقوب ليش، صفص  ن اسماعيل را  صيش رئيس شر  )پوليس( تعيين 

صکامر  ه نواصر دور دست سيستان از جانب رامع آتامين  و رای نمود.
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« سربابک» و« سرباتک»لقب حامد در تاریخ سیستان از سوی مرحوم بهار،به اشکال مختلفی چون:  

ضبط شده، ولی نسبت به صحت «ایکسرب»و «سرناوک»و ان مشکوک بوده است. دکتر پاریزی در ̃

کتاب یعقوب لیث خود، "سرناوک" را بمعنی سری که شبیه ناودان بوده باشد، حدس زده است. بوسورت 

نیز در تاریخ سیستان خود برین کلمه مکث نموده مگر صورت دقیق انرا نتوانسته دریابد. نگارنده باین ̃

بمعنی « سربادک»که شکل درست این لقب "سربادک" است ، زیرا در لهجه مردم سیستان باور است 

« لکان» کسیکه سر خود را در راه دوست وقول خود به باد بدهد، میباشد. بهار این کلمه را مانند کلمه 

ده قندهار و محل نبرد یعقوب با زنبیل بو -که دشت معروفی است در نزدیکی بست بر سر راه لشکرگاه 

 است، و فرخی سیستانی در شرح یکی از سفرهایش ازسیستان به بست میگوید: 

 اندرین اندیشه بودم کزکنار شهر بست         بانگ آب هــیرمند آمـد بگوشم ناگهان

  لکان دشت از آمد پدیدار سلطانی کاخ        دژ باالی از بنمود شــــه منظرعــــالی 

 خوانده و « لتام»را در شعر محمد ابن وصیف سکزی بگونه « لکان  » کلمه بهار مرحوم مگر

 است : « لکان»ضبط نموده حاالنکه صورت درست آن

  کنام گشت هبا و زنبیل شدلشکر لتره          بلنگ خورد ولتی زنبیل آمد بلکان 

 « ربادکس»نیزدچار اشتباه شده اند.این کلمه را باید « سربادک» کلمه درخوانش گرانمایه محقق آن و

 خواند و نوشت، نه سرناوک وحتی سرباتک در لهجۀ سیستانی به معنی سربادک است نه یاچیزدیگری. 
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خود گماشت و دفاتر ديوان را اصالح کرد و  ه گرفتن خرا( دستوراتر 

صادر نمود که در آن هرکه از پنجصد درم مال کمتر داشت از ماليات معاف 

 شد   ود. 

 ه نظرميرسد که صامد سر اتک) يا سر ادک( که يکر از سرهنگان 

واز اولين کسانر  ودکه  عد از دستگيری درهم  رنضر  ه  عياران  ود

يعقوب  يعت کرد   ود،  جای همکاری  ا يعقوب  ه قلعۀ خود واقع در 

 ه کالشير که از زرنج دور ود رفت ومنظر فرصت نشست. يعقوب نيز 

تصفيۀ خوار( که دشمنان صکومت او  شمارميرفتند پرداخت. در همين 

زندان فرارکرد   ه نزد صامد سر ادک پنا   رد فرصت درهم   ن نضرهم از 

وهردو  رای جنه  ا يعقوب آمادگر گرفتند. يعقوب  ا ا الع از موضوع 

در رأس سپاهر که مصمد  ن رامع نيز آنراهمراهر ميکرد  ه جنه صامد 

سر ادک  رقلعۀ شير صمله  رد، صامدسر ادک  رای مقايله  ا مصمدرامع 

د کشته شد، وهمراهانع رو  ه شکست نهادند شتافت ولر در نخستين  رخور

و يعقوب ياران سر ادک را تعقيب و رخر را اسيرنمود مال وستوروغنايم 

 1 ر شمار  ه زرنج  ازگشت.

 

 : برزرنج بستیتسلط مجدد صالح 

يعقوب پس از پاک سازی سيستان از وجود دشمنان خود،  ه توسعه 

منان سرکوفته خود )صالح،  ه سرکو ر دشسپس  پردازد.  قلمرو سيستان مر

ار( مر رود، ا تدا عمارخارجر را که در قلعه نيشک )کد ( سيستان  و عم 

کمين گرفته  ود  ايک صمله  ر  آسا فاصلۀ يکصد کيلومتری زرنج تا قلعه 

نيشک را دريک شب درنورديد و هنگامر که عمار وسر ازانع هنوز در 

ان  رد و ه زرنج  ازگشت ، خواب  ودند،  رآنها ش يخون زد، و وی راازمي

  وسپس  ه عزم رزم  ا صالح  ستر  ه  ست کشيد.

هجری ق ل از صرکت  ه جنه صالح  ستر،  ۲4۸يعقوب درسال 

 رادرخود عمرو را  ه نيا ت  درسيستان گ اشت وعزيز ن ع دهللا را  ه صيش 

رئيع شر  )پليس(تعيين نمود وخود در رأس لشکری جانب  ست راند. 
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هجری ميان يعقوب و صالح در  ست  ن ردهای ۲۴۸خرسال درجمادی اال

خونينر صورت گرفت که سرانجام  صالح از شهر ست ش انه  يرون رفت و 

را   يا ان سيستان درپيع گرفت و يعقوب  ر ست دست يافت. صالح ش انه 

از را  دشت مر )يا دشت مارگو(  و عزم تسل   رزرنج، يرون رفت از ست

وش ر از ش های ما  رجب خود را در پشت درواز     ه سوی سيستان تاخت

آکار، يکر ازدرواز  های شهر زرنج رسانيد. پهر  داران  ه گمان اينکه 

يعقوب از جنه  ست  ازگشته ، درواز   را  روی صالح وياران اوکشودند 

وتا عمروليش از ازقضيه م لع شد، خانه وی در کوی کوشه درمصاصر  

ب، درصالر که سپاهيان دولتر پراکند  شد   ودند، صالح درآمد. درتاريکر ش

عمرو را از  االصصار ورئيس شر  عزيز و رادراو داود را اسيرگرفتند. 

يعقوب ليش  ا ا الع اين خ ر سرعت خود را  ه زرنج رسانيد وصالح را در 

ف)مينومصل معروفر است در شر  خلمصاصر  گرفت. صالح درقلعه مينو 

دنر  ود، خود را مستصکم کرد وگردا گرد زرنج( که صصاری ناگشو

صصاررا خند  کشيد. درپنجم شع ان همان سال نيروهای يعقوب ليش 

 رسر ازان صالح يورع  ردند ون ردی هولناکر  سرآمد که نتيجه اع  

پيروزی نصيب يعقوب ليش شد و صالح  ازهم شکست خورد. يعقوب ليش از 

داود را زند  ديد، اظهار اينکه  رادرخود، عمروليش وعزيز و رادرع 

خوشصالر نمود و  شکرانه زند  ديدن  رادرخود پنجا  هزاردرهم  ه مردم 

خيرات داد ومال وسالح وستوران سپا  صالح را ميان سپا  خود تقسيم 

 1نمود.
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 فصل چهارم

 

  سیستان اوضاع اجتماعی درعهد دولت عیاران

م(911-858ق/244-298)   

 

 

 ، اثر شهبازی سیستانیعیَّار لیث تصویر یعقوب

 

 من این پادشاهی و گنج وخواسته از سرعیاری وشیرمردی بدست» 

 «آورده ام، نه از میراث پدریافته ام و نه از تو)خلیفه( دارم...

 )سیاست نامه، از پیام یعقوب لیث به خلیفه(
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 محیط اجتماعی ظهور یعقوب : 

د، سرزمین حاصلخیزی با درجنوب غرب افغانستان ، برسرراه هیرمن

آسمان وسیع وافتاب درخشان افتاده که آنرا سیستان مینامند. سیستان که 

تاریخی بدرازای عمر هیرمند دارد، ممکن است یکی ازقدیمترین تمدنها رادر 

خود پرورده باشد، همانگونه که قهرمانان ملی شاهنامه را درخود پرورده 

رودخانه هیرمند وسایر رودخانه است.خاک سیستان که عبارت از رسوبات 

هایی است که با آن درقسمت علیا می پیوندند، خیلی حاصلخیز وپر برکت 

است وبدون شک از نوع خاک های وادی های دجله وفرات ونیل وسند 

 وسایر دره های اباد است.

درقدیم ارتفاعات قندهار که در امتداد هیرمند علیا وارغنداب علیا 

وف بود به "زابلستان" که غاالً شامل غزنین هم میشد. وترنک واقع اند، معر

درقرون وسطی سیستان را "سجستان" و"نیمروز" هم میخواندند که اولی آن 

معرب "سگستان" )ملفوظ فارسی میانه( است و دومی به معنی سرزمین 

جنوبی است، زیرا سیستان از لحاظ موقعیت جغرافیائی درجنوب خراسان 

است ین اسم نامیده شدهلذا به ا ،واقع شده 
1
. 

به روزگاری که ما از آن سخن میزنیم، سیستانیان از داستان مهاجرت 

ق. م وبنابر بعضی نوشته ها در قرن 130سکاها به سرزمین شان )حدود 

ششم ق. م( ومسمی شدن آنجا به نام آنها، هیچگونه اطالعی ندارند و می 

ردان شجاع ودالور( بوده پندارند که سیستان اصالً "سیوستان")جایگاه خم

وکلمهً "سیو" بمعنی"مرد دلیر" درمیان اهل سیستان استعمال میشد.
2

آنچه  

چنین ذهنیتی را درمیان اهل سیستانبیش از پیش تائید وتقویت میکرد وجود 

داستانهای ملی وپهلوانی خاندان گرشاسپ وزال ورستم واوالدهً او بود. 

دشتیان، حکایت گر آن است که همچنان سنتهای کهن وروایات مذهبی زر

درآنجا گرشاسپ سرسلسلهً پهلوانان ملی اریانا، بوسیله "فروهرها" محافظت 

آخرین موعود مزدیسنا( از آنجا، از سیستان ظهور «) سوشیانت»میشود و

میکند ورستاخیز شروع میشود ویزدان وراستی براهریمن ودروغ چیره 

                                                 
1
 ببعد 3۵9،تهران، ص 1336گ.لسترانج، سرزمینهای خالفت شرقی، ترجمه محموعرفان، چاپ  - 
2
 22ش، ص 1314تاریخ سیستان،چاپ ملک الشعرا بهار، - 
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وان وکرپان)پیشوایان بد( واهریمن میگردد، ودنیا ازاهریمنانپاک ودوزخ ازدی

ودروندان ودوزخیان انباشته میشودو بی مرگی درجهان مادی پدید می آید.
1
 

به همین سبب، برای مدتها، مراکز مذهبی زردشتیان واعتقاد به تقدیس آن بحد 

اعلی خود در سیستان وجود داشت.
 2

 

سایر  بدینسان،سیستان از دیدگاه یک سیستانی درآن روزگار نسبت به

مکانها مزیت هایی داشت که به مردم این سرزمین روحیهً مردانگی ومیهن 

پرستی وشهامت ودلیری وجوانمردی می بخشیدف وسبب طغیانها وشورش 

های مردم برضد زورگوئی وستم عمال عربی وحکام طماع خراسانی وغیره 

 میگشت.

سال قبل از  ظهور گروه های مختلف اجتماعی وسیاسی در دوصد

، گروه «عیاران»کار آمدن خاندان رویگر)صفاری(، از قبیل گروه  روی

)شورشیان مذهبی( بنابر همین روحیه  «خوارج» وگروه« المطوعه»

ایران وجود داشته که  درسیستان بیش از سایرمکانهای خراسان و

 هرچندگاهی مایه درد سردستگاه خالفت میگشته اند.

قهرمانان ملی شاهنامه )از   وجود عواملی از قبیل : انتساب بخش عمدهً 

گرشاسپ گرفته تا زال ورستم وخانوادهً او( به این سرزمین، بقایای آئین  

والیت، قیامهای پی در پی  لیومراکز دینی زردشتی در میان برخی از اها

برضد عرب وعمال خلفا، طغیان های خوارج ونهضت پرتوان عیاران در 

آفتاب درخشان وهوای مساعد،  زرخیزی زمین، این سرزمین ، استعداد و

ً مردم سیستان را متمسک به  آزاده، میهن پرست، ومتوجه به ملیت و طبیعتا

رسوم ملی، مدعی استقالل وبی عقیده نسبت  به دستگاه خالفت  عادات و

بود. در چنین محیطی و در تحت چنین شرایطی و در بین  اسالمی ببار آورده 

چون یعقوب لیث از میان گروه  چنین مردمی است که رویگر زاده ای

 جوانمردان( ظهور میکند.«) عیاران»اجتماعی قابل توجه بنام 

 

 یعقوب لیث پیش از قدرت :

                                                 
1
 1ح ،17تاریخ سیستان، ص - 
2
 299تاریخ سیستان، ص - 
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لیث در یکی از دهات کوچک نزدیک زرنج )ظاهراً طی اولین دهه   یعقوب

نام داشت که در دو منزلی « قرنین »قرن سوم هجری( بدنیا آمد. این دهکده 

شمال غرب قلعه خاش در والیت نیشک، بر  یک منزلیشمال شرق زرنج و 

سر راه فراه قرار گرفته بود.
1

از نهری آبخوره داشت که از میان « قرنین» 

)پرورندۀ اسپان « خوسپاس»آن میگذشت و امروز در میان مردم آنجا به 

خوب(
 2

قرنین چندان ثروتی نداشت و حاصلش جز  ۀمعروف است. شهرچ  

کم غله نبود، ولی افتخار آنرا داشت که روزی اندکی میوه و مقداری 

« ستورگاه رخش رستم»
3

بر « تخت رستم»بوده و در گوشه شمال غربی آن   

خودنمائی میکرد. یعقوب در این دهکده، در خانواده « پوزک»دماغه 

بدنیا آمد.« لیث بن معدل، بن ماهان بن حاتم...»رویگری بنام
 4

  

داشت و آن این بود که ، سلسله  درین خانواده یک سنت قدیمی وجود

نسب خود را پشت در پشت تا دودمان کیانیان بیست قرن پیش از خود بخاطر 

داشتند و این چیزی بود که سبب افتخار و اصالت فامیلی آنها شمرده میشد. 

داشت. نام یکی عمرو، و از دیگری   لیث غیر از یعقوب سه پسر دیگر هم

قوب شغل پدر )رویگری( را بشاگردی علی و آن دیگر هم طاهر بود.یع

نشست، برادرش عمرو بیک روایت استربان )قاطرچی( بود.
 5

  

و بروایت دیگری بنائی میکرد، برادر سومی یعنی طاهر شغل نجاری داشت 

شان نیز کاری از همین روال انجام میداد. و علی برادر کوچک
6
در آمد لیث و  

را میکرد ولی در سالهای تنگ  پسرانش در سالهای عادی کفاف زندگی آنان

 بودند. و قحطی و خشکسالی بدون شبهه آنان دچار مشکالت اقتصادی می

هجری از سالهای تنگ و پر ننگ سیستان بود، قحطی و  220سال 

مرض و با دست دردست هم داده، محشری در سیستان بپا کردند. گروهی از 

. برخی ده و دیار خود را یی از اثر بیماری وبا مردند مردم از گرسنگی و عده

                                                 
1
 3۶۶های خالفت شرقی، ص  سرزمینلسترانج، - 
2
 12۵ -112کهزاد، آریانا، ص  - 
3
 83تاریخ سیستان، ص - 
4
 200تاریخ سیستان، ص - 
5
زهماا پوهاناد سیاسی و اجتمااعی آسایای مرکازی ، ترجماه ، تاریخ ۴۶7ص  1بارتولد، ترکستاننامه، ج  - 

 ،7۵ص 
6
 چاپ ایرج افشار 197اصطخری، مسالک و ممالک، ص  - 
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ترک گفتند و بجاهای دیگر که تصور میشد اندک تا مینی برای زنده ماندن 

موجود است، مهاجرت کردند.
1
  

در آن سال، لیث هم دچار مضیقه اقتصادی شد، و درآمد او و پسرانش 

نمود. لیث مجبور شد از قرنین بیرون شود و با  کفاف زندگی آنان را نمی

نج، پای تخت سیستان نقل مکان کند.و بشغلش ادامه دهد. دکان پسرانش به زر

که مرکز پرجوش عیاران و جای آمد و « باب غنجره زرنج»لیث در بازار 

 شد جوانان پرخروش بود، واقع شده بود.

هرچه بدست آوردی با »بگفته گردیزی، لیث که طبعی بخشنده داشت 

پدر خورده بودند،  پسران لیث هم چون بر دسترخوان« عیاران خوردی.

روش پدر را تعقیب و تقلید میکردند. آنها بزودی در میان رفقای خود مردان 

 پروری،  برجسته و بارزی شدند و با شیوه، سخاوت و جوانمردی و رفیق

ً یعقوب که هرچه پیدا میکرد، صرف  دوستان زیاد پیدا کردند. مخصوصا

ب روزی نیم درهم مزد جوانان و جوانمردان مینمود. بقول گردیزی، یعقو

سبب رشد او آن شد که بدان چه یافتی و داشتی جوانمرد بودی و »داشت و 

با مردان خوردی و نیز با آن هوشیار بود و مردانه، و بهر شغلی که بیفتادی 

.« از میان هم شغالن پیشرو او بودی
2
  

روح سرکش یعقوب با شغلش نمیخواند و چون دارای خیاالت بلندی   

ز پای کوره رویگری برخاست و در حلقه عیاران و جوانمردان درآمد. بود، ا

یعقوب از رویگری به عیاری شد و از آنجا به دزدی افتاد و به »بدین طریق 

«راهداری و سپس سرهنگی یافت و خیل )گله اسپ و سواران( یافت.
 3

البته  

درهم  پروراند احتیاج به پول داشت و پانزده خیاالتی که یعقوب در سر می

مزد ماهانه رویگری، تکافوی این مخارج را نمیکرد و ناچار بود که عیاران 

                                                 
1
 18۶تاریخ سیستان، ص  - 
2
 7-۶زین االخبار، ص  - 
3
سبب رشد او آن شد کاه بدانهاه یاافتی و داشاتی جاوانمرد باودی و باا »گردیزی درباره یعقوب لیث گوید:  - 

نیاز باا آن هوشایار باود و مرداناه و بهار شاغلی کاه بیفتاادی از میاان هام شاغالن پیشارو او  مردان خاوردی و

بااودی. پااس از روی)ااری )کااه روزی ناایم درهاام مزدداشاات و هرچااه پیاادا میکاارد صاار  جوانااان میکاارد( بااه 

« عیاری شد و از آنجا به دزدی افتاد و راهداری و سپس سرهن)ی یافت و خیل )گله اسپ و ساواران( یافات

( و نیز در مورد بااج)یری از کاروانیاان توساط یعقاوب لیاث 3۴۶ص  2السیر ج  ، حبیب۶زین االخبار ص )

 الحکایات چاپ بهار رجوع شود. به منتخب جوامع
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را برای راهداری و هدایت کاروانها و همچنین اخذ باج راهها به اطراف 

 بفرستد. و با شیوه عیاری از ثروتمندان شهر چیزی بگیرد. 

یعقوب بزودی در میانه عیاران لیاقت خود را بروز داد و با ابراز   

شایستگی بحیث سردسته گروه عیاران قرار گرفت و با گروه دیگریکه تحت 

)یارفاق بگفته گردیزی، ورقاق بقول « کثیر بن رقاد»رهبری مامایش 

اصطخری( که ظاهراً در شهر چه کش، در هیرمند سفلی فعالیت داشت، یکجا 

های  هجری گروه متحد یعقوب و کثیر مامایش با دسته 232 -31شد. در سال 

دیگر از عیاران سیستان چون گروه درهم بن نضر یکجا شده صالح بن نصر 

اهری بست )احمد بن ابراهیم قوسی( کمک طبستی را در قیام، بر ضد حاکم 

مردم بسیار با او )صالح( جمع شد از سیستان و بست، و یعقوب بن »کردند و 

«لیث و عیاران سیستان او را قوت کردند.
 1

   

هجری بصحنه  232یا  231بن لیث در سالهای  در هر حال، یعقوب 

سیاست علناً کشیده میشود و اولین گامش را به نفع صالح بن نصر بستی بر 

و کار »دارد و این چنان قدمی بود که بست را در کف صالح گذاشت.  می

صالح بن نضر به بست بزرگ شد بصالح و سپاه و خزینه و مردان، و همه 

لیث و عیاران سیستان بود و این ابتدای کار یعقوب  قوت سپاه او از یعقوب بن

«بود.
 2

  

های درخشان خویش، مامای خود )کثیر( را تحت  یعقوب با کارنامه 

شعاع قرارداد و از طرف صالح بستی بنابر موفقیتی که بر حاکم بست و 

هـ(  23۸عمار خارجی درکش آورده بود، مقام سرهنگی شهر بست را یافت )

هـ(  23۹آمیز سیستان بر ضد ابراهیم قوسی ) های موفقیتو سپس در نبرد

شرکت جست و پس از کسب قدرت به نفع درهم بن نصر بحیث سپاهساالر 

لشکر سیستان تعیین شد.کار یعقوب، به تدریج باال میگرفت و بسیاری از 

چون مردی و »به اطاعت و پشتیبانی یعقوب کمر بستند درهم « درهم»یاران 

ث و شکوه او اندردل مردمان بدید، ترسان شد و شجاعت یعقوب لی

.«اندرسرای قرار گرفت که من بیمارم
 3

  

                                                 
1
 192تاریخ سیستان، ص  - 
2
 161تاریخ سیستان، ص  - 
3
 199 -193تاریخ سیستان، ص  - 
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درهم در واقع از قدرت و موقعیت و شجاعت یعقوب و محبوبیت او در  

یی برای از  میان عیاران که سرهنگی آنان را داشت، بیمناک شد و توطئه

ر افتاد تا تماس خود میان بردن یعقوب چید و خود را به بیماری زد و در بست

 را با یعقوب قطع کند و وسیله دفع او را فراهم سازد.

یعقوب که شاید نیت او را نسبت به خود درک کرده بود، پیغام داد که :  

بر باید نشست و بیرون »شود مملکت سیستان را اداره کرد  باین ترتیب نمی

«آی... که با بیماری پادشاهی نیمروز نتوانست کردن.
 1

رهم از این پیغام د  

فرمان داد که یعقوب را »خشمناک شد و به چند تن از سپاهیان خویش 

«بکشند.
 2

یعقوب چون متوجه توطئه شد، پیشدستی کرده، چند تن را بکشت   

و سایرین گریزان شدند. درهم را اسیر کرد و از خانه بیرون آورده به زندان 

ا یعقوب لیث بیعت کردند فرستاد.مردم بالفاصله بعد از دستگیری درهم ب

 2۴۴محرم  2۵« )شنبه پنج روز مانده از محرم سنه اربع و اربعین و مایتی»

شمسی( 23۹حمل  21= ۸۶1آپریل  12هـ = 
3
.  

 

     یعقوب در تالش استقرار حاکمیت ملی :

و همین  بدینگونه جریان تاریخ به نفع یعقوب و عیاران سیستان چرخید

ضر در رأس قدرت سیستان قرارگرفت، حفص بن که یعقوب بجای درهم بن ن

یعقوب لیث متوجه بود اسماعیل را بحیث رئیس شرط )پولیس( تعیین نمود. 

که برای تأمین آرامش و استقالل سیستان و گسترش دامنه نفوذ خود اول باید 

همه مردمان را بخواند و بنواخت، و اسیران »مردم را راضی کند. بنابر آن 

)آزاد کرد( و خلعت داد و سوگندها و عهدها برگرفت، و را بیرون گذاشت 

باز همه دل با اویکی بکردند، و سپاه را روزی داد.
 4

» 

پس از آن یعقوب به فکر حل مسئله خوارج که حیثیت دشمن خانگی او   

وصالح چنان دید که ابتدا دست دوستی و وحدت بسوی  را داشتند، افتاد

گروه که هنوز قوتی در سیستان محسوب  خوارج دراز کند و با رهبران این

                                                 
1
 199تاریخ سیستان، ص  - 
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میشدند، مذاکره کند و دوستی و اعتماد آنها را نسبت بخود و عیاران جلب 

 نماید.

ازهر بن » درین کار، یکی از بستگان خیلی وفادار و دلیر او یعنی  

)که یعقوب او را پسر عم خود خطاب میکرد( دخالت داشت. همکاری « یحیی

ازهر با خوارج  چه از سالها قبل ار ارزنده بود.برای یعقوب بسی« ازهر»

 داشت، دوستی

خوارج، و ایشان را به  ها کرد سوی بزرگان ... پس نامه»

نواختن و نیکوئی گفتن ترغیب کرد، تا هزار مرد به یک راه 

بیامدند، و یعقوب مهتران ایشان را خلعت داد و گفت که از شما 

ک سوار است هر که سرهنگ است امیر کنم، و هر که ی

سرهنگ کنم و هر چه پیاده است شما را سوار کنم و هرچه پس 

از آن هنر بینم جاه و قدر افزایم، پس مردم با او آرام گرفتند.
 1

 » 

  

پس از آن یعقوب پیکی بجانب عّمار خارجی، رهبر خوارج کش به 

نی ئی باو پیغام داد و در آن از حمزه سیستا  آنسوی رودبار فرستاد و طی نامه

حمزه بن عبدهللا »سردار بزرگ خوارج با تکریم بسیار نام برده و گفته بود: 

مردی بود که هرگز قصد این شهر نکرد، و هیچ مردم سکزی را نیازرد، بر 

اصحاب سلطان )خلیفه( بیرون آمده بود، و رعیت سلطان از او بسالمت 

بودند.
 2

 » 

ان )خلیفه( بر مردم یعقوب در این نامه تذکر داده بود که اصحاب سلط 

بیداد میکردند و حمزه حق داشت شر آنان را از سر مردم کم کند.اما امروز 

 وضع طور دیگری است:

یابی،  اکنون حال بر دی)ر گون است، اگر باید که سالمت»

امیرالمؤمنینی )خیال سلطنت( از سر دور کن، و برخیز با سپاه 

برخاستیم، که  خویش، دست با ما یکی کن که ما باعتقاد نیکو

سیستان نیز فراکس ندهیم، و اگر خدای تعالی نصرت کند، به 
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والیت سیستان اندر فزاییم آنهه توانیم.و اگر اینت خوش نیاید، 

به سیستان کسی را میازار و بر همان سنت که اسال  خوارج 

.رو رفتند همی
1

» 

 یعقوب درین نامه از تمام زوایای روحیه ملیت خواهی با عمار سخن 

گفته بود، طوری که عمار نتوانست پیشنهاد او را رد کند و برای مطالعه نظر 

ً به یعقوب پیغام داد که  تا ن)اه کنیم، اما بیش  »او مهلت خواست و عجالتا

«.نیازاریم ترا و کسان ترا
2

 

ازين   عد يعقوب  ه تنظريم امرور داخلرر سيسرتان پرداخرت، صکرامر  ره 

اشت و دفاتر ديروان را اصرالح کررد و  ره نواصر دور دست از جانب خود گم

گرفتن خرا( دستوراتر صادر کررد کره در آن پنجصرد درم مرال کمترر داشرت 

از ماليررات معرراف شررد   ررود.  عررد از آن  رره سرررکو ر دشررمنان سرررکوفته خررود 

ار( پرداخت و هردو را در سرال  هجرری دسرتگير کررد و  ۲۵1)صالح، و عم 

 از ميان  رد. 

 رخرد و  ديگری همه  ه نفع يعقوب و عياران مرديگر وقايع يکر  عد 

دامنه نفو  و قدرت خود را تا وادی کا ل و سند و مکران و هرات و پوشنه 

و کرمان و پارس و  لخ و  خارستان و نيشاپور و سراسر ايران  س  ميدهد 

  3 و تصميم ميگيرد  غداد را مسخر کند.

  توجه یعقوب نسبت به مردم و کشورش: 

جزئیات احوال  هاز تۀ اجتماع سیستان برخاسته بود و ب چون یعقوب

یافت و چنان   ای، کیفیت کار آنان را در می  مردم آگاه بود. به اندک اشاره

نبود که بتوان با دروغ او را فریب داد. در سفری که به نیشاپور رفته بود، 

تاد تا ی را به سیستان فرسقاصدخبر نباشد،   برای اینکه از اوضاع سیستان بی

وضع آنجا را بدو گزارش دهد. این قاصد مدارک فراوان جمع کرده بود تا به 

یعقوب گزارش دهد، اما یعقوب که فرصت زیاد نداشت رو به قاصد کرد و با 

 سه سئوال همه احوال سیستان را دریافت. داستان این بازپرسی جالب است:
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 ه رجوع شود.جلد سوم، از نویسند
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که معموال در یعقوب پرسید: به مظالم بودی )مظالم جای بوده است » 

طلبیدند یعنی   روزهای بارعام مردم بدانجا آمده و از حاکم و قاضی داد می

« امیر آب»شکایات خود را عرضه میداشتند( گفتا: بودم. گفت هیچکسی از 

 گله کرد؟ گفت: نه، گفت الحمدهللا! 

باز گفت: به پای چوب عمار گذشتی؟ )ظاهراً چوبی بوده است که 

کرده بودند و بدین نام شهرت یافته بود و معموال جوانان  عمار را آنجا بردار

کردن به آنجا میرفتند ( گفت: گذشتم. گفت کودکان بودند  اغلب برای بازی

 آنجا؟ گفت نه، گفت الحمدهللا! 

: به پای منار کهن بودی؟ گفتا بودم. گفت: روستاییان بودند؟ پس گفتا

 گفت نه. گفت: الحمدهللا! 

ها عرضه دارد، یعقوب  سخن آغاز کند و نسختپس مرد خواست که 

گفت بدانستم، بیش نباید )یعنی بیش از این به توضیح ضرورت نیست( مرد 

برخاست و پیش شاهین بتو  رفت و قصه باز گفت: شاهین گفت تا بر رسم 

)یعنی ببینم که سخن از چه قرار است( شاهین پیش یعقوب شد. گفت: این مرد 

که بگوید. گفت: او همه بگفت و شنیدم. کار سیستان  خبرها آورده است باید

اندر سه چیز بسته است: عمارت، و الفت و معاملت... هر سه بر رسیدم، 

عمارت، حدیث امیر آب است. پرسیدم که اندر مظالم هیچکس از امیرآب گله 

کرد؟ گفتا نه. دانستم که اندر حدیث عمارت تاخیر نیست )یعنی که آب هیرمند 

تقسیم میشده و بدین جهت کسی از میراب گله نکرده و شکایات  به عدالت

 نداشته است(.

جمعی باید باشد( و  وبکی )ظاهراً نوعی بازی دستهچ، ابتدا آن الفتو 

کی به پای چوب عمار کودکان بتعصب میان فریقین تابرافتد، و اصل جو

ست. کنند، پرسیدم، گفتا: نبود. دانستم که الفت بر جای است و تعصب نی

سدیگر معاملت عمال و رعیت باشد، چون بر رعیت زیادت و بیدادی باشد 

تدبیر خویش به پای مناره کهن کنند و آنجا جمع شوند و به مظالم شوند، چون 

نیابند، هم آنجا آیند و تدبیر آویختن کنند )یعنی بخیال شورش افتند(، چون 

«چه پرسم؟ نبودند، آنجا دانستم که بر رعیت جور نیست... بیش از
1
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از این داستان به توجه مخصوص یعقوب لیث نسبت به وضع اجتماعی 

بریم که تا چه حد به این مسایل دقیق  مردم سیستان و همشهریان او پی می

 بوده است.

از تاریخ سیستان اشاره به این روایت  ادکتر باستانی پاریزی هم ب

که در زمان یعقوب به مسأله تقسیم هیرمند است  ،نخست»شود که: یادآور می

حد نهائی تنسیق و نظم رسیده بوده است. کسانی که با کیفیت تقسیم آب د 

رمناطق خشک و نزدیک کویر آشنایی دارند، میدانند که بیشتر مشکالت 

آید. ظاهراً  ها پیش می مردم بر اثر بیعدالتی در تقسیم آب قنوات و رودخانه

لکین چندان دقت کرده رعایت یعقوب در تقسیم آب و قراردادهای بین ما

انصاف را به خرج داده و سهم هر کسی را به اندازه احتیاج و مصرف خود 

تعیین کرده که هیچکس از این بابت به مظالم و دادگستری شکایت نبرده بوده 

است. همان کاری که قرنها بعد شیخ بهایی عاملی با احاطه بر علوم ریاضی 

 رد.و هندسه در تقسیم زاینده رود ک

ایجاد وحدت و یگانگی در مردم سیستان بوده است. قبل از -نکته دوم 

ها  یعقوب، در مردم سیستان دود ستگی شدید حکمفرما بود که نمونه آن سمکی

ای  ها بوده اند و هر کدام با بستگی به طایفه  ها و تمیمی ها و بکری و صدقی

ه تنها این دو دستگی را اند. و یعقوب ن  انداخته راه می« حیدر نعمتی»جنگهای 

انداخت، بلکه حتی دشمنان شخص او یعنی خوارج نیز از فدائیان او شدند و  بر

ها با او همکاری کردند. ظاهر امر این است که یعقوب همه جا با  درجنگ

تقویت روحیه ملی مردم سیستان را یک کاسه کرده و باعث شده است که در 

 ری بنگرند و اختالفات کوچک داخلی مورد مسایل زندگی از نقطه نظرباالت

 های دور دست بدوزند.  گذارده چشم به تسخیرسرزمینرا کنار

نکته سوم، عدالت اجتماعی و توجه به اقتصاد جامعه بوده است. او با 

تنظیم دفاتر مالیاتی و محاسباتی و معافیت فقراء و ضعفاء از مالیات و حتی 

مالکان و پولداران، یک اصالح  کردن به آنان و اخذ مازاد عایدات کمک 

اجتماعی عظیم را در جامعه خود پدید آورد بوده است. در مورد رسیدگی به 

رسی نیز ظاهراً پایه مستحکمی ریخته بود، چنانکه در مورد  شکایات و داد

منصبان خود نیز ازجهت بیعدالتی و تجاوز به   مجازات سرهنگان و صاحب

 مردم اندک تسامحی نداشته است. 
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 رسیدگی به داد خواهان:   

از خود داشت که سبز خضراء یا میدانی  درشهرزرنج،قصر یعقوب 

در آنجا می نشست تا مردم عرض حال و شکوای خود برای بارعام یعقوب 

داد دادخواهان می پرداخت .تاریخ سیستان داستان ه ند و او بکنرا بوی تقدیم 

راء بیاد می دهد که خیلی ین خضاالبی از عدالت و رسیدگی یعقوب را درج

  .است ندهآموز

روزی یعقوب در خضراء قصر خود برای بار عام  ،روایت بنابراین 

اندر  ،ک نشسته و سر به زانوی اندوه نهادهنمردی بدید به سر کوی سی» ،نشسته بود

رملک گوی ، گفت اگحال بر  :وقت حاجبی بفرستاد که آن مرد را پیش من آر، بیاورد گفت

ای ملک حال من صعب تر از آن  :گفت .فرمود تا مردمان برفتند ،تا خالی کنندفرماید 

سرهن)ی از آن ملک هر شب یا هر دو شب بر دختر من فرود آید  .است که بر توانم گفت

گفت  .و ناجوانمردی همی کند و مرا با او طاقت نیست ،از بام بی خواست من و از دختر

به پای بیا چون او بیاید اینجا  ،)فتی ؟ برو به خانه شواالباهلل چرا مرا ن ةقو الحول وال

چنانکه خدای  ،خضراء مردی با سپر و شمشیر بینی باتو بیاید و انصا  تو بستاند

مردی با سپر و شمشیر  ،مرد برفت آن شب نیامد دی)ر شب آمد .فرمودست ناحفاظان را

ر پارس و آن سرهنگ اندر آنجا بود با او برفت و به سرای او شد بکوی عبدهللا حفص بد

فروز چون یتارکش بزد و بدونیم کرد و گفت چراغی ببریکی شمشیر  ،سرای آن مرد بود

پدر ن)اه کرد  .بخورد  ،نان آورد ،گفت نان آور .آب بخورد ،آبم ده [:گفت]بفروخت 

باهلل العظیم که تابا من این  سخن ب)فتی  :پس مرد را گفت  .یعقوب بود خود به نفس خود

ان و آب نخوردم و با خدای تعالی نذر کرده بودم که هیچ نخورم تا دل تو از این شغل ن

.«فارغ کنم ..
 1

  

با چنین روحیه عدالت پسندانه بود که شخصیت یعقوب لیث روز بروز 

 در دل مردم جای میگرفت واو را پشتی بانی میکردند.

سگزیان رهبری یعقوب وعمرو بن لیث،  ۀدرسای» به عقیدۀ بوسورت   

ناگزیر به دادن باج کردند  پابرهنه و بی چیز، خلفای عباسی را گرفتار تنگنا و

طاهریان اشرافی را از والیتداری خراسان برداشتند. برسراسر جنوب  و

اصفهان استیال یافتند وبلند پروازی های آنان تابدانجا  ایران تا اهواز و

مودریا و سرزمین آن شدند تاحاکمیت خود را درآن سوی آ رسیدکه بر

از این گذشته، سالحهای مسلمانان با چنان  .ماوراءالنهر نیز گسترش دهند
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فراسوی آن برده می شد  شور وگرمی از راه زمینداور و زابلستان به کابل و

که تا آن زمان سابقه نداشته است.
 1

» 

توجه خاص یعقوب نسبت به مردم و همشهریانش مردم سیستان را به 

ئی در آنها پدید   های اجتماعی برانگیخت و روحیه همکاریشدن و  متشکل

آورد که در زیر لوای یعقوب )سرهنگ عیاران( اسپان خود را در کنار دجله 

ها  گشائی و در ساحل خزر و حاشیه جیحون آب دادند. این فتوحات و کشور 

های  یک اثر عظیم اقتصادی برای سیستان در برداشت یعنی با نرفتن کاروان

و خراج درهم و دینارهای سیستان و خراسان به بغداد و با آمدن اموال  باج

بسیار از کرمان و فارس و کابل و بلخ و خراسان به سیستان، یک تحول 

اقتصادی بزرگ در زرنج پدید آمد و کار بجای رسید که این شهر در قرنهای 

ر سوم و چهارم هجری )نهم و دهم میالدی( از بزرگترین شهرهای آسیا د

شرق میانه بشمار میرفت و تنها اجاره بهای یکی از بازارهای آن که بنام 

یاد میشد روزی هزار درهم بود.« لیث و بازار عمر»
 2

  

همکاری برادرش عمرو و بنی عم  یعقوب لیث در مورد کارهای داخلی

و سرداران فداکاری مثل عزیز بن عبدهللا و شاهین بتو و غیره در « ازهر»او 

تأثیر داشته است، او با اینکه شب و روز یک لحظه از جنگ آسایش  توفیق او

نداشت و تمام مدت عمر )دوران قدرت( را بر پشت اسپ گذارند و در واقع 

به پا افگندن شارستان  »موزه از پای بیرون نکرد، اما باز هم توفیق او در 

«غزنین
3

ها به کمک برادرش عمرو و تعمیر مسجدی در سیرجان و امثال آن 

بس عجیب و شگفت مینماید وعالقه او را به جهانداری به همراه جهانگیری 

نشان میدهد.
 4

» 

 

 یعقوب به خلیفه بغداد:پیام 
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رتبیال را بکشات و پنجاوائی بار خاود ب)رفات و از »گردیزی در شرح فتوحاات یعقاوب لیاث مینویساد کاه  - 

تهاران(  1327چااپ 139ص «)رفات و شارساتان غازنین را بپاا اف)ناد...آنجا به غزنین آمد و زابلساتان ب)

 .امده است̃انجاکه از سرازیرشدن سیالب در شهر یادشده̃در تاریخ بیهقی نیز این مطلب
4
 98-29۶یعقوب لیث، ص  - 
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يعقوب عياری و ن پرستر  ود که  ا سل ه خلفا در خراسران و ايرران 

 شدت مخالف  ود و  اور داشت کره خلفرای  غرداد فقر  از را  غردر و مکرر و 

اند و  رره مسررايل مرر ه ر نيررز کررو کترين عالقرره  شسررتهتزويررر  رمسررندخالفت ن

وتررروجهر ندارنرررد، از ايرررن رو  فرمررران خليفررره اعتنرررائر نميکررررد. و  رررون  رررر 

هجری مسل  شرد، جمعرر آواز  انداختنرد کره او عهرد و  ۲۵۹نيشاپوردر سال 

فرمان اميرالمومنين )خليفه( نردارد، زيررا کره  غرداد وی را خرارجر ميشرمرد. 

ان آگررا  شررد، فرمرران داد کرره کليرره  زرگرران نيشرراپور را يعقرروب  ررون از جريرر

 دعوت کنند تا او فرمان خليفه را  آنان نشان دهد.

یعقخوب فرمخخان داد تخا هخخزار »پرس از آنکره رجررال نيشراپور گرررد آمدنرد: 

غالم، سالح پوشیدند و هر یک سپر و شمشیر و عمودی سیمین یازرین از 

محمد بن طاهر برگرفته بود، در  همان سالح که در نیشاپور بود و از خزانه

دسخخت گرفتنخخد و خخخود برسخخم شخخاهانه نشسخخت و غالمخخان در دو صخخف پخخیش او 

بایسخختادند سخخپس فرمخخان داد تخخا نیشخخاپوریان درآمدنخخد و پخخیش او بایسخختادند. 

گفت: بنشخینید پخس حاجخب را گفخت: آن عهخدامیرالمؤمنین بیخار تخا بخر ایشخان 

ان دستاری مصری پیچیخده بیخاورد و بخوانم، حاجب اندر آمد و تیغ یمانی می

دستار از آن بیرون کخرد و تیخغ پخیش یعقخوب نهخاد و یعقخوب تیخغ برگرفخت و 

بجنبانید آن مردمان بیشختر بیهخوش گشختند، گفتنخد مگخر بجانهخای مخا قصخدی 

دارد؟ یعقوب گفت: تیغ نه از بهر آن آوردم که بجخان کسخی قصخد دارم، شخما 

مخومنین نخدارد خواسختم بدانیخد کخه دارم. شکایت کردید که یعقوب عهخد امیرال

 مردمان باز جای خود آمدند.

 باز گفت: امیرالمخومنین را بخه بغخداد مگخر نخه ایخن تیخغ نشخانده اسخت؟  

گفتنخخد بلخخی، گفخخت: مخخرا بخخدین جایگخخاه نیخخز هخخم ایخخن تیخخغ نشخخاند. عهخخد مخخن و 

امیرالمخخومین یکخخی اسخخت پخخس فرمخخان داد تخخا هرچخخه از آن مردمخخان از جملخخه 

ن بودنخخخخد در بنخخخخد کردنخخخخد و بکخخخخوه اسخخخخپهبد )قلعخخخخه الش سیسخخخختان( طاهریخخخخا

ام بخخر خلخخق خخخدای تبخخارک و  فرسخختاد.دیگران را گفخخت مخخن داد را بخخر خواسخخته

تعالی و برگرفتن اهل فسق و فساد را واگر نه چینن بودمی ایخزد تعخالی مخرا 

  1 «ها ندادی... تا کنون چنین نصرت

                                                 
1
 ۲۲۲تاريخ سيستان، ص  - 
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یعقخوب بسخیار گفتخی »سرد: مؤلف تاريخ سيستان در جای ديگرری مينوي

کخخه دولخخت عباسخخیان بخخر غخخدر و مکخخر بنخخا کخخرده انخخد، نبینخخی کخخه بخخا بوسخخلمه و 

ابومسلم و آل برامکه و فضل بن سهل با چنخدان نیکخوئی کخه ایشخان را انخدر 

  1« آن دولت بود، چه کردند؟ کس مباد که بر ایشان اعتماد کند.

وبی اطالع از این سخنان یعقوب نشان میدهد که وی مردی بیسواد 

 تاریخ خالفت عباسیان و برخورد شان با رجال نامدار خراسان نبوده است.

خیانت بود. دولتی بود که حاصل  براستی دولت عباسیان دولت غدر و

رنج و فداکاری واز جان گذشتگی خراسانیان بود، اما آنها تمام کسانی را که 

، به غدر وخیانت هالک در راه به قدرت رساندن آنان جان فشانی کرده بودند

کردند. ابوسلمۀ خالل، با همه سعی وکوشش خود که در نشر دعوت آنها کرده 

بود، به سبب بدگمانی کشته شد. ابومسلم نیز که درواقع دولت عباسیان ساخته 

و پرداختۀ او بود، از بدگمانی آنها در امان نماند. برمکیان هم از این 

فتند. خاندان سهل نیز همین سزا را دید سرنوشت شوم  وغم انگیز رهائی نیا

 واین رفتار خدعه آمیزی که عباسیان، در حق سرکردگان خراسانی کردند،

 بی تردید نفرت انگیزبود.

 

از شعر المتوکلی که از جانب یعقوب لیث برای خلیفه معتمد فرستاده شده 

ت دبرمی آید که او در صدد بوده تا درسایۀ درفش کاویان بر همه امم سیا

  ر سریر ملوک عجم برآید وخاندان عباسی را براندازد.جوید وب

(هجری از تند ترین 24۸ -232المتوکلی اصفهانی از ندمای المتوکل عباسی)

افراد شعوبیه است.اشعار زیرین او که از قول یعقوب لیث به خلیفۀ بغداد 

 نوشته شده، است، درمعجم االدباء یاقوت حموی بدینگونه نقل شده است: 

 انا ابن االکارم من نسل جم          وحائـز ارث ملوک العجم

 ومحیی الذی بادمن عـزهم          وعـفی علـیه طوال القــد م

 وطالب او تار هــم  چهــرة         فـمــن نام عـن حقهم لم انم

                                                 
1
 203تاریخ سیستان، ص  - 
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 معی علم  الکا  بیان الــذی          به ارتــجی ان اسود االمم

 ــمعــین         هلمــوا الی الخلع قبل الندمفقل لـبنی هاشم  اج

 ملکنا کم عنـــــوة  بالــرما         ح طعناً وضرباً بسیف خذم

 و اوال کم  المـلک  آبـاء  نا           فـما ان و فیتم بشکر النعم

 فعودوا الی ارضکم بالحجاز        اللکم الضباب ورعی الغنم

بحــد الحسام وحر  القلم    فانی  ساعلو ســریر ملوک      
1
 

من فرزند آزادگان جم نژاد » ترجمۀ این شعردر فارسی چنین است:

وصاحب ارث پادشاهان عجم استم. وزنده کنندۀ آنچه عزت آنان که از میان 

رفته وطول ایام قدیم برآنها قلم فراموشی کشیده است. من آشکارا خواهان 

م پوشد،من چشم نخواهم بست. درفش انتقام آنانم واگر کسی ازحق ایشان  چش

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 حکومت دادیم وپدران ما پادشاهی را به شما دادند، 

مت ها وفا نکردید، پس بازگردید به حجاز سرزمین خود اما شما به شکر نع

برای خوردن سوسمار وچرانیدن گوسپندان. وآنگاه به یاری شمشیرتیز نوک 

«قلم، من برتخت پادشاهان خواهم نشست.
2

 

فکری نسبت به خلفای بغداد عزم لشکر  یعقوب با چنین عقیده و طرز 

می  –هجری قمری  261  شعبان  1۸کشی به فارس نمود . سر انجام روز 

خود را به  میالدی سیستان را ترک گفت  و ازهر بن یحیی بنی عم  ۸75

جانشینی تعیین کرد. ضمناً سرداران شکست خورده و اسیر سابق ، یعنی علی 

بن حسین بن شبل قریشی و احمد بن عباس هاشم و محمد بن طاهر را نیز  

  همراه گرفت . 
 

 

 یعقوب :ت سیاسی شخصی

های او به عنوان مردیکه از  لیث و رشادت ه سرگذشت یعقوبمطالع  

گری )مسگری( به پادشاهی رسید و پادشاهیکه از سفطه بازی سیاسی  روی
                                                 

1
 148 دکتر زبیح هللا صفا،حماسه سرائی در ایران، ص - 
2
 لینک پیام یعقوب لیث به خلیفۀ عباسی دریوتیوب  به شرح زیر است: - 

https://www.youtube.com/watch?v=uC8VIwfU_G0 
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او را بحیث نفرت داشت و باتکای شمشیر و لشکریکه ازدل و جان، 

دوست میداشتند و همراهیش میکردند، جالبترین بخش  "سرهنگ عیاران"

لیث مردی آهنین تصمیم بود، یکی از دشمنانش   بتاریخ کشور ماست. یعقو

فرمان روای طبرستان او را از لحاظ عزم راسخ و  علوییعنی حسن بن زید

 . بودنامیده « سندان»اراده پوالدینش 

شناس،   یعقوب به تمام معنی یک سرباز بود. سربازی پرکار، وقت  

عقوب مثل همه عمل و پیکار بود. ی ۀکه همیشه آماد بتخشن، نافذ و پرهی

هرگز فرصت این را نداد که لشکریانش به تن  ،قهرمانان جنگجوی تاریخ

آسایی بپردازد. )یا الاقل این فرصت را نیافت( و خود او نیز مردی بود از 

زره پرورده شده بودند و فراش   زاده و در جامه  بر خانه زین »جمله کسانیکه 

                          جوئی نیفتاد.  آسائی و هوس  او هرگز در فکر تن« زین بود. شب آنها نمد

وقتی ارادۀ سفری داشت و ایام تابستان بود، رخت و سالح  »گویند: 

پوشیده بر بامی در آفتاب ایستاده بود و انتظار وقتی را میکشید که منجمان 

تعیین کرده بودند. یکی از ندما معروض داشت که هوا به غایت گرم شده 

ئی استراحت کنند تا وقت مقرر نزدیک شود به   پادشاه در سایهاست اگر 

صواب نزدیک خواهد بود. یعقوب گفت که هرگاه مرا تاب گرمی آفتاب نباشد 

و به استراحت خود را عادت فرمایم. فردا، در معرکه جنگ تاب تندی نیزه و 

«شمشیر و تیر چگونه دارم، و بکدام استعداد بر دشمنان حمله آورم؟
1
  

پوشید. بر روی زمین   یی داشت. لباس کرباس می  عقوب زندگی سادهی

نشست و سرش را روی شمشیر گذاشته، میخوابید و فقط در وقت رسمیات  می

پذیرفت گارد مخصوصی را بدور خود جمع   آنهم در حاالتیکه سفیری را می

بود بود و متشکل از دو بخش   او می میکرد. این گارد از بهترین افراد عساکر

نظامیان بخش اول گرزها  که هر بخش آن از هزار نفر تشکیل میشد.

ئی داشتند.  های نقره های طال و بخش دوم گرز و کوپال وکوپال
2

یعقوب   

ً تمام امور نظامی و اداری را فیصله میکرد و درین مورد رائی  شخصا

 . داشتهیچکس را قبول ن

                                                 
1
 281یعقوب لیث،ص باستانی پاریزی، - 
2
 76ص  ترجمۀ زهما،، تاریخ سیاسی واجتماعی آسیای مرکزی،474، ص 1ترکستان نامه، ج بارتولد، - 
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ی سلوک یعقوب، عامل قوی نامرئ» محقق انگلیسی، قول بوسورته ب

گذشته از نفرت او از خانواده عباسی، ظاهراً عشق مفرط او به فتوحات و 

از میتوان  به کشورگشائی شدید یعقوب را ۀلشکرکشی بوده است. این عالق

خالل منابع موجود که اخالق شخصی و همچنین انطباع مسلمانان معاصر و 

گردآوری نمود،.  ،خشندب  گیری او را انعکاس می  تهورات و جسارتهای زمین

ً شخصی درون ا ین منابع همه متفق گرا بوده و   القولند که یعقوب طبیعتا

گذاشت. اکثر وقت خود   خیاالت و افکار و اسرارش را با کسی د رمیان نمی

نمود و بدون استشاره   را در انزوا و بدون ندیم و حاجب و دربان سپری می

ای   معموالً فقط برادرانش و عده .ختپردا  ملتزمان به حل و عقد امور می

اند، و خیمه   خوانده شده« العزیز»ل مسعودی ودیگر از اطرافیان او، که به ق

شد، اجازه ورود به   و خرگاه ایشان در پیرامون بارگاه یعقوب کوفته می

بست و کمتر   پیشگاه او را داشتند و بس. به ندرت تبسمی بر لبان او نقش می

د که یعقوب باری هی دمریخ سیستان به مناسبتی خاص تذکرخندید و تا  می

بسیار بخندید، گفته شده که یگانه تفریح او آن بود که تمرینات )جنگهای غیر 

را تماشا مینمود. حقیقی( غالمان جوان خود
1
  

خود را وقف زندگی یعقوب سپهساالری بود که  بوسورت می افزاید :

وغ او درین فن، هنوز چنانکه باید مسلک نظامی کرده بود ولی با وصف نب

حیث رویگر او را معتاد ه یعقوب ب ۀمعرفی نشده است. آغاز زندگی درویشان

به یک حیات بدون تکلف گردانیده بود. چندانکه هیچگاه به خوشگذرانی 

این نوع زندگانی ه عالقه نگرفت و از آن لذت نبرد. پسر رویگر سیستانی ب

شان در  مشق احاد سپاه خود ساخت، و مانع ساده و بدون آرایش خود را سر

زیرا که تراکم مواد در رفتارهای سوق الجیشی  ،ازدیاد محتویات چانته گردید

. چون میخوابید ستکا  شان میجنگی نمود و از قدرت   شان ثقلت می  بر دوش

ساخت و گاهی علم   از نمد کهنه زین اسپ خود نالی و از سپرش بالش می

غذاي او را معموال از مواد خوراکی پیدا  .نهاد  ر میپیچیده را زیر س

کردند: از قبیل نان جوین، برنج، نوش پیاز، زردک و   وارسیستان درست می

                                                 
1
 -۵0ص  ، مقاله لشکریان صفاری، از بوسورت ترجمه پوهاند سارور هماایون  13۶۴ل مجله آریانا، سا - 

۵1 
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غذای یعقوب منحصر به پیداوار سیستانی نبود،  به قول مسعودیالبته  .ماهی

س گوسفند کشته و در پنج دیگ أهر روز در مطبخ یعقوب بیست ر بلکه

« خبیصه» را بامقداری پخته میشد. یعقوب حصه آبگوشت خودبرنجی بزرگ 

فالوده که از شهد و  و (خرما و نشایسته بود که ترکیبی از شیره انگور یا)

باقی بین غالمان سرای و ملتزمین او  نشایسته ساخته میشد، برمیداشت و

تقسیم میگردید.
1
  

مول را یعقوب برای تأمین زندگانی لشکریان خود جایداد مردمان مت

 درآمد را داشت. او به پیشه  ضبط میکرد، ولی رعایت حال مردم ناتوان و کم

وران و کشاورزان و طبقات پائین اجتماع که خود از ته آن برخاسته بود،  

که کمتر از پنجصد درهم را عطوفت و مهربانی مینگریست و  کساني ۀبدید

ه آنها صدقه هم میداد.ب از دادن مالیات معاف کرده بود وحتیداشتند،  آمددر
 2

  

از باب صدقه هر روز، هزار » لیث  بنا به گفته مؤلف تاریخ سیستان، یعقوب  

دینار همی داد و از باب جوانمردی و آزادگی هرگز عطا کم از هزار دینار 

نداد . و ده هزار و بیست هزار و پنجاه هزار دینار و درم بسیار داد و پانصد 

را  که نیز نزدیک او آمده بود.دبن زیا  هزار دینار داد عبدهللا
 3

 » 

البته متمولین و مالکین بزرگ هرگز از آسیب مصادرۀ یعقوب در امان 

پیه اندر شکم » نبودند و چنانچه از کلمات کوتاه برادرش عمرو که گفته بود:

گنجشک نباشد، اندر شکم گاو گرد آید.
 4

آید که درآمد دیوانی را از   برمی«  

 آورد، نه از فقرا و ناتوانان.  پولداران بدست میمتمولین و 

روی کار آمدن یعقوب و برادرانش در واقع  »بقول باستانی پاریزی: 

آغاز یک تحول اجتماعی بزرگ در سیستان و شهرهای بزرگ دور و 

مندان، یکباره  نزدیک آن بود. بدین معنی که طبقات حاکم و پولداران و ثروت

آنان مصادره شد و در برابرآن یک طبقه حاکم از از میان رفتند و اموال 

های اشراف نفوذی نداشتند پدید   مردم سافل و کسانی که هرگز در دستگاه
                                                 

1
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2
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ها را از  آمدند و پیه« ها گنجشک روزی»آمدند و در واقع بقول عمرو، این 

ها درآوردند.« بشر فرقد »شکم اشخاصی مثل 
 1

 » 

م دقیقی برقرار کرده بود، یعقوب در بین صفوف لشکر دسپلین و نظ

آنگاه که در طبرستان به جنگ داعی کبیر علوی موسوم به الحسن بن زید 

همراه داشت. این رسول از مراعات نظم و با خود رفته بود، رسول خلفیه را 

دسپلین دقیق در بین لشکر او به حیرت افتاده بود و دیده بود که یعقوب 

 وگاه هزیمتیان الحسن باز دارد. توانست سپاهیان خود را از غارت ارد

کشی در فارس بود  مسعودی شرح دیگری نیز دارد و آن هنگام لشکر

امرداد که لشکریان ستوران را از چرا باز داشته آماده حرکت ناگاه که یعقوب 

امر آگاه شد علف را از دهن اسپ  اینیکی از حشمیان یعقوب چون از .شوند 

سرهنگان او، در حالیکه برهنه بود و بر دوش  خود کنده به راه افتاد. یکی از

سالح، فوراً حاضر گردید و گفته شد که وی هنگام شنیدن امر یعقوب مشغول 

 استحمام بود.

که به پیش مانند شیری بودقدم میگذاشت پسر لیث چون به میدان جنگ 

داغی که پایین تر از  می شتافت وهرکه با او مقابل میشد، نابود میگردید.

ش بازمانده بود، جراحت ناگواری بود که در حرب خوارج برداشته رخسار

ی از رخسارش را برده و قسمتکه بر روی او فرود آمده بود بتی ضرگویا بود 

پس از التیام همچنان شدیار مانده بود. روایتی است که یعقوب مدت بیست 

روز از مجرای نی غذا میخورد، و با این وصف هنوز شمشیر بر زمین 

 شته و میدان را ترک نگفته بود. نگذا

خطاب « سندان»او در ایالت کسپین، الحسن بن زید او را دشمن 

میکرد، چون که بردباری و تحمل رنج فراوان در او سراغ کرده بود.
2

حتی  

مخالفینش تصدیق داشتند که لشکریان او زیر لوای زعامت خدا داده او تحمل 

 بردیاری غریبی نشان میدادند. و

میالدی یعقوب ، ابراهیم بن الیاس بن اسد ۸۶7هـ/  2۵3ل در سا

سامانی سپهساالر محمد بن طاهر را از هرات اخراج نمود و سپس در جنگ 
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پوشنگ نیز او را شکست فاحشی داد. وی به نیشاپور عقب نشست و مشوره 

و ابراهیم به »... اش به محمد ابن طاهر این بود که با عیاران صلح کند:  

ی محمد بن طاهر شد. و گفت با این مرد )یعقوب( حرب هیچ هزیمت سو

نیاید، که سپاهی هولناک دارد وازکشتن هیچ باک نمیدارند و بی تکلف و 

زدن هیچ کاری ندارند، گویی که از  نگرش همی حرب کنند و دون شمشیر بی

اند، و به فرمان اویند،   اند، و خوارج همه با او یکی شده  مادر حرب را زاده

واب آنست که او را استمالت کرده آید تا شر او و آن خوارج بدو دفع باشد، ص

منش و غازی طبع. مردی جداست وشاه
 1

 .» 

روایت  . بیهقییعقوب جوانمرد و آزاده بود و آزادمردان را قدرمینهاد

یعقوب قصد نیشاپور کرد تا محمدبن طاهربن عبدهللا بن طاهر :» که  میکند

یرد، و اعیان روزگار دولت وی به یعقوب تقرب کردند امیر خراسان را فروگ

تربباید شتافت که ازین خداوند  زود:» که  و قاصد مسرع فرستادند با نامه ها

ما هیچ کارمی نیاید جزلهو، تا ثغر خراسان که بزرگ ثغری است بباد 

سه تن از پیران کهن تِر داناتر سوی یعقوب ننگریستند و بدو هیچ « نشود.

بر در سرای محمد طاهر می بودند. تا آنگاه که یعقوب لیث  دند وتقرب نکر

در رسید و محمد طاهر را ببستند، این سه تن را بگرفتند و پیش یعقوب 

: یعقوب گفت: چرا بمن تقرب نکردید چنانکه یارانتان کردند ؟ گفتندآوردند. 

توپادشاهی بزرگی و ازین بزرگترخواهی شد، اگرجوابی حق بدهیم وخشم 

گیری بگوییم .گفت نگیرم، بگویید! گفتند: امیرجز امروز ما را هرگز دیده ن

است ؟گفت ندیده ام .گفتند به هیچوقت مارا با او و او را با ما هیچ مکاتبت و 

مراسلت بوده است ؟گفت نبوده است . گفتند پس ما مردمانی ایم پیر و کهن 

ایشان نیکوئیها دیده وطاهریان را سالهای سال بسیار خدمت کرده و دردولت 

و پایگاه ها یافته ، روا بودی ما را راه کفران نعمت گرفتن و بمخالفان ایشان 

تقرب کردن اگرچه گردن بزنند؟ گفتند پس احوال ما این است و ما امروز در 

دست امیریم و خداوند ما برافتاد ، با ما آن کند که ایزد عزاسمه بپسندد و از 

د. یعقوب گفت : بخانه ها باز روید و ایمن باشید جوانمردی و بزرگی او سز

که چون شما آزادمردان را نگاه باید داشت و ما را بکار آیید. ایشان ایمن و 
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شاکر بازگشتند و یعقوب پس از این جمله آن قوم را که بدو تقرب کرده بودند 

ا فرمود تا فروگرفتند و هرچه داشتند پاک بستدند و براندند ، و این سه تن ر

برکشید و اعتماد ها کرد در اسباب ملک.
 1

 » 

 

 
در اينجا مر زي د تا ق عه شرعری را کره يرک شرهروند يعقروب ليرش  ره 

 ياد او سرود  است  رای صسن ختام ياد نامه يعقوب  از تاب دهم :

 به یاد یعقوب لیث

 ندد  ترا ياد ميکـديـــای رنجــه دل        مه ايجاد ميکند ــلم واهـهر جا که ظ

 و شاد ميکندــاسه تـمــتـاريخ را ص       ون ــ ار و ديار قيام و خــاس ـور  ت

 ن  غداد ميکندـرز   رتــو لــنـام ت        ی ای خشم سيستانارکشيد  ـتا تي   

 ـرهاد ميکندـداعر فــ س  يستون ت        در صجم  ر کرانه عشن و اراد  ات

 يام تو  نيـاد ميکندــز قــر معجـــ         ويع راـايران زمين اساس رهائر خ

 فس  ـاد ميکندــيـد در نــ ر امـــع        ه يـاد تـوـائر کــای آفتـاب ص ح ره
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 جوم صاعقه  يداد ميکندــهشب در        اين ق يله رفتتواز حضور خورشیدبی

 ندعه فـرياد ميکـدر دست های فاج        يعقوب ليش خيـز و   ين سيستان تـو

 تن آزاد ميکند ؟ـدام تهمــــديـگر ک        غاد فتاد  راـــا  شــدردا که اين  ه  

        جان از کمند مهلکه  يرون نمر رود 

 ه اعتماد  ه صياد ميکندــصيدی ک

 )شعرازجواد مصمدی خمک سيستانر(

  

 جانشین یعقوب، عمرو لیث :

بوده است چنانکه  همان روح تقوی و خداپرستی در برادر او عمرو نیز

اش پنجصد مناره مسجد و هزار رباط )کاروان   او هم در دوره حکمروایی

سرای( کرد و از جمله مسجد جامع شیر از را ساخت و مسجد جیرفت را بنا 

کرد که معروف است هر شب هزار شمع در شبستان آن افروخته میشد. 
1
  

 

علی بر بالین او وقتیکه یعقوب وفات مي یافت، دو برادرش: عمرو و   

حاضر بودند. اما چون عمرو چندی قبل از آن قهر کرده و به سیستان آمده و 

تر بود. برادران یعقوب  تازه بازگشته بود، فرمان علی بن لیث بر سپاه روان

هر دو ادعای جانشینی او را داشتند ولی سرانجام بر اثر حکمیت چند تن از 

 ا از علی گرفتند و به عمرو دادند.کار، انگشتری سلطنت ر  سرهنگان کهنه

عمرو با توجه به مقتضیات روز، صالح در مصالحه با خلیفه دید. نامه  

یی به معتمد نوشت و اظهار اطاعت کرد. خلیفه نیز فرمان حکومت کرمان و  

پارس و اصفهان و طبرستان و خراسان، و هند و سند و ماوراءالنهر را به او 

میلیون درهم( خراج فرستد. عمرو از  20)داد باین شرط که هر سال 

هـ( و بکار پرداخت. 2۶۶رجب  27شاپور به سیستان بازگشت ) جندی
 2

  

دیری نگذشت که موفق برادر خود خلیفه معتمد را به جنون متهم ساخت  

و او را زندانی کرد و خود بر مسند خالفت تکیه زد.
 3

عمرو به عامل خود   

مد بن عبدالعزیزنامه نوشت که خراج آن در فارس )محمد بن لیث( و اح
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سامان را بدربار موفق بفرستند و ضمناً در مورد خراج سیستان از قرار یک 

ملیون در سال از موفق نظر خواست و خلیفه موفق با آن موافقت کرد.
 1

  

 

 نبردعمرو با خجستانی:  

بن عبدهللا خجستانی از اهل خجستان و خجستان ناحیه ایست از  احمد

مال بادغیس. وی یکی از متنفذین امرای طاهریان بود و بعد از انقراض آل اع

طاهر بدست صفاریان در سلک امرای آل صفار درآمد. چون در خود نخوت 

و غروری احساس میکرد، دست به شورش زد و خود را بمقامات عالیه 

رسانید. با عمرولیث در نیشاپور جنگید و ویرا شکست داد، عراق را نیز 

فجری  26۸وح ساخته بنام خود سکه زد، سرانجام در نیشاپور درسال مفت

توسط دونفر از غالمان خود بقتل رسید.
 2

  

خجستانی در نیشاپور علم طغیان بر افراشت و از اطاعت عمرو سر 

برتافت.عمرو برای سرکوبی خجستانی به نیشاپورلشکر کشید. دراین 

یث نیز با عمرو همراه لشکرکشی محمد پسر عمرو و علی برادر عمرو ل

بودند. در نیشاپور، خجستانی از دخول لشکر عمرو به شهر ممانعت کرد، 

چون علی برادر عمرو مخفیانه به خجستانی خبر داد که طرفدار اوست، 

خجستانی از این خبر قوت گرفت و بر سپاه عمرو شبیخون زد و عمرو 

را دنبال  شکست خورده به هرات عقب نشست. خجستانی هنوز هم عمرو

نموده ، شهر هرات را به محاصره کشید، ولی چون از تسخیر شهر عاجز 

آمد، متوجه سیستان گردید و پس از قتل وغارت فراوان در فراه، بسوی 

هجری درپای 2۶7ربیع االخر سال  2۸مرکز سیستان )زرنج( تاخت و در

حصار زرنج رسید. محمد بن حسین درهمی داماد عمرو)شوهرفاطمه بنت 

مرو( که عامل سیستان و عبدهللا بن محمد بن میکال و همکار اوشادان بن ع

سرور که وکیل عمرو درسیستان بودند، به دفاع شهر برخاستند. خجستانی که 

خود را درتصرف شهرسیستان هم ناکام دید، به سپاه و همراهان خود امر داد 

م که از این تا حومه شهر و محالت بین زرنج و خراسان را غارت کنند. مرد
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قتل و غارتگری خجستانی بستوه آمده بودند، بهم برآمدند و بدنبال سپاه 

خجستانی به حرکت افتادند و هرکه ازسپاه او بدست مردم می آمد، نابود 

 میکردند وبدینگونه درنظام قوای خجستانی بی نظمی و شکست افتاد.

ر بن یوسف عامل هرات را د از طرف دیگر، عمرو در هرات، فضل

رأس قوایی به نیشاپور فرستاد تا ما در خجستانی را باسارت آورد، اما 

ابوطلحه منصور بن مسلم که قبالً برادرش ابراهیم بن مسلم بدست خجستانی 

کشته شده بود، بر نیشاپور حمله برد و مادر خجستانی را دستگیر و در هرات 

هرچه زود تر  به عمرولیث تسلیم کرد. خبر این واقعه سبب شد تا خجستانی

از سیستان به نیشاپور برگردد. ابوطلحه منصور در برابر این خدمت، منصب 

سپاهساالری خراسان را یافت.
1

اما خجستانی تاسه سال دیگر همچنان به   

قمری، توسط  2۶۸مقاوت دربرابرعمرو پرداخت تا آنکه درسال 

عمرو دونفرازغالمان خاص خود بقتل رسید و نیشاپور دوباره به تصرف 

 درآمد.

مگر ابوطلحه به عمرو خیانت کرد ، ابتدا با رافع بن هرثمه در مرو  

برضد عمرو شورید و چندی بعد پشیمان شده به نزد عمروآمد و عمرو او را 

عفوکرد ولی دوباره با سپاهی که عمرو او را بمدد محمد پسرخود به فارس 

خیانت آن شد که موفق  فرستاده بود، به خلیفه موفق پیوست. و عاقبت شوم این

بجرم آنکه ابوطلحه قصد بازگشت به نزدیک عمرو دارد، ویرا گرفته 

مصادره کرد و هرچه از اسباب امارت و بزرگی و سپاهساالری داشت از 

اوگرفته به ابوالعباس معتضد فرزند خود بخشید و شماتت این کافر نعمتی 

هـ( 27۵بوی بازگشت )
 2

 . 

و یکصد و پنجاه هزار لشکر موفق که بمقابله عمرو از خیانت ابوطلحه  

با عمرو حرکت کرده بودند آگاه و مجبور شد ازکرمان به سیستان بازگردد، 

 27۴االول  جمادی 1۹بن عمرو مریض شد و درتاریخ  در اثناء راه لوت محمد

فرسنگی زرنج ازجهان در گذشت. 23هـ در محل راشاک در 
 3

  

 

                                                 
1
 237تاریخ سیستان، ص  - 
2
 2۴1،2۴3تاریخ سیستان، ص  - 
3
 2۴۵،2۴۶تاریخ سیستان، ص  - 
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 سیاست ضد و نقیض بغداد: 

هجری نماینده موفق با پیام صلح نزد عمرو به  27۵ماه صفر  در 

هزار  های کرمان و فارس و خراسان را در بدل ده  سیستان آمد و سرزمین

هزار )ده ملیون( درهم خراج طور مقاطعه به عمرو واگذارکرد. عمرو این 

ی االصبغ( به نیکوئی پذیرائ مقاطعه را پذیرفت و ا ز نماینده خلیفه موفق )ابی

هزار درهم نیز به او بخشید و وی را با هدایای پرقیمت  کرد و مبلغ پانصد

)غالم یعقوب که از اهل رخج  «سبکری یا سکزی؟»همراه با نماینده خود 

بود( به بغداد فرستاد. موفق از دیدن هدایای عمرو خشنود گشت و فرمان داد 

ها و  و در خانه نام عمرو را بر همه عالمتها ومطردها)علمها( وسپرها» تا 

دکانها بر نبشتند.
1

عمرو به فارس سفر کرد و در سیستان  27۶در سال «  

بجای خود، احمد بن شهفور )شاهپور( بن موسی را، وکیل حرب و نماز و 

خراج و شاهپور آزاد مرد را در وکالت و خزانه شریک او مقرر کرد. د 

نی از طرف عمرو رهمین آَوان، علی بن لیث که در اثر همکاری با خجستا

در قلعۀ بم کــرمـان زندانی بود، از زندان آنجا فرار کرده با گروهی خود را 

به سیستان رسانید، ولی در سیستان وکیل عمرو احمد بن شاهپور و ازهر بن 

یکی « رافع بن هرثمه»یحیی او را روی ندادند و او هم بخراسان نزد 

تان بادغیس از جهان چشم ازمخالفان عمرولیث رفت. و چندی بعد در دهس

پوشید. همینکه موفق از فرار علی بن لیث از زندان بم و رفتن او به نزد رافع 

نامهای عمرو را محو کردند از اعالن در  »اطالع یافت، فوراً امر داد تا 

.« هـ 27۶بغداد اندر شوال 
 2

عمرو نیز پس از اطالع فرمان داد تا نام موفق   

.را از خطبه برانداختند
 3

  

های خونین در فارس و اهواز و  اختالف موفق و عمرو سبب جنگ

هـ(  27۸مرزهای آنجا شد که همه به نفع عمرو تمام شد. در همین آَوان )

موفق درگذشت و معتضد با هللا بجای او قرار گرفت. وی دست صلح بسوی 

                                                 
1
 2۴۵تاریخ سیستان، ص  - 
2
 2۴6تاریخ سیستان، ص  - 
3
 2۴7ص  تاریخ سیستان، - 
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 کردن غایله رافع  عمرو دراز کرد و عمرو آنرا پذیرفت و بعد متوجه خاموش

شد.
 1

  

ایکه عبدهللا خجستانی د رنیشاپور بر عمرو   ابن اثیر مینویسد: در موقعی

غالب شد، رافع بن هرثمه با حکام مازندران همدست شده، بنای مخالف و 

ضدیت با عمرو را گذارد. در موقعی که تالقی طرفین صورت گرفت، حاکم 

در جنگ  مازندران بعهد خود وفا نکرد و کمکی به رافع ننمود. رافع

مختصری از عمرو بسختی شکست خورد و پس از آن به ابیورد فرار کرد و 

از آنجا چون همواره از جانب عمرولیث تعقیب میشد، خارج شده راه نخشب 

را در پیش گرفت. اما در بین راه عمرولیث جلو او را گرفت و مغلوبش 

ان عمرو نمود. در اثر این حادثه جمع کثیری از لشکریان رافع به سپاهی

پیوستند. چون رافع کار را بدین منوال دید، برای طلب مساعدت و پشتیبانی 

نزد پادشاه خوارزم رفت، اما پادشاه خوارزم به حیله وی را کشت و سرش را 

هـ(. 2۸3نزد عمرو فرستاد. )
 2

  

العاده باال رفت تا آنجا که از  پس از این واقعه اعتبار عمرولیث فوق 

است حکومت ماوراءالنهر را نمود. خلیفه نیز عهد و لوای خلیفه معتضد درخو

حکومت ماورالنهر را برای وی فرستاد و ضمناً نامه کوتاه به امیر اسماعیل 

ما دست تو کوتاه نکردیم زان عمل که  »سامانی هم نوشت باین مضمون:

«کرده بودیم. والسالم
3

 . 

یش عمرو شد، و ها پ و جعفر باعهد و هدیه»... گردیزی مینویسد که:  

اندر آنجا هفت دست خلعت بود و بزنه بود منسوخ به بدره و مرصع بجواهر 

و مروارید و تاجی مرصع بیاقوت و جواهر و یازده اسپ بود از آن جمله ده 

اسپ بزین و ستام زرین و یکی را زین ولگام و ستام زرین و مرصع بیاقوت 

و صندوقها بسیار. پس این  و مروارید و چهار دست و پای او نعل زرین بسته

ها پیش عمرو بگذرانیدند و صندوقها اندر سرای عمرو بنهادند و جعفر  هدیه

ها یگان یگان اندر عمرو همی پوشید و هر دستی که پوشیدی دو  آن خلعت

رکعت نماز کردی و شکر آن بگذرادی، پس عهد ماوراء النهر پیش او بنهاد. 

                                                 
1
 2۴8تاریخ سیستان، ص  - 
2
 2۴9 -248-تاریخ سیستان، ص - 
3
 1۶۵، ص 7ابن اثیر، الکامل ج ،2۵۵تاریخ سیستان، ص  - 
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ه این والیت از دست اسماعیل بیرون عمرو گفت : این را چه خواهم کرد ک

نتوان کرد، مگر بصد هزار شمشیر کشیده. جعفر گفت: این تو خواستی، 

«اکنون تو بهتر دانی...
 1

  

 

 سیاست مالی عمرولیث :

هرگز »عمرو برادر یعقوب و جانشین وی روش برادر را تعقیب کرد و   

ان را هرچه عمرو شغل امارت خراس»بگفته گردیزی «. ضعیف را نیازردی

تر ضبط کرد و سیاستی چنان پیش گرفت چنانکه هیچکس بر  نیکوتر و تمام 

«رائی بود. آنگونه نگرفته بود. عمرو بس هوشیار و ُگربُز و روشن
 2

   

اقتدار عمرو مانند برادرش یعقوب باساس شمشیر تأمین میشد و بدان 

خویش پول  جهت بود که عمرو مجبور میگردید برای پیشرفت پالنهای جنگی

داران  ها را از طریق ضبط اموال متمولین و پول داشته باشد. عمرو این پول

«پیه اندر شکم گنجشک نباشد، اندر شکم گاو گرد آید.»تهیه میدید و میگفت: 
 

3
آورد و بقول  درمی« پولداران»ها( را از شکم  ها )پول و بنابرین وی این پیه  

یارمنظم اقتصادی اداره میشد،می انباشت.ایکه باسیستم بس بار تولد، درخزینه
 4 

 

ش ییی برا گردیزی میگوید که عمرو اموال اشخاص را بعد از آنکه بهانه 

میتراشید در فرصت بسیار مساعد، ضبط میکرد.
5

اندازه مالیات و عایدات  

عمرو بطور دقیق معلوم نیست ولی از روی مالیات دوره طاهریان میتوان 

 حدس زد. اندازه مالیات عمرو را

به عقیده طبری در سال وفات عبدهللا بن طاهر مالیاتیکه از تمام والیات  

ملیون درهم بالغ میگردید. ۴۸جمع میشد، به 
6

و بعقیدۀ ابن خردادبه و   

م( خراجی که عبدهللا به خلیفه  ۸27-۸2۶هـ =  212-211اطالعات سالهای )

اسپ اصیل،  13( درهم نقد ۴۴/ ۸۴۶/ 000پرداخت عبارت بود از ) می

                                                 
1
 18-17گردیزی، زین االخبار، طبع برلین، ص  - 
2
 (1ح  2۶3)بحواله تاریخ سیستان ص  170، ص 7ابن اثیر الکامل، ج  - 
3
 2۶8تاریخ سیستان، ص  - 
4
، تاریخ اجتماعی و سیاسای آسایای مرکازی، ترجماه پوهاناد زهماا ۴7۵ص  1، ترکستاننامه، ج بار تولد - 

 ببعد، 7۶ص 
5
 17گردیزی، ص  - 
6
 1338ص  3طبری ،ج  - 
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 11۸7درهم ارزش داشت،  ۶00/ 000غالم ُغز که  2000گوسفند  2000

پاره آهن  1300پارچه، 
1
  . 

 ۸3۸هـ =  221اگر گفته قدامه مورد قبول و اعتماد باشد، در سال 

ها و  میلیون درهم بشمول پول غالم 3۸میالدی عبدهللا تعهد نمود که مبلغ 

المعتصم بدهد. از این گفته میتوان استنباط  های کتان بخلیفه گوسفند و پارچه

کرد که پول باقیمانده را طاهریان خود در خزینه خود می انداختند. یعقوبی 

عقیده دارد که خراج خراسان بر عالوه بخش غنایم که به چهل ملیون درهم 

بالغ میگردید در دسترس طاهریان گذاشته شده بود که از آن بهر راهی که 

ملیون از عراق با  13استفاده میکردند. بر عالوه این مبلغ الزم میدیدند 

های زیادی در جیب طاهریان میریخت. تحفه
 2

  

ظاهراً مالیات عمرو که ماوراءالنهر در حیطه قلمرو وی نبود از  

طاهریان کمتر میباشد، ولی در اینجا باید اضافه نموده گفت که مالیات عمرو 

  مع و فرستاده شود از آن خودش بود. مگر گاهتماماً بدون اینکه برای خلیفه ج

هایی که از جنگ ها بدست میآورد میفرستاد. مسعودی  گاه به بغداد تحفه 

هـ عمرولیث پادشاه خراسان صد ستور و بسا از  2۸3میگوید که: در سال 

های خراسانی  های فراوان مملو از خواسته های خراسان را با صندوق حماری

ملیون( درهم بدربار المتوکل خلیفه بغداد هدیه فرستاد  ۴)و چهار هزار هزار 

که در آن جمله بتی بود از روی )صفر = مس( که پادشاه صفاری آنرا در 

بالد بست و داور بدست آورده بود. این بت مجسمه زنی بود دارای چهار 

دست که دو دست آن برنج طالئی مرصح با جواهر سرخ و سپید بود. همچین 

های کوچک دیگری وجود داشت که بر روی آنها  هدایا بت در بین این

ها را سه روز در اداره پلیس  زیورها و جواهر کار شده بودند. این تمثال

قسمت شرقی بغداد به نمایش گذاشتند و بعد آنرا بدار المعتضد بردند.
 3

  

تاریخ باری اشاره میکند که همینکه عمرو بعنوان نخستین شاه مسلمان 

ام خلیفه را از خطبه براندازند و در عوض نام خودش را بر منبرها امر داد ن

                                                 
1
 ۴7۶ص  1بار تولد، ترکستاننامه ،ج  -1۵8 39-3۵ابن خردادبه، ص  - 
2
 271و افغانستان بعد از اسالم ص  480همان اثر، ص  - 
3
شاماره اول و دوم  50، ص  1346ساال  اری از بوسورت ، ترجمه همایون ، مجلاه آریاناا لشکریان صف - 

 477ص  1/ ترکستاننامه ج 
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ذکر کنند، دستگاه خالفت حکم تکفیر و لعن او را صادر کرد و هدایت داد در 

منابر خراسان وی را نفرین کنند.
1
  

به عقیده ابن خلکان خراسان از دیرباز چون عمرو فرمانروای ماهر و  

زرنگ ندیده بود.
 2

ست اداری عمرو گفته اند که باری سپاه در باره سیا  

عبور میکردند که شاخه  یعمرو از یکی از کوچه باغ های نیشاپور در حال

های پر از سیب از دیوار باغ در کوچه خمیده بود، عمرو بیکی از افراد خود 

دستور داد تا ببیند کدام یک از سپاهیان او دست دراز میکند و سیبی از 

سپاهیان از کوچه باغ گذشتند اما هیچ د  .او اطالع بدهددرخت میکند و بعد به 

عمرو ازین نظم لشکریان شادمان گشت. در  ستی بسوی سیبها دراز نشد.

همان نیشاپور گویند عمرو روزی به گردش بیرون شد، گریه کودکی از داخل 

یک باغ توجه او را به خود جلب کرد ، عمرو پیش رفت و دید که کودک از 

هد تا سیبی به او بدهد ، اما مادر زیر بار کودک نمی رود. مادرش میخوا

عمرو از مادر می پرسد که چرا از دادن سیب به کودکش دریغ میکند؟ 

مادرکودک که عمرو را نمی شناخت، جواب داد که تا هنوز مامورین مالیات 

کش این میوه ها را ندیده و مالیاتش را تعیین ننموده اند بنابرین نمیتواند به کود

سیبی بدهد. عمرو از متانت این مادر مسرور میشود و دستورمیدهد تا از باغ 

های میوه منبعد مالیات گرفته نشود.
 3

  

راجع به سیاست مالی عمرو گردیزی  میآورد که، عمرو سه خزانه   

ها به مصارف و  داشت: خزانه اول بشمول مالیات زمین و دیگر مالیات

. خزانه دوم مالیاتی بود که از احداثمخارج نیروهای نظامی میرسید
4

و از  

بست، تهیه میشد  ضبط اموال آن عساکر و نظامیانیکه کمر بخدمت دشمن می

و از پول همین خزانه برای خدام صادق و اشراف و قاصدان انعام داده میشد. 

باری عمرو در نیشابور به قاصد خلیفه که فرمان ماوراءالنهر را برایش 

زار درهم بخشید.آورده بود هفت ه
 5

و سوم خزینه مال خاص بودکه   

                                                 
1
 . 81هما ، ص  بار تولد ، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی ترجمه ز  - 
2
 دوم شماره اول و 50، ص  1346سال  لشکریان صفاری از بوسورت ، ترجمه همایون ، مجله آریانا  - 
3
 اخالق ناصری،ص ...)زیرنام عمرولیث دیده شود( - 
4
 موجوداست.« موات»احداث ظاهراً مالیه زمین نوآباد بودودر فقه اسالمی برای چنین اراضی اصطالح  - 
5
 ۴77، ص  1بار تولد، ترکستاننامه، ج  - 
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ان ̃ ان اندر وجه نفقات و مطبخ و مانند̃ ازبهرغله و ضیاع جمع شدی و خرج

شدی.
1
  

عمرو معاش نظامیان را د رهر سه ماه یکبار با مراسم و تجلیل خاص 

میداد که همین رسم در عهد سامانیان و غزنویان و حتی دوره سلجوقیان 

اند.  یاد کرده« بیستگانی»از آن بعنوان باقیماند و 
2

ابن خلکان و گردیزی   

تفصیل این مراسم معاش دادن عمرو را به نظامیان که ظاهراً از سالمی 

 گرفته است، اینطور در دسترس ما میگذراند:

عمرو معاش کلیه لشکریان را در اختیار کارمند مخصوصی که بنام  

روز توزیع معاش، در جایگاه یاد میشد میگذاشت. عارض در « عارض»

مخصوصی قرار میگرفت و هنگامی که صدای دو کوس برزگ بلند میشد، 

های پول گذاشته  آمدند. درمقابل عارض خریطه افراد نظامیان، به آنجا گرد می

و نامهای لشکریان را بصدای بلند « شاگرد عارض دفتر پیش گرفته»میشد، 

و عمرو با اسپ و سالحش « رآمدینخستین نام عمرو بن لیث ب»میخواند و 

از مقابل عارض میگذشت، عارض با دقت تمام اسپ و ابزار آنرا معاینه 

اش   درهم بدو میداد. عمرو بعد از آنکه پول را در موزه 300میکرد و سپس 

نشست و عساکر  میگذاشت و شکر خدا را بجای می آورد. در جای بلندی می

میگذشتند و معاش میگرفتند، مشاهده سواره و پیاده را که از جلو عارض 

خلکان بین این رسم و مراسم معاینه و توزیع معاش دوره ساسانی  میکرد. ابن

.بیند  انوشیروان شباهت زیاد می مخصوصاً خسرو
 3

  

حکایتی است که عمرولیث روزی سپاه را بازنگری ومعاینه میکرد،یکی 

است. عمرو خشمگین  از لشکریان خود را دید که براسپی بغایت الغرسوار

شد وگفت:لعنت خدای برلشکریان من که هر دینار ودرم که به ایشان دادم 

سرین زنان خود را به آن فربه ساختند ومرکبان خود را از الغری بگداختند، 

آن لشکری گفت: وهللا ای امیر، اگر تحقثیق بفرمائی آن سرین، ازاین سرین 

افتاد وده هزار دینار به وی انعام   بسی الغرتر است. عمرو ازاین سخن بخنده

                                                 
1
 ۶زین االخبارگردیزی ، ص - 
2
هااای  زنویااان. در کتاااب: مالکیاات ارضاای و جنبشرجااوع شااود بااه بحااث جااام)ی و بیساات)انی در عهااد غ - 

 دهقانی از نویسنده این سطور
3
 ببعد ۴8۶، ص 1ترکستاننامه، ج  - 
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داد ومرسوم)معاش( او را مضاعف گردانید وگفت: "اکنون برو وهردو 

".فربه ساز مرکب را
1
  

به هرحال چنان مینماید که عمرو در تنظیم خزانه و راه مصرف آن  

اش خالی باشد. بنابر روایت  توجه خاص داشته و نمیخواسته است، خزینه 

ا آنروز که سپاه )عمرولیث( به طاهر بن عمرولیث بیعت ت»تاریخ سیستان 

شش  و  کردند، اندر ارگ جداگانه سی و شش بار هزار هزار درهم )سی

ها پر بود و به قلعه اسپهبد  ملیون( درهم بود دون دینار و جواهر و خزانه

خانه و خزینه بود و جامه و سلیح و ستوران را  ها همه گنج )الش( و دیگر قلعه

د و احصاء نداشت که چند بود و ضیاع وعقار و مرکبان بزرگوار و ده کس ع

 2۸7جمادی االول سال  17)طاهر روز « هزار غالم سرای بود دون بیرونی

هـ به سیستان اندر آمد(.
 2

  

آمدند. خواه مخواه چشم  سپاهیانی که زیر لوای یعقوب و عمرو گرد می 

مرتب رسمی، از مال غنیمت نیز  آن داشتند که غیر از بیستگانی، یعنی معاش

 برخوردار باشند.

 

 غنایم جن)ی دولت عیاران:

های غربی در  برای درک مقدار عظیم غنیمت که در سوق الجیشی

فارس و اهواز و در شرق در سر حدات هند به چنگ لشکریان صفاری 

، یعقوب ۸۶۸/  2۵۴ -۵5های  افتاد، دو سه مثال کافی خواهد بود: در سال می

ور شد، و علی بن حسین بن قریش عامل خلیفه در  رمان و فارس حمله بر ک

فارس و سپهساالر او طوق بن مغلس را مجبور به فرار گردانید. و از غنائمی 

هزار اشتر، یک هزار  که به سیستان حمل نمود، محض از قسم حیوانات پنج 

ه از آن ملیون درهم ک  ای اسپ تازی بود، به عالوه سی  قاطر واالغ و گله

جمله چهار میلیون درهم و چهل هزار دینار از مال مصادره علی بن الحسین 

بخت برگشته حاصل گردید.
 3

  

                                                 
1
 127ص تالیف موالنا فخرالدین علی صفی،چاپ چارم،تهران،لطایف الطوایف ، - 
2
 2۶۵تاریخ سیستان، ص   - 
3
 21۴تاریخ سیستان، ص - 
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آباد رامجرد، حوالی اصطخر، که متعلق به مردی  یعقوب از قلعه سعید 

جو موسوم به محمد بن و اصل حنظلی بود  بسیار حادثه
1

هـ /  2۶3در سال   

و أوانی زرین و سیمین، البسۀ گران بها، و غیره م، درم و دینار و آالت ۸7۶

های اشتر و  به غنیمت گرفت، که فقط حمل و نقل این اموال غنمیت، کاروان

االغ را سی روز مصروف نگه داشت
2

. یعقوب بعد از تهاجمات سال 

م به سوی اراضی کافرنشین وادی رودخانه کابل و ۸71هجری/ 2۵7

ین و سیمین، برای معتمد خلیفه فرستاد که افغانستان شرقی، پنجاه عدد بت زر

در مکه معظمه در معرض تماشای مسلمانان بگذارد. عمرو بن لیث از غنائم 

زمینداور و سرحداث هندوستان بتی مسین غنیمت گرفته بود که به شکل زن 

و دارای چهار دست و کمربند سیمین مرصع به جواهر عالی ساخته شده و در 

مرصع کوچکتر قرار داشت، و این همه بر عراده  های پیشگاه آن بت، بت

کوچکتر قرار گرفته بود، که بوسیله حیوانات کشیده میشد.
 3

  

درسایه رهبری یعقوب وعمرو بن لیث، سگزیان » به عقیدۀ بوسورت   

ناگزیر به دادن باج کردند  پابرهنه و بی چیز، خلفای عباسی را گرفتار تنگنا و

الیتداری خراسان برداشتند. برسراسر جنوب طاهریان اشرافی را از و و

اصفهان استیال یافتند وبلند پروازی های آنان تابدانجا  ایران تا اهواز و

آن شدند تاحاکمیت خود را درآن سوی آمودریا و سرزمین  رسیدکه بر

از این گذشته، سالحهای مسلمانان با چنان  .ماوراءالنهر نیز گسترش دهند

فراسوی آن برده می شد  داور و زابلستان به کابل وشور وگرمی از راه زمین

که تا آن زمان سابقه نداشته است.
 4

» 

 

 مسایل فرهن)ی :احیاء دوباره زبان دری و

 پس از آنکه يعقوب هرات را فتح کرد، شعراء او را  ه ز ان  عر ر  

مدح گفتند. يعقوب که نميتوانست معنر اشعارعر ر  را درک کند رو ه  

                                                 
1
دربسات علیاه عامال طااهری موساوم باه  -939هاـ/  22۴ال شاید همان محمد بان واصال اسات کاه در سا - 

 (188سیاری بن نصر بغاوت نمود )تاریخ سیستان ص 
2
 230-22۶تاریخ سیستان ص  - 
3
 ببعد. ۴7۵، ص 1افغانستان بعد از اسالم، ج  - 
4
 2۵2بوسورت، تاریخ سیستان. ص  - 
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 يزی که من اندر »رسايل خود ،مصمد  ن وصيف کرد و گفت:  رئيس ديوان

مصمدا ن وصيف سکزی ، ازاين روز  ه  عد مصمد ن  1«نيا م  را  ايد گفت؟

رئيس داراالنشاء يعقوب نخستين کسر  ود که  ز ان فارسر دری شعر سرود 

و   عاً  فرامين  ودساتير يعقوب را  ه ز ان وادب فارسر مينوشت و ه صکام 

مانداران خود صادر ميکرد. درتاريخ سيستان نخستين شعرپارسر از وفر

 مصمد ن وصيف سکزی  نين امد  است:

 ای امیریکه امیران جهان خاصه وعام          بنده و چاکر و موالی وسگبند وغالم

 ازلی حظی در لـوح  که مـلکی  بدهــید          به ابی یوســف یعــقوب بن لیث همام

 د زنبیل ولــتی خورد بلــنگ         لتـره شد لشکر زنبیل وهبا گشت کنامبلکان  آمــ

 لمن المــلک بخــواندی تو امیرا بیقین          با قلیل الفــئه کت داد برآن لـشکر کام

  عمرعّمار ترا خواست و زو گشت بری         تـیغ تـوکرد میانجی بـه مـیان دد و دام

 ۲«طعام» چون نوح بزی        دِر" آکار" تن او سراو باب عمر او نزد تو آمد که تو 

 دومين کارمهم وماندگار يعقوب ليش رسميت دادن ز ان در واقع

در در ار و ا رسميت  خشيدن ز ان دری  جای ز ان عر ر  ود  فارسر دری

، نوشتن  ه ز ان عر ر  لغو گرديد و ا اين کار خود وقلمرو دولت صفاری

اصياء ز ان وفرهنه فارسر خدمت  زرگر  ه مردمان يعقوب ليش در جهت 

 سيستان وخراسان وماوراء النهر وفارس انجام داد. 

يکر ديگر از شعرای هم عصر مصمد ن وصيف سکزی،مصمد ن 

مردی فاضل  ود وشاعر، »مخلد، ود که  گفتۀ مولف تاريخ سيستان 

 نيزپارسر گفتن گرفت واين شعر را  گفت:

 ا نکشت        شيرنهادی  ه دل و  رمنشتجز تو نزاد آدم و َصو  

 معجــز پيغــم ر مکر توئر           کنع و  منع و  گـويشت

ار روزی  زر          گويدهمانم  که يعقوب کشت  ۳فخرکند َعمَّ

نيز شاعری  ود از جمله خوار( که  ه يعقوب تقرب جست  بسام ُکرد

شعرای عهد عمرو ودر  ارۀ غل ۀ يعقوب  رعمارخارجر شعر سرود.از 

 الليش ميتوان ازا وسليک گرگانر نام  رد.

                                                 
1
 209تاریخ سیستان ، ص  - 
2
 در طعام، نام دو دروازۀ شهر زرنج بودند.،در آکار و 211تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 212تاریخ سیستان ، ص  - 
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غ ار مينويسد که:" دولت صفاری)يعقوب ليش(نه تنها سل ۀ سياسر 

عرب را  کلر از افغانستان  رانداخت،  لکه درمقا ل ز ان عرب، ز ان دری 

افغانستان را که   شکل مصلر ماند   ود وتصت نفو قوی عر ر قرار گرفته 

 1وآنرا  شکل ز ان ملر و رسمر کشور قرار داد." ود، رکشيد 

در زمینۀ فرهنگی، گفتن این نکته خالی از اهمیت   بوسورت میگوید،  

نیست که برخی از کهنترین پاره های شناخته ادب فارسی نوین نه همان از 

محیط اشرافی دربار سامانیان در بخارا سر برآورد که درآن از جمله به 

نیز می پرداختند، بلکه از محیط عامی «  ه فئودالیحماس»پرورش وگسترش 

 و پس ماندۀ نخستین  امیران عیارمنش صفاری نیز برجوشید.

که دورۀ  برآمدن صفاریان دوره یی را در سیستان بپایان می برد  

استیالی دوصد ساله تازیان برزندگی سیاسی و فرهنگی این سرزمین است. 

ستان از آن سرزمین های که مستقیماً درسده چهارم هجری = دهم میالدی سی

ازخلفای بغداد فرمان می بردند، جدا گردید و پس از آن هرگزگردن به طاعت 

خالفت بغداد نداد. درعوض، درچندین سده آینده اعضای خاندان صفاری، 

اگرچه گه گاه فرمانگزار ودست نشانده همسایگان قدرتمندخود بودند، با این 

یی قدرت وحاکمیت را در دست خود نگهدارند. این  همه گوئی توانستند پاره

وفاداری تنها درپایان سده نهم هجری )پانزدهم میالدی( از میان رفت، واز آن 

ً از دست داد و والیت مرزی  پس سیستان هویت جداگانه خود را عمدتا

 امپراتوری صفوی گردید. 

ان اگرچه سلطه سیاسی عرب برسیستان پایان گرفت، اما اعتبار زب 

تربیت یافته، مدتی دراز  فرهنگ و ودانش عربی در همه محافل مسلمانان با

سیستان را یکی از مراکز تحقیق درهمه دانشهای عربی نگهداشت. چنانکه در 

این مدت به علمأ و ادیبان فراوانی برمی خوریم که دارای نسب سجستانی 

هستند.
 2

  

                                                 
1
 95غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، ص  -
2
ونیاز  214، ص 13۴۵تاریخ یمینی، ترجمه ابوالشر  ناصح جربادقاانی، بکوشاش دکتار جعفار شاعار . - 

-2۵3، ص 3. ج 13۶9رجاوع شااود بااه) سیساتان ، ساار زمااین ماساه هااا و حماسااه هاا( از ن)ارنااده، کاباال،

2۵۴ 
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ی الدوله خلف ابن درسده چهارم هجری )دهم میالدی( امیرصفاری، ول 

م( حامی سخاوتمند دانشهای سنتی عرب ۹۶3-1003ق= 3۹3-3۵2احمد )

بود. وی علماء ودانشمندان سیستان راگرد آورد تا تفسیری برقرآن بنویسند که 

جامع تر از همه تفاسیر پیشین و نا سخ آنها باشد، تفسیر مفسران گذشته 

ردد، همه مسایل نحوی و توضیح داده شود، قرائت های گوناگون یاد آوری گ

 20زبانشناختی باز نمائی شود و همه روایات درست مطرح گردد. گویند وی 

هزار دینار صرف این طرح کرد و سرانجام شمار مجلدت تفسیر به یکصد 

جلد رسید.
 1

  

بنابراین، درنگاهی بگذشته، میتوانیم ببینیم که دورۀ عرب در سیستان از  

رخوردار است. این والیت بخشی از جهان اهمیت شکل گیری ویژه ئی  ب

اسالمی پهناورتری گردید، اماچون سیستان در حاشیه جهان اسالم نهاده بود و 

بواسطه اینکه پاره ای جدا افتاده گی جغرافیائی داشت، دودمانی بومی در 

پایان دوره اسالمی توانست حاکمیتی پی افگند که تا اندازۀ زیادی معیارهای 

 ن را برپا استوارکرده بود. اسالمی عادی آ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 2۵۴-2۵2بوسورت. تاریخ سیستان. ص  - 



 161 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

 

 

 

 فصل چهارم

 

  اوضاع اجتماعی درعهد سامانیان 

 
 ظهور دولت سامانی :

 « سرامان خردات » مؤسس و  نيان گ ار اين خاندان ، مردی  رود  نرام  

1 از  لخ که فرمانروای روستای سامان از نواصر  لخ  ود.
سامان خدات را    

مريالدی  ره  ۵۹1ف  هررام  رو ين ساسرانر کره در سرال  نا ر روايتر از اخرال

ترکسررتان فرارکرررد   ررود ، ميداننررد . وی در سررايه صرراکمر کرره اسررد  ررن ع رردهللا 

م( ميزيست . سامان خدات که ظاهراً دين  ۷۳1 = 11۷القشيری نام داشت )

زردشتر داشت ، اسالم را مر پ يرد و پسرع را  ه اصترام صامر خود ، اسد 

. در  ار  صيات و زندگانر اسد مؤرخين معلومراتر ارائره نکررد   نام ميگ ارد

اند . پسران اسد ، نروح ، اصمرد ، يصيرر و اليراس  عرد از آنکره در فرونشراندن 

 غاوت رافع  ن ليش سهم ميگيرند ، در خدمت مامون  اقر ميمانند. و توانائر 

اد والرر مر يا ند  اينکه توجه مامون را  سوی خود جلب کننرد. غسران  رن ع ر

م( م ا ن ميل و آرزوی خليفه مامون  ۸۲1- ۸1۹  = ۲۰۶-۲۰۴خراسان )

، نرروح را  صکومررت سررمرقند ، اصمررد را صرراکم فرغانرره ، يصيررر را  رره صيررش 

  2 فرمانروای شاع و الياس را زمامدار هرات مقرر ميکند .

 م در هررات پردرود ميگويرد و پسررع  ۸۵۶  =  ۲۴۲الياس در سال  

ه تررا رت رره سپاهسرراالری در دولررت  اهريرران  رراال رفررت ، مگررر ا ررراهيم  ررا آنکرر

                                                 
1
( اما در مورد نام  ۱3یاقوت حموی ، قریه سامان را در حوالی سمرقند سراغ میدهد )بخش دوم ص  - 

  زادگاه سامان،جمهور مورخان همین عقیده را دارند که در با ال گفته شد .)بارتولد( 
2
، تاریخ مختصر ۷۴تاریخ بخارا ، چاپ مدرس رضوی، ص  ابو بکر محمدبن جعفر نرشخی ، - 

 ۱۴0، حدودالعالم ، چاپ دکتر ستوده ، ص  ۱۲۲، ص ۱افغانستان ، از حبیبی ، ج 
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نتوانست سل ه خود را  ه عنوان وارش سامانيان در هرات تامين کند، اما در 

ماوراءالنهر ، اصمد  ن اسد که از کور  مجادالت  رادران خرويع سرر  لنرد و 

پيررروز  رآمررد   ررود توانررائر مررر يا ررد  اينکرره زمررام قرردرت را در دسررت پسررران 

  1ويع  گ ارد و صکومت را در خاندان خود مورورر  گرداند . خ

م( نصر رئيس فاميل سرامانر  صيرش  ۸۶۴  =  ۲۵۰از مر  اصمد ) 

مريالدی  ۸۷۵هجرری م را ن  ۲۶1صکمران سرمرقند قررار ميگيررد. در سرال 

خليفرره معتمررد فرمررانر عنرروانر نصررر  ررن اصمدصررادر ميکنررد و او را  صيرررش 

 ( در  خارا  ۲۶1تا همين سال )   2 نهر مر شناسد.فرمانروای تمام ماوراءال

هجررری نررام  ۲۶1خ  رره  نررام يعقرروب ليررش خوانررد  ميشررد و از اول رمضرران 

  3يعقوب از خ  ه ص ف و عوضع نام نصر  ن اصمد در خ  ه  کر شد . 

نصررر سررمر قنررد را مرکررز صکومررت خررويع قرررار داد و اسررماعيل را از 

 ۲۷۸را فرسررتاد .  ررون نصررر در سررال ميرران  رررادران  رره نيا ررت خررود  رره  خررا

مرريالدی درگ شررت . اسررماعيل سررمرقند را نيررز  صرروز  قرردرت  ۸۹۲هجررری = 

 ۲۸۰خود در آورد و در سايه شجاعت و کاردانر پس از آنکه در  هار سرال 

م( فرمرررران خليفررره  نررررام اسرررماعيل  عنرررروان فرمرررانروای کررررل  ۸۹۳هجرررری ) 

صات و تسخير شرهر تلرس زد و ماوراءالنهر از  غداد صادر شد ، دست  ه فتو

  4 کليسای آنجا را  ه مسجد ت ديل ساخت .

 مرريالدی  ۸۹۴  =  ۲۸1يررک سررال  عررد از آن ترراريخ يعنررر در سررال  

عمرو ليش قدرت و نفو  خرود را در پرارس اسرتصکام  خشريد و خليفره مج رور 

گرديد که تمام تقاضاهای عمرو را  پ يرد . خليفه در ارر فشار عمررو ، تمرام 

  =  ۲۸۵ار هرررای خراسررران را در قصرررر خرررويع جمرررع کررررد ) زمسرررتان زو

م ( و در صضرررور آنهرررا فرمرررانر را قرائرررت کررررد کررره در آن ، ۸۹۸ف رررروری 

                                                 
1
بارتولد ، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی ، ترجمه پوهاند زهما ، طبع پوهنتون کابل  0و 0و - 

 ۱۲۲فغانستان ، ص ، مقایسه شود با تاریخ مختصر ا ۵۹، ص  ۱3۴۴، 
2
 همان آثار ، همان جا - 
3
 ، بارتولد ، ترکستاننامه ، ترجمه کریم کشاورز ، طبع تهران  88همانجا ، ص  - 

  ۴8۱، ص ۱ش ، ج ۱3۵۲
4
 ،۴8۲، ص  ۱ترکستاننامه ، ج  - 
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اسماعيل را از عهد  اع  ر رف و عمرو ليش را فرر مرانروای مراوراءالنهر 

  1 .اعالن کرد   ود

    ررا  عررد از قرائررت فرمرران ، خليفرره قاصرردی را  ررا تخفرره و هرردايا همرررا 

فرمان مز رور ، نرزد عمررو فرسرتاد. قاصرد خليفره در را  سرفر م لرع شرد کره 

عمرو در نيشاپور است ، پس يکراست  ه نيشاپور شتافت و  صضرور عمررو 

رسيد . عمرو خلعت های خليفه را يکر  عد ديگری مر پوشد و سرپس عهردو 

ويرد :  را منشور خليفه را که  ه توقيع مقام خالفت رسيد   ود ، مينگررد و ميگ

اين منشور  ه کنم؟ ماوراءالنهررا صد هزار شمشير  رهنه در کرار اسرت ترا 

آن را از  نرره اسررماعيل  رردر آورد . قاصررد در پاسررخ ميگويررد :شررما ايررن را 

سررپس عمرررو ، منشررور و  .خواسررتيد ، هررر  ررور ی کرره ميدانيررد اقرردام نمائيررد 

تا پيک خليف را فرمان خليفه را مر  وسد و ر جايع ميگ ارد و امر ميد هد 

  2 هفت هزار درهم انعام  دهند و رخصت نمايند .

 شررايان  کررر اسررت کرره خليفرره نامرره کوتررا   رره اميررر اسررماعيل نيررز صررادر  

ما دست تو کوترا  نکررديم زان عمرل کره کررد  »ميکند که در آن نوشته  ود : 

  3« وديم . و السالم 

دازی و تضرعيف اين سياست ضد و نقي   غدادکه غال راً  ررای  هرم انر 

قدرت های مصلر شر  خالفرت و دور نگداشرتن آنران از فکرصملره  ر غرداد ، 

صورت ميگرفت ، در ميران عوامرل متعردد، ايرن نکرات  شرمگير ترر از همره 

 است :

تعصب نرژادی عر رر  را عجمرر کره اعرراب امروی و ع اسرر آنهرا  -1 

همپايرره و  را نررام موالر)غالمهررا( ميخواندنررد واز لصرراظ صقرروقر، عجمررر هررا را

  4 مساوی  ا اعراب در هيچ مقامر نمر ديدند .

                                                 
1
 8۲ ۴همان اثر ص  - 
2
 88بارتولد ، همان اثر ، ترجه زهما ، ص  - 
3
 ۲۵۵، ص۱3۱۴م بهار ، تهران تاریخ سیستان ، چاپ مرحو - 
4
موالی حق اسم کنیه ) یعنی نامی که با ابو یا ابی  0عربها با موالی در یک ردیف راه نمی رفتند  - 

شروع می شود ( نداشتند و عربها آنان را علوج ) اعلج یعنی خدا نشناس و نادان ( می گفتند و با آنان 

 ( ۲30 - ۲۲۹، ص  ۲از جرجی زیدان ، ج  ) تاریخ تمدن اسالم 0مثل برده رفتار میکردند 
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 رانداختن نام خليفه از خ  ه و  جای آن  کر نرام ره رر صرفاری  - ۲ 

هجری پس از آنکه خليفه مؤفن امر داد ترا  ۲۷۶در خ  ه ها . زيرا در سال 

«    ۲۷۶نررام هررای عمررر را مصررو کردنررد از اعررالن در  غررداد انرردر شرروال » 

  1 از ا الع فرمان داد تا نام مؤفن را از خ  ه  ر انداختند. عمرو نيز پس

  هررر صررال ، عمرررو پررس از دريافررت فرمرران خليفرره در صرردد مقا لرره  ررا  

اسررماعيل افترراد. مررؤرخين ن رررد  ررين اسررماعيل و عمرررو را  ررا انررواع و اشررکال 

مختلفر  يان داشته اند.  نا ر   ری ، اسرماعيل از عمررو تقاضرا ميکنرد ترا از 

ه درگ رد و  گ ارد تا وی در ماوراءالنهر صکومت کند ، اما عمررو ايرن جن

پيشنهاد را نمر پ يرد، ولر  عد ها که اسماعيل درصوالر  لخ لشکريان عمرو 

را  رره مصاصررر  ميکشررد ، عمرررو  رره اسررماعيل پيشررنهاد مينمايررد تررا از جنرره 

عمررو  درگ رد ، اين کرت اسماعيل پيشنهاد عمرو را رد ميکند و سرر انجرام

 دست اسماعيل اسير و  عد  ه  غداد فرستاد  مرر شرود . خ رر شکسرت عمررو 

که زمينه آن را خود دستگا  خالفت  ا صدور فرمان خود آماد  کرد   ود ،  ا 

  2خرسندی و شاد مانر در مرکز  غداد استق ال شد . 

 از گفته   ری معلوم مر شرود کره اشرراف زمينردار يعنرر دهقانران در  

 ررين اسررماعيل سررامانر و عمرررو ، از اسررماعيل جان ررداری ميکردنررد ، م ررارز  

زيرا تشکيالت پي يرد  دولترر را کره اسرماعيل سرامانر  ره وجرود آورد   رود ، 

مفاد   قه اريستوکرات ) اشراف ( را  هتر از رژيم مساوات  ل انه همگرانر 

کرره ره ررران عيررار مررنع و فقيررر نررواز صررفاری  وجررود آورد   ودنررد ، تررامين 

ميکرد .  ه سامانر ها از لصاظ منشاء و م داء   قاتر ،  يشتر ادامه دهندگان 

  يعر سلسله  اهريان  شمار ميرفتند تا صفاريان که از لصاظ منشاء   قاتر 

 ه گرو  پايانر جامعه خود تعلن داشتند و   عاً  رفدار   قات پايران اجتمراع 

  3 ود  اند. 

 گان و   رستان لشکر ميکشرد و اسماعيل پس از شکست عمرو  ه گر 

آن نواصر را ضميمه صکومت خودمر سازد. و سپس قلمررو صرفاری را نيرز 

  ه صوز  قدرت خود مر افزايد . 
                                                 

1
 ۲۴8- ۲۴۷تاریخ سیستان ، ص  - 
2
 ۴8۶، ص ۱ببعد ، ترکستان نامه ، ج  ۶۷0۱، ص ۱۵تاریخ طبری ، ج  - 
3
 ۴8۶ترکستاننامه ، ص  - 
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 مشکالت سیاسی دولت سامانی :  

 پرررس از مرررر  اسرررماعيل سرررامانر ، در نقرررا  مختلرررف کشرررور سرررامانر 

عرم او اسرصا  شورع هاير پديد آمد . در اوايل پادشراهر اصمرد  رن اسرماعيل 

 ن اصمد سامانر در سمرقند قيرامر  رر پرا کررد کره پرس از يرک جنره خرونين 

اصمررد  ررن اسررماعيل  رضررد صرراکم ری کرره   1 م( .۹۰۷  = ۲۹۵پايرران يافررت)

 غيان کرد   ود لشکر کشيد و پس از سرکو ر صاکم ری و قيام ناصرر ک يرر 

ررر افرزايع علوی در   رستان و سرکو ر قيام صراکم سيسرتان  رار ديگرر در ا

ماليات ها و عوار  ، قيام تاز  ير در سيسرتان صرورت کرفرت کره اصمرد ن 

اسررماعيل نا ررار لشررکريان خررود را تصررت قيررادت صسررين  ررن علررر مررروزی )يررا 

سيسررتان کسرريل و آنرران را مغلرروب مرررورودی (  رررای سرررکو ر قيررام کننرردگان 

 راالخر  . اصمد  عللر  ند دشمنر گارد ترک را عليه خود  رر انگيخرت و کرد

 يک شب در شکار گا  توس  عالمان خود کشته شد . 

 پس از مر  او سل نت  ه پسرع  نام نصر دوم که هشت سال داشت  

 (. در اين موقع  ا موافقت در اريران ادار  صکومرت ۳۳1 -  ۳۰1، رسيد )

 دسررت وزيررر کرراردانر  ررام ا وع رردهللا جيهررانر واگررزار مررر شررود . در دور  

 ار ديگر قيامهای فيرودالر آغراز مرر شرود کره اکررآنهرا  ره زمامداری جيهانر 

 همت و کار دانر صسين  ن علر مرو رودی خاموع مر شوند .

 از وقرررايع مهرررم ايرررن ايرررام فعاليرررت و کوششرررر اسرررت کررره م لغرررين فرقررره  

اسررماعيليه در ری ، خراسرران و مرراوراءالنهر   ررور مخفررر و آشررکار شررروع 

پيروی از خلفای فا مر مصرمر خواندند. کرد   ودند و مردم را  ه ت عيت و 

اصمررد نخشرر ر ره ررر ايررن نهضررت در ارررر فعاليررت ت ليغرراتر خررود اميرنصررر را 

هزار دينار  عنروان ديرت مرر  مررورودی  ررای قرايم خليفره  11۹واداشت تا 

  2 فا مر مصر  فرستد.

 گررررايع اميرررر نصرررر  ررره فرقررره اسرررماعيله غالمررران متعصرررب تررررک و  

عليه او  رانگيخت و آنان  کمک گارد های ترک  رای روصانيون مسلمان را 

                                                 
1
، تاریخ اجتماعی ایران از  ۱۲3 - ۱۱8بارتولد ، تاریخ اجتماعی آسیای میانه ، ترجمه زهما ، ص  - 

 ۱۲۲، ص  ۲ راوندی ، ج
2
   ۱۲۵ - ۱۲3بارتولد ، ص  - ۱۶- 
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کشتن نصر تو ئه کردنرد ولرر نروح پسرر نصرر از تو ئره آگرا  شرد و  ره پردر 

گوشزد کرد که ره رتو ئره کننردگان را نرزد خرود  خوانرد و سرر او را   ررد. 

نصر صرف پسر را را   رد و پس از عملر کردن آن  ه مصرل جشرن صاضرر 

ز تصررميم سررران سررپا  آگررا  اسررت و دسررتور داد تررا سررر کرره ا شررد و اعررالم کرررد 

انان گ اشتند.سپس گفرت کره  ره نفرع پسرر ̃ رئيس تو ئه کنند  گان را در مقا ل

خود نوح از سل نت کنار  ميگيرم.  ون نوح را کسر  ه تمايالت اسرماعيليه 

متهم نمر کرد ، سران سپا  که از اين جريان غير منتظر  صيران شرد   ودنرد 

ل امير جديد نوح سر تسليم فرود آوردند. پرس از آنکره نروح  رن نصرر در مقا 

 ه سل نت  رداشته شد ، نخش ر پيشوای فرقه اسماعيليه را  ر آن داشت تا  ا 

فقيهای اسالمر  ره  صرش پرردازد و  النتيجره پيرروزی نصريب مخرافين نخشر ر 

ز هرزار دينررار ا ۴۰شرد.  نردی  عررد نخشر ر را  دسررتور نروح مررتهم کردنرد کرره 

پولر را که  رای خليفه فا مر  ا رت ديرت خرون مررورودی تاديره شرد   رود ، 

سرر انجرام نخشر ر را مخرالفين دسرتگير و در ميردان  ۰صيف و ميل کرد  است

  1  خارا  دار آويختند .

 » مرتضر راوندی در تاريخ اجتماعر ايران خا ر نشان ميکند کره :  

ود  ررا تمررايالت اسررتقالل در دور  صکومررت سررامانر دولررت مرکررزی نرراگزير  رر

 ل انه فيودالها م ارز  کند. اسماعيل سامانر و جانشينان او  ا تمرام م رارزات 

شديدی که  رای تر يت صکومت مرکزی  عمل آوردند ، نتوانستند در  سرياری 

از نرررواصر دور دسرررت مقصرررود خرررود را عملرررر کننرررد . خررروارزم ،  غانيررران، 

نر  رود، امرا در واقرع صکرام ايرن ختالن، اسرفيجاب رسرماً جرزو صکومرت سراما

 نواصر  صال استقالل زندگر ميکردند . 

 سررامانيان  رررای جلرروگيری از قيررام هررای مصلررر فيررودال هررا ، تصررميم  

گرفتند که متنق ين هر ناصيه را  ه صکومت آنجا  گمارند ولر اين سياست هرم 

 مفيد واقع نشد و نتيجه معکوس  خشيد . 

 نر را متزلررزل ميکرررد، تضرراد شررديد  يررزی کرره  نيرران صکومررت سرراما 

  قاتر  ود که  صورت م ارز   ين   قه زصمتکع دهقانان و صنعتگران از 

يک  رف و   قه صاکمه و فيودال ها از  رف ديگر در جريان  ود . ازدياد 

                                                 
1
 ۱۲۵ - ۱۲3بارتولد ، ص  - ۱۶ - 
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روز افررزون خرررا( ،  شرردت ايررن تضرراد را کمررک ميکرررد. در اکرررر مرروارد 

را  صورت  رخورد های م ه ر  ين  م ارز    قاتر قيافه ايديو لوژيکر خود

دين رسمر و فرقه های ديگر نمايان ميکرد . تصت لروای ايرن فِـرـُر     قرات 

مصررروم تظرراهر ميکردنررد .  نررين م ررارز  يررر مکرررر در  خررارا ، سيسررتان و 

  غانيان ظاهر شد . 

 سامانيان  رای جلوگيری از جن ع های مردم و سر کو ر فيودال ها ،  

افررراد نزديررک در  رراری را  صکومررت نررواصر مختلررف گسرريل خويشرراوندان و 

داشررتند و ايررن تررد ير نيررز نتيجرره م لرروب   ررار نيرراورد . لرر ا در  عضررر مرروارد 

سران تررک  را اسرتفاد  از نارضرائر فيرودال هرا و م رارز    قرات ناراضرر ، 

  1 «شخصاً  ر ضد صکومت مرکزی قيام ميکردند.

 

  فشار مالیات و سقوط دولت سامانی :

 م) عاليم  ۹۵۴- ۹۴۳  =۳۴۳-۳۳1در دور  صکومت نوح  ن نصر (

سقو  صکومت سامانر  ا وضوح تمام آشکارگرديد. اين سقو  در درجه اول 

 سررتگر مسررتقيمر  ررا روع صکومررت نرروح  ررن اصمررد  اشررت . پررس از خرراموع 

شدن جن ع اسماعيله نوح ، ا والفضل مصمد ن اصمد فقيره را  ره وزارت خرود 

 والفضررل قسررمت اعظررم از وقررت خررود را رره نمرراز و ع ررادت انتخرراب کرررد. ا

ميگ رانيررد و عالقرره يررر  صکومررت و ادار  آن نداشررت . در ايررن دور  دولررت 

د ار مضيقه اقتصادی و مالر شديدی شد . و اين اوضاع پس از شورشر که 

م(  رره وقرروع پيوسررت و در جريرران آن خزانرره سررامانيان ۹۴۳ )۳۳۲در سررال 

دولت  رای نجات خود از اين وضع  صرانرر فرمرانر غارت شد  وجود آمد . 

صررادر کرررد تررا مررردم ماليررات سررال  عررد را ق الً پردازنررد ، ولررر در سررال  عررد 

صکومت ماليات های پرداخت شد  را  جسراب نيراورد و مجردداً آنررا از مرردم 

م ال ه کرد. در ق رال اعتررا  مرردم و لشرکريان کره معراع نگرفتره  ودنرد ، 

 ر تقصيری خود را را ت نمايد ، سپاهساالر و وزيرخرود را امير  رای آنکه 

  2 متهم ساخت و دستور داد آنها را اعدام نمايند.
                                                 

1
 ۱۲3 - ۱۲۵، ص  ۲مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، ج  - 
2
، ص  ۱، ترکستاننامه ، ج  ۱30 - ۱۲۹بارتولد ، تاریخ اجتماعی و سیاسی آسیای مرکزی ، ص  - 

۴۹0 
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مقدسر عقيد  دارد که در عهد نوح  ن نصر ماليات ساالنه را پيع از  

وقررت موعررود  صررورت قرضرره از مررردم ميگرفتنررد و صکومررت هرگررز قرضرره 

  1 مردم را دو ار  تاديه نمر کرد.

رای اين دور  از افسرران و مراموران شرعب ماليراتر شرکايت کررد  شع 

انررد و مترر کر شررد  انررد کرره مرراموران و افسررران مز ررور ماليررات را در فرصررتر 

  2 ازمردم ميگرفتندکه آنها ازعهد  تاديه آن  رآمد  نميتوانستند.

 گرفتن ماليه غال اً  ا سوء استفاد  های ماموران اخ  ماليه همرا   ود ،  

وصاً در صاالتيکه دولت مج ور ميشد تا ماليات فرو  العراد  جمرع کنرد و مخص

اجرت و معاع کارکنان و صتر عساکر و افسران را  ه تعويرن انردازد ، اخر  

رشو  و اسرتفاد  هرای نامشرروع  يشرتر ميشرد و جلرو گيرری از آن کراری  رس 

سامانر دشوار و صتر ناممکن  ود .  ارتولد،  رآنست که ماليات ساالنه دولت 

مليون درهم  ال  ميشد که تمام آن م ل  در دسرترس اسرتفاد  خرود شران  ۴۵ ه 

کره از واليرات شررقر گرفتره ميشرد، مرورد اسرتفاد  خزينره  مر  رود و خراجرر 

  3 خليفه قرارنمر گرفت .

 منا ع اين ماليات عرالو   رر ماليره اراضرر و مواشرر و  اغسرتان هرا و  

ودخانرره آمررو ع ررور داد  ميشررد نيررز ماليررات غيررر  از مررال التجررار  ايکرره از ر

گمرکر اخ  ميکردند . از هر شخص سوار  )  ر اسپ و يرا خرر( يرک درهرم 

و از اشتر دو درهم ماليه ميگرفتند و در جاهای توقرف ) منرزل مقصرود ( از 

نيم تا يک درهم ماليه اخ  مينمودند . وقتيکه غالم هرا را از يرک جرای  جرای 

از  نامه ير از صکومت  ه ارزع هفتاد تا يکصد درهم ديگر نقل ميدادند ، اج

درهرم ماليره  1۰۰ترا  ۷۰ميگرفتند .  رای نقل دادن کنيرز هرای ترکرر نيرز از 

ميگرفتند . ال ته در مورد انتقال کنيز ها  ه اجاز  نامه مصصوص اصتيا( پيدا 

 درهرم ماليره مري ۳۰ترا  ۲۰نمر شد.  ررای انتقرال زنهرای شروهر دار فقر  از 

 . 4ددادن

                                                 
1
 ببعد 330، ص  ۱۹0۶ت االقالیم ، طبع لیدن مقدسی ، احسن التقاسیم فی معرف - 
2
    ۱۲۹بارتولد ، همان آثار ، ص  - 
3
   ۵۱0، ص  ۱ترکستاننامه ، ج  - 
4
 ۱۱۶همان جا و نیز تاریخ سیاسی و اجتماعی ، ص - 
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در دور   اهريان در ماوراءالنهر پرول هرای مختلفرر روا( داشرت کره 

ر  ۵۰۰از لصرراظ کمررر و زيررادی عيررار از هررم تفرراوت داشررت و سرراالنه م لرر  )

( درهم مصمردی ماليرات ازکرل مراوراءالنهر جمرع آوری ميشردکه  ره ۲ر  ۹۷۲

(  1ر 1۶۸ر  ۵۶۶قول سعيد نفيسر، خرا(  خارا در دوران رودکر م لر  ) 

  1هم ميگرديد . در

 قرر الً گفترريم کرره در زمرران عمرررو ليررش صررفاری ماليررات در سرره خزانرره  

 خير  ميشد ، اما اين روع تا دور  سامانر عمر نکرد و خواجه نظام الملک 

فقرر  دو خزانرره را در عهررد سررامانر خيلررر مهررم ميشررمارد : يکررر از آن دو ، 

ر  رای  خير  پرول خزانه ير  ود که مخار( عمومر را متکفل  ود و آن ديگ

  2 ود که در موقع  سيار ضروری   ور قرضه از آن مصرف ميشد. 

نظام الملک ياد آور مر شرود کره شراهان آل سرامان و غزنويران ) و  ره 

نظر من در زمان صفاريان (  ه لشکر يان و افسرران پرول نقرد مرر پرداختنرد 

« اق راع »  که ) آن را  يسرتگانر يرا جرامگر مرر گفتنرد ( و زمرين  ره عنروان

 رای شان توزيع نمر گرديد . ال ته رسرم اق راع عمرالً وجرود داشرت.  نانکره 

ناصيه قهستان   ور اق اع تا  هار نسل در تملک ا والصسن سيمجور  رود. و 

روستا درخراسران و  ۵۰۰الپتگين نيز يکر از غالمان ترکر  ود که صاصب 

يک  اغ و  نرد ترا ماوراء النهر ود و نيز در هر شهری صاصب يک قصر و 

  3 کاروانسرا  ود.

 سال های اخيرر صکومرت نروح  رن نصرر  سررکو ر مخرالفين گ شرت و  

 ۳۵۰-۳۴۳پس از مر  وی ، پسر ارشرد وی ع ردالملک  ره سرل نت رسريد )

م( در دور  امارت او روز  روز اهميت فرماندهان گرارد  ۹۶۲ - ۹۵۵  = 

آنهرا مرر  صکرومتر  دسرت های ترک  يشتر مر شرود و تقري راً تمرام کرار هرای 

افتد. از نظر سياسر در اين زمان نقع الپتگين خيلر صساس مرر شرود. زيررا 

او  ه مقام صاجب کل ارتقا مر يا د و رئيس گرارد هرای تررک ميگرردد.  ررای 

آنکره از نفررو  و قرردرت ترکران کاسررته شررود ، ع ردالملک ، الپتگررين را از خررود 

                                                 
1
   ۴۶مقایسه شود با تاریخ بخارا ، ص  ۶۱۷- ۶۱۶، ص ۲راوندی ، ج  - 
2
  ۲0۵خواجه نظام الملک ، سیاستنامه ، ص  - 
3
 ۵۱۱، ص  ۱بارتولد ، ترکستاننامه ، ج  - 
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سررتد و يکررر از سرررداران سررا ن دور ميکنررد و او را  صکومررت خراسرران ميفر

  1 الپتگين را  ه مقام صاجب کل منصوب مينمايد.

 مررر  ع رردالملک شررورع هررای جديرردی  وجررود مررر آورد. اهررالر پررای  

تخت قيام کردند و قصر امير را غرارت نمرود  آترع زدنرد.  ره اشرار  الپتگرين 

پسر خرد سال ع دالملک  نام نصر سوم  ه تخت نشست ولر سل نت او  يع 

از يررک سررال  ررول نکشرريد . زيرررا روسررای گررارد هررای سررل نتر و اشررراف 

 رفدار نصرر  رن نروح  ررادر ع ردالملک  ودنرد و او  را کوشرع آنهرا  ره مقرام 

 سل نت رسيد. 

 دوران صکومت نصر  ن نوح  ه آرامر سپری شد و قيرام هرای مهمرر  

ر روی نداد. در اين زمان مخار( در  ار و صکومت  ر عوايد مالر کشور م

 ر يد و همين عدم توازن  اعش شد تا صاکم خراسران  نرد  رار  ره منرا ن آل 

 ويه و آل زيار صمله کند و ايرن صمرالت فقر   منظرور  پراول مرردم و آوردن 

غنايم صورت ميگرفت تا  توانند مصارف گارد های شاهر را تاء مين کننرد. 

کسررت در ايررن ايررام  ررين رجررال مملکررت اخررتالف  ررود و همررين جريرران سرر ب ش

سامانيان در جنه  ا آل  ويه گرديد و عت ر در اين گير و دار ها کشته شد و 

  2  النتيجه م ارزات داخلر  ين در ار و ديوان شدت يافت.

 قيام فيودال های داخلر گسترع يافت ،  ه آنها  الب استقالل و خرود  

هرا  مختاری مصلر  ودند . عايدات دولت در ارر لشکر کشر ها و قيام فيرودال

 يع از پيع نقصان ديد . ضعف صکومت روز  روز مصسوس تر ميشد . در 

 نين شراي ر صکومت سامانيان  ا صمله قراختائيان از پرای درآمرد و  ره ايرن 

تر تيب تضاد هرای اجتمراعر ، م رارز   رين فيرودال هرا و صکومرت مرکرزی ، 

ؤسا ی اختالف سران سپا  و  زرگان در  ار سامانر ، تصريکات پر در پر ر

ديرروان اواخررر قرررن  هررارم هجررری )اواخررر قرررن دهررم م( از قرردرت آنرران فقرر  

 خا راتر در ا هان مردم  اقر ماند.

 تود  مردم که تصت فشار ماليات ها ی سنگين زجرر ميکشريدند و  را ر  

هررا عرردم رضررائيت خررود را  ررا قيامهررای مسررلصانه نشرران داد   ودنررد، در  را ررر 

                                                 
1
   ۱۲۴، ص ۲راوندی ، تاریخ ایران ، ج  - 
2
  ۱30، بارتولد ، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی ، ص  ۱۲۵راوندی ، ص  -  
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را  خ ر مر انداخت هي گونه صمايتر از خود صمالتر که  قاء دولت سامانر 

  ۳۸۸نشان ندادند و در نتيجه صکومت سامانر در اواخر قرن سوم هجری )

 م(  دست ترکان منقر  گرديد . ۹۹۹= 
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 فصل پنجم

 

 اوضاع اجتماعی درعهد غزنویان

  
  مدخل: 

 ن پدرسررررررل ان مؤسررررررس سلسررررررله غزنويرررررران ، ناصرررررررالدين سرررررر کتگي

مصمودزا لر، و داماد الپتگين ، يکرر از غالمران  جرا  و مقرام رسريد  سرامانر 

ولرر سرل ان مصمرود  ريع از کليره سرال ين غزنروی ،  ررای کشررور   1 .  رود.

« ادوارد  ررراون »گشرائر و کسررب افتخررارات سررعر و کوشررع کرررد ،  نانکرره 

وی آل  ويه سل ان مصمود  دون شک يک سردار ز ر دست  ود. » مينويسد:

را پس راند، قلمروآل زيار را تصرف نمود، سرامانيان را منقرر  سراخت و 

 ( دوازد   رار پرر درپرر  ۴۲1ترا  ۳۷۸سال سل نت خرود ) از  ۳۳در مدت 

 رهند لشرکر کشريد و آن سررزمين را مسرخر سراخت و  روسرعت کشرور يکره 

ديگر   دو رسيد،  سر افزودو صدود آن از يک سو خارا و سمرقند و از سوی

گجرات و قنو(  ود. کشمير  خرع وسريعر از هنرد شرمال غر رر را همررا   را 

سيسرررتان و خراسررران و ری و   رسرررتان جرررزو قلمررررو افغانسرررتان سررراخت. و 

هجری وفات يافت و پس از هفرت سرال  عرد از مرر   ۴۲1سرانجام در سال 

                                                 
۱

هجری بحکومت خراسان نامزد شده  3۴۹برخی الپتگین سپاهسالر نصر ابن احمد سامانی را که در  - 

در اثر تیره شدن مناسباتش با منصوربن نوح سامانی ، غزنه را از امیر محلی متصرف ودر بودو بعد 

)تاریخ اجتماعی ایران از مرتضی راوندی ، جلد دوم  0آنجا اقامت گزید، مؤسس سلسله غزنویان میدانند

 ببعد( ۱3۵ص 
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سال  عد از فروت سرل ان مصمرود( شاهنشراهر  زرگرر کره پديرد  11وی ) ظ: 

  1 « ود، عمالً دست ترکان سلجوقر افتاد. آورد 

 
 سل ان مصمود غزنوی که دولت نيرومند خود را  ر روی ويرانه های  

دولررت سررامانر  نيرراد گ اشررته  ررود، در مرروارد  سررياری از نظررام خالفررت تقليررد 

ميکرد. و ا م لن العنانر و خود کامه گر که خصلت نظام های فئودالر است 

ن پهنراوری از اصرفهان در غررب ترا قنرو( در شرر  ،  ندين دهه  ر سررزمي

فرمان روائر کرد. سل ان مصمود رسم تصکيم  رر روسرتائيان را در خراسران 

و نرررواصر هرررم مررررز آن هرررم  نررران ادامررره داد و منرررا قر را کررره هنررروز وضرررع 

عشايری و ق يلوی در آنها از ميان نرفته  ود، تسخير کرد و نظرام اشررافر و 

  ر قرارساخت.  فئودالر را در همه جا

                                                 
۱

، مقایسه شود  ۵۵0_ ۵۴۹تاریخ ادبی ایران ، تالیف ادوارد براون ، ترجمه علی پاشا صالح ، ص  - 

 چاپ پشاور ۱، ج ۱۴۲با تاریخ مختصر افغانستان ، از پروفسور حبیبی ، ص 
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 قررول مصققررين، زنرردگر سياسررر مصمودغزنرروی  ررا رادر کشررر آغازشررد، 

زيرا پدرع س کتگين فرزنرد ديگررع اسرماعيل را ره جانشرينر خرود  رگزيرد  

 ود، ولر سل ان مصمود  ال فاصرله پرس از مرر  پردر از نيشراپور  ره هررات 

ت و رادادن آمد و  راسماعيل شوريد و او را در قلعه غزنين  ه مصاصر  گرفر

امان راضر  ه تسليم کرد، ولر پس از تسرليم وی را  ره زنردان انرداخت و در 

همانجا کشت.  ندی  عد منصور دوم سامانر در  خارا عليه يرک خران تررک 

کرره  ررر سررمرقندصمله آورد   ررود، ازسررل ان مصمررود کمررک خواسررت و سررل ان 

آنجررا نماينررد  مصمررود نماينررد  ای  رررای مرر اکر   رره در ررار او فرسررتاد، ولررر در 

مصمود   ن دسرتور مصرمانره او  را فرمانرد  تررک همدسرت شرد و ايرن دونفرر 

پادشا  سامانر را خلع و سپس کور کردند و  رادرع را درجای او نشاندند و 

 ردين ترتيررب خ ررری کرره ميتوانسررت از جانرب سررامانيان متوجرره مصمررود شررود، 

  1  ر رف شد.

 صمود را  ررسر ميکنيم.اکنون وضع مردم در ق ال لشکرکشر های م 
  

وضع مردم درقبال لشکرکشی ها ی سلطان محمود و قحط سالی های 

 متواتر :

   هر صال لشکرکشر های سل ان مصمود ،  اعرش رفرا  و آسرايع ترود   

های مردم نشد ،  لکه  يشتر  ر مشرکالت اجتمراعر آنران افرزود. جنره هرا و 

عايرد سرشرار  ررای او و  صمله های سل ان مصمود  رهند وستان گر ره من رع

لشرکريان وی  ره صسراب ميرفرت ، ولرر ترود  هرای مردمرر کره در مسرير ايررن 

  2 لشکر کشر ها واقع  ودند ،  يع از پيع د ار فقر و ناتوانر شدند.

                                                 
۱
 ۶3۴، ص۲دکترشجاع الدین شفا، پس از چهارصدسال، ج  - 
۲
 ۱3۶ص  ۲ش، ج ۱3۴۴مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، چاپ  - 
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 باالحصارغزنی

 

 سل ان مصمود ق رل از هرر لشکرکشرر ، از مرردم ماليرات هرای گرزاف  

ود کره پرس ازوصرول تقري راً اهرالر ميگرفت. اين ماليرات هرا  قردری سرنگين  ر

 رای امرار معاع خود  يزی نداشتند.  اری سل ان مصمود امر داد ترا پرولر 

که  رای لشکرکشر ضرورت داشت در ظرف دو روز جمع شود ! ايرن پرول 

جمع شد ولر  گفته  ارتولد، در صقيقت افسران مردم را مانند گوسرفند پوسرت 

جب شد کره اقتصراد مملکرت سرقو  کنرد. همين روع جا رانه ، مو  1کشيدند. 

زير مرردم کره اوضراع را ناپايردار و از غرارت مسرتمر فيرودال هرای مصلرر و 

عمال دولت  يمناک  ودند، کمتر  کار هرای توليردی ترن در ميدادنرد و  نانکره 

 ا يد  زراعت و کشاورزی مشغول نمر شدند. همين وضرع نراکوار سر ب شرد 

نردان مصمرد  اصفص،عامرل سرل ان مصمرود که در ارر ظلم و خود کامه گرر خا

 ون مردمانر جا ر  ودند، سيستان را ويرران »  (  ۴۰۰-۳۹۶سيستان ) در 

هجررری غلرره تنرره شررد و قصرر  افترراد و خرررواری  ۴۰۰کردنرد ... و انرردر سررنه 

گندم  دويست و  هل درهم شد و مردمان را رنج رسيد، ترا مرا  رمضران ايرن 

                                                 
۱

،ص ۱3۴۴محمد زهما ، چاپ کابل بارتولد ، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای میانه ، ترجمه علی  - 

 ببعد ۲0۵
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ر کردنرد اميرر نصرر  رن سر گتگين، نررخ سال اندر آمد و خ  ه  رر سرپا  سراال

  1 « صال خويع  از گشت و کار ها نيکو تر گشت.

  ۴۰1هنوز مردم از فقر و قصر  زدگرر  ردر نيامرد   ودنرد کره در سرال  

در همرين   2«و اء  زر  افتاد  ره سيسرتان و مرردم  سريار مردنرد. » هجری 

گرسنگر مردند سال در نيشاپور نيز قص ر سختر روی داد و عد  زيادی از 

، و مردم  نان ال عال( شدند که پشک و سه و صتر آدم ها را مر خوردند 

و کسر هنگام شب از  يم گرسنه گان از خانره  يررون شرد  نمرر توانسرت. در 

ارر اين قص  زدگر تنها در نيشاپور و جوار آن يکصد هزار انسان تلف شدند 

ی سرل ان مصمرود  ره هنرد و اين تلفات  قول  ارتولد از تلفرات لشرکر کشرر هرا

  3 زياد تر  ود.

  گفته عت ر در ين فرصت در  ازار های نيشراپور  هارصرد مرن غلره  

گر ه سل ان مصمود امرر داد   4  دون اينکه خريداری داشته  اشد، ماند   ود.

تا  ه مردم گرسنه و  ر  يز پول داد  شود ولر اين امر  نردان سرودی نکررد 

 ار ماليات های سنگين خرد ميشدند. در همين آوان و  از هم تود  مردم زير 

در غور نيز داد و فريراد مرردم  لنرد شرد    رود و اهرالر از دادن  را( و خررا( 

سر  از زدند. سل ان مصمود خود  ا لشکری گران  سوی غور صرکت کرد و 

پس از قتل و خون ريزی  ر صساب صصار پشلنه را مسخر کررد و دو رار  

  6در اين لشکرکشر غنايم فراوان  دست سل ان افتاد. 5 . ه پايتخت  از کشت

  رادر سل ان، اميرنصر دراين آوان  رای وارسر از امور سيستان  ره 

ولر کمکر الزم  ا مردم  ينوا و وامانرد  از و راء   7  ( ۴۰۲زرنج رفته  ود)

نکرد ،  لکه  ا عودت او  ه غزنه ، خواجه  ومنصور خوافر عامل سيستان ، 

را که از دست او  ره اميرر نصرر شرکايت کررد   ودنرد ، ترو يخ کررد و  کسانر

 سياری را  کشت. اين روع عامل ، کاری از پيع ن رد ،  لکه  يشتر سر ب 

                                                 
۱
   ۲۵۵ش تهران ص  ۱3۱۴تاریخ سیستان ، به تصحیح  ملک الشعرا بهار خراسانی ،  - 
۲
 3۵۹تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 ۲0۴تاریخ سیا سی و اجتماعی آسیای میانه ، ص  - 
4
 ۲0۵همان اثر ، ص  - 
5
 3۵۹تاریخ سیتان ، ص  - 
6
 ۱۴۲-۱۴۱تاریخ بیهقی، چاپ افسیت کابل از روی چاپ دکتر فیاض صص خواجه ابوالفضل بیهقی،  - 
۷
   3۵۹تاریخ سیستان ، ص  - 
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اما » عصيان و  غيان مردم گرديد.  نانکه مؤلف تاريخ سيستان مر نويسد: 

در روزگار وی ) خواجه  ومنصور خوافر (  سيار مردم عاصر شد ،  ون 

و  اايشران « عريرف »ليش  والقصر ملک ، و  راهر  رو مصمرد اصمرد  راهر و

هميشرره  سرريار مررردم و دواب  ررود و عصرريان آورد   ودنررد و ايررن هررردو کشررته 

شررررردند ، و هميشررررره هرررررزار مررررررد انررررردر سيسرررررتان  روزگرررررار وی )خواجررررره 

  1«  ومنصورخوافر( عاصر  ودند و او همر گرفت و همر کشت.

 ز دسررت عامررل مصمررود را از گري رران خررود مررردم  ينرروای سيسررتان هنررو 

کوتا  نکرد   ودند که  ه  الی خشم   يعت گرفتار آمدنرد،   وريکره در سرال 

 نانکرره  سرريار درخترران و خرمررا »   ،  رفررر سررخت در سيسررتان  اريررد: ۴۰۴

» و   2 « نان و کشت هرا خشرک گشرت و سررای هرا ويرران شرد از آن  ررف.

وافر  ود و او مردی  ا سياست  ود و اين همه اندر عمل خواجه  ومنصور خ

  3«مردم  سيار کشت  سيستان. 

 اين کشت و کشتار س ب دلسردی و عدم آسايع فکری و جسمر مردم  

ميشررد و  وريکرره الزم  ررود،  کشررت و زرع توجرره نمررر کردنررد و در نتيجرره 

توليدات زراعتر  ه پيمانره کرافر  عمرل نمرر آمرد و  ره همرين جهرت در شروال 

کيلرر گنردم  ره هفرت » رخ غله در سيستان  لند رفت ،  نانکره هجری ن ۴1۸

 و مردم توان خريد آن را نداشتند.  4 «درم شد.

 در ری نيز سل ان مصمود ازظلم و خشونت  ر نظيری در صن مرردم  

آن کار گرفت . مجد الدوله ديلمر پس از مرر  مادرکراردانع از ادار  امرور 

شررمالر دادن مخالفررانع از سررل ان ری و تهررران عرراجز شررد   ررود، و رررای گو

مصمررود يرراری خواسررت ، مصمررود کرره از مرردتها ق ررل انتظررار  نررين روزی را 

ميکشيد،  ه ری رفت، ولر نخست خود او را  ره  مرع ضر   خرزاين ديلميران 

                                                 
۱
 3۶0تاریخ سیستان ، ص  - 
۲
   3۶0تاریخ سیستان ،ص - 
3
 3۶0تاریخ سیستان ،ص - 
4

 ۴۲0مؤلف تاریخ سیستان از یک آفت دیکردر سیستان که درسال  0 3۶۱تاریخ سیستان ، ص  - 

بود نیز یاد آور شده مینویسد : تگرک در سیستان محشر کرد و خسارت کلی به هجری حادث شده 

چنانکه مرغان زره بسیار » محصوالت رسید و حتی مرغان و پرندگان آبزی هم از آن بسیار آسیب دیدند 

بمردند و بگرفتند که بال ایشان شکسته بود و یکی از آن تگرک برکشیدند ، ده درم سنگ ) تقریباً نیم 

 «د( بود.خور
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 ازداشت کرد، سرپس  عنروان اينکره او مرردی رافضر)شريعه( اسرت و ری را 

و کتا خانره  سريار نفريس وی پناهگا  رافضيان و فيلسوفان کرد  اسرت کشرت، 

 را آتع زد. شرح اين ماجرا را از ز ان خواجه نظام الملک ميشنويم :

 و سرل ان مصمررود ن سرر کتگين رصمرره هللا از جانرب خرردای تعررالر  رره »  

ری آمد  ا سرپا   سريار، و ايشران را  ره جملره قر   کرردو  نردان خواسرته از 

صريل آن در فرتح نامره نوشرت هرنوع  جای آمدکه آنرا صرد وکرانره ن رود. و تف

و ه خليفه القادر  اهلل فرسرتاد، و سريار دارهرا  فرمرود زدن و  زرگران ديلرم را 

 ردرخت کشيد، و هری از آن را در پوست گاو  دوخت و  ه غزنين فرستاد. 

و پنجررا  خررروار دفتررر و کترراب روافرر  و  اظنيرران و فالسررفه را از سررراهای 

ختگرران  فرمودسرروختن . و ايررن معاملرره ايشرران  يرررون آورد وزيررر اجسرراد آوي

آنوقت کرد که همه علما و ائمه شهر صاضر  ودند و ز ان خود  ه درستر آن 

  1« معترف شدند.

 فرمرود ترا  زرگران ديلرم را جملگرر »... درمجمل الترواريخ آمرد  کره :  

 رردار آويختنرردو عررد  ای رادر زيررر درختهررای آويختگرران  سرروخت و  رريع از 

  2« دينان را اگر هم  وصنيفه  ه علم  ودندی  ردار کشيد. صدهزار کس از  د

مصمررود متررواتر ميگفررت کرره مررن از  هررر » ...  يهقررر نوشررته ميکنررد کرره 

ع اسيان انگشت در کرد  ام در همه جهان ، و قرم رر مرر جرويم ترا از آنران 

 عررد از فررتح ری،   3«هرررکس را کرره يافترره آيررد و درسررت گررردد،  ردارکشررم. 

زارع اين فرتح نامره را  ره خليفره  غرداد فرسرتاد و ره دريافرت سل ان مصمود گ

مفتخرشررد و رراز  رره  هانرره م ررارز   ررا « امررين الدولرره»و « يمررين الدولرره»لقررب 

 ددينر  ه قزوين و ساو  و مالير نيز صمله کردکه در آن پنجهزار نفر  ه قتل 

  4 .سيدند و پسر خود مسعود را  ه ادار  آنها گماشت و خود ه غزنه  ازگشت 

 

  طبقات مردم و طرز فکر سلطان محمود در مورد رعایا : 

                                                 
۱
 ۷۷سیاست نامه ،چاپ خلخالی، تهران، ص  - 
۲
  ۴0۲مجمل التواریخ ، چاپ بهار، ص  - 
3
 ۲۲۷تاریخ بیهقی ، چاپ دکتر فیاض ، ص  - 
4
 ۶3۹دکتر شفا، ص  - 
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سل ان مصمود اهرالر کشرور را  ردو دسرته تقسريم کررد   رود : نيروهرای 

نظامر و اهالر مصلرر.  ره سرپاهيان معراع ميرداد و از آنهرا انتظرار داشرت کره 

 دون  ون و  را تمام اوامر و فررامين او را اجررا کننرد و از مرردم عرادی و 

ت انتظار داشت که تمام عوار  و مالياتها را  پردازند.  ا اين صال ن ايد رعي

تصور کرد که مصمود خود را مسؤول تامين آسايع مردم ميدانسرت،  نانکره 

هجرری پرروای مرردم  ۴۰1و  ۴۰۰در قص  نيشاپور و سيستان در سال های 

 گرسررنه را  وريکرره الزم  ررود نکرررد ، در صررالر کرره ممکررن  ررود مررردم را از

 گرسنگر و مر  نجات  خشد. 

  رای آشنا شدن   رزفکر سل ان مصمود ، واقعه تراريخر زيرر جالرب  

توجررره اسرررت : زمانيکررره سرررل ان مصمرررود  ررره هندوسرررتان لشرررکر کشررريد   رررود ، 

قراختائيرران  خراسرران و  لررخ صملرره کردنررد ،  ررون مررردم در مقا ررل مهاجمرران 

رت شررهر  لررخ مراجعررت پايررداری نمودنررد ، قراختائيرران نيررز پررس از فررتح و غررا

کردنررد. سررل ان مصمررود پررس از  ازگشررت از هنررد  رره  لررخ رفررت و  جررای آنکرره 

مقاومررت مررردم را  سررتايد ،  ررر عکررس آنهررا را تررو يخ کرررد و گفررت مررردم صررن 

قراختائيران  ررای آن شرهر را » مقاومت و مداخله در امور جنگر را ندارند. 

رديد ، من  ايد قيمت تمرام خراب و آتع زدند که شما در مقا ل آنها مقاومت ک

خسارت را از شما  گيرم ولر شما را مر  خشم  شر  آنکه اين عمل تکررار 

نشود.سررل ان از شررما ماليررات ، هرردايا، و سررهميه ميخواهررد تررا شررما را در پنررا  

  1« قدرت خود گيرد.

  ون امير مصمود   لخ رسيد ،  ازار »  يهقر در اين مورد مينويسد :  

فرمان او  ر آورد   ودند سوخته ديد ،  ا  لخيان عتاب کررد و عاشقان را که  

گفت مردمان رعيت را  ا جنه کردن  ه کار  اشد ؟ الجرم شهر تان ويران 

شد و مستغلر  دين  زرگر از آن من  سوختند. تاوان اين از شما خواسرته آيرد 

کره  . اما از آن درگ شتيم، نگريد تا پس از ايرن  نرين نکنيرد کره هرر پادشراهر

 ۰۰۰قوی تر  اشد و از شماخرا( خواهد و شما را نگهردارد، خررا(  ايرد داد 

                                                 
۱
 ۱3۷، ص ۲راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، ج  - 



 180 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

 را  ه مردمان نيشاپور و شهرهای ديگر نگا  نکرديد که   اعت پيع رفتند 

  1«و صواب آن  ود که ايشان کردند تا غارتر نيفتاد... 

 سل ان مصمود  ه جمع آوری مال و رروت صررص زيراد داشرت و گرا   

يافتن  ه زر و سيم و جواهرات دولتمندان ، آنان را  ه  رر دينرر،  رای دست 

) د دينر ( متهم ميکرد و  رف  ا درک هردف سرل ان خرود را از شرکنجه و 

 فضيخت نجات ميداد و رروت و دارائر خود را  ه سل ان پيشکع ميکرد. 

  ) در ۶۳۰-۵۵۵عــزالدين ا والصسن جزری معرروف  ره ا رن االريرر( 

يمين الدوله مصمود  ن س کتگين مردی خردمند، » مصمود گويد:  ار  سـيرت 

ديندار، نيکوکار و دارای دانع و معرفت  ود... در او عي رر نميتروان سرراغ 

کرد جز آنکه در کار  دسرت آوردن مرال از هرر را  ممکرن کوشرع ميکررد و 

صتر گويند شصصر در نيشاپور صاصب مال  سيار  ود و خواسته زياد داشت 

مرا » رروتمند  ود. مصمرود او را  ره غزنره خواسرت و  ررايع گفرت :  و خيلر

مرن » آن شرخص گفرت : « ا رالع گرفتره ايرم کره ترو مرردی قرم رر هسرتر ؟

قرم ر نيستم مال و رروت زياد دارم، هر ند که خواهر  ستان و مرا از اين 

از او مررال  سررتد و  رررايع  درسررتر عقيررد  و !« نررام رهررائر  خررع و   خشررای 

  2« خ  فرمان داد. ايمانع

   منابع عمده مالی سلطان محمود :   

 در آغاز اين گفتار مت کر شديم که سل ان مصمود  يع از تمام سال ين 

آن خاندان،  کشور گشائر و لشکر کشر پرداخت.   عاً ايرن همره لشکرکشرر 

 ه پول و مخار( هنگفت ضرورت داشت. سرل ان ايرن پرول و مخرار( را از 

يررد؟ واضررح اسررت کرره از را  جمررع آوری ماليررات اراضررر و کجررا ترردارک ميد

زکررات و عشررر و جزيرره و غنررايم جنگررر و مصررادر  امرروال اشررراف مصلررر و 

صکمرانرران منررا قر کرره ميخواسررتند از زيررر  ررار سررل ان خررود را خررار( کننررد، 

 دسررت مررر آورد. از مجمرروع ايررن مرردارک فقرر  عمررد  ترررين آنهررا را در زيررر 

                                                 
۱
  ۶0۵، ص ، بارتولد ، ترکستان نامه ۷۲۹تاریخ بیهقی ، چاپ دکتر فیاض ، ص  - 

 
۲

کاندیدای اکادمیسین علی اکبر شهرستانی ، سلطان محمود غزنوی ، آریانا برون مرزی ، شماره اول  - 

  ۲۹، سال دوم ص 
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ست از ماليات اراضر و خرا( و ديگرع غنايم  ررسر مر کنيم که ع ارت ا

 جنگر است : 

 _ مالیات اراضی : ۱

 ماليررات اراضررر کرره در زمررر  زکررات و عشرررو جزيرره و خمررس م نررای 

اسررالمر داشررت ، قلررم عمررد  درامررد دولررت غزنرروی را تشررکيل ميررداد. ولررر از 

آنجائر که سال ين غزنوی اين نوع ماليه را  ه متنف ين مصلرر  رور مقا غره 

يدادند، ل ا مقا عه گران  ا سوء استفاد  هرای خرويع در پهلروی اخر  ماليرات م

اراضر، عوار  گونه گون ديگری هم از ماليه دهنردگان ميگرفتنرد و مرردم 

را ناتوان تر مر نمودند. هرگا  دولت  نا ر وضعر خرود را مج رور ميديرد ترا 

يررات  رره  ررر ميررزان ماليررات  يفزايررد، در ايررن صررورت نرران مقا عرره گررران مال

اص الح در روغن غو ه ميزد. و مقا عه گران  زور و شکنجه صتماً ندين 

  را ر اصل م ل  ماليات را از دهقانان و کشاورزان  وصول ميکردند.

  يهقر در  ار  ماليات اين دور  در اواخر سد   هارم هجرری و آغراز  

سيد ... ساالری خراسان  ه ا والصسن سيمجوری ر» ... سد  پنجم مينويسد : 

نهاد که هر   1ميان سامانيان و آل  ويه و فناخسرو ) عضدالدوله ( مواضعتر 

ميليون ( از ری  ره نيشراپور آوردنردی و  ۴سالر  هار  ار هزار هزار درم )

سر سال آن مواضعت )قرار داد  المق ع (  ماند تا آنگا  که  والصسرن گ شرته 

  2«شد... 

 دوع روستائيان واليات مختلف ، از گ شته از اين سنگينر ماليات  ر  

ماليررات سررپاهان )اصررفهان ( کرره سررل ان مسررعود آن را  رره عالءالدولرره پسررر 

دويسرت » کاکويه صکمران آنجا  ور مقا عره داد   رود نيرز مشرهود ميگرردد. 

هرررزار دينرررار هريرررو  )زرخرررالص( ، د  هرررزار  رررا  جامررره از مسرررتغالت ) 

                                                 
۱

مواضعه یا مواضعت ، به معنی قرداد و دستور العملی بود که بین سلطان و وزیر یا حاکم مکلف به  - 

(و بروایت  ۱۵۲،  38۹، 3۷۴،  ۲۶۹اض ، صص انجام مواضعه بود. ) تاریخ بیهقی ، چاپ غنی و فی

( در مواضعتی که میان حسن میمندی و امیر مسعود نوشته شده ، این ۱۵۱، ص  ۲مجمل فصیحی ) ج 

اندر اعمال والیت ها که در رسم مقطعان باشد ، نایبان ایشان را تصرفی » مطلب گنجانده شده بود: 

 ( ۲۷3، ۲۶۲وقی ، از حسن انوری، ص اصطالحات دیوانی دوره غزنوی و سلج« ) نباشد.
۲
 (  ۲۷3و اصطالحات دیوانی دوره غزنوی ، ص  ۱۵۲تاریخ بیهقی ، همان چاپ ، ص  - 
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وروز و مهرگرران از هررر مصصرروالت مرسررومات( آن نررواصر  يرررون هديرره نرر

  1.«  يزی و آسپان تازی و اشتران  ا زين و آلت سفر از هر دستر 

   ور کلر فشار ماليات  رمردم در دور  غزنويان  ر انداز  زياد  ود  

و مالياتي که در هرر هرلشکرکشرر در زمران سرل ان مصمرود از مرردم گرفتره 

معاع آنران  راقر نمرر ميشد،  صدی گزاف  ود که تقري ا   يزی  رای امرار 

 ماند. 

  ارتولد از يک من ع ديگردرامد عهد غزنويان يراد آور مرر شرود و آن  

 ا( گمرکر است.  قول وی در عهد غزنويان ، اگر  ره سرازمان گمرکرر  ره 

شکل امروزی وجود نداشت ، ولر دولت اينگونه عروار  را از گر رگا  هرا 

دآل ناصررر آمودريررا ، از ی خشررکر و آ ررر دريافررت مررر نمررود.  نان رره در عهرر

جمله گ رگا  های قا ل توجه و مورد  هر   ررداری  رود. در هنگرام ع رور از 

هر اشتر دودرهم و از اسرپ يرک درهرم عروار  از مالرک آن گرفتره ميشرد. 

 ارتولد عالو  ميکند : در مسير را  های کاروان رو اشخاصر  رای  ررسر 

ا وارد نسازند و  ه کراروان هرا اموال وارد  مؤظف  ودند تا اشيای ممنوعه ر

اجاز  داد   ودند تنهرا پرول و شرمع نقرر  را  ره  خرارا   رنرد و از ورود پرول 

ال ته وارد کردن غالمران و کنيزکران ترکرر   2 های ديگر جلوگيری ميکردند.

ترا يرک صرد درهرم مجراز  رود. و اگرر  ۷۰در  دل جوازنامه تجارتر  ه قيمت 

 ۷۰ترا  ۳۰ازرگانران مالرک مکلرف  ودنرد ازکنيزکان غيرر تررک مرر  ودنرد،  

  3درهم  هر نفرماليه   پردازند. 

  ارتولد، ضمن آنکه از نوع ديگرر ماليرات مررو( عهرد سرامانيان ) کره  

ع ارت از تعلن  خشر از دارائر کارمندان دولت و  عد ها افراد عامه پس از 

لرک ميگويرد مر   خزينه دولت  ود( ياد آور ميشود، از قول خواجه نظام الم

: قرروای دفررراعر سرررل ان متشرررکل از غالمررران زرخريرررد و مرررزدوران  رررود. در 

صاليکه افرراد ملرت تنهرا نيرروی پرداخرت ماليرات و عروار  مرالر را تشرکيل 

                                                 
۱
  ۷۹ش ، ص  ۱3۵0عنایت هللا شاپوریان ، بیست و پنج سده مالیات ، چاپ دانشگاه تهران  - 
۲

، نیز  3۱۵ص  ۱، ج  ۱3۵۲جلد ، چاپ  ۲بارتولد ، ترکستاننامه ، ترجمه کریم کشاورز،  0و 0و - 

 3۲0 - 3۱۹داکتر مددی ، وضع اجتماعی دوره غزنویان، صص 
3

، نیز  3۱۵ص  ۱، ج  ۱3۵۲جلد ، چاپ  ۲بارتولد ، ترکستاننامه ، ترجمه کریم کشاورز،  0و 0و  - 

 3۲0 - 3۱۹داکتر مددی ، وضع اجتماعی دوره غزنویان، صص 
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ميرررداد و هرنررروع اصساسرررات و رررن پرسرررتانه آنررران را عررراری از صقيقرررت مرررر 

  1پنداشت. 

 غنایم جنگی :  - ۲ 

 دولرت غزنروی را تشرکيل ميرداد. غنايم جنگر قسمت مهم عوايرد مرالر  

ا والفضل  يهقر و ساير نويسندگان عهد غزنوی مکرراً  ه سفرهای جنگر و 

گردآوری غنايم  ر صرد و صصرر سرل ان مصمرود اشرار  ميکنرد. و نويسرندگان 

 عدی مت کر شد  اند که منظور سل ان مصمود در ضمن اشراعه ديانرت اسرالم 

 و مکنت آن ديار نيز  ود  است. درسرزمين هند ، گرد آوری رروت و مال 

  ارتولد مر نويسرد کره : سرل ان مصمرود  راررر لشرکر کشرر و صمرالت  

پيگير خود از ديار هندوان ، غنايم فرراوان  دسرت آورد کره ال تره در اريران و 

سپاهيان او هم از آن  ر نصيب نماندند. از مصل درآمد غنايم فراوان  رود کره 

اختمان های مجلل در غزنه دست زد.  نان ه که سل ان مصمود  ه آ ادی و س

 2مسجد جامع و مدرسه معروف غزنه از مدرک اين غنايم آ اد شد. 

 در اينکه لشکرکشر های مصمرود  ره ديرار هنرد ، ررروت و مرال  سريار  

نصيب مصمود کرد ، جای شک نيست ، ولر اررات سروء ايرن لشکرکشرر هرا 

  هنرد تمرام شرد ،  لکره در داخرل نه تنها  ه قيمرت جران هرزاران انسران  رر گنرا

کشور، عوار  گوناگون اين لشکرکشر ها ، کمر مردم را نيز خم مر نمود 

 و س ح زندگر اقتصادی مردم را شديداً صدمه ميزد. 

 نمونه یی از غنایم جنگی :

 سررال  ۲۴هجررری ، يعنررر در عررر  ۴1۶و ۳۹۲در فاصررله سررالهای  

لشرکر کشريدکه هردف همره آنهرا  ار  ه عنروان جهراد  ره هندوسرتان  1۷مصمود 

غارت  تخانه های پر از جواهر و نفايس هند  ود، نه مسلمان کردن مردم آن 

.  گونره مرررال، درغررارت  تخانرره سررومنات، ايررن  نررای کهررن کرره يکررر از عررالر 

گن د  الير آن ويران شد و خزانه  1۴ترين نمونه های معماری هندی  ود  ا 

                                                 
۱
 همان اثر ، همانجا - 
۲

مقایسه شود با تاریخ سیاسی و  ۶0۷، ص  ۲تاننامه ، ترجمه کریم کشاورز، ج بارتولد ، ترکس - 

 3۲۹، وضع اجتماعی دوره غزنویان ، ص  ۲0۵ -۲0۴اجتماعی آ سیای مرکزی ، تزجمه زهما، ص 



 184 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

ری شررد  در  ررول قرررون ان اشررته  ررود، آن کرره از گرروهر هررا و هرردايای گررردآو

  1  تارا( کشيد  شد.

 شرح اين غارتگری نه تنها هدف سل ان مصمود را از اين لشکرکشر  

ها رمالميکنرررد،  لکررره ميرررزان جمرررع آوری غنرررايم و هم نررران تلفرررات جرررانر و 

خسارات مرالر سررزمين هرای لشرکر زد  مصمرود را نيزمجسرم ميکنرد. ناگفتره 

اً مصمرود  جرای هرای لشرکر ميکشريد کره قر الً ا العرات ن ايد گ اشت کره اساسر

کررافر راجررع  رره رررروت آن منررا ن کسررب کرررد   ررود. اکنررون  رره صکايررت فررتح 

 سومنات از گرديزی توجه کنيد : 

 پيع او)مصمود( صکايت کردند کره  رر سراصل دريرای مصري  شرهری »  

است  رزر  و آن را سرومنات گوينرد و آن شرهر هنردوان را  نانسرت کره مرر 

مسلمانان را مکه. و اندر او  ت  سيار اسرت از زر و سريم و سرومنات را کره 

 روز گار سيدعالم صلر هللا عليه و سلم از کع ه  را  عدن گريزاندنرد.  ردانجا 

ست و آن را  رزر گرفتره انرد و گروهر هرا انردر او نشراند  و مرالر عظريم انردر 

خ ر است و مخوف و خزينه های آن  ت خانه نهاد  اند. اما را  او سخت پر 

 ا رنج  سيار و  ون امير مصمود رصمته هللا اين خ ر  شنيد او را رغ ت افتاد 

کره  ردان شررهر شرود.  رون  شررهر نهروالره رسريد ، شررهر خرالر کررد   ودنررد و 

مردم آن همه  گريختره، لشرکر را  فرمرود ترا علرف  رداشرتند و از آنجرا روی 

نکررر ترر و  سرريار کفررار کشررته سروی سررومنات نهرراد .... کشرتر کردنررد هر رره م

شدند و آن  تان را همه  شکستند و  سوختند و نا يز کردند و آن سنه منات 

را از  يخ  رکندندو پار  پار  کردند و  عضر از او  رر اشرتر نهادنرد و گنجرر 

 ود اندر زير  تان ، آن گنج  ر داشت و مالر عظيم از آنجا صاصرل  رود.  ره 

 ه گنج از ديگر غنيمت ها  ر اشتران نهادنردو   تان سيمين و جواهر نشان و

  2«  ه غزنين آوردند. 

 دون شک،  ت سومنات يکر از گران ها ترين آررار هنرری هندوسرتان  

 رر فرراز  رت  ۰ ود که  يست و شع ستون از  روب سرا( آنررا نگرا  ميداشرت

گن ررد  الئررر قرررار داشررت.  ررت را ميرران مع ررد قرررار داد   ودنررد و ترراجر  1۴

                                                 
۱
 ۶3۴، ص ۲دکتر شفا، ج  - 
۲
 ۱۹0زین االخبار گردیزی چاپ حبیبی ، ص  - 
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ز جواهر  ر سر او آويخته  ودنرد. خرزاين مع رد پر رود از جرواهرات مرصع ا

گران هائر که زوار و راجه های هندی در  ول ساليان دراز  ه آنجا فرستاد  

 ودنررد. قيمررت ايررن  خرراير را کرره  دسررت سررل ان مصمررود  تررارا( رفررت ،  يسررت 

  1 مليون دينار نوشته اند.

هرزار  ۵۳فيرل و  ۲۵۰ را  روايت ديگری،  های اين غنايم که مصمود  

  2  رد   ه غزنين  رد،  ه  هل کرور دينار  ال  ال  ميشد.

  عوفر درجوامع الصکايات خرود از ايرن  رت  گونره افسرانوی يراد کررد   

ميگويرد کره سرل ان مصمرود در سرومنات  ترر ديرد در فضرا معلرن ،  را شررگفتر 

و صکمررا ی  عررد علمررا « ايررن از عجايررب ايررام و نرروادر اشررياء اسررت.» گفررت : 

لشکر را  لب کررد و سرر ايرن معنرر از ايشران  راز خواسرت ، گفتنرد :  هرار 

ديوار است  تخانه را از سنه مغنا يس  نا کرد  اند و اين  ت آهنين است و 

 ون از ا راف تجا ب مغنا يس  ر اين  رت آهنرين را  را رر اسرت در ميران 

  3 هوا ، معلن ايستاد  است.

 وشا  ( نيز ايرن داسرتان را يراد کررد  و ضرمناً مؤلف تاريخ فرشته )هند 

ياد آور شد  است که : ق ل از آنکه سل ان مصمود  رت را  شرکند ، جمعرر از 

 راهمه خا ر نشان ساختند کره اگرر پادشرا   رت را نشرکند و  گر ارد ،  نردين 

 را ر  ت ، زر خالص  ه سل ان خواهند داد. سل ان مصمود جرواب داد کره : 

ن آن سنه ، رسم  رت پرسرتر از ايرن ديرار دور نخواهرد شرد، ميدانم  ا شکست

اما اگر اين کار را  کنم مررا مصمرود  رت فرروع خواهنرد کفرت و اگرر  شرکنم 

مصمررود  ررت شررکن، خرروع ترآنکرره دردنيررا و آخرررت مرررا مصمررود  ررت شررکن 

 هارق عرره جرردا نماينررد،  سررپس سررل ان فرمررود تررا از  ررت منررات   4« خواننررد.

و « عرروس فلرک» ن آوردند که يکر در درب مسجد دوق عه آن را  ه غزني

ديگرررری را در پلکررران کوشرررک مصمرررودی گ اردنرررد و دو ق عررره ديگرررر را  ررره 

  5 سرزمين عر ستان يعنر مدينه و مکه فرستادند.

                                                 
۱
   ۱3۲ص  ۲تاریخ اجتماعی ایران ، جلد  - 
۲
 ۶3۶، ص ۲دکترشفا، پس از هزر وچهار صدسال، ج  - 
3
 عوفی ، جوامع الحکایات ، حکایت بت سومنات - 
4
 3۱_ 30تاریخ فرشته ، از مالمحمدقاسم هندوشاه ، چاپ هند، ، ص  - 
5
  33۱همانجا ، نیز وضع اجتماعی دوره غزنویان ، ص  - 
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روايت روضه الصفا در مورد  ت سومنات شنيدنر تر و خواندنر ترر  

مرور وقرف آن  تخانره قريب د  هزار قريه مع:» مر نمايد ، آنجاکه مر نويسد 

 ود و  ندان جواهر نفيس در آن  تخانره از اقصرر نقرا  هنرد آورد   ودنرد کره 

عشر آن در خزانه هي يک پادشاهر وجود نداشت و دو هزار کس از  راهمه 

درآن  ت خانه مشغول ع ادت  ودند و زنجيری از ال  روزن دويسرت مرن در 

تع يه کرد  در اوقرات معينره  آن  تخانه آويخته  ودند و جرس ها و  ال در آن

خرردام  تخانرره آن زنجيررر را در صرکررت مررر آوردنررد و جرررس هررا درآواز آمررد  

 راهمرره  رره ع ررادت مشررغول ميگشررتند و سيصررد سررر تررراع و سيصررد مغنررر و 

پانصد کنيزک رقاص مقرر  ود که مالزمت آن  تخانه نمايند و مرسومات آن 

  1 جماعت از ن ور اوقاف آن مواضع ميدادند.

   ، غنايم  ۴۰۹هم نان سل ان مصمود در واليت ماتور  هند در سال  

فراوان  دست آورد،  نانکه گرديزی ميگويد :  ون امير مصمود  دين واليت 

ماتور  رسيد هي کس  صرب پيع او نيامد.  فرمود ترا لشرکر انردر آن واليرت 

واليرت  افتادند و هرجاير که  تکد   ود همر کندند و همرر سروختند و مرال آن

 تارا( همر  ردنرد و اميرر مصمرود از آن  تخانره هرا و خرزاين آن ديرار  نردان 

مال يافت کره انردا ز  آن پيردا ن رود و يکپرار  يراقوت کصلرر يافرت  روزن  هرار 

صد و پنجا  مرقال ، و هر گز هي کس  نين گوهر نديرد   رود و  ترانر کره از 

ن را اميرر مصمرود فرمرود زر و سيم  ودند  ر صد و انداز   ود ، نود  ت زرير

  2 «تا  شکنند و  سنجيدند ، نود و هشت هزار مرقال زر پخته  ود.

  روايررت نويسررند  روضررات الجنررات وترراريخ فرشررته، سررل ان مصمررود  

دريکر از فتوصات خود در هند، جيپال صکمران آن ديار را شکست داد و از 

وان غنيمررت، فيررل  عنرر ۲۸۰او عررالو   ررر رررروت  ررر کررران و پانصررد  رررد  و 

 1۸۰گردن  ندی از گردن جيپال  در آوردند که  ه نظر اهل فن در آن وقرت 

  3هزار دينار قيمت داشت. 

 فرخر سيستانر که در سفرهای جنگر هندوسرتان همررا  مصمرود  رود،  

 در قصيد  ای  يدادگريهای مصمود را در ل اس مدح  نين توصيف ميکند:
                                                 

۱
 ۱83زین االخبار گردیزی ، چاپ حبیبی ، ص - 
۲
  338_ 3۲۹مددی، وضع اجتماعی دوره غزنویان ، صص داکتر - 
3
   338 - 3۲۹داکترمددی، وضع اجتماعی دوره غزنویان ، صص  - 
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 رد            آن سال خوش نخسبد و از عمـر نشم 

 کـاز جمع کافــــران نکنــد صـد هزارکـم

  تــا چنـد روز دیگر، از قلعه های صعـب            

 ده خشـت بـرنـــــهـاده نبــیـنـد کسی بـهـم

 زنشان اسیر و برده شـــودمردم شان تباه            

 تنشان حزین وخسته شود روحشان دژم

 حصار              و زخون خلـق شان همه بـرگوشه

 رودی  روان شـــود به بزرگی چو رود زم

 

 ايد توجه داشت که تنها سرزمين هند مورد تاخت و تاز سل ان مصمود 

ن ود ،  لکه در داخل قلمرو خويع نيز  ر عليره امررای مسرتقل مصلرر  رون : 

سيستان ، غور، غرجستان،  اميان، گوزگانان و  لرخ و غيرر  ميتاخرت و پرس 

و قتال فراوان و مصادر  امروال اشرراف مصلرر دو رار   ره غرزنين  رر  از قتل

 ميگشت. 

    ر سيستان تاخت و امير خلف پادشا  آنجا را  ۳۹۳مصمود در سال  

در قلعرره  ررا  مصصررور و مج ررور  زنهررار خواسررتن کرررد و  ررا غنررايم و امرروال 

ز فراوان  سيار  از گشرت . گوينرد اميرخلرف هنگرام رو روشردن  را مصمرود، ا

ناميررد و مصمررود غزنرروی از شررنيدن ايررن لقررب « سررل ان » ترررس جرران او را 

در   1 را  ر نام خود افزود.« سل ان » خوشع آمد و از آن تاريخ   عد لقب 

قمری  ه غور و غرجستان لشکر کشريد و صصرار و قرالع آنصرا را  ۴۰۲سال 

پس از ن رد های خرونين مسرخر کررد و غرجسرتان را م يرع سراخت. و  قرول 

 لرخ و ترمر  و   2 « رد  و غنيمت را صرد و انرداز  ن رود.» يهقر درين صمله  

ختالن را در عهد سامانيان م يع خويع سراخته  رود و ناصرر خسررو گويرد : 

  .3« پای پيالن  سپرد، خاک ختالن را» سل ان مصمود 

 مولف صيات و اوقات سل ان مصمود، خا ر نشان ميسازد که در سال  

غور از پرداخت  ا( و خرا(  ه سل ان مصمود سر  از قمری صکمران ۳۸۸
                                                 

۱
 ۱۴۲، نیز تاریخ بیهقی ، چاپ دکتر فیاض ، 3۵۹تاریخ سیستان ، ص  - 
۲
 ۱۴۲تاریخ بهیقی،، چاپ دکتر فیاض ،  - 
3
  ۱8دیوان ناصر خسرو ، ص  - 
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نيز در آنجا سر وصدای  ر ضد سل ه مصمود  ررا  افتراد  ۴۰۲زد و در سال 

   ۴۰۹و مصمود خود  ا لشکر گران متوجه آن ديار شد ، مگر تنها در سال 

م ( مصمررود توانسررت ايررن ناصيرره را فررتح کنررد و قررالع آن را ويررران و 1۰۲۰) 

  1 مصلر را مصادر  کند.دارائر اشراف 

 مررؤرخين مينگارنررد کرره سررل ان مصمررود، از مرردرک ايررن غنررايم نرره تنهررا  

خزينه خود را مر ان اشت ،  لکه عمارات عالر و ز ي رای مسراجد و مردارس 

را در غزنه نيز اعمار مر نمود. اما تأ مين آن عمارات  رر دوع مرردم  رود. 

که  رای تزئين صيا  و مسجد  نان ه ق عه های مرمر و ساير اصجار قيمتر 

غزنين  کار رفته  ود ، از را  های دور  ا دست صمل ميگرديد تا از شکستن 

  مصئون  اشند.

  دين سان مخار( کمر شکن عمرانات مصمود  ر دوع مرردم سرنگينر  

ميکررد،  نانکره مخرار( سرراليانه  راغ مصمرودی و  ررازار عاشرقان  لرخ  صسرراب 

  2مردم  لخ گ اشته شد   ود. 

  روايت روضه الصفا ) ميرخواند( سل ان مصمود در جمرع آوری پرول 

و مررال صرررص فررراوان داشررت و روزی در ررار  رررروت و جررواهرات دود مرران 

سررامانر از ا ررو  رراهر سررامانر پرسرريد و او پاسررخ داد کرره نرروح  ررن منصررور 

سامانر هفرت ر رل جرواهر در خزينره داشرت، سرل ان مصمرود از شرنيدن ايرن 

  ا  جای آورد و گفت که از اين  يشتر در خزانه خود دارد.سخن شکر خدا ر

  قول ميرخواند ، سل ان مصمود دو روز ق ل از مرگع ، امر کررد ترا  

تمام پول هرا و جرواهرات و نقرودی را کره در دور  سرل نت خرود گررد آورد  

 ود ، در  را ر او  گسترانند. پس از آنکه  ه جواهرات و سرنه هرای قيمترر 

نگريسررت ، اشررک صسرررت ريخررت ، ولررر دينرراری از آن مررال  و رنرره رنرره

 کررس ن خشرريد ،  لکرره امررر داد  ررار ديگررر جررواهرات را  رره مصررل نخسررتين  ررر 

  3گردانند. 

                                                 
۱

، نیز سالنامه کابل ،  ۶۶- ۶۴ات و اوقات سلطان محمود، ترجمه امینی، ص داکتر محمد ناظم، حی - 

 ش  ۱3۱۷ 
۲

، نیز تاریخ سیاسی و اجتاعی آسیای مرکزی ، ترجمه زهما ، ۶0۱، ص ۲بارتولد، ترکستاننامه، ج  - 

 ۲0۴ص
3
 ۱3۷، ص ۲مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، ج  - 
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مؤرخين مت کر شد  اند کره سرل ان مصمرود هنگرام جلوسرع در خزانره  

هرزار سرکه  رال ( داشرت ولرر هنگرام  ۴۰۰فق  هشت مليرون درهرم ) معرادل 

مليررون دينررار  ررال در خزانرره  1۲ت مليررون درهررم معررادل مررر  دوصررد و  يسرر

  1موجود داشت. 

 امالک شخصی سلطان محمود :  - 3 

 سل ان مصمود  ر عالو  مصادر  اموال اشخاص متمول و جمع آوری  

غنايم جنگر، امالک و ضياع خاصه نيز  سيار داشت.  گفتره  يهقرر، سرل ان 

 سريار صاصرلخيز را  خرود  مصمود در غزنين و هرات و نقرا  ديگرر اراضرر

اختصررراص داد   رررود و  ررراری صررراصب کررراران ايرررن اراضرررر را کررره معررردل و 

سعدخاص نام داشتند،  ه س ب عقب افتادن عايدات آن اراضر سخت مجازات 

 ه سياست هرا رانردن فرمرود از تازيانره زدن و دسرت و پرا  ريردن و »کرد و 

ه سررل ان مصمررود مليرون درهررم  رر 1۷و  روايتررر سررعد خرراص   2 «شرکنجه هررا.

  3  دهکار  ود.

 سل ان مصمود امالک اشراف و امرای مصلر را کره مسرخرکرد   رود،  

مصادر  ميکرد و روز تاروز  ا جديت هر ه تمامتر  ر امالک شخصر خود 

مرر افرزود. زمررين هرای او يکجرا و يکپررا ر ره ن رود،  لکرره در نرواصر مختلررف 

ديروان مخصوصرر ، آنهرا را  امپراتوری غزنوی پراکند   ود و در هر ناصيره

ضررياع » ادار  ميکرررد، مرررالً  يهقررر ميگويررد : سررل ان م اشرررت و نگه ررانر 

سل انر را در واليت غزنه  ره يکرر از خاصران خرود سرپرد   رود و «خاصه 

  4 عنوان آن صاصب ديوان غزنين  ود.

سررل ان عررالو   ررر ايررن مررامورين عررالر رت رره ، م اشررران ديگررری کرره  

ند،  ر اراضر شخصر خود گمارد   ود که کار هرای ناصيره عنوان وکيل داشت

را  الواس ه انجام ميدادند. ظاهراً منظور نهائر سل ان آن  ود تا کليه زمرين 

هاير را که در زير فرمان خود داشرت،  ره ملکيرت شخصرر خرود در آورد و 

                                                 
۱
 3۱۱وضع اجتماعی دوره غزنویان ، ص ، ۴۴ ۲0۷،ص  ۱ترکستاننامه ، ج  - 
۲
 ۱۵۶ص  ۲، ج ۱3۷، نیز راوندی ص ۱۲۲، ص ۴میر خواند، روضته الصفا،ج  - 
3

تاریخ بیهقی ، چاپ دکتر  ۱08، ص  ۱3۴۶میرغالم محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ ، چاپ  - 

 فیاض ، 
4
   ۱۴3ص ۲، راوندی ج 83( ص ۱3۵0تاریخ بیهقی، چاپ دکتر فیاض) - 



 190 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

ادار  آنهرررا را  دسرررت کرررار گزارانرررر کررره از خزانررره دولرررت معررراع ميگرفتنرررد، 

  سپارد. 

 شايان  کر است کره ز ران و فرهنره فارسرر در عهرد ايرن سرل ان در  

او( شگوفائر خرود گرام نهراد. شرعراء و سرخنوران ايرن ز ران از اقصرر نقرا  

قلمررو او  رره در رار غزنرره روی آوردنررد و هنرر و اسررتعداد خرود را  رره نمررايع 

گفترره ميشررود  هارصررد شرراعر در در  ررار غزنرره جمررع شررد   ودنررد.  ۰گ اشررتند

، شراهنامه  رزر  و جرراودان خرود را در در رار ايررن سرل ان  ره پايرره فردوسرر

کمرررال رسرررانيد. و قصررريد  سررررايانر  رررون فرخرررر و عنصرررری و عسرررجدی 

ومنررو هری و زينتررر ،ازرقررر و عسررجدی و  وصنيفرره اسررکافر و دانشررمندانر 

 ررون ال يرونررر و ع رردالجليل مررنجم سررکزی و فقيرره  و کرصصرريری،  ررو نصررر 

ر و ا والخيرخمرار وغيرر  در مصري  پرر د د ره و پرر مشکان و ا والفضل  يهقر

 هيمنه دريار غزنه  ه نام و نوائر رسيدند. 

 

 وضع مردم در عهد سلطان مسعود : 

 هجرری قمرری  ره  ۴۲1سرال پادشراهر در  ۳۲سل ان مصمود  عرد از   

سررالگر  رره مرر  سررل، زنرردگر را پرردرود گفرت و پسرررع مصمررد  ررا  ۶1عمرر 

ی پدر نشسرت ولرر درسرت  ره همران گونره کره خرود عنوان جالل الدوله  ه جا

مصمررودپس از مررر  پرردر،  ررا  رررادرع اسررماعيل عمررل کرررد   ررود، سررل ان 

مسعودپسرسل ان مصمود ا همکاری عم خود تو ئه ای ترتيب داد و  رادرع 

مصمد را دريک مجلس  اد  نوشرر دسرتگير و کرورکرد و زنردان افگنرد، اتفاقراً 

مسررعود نيررز، توسرر  غالمرران خودمررورد  در پايرران سررل نت پرمرراجرای خررود

عصرريان قرارگرفررت و کورشررد و  رادرکررورع را  ررر تخررت سررل نت غزنرره 

 1 نشاندند.و در آخر  ه امر  رادر کورخود  ه قتل رسيد.

 سل نت مسعود  ا  ه دارآويختن صسنک وزير، يکرر از کراردان تررين  

پردرع در وزراء مصمود آغراز شرد و  را دن الره روی از جنگهرای غارتگرانره 

هندوسررتان و   رسررتان و مازنرردران ادامرره يافررت، ولررر ايررن فتوصررات آخرررين 

                                                 
۱
 ۶3۹سال، ص ۱۴00دکتر شفا، پس از - 



 191 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

دوران شررکو  غزنويرران  ررود، زيرررا ظهررور ترکرران ترراز  نفررس ديگررری  نررام 

 سلجوقيان، غزنويان را ا شکستهای پياپر در  را رآنان مواجه ساخت.

 سل ان مسعود نيرز  ره مرال و منرال دنيروی  سريار عالقمنرد  رود. منرا ع  

درآمد او را نيز همان ماليات اراضر )خرا(  شکل مقا عه ( و غنايم تشکيل 

ميرداد. او نرره تنهررا امرروال و جايررداد صسرنک نيشرراپوری وزيررر معررروف سررل ان 

مصمود و سايرين را ض   و مصرادر  کررد،  لکره  گفتره  يهقرر،  ررای دسرت 

ادر و ديگرر  يزهرای اميرر مصمرد  رر« زر نقرد و جامره و جرواهر » يافتن  ه 

خود  ه صاجب خود  ُگتگين ماموريت داد و او از صدود ادب و نزاکت خار( 

امير را  راندند و سواری سيصد و کوتوال قلعه کروهتيز  را پيراد  » ... شد و 

سيصد تمام سالح  ا او ، و نشاندند صرمها را در عماری ها و صاشيت را  رر 

ع . و زشرت گفتنردی استران و خران ، و  سيار نامردمر رفت در معنر تفتري

  1 .«و جای آن  ود که علر ای صال فرزند مصمود  ود 

 هم نين مسعود دستور ميدهد تا تمام پول هراير را کره اميرر مصمرد در  

دوران صاکميت خود  عنوان صله  ه اشخاص مختلرف داد   رود،  راز گيرنرد و 

هر ره تصويل خزانه دهند. و اينکار را علر الرغم مصلصت خود انجام داد و 

را که  رادر وی  ه شعرا و لشکريان و نوازندگان دهل و نقرار  و غيرر  داد  

  2  ود، گرفتند و  خزانه مسعود تصويل دادند.

رنجررع و خشررم و غضررب مسررعود معمرروالً  ررا فرسررتادن  نررد يررا  نرردين  

هررزار دينررار  خزانرره ت ررديل  رره ل ررف و ع وفررت ميشررد. فرمانررداران و رجررال 

که تنها را  جلب توجره و مص رت سرل ان تسرليمر پرول مملکت  ون ميدانستند 

است ، خوا  و نخوا   رمردم فشار مرر آوردنرد ترا از پراول   قرات مظلروم و 

 ر پنا  مالر گرد آورند و سهمر از آن را  خزانه سل ان تصويل دهند تا او  ا 

خيال راصت پول هاير را که  وسايل نا مشروع از تود  مردم گرفته اند ، در 

 عيع و عشرت خود صرف کند و ه شعرا و در اريان متملن  دهد.را  

 

 انتظارات سلطان مسعود از مردم:

                                                 
۱
 3۴0 - 33۹تاریخ بیهقی ، ص  - 
۲
   ۵۹۷تاریخ بیهقی ، ص  - 
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در تاريخ  يهقر آمد  است که مسعود از مردم خراسان انتظارات مرالر 

ترروان فرسرراير داشررت کرره مررردم ترروان پرداخررت آنرررا نداشررتند.  يهقررر در  ررار  

  ۴۲۶ن در صوادش سال گرفتن خرا( يک لشکرکشر از مردم آمل و   رستا

 ميالدی م لب زيرر را صکايرت ميکنرد و مينويسرد : اميرر 1۰۳۴قمری=

ر يع االول  ه آمل رسيد و روز آدينه  ار داد و  ه  يهقر نيز  1۲مسعود شن ه 

زرنيشراپوری هرزار » گفت آن ه از آمل و   رستان  ايد گرفته شود  نويسد: 

و ديگررر اجنرراس هررزار تررا ،  هرزار دينررار ) يررک مليررون ( و جامرره هرای رومررر

  1«مصفوری ) نوعر گليم ( و قالر هزار دست ، و پنج هزار تا کيع، ... 
 

 يهقررر فرمرران مسررعود را  رره خواجرره  ررزر  رسررانيد و خواجرره  عررد از 

اين نواصر  کنند و  سوزند و  سيار  د نامر صاصل » مالصظه فرمان گفت : 

، اگرر همره خراسران زيرر و  آيد و سه هزار درم نيا ند. اينست  زر  جرمرر

ز ر کنند اين زر و جامره  صاصرل نيايرد امرا سرل ان شرراب ميخرورد واز سرر 

خواجرره  ررزر    2 «نعمررت و مررال و خررزاين خررويع ايررن سررخن گفترره اسررت.

موضوع را  ا مردم در ميان گ اشت. اما مردم آنجرا گفتنرد کره از قرديم آمرل و 

مصفروری و  ريع از آن نمرر   رستان صدهزار درم ميدادند و  نرد تاقرالر و 

اميرگفت : آن ه گفتره ام تنهرا از آمرل  ايرد گرفتره شرود. مرردم »توانند  دهند ، 

آمل از شهر گريختند و سر ازان مرردم را ميگرفتنرد و شرکنجه ميدادنرد ترا در 

 هار روز صدو شصت هزار دينار  ه لشکر رسريد و دو نردين  سرتد   ودنرد 

وم شرد کره مرردم  ررای شرکايت  ره  غرداد هفت هشت ما   عد معلر  3 « گزاف.

پيع خليفه رفته  ودند و جمعرر هرم  ره مکره ترا در آنجرا شرکايت کننرد و عليره 

  4 سل ان مسعود جار و جنجال را  اندازند.

 پديد  ير که در عهد مسعود در تمام نواصر مهرم کشرور عموميرت پيردا  

قيمرت زمرين هرا  کرد   ود، تنزل فاصع قيمت زمين  ود. دليل عمد  ای که  ر

خيلر مؤرر  ود، خشک سالر های متواتر عهد مسعود  ود.  يهقر در صوادش 

                                                 
۱
 ۵۹8تاریخ بیهقی ، ص  - 
۲
 ۶00تاریخ بیهقی ، ص  - 
3
 ۶00تاریخ بیهقی ، ص  - 
4
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يرک جفرت وار زمرين » هجری ) اواخر عهد مسعود( مر نويسرد:  ۴۳1سال 

)يک جريب زمين ( در مصمدآ اد نيشاپور که ديهر آ راد  رود اگرر زمرين سراد  

نرد. پرس از آن  ود، هزار درهم و اگر درخت داشت سره هرزار درم مرر خريد

در اين سال  و سهل زوزنر سر جفت وار خريرد و هرر جفرت واری دويسرت 

 نردی  عرد  راررخشرک سرالر زمرين   1 «درم )ونان منرر سره درم شرد   رود(.

در »مصمد آ اد را جفت واری يک مرن گنردم ميفروختنرد، کسرر نمرر خريرد و 

م شرهر و درم شرد   رود و  يشرتر از مررد 1۳نيشاپور تنگر  ودو نان يک من 

درصررالر کرره درهمررين ارنررا از غزنررر نامرره يررر   2« نرروصر ازگرسررنگر مردنررد.

 يسرت و انرد هرزار »ان کوتوال غزنر نوشرته  رود ̃  دست مسعود رسيد که در

غلرره در کنرردوهای ان ررار کرررد  شررد  اسررت ،  ايررد فروخررت يررا نگررا   ايررد  3قفيررز

مارا » گفت :  و مسعود  عد ازخوانع نامه  خند  رو ه نديمان کرد « داشت.

 ردون آنکرره دسررتور   4«  غرزنين  نرردين غلره اسررت و اينجررا  نرين در مانرردگر؟

ان غله را  ه نيشاپورآورند و جلو گرسنگر و قص  گرفتره ̃  دهد تا مقداری از

 شود. 

اين اوضاع رقت انگيز را خود کامه گر عمال  ماع و ستمگر مسعود 

هديه هرای کره يکرر از صکرام در خراسان  يشتر دامن ميزد ،  يهقر در مورد 

مسررت د مسررعود در خراسرران از مررردم  ررا زور و شررکنجه و اجصرراف گرفترره و 

و سروم مرا  رمضران » اندکر از آن را  رای مسرعود فرسرتاد   رود مينگرارد : 

هديه ها که صاصب ديوان خراسان ساخته  ود پيع آوردند پانصد ِصمل، هديه 

آورد اميرر مصمرود را آن سرال کرز ها که صسنک را ديد   ودم که  ر آن جمله 

صرج  رراز آمررد و از نيشرراپور  رر لخ رسريد. و  نرردان جامرره و  ررراف و زرينرره و 

سيمينه و غالم و کنيزک و مشک و کافور و عناب و مرواريد و مصفوری و 

کرره اميررر و همرره  سخخوریقررالر و کرريع و اصررناف ِ نعمررت  ررود دريررن هديرره 

خراسان و  غداد و ری و ج ال صاضران  تعجب  ماندند، که از همه شهرهای 

                                                 
۱
 8۱۲تاریخ بیهقی ، ص  - 
۲
   8۱3تاریخ بیهقی ، ص  - 
3

 -  رطل باشد. اما یک قفیز زمین مقدار  8صاع که هر صاع  ۱۲پیز، برابر بود به مقدار قفیز، معرب ک 

  ( ۴3۴زراع شود. )رک :حبیبی، افعانستان بعد از اسالم ، ص  3۶0گز شرعی است که  ۱۴۴
4
 8۱3تاریخ بیهقی ، ص  - 
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و گرگان و   رسرتان نرادر ترر ِ  يرز هرا  دسرت آورد   رود، و خروردنر هرا و 

شرا ها در خور اين. و آن ه زر نقد  ود در کيسه ها ی صرير سرخ و س ز ، 

وسيم در کيسه های زردِ  ديداری. و از  و منصور مستوفر شرنودم، و او آن 

او نتوانسرتر خزيرد و نفسرر  رزر  و رائرر رقه و امين  ود که موئر در کرار 

روشن داشت ، گفت امير فرمود تا در نهان هديره هرا را قيمرت کردنرد،  هرار 

»  ار هزار درم )  هار ميليرون درم ( آمرد. اميرر مررا کره  ومنصرورم گفرت: 

نيک  راکری اسرت ايرن سروری، اگرر مرا را  نرين دوسره  راکر ديگرر  رودی، 

از » هم نانست. و زهر  نداشتم که گفتمر:  گفتم،«  سيار فايد  صاصل شدی.

رعايررای خراسرران  ايررد پرسرريد کرره  ديشرران  نررد رنررج رسررانيد   اشررد  شررريف و 

وضيع تا  نين هديه ير ساخته آمد  است. و فردا روز پيدا آيد که عاق ت ايرن 

 سپس  يهقر مر افزايد :   1«کار  گونه شود؟

 را کشراد کردنرد  رر  سوری مردی  ماع و ظالم  ود ،  ون دست او» 

خراسان ، اعيان و روئسا را  ر کند و مال های  ر انرداز  سرتد و آسريب سرتم 

او  ه ضعفا رسيد و از آن ره سرتد   رود ، از د  درم پرنج سرل ان را  رداد و آن 

اعيان مستاصل شدند و نامه نوشرتند  ره مراوراء النهرر و رسروالن فرسرتادند و 

اغواکردند ترکانان را . و ضعفا  ه ايزد عز    ه اعيان ترکان  ناليدند تا ايشان

 کر  صال خويع  رر داشرتند و منهيران را زهرر  ن رود کره صرال سروری را  ره 

روشنر اِنها کردندی و امير سخن کس  ر وی نمر شرنود. و  ردان هديره هرای 

 ه افرا  وی مينگريست . تا خراسان  صقيقرت در سرِرظلم و دراز دسرتر وی 

   2.«  شد 

 ان مسرعود نيررز ماننرد پردرع گرا  گرراهر  ره شرعرا و مررداصان معهر ا سرل

وآن ه شعرا را » خويع  خشع های  زر  مينمود،  نانکه  يهقر مينويسد: 

 خشيد، خود انداز  ن ود  نانکه در يک شب علروِی زين رر را کره شراعر  رود 

يک پيل وار درم  خشيد، هزار هزار درم )يک مليرون درم(  نانکره عيرارع 

، نرره ونرريم آمرردی، و فرمررود تررا آن صررلت ِ گررران را  رپيررل نهادنرردو در د  درم 

 خانه علوی  ردند. هزار دينرار و پانصرد و د  هرزار درم کرم و  ريع را خرود 

                                                 
۱
 ۵30تاریخ بیهقی ، ص  - 
۲
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انداز  ن ود که  ند  خشيدی شعرا را و هم  نان نرديمان و د يرران و  راکران 

رآن خويع را، و  را  تردای ِروزگار رافرا  ترر مرر  خشريد و در آخرر ِ روزگرا

اميررر »قمررری  ۴۲۲و  رراری در عيررد رمضرران سررال  1« لختررر سسررت گشررت.

شاعرانر را که  يگانه تر  ودند  يست هزار درم فرمود، و علروی زين رر )يرا 

زينتر( را پنجا  هزار درم  ر پيلر  خانه او  ردند و عنصری را هزار دينار 

  2 «دادند، و م ر ان و مسخر  گان را سر هزار درم.

 ر سررفرع  رره  سررت از  رراب صرردقه  رررای قاضررر ا والصسررن و  رراری د 

 رروالنر و پسرررع  ررو کر دوکيسرره زر سرررخ  فرسررتاد کرره در هررر يکررر هررزار 

و مررا گفرت : » مرقال زر  ود.  يهقر  شم ديد خود را  نين روايت ميکند : 

 سررتان ، در هررر کيسرره هررزار مرقررال زرپررار  اسررت ،  ررو نصررر را  گرروی کرره 

 عنره از غرزِو هندوسرتان آورد  اسرت و  ترانِ  زرهاست که پدر مرا رضرر هللا

زرين شکسته و  گداخته و پار  کرد  و صرالل ترر مالهاسرت و در هرر سرفری 

مارا از ين  يارند تا صدقه ير که خرواهيم کررد صرالل  رر شر هت  اشرد ازايرن 

فرمائيم. و مر شنويم که قاضر  ست  والصسن  والنر و پسرع  و کر سخت 

کس  يزی نستانند و اندک مايه ضيعتر دارند، يک کيسه تنه دست اند و از 

 ه پدر ايد داد و يک کيسره  ره پسرر، ترا خويشرتن را ضريعتکر صرالل خرنرد و 

فراختررر  تواننررد زيسررت ومررا صررن ايررن نعمررت تندرسررتر کرره  ررا ز يررافتيم لختررر 

امرا آن قاضرر و پسررع آن زرهرا را نپ يرفتنرد و  ره سرل ان « گزارد   اشريم.

  3 مسترد کردند.

 منظره یی از دستگاه اداری مسعود :  

  دستگا  مرکزی دولت غزنويان  نا ر تو صيف  يهقر ، ع ارت  رود از 

: ديرروان عررر  و ديرروان رسررالت و ديرروان اسررتيفا ء و ديرروان  ريررد و ديرروان 

اشررراف و ديرروان قضررا و ديرروان اصتسرراب و ديرروان اوقرراف ،کرره از ميرران ايررن 

عهررد هرا و توقيررع هررا را « م يضرره » و «  نسرخت» ديوانهرا ، ديرروان رسررالت 

« صراصب ديروان » تدارک ميديد و مرکز کار د يران  ود و رئيس ديروان را 

ميگفتنرررد. ديررروان عرررر  در صکرررم وزارت دفررراع ، ديررروان اسرررتيفا ء در صکرررم 

                                                 
۱
 ۱۵۷تاریخ بیهقی ، ص - 
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   3۵۹ریخ بیهقی ، ص تا - 
3
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وزارت ماليرره ، ديرروان قضرراء در صکررم وزارت عدليرره ، ديرروان  ريررد درصکررم 

شررررراف کرررره منهيرررران و شررررصنگان در وزارت پسرررت و مخررررا رات و ديرررروان اِ 

اختيارع  ودند در صکم سازمان امنيت و  ازرسر و ديوان اصتساب در صکرم 

  1 شهرداری يا شاروالر امروز   ود.

 اصسان   ری نويسند  معروف ايرانر منظرر  يرر از دم و دسرتگا  در  

دسرتکا  در رار غزنروی  را صاج ران »  ار غزنوی را  دينگونه ترسيم ميکند : 

ه پوع و فراشان و مرت ه داران و نديمان و خازنران و م ر ران و سراقيان سي

و جن اشيان و جني تيان و غالمان وراقر و سرائر  ا جامه هاير از سرقال ون 

و دي ای رومر و کمرزر و سيم هزار گرانر و هفتصرد گرانر و اسرپ هرای  را 

و  و  ساخت و ستام زرين و سيمين و  تر و علم و عالمت و د د ه و کوس 

و دهل ، دستگاهر  س پرر هيمنره و  اشرکو   رود. اميرر مسرعود کره  ره هنگرام 

در « شرررلفيه » و « الفيررره » مرررزين  ررره تصررراوير « خيشرررخانه » عشررررت در 

ساتگين شراب مر نوشيد و  ه  ۲1تا « پيل پايه ها » هرات مر نشست ، در 

سرتاندند  انواع  هانه ها خود و ساالران و سرهنگانع از مردم زر و سيم مرر

و  وسيله مشتر وزيران و د يران و مستوفيان ايرانر از ق يل  وسهل زوزنر 

و  ررو نصررر مشررکان و ا رروالفتح رازی و فرروجر از صرراص ان و سپاهسرراالران 

ترک از ق يل :  لغاتگين و  کتغدی مصصور  ود و در مصي ر پر از وسوسه 

»  رره  و تصريکررر غررر  در  رايررف و ع ريررات و جررواهر مررر زيسررت . گررا 

خلرروت « ورررا » گررا  در «  ررر ميکشرريد » مررر نشسررت و کسررر را « خضرررا

مر  ست و تازيانه « عقا  ين » گا   ه «. فرو ميگرفت » ميکرد و کسر را 

 ا  ند گران يا سر ک ميفرسرتاد يرا « صرس » و « قلعت » گا   ه  ۰ميفرمود 

شاهی حشمتی بزرگ برود و صالبت »  ر دار ميکرد، تا  ه اص الح  يهقر 

  2« استوار شود.

 زندگر سرل ان مسرعود  را جنره هرا و کشرتارها در هرار سروی قلمررو  

غزنوی گ شت ، و آن ه  ا وجود شجاعت  اتر او  اعش شکستع شد، افرا  

در ميخوارگر و عياشر  ود که   ن معمول  ا اسالم پنراهر و قرم رر کشرر 

                                                 
۱
 حسن انوری اصطالحات دیوانی عهد غزنویان و سلجوقیان  - 
۲

،  3۶۴احسان طبری ، برخی بررسی ها در باره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی ، ص  - 

   3۷3،  3۷۲،  ۱۴۵نیزتاریخ بیهقی ، ص 
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در ترراريخ او دوع  رردوع پرريع ميرفررت. سرگ شررت جررامعر از زنرردگر او را 

  يهقر ميتوان يافت .

  ) که از پرنج سرال پريع ترکران سرلجوقر  ۴۳۲پس از مر  مسعود ( 

 ر  خع شمال غر ر قلمرو غزنوی تسل  يافته  ودند، پسر او مودود  رر عرم 

کرررور خودمصمرررد شررروريد و او را پرررس از  هرررار مرررا  پادشررراهر در دور دوم 

داً  دسرت ع دالرشريد پسرر سل نتع  ه قتل رسانيد. خود اين سرل ان مرودود  عر

ديگر سل ان مصمود که  ه امر وی زندانر شرد   رود، خلرع و انردکر  عدکشرته 

شد، و ع دالرشيد پس از سه سال سل نت  ه نو ه خود  دست يکر از صاج ان 

مودود  نام  غرل همرا   ا نه تن ديگر از شرهزادگان غزنروی  ره قترل رسريد. 

ری کره  ره ولرر نعمرت خرود نشران اين صاجب را  ه علت نمک نشناسرر آشرکا

لقررب دادنررد. ولررر ايررن کررافر نعمتررر  رررای او «  غرررل کررافر نعمررت»داد   ررود، 

سودی ن خشيد، زيرا تنها  هل روز  عد از آغراز سرل نتع  دسرت غرالم خرود 

کشته شد،  و اين  ار پسرسل ان مسعودغزنوی  نام فرخ زاد که در قلعره يرر 

ت، و او نيز  نردی  عرد از آن  ره قترل زندانر  ود، درجای او  ه سل نت نشس

رسرريدو پادشرراهر  رره پسررر ديگرمسررعودغزنوی  نررام سررل ان ا ررراهيم رسرريدکه 

هنگام کشته شدن پدرع کودکر خردسال  ود و در روزهای صکومت  غررل 

کررافر نعمررت در همرران قلعرره ای زنرردانر  ودکرره  رررادرع فرخررزاد نيررز در آن 

فرخزاد، امرای غزنوی او را از زندانر  ود. ه همين جهت پس ازکشته شدن 

 زندان  يرون آوردند و  رتخت نشاندند. 

وی  اسررلجوقيان از در دوسررتر درآمررد و دختررر خررود را  رره پسررر الررب 

ارسالن داد، و دختر ملکشا  را نيز رای يکر از پسران خود گرفت.  ا اينکه 

 ديگر کسر  ا او کاری نداشت ، سنت خانوادگر را در مورد صمالت اسالمر

پرر  رکرت  ره هندوسرتان از يراد ن ررد و در غرزوات متعردد ترا آنجرا کره دسرتع 

ميرسيد، هنديان را  ا آنکه پدر و پدر  رزرگع مردعر مسرلمان کرردن آنهرا در 

 رريع از  يسررت غررزو  اسررالمر شررد   ودنررد،  اپيررد. تظرراهر  سرريار  رره آخونررد 

خر  مشر ر داشت. سالر سه ما  روز   ميگرفت و هرسال نيز يک قررآن  را 

خود مينوشت و  ه خانه کع ره ميفرسرتاد.  ررعالو   وظيفره شررعر ازافرزايع 
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پسررر از خررود  رره  ۳۶دختررر و  ۴۰گوينرردگان کلمرره هللا نيررز غافررل ن ررود، زيرررا 

  1 يادگار گ اشت.

 سررالهای پررس از اوتررا پايرران دوران غزنرروی، همرره در هررر( و مررر( و  

افگنررد، ولررر در  خررونريزی و  رادرکشررر گ شررت.  رادرديگرررع را  رره زنرردان

دومررين سررال پادشرراهيع، سررنجر سررلجوقر کرره والررر خراسرران  ررود وهنرروز  رره 

سرررل نت نرسررريد   ود ررره پشرررتر  رررانر از تنهرررا  رادرارسالنشرررا  کررره از کشرررتار 

خانوادگر جران  ردر  ررد   رود  ره غزنره صملره  ررد و ارسرالن را شکسرت داد 

هزار دينرار  ره  ۲۵۰و هرامشا  را  ه سل نت نشانيد،  شر  آنکه وی ساالنه 

ديوان سنجر  فرستد. پس از  ازگشت سنجر  ه خراسان ، ارسالن دو رار   ره 

غزنه  ازگشت و رادرع را از آنجا  يررون کررد وخرود  ره پادشراهر نشسرت، 

اما يک ما  از اين پادشاهر نگ شته  ودکه  هرامشا   کمک سرنجر  رار ديگرر 

پادشاهر نشست. سل نت  رغزنه مسل  شد و اين  ار ارسالن را کشت، و  ه 

 هرامشررا   ررن مسررعود  رريع از ديگررران قرررين امنيررت  ررود. ولررر از آن پررس 

  2 غزنويان استقالل خود را در  را ر ترکان سلجوقر از دست دادند.

 در دوران سال ين اخير غزنوی ، فيودال ها و ترکان غز و راجره هرا 

کلر  ر مشرکالت و متنف ين هر ناصيه سر  ه مخالفت  ر داشتندو هر روز مش

هجری دولت غزنوی  ه پايران  ۵۸۲موجود مر افزودند تا سر انجام در سال 

 رسيد. 

 

   

  

 

 

 

 

 

                                                 
۱
 ۶۴۱هزاروچهارصد سال، ، ص ، بحواله پس از33۲تاریخ یمینی، ص  - 
۲
 ۶۴۲سال، ص ۱۴00دکتر شفا، پس از  - 
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 فصل ششم 

 

  اوضاع اجتماعی در عهد سلجوقیان 

  

 

 سلجوقیان چه کسانی بودند؟

 سلجوقيان يکر از شعب نه گانه ترکان ُغز ودندکه  ه نرام رئريس ق يلره  

خوانررد  ميشرردند.اين ق يلرره ترکمرران را سررامانيان  نا رره  خود)سررلجو (، سررلجوقر

مصررلصت نظررامر از مسررکن اصررلر آنرران  رره نررواصر مصررب رود سرريصون در 

 1 جنوب دريا ه خوارزم کوچ داد   ودند.

 سل ان مصمودايشان را اجاز  داد تا درصواشرر شرمال غررب افغانسرتان 

را  ره شرمال ايرران  ه رمه داری خود ادامه  دهند، ولر  عدپشريمان شرد  آنران 

راندو اسرائيل پسر سرلجو  را  زنردان سرپرد ترا در زنردان درگ شرت.  عرد از 

مر  سل ان مصمود، سل ان مسعود مجردداً  ره ترکران سرلجوقر اجراز  داد ترا 

در نواصر شمال غر ر قلمروغزنوی  ه گله داری خود ادامه  دهنردو تعردادی 

و  غرری  يرک پسرران  از آنان را در امرور عسرکری سرو  داد، ولرر  غررل

ميکائيل  ه يغما و تارا( شهرهای شرمال غر رر دولرت غزنروی پرداختنرد واز 

هجررری   عررد امنيررت را  ررا يلغارهررای غارتگرانرره خرروددر نررواصر  ۴۲۷سررال 

نيشاپور وهررات و سيسرتان مصترل کردنرد. در جنگهراير کره  رين سرپا  سرل ان 

شررردند ومررررو مسرررعودو ترکررران سرررلجوقر در خراسررران واقرررع شرررد، آنهاغالرررب 

مريالدی فرتح کردنررد و  ررای  ررار  1۰۳۷هجررری = ۴۳۰ونيشراپور را در سرال

                                                 
۱
 ۴۴۷، ص۲دکتر شفا، پس از هزار وچهار صدسال ، ج  - 
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اول خ  ه پادشاهر  غرل در نيشاپور خواند  شد. ساير اياالت شرمال غر رر 

ميالدی  دست سلجوقيان افتاد،  1۰۳۹هجری =۴۳1قلمرو غزنوی نيزدرسال

 م ازدسرت شرا  ملرک کره  نرام غزنره1۰۴۳هجرری=۴۳۵وخوارزم را درسال 

خ  رره ميخواندگرفتنررد. واليررت  لررخ راهررم سررل ان مررودود   ررن معاهررد  ای  رره 

  1 دولت سلجوقر گ اشت .

  غرل  نيان گر ار سلسرله سرلجوقر پرس از فتوصرات  رر شرمار درهفتراد 

 مرررررد، و الررررپ ارسررررالن  رررررادرزاد  اع  رجررررای او  1۰۶۲سررررالگر  سررررال 

جسرررتان و قرارگرفرررت. الرررپ ارسرررالن  رررا  ررررا  انرررداصتن جنگهرررای متعررردد گر

ارمنستان و فرارس را  تصررف درآورد وقيصرر  يرزانس را در جنگرر کره د  

هررا هررزار نفررر کشررته  رجررای گ شررت، اسرريرکرد، و سرررانجام  دسررت يوسررف 

خوارزمر دژ ان يکر از قلعه های سمرقندکه  دستور شا  سمرقند از ا اعت 

سنائر  پادشا  سلجوقر سر  رتافته  ود، کشته شد و در مرو دفن گرديد. صکيم

 سخنور معروف قرن پنجم غزنه در اين  ار   نين سرود  است :

  سرالب ارسالن دیدی زرفعت رفته برگردون 

   2به مروآ، تاکه خاک اندر سرالب ارسالن بینی 

 سلجوقيان  يشرتر  ردوی  ودنرد و ديرتر را مصري  مردنر و فرهنگرر عهرد 

ر سرواد  ودنرد ولرر غزنوی و سامانر ت ا ن کردند. شاهان اين سلسله اکرر  ر

وزراء ايشان مردان دانشرمند و فاضرل  ودنرد کره مقتردرترين وزرای آن دور  

 شمار ميروند. همانگونه که افسران، صافظ تا( و تخت مصسروب ميشردند،اين 

 ودنرررد. الرررپ ارسرررالن عميررردالملک « دمررراغ شرررا »وزرای فاضرررل در منزلرررت 

هور خراسران کندری وزير  غرل را  کشرت و  جرای او يکرر ازفضرالی مشر

يعنر خواجه نظام الملک  وسر راکه مرردی مرد رو عرالم وشرافعر مر هب   

ولررر صررامر  ررزر  اشررعريه و مررردی متعصررب  ررود   رره وزارت  رداشررت و 

 دسررتياری او قلمرررو وسرريع خررودع را نظررم داد. ملکشررا  سررلجوقر، جانشررين 

ر پدرگرديررد و مرراوراءالنهر را فررتح نمررود، و رره صمايررت ادب دری و علرروم دينرر

در  لرخ و « نظاميره» رخاست. نظرام الملرک وزيرر او، مردارس متعرددی  نرام 

                                                 
۱
   ۱۲۶غبار، افغانستان در مسیر تاریخ ، ص - 
۲
 ۶۵۶سال ،ص ۱۴00، دکتر شفا، پس از ۱۷3، ص ۲دکتر ذبیح هللا صفا، تاریخ ادبیات درایران ، ج  - 
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مرررو و نيشرراپور و پوشررنه و هرررات و  غررداد و اصررفهان و  صررر  و امررل و 

موصل و غيرر   ررای تردريس مر هب شرافعر   ريرن اشرعری  سراخت. و هرم 

کتاب مشهور سياستنامه را تأليف کرد. معزی شاعرمعروف، همين پادشا  را 

فت و عمر خيام تاريخ جاللر را  فرمان او نوشت. ملکشا   ا آنکه مرل مدح گ

الپ ارسالن  رر سرواد  رود، معهر ا ماننرد او درجهانرداری و ادب پرروری، از 

سررال ين غزنرروی پيررروی ميکرررد.  عررد از مررر  ملکشررا  و قتررل نظررام الملررک 

 دسررت تروريسررتان اسررمعيليه قلعرره المرروت ايررران ) ره ررری صسررن صرر اح( در 

م، فيوادلهای مصلر و سلجوقر سرکشريدند و کشرور 1۰۹۲هجری = ۴۸۵سال

ايران راد رار آشرفته گرر نمودنرد. جانشرينان ملکشرا ، مررل مصمرود،  رقيرار ، 

ملکشا  رانر و مصمد درادار  آن قلمرو وسيع ضعيف  ودند. تا اينکه نو ت  ه 

  1(.111۷هجری =۴۹۶سل ان سنجر رسيد)

   اين سلسله در شمال قلمرو غزنوی، سل ان سنجرمعروف ترين پادشا 

 ۶۲سررال عمرخررود  ۷۵شررهرمرو را پايتخررت دولررت خررويع تعيررين کرررد، واز 

سال را  ا قوت درمقام سل نت گ شتاند. سنجر در مدت سل نت خود  يست و 

شررع  ررار  رره لشکرکشررر دسررت زد و  ررا صرردها هررزار کشررته، ويرانيهررای  ررر 

 رزر  او)کره تنهرا در  جنره ۲۶صساب  ررای مرردم ايرران  رجرای گ اشرت. 

دوتای آن شکست خورد(  ه قيمت مالياتهای سنگينر صورت گرفت کره کمرر 

روستائيان وپيشه وران و  ازرگانان را شکست. وزير  سيار شايسرته خرودع 

را که نواد  خواجه نظام الملک  ود و قروام  يسرت سرال اول سرل نتع مرديون 

  2 کاردانر او  ود،کشت.

 ن جنرره  ررزر  خود ررا ترکرران ُغررز  رررخالف سررنجر در  يسررت و ششررمي

انتظار شکست خورد و همرا   ازنع ترکان خاتون  ه اسرارت آنران درآمرد و 

سه سال ونيم در اين اسارت ماند، زيرا  خا ر همسرع که اسير غزها  رود، 

صاضر  ه فرارنشد.تا روزی کره  را اسرتفاد  از اختالفرات ميران روسرای ق ايرل 

 سال  عد از آن درگ شت.غز، امکان فرار يافت ولر 

 

                                                 
۱
 ۱۲۷اثر ص غبار، همان - 
۲
 ۶۵۹، شفا، ص33۶عباس اقبال ، تاریخ ایران، ص  - 
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 ترکان ُغز:

 غزها که درکشتار و غارت خود همرديف مغوالن  ه صساب آمد  آند،  

مرکب از نه  ايفه  ودند که  عداً سلجوقيان و عرمانيان و ترکمنهای قاجار از 

ميان ايشان  رخاستند. قلمروزيست شان ميان رود اورال و دريای خزر  ود. 

گوسرفند  ره ۲۴۰۰۰ايل ُغز متعهد شردند ترا سراالنه در زمان سل نت سنجر، ق 

آشپزخانه سل ان  ره عنروان خررا(  پردازنرد، امرا  رون خوانسراالر سرنجر در 

گرفتن اين گوسفندان  ا آنها  درفتاری کررد، او را کشرتند و در نتيجره سرل ان 

 ر آنها صمله  رد، ولر  رخالف گ شته که در همه جنگها پيروزشد   ود، اين 

اسارت غزها درآمرد و سره  ت غزها شکست خورد و  ا همسرع  ه ار ازدس

سال دراسارت غزها ماند. سل ان سنجرکه از صلرب ترا کاشرغرقلمرو سرل نت 

او دانسته ميشد، هم نان در اسارت آنان  ود، ولر  عد ازمر  ترکان خاتون 

، جمعر از غالمان وی سنجر را  ه  هانه شرکارتا کنرار جيصرون  ردنرد و در 

ند نشاندند وفراردادند و سنجر ار ديگر آنجا او را  ه کشتر که آماد  کرد   ود

  ه مروآمدو  ه سل نت نشست، اما اندکر  عد از آن از شدت اندو  درگ شرت.

1  

 مصررل ايررن ن رررد صرروالر ترمرر  وپررای تخررت سررل ان سررنجر شررهر مرررو  

 رود.پس از آن غزهرا  رره مررو ريختنررد و سره شر انه روزآنرررا غرارت کردنررد و 

ادن  خاير مخفر شران در زيرر شرکنجه  سياری مردم شهری را  رای نشان د

کشتند.  عد  ه نيشاپورصمله  ردند و آن را نيز  ه  اد غارت دادند و  ه نوشرته 

ا ن اريرر، خررد و رزرگع را  عمره شمشريرکردند وشرهر را  ره آترع کشريدند. 

آنجررا را کرره معرردن علمررا و زهرراد  ررود » نظيررر اينکررار را در  رروس کردنررد و 

مرردان را کشرتند وزنران را  ره اسرارت گرفتنرد و  يکسر   ه ويرانرر کشراندند.

مساکن کسان را زير و ز رکردند و کتا خانه های آنرا که شهر  جهان  ود  ه 

آترررع کشررريدند،و از همررره آنرررديار جرررز مق رررر  علرررر  رررن موسرررر الرضرررا اقر 

همه جا مردم را خاک نرم در دهران »  ه نوشته راصه الصدور  2 «نگ اشتند.

عرد  ای از مشراهيرعلما را  دينگونره هرالک کردنرد.  رر کردندتا خفره شردند و 

                                                 
۱
 ۶۴۷،ص۲سال، ج ۱۴00دکتر شفا، پس از  - 
۲
 ۶۴۷، ص۲، شفا، ح ۱۷۷راحه الصدور در تاریخ سالجقه، ص  - 
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روی هرم  جررز هررات و دهسررتان ، سراير  ررالد خراسران را کندنررد و کاويدنررد و 

غررارت کردنررد وسرروختند،  ندانکرره از شررهرهاير  ررون مرررو ،  لررخ ،  رروس، 

نيشاپور و سرخس  يزی  اقر نماند و مساجد و قاع و ا نيه و آرار اکررر  رالد 

( انرروری شرراعر معررروف  رره خررواهع مررردم ۸) 1 «يررران شررد.وقررری  ررالمر  و

خراسان قصيد  ای از دست ظلم و تجاوز وغرارت ترکران سرلجوقر و ترکران 

 ُغز  رای خاقان سمرقند)سل ان سنجر( فرستاد  که  ند  يت آن اينست :

 

 ل خـراسان به بر خاقان بــرــنامه اه        به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر

  طع آن درد دل و سوز جگـرــنامه مق        لع آن رنج تن و آفت جانــطنامه م 

 هان گشته لئیمان مـهترــبرکریمان ج        بر بزرگان زمانه شده دونان سـاالر

  ترـم مـام نبینی دخر جـز در شکــبـک        یـنی مـردمرگ نبـمشـاد اال بـه در  

 رگشنیدی زسررحم به ایشان بن چون        سرلطفقصه اهل خراسان بشنو از

 کایدل و دولت ودین را زتوشادی وظفر      این دل افگار جگرسوختگان میگویند

  فراخت به فرت افسربه خدایی که بیا        دای که بیاراست به نامـت دینـارـبخ

  ـز شوم پی غارتـگرــزین فـرومایه غُ  لق خدا       ـکه کنی فارغ و آسوده دل خ

 زین حشر شوم اگر برهانیخلق را 

  کرد گـارت برهـاند زخطر در محشر

  جانشينان سل ان سنجرنيز  ون خوداو در تمام مدت اين تاخت و تازها از 

عهد  م ارز   ا غزان  رنيامدند، و در زمان مصمودخاقان خواهرزاد  سنجر، 

 ار ديگر وايف غز  ه خراسان ريختند و از نودست  ه قتل وغارت 

زدند.  عدها غزان مغلوب خوارزمشاهيان شدند و سپس در جمع وصشيانه 

 ازآنان  نام ترکمن  اقر ماندندکهمغوالن تصليل رفتند، ولر  خع مهمر 

  2 سلسله قاجاراز درون آنها  رخاست .

 

 ساختار اجتماعی جامعه سلجوقی :

                                                 
۱
 ۶۴8، شفا، ص ۱8۱همان جا، ص  - 
۲
   ۶۴8دکترشفا، همان اثر،ص - 
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« سررل ان » در دور  سررالجقه ،در رأس هرررم قرردرت   ررور رسررمر ، 

ملک ها )صکم رانان واليات که صکومت شان ارررر  رود  قرار داشت و سپس

و از  رررف سررل ان  رره لقررب ملررک شررناخته ميشرردند( قرررار ميگرفتنررد. و  عررداً 

نوا ان ) مق عان ، متصرفان ، گماشته گان( قرار داشتند. ولر در صقيقت پس 

ازملک ها، مق عان و متصرفان )= گماشتگان( سهم مهمر در قدرت سياسر 

در قاعد  هرم تود  مرردم ) رعيرت ( قررار ميگرفرت و نيرز گررو  دارا  ودند. 

در دور  سرالجقه وجرود داشرت کره «. ار راب اسر اب »اجتماعر ديگری  نرام 

مشخصات آنان  درستر روشن نيست و  جای صقو  از امالک  هر   رداری 

ميکردنررد.  رردين ترتيررب قرردرت اجتمرراعر و اقتصررادی در دسررت گرررو  هررای 

  1 ر داشت.مختلف اجتماعر قرا

 اما جامعه در وهله اول  دو گرو  : ق ايل ترک ) ادر نشين و ساکن (  

و آ ادی نشين )تاجيک و پشرتون و غيرر  ( تقسريم ميشرد و سرپس از آن گررو  

های اجتماعر مختلف ديگری قررار داشرتند. ترا جيرک هرا و پشرتون هرا  يشرتر 

تاجيررک هررا و   روسررتائر و شررهری  ودنررد. سررالجقه از يک رررف  ررا سرراکنان ) 

اقرروام ديگررر( و از رررف ديگررر  ررا ق ايررل ترررک )سرراکن و  اديرره گرررد( ، و ررا 

-1۰۳۸  =۵۵۲-۴۳۰نظاميرران سرررو کررار داشررتند. در دور  اول سررلجوقر )

م(  ادر نشينان پايگرا  اجتمراعر مسرتصکم سرالجقه مصسروب ميشردند و 11۵۷

يافت ، هر قدر صکومت سالجقه نيرومند تر ميشد و مرکزيت قوام  يشتر مر 

تکيه گا  سالجقه از ق ايل کوچ نشين  ه نظاميان مستقل تغيير مهمر يافت. در 

 دور  دوم اق اعات روا( کاملر يافت وسياست متمرکز دولتر از ميان رفت.

2  

 در دوران سرالجقه عرين تشرکيالت و انتظامرات اداری عهرد سررامانر و  

صلررر  ررود کرره  ررا غزنرروی ادامرره پيرردا کرررد. وصررول ماليررات  رره عهررد  اشررراف م

 صيرت خود و   رز قديم  ه جمع آوری آن اقدام ميکردند ودر دور  ملکشا  

سرررلجوقر شررردت عمرررل اخررر  خررررا( سررر ب شرررکايات  سرررياری از دهقانررران و 

کشاورزان گرديد و در نتيجه صکومت مج ور شد در  ررز وصرول نادرسرت 

                                                 
۱
 ۱۵۶یران عهد ساسانی ، ص خسرو خسروی ، نظام بهره برداری از زمین در ا - 
۲
 ۱۵۹همان اثر ، ص  - 



 205 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

صرالح ايرن ماليات تجديد نظر شود و اصالصر در اين امر پديد آيد و ظاهراً ا

امر  ر دوع خواجره نظرام الملرک گ اشرته شرد و او اررر مهرم سياسرت نامره را 

  1 ايجاد کرد.

 از خصوصرريت هررای ديگررر ايررن دوران ،  رره رسررميت شررناخته شررردن  

مالکيت  الفعرل در مقا رل مالکيرت صقيقرر اسرت. ظراهراً ايرن امرر  ره تصراصب 

آن يعنر پرس  زمين های زراعتر توس  ق ايل ترک مر و  است که  ر گشت

  2 دادن اراضر زراعتر  ه مالکان اصلر نا ممکن  ود  است.

  نا راين ، تضاد  ين دو شيو  زندگر )ا ادی نشينر( و  ادر نشينر در  

او( خود قرار گرفت. گر ه مرکزيت در مملکت وجود داشت ، ولر تناق  

 ۰د رين نظرام ديروان و نظرام اق راع ، سراخت اجتمراعر جامعره را تهديرد ميکرر

نيرومندی  ادر نشينان و  ودن روا   خويشاوندی  ين سلجوقيان که صکومت 

را در دسررت داشررتند  ررا سرراير خررانواد  هررای ق ايررل ترررک مررانع آن ميگرديررد کرره 

سال ين سالجقه ،  خصوص سنجر  تواند جلو  رادر نشرينان را   رور قرا ع 

ضرع را ) ه تع يرر ا رن خلردون ( در  رين آنران ايرن و« عص يت» گيرد..وجود

تشررديد ميکرررد و  اعررش پيداشرردن مشررکالت اجتمرراعر  خصرروص مررالر  رررای 

دستگا  دولت سلجوقر شد   ود. زيرا اق اعداران ،  خصوص ق ايل ترک  ره 

هر صورتر که  ود از دادن خرا( و ماليات سر  از ميزدند، درست  ه لصاظ 

  3 همين تناقضات ، دور  سالجقه  زر   ه پايان رسيد.

 

  ه نظام الملک در دستگاه سلجوقیان : نقش خواج 

 در خشررران تررررين دور  سرررلجوقر، ايرررامر اسرررت کررره  غررررل اول، الرررپ 

ارسالن و ملکشا  و سنجر ازکاشغرتا ان اکيه را تصت فرمان روائرر خرويع 

داشتند. اين سال ين  زودی  ا اصول و تمدن و فرهنه اهل اسالم آشنا شدند 

اداری مملکرررت را  ررره وزراء  و  ررررای صسرررن اجررررای امرررور ، سرشرررته امرررور

 خراسانر واگ اشتند و خود تنها  ه امور نظامر و لشکری پرداختند. 

                                                 
۱
 80 -۷۹عنایت هللا شاپوریان ، بیست و پنج سده مالیات ، ص  - 
۲
 ۱0۵خسرو خسروی ، ص  - 
3
 -    ۱06همان،ص 
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خواجه نظام الملرک، وزيرر دانشرمند ملکشرا  سرلجوقر در ادار  و صفرظ 

امپراتوری سلجوقر نقشر  شمگير داشته و اندرز های او  ه شاهان و امراء 

شرراهد خررو ر اسررت. خواجرره او « سياسررتنامه»وصکررام و اق اعررداران درکترراب 

نظام الملک  ه کمک د يران خويع ، ال تره ميکوشريد ترا سرازمان اداری عهرد 

سامانر را که در عهد غزنويان دن ال ميشد، تجديد کند و در را   ه ود وضرع 

اجتماعر و اقتصادی کشور قردمهای مفيرد  رردارد، و انردکر از  رار سرنگين و 

 ر دوع دهقانان و کشراورزان  کاهرد،  فشار توانسوز فيوداالن و اق اعداران

امررا مالکرران و روصانيرران و صکررام کرره صرراصب زمررين هررای اق رراعر و قرردرت 

سياسر و نظامر  ودند،  ندان اعتناير  ه دستورات روی کاغر  نظرام الملرک 

نمر کردند. او دستور داد   ود که مالکين مانع شکايت دهقانان نشوند و  يع 

» آنرران هي گونره تعرردی و تجراوز نکننررد، زيرررا، از دريافرت  هررر  مالکانره  ررر 

مق عررانر کرره اق رراع دارنررد  ايررد  داننررد کرره ايشرران را  ررر رعايررا جررز آن فرمرران 

نيست که مال صرن  سرتانند  وجره نيکرو،  رون آن  سرتدند رعايرا  رتن و مرال و 

فرزنرردان و اسرر اب و ضررياع از ايشرران ايمررن  اشررند و رعايررا اگررر خواهنررد کرره 

ل خويع  از نمايند، ايشران را از آن منرع نکننرد و هرر مق رع  درگا  آيند و صا

کرره جررز ايررن کنررد، دسررتع کوتررا  کننررد و اق رراع او  رراز سررتانند و  ررا او عقرراب 

فرمايند تا ديگران ع رت گيرند و در جمله اصروال ايشران را   ايرد دانسرت کره 

  1 «ملک و رعيت همه سل ان راست.

مق عان خودکرام و مالکران  ولر اينگونه دستورات ونوشته ها درگوع 

 زر  ارری نداشت و عمالً مالکين کليه صقو  انسانر را از کشاورزان سلب 

وجررود نداشررت ،ولررر هرريچ « سرررواژ» کرررد   ودنررد و  ررا اينکرره ظرراهراً اصررول 

 کشاورزی عمالً نم توانست زمين مزروعر خود را ترک  گويد. 

 نجرات کشراورزان تالع نظام الملرک در را  تصديرد قردرت فيروداالن و  

از  نگرررال آنهرررا،  نررردان موفقيرررت آميرررز ن رررود، زيررررا ايرررن ترررالع او دشرررمنر 

سايرمالکان و مق عان را  ار مر آورد تا در فرصت های مختلف از وزنه و 

اعت ار او در نزد شا   کاهند،  نانکه  را گ شرت زمران کسرانر کره وجودنظرام 

يدند آترع نقرار را  رين او الملک رامانع منافع وترقر ونفو  خود ميديدند، کوش

                                                 
۱
 ۲۲ابوعلی حسن معروف به خواجه نظام الملک ، سیاستنامه ، چاپ عالمه قزوینی ، ص  - 
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وشررا  دامررن زننررد، و ايررن تررالع هم نانکرره قرر الً در مررورد هررارون الرشرريد و 

 رمکيان  ه رمرنشسته  رود، در مرورد نظرام الملرک نيزمرورر افتراد، و راالخر  

ملکشا  توس  دوترن از خاصران خود نرام ترا( الملرک و مجردالملک ايرن پيغرام 

اگر در ملک شرريک منرر ، آن »دکه: عتاب آميز را  رای نظام الملک فرستا

صکم ديگر است، و اگر تا ع منر  را صد خويع نگا  نميداری و فرزنردان و 

ات اع خود را تاديب نميکنر که  رجهران مسرل  شرد  انرد، ترا صردی کره صرمرت 

 نرردگان خررود مررا رانيررز نميدارنررد. اگررر ميخررواهر  فرمررايم کرره دوات از پرريع 

 ر رنجيد  توس  همان دونفرر پاسرخ زيرر را و نظام الملک  ا خا« تو گيرند!

 اسررل ان  گوئيررد کرره تررو نميرردانر کرره  رره ايررن مرت رره  ررا »  رره ملکشررا  فرسررتاد: 

تررد يرمن رسرريد  ای کرره از  رايررت شررهرها  گشررادم و اق ررار ممالررک شررر  و 

غرررب را مسررخرت کررردم. اکنررون نيررز دولررت آن تررا(  رردين دوات  سررته اسررت. 

 1 «ا( نيز  ردارند.هرگا  اين دوات  رداری، آن ت

 خود نظام الملک همرا   ا وا سرتگانع  را آنکره از جملره فيروداالن  رود، 

ولر عالقمندی زياد  ه نجات کشاورزان داشرت، از جانرب ديگر رون خرودع 

نمايند  کارمنردان و مسرتوفيان کشروری  رود، لر ا هروا خروا  سياسرت مرکزيرت 

مررود و دولررت را  ررود  و از سررنت مرکزيررت خررواهر خالفررت سررخت دفرراع مين

مالرررک عاليجرررا  و اصرررلر تمرررام اراضرررر و رعيرررت ميدانسرررت. و  نرررا رين وی 

 اجريرران پاشرريدگر و تفرقرره کرره الزمرره فيرروداليزم مي اشررد، مايوسررانه م ررارز  

  2 ميکرد  است.

 

 دیوان و نقش آن در سازمان مالیاتی امپراتوری سلجوقی :  

 اسرر داشرت. ايرن شاهر( نقرع اس« ) ديوان اصلر » در دور  سالجقه 

ديرروان  ررر ديرروان هررای ديگررر صکومررت ميکرررد و اغلررب اق اعررات لشررکری و 

امررا وقترررر قرردرت مرکرررزی   3 ديرروانر )دولتررر( از ديررروان شرراهر داد  ميشرررد.

ضعيف ميشد، ديوان های ديگرر نيررو ميگرفتنرد. از ديروان هرای مهرم پرس از 

                                                 
۱
 ۱۵0، ص ۲ایران ، ج  مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی - 
۲
   ۴88پطروشیفسکی، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران ، ترجمه کریم کشاورز ، بخش دوم ، ص - 
3
  ۱۱۱- ۱06 صهمان ، ص - 
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ديروان معاملره  ديوان اصلر، ديوان اوقاف ، ديوان استيفاء و ديوان اِشرراف و

 و قسمت ) ماليات را  ه جنس ميگرفت ( مي اشند. 

  رای آنکه نموداری از سازمان مالياتر اين دور  خو تر نمايان گردد،  

 دينگونه توضيح ميگردد که ديوان استيفاء تصت رياست مستوفر مقرام مهمرر 

پس از خواجه  زر  ) صدراعظم دور   عد( مر  ود. و مسرتوفر کسرر  رود 

ادار  جمع آوری اموال ديوانر و دخل وخر( و ض   مصاس ات  ر عهرد  که 

« مسرتوفر نايرب»او قرار داشت و از  رف خرود  هرر واليرت مراموری  نرام 

ميفرستاد تا دخل وخر( قلمرو خرود را در ضر   آورد و نسرخه يرر از آن را 

  ديوان استيفاء  فرستد. 

 ت دخررل و خررر( ديرروان ديگررری کرره در ادار  امرروال و ضرر   مصاسرر ا 

يراد ميشردکه متصردی آن را « ديروان اِشرراف» مکمل ديوان استيفاء  ود،  نام 

ميناميدنرد. ايرن شرخص رياسرت کرل تفتريع امرور مرالر را  ره « مشرف کرل» 

مشرررف » عهرد  داشرت و او نيرز از جانرب خرود  ره هرر واليرت يکنفرررا  نرام 

  1 اعزام ميکرد.« نايب 

ن ملکشررا  سررلجوقر مقرردار وصررولر  نررا ر رسرراله ملکشرراهر ، در زمررا 

( تومرران زر ۲1۰ر۵۰۰ماليررات در دوران سررلجوقيان از کررل ايررران  ررال   ررر) 

  2 دينار(  ود.۵۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰سرخ ) معادل 

 ماليررات را ديرروان هررا  صررورت هررای مختلررف اخرر  ميکردنررد، از جملرره  

 خرا(، و اعشار و رسوم ضري ه )ماليات زائد  ر ارر تسعير دينار  ه درهم (

   3 و  يارات ) عوايد راهداری نوعر  ا( (  ود.

 سرانجام  ايد گفت ، در مواقعر که در مملکت مرکزيت سياسر وجود  

داشت ، ديوان  ا قوانين خاص خود  ر جامعه صکومرت ميکررد و خررا( نظرم 

معينر  خود ميگرفت و هنگامر کره نظرام  رادر نشرينر مرکزيرت را از ميران 

در صيات اجتمراعر  خ رر « سکونت » م تنر  ر  مر  رد و توليد کشاورزی

                                                 
۱
 ۶۱۲ - ۶0۴، ص  ۲راوندی ، ج  - 
۲

( هر دینخار زر سخرخ را دو دینخار و دو دانخگ حسخاب کخرده  ۲8حمدال مستوفی ، نزهته القلوب ، ) ص  - 

 . است
3

، نظامهای بهره برداری از زمین در  ۱0۵دکتر لمتون ، مالک و زارع در ایران ، ترجه امیری ، ص  - 

   ۱۱3ایران عهد ساسانی ، ص 
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مرر افترراد، ديرروان نيررز کرره مظهررر  نرين توليرردی  ررود از ميرران ميرفررت. و نظررام 

اق رراع جانشررين آن ميشررد و صرراکم  ررر نظررام توليرردی سررا ن ميگشررت. در هررر 

 صورت سنگينر ماليات و خرا(  ر دوع زارعان و کشاورزان  ود  است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 210 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

 

 

 

 

 فصل هفتم 

 

  اوضاع اجتماعی درعهد غوریان 

  

  

 سالطین غور در برخورد با سالطین غزنوی :

  

 امرررای غررور درکوهسررتانات مرکررزی کشررور تررا زمرران سررل ان مصمررود  

استقالل مصلر داشتند، ولر  ا  قدرت رسيدن سل ان مصمودو لشکرکشر های 

غرور ترا ع دولرت غزنروی  او  رای سرکو ر قدرتهای مصلرر در غرور، امرراء

گرديدند. اين امرا نسب خود را  ه شنسب نامر از اعقاب ضصاک)ظ: سهاک 

= سرراک پشررتون( ميرسررانيدند. سررل ان مصمررود اميرمصمررد شنسررب سرروری را 

 ۵۴۳ترا  ۵1۲مغلوب و زندانر کررد و او خرود را در زنردان کشرت. از سرال 

 يان غوری دادند.هجری ، سال ين غزنوی  تدريج جای خود را  ه فرمانروا

 درميان امرای غور، کسر  نام ملک عزالدين صسين  ه قدرت رسيدکه  

هفت پسر داشت و  ون  هارتن از اين هفت پسر  عداً  ه سل نت رسيدند، او 

لقب دادند. يکر از اين  هار نفر فخرالدين مسعود فرزنرد « ا والسال ين»را 

اشررت، ولررر  ررون مررادرع ارشررد او  ررود کرره شررع ه غرروری  اميرران را  نيرران گ 

کنيزکر ترک  ود، وی  ه جانشينر پدرع در  الد غور توفين نيافت. ديگری 

ق ب الدين مصمد ملقب  ه ملک الج ال  ودکه از ترس دو  رادر ديگرخود  ه 

غزنين نزد  هرامشا  پنا   رد، و  هرامشا  دخترع را  ه وی داد، ولر ديرری 

گمانر ، دامادع را مسرموم کررد و نگ شت که  هرامشا   ه علت صسادت و  د

اين  اعش شد که  رادر ديگراو سيف الدين  ه غزنه لشکر  کشرد و  هرامشرا  

را  ه هندوستان فراری کند و خود درجای وی  ه سرل نت نشريند.  نردی  عرد 
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همينکه نيروهای غوری از غزنه  ه غور  ازگشتند،  هرامشرا   ره غزنره  راز 

سارت گرفت و ا تصقير  سيار  ر شتری  ه دور آمد و امير سيف الدين را  ه ا

شرهر گردانيررد و دسررتور دادکره مررردم از  رراالی خانره هررا خاکسررتر و مرردفوعات 

 خود را  ر سرع  ريزند، و سپس او را کشت. 

 نتيجرره ايررن شررد کرره  رادرديگررراو، عالءالرردين ) عررد هررا جهانسرروز( از  

   نران  ره خشرم مسموم شدن يک  رادر و قتل  رادر ديگرع  دسرت  هرامشرا

آمررد کرره سرروگند خوردغزنرره را زيررر ورو کنررد و خانرردان غزنرروی را از روی 

زمين  راندازد. لشکر عظيم او در سه ن رد پياپر) در زمينداور، و تگين آ اد 

در نزديکررررر قنرررردهار وصومرررره غررررزنين( سررررپا   هرامشررررا  را شکسررررت داد و 

 ندوستان گريخت. پيروزمندانه وارد غزنه شد و اين  ارنيز  هرامشا   ه ه

 لشکريان غوری  ه فرمان امير خودهفت ش انه روز سراسر غزنه را  

 ه آتع کشيدند واهالر راقتل عام کردند و اجساد کليه پادشاهان غزنروی را ) 

 ه استرنای سل ان مصمودو مسعود و ا راهيم( از گورهای شان  يرون آوردند 

سوختند، و اصتمرال دارد سرر و آتع زدند و کتا خانه های شهر را نيزدرآتع 

جلرد از ترراريخ  يهقرر نيررز درايرن آتررع سروزی از ميرران رفتره  اشررد.   وريکرره 

  1 شهرت يافت.« عالء الدين جهانسوز»ازآن پس سل ان عالء الدين  ه 

 »... مورخ دور  غوريها منها( السرا( جوزجانر  را انردو  مينويسرد:  

هوا مظلم گرديد که روز، شب  در اين هفت ش انه روز از کرر سواد دود نان

را مانستر، وشب از شعله ها آتع که در شرهر غرزنين ميسروخت، هروا  نران 

روشن مر  ودکه  روز مانستر. و در ايرن هفرت روز دسرت کشرتار و غرارت 

وکشررتن مکررا ر   ررود. هرکرره را از مررردان يافتنررد  کشررتند و زنرران و ا فررال را 

ن مصمودی را از خاک  رآوردند و اسير کردند، و فرمان داد تا اجساد سال ي

 سرروخت ، مگررر سررل ان مصمررود و مسررعودو ا ررراهيم را...  ررون هفررت روز 

پرس از آن   2 « گ شت وشب هشتم شد، شهر تمام خرا ه گشت و سوخته شد.

عالءالدين يک هفته ديگر در قصور ويرانه سال ين غزنين  ه شراب نوشرر 

                                                 
۱
 ۶3۹، ص۲دکترشفا، پس از چهارصد سال، ج  - 
۲
 ول۱منهاج السراج جوزجانی ، طبقات ناصری، تحشیه و تعلیقات پوهاند حبیبی ، چاپ کابل، جلد - 



 212 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

ر رران را فرمرران داد تررا در نشسررت و ا يررات  يررل را در مرردح خررود  گفررت و م 

 پيع او در نه و  غانه  زدندکه:

 

 ـراغ  دود  عـــ ـاســـيانـم ــــ        جـهان داند که سل ان جــهانـم

 کـه  اقر  ادملـک جــــاودانم      عـالءالـدين صسين  ـــن صسينم  

 يکر  اشـــد زميـن و آسمانم         ـو  ـرگل گـونــه دولت نشينم

 ـوک سنانماجــل  ازی گــر نـ        اهـممصـرع زن گـرد سپـ امـل

  هـرشهری شهـر ديگر نشانم       همه عالم  گيــرم  ون سکنـدر

  و رود نـيل جوی خون  رانم         رآن  ودم که  ااو اع غـــزنين

 شفـاعت ميکند  خت جوانـم       وليکن گند  پيرانند و  ـفالن 

 ان ايشان  خشيدم  ديشان جـ

 که  اداجان شـان پيوندجانم

  

عالءالرردين  عررد از انهرردام غررزنين کرره مرکررز دانررع و فرهنرره و هنررر و 

اقتصادو صاصل تمدن قرنهای گ شته افغانسرتان  رود،  ررا  قنردهار و  سرت  ره 

غور  ازگشت، ولرر واليرت  ُسرت را کره اق راع خانردان شراهر غزنروی  رود، 

های لشکری  رازارو عمرارات کرم نظيرر آن ديوانه وار  ا تمام کاخ ها و قصر

منهرردم سرراخت . عررالء الرردين در غررور  فرمودتررا اسرررای روصررانر غررزنين را 

 کشررتند و  ررا خررون آنهاخرراک غزنرره را کرره در تررو ر  هرراآورد   ودنررد،عجين 

ساختند و از آن  ر فراز کو  هرا فيروزکرو  منرار  هرای يادگراری  رافراشرتند. 

عشررت نشسرت و ا يرراتر  راز در مردح خررود  آنگرا  در فيرروز کرو   رره عريع و

« سرررل ان» سررررود و م ر ررران در عمرررل مزاميرررر در آوردنرررد وخرررود عنررروان 

  1 لقب دادند.« جهانسوز»اختيارکرد، مگر مردم افغانستان او را 

 ولر اين سل ان جهانسوز خودع  عرداً  دسرت سرل ان سرنجر سرلجوقر  

اً خود را  ه غزنه رسرانيد و اسير شد. و  هرامشا   ا ا الع از اين صادره فور

 رررای سررومين  ررار اعررالم پادشرراهر داد، منتهررا ايررن  ررار  رره فاصررله کوترراهر 

درگ شت. اين پادشا   رادرکع ومهمان کع گريزپرا را نيزکره ناشريگريهايع 

                                                 
۱
 ۱3۱-۱30،ص۱بار، افغانستان در مسیر تاریخ ، ج غ - 
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پايتخت  زر  و رروتمندی  ون غزنين را  ا همه  خايرو نفايسر که داشت، 

ردم آنرا  ه شمشير انتقام سل ان غوری  ه نا ودی کشانيد و هزاران نفر از م

سپرد، مورد مردح مسعودسرعد سرلمان وسرنائر قرارگرفرت کره صديقره الصقيقره، 

منظومه معرروف خرود را  نرام او سررود، هم نانکره ا والمعرالر کليلره و دمنره 

  1  هرامشاهر را  نام او تدوين کرد.

 رويرد، ولرر عالءالدين در دور  دوم پادشاهر خود  ه آئين اسرماعيلر گ 

پرررس از مرررر  او پسررررع سررريف الررردين کررره جانشرررين او شرررد   ود رررالعکس  ررره 

اسماعيلر کشر پرداخت. در زمان اوترکان ُغز که  عداً خودشان در ايران  ه 

صکومرررت رسررريدند، تاخرررت و تازهرررای غارتگرانررره خرررويع را آغازکردنرررد و 

 زرگرر از  رخراسان و سيستان و کرمان استيال يافتند، و سيف الدين  ا سپا  

غوريان  ه جنه  ا آنان رفت ، ولر در ميدان ن رد توسر  سپهسراالر اردوی 

خود ه کين خواهر  رادرع که  دست سل ان کشته شد   ود،  ا زدن نيز  ای 

 از اسپ  زير افتاد و دشمنان سرع را  ريدند. 

 جانشرين اوپسررعمع غيرراش الردين ،  رره غيرراز غزهرا  ررا دشرمنان ترراز   

شاهر نيز رويارو  ودکه تا پايران سرل نتع زنردگر  کان خوارزم نفسر  نام تر

را  ررررراو تلررررخ کردنررررد. عامررررل اصررررلر در ايررررن کشررررمکع ميرررران غوريرررران و 

خوارزمشاهيان خليفه ع اسر الناصر الدين هللا  ود که همه دوران خالفتع را 

 رره نفررا  افگنررر ميرران همسررايگان گ رانيررد. از زمرران لشکرکشررر شررا  پيشررين 

عالءالدين تکع  ه مغرب ايران و  رح نقشه  رانداختن خليفه خوارزمشاهر 

 غداداز جانرب او،  را خوارزمشراهيان دشرمنر شرديد داشرت، و  ررای اينکره از 

دست آنان در امان  اشد، پيوسته هداياير گران هرا نرزد شراهان غرور ميفرسرتاد 

تا آنها را  ه تعر   ه مستملکات خوارزمشاهر  رانگيزد و لشکرکشر های 

وريان  ه خراسان نيز  ه تصريک او انجام گرفت.  عرداً همرين خليفره ترکران غ

قراختائر و  خصروص مغروالن را درجرای غوريران کره ميردان را تررک گفتره 

 ودنررد، عليرره سررل ان مصمدخوارزمشررا   رانگيخررت و از ايررن را  افغانسررتان و 

 ايران وآسيای ميانه را  ا  زرگترين خون ريزی تاريخ مواجه کرد. 

                                                 
۱
 ۶۴3، ص ۲دکتر شفا، همان، ج  - 
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درگ شررت و سررل نت را  جررای پسررر  ۵۹۹سررل ان غيرراش الرردين درسررال 

خررود  رره  رررادرع سررپرد. در زمرران او فخرالرردين م ررارک شررا  ، ارررر منظرروم 

مفصررلر را  رره سرر ک و وزن نظررم شرراهنامه فردوسررر در  ررار  ترراريخ و نسررب 

پادشرراهان غرروری از دوران ضررصاک )=سررهاک(تا زمرران غيرراش الرردين مصمررد 

  1 الدين جهانسوز آغاز کرد   ود.سرود که آنرا از عالء

 پادشا   عدی سل ان معزالدين ، در دوسال سرل نت خرود سرند و الهرور 

و مولتان راتصرف کرد و  ه  رواف اجميرردر هنرد مرکرزی رفرت ، ولرر در 

آنجا شکسرت سرختر خوردکره سسرتر فرمانردهان غروری را مسر ب اصرلر آن 

دسرتور داد ترا امررای  دانست.  دينجهت در  ازگشت  ه الهرور از شردت خشرم

شکسررت خررورد  را در  ويلرره  سررتند ودر  را ررر شرران کررا  و جررو ريختنررد، و 

خودع نيز سوگندخورد که ازآن پس پيراهن عو  نکند و پيع زنع نخوا د 

تا انتقام شکست خرود را از راجره هرای اجميرر  گيررد. ايرن انتقرام را در سرال 

غوريرران درآمررد. وی  عرردگرفت و در نتيجرره سراسررر هنررد شررمالر  رره تصرررف 

ق ب الدين اي ک غالم خويع را  ره صکومرت آنجرا گماشرت و خرود  ره غزنره 

 ازگشت . ق ب الدين اي ک که ق رب مينرار در دهلرر از يادگارهرای تراريخر 

اوسررت ، ز رران پارسررر را در هندشررمالر و  نگالرره گسررترع داد کرره تررا دوران 

ی  رقررار مانرد و تسل  پادشاهان گورکرانر  رراين نرواصر در قررن دهرم هجرر

پادشاهان گورکانر نيز  ر رونن و نفو  ز ان پارسر  ه عنروان ز ران رسرمر 

 در ا عاد  يشتری کوشيدند. 

 معزالرردين دريکررر ازسررفرهای جنگررر خود دسررت تنررر  نررد در نزديکررر 

ضررر ه کررارد کشررته شررد. ايررن قتررل را  عداً رره فرردائيان اسررماعيلر  ۲۲الهررور  ررا 

ين سلسرله ، خسررو ملرک کره  عرد از سرقو  غزنره نس ت دادند.آخرين پادشا  ا

در الهور هم نان  نام پادشا  غزنوی مدعر سل نت  ود،  دست شهاب الدين 

غوری دستگير و  ه غور  رد  شدو درآنجا ترا هنگاميکره کشرته شرد درزنردان 

  2  ود.

 وضع اجتماعی درعهد غوریان :

                                                 
۱
 ۶۴۴، ص ۲دکترشفا، ج  -  
۲
 ۶۴۵، ص ۲دکترشفا،ج  -  
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خسرتين م) تا ن11۴۸  = ۵۴1دولت غوری از نصف اول قرن ششم( 

م( دوام کررد. و  ره قرول غ رار ايرن  1۲1۴  = ۶1۰دهه قرن هفرتم هجرری )

نظرام فيروداليزم در افغانسرتان رو  ره انکشراف  رود. در داخرل » آوانر  ود که 

اين نظام مصروميت و عسرت زنردگر دهقانران  يشرتر شرد  ميرفرت کره  عضراً 

د ، قلمررو منتج  ه قيامهرای دهقرانر ميشرد. دولرت غروری  را آنکره متمرکرز  رو

خررود را در تيررول و اق رراع فيررودال هررای خانرردان شرراهر و در ررار و افسررران و 

متنف ين مصلر منقسم کرد   ود. و ايرن هرا هرکردام در قلمررو خرود  ره عنراوين 

مختلفر از دهقانران و روسرتائيان ماليرات ميگرفتنرد.  عرالو  سررداران خانردان 

در داخررل سرراصه  شرراهر صکومررت هررای  ررزر  مصلررر را در دسررت. داشررتند و

صاصب اختيرار مرال و جران مرردم  ودنرد. ايرن « ملک » تسل  خويع  ا لقب 

شاهزادگان و متنف ين  رای صصول قدرت  را همرديگرمر جنگيدنرد و  راالخر  

سررل نت مرکررزی را ازپررای در آوردند. نان رره  عررد از مررر  سررل ان شررهاب 

 1۲۰۵هجرررری =  ۶۰۳الررردين غررروری ، مصمرررود  رررن غيررراش الررردين در سرررال 

مريالدی جرای کاکرای خررويع را گرفرت و  رون مررردی  رر کفايرت و عيرراع و 

   1 مسرررف  ررود، خزانرره فيروزکررو  را کرره هشتصررد صررندو  پررر از  الداشررت.

 زودی در سرر عريع و تجمرل خرالر کررد. او در يرک روز جشرن خزينره  رر 

وارش عموزاد  خود، تا( الدين را  ردر اريان و شرهريان فيروزکرو   خشريد ، 

که اين خزينه شرامل  ردر  هرای  رال و هميران هرای نقرر  و ظرروف  در صالر

زريررن و سرريمين )ماننررد: غرروری، صررراصر،  شررت، شررمعدان، آفتا رره، نقلرردان، 

 صوضک و کاسه و غير (  ود. 

 فيودالها از  نين اوضاع اداری اسرتفاد  کردنرد و هريرک در اق راع و  

دوم سرل نت مصمرود،  منا ن خود، دم از استقالل زدنرد. از آن جملره در سرال

رکن الدين مصمود  ن عالء الدين از غزنين  ه فيروز کو  صمله کردو مغلوب 

شد. در سال سوم سل نت او، اتسز صسين عمزاد  پدر مصمرود  ررای صصرول 

تا( و تخت از  اميان  ه خوارزم رفت و از سرل ان مصمرد خوارزمشرا  امرداد 

و او ايررن هجرروم را عسررکری گرفررت و  رره پايتخررت کشررور خررود هجرروم آورد 

                                                 
۱

صندوق طالی سرخ در خزینه ملوک غور بسیار مبالغه آمیز به نظرمی آید ، زیرا سلطان  800رقم  - 

شتری در هند و خراسان و ایران نموده بود ، چنین محمود در حالی که نسبت به ملوک غور فتوحات بی

 دارائی نداشت. معلوم نیست غبار این رقم را بر مبنای کدام ماخذ ضبط کرده است ؟
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تکرار کرد تا دولت غوری را شکست داد. ملک عرالء الردين نيرز نيشراپور و 

ميالدی ترا( و تخرت کشرور افغانسرتان را  1۲1۴هجری = ۶11 عداً در سال 

 ه مصمد خوارزمشا  پيشکع کرد. ملک نصرالدين صسين غوری  ه خوارزم 

ری غررزنين و رفررت و خوارزمشررا  را  ررر ضررد تررا( الرردين يلرردز صکمررران غررو

تسخير غزنه دعوت نمود تا خوارزمشا  رسيد و از جيصون تا سند را اشرغال 

   1 «کرد.

 غ رررار در مرررورد فرهنررره و تمررردن دور  غررروری مينگاردکررره :تمررردن و 

فرهنره دور  غرروری دن الره همرران تمردن وفرهنرره دور  غزنروی اسررت. جررز 

رشررديد آنکرره دولررت غرروری )  رره اسررترنای سررل ان سرريف الرردين( تعصررب و تقش

مرر ه ر دولررت غزنرروی را نداشررت و در ارهررای اکرررر شرراهان غرروری مجمررع 

دانشمندان م اهب مختلفه  ود. اصالً خاندان صکمرران و پادشراهان غرور خرود 

)م ه ر از م اهب کالميه است(  ودند، واضع مر هب « کراميه»پيرو  ريقه 

 کراميه ا وع دهللا مصمد ن کرام زرنجر سيستانر  ود. 

 ين  عررداز آنکرره پادشررا  شررد ون  يشررترين مررردم غورمرر هب غيرراش الررد 

شررافعر داشررتند، او ايررن مرر هب را پرر يرفت و از شررراب دسررت کشرريد،  نانکرره 

 رررادرع شررهاب الرردين در غررزنين کرره اهررل آن صنفررر مرر هب  ودنرردصنفر شررد. 

که  سيار ودند از اين تغييرر عقيرد  سرل ان متعجرب شردند و « کرامر»علمای 

ر  کراميران امرام صردرالدين علرر هيصرم نيشراپوری کره از آن جمله امام  رز

)مرکزواليرت غرجسرتان(  رود، در يرک ق عره « افشرين»مدرس مدرسه شهر 

منظومررره خرررويع سرررل ان را از ايرررن تغييرعقيرررد  مالمرررت کردو ررره نيشررراپور 

رفت،يکسررررال  عررررد در ارررررر ق عرررره ديگررررری سررررل ان اوو را تشررررريف دادو 

هب دوسررل ان سرر ب اخررالل آزادی ازنيشرراپور ه ع رخواسررت، يعنررر تغييررر مرر 

م هب نگرديد.م هب کراميه از همان اول ظهرور خرود در افغانسرتان پيرروان 

 سياری درغور و هرات و نيشاپور درغرب کشور پيدا کرد ولر مرکرز مهرم 

آن نيشررراپور ود، در عهرررد سرررل ان مصمودغزنررروی پيشررروای ايرررن مررر هب در 

صمررود  سرراخت و در  ررر نيشرراپورا و کر مصمررد ن اسررصا   ودکرره  ررا سررل ان م

انداختن  ه اص الح زنادقه و مرتدين  ا سرل ان همکراری کررد، ولرر سرل ان 

                                                 
۱
 ۱3۵ - ۱3۴افغانستان در مسیرتاریخ ، ص  -  
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در م هب خود آنقدرمتعصب  ودکه نمر توانست ايرن دوسرت کرامرر خرود را 

  يند، له ا در عو  او ا وعلر صسن  ن مصمد را در سر روصانيان قرار داد 

وس نمود وساير علويان و و اين شخص ا و کر را مصادر  و ا پيروانع مص 

 روصانيون را واداشت که  دولت غزنوی تسليم  الشر  گردند. 

 نمونه ای از صنعت معماری دور  غوری همانا جرامع هررات و منرار  

جام در غور است. اين مينار  که  يست سال ق ل از صمله مغرول  وجرود آمرد  

صرره درآن ، يادگررار عررالر و  اشررکوهر اسررت کرره از نظررر معمرراری هرريچ نقي

مشررهود نيسررت. ...  ررا آنکرره خرروارزم در مرکررز شرراهرا  تجررارتر آسرريای ميانرره 

قرار گرفته  ود، افغانستان را  تجارتر هندوستان را  ا  ين و آسيای ميانه و 

ايرران در دسرت داشررت و شرهرهای کا ررل و لرخ و هرررات مراکزعمرد  تجررارتر 

ر  غروری ، فاصرله آسيای ميانه مصسروب ميشدند...اسرتصکام فيروداليزم در دو

  قراتر را  ررين مرالک و دهقرران وسرريع ترر سرراخت، و فشررار  رر اکرريررت   قرره 

مولررد )دهقانرران( تشررديد شررد،   قرره متوسرر  شررهری اعررم از ترراجر و پيشرره ور 

وغير  نس تاً مامون تر و مرفه تر  ودند. از نظر نظرامر تشرکيالت عسرکری 

ر سررروار  هرررزا1۲۰غرررورمنظم و قررروی  رررود. شرررهاب الررردين در جنررره دهلرررر 

  رگستوان داررا  کار انداخته  ود.

 عالمت نظامر دو ير  ، يکر سرخ و ديگری سيا   ودکه در دوجناح  

کشرريد  ميشررد.  تررر سرررخ مخصرروص پادشررا  و  تررر سرريا  مخصرروص ملکرران 

 ررزر  خررانواد  شرراهر ويررا واليهررای  ررزر  غرروری  ررود. دولررت غرروری دو 

فيرروز کرو  و ديگرری شرهر پايتخت تا ستانر و زمستانر داشرت : يکرر شرهر 

داور، مرکز سومين شهر غزنر  ود که شرهاب الردين در اصيرای مجرددآن  عرد 

   1 از تخريب جهانسوز کشيد وآنرا مقر صکمرانر خود قرارداد.

 

 

 

 

 

                                                 
۱
 ۱3۶غبار، همان ، ص  -  
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 فصل هشتم

 

  اوضاع اجتماعی در عهد مغول 

  ۷۲)، ص۱آمدند و کندند و سوختند و بردند . تاریخ جهانگشا، ج (  

  

   

  نتایج تهاجم مغول :

 خشم هستر سوز و ويرانگر  نگيز خان و کشتار  ر رصمانره مغروالن 

در سر زمين های آسيای ميانه ، افغانستان و ايران ،  ين النهرين ) ديار  کر 

و عرا  عرب ( و  خع شرقر آسيای صغير ) روم( ، آ ر ائيجران شرمالر و 

نر و گرجررر  را ررزون و جنررو ر و ارمنسررتان و گرجسررتان و پادشرراهر يونررا

ارمنستان کيليکيره ) پادشراهر او نيران ( و متصررفات صرلي يون در سروريه و 

 رد ختر و   جزير  ق رس و  االخر  سل نت سلجوقيان روم در آسريای صرغير

 مصايب فراوان  رای تود  های مردم کشور های فو  ال کر در رداشت .

 سررترنا از دم تيرر  سرررداران  نگيررزی همرره سرراکنان شررهر هررا را  رردون ا 

گ راند  نا ود ميکردند .  نانکه  ا اترار و اورگنج ) گرگرانج ، جرجانيره ( و 

تر م  ، سمرقند ، نساء و مرو ،  لخ ،  اميان و هرات و نيشاپور و س زوار، 

و  وس و ری و قزوين و همدان ومراغه و ارد يل و نخجروان و ديگرر  رالد 

  1آسيائر در شر  ميانه  نين کردند . 

                                                 
۱
   ۵۷، ص 8۶، ص  ۱پطروشفسکی ، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ، ج  - 
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پ روشفسرررکر ، مصقرررن شررروروی در مرررورد قترررل هرررای دسرررته جمعرررر  

مغوالن ، ساکنان را که ق الً » مغوالن در سرزمين های مفتوصه مر نويسد : 

خلع سالح کرد  و  ه صصرا راند   ودند و مرعروب و روصيره  اختره  ودنرد ، 

ميان سپاهيان تقسيم ميکردند . هر سرپاهر افررادی را کره سرهم وی شرد   رود، 

زانو مر نشاند و سپس  ا شمشير و قدار  ) سا ور( سرهای ايشان را از تن  

جدا ميکرد ،  عد منشيان اسير را وا دارميداشرتند ترا تعرداد سرر هرای  ريرد  را 

 ۶1۸کشررتار عمررومر مرررو در سررال )  شررمار کننررد .  گفترره جرروينر ، پررس از 

 رول روز  ره  1۳م( شمارع کشته گان ) توسر  منشريان اسرير (  1۲۲1 =

  1انجاميد. 

گاهر که عد  مصکومين کشتار دسته جمعر  سيار زياد  رود، سررداران 

 نيگز ی ،  ردگان اسير خويع را مج ور ميکردند  ه اتفا  سپاهيان در قتل 

پرس از اشرغال شرهر ، « لرو -دا رر  -مرن » مصکومين شرکت کننرد ...  گفتره 

وان ، زي را و زشرت ،  دون اينکه  کسر ترصم روا دارند همه را از پيرر و جر

فاتصان ضمناً    2 مستمند و توانگر و فرمان ر و نا فرمان ،  ه قتل ميرساندند .

علر الرسم اقداماتر  عمل مر آوردند که هيچ کرس  رر صسرب تصرادف ، جران 

 در ن رد . مرالً پرس از ا فرای نراير  عصريان مرردم هررات  ره ره رری ملرک 

شررهر توسرر  مغرروالن در پايرران سررال م ارزالرردين اسررفزاری و اشررغال مجرردد آن 

م قتل عامر صورت گرفت و در  ر آن کشتار گويا يرک  1۲۲۲  =  ۶1۹

مليون و ششصد هزار نفر از ساکنان شهر و دهکد  های پيرامون آن  ره قترل 

رسيدند و ايل کدای نويان ، سردار مغول هنگام خرو( از شهر ، گروهر از 

ت کره کمرين کننرد . آنگرا  مرؤ نر سپاهيان را در مسرجد جرامع شرهر اقر گ اشر

اسير را مج ور کررد کره  رر منرار  مسرجد رفتره و آ ان  گويرد . عرد  کمرر از 

ساکنان که در مخفيگا  ها وسردا ها و کاريز ها پنهان شد  و زند  ماند   ودند 

 ه مص  شنيدن  انه مؤ ن پنداشتند که مغوالن رفته اند و  ه  ررف مسرجد 

نجا مر   شم  ررا  ايشران  رود . پرس از آن کشرتار جامع شهر شتافتند و در آ

                                                 
۱
 ۱۲۱ -۱۱۹، ص  ۱جوینی، تاریخ جهانگشا ، ج  - 
۲
  پطروشفسکی ، همان اثر ، همانجا - 
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نفر مرد از صنوف مختلف اجتماع در هرات جان  ردر  ررد  و زنرد   ۴۰فق  

 و عد   ازماندگان روستا ها از صد تن تجاوز نميکرد.  1ماندند

 فاتصان مغولر ميکوشيدندتا  ا  ه کار  ستن اين شيو  های کشرتار ، نره  

سرتادگر مرردم را از پريع پرای خرود  ردارند، لکرره تنهرا امکانرات مقاومرت و اي

ميخواستند وصشتر در عموم مردم ايجاد کنند تا اراد  مقاومت در مردم  کلرر 

لرر ا نتيجرره هجرروم لشررکريان مغررول  ررر سرررزمين هررای  ۰نررا ود و معرردوم گررردد

افغانستان ، ايران و ماوراء النهر و غيرر  جاهرا ، تقليرل شرديد نفروس و مرردم 

که خود  ر ارر قتل عام اهالر و يرا  ره اسرارت  رردن ايشران و زصمتکع  ود  

فرار  اقر ماند  مردم ، و خالر از سکنه شدن نواصر پر جمعيت سا ن کشور 

هررای مفتوصرره ،  خصرروص خراسرران کرره در در  هررا و نررواصر صاصررلخيز آن 

کو کترين ق عه زمين غير مسکون ولم يزرع وجود نداشت ، پديد آمرد   رود 

اهررالر کرره  رره امررر سرررداران  نگيررز در « قتررل عررام »عهررد از  . منررا ع ايررن

شهر ها و صومه  الد صورت گرفته ، ارقامر از کشرته گران  کرر   سياری از 

ميکنند که شرگفتر انگيرز اسرت . مررالً   رن روايرت سريفر  ره هنگرام تصررف 

( نفرر مررد را ۷۴۷ر۰۰۰م( گويرا 1۲۲۰  =  ۶1۷نيشاپور توس  مغوالن )

جررز  نررد نفررر اهررل صرفررت  رراقر همرره را « وصرراف» و  قررول  2 سررر  ريدنررد .

 کشتند ، صتر صيوانات را هم نا ود کردند . و پس از تسخير مررو در سرال ) 

م(  ه گفتره ا رن االريرر درصردود هفتصرد هرزار نفرر  ره قترل  1۲۲1  =  ۶1۸

و  قول جوينر و وصاف ، صتر ايرن رقرم  ره يرک مليرون وسيصرد   3 رسيدند.

  4ميگرديد  . هزار نفر  ال  

   =  ۶1۹هنگام تسخير مجدد هرات  دست مغوالن که در پايان سال  

م ( صورت گرفت گويا يک مليون و ششصد هزار نفر  ه قترل رسريد   1۲۲۲

                                                 
۱
سیفی هروی )سیف بن محمدیعقوب الهروی( ، تاریخنامه هرات ، چاپ پروفسور محمد زبیر صدیقی ،  - 

زار دختر ه . سیفی عالوه میکند که اضافه برکشتار عام مردم ، یکصد  8۱قمری ، کلکته ، ص  ۱3۶۲

  از هرات اسیر بردند .
۲
 ۵8 - ۵۷پطروشفسکی ، اثر قبل الذکر ، ص  - 
3
  ۶3تاریخنامه سیفی ، ص  - 
4
 ۲۵۷، ص ۱۲ابن اثیر ، الکامل ، ج  - 
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تعداد مقتوالن  غداد را  ه هنگام تسرخير آن شرهر از  ررف نوسره  نگيرز  . 1

زار نفررر م ( صمرردهللا مسررتوفر  رره هشتصررد هرر1۲۵۸  =  ۶۵۷هالکررو خرران ) 

مرريالدی ، در شررهر لخ دوصررد  1۳ نررا ر روايتررر در قرررن   .2 تخمررين ميزنررد.

م( همه آنان را  ه امرر  1۲۲۰=  ۶1۷هزار نفر زندگر ميکردند . در سال )

 نرا ر تراريخ وصراف ،  نگيرز . 3 نگيز خان تا نفر آخر از دم تي  گ راندند. 

هريچ زنرد  سرری را   جرم قتل يکر از پسران  غترای در  اميران ، فرمران داد

انجررا  رراقر نگ ارنررد ، صتررر جنررين در شررکم مررادران زنررد  نگ اشررتند و  ررار ̃ در

  4پايان را هم  کشتند و سپس نو ت  ه غزنه رسيد . 

 ارقام م کور در منا ع موجود مر و   ه شهر هرای  رزر  مرر  اشرد.  

 همين منا ع در مورد مقتولين شرهر هرای متوسر  تعرداد کشرتگان را  ره نسر ت

کمتر  کر ميکنند. مررالً پرس از کشرتار ناصيره  يهرن خراسران ) شرهر عمرد  آن 

 5م( هفتراد هرزار کشرته  رر شرمردند. 1۲۲۰  = ۶1۷س زواراست ( در سال 

سياح عهد  نگيز خان ، شرهر سرمر قنرد ق رل از «  ون -جان » (  گفته 1۴)

صملرره مغرروالن يکصررد هررزار نفررر نفرروس داشررت کرره همگررر از دم تيرر  مغرروالن 

  6  شتاند   شدند.گ

 گر ه ما نميتوانيم همه اين ارقام را کامالً قا رل اعتمراد  ردانيم ، معهر ا  

ن ايد پنداشت که صرفاً  مولود تخيرل  رود  و  ايرد مرردود شران پنداشرت . عرد  

نفرروس شررايد کمتررراز ارقررامر  ررود   اشررد کرره در منررا ع آمررد  اسررت ولررر صقرراين 

يرانر جمعر و يا تقري اً همه نفوس مر و   ه نفس موضوع يعنر جمعيت و و

شررهر هررای پررر جمعيررت و ويرانررر نررواصر  رره  ررور در  سررت ، کرره در منررا ع 

گوناگون  کر شد  مورد ترديد نمر تواند  اشد ، زيررا ايرن صقيقرت کره  عرد از 

وقايع م کور  رخر از شهر های  زر  ، مررالً  لرخ و  اميران و ری ترا مردت 

                                                 
۱

جوینی میگوید:  0 ۲۱8، ص  ۱، تاریخ جهانگشای جوینی، ج 3۲۴تحریر تاریخ وصاف ، ص  - 

هر روز پنجاه هزار کشته حساب شده باشد ، رقم مقتولین  روز را دربرگفت و اگر در ۱3شمار کشته گان 

 0نفر میرسد  ۶۵0ر 000به 
۲
  ۵80تاریخ گزیده از حمدهللا مستوفی، ص  - 
3
 ۱0۴- ۱03، ص  ۱جوینی ، ج  - 
4
 3۱۹تحریر تاریخ وصاف ، ص  - 
5
   ۱38، ص  ۱جوینی ، ج  - 
6
   ۲۱۷، ص ۱بارتولد ، ترکستاننامه ، ج  0و 0و - 
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قا رل انکرار نمرر  و غيرر مسرکون  راقر ماندنرد ، ها اصيا نشدند و قرنها ويران 

   1  اشد.

 يکررر ديگررر از نتررايج سرروء تسررخير سرررزمين هررای مفتوصرره از جملرره  

افغانسررتان و ايررران و نقررا  مجرراور آن توسرر  لشررکريان  نگيررز خرران ، همانررا 

انص ا  و سقو  ش که آ ياری  ود  است . خراسان قرون وس ر ، سرزمين 

ت انکشاف يافته و آ ياری مصنوعر و ش که پهناور وسيعر  ود دارای زراع

آ ياری روی زمين و جوی ها و نهر ها و جوي ار های منشعب از رود خانره 

های  زر  و تصت زمين )  ا  ، کاريز يا قنات( . صاصرل  خشرر مرزارع و 

 اغ ها ی کشور ، مر و   ه نگهداری و تنقيه و اليرو ر کراريز هرا و شر که 

در  رخررر از نررواصر افغانسررتان تقري رراً سرره مررا  از وقررت  مز ررور  ررود  اسررت .

روستائيان در سال مصروف کارپر زصمت تنقيه و اصياء و کشريدن جروی هرا 

و قنوات و کراريز هرا ميگشرته. دين سر ب تنهرا تخريرب مسرتقيم سردها و ديگرر 

ا يرراری و وضررع عمررومر کشرراورزی کشررور تررارير ̃ تاسيسررات آ يرراری در امررر

 لکه ويرانر کشور و خرالر شردن سرکنه  رخرر از نرواصر مرگ اری نداشته ، 

آن وتقليل جمعيرت و عردم تکرافوی کرارگر عمرران زمرين نيرز از ايرن رهگر ر 

 مورر  ود  است . 

 ايررن دو عامررل يعنررر تقليررل شررديد جمعيررت و  النتيجرره عرردم کفايررت عررد   

کشاورزان و کار کنان در روستا ها و هم نين خرا رر و ويرانرر ترا سيسرات 

اری  ه خودی خود موجب سقو  شديد زراعرت ميگشرته اسرت.  ره ايرن دو آ ي

عامل  ايد عدم تکافوی صيوان کاری )  رای امور زراعت ( و   ر را اضافه 

کنيم. پس از اصيای هرات معلوم شد کره در آن واليرت صيروان کراری  ره هريچ 

وجهره يافررت نمررر شررود و اهرالر  الضرررور خررود را  رره گراو آهررن مررر  سررتند و 

 ار عد  ير را  ررای  دسرت آوردن گراو ان قل ره  ره نقرا  دور دسرت گسريل نا

ميداشتند . يک عامل مهم ديگر که موجب وقفه و انص ا  کشاورزی گشت ، 

همانا سياست مالياتر ای  ود که نخست  وسيله اولين جا نشرينان خران  رزر  

ز و  عررد از ايشرران توسرر  ايلخانرران اولررس هالکرروئر اعمررال ميشررد . و يکررر ا

                                                 
۱
 ۵۷ - ۵۵وشفسکی ، اثر قبل الذکر ، ص پطر - 
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 يرصمانه ترين روع های  هرر  کشرر فيرودالر  رود کره روسرتائيان را فقيرر و 

 اصيای کشاورزی را ل مه ميزد .

 

 از نتایج دیگر غلبه مغول :  

 تجديد تقسيم اراضر و انتقال  خع مهمر از امالک  ره مالکران نرو  - 1

 رسيد  يعنر سران فاتصان يا  ه خزانه ايلخانر ) ديروان ( کره اراضرر مز رور

 را  ه خدمتگزاران خويع اهدا ء ميکرد   اند. 

 افررزايع ملکيررت مشرررو  و يررا  ررال شررر  اراضررر  رره زيرران امررالک  - ۲

 دولتر و تمرکز اراضر در دست فيودال های  زر  . 

 افزايع  هر  کشر فيودالر از روستائيان و سياست  يرصمانه مقيرد  - ۳

 اعمال ميشد .  ساختن ايشان  ه زمين ، سياستر که از  رف فاتصان

 افزايشگله داری صصرانشينر وتوسعه مراتع در خراسان و ايران و -۴

 م(  1۳سراسر سرزمين های مفتوصه )  خصوص در قرن 

 گ شته از اين ها، غل ه مغول ، مؤقتاً موجب افزايع  ر سا قه عد   - ۵

 ردگان و تو سعه اسرتفاد  ازنيرروی ايشران در کارگرا  هرای صرنعتر دولترر ) 

عهرد قرديم و هم نرين در کشراورزی و    1«ارگاسرتری » رخانه ( از نوع قو

 امور آ ياری و گله داری صصرا نشينر شد  و  االخر  ، 

 سقو  و انص ا  شهر ها و زندگر شهری و تقليل اقتصاد تجراری  - ۶

و افزايع عمومر گرايع  سوی اقتصاد   يعر ) اقتصرادی کره در آن تقري راً 

   2 فروع توليد نشود( را ميتوان خا ر نشان ساخت. يزی  رای خريد و 

 

 :رانیوافغانستان وا انهیم یایبرآس زیچنگ هجوم

از  یالديم زدهميقرن س رودالي هرة ف نيخان  مرا ة مخوف تر زي نگ

درهرم کروفتن و خرورد سراختن  ی را خشرم و غضرب  ررا  ني ر رگرو  یصصرا

                                                 
۱
  ارگاستری : در یونان قدیم ، کارگاه های تولیدی بود که عمل تولید بوسیله بردگان صورت میگرفت .  - 
۲
   ۵8، ص  ۱پطروشفسکی ، همان اثر ، ج  - 
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خروار  ر رون  وفران هسرت رخاسرت و   انرهيم يرايآسر روداليف یقدرتها رتمام

  1 .ديکشان رستيرفت و  ه ن قرارگرفت ، از دم راهع پاک  رعيهر ه درمس

ايران و افغانستان و  یاز وصشيانه ترين هجوم ها  ر سرزمين ها رکي

 نگيرز خران  رميانه و همجروار، هجروم مغروالن  سررکردگ یآسيا یکشور ها

ان  رزر  ، همره  دسرتور خر ی رود. سررداران  نگيرز یميالد1۲1۷مغول در

ساکنان شهر ها را  ردون اسرترنا ازدم تير  گ رانرد  نرا ود ميکردنرد.  نانکره  را 

و اورگنج )جرجانيه پايتخت خوارزم ( و تر م ، سمرقند، نساء و مررو  اترار

و قررزوين و  ی،  لررخ ،  اميرران و هرررات و نيشرراپور و سرر زوار، و  رروس و ر

در شر  ميانه  نين  رد آسيائهمدان ومراغه و ارد يل و نخجوان و ديگر  ال

  ۲ کردند.

مغروالن  ردسته جمعر یدر مورد قتل ها یمصقن شورو ،رپ روشفسک

مغرروالن ، سراکنان را کرره قرر الً خلررع » نويسررد:  رمفتوصرره مر یدر سررزمين هررا

سالح کرد  و  ه صصرا راند   ودند و مرعوب و روصيره  اختره  ودنرد، ميران 

شرد   رود،  زانرو  یرا کره سرهم و یافرراد رسپاهيان تقسيم ميکردند. هر سپاه

ايشران را از ترن جردا  یو سپس  ا شمشير و قردار  ) سا ور(سررها نشاند رم

 ريد  را شرمار  یميکرد ،  عد منشيان اسير را وا دارميکردند تا تعداد سر ها

مرررررررو در سررررررال )  ر، پررررررس از کشررررررتار عمرررررروم رکننررررررد .  گفترررررره جرررررروين

روز  ه  ول  1۳منشيان اسير( م( شمارع کشته گان ) توس 1۲۲1 =۶1۸

 سرريار زيرراد  ررود،  رکرره عررد  مصکررومين کشررتار دسررته جمعرر رگرراه  ۳ انجاميررد.

 ردگان اسير خويع را مج ور ميکردند  ه اتفا  سپاهيان  ،یسرداران  نگيز

 در قتل مصکومين شرکت کنند.

ميکردنرد کره  ردر شهر لخ دوصد هزار نفرر زنردگ ،یميالد 1۳ درقرن

م( همه آنان را  ه امر  نگيز خان تا نفر آخر از دم  1۲۲۰=  ۶1۷در سال )

 یاز پسران  غتا ر.  نا رتاريخ وصاف،  نگيز  جرم قتل يک 4تي  گ راندند. 

جنين در  رصتنگ ارند،  ررا درآنجا  اق یدر  اميان، فرمان داد هيچ زند  سر

                                                 
۱
 پروگرس ، ترجمه م . ن هرمزان اتیبنگاه نشر خان،  طبع  زی، چنگ انی یواسل- 
۲
 8۶، ص ۱در ایران عهد مغول ، ج  یومناسبات ارض یکشاورز ،یپطروشفسک - 
3
 (۱8درتاریخ ایران، ص  ی)مالحظات 8۲، ۷0، ۱،ج  یتاریخ جهانگشا، جوین - 
4
  3۱۹تحریر تاریخ وصاف ، ص  - 
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نره شکم مادران زند  نگ اشتند و ارپايان را هرم  کشرتند وسرپس نو رت  ره غز

  1 رسيد.

 

 :زیبلخ توسط چنگ یرانیوشرح 

 ازرگانران و  ی ود معرروف و جرا یمولف صدود العالم،  لخ شهر  قول

 رميناميدند و از هر  رف اموال تجارت«  ارکد  هندوستان » آ ادان که آنرا 

2  ود. ر دان وارد ميشد. و مجمع تجارت ها و معامالت  ازرگان
 

 رراب » دو درواز  آن را  ره مقدسرر لررخ  هررارد  درواز  داشررت کرر شررهر

 رشرمارد. و  ارتولرد عقيرد  دارد کره ايرن اسرام رمر« هندوان و  راب يهوديران 

 ردر آن سررکن یو يهررود یاسررت کرره تجررار هنررد راز وجررود مصلرره هرراي رصرراک

  3داشتند. 

 لررخ را کيررومرش  نرراکرد  وتهمررورش  ،رروايررت صمرردهللا مسررتوف  نررا ر

پردر گشتاسرپ تجديرد عمرارتع کردو رگررد  ديو ند ه اتمام رسانيد  و لهراسپ

منررو هر  ررن ايررر(  ررن فريرردون آنرررا  ،یآن صصارکشرريد.  نررا ر روايررت ديگررر

که  رمرک جرد  رامکره خرادم  یدرآن  ود  و نيز  تکد  ا ی ناکرد  و آتشکد  ا

 رجميررع آن  ررالد صکومررت ميکرررد  اسررت، تررا آنکرره در زمرران  ی ررود  و و جرراآن

فتح شدو  رمک درجمله اسراء  ه نرزد خليفره اعراب  یخليفه سوم  لخ از سو

ماليات  لخ شدو دو رار   ره  یسوم  رد  شد و مسلمان گرديد ومامورجمع آور

 امرداراز رجرال ن ر لخ  ازگشت. خاندان  رامکه در عهد هارون الرشيد ع اس

و  ر ودند، مگر سرانجام  راررخرود خرواه روانيو ا تد ير دروزارت و امورد

و سرعايت دشرمنان مرورد غضرب هرارون الرشريد  رع اسر یخلفرا رصن نشناسر

از  یقرار گرفت و تمام خاندان  رامکه قتل عام شدند. در ترجمه تاريخ   رر

  ررور  رايررن خانرردان  ررا علررم وفضررل  لخرر یداسررتان صررزن انگيررز نررا ود ر لعمرر

 ح آمد  است.مشر

                                                 
۱
 خنامخخخخخهی،تاریهرو یفی،سخخخخخ۱۲۱ -۱۱۹، ص۱جهانگشخخخخخا،ج ،ینی،جخخخخخو8۶، ص ۱ج  ،یپطروشفسخخخخخک - 

 ۹۵،ص ۱383هرات،چاپ تهران 
۲
 ۶4حدودالعالم ، ص  - 
3
  ۵۷ص  ترجمه حمزه سردادور،ایران ، یتاریخ یبارتولد، جغرافیا- 
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معروف  لخ قلعه هندوان  لرخ  رود  کره در تراريخ هرا  یاز قلعه ها ريک

 راز آن نام  ررد  ميشرود. گوينرد ايرن قلعره را نصرر  رن سريار آخررين والرزياد 

سرررررل ان  رسررررراخته اسرررررت و لررررر یخراسررررران در دهررررره دوم قررررررن دوم هجرررررر

از آمررو گ شررته  ررود  یدولررت غررور رمصمدخوارزمشررا  کرره  رره عررزم سرررنگون

رو ررررو شرررد،  روميخواسرررت  ررره  لرررخ وارد شرررود،  رررا مخالفرررت عمادالررردين والررر

در قلعررره هنررردوان  لرررخ کررره  راصرررر  کشررريد و والرررخوارزمشرررا  شرررهر را درمص

 ودمتصصرررن شرررد،  نرررا رين آترررع خشرررم « صصرررين و مجمرررع  خررراير رصصرررن»

 رون ديرد  رخوارمشا  مشرتعل گشرت و امرکررد ترا آن قلعره راخرراب کننرد.وال

پيع آمرد و مرورد عفروقرار گرفرت و   رندارد، از در ع رجز تسليم ی ار  ا

  1 لخ در تصرف خوارزمشا  درآمد. 

ومرکررزمهم    رخيتررار یاز شررهرها رکرري زيرراز صملرره  نگ عيتررا پرر خ لرر

آنرررا مرررل  زيرر نگ 1۲۲۰  =  ۶1۷کشررور  ررود. در سررال  یواقتصرراد راسرريس

تار ع  رعنيقرن  عد  کيکرد وپس از آن تا رانيو انهيم یايآس یشهرها ريسا

 هم نان ويران  ود  است . یاول قرن هشتم هجر

م( از را  ترمر   1۳۲۵  =  ۷۲۶درسرال)  رالمغر ر احي  و ه س ا ن

 ی ه  لخ سوار  ع ور کرد و آنجا را هم نان ويران و غير مسرکون يافرت. و

 لررخ صرکررت  یرود خانرره جيصررون را گ شررته  سررو» در ايررن مررورد ميگويررد : 

را  رفتيم تا  ه  لخ رسيديم .  لخ  یکرديم ، يک روز و نيم در  يا ان شن زار

هنرروز  رنمررود کره گرروئ ر  شررهر  نران مررويررران شرد   ررود ، لرريکن منظرر ر کلر

کرامالً مسرتصکم  رود  انرد. و ايرن شرهر  سريار  راصل ی ه  ناها ۰آ ادان است 

 یوسيع و پر جمعيت  ود  و آرار مساجد و مدارس آن تا کنون هم پرا  رر جرا 

مرال  جروردعمارات غال اً الجرورد مي اشرد. ميگوينرد ال یاست . نقوع پايه ها

 رآيد و ياقوت  دخش ر دخع )  دخشان (  دست م خراسان است از کوهستان

( تلفرظ ميکننرد.  ر) دخش«  لخع»آيد و عوام آنرا  رهم از همان جا  دست م

 لخ را  نگيزخران خرراب کررد .  نگيرز تقري راً يرک سروم مسرجد شرهر را  ره 

ايرن مسرجد نهفتره  رود ،  یاز سرتونها رکره ميگوينرد زيرر يکر ر مع گنجينره ير

ز  هترين و وسيع تررين مسراجد دنيرا  رود  و اگرر  ره  را ويران کرد و مسجد ا

                                                 
۱
 ۲۵0، ۲۴۴ص ، ران،یا یشهرها یخیتار یایجغراف- 



 227 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

مسرجد  رسرتونها شر اهت دارد، ولر رمسجد ر ا  الفتح المغرب از صيش  زرگ

  1 « لخ زي اتر از آن است.

خران  رايرران( ،مصمردتق یشرهرها رتراريخ یگنج دانع)جغرافيرا مولف

[ ی]روزگررار راسررت کرره :در ترراريخ  لررخ مسرر ور اسررت کرره وقترر رصکرريم مرردع

رسيد   رود کره در نفرس شرهر وقرراء دور شرهر  ی لخ  قدر ی اديها و معمورآ

صمام کدخدا پسند داشت. ازخواجره  1۲۰۰جا نماز جمعه ميگزاردندو  1۲۰۰

شود که در زمان يورع  نگيز خان ،  راعاظم  لخ روايت م زا را ونصريک

در  لررخ تقسرريم  ودنررد.  ررون  رپنجررا  هررزار کررس از سررادات و مشررايخ و مرروال

نگيز خان از آب آمويه از مع ر ترم  گ شرت ، جمهرور مشراهير  را تصرف و  

 ون  رکردند، ول رو امتعه فراوان  ه استق ال شتافتند و اظهار  ندگ رپيشکش

افراخرت  رالدين خوارزمشا  زند   ود وعلم مخالفت ومناقشت م جاللسل ان 

ا مرردم  ره اسرم  لرخ اعتمراد ننمرود  ، فرمران داد تر ر،  نگيزخان  رانقيراد اهرال

شمار  از شهر  يرون آمدند و ايشان را  رلشکريان تقسيم نمود،  رنا وپير را 

  2شتتندنگ ا ر اق ی ه قتل آوردند و از عمارات و ا نيه عاليه ارر

مؤلف از قول ا رن   و ره نوشرته ميکنرد کره از دور هرکره  لرخ را  اين

شرهر آ راد ودايرر اسرت   يند  واس ه استصکام قديمه آن گمان ميکند که اين رم

نمانرد  کره عرد   ی رجرا ی يرز رو ليک از اين ا نيه عاليه جز خاک تود  هاي

از   زرگتررميکنند. مگر در قديم االيرام شرهر  لرخ  راز مردم درآن زندگ رقليل

اسررت ،  رکرره  رراق رترکسررتان  ررود  اسررت. از مسررجد و مدارسرر یجميررع شررهرها

را قترل  رويرران وآهرال ر کلر نگيرز خران  لرخ را  رعظمت شهر پيداست. ولر

عام کرد و دو رلرش مسراجد و مردارس آن را منهردم نمرود. مسرجد جرامع آن را 

 رود کره  نويران ساخت که وسيعترين و هترين مساجد دنيا  رود و علرت آن اير

نهفتره اسرت  رگنجر یمسرجد یاز سرتونها رگفته  ودنرد کره در زيرر يکر ی ه و

کره ميگوينرد زيرر  ر مرع گنجينره ير، نگيز تقري اً يک سوم مسجد شهر را  ه 

ايررن مسررجد نهفترره  ررود، ويررران کرررد و مسررجد از  هترررين و  یاز سررتونها ريکرر

از صيرش  المغرربوسيع ترين مساجد دنيا  ود  و اگر  ه  ا مسجد ر ا  الفرتح 

 مسجد  لخ زي اتر از آن است. رستونها ش اهت دارد، ول ر زرگ
                                                 

۱
 ۴3۱، ص  ۱تهران ، ج  ۱3۴8موحد چاپ یسفرنامه ابن بطوطه ، ترجمه محمدعل- 
۲
 ۲۴۵تهران ، ص ۱3۶۶خان حکیم ، چاپ  یگنج دانش، محمدتق- 



 228 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

 لرخ  ره مرن گفرت کره :  راز اهرال ر  و ه روايت ميکند که شخصر ا ن

 رايررن مسررجد را از دارايرر ر، در عهررد ع اسررزوجخخه داود یخخک از حکخخام بلخخخ

 لرخ خشرم گرفرت و  رخوداعمار کرد   ود. ميگوينرد خليفره را  راهرال رشخص

وصول اين جريمه  ره  یرا  را ر ر  لخيان خواله نمود و جمع رجريمه گزاف

دند و فرمران خليفره  ره ماموران وصول جريمه  ه  لخ رسري ر. وقتتاد لخ فرس

صاکم  لخ رفتند  رصاکم شهر عرضه داشتند، زنان شهر نزد زوجه داود  ن عل

 یاز جامره هررا رو از او التمراس رفرع ايررن جريمره را نمودنررد. زوجره داود يکرر

مرصررع خررود را نررزد مررامور خليفرره در عررو  جريمرره خليفرره  یمرواريررد دوز

کره دانسرت آن جامره  نردين تا مردم شهر معراف  اشرند.مامور جريمره  تادفرس

ه  را رر جريمرره ارزع دارد ، آن را  رداشرت و رره  غررداد رفرت . خليفرره همينکرر

 شمع  ه آن جامه افتاد و تفصيل را از ز ان مامور خودشنيد گفرت : گونره 

 تر؟از من کريم تر و  ر رعيتم رصيم ترر  اشرد و  ره خلرن از مرن دلسروز رزن

زوجره صراکم را رد نمرود و يرک سراله مامور را  ه  لخ معراودت داد و امانرت 

ماليات مردم را هم  ه مردم  لخ  خشيد.  عد از آن که  خشع خليفه را زوجره 

. زوجره داود رداود شنيد، از مصصل پرسيد: آيا خليفه جامه را ديد؟ گفت :  لر

آن را فروخت و  ا پرول  ،را که نامصرم   يند، ديگر  ه  کار آيد رگفت: ل اس

يک رلش قيمرت جامره از مخرار( مسرجد زيرادت  رناکرد، ولآن اين مسجد را  

 ره  رپنهان کنند و هروخت خرا  رآمد. دستور داد:  قيه پول را در زير ستون

يرافتن آن پرول  یدهد،  ه مصرف رسانند. اينسرت کره  نگيرز  ررا یمسجد رو

  1 .د ه تخريب مسجد پرداخت وآن را ويران نمو

 

                                                 
۱
 ۲۴۵، ص اثر انهم  - 
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 مسجدنه گنبد بلخ  یا حج پیاده 

  
 نمای بیرونی مسجد شیخ پارسادر بلخ

 

 :  چکایبیر لیمیاروایت 
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از  رکره درخرتم جنره اول جهران یري،اسر رشيافسرا ر  کاي ير ليميا

و از  ديروسرررها درترکسرررتان فرارکررررد وخرررود را  ررره افغانسرررتان رسررران ګ نررر

درافغانسررررتان  ررررود  اسررررت در کترررراب خود)درکشررررورخداداد  1۹۲۰تررررا1۹1۵

 :سدينوي لخ م اني ا شهر زي نگ رصمانهي رخورد   افغانستان( در مورد 

 ردفراع یوارهايهمه خند  ها، سد ها ود نيمانند  لخ  ا ا یکمترشهر»

 کي لخ خند  آور ود. او  راقدامات دفاع زخاني نگ یاما  را شد،يمصافظت م

 ررود.  لررخ کرره  د يرر لررخ گرد رمررده ررا  رره شررهر فرسررتاد  خواهرران تسررل اتيرره

را رد کررد  و  زخرانيخواسرت  نگ شرناخت،يم ررا  خو خود  یها یتوانمند

نگ شررت کرره درهمرران شررب  یريکرررد   ررود.د رونيرررا از شررهر   فرسررتادگانع

 ررران از خنررد  هررا  ورعيررآغرراز شررد. ماننررد پشررکها  زخررانيهجرروم لشررکر  نگ

 دانيررفتنرد و اگرصردها ترن از آنهرا درم ر راال مر وارهرايگ شتند، از سدها و د

 نيآتشر ی. گلولره هراشرديآنها دو ار  پرم یجا یزود شدند،  ه رجنه کشته م

نگ شررت کرره مهاجمرران  یريرر. دشررديداخررل شررهر پرترراب م یگررري عررد د رکرري

شررهر گ اشررتند.  اشررندگان  لررخ  یهررا واريررخررود را  رد یهررا نررهيو ز سررمانهاير

 د يندارد و صاال وقت آن رسر یهنگام شفن درک کردند که مقاومت شان سود

 کير یکره  راال ردرصرال زخرانيشروند.  نگ عيشرااست تا خواستار تررصم و خ

 ه  زخاني.  نگرفتينشسته  ود فرستادگان شهر را  ه صضور پ  رئتخت  ال

 رونيردر امران  ماننرد  ره   خواهنرديآنها دستور داد تا تمام  اشرندگان  لرخ کره م

ً يشهر جمع شوند تا آنها را دق  راروح پرر از  رلررزان ولر رشرمارکنند. همگر قرا

کره  زنرانو  دانيسرف عياجرا کردند. کودکان،مردان،ر زخانينگدستور   ديام

از خانره  ر روالن یخود را در  غل گرفته  ودند درصرف هرا رخواريا فال ش

 شدند. رونيشان   یها

شردند  ميتقسر یهزار نفر ی اشندگان شهر  ه گرو  ها زخانيامر نگ  ه

لح متشررکل از سررر ازان مسرر یگرررو  صررد نفررر کيررو درمقا ررل هرگرررو  آنهررا 

 ۀفريآغراز شرد. سرر ازان  ره سررعت  رر  وظ نيقرارگرفت.  عد شمارع خون

 نيسر کرد   ر زم رتن را   رد يخود را انجام دادند وهرکدام  ا ضرب شمش

را در  قرهيو ناله ها تنها  نرد دق ادهايصصنه وصشتناک توأم  ا فر ني. ادانداختن

ودکع را نجرات کر خواستيزن که م کيزند  ن ود.  گري رگرفت و  عد  لخ د

را  رمتريق ديرمروار کيرکره او از تررس  پراولگران  ديرگويم یدهد  ه سرر از
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 راجرواب  دهرد، شرکم زن  نکرهيا یقورت داد  اسرت. سرر از نرا انسران  ره جرا

 رم ني زم ديتا مروار زنديم رعياو آنقدر  ا شمش یرود  ها نيو در   درديم

 ر. دارائشونديد شهر مغر  خون است، مهاجمان وار دانيکه م رافتد. درصال

.  ه داخل گردديم رانيوکتا خانه و شوديآورد  م رونيمساجد وقصرها   یها

آترررع  یهرررااز شرررعله  ی لرررخ  صرررر یاندازنرررد و  ررره زود رخانررره هرررا آترررع مررر

 دايررپ رگرغرر ائيآتررع د نکررهيسرروزد تررا ا رروز مرر ني نررد ی.شررهر  ررراگردديم

شرهر  یوارهرايترا د رنرديگيم فرهيوظ اني.  عد جنگجوگردديوخاموع م کندينم

که شهر  ا خاک  رتا زمان زخانيکنند.  نگ راني ودند، و ستاد يرا که هنوز ا

  1« آرام نگرفت. د،ينگرد کساني

، در شررهر لخ دوصررد هررزار نفررر  یمرريالد 1۳، در قرررن  رروايترر  نررا ر

 م( همه آنان را  ه امر  نگيز  1۲۲۰=  ۶1۷ميکردند و در سال ) رزندگ

  2 دم تي  گ راندند. خان تا نفر آخر از

 

 حمله مغوالن برهرات:نخستین 

 یتولو ر سرکردگ یهجر۶1۸مغولها  رهرات درسال  ورعي نينخست

وقرت ملرک  نياتفا  افتاد.درا شا وريمرو ون بي عد از تخر زيخان فرزند نگ

مردشرجاع  نيخوارزمشرا  صراکم هررات  رود.ا یاز سرو رجوزجان نيشمس الد

 یهزار از مردم هرات  را1۹۰رات آماد  کرد ودفاع از شهره یخود را  را

 رخررران را م نررر رترررول غررراميپ انيل يآمررراد  شررردند.ا عيارخويشرررهروددفررراع از 

 انيرل ي را اعردام ا نيرساندند وملرک شرمس الرد ني ه ملک شمس الد رمي رتسل

 ديرجنه آغراز گرد نيخود را  ه دشمن خ ر داد.  نا ر رميخان عدم تسل رتول

غررر  خواهررد شررد  رکرره از خررون گررردن کشرران/ همرر ر: )ترروگفترفيو قررول سرر

. عد ازهفرت دنديتن  ه قتل رس 1۷۰۰خان  رتول  اني لندآسمان( وازجنه جو

دشرمن زخرم  رداشرت  رير را ت رجوزجران نيشر انه روز جنره ملرک شرمس الرد

خران امرکررد ترا  رشردند. ترول ميوهالک گشت ومرردم  راالخر  مج رور  ره تسرل

واز هررار درواز  شررهر خررار( کننررد وسررپس  ميرا  رره  هررارگرو  تقسرر انيشررهر

                                                 
۱
آلمخان، صخفحات  ۲0۱۴سخال اسر،یهللا  دروحیشامل آهنگ وس لیرتب ۀترجم ،درکشورخداداد افغانستان  - 

 ۲۷۷تا ۲۷۴
۲
 ۱0۴- ۱03، ص  ۱، ج  یجوین- 
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صدهزار دخترر  هرارد  سراله  ره  بيرا گردن زنند.... وقر هدستور داد تا هم

  1 هرات( ر کرهشتم درخرا  ،رفيس«)رفت. یرياس

در پروان از  زخانګيرخ داد که  ن رصمله مغول  رهرات زمان نيدوم

کره  رهنگرام.ديرسر زيرآواز   ه هررات ن نيلشکرخوارزمشا  شکست خورد وا

را درمصاصررر   سي(  ررادغمرراني)نر  تررو، نرنيخرران قلعرره کررالو رتررول انيلشررکر

گرفتنرد ترا  ره  مي اهم صرالح کردنرد وتصرم رسي ادغ ارانيتن از ع۸۰داشتند، 

تاجر خود را  ه شرهرهرات رسرانند و  عرد از ورود مرردم شرهر را از  انعنو

ه هررات رسراندند اسارت وظلرم مغرول نجرات دهنرد. آنهرا  نرام تراجر خرود را  ر

شررصنه وملررک  یروز "منکتررا" کيررودرخانرره مررردم متفررر  شرردند وسررپس در 

سرران  ني ررازار کشررتند و  ررد انيررخرران را درم را و کرصرراکم دسررت نشرراند  تررول

 شيررا  ص یاسرفزار نيملرک م ارزالرد انيشورع در شهر  رپرا شرد و شورشر

 تاسرريکررارآزمود  ود ر یکرره مرررد رع رانرر نيره رخررود  و خواجرره فخرالررد

 نيرخ ر ا رصدا کمر  ر رزم  ستند. وقت کيدل و کيوهمه  دندي رگز تيوال

 ررا  سررررکردگ نيينرررو یکررردايل ي، ا زيررر نگ د،يخررران رسررر زيررر ررره  نگ اميرررق

لشرکر  نيهررات گماشرت.ا رسرکو  ی را نيغزن راز صوال رهشتادهزارسپاه

از ترکسررتان وشرر رغان وافغانسررتان درشرروال  زګيررقلمرررو  ن ريګررد ی ررا قوتهررا

 یزګيررفرررود آمدنرد. سرررکرد  لشرکر  ن روديردرکناررودخانرره هر یهجرر۶1۸

 را موظف ساخت. رهزار سپاه رفتح هردرواز  شهر س ی را

مغررول از جرران  انيمررا  در  را ررر سررپاه ۷مرردت  انيررهرات رفيسرر  قررول

مغرول موفرن شردند آترع   انيدر ما  هشتم  لشرکر رگ شتند ومقاومت کردند ول

م  1۲۲۲  = ۶1۹را در پايررران سرررال عصررريان هررررات را  خررراموع وشرررهر 

آن کشرتار  رصرورت گرفرت کره در  ر رنو رت قترل عرام نيراشغال کنند. در ا

پيرامرون  یهزار نفر از ساکنان شهر و دهکرد  هرا ششصدگويا يک مليون و 

آوردنرد کره هريچ  ر عمل مر رضمنن  اقدامات رآن  ه قتل رسيدند. فاتصان مغول

، پرس از قترل  نينروي یکردايالً ايل کس  ر صسب تصادف، جان  ردر ن ررد. مرر

قصرر ه او رره، دوهررزاراز  رعررام مررردم هرررات هنگررام خرررو( از شررهر، ازصرروال

 اشد آنهرا  ختهياز مر  گر ر ه شهر فرستاد تا اگرکس و ار سپاهي خود را د

                                                 
۱
 هرات یذکرهشتم درخراب ،یفیس - 
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 ره شرهر آمدنرد ودو روز در مسرجد جرامع  انيقترل  رسرانند. آن سرپاه ز هيرا ن

اسير را مج ور کرد که  ر منار  مسجد رفتره  رشهر کمين کردند. آنگا  مؤ ن

در صرردود دوهررزار نفررراز سرراکنان کرره درمخفيگررا  هررا  یو آ ان  گويررد. عررد  ا

و کاريز ها پنهان شد  و زند  مـــاند   ودند  ه مص  شرنيدن  انره  ردا هاوس

مؤ ن پنداشتند که مغوالن رفته اند و  ه  رف مسجد جامع شهر شتافتند و در 

نفررر مرررد از  ۴۰ رررا  ايشرران  ررود. پررس از آن کشررتار، فقرر   آنجررا مررر   شررم

  1صنوف مختلف اجتماع در هرات جان  در  رد  و زند  ماندند. 

: سرردينويم« هرررات ر کرررنهم درخرا رر»درفصررل نهررم کترراب خررود  رفيسرر

کرره خلقررع  غلرر   ررر( -ازجانررب  ررر( خرراک  رسررر ن،يلعرر نيينررو یکرردايل يا»

و فرمرود ترا خلقرع را از زن ومررد  شهرهرات را  گرفت -خواننديخاکستر م

خرون از درون  یهرا یجرو انيلشرکر نيلعر یکدايل ي ه قتل رسانند.  ه صکم ا

 دندي ره قترل رسران ريوک  ريوصغ ريوخلن رااز جوان وپ کردندروان  رونيو 

شهر  یوتمامت  ناها وسراها  اشتند،ګرا  ا سرن ررا  رتن و  دن یسر چيوه

وشرررررفات وا رررررا( و ررررارو را خررررراب  شررررتند،ن ايرا فروکوفتنررررد وخنررررد  را  

 ريګر ره کرار د خرتن،يکردند.هفت روز جز  ه کشتن وسوختن وکندن وصون ر

سرران شررهرهرات از آفررات زمرران وعاهررات دوران  نيننمودند.القصرره  ررد اميررق

ازخلرن هررات  یوافزون از هرزار هرزار وششصردهزار و کسرر شتګ رانيو

  ۳ از صد تن تجاوز نميکرد.و عد   ازماندگان روستا ها  ۲ «شدند. ديشه

ما نميتوانيم همه ايرن ارقرام را کرامالً قا رل اعتمراد  ردانيم ، معهر ا  گر ه

 ۀن ايررد پنداشررت کرره صرررفا ً مولررود تخيررل  ررود  و  ايررد مررردود شرران پنداشررت.عد

صقراين  ر رود   اشرد کره در منرا ع آمرد  اسرت ولر رنفوس شرايد کمترر از ارقرام

ً و يا تقري  رجمع رت و ويرانجمعي رمر و   ه نفس موضوع يعن همه نفوس  ا

 رره  ررور در  سررت ، کرره در منررا ع  رنررواص رپررر جمعيررت و ويرانرر یشررهر هررا

توانرد  اشرد. زيررا ايرن صقيقرت کره  عرد از  رگوناگون  کر شد  مورد ترديد نمر

                                                 
   ۹۵،ص ۱383هرات،چاپ تهران  خنامهی،تاریهرو یفیس - ۱
۲
 )ذکرنهم( ۱۱۷، ص  ۱383نامه هرات،تهران  خی،تاریفیس - 
3
  شهرهرات( ی، تاریخنامه هرات ) ذکرنهم درخراب یهرو یسیف - 
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 زر ، مرالً  لخ و  اميان ترا مردت هرا اصيرا  یاز شهر ها روقايع م کور  رخ

  1  اشد. رانکار نم لماندند، قا  رغير مسکون  اقنشدند و قرنها ويران و 

 

 مغوالن در سیستان:حمالت 

 م  1۲۳۴هجرری =  ۶۳۲ قول نويسند   يل تاريخ سيسرتان ، در سرال  

هنگامر که مغوالن  رای  ار سوم  ه سيستان هجوم  ردند ، ويرانر و قص ر 

 ردين قررار  ۰ ندان عظيم  ود که آ وقه  ه قيمت  اور نکردنر فروخته ميشد 

دينرار ،  1۲، فانير ) قنرد سرفيد ( د  دينرار ، عسرل   2دينرار ،  1۵: شکر منرر 

روغن صيوانر پنج دينار ، گوشت گوسفند  هار دينار ، گوشت گاو دو دينرار 

دينرار ، صنرا )  ررای  ۲۵دينرار ، سرير خشرک  1۶، پيه  هرار دينرار ، سررکه 

رفترره ( سرريری هفررت درد پررا و درمرران امرررا  سرراری هم ررون دارو  کررار مي

 ر ارر قص ر  يماری درد پا و دنردان و دهران  رروز کررد کره قريرب    3دينار

و ممکرن اسرت ايرن  يمراری،  يمراری    4 يکصد هرزار نفرر از اررر آن مردنرد.

  ود   اشد . « فساد الدم » معروف  ه 

 هجرررری =  ۶1۹اولرررين ضرررر ت مغولهرررا  رررر پيکرررر سيسرررتان در سرررال  

. مگر مردم و امير مصلرر ) ملرک نصررت الردين  رن ميالدی وارد شد 1۲۲۲

 هرامشررا  صرررب (  شرردت از شررهر زرنررج دفرراع کردنررد. ومغررول هررا  ررا کشررتن 

 يدري  دهاتيان و ويران کردن قلعره هرای  رون : او  ، الع ، جروين ، پريع 

  5زر  و غير  مصالت که در مسير صمله شان واقع  ود، مراجعت نمودند . 

 سيستان از  ررف اوکترای خران ، تصرت قيرادت  دومين هجوم مغول  ر 

 1۲۲۸  = ۶۲۶دو منص دار  نام های ، منگد  جر ر و سعدی  ر رر ، در 

مردم و امير مصلر ) ملک رکن الدين مصمود ن صررب ،  ررادر ۰م عملر شد 

امرا پرس از ن رردی سرخت ،  ۰زاد  و جانشين امير سا ن (  ره دفراع  رخاسرتند

                                                 
۱
 ) ذکرنهم ودهم( ،یقی، چاپ صد یتاریخنامه سیف - 
۲
و یخک دینخار د ده درهخم بخوده   ( هنوز دینار در سیسختان ضخرب میشخده۱۲30ق )  ۶۲8در حدود سال  - 

 .کیلو گرام است ۷یک من نیمروز د  امروزاست . یک من سیستان در آن هنگام شش کیلو و 
3
 .گرام بوده است ۷۵گرام است و در آن وقت  ۱0۷سیر نیمروز ، امروز  - 
4
 3۹۶تاریخ سیستان ، ص  - 
5
 ببعد 3۹0تاریخ سیستان ، ص  - 
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نع از دم تي  گ شت . اهل شهر نيز  ه سرنوشت امير مغلوب و  ا تمام خاندا

مرردافعين شررهر د ررار شرردند . مغولهررا مررردم را  ي اکانرره از دم تيرر  گ شررتاندند و 

   1  ر( و  اروی زرنج را نيز ويران نمود   ر گشتند .

 جوزجررانر ) منهررا( سرررا( ( در مررورد ايررن صملرره مغولهررا  ررر سيسررتان 

 رود، سيسرتان را  جنره  گرفتنرد و  لشکری که  درسيستان رفته» مينگارد : 

در هرکوی و در هرخانه جنه  ايست کرد تا  رخلن دست يافتندکه مسلمانان 

سيستان از زن و مرد و خورد و  زر  جمله جنه مي کردند  ا کارد و تي  

   2 .«تا همه کشته شدند و عورات همه شهادت يافتند 

 از دسرت لشرکر  پنج شع سال  عرد سرومين صملره و کشرتار را سيسرتان 

مررا  ( مررردم متصصررن  1۹ايررن  ررار قريررب دوسررال )  .هررای مغررولر متصمررل شررد

ماندنررد و  النتيجرره قريررب يکصررد هررزار مررردم از ارررر مريضررر هررای درد پررا و 

  3دندان و قص ر تلف شدند . 

 م ، عالء الدين در  گز ، از  رين فرا   ه  1۲۴1  =  ۶۳۹در سال  

ات سرانه از انسان و صيوان ( را از مرردم سيستان رفت و رسم ق  ور ) مالي

 1۲۴۲  =  ۶۴۰در مصرم سال   4  ا ج ر و عنف تصصيل کرد و  رگشت .

م اميررر تمغررر و ملررک مجدالرردين کرراليونر در رأس لشررکری  ررر سيسررتان فرررو 

ريختند و در او  ) قلعه کا  امروزی( و جوين و قلعه الع ، مردم را شرديداً 

  5قالع آنجا  رگشتند . متضرر ساخته پس از خرا ر 

 مغولها نه تنها  ه کشتن مردم  ر دفاع اکتفا نميکردند،  لکه ش که های  

سيسرتان نيرز کره از    6 آ ياری را نيرز هرر جرا کره ميديدنرد ، خرراب ميکردنرد.

زمان های قديم دارای ش که های منظم  ند و انهار  رود ، و رودخانره  رزر  

                                                 
۱
 ۲۲۱افغانستان در مسیر تاریخ ، ج ا ، ص - 
۲
 ببعد ۲83، ص ۲، ج ۱3۴۷منهاج السراج جوزحانی ، طبقات ناصری ، چاپ کابل ،  - 
3
 3۹۵ - 3۹۴تاریخ سیستان ، ص  - 
4
 ۷۷، احیاء الملوک ، ص  3۹۷تاریخ سیستان ، ص  - 
5
 3۹۶تاریخ سیستان ،  - 
6
 ربیعی پوشنگی ، در مورد همینگونه خرابکاری های مغول گفته :  - 

  و گر رود و کاریز و هم بیخ وشاخ            اگر کشت دیدند و گر باغ و کاخ  

  ز بیداد مانده نبود هیچ چیز                همه سوختند و همی کند نیز 
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ب ميرود ، توس  مغوالن اکرريت  ند ها هيرمند عامل مهم سرس زی آن  صسا

 و انهار آن خراب گرديد و در نتيجه سرازير شدن سيالب 

آدمر  ۳۰۰قريب » م  1۲۴۳  = ۶۴1مدهع  هاری هيرمند در سال 

از مرد و زن و  سيار  ار پای هالک گشتند و اغلب غله سيستان را آب  رد 

   1«   ۶۴1، در روز آدينه نوزدهم ما  شوال در سال 

 

 انحطاط اقتصادی و اجتماعی پس از غلبه مغول : 

 عواقب وخيم و مصي ت  ار غل ه لشکريان  نگيز خان و جانشينانع و 

روع صکومت فاتصان ، آن نان س ب سقو  اقتصادی سررزمين هرای مفتوصره 

و منجمله خراسان  ه معنر وسيع کلمه گشت که ترا قرنهرای  عرد هرم نتوانسرت 

  د . رونن پارينه را  از يا

 ق الً ت کر رفت که ويرانر ها، صتر در  رر نخسرتين هجروم لشرکريان  

 نگيررزی تررا  رره صررد پردامنرره و عظرريم  ررود  اسررت. و در ارررر آن شرر که هررای 

آ ياری کامالً خراب شدند. عد  نفوس سخت تقليل يافرت و صيوانرات کراری از 

 ميرران رفتنررد و قص ررر و امرررا  همرره جرراگير،  ررروز کرررد و ايررن عوامررل در

وضع کشاورزی منعکس گرديد و خراسان  نانکه منا ع نشان ميدهند،  يشتر 

و زودتر ازديگرنواصر زيان ديد.  گفته جوينر، تولوی خان درظررف دوسره 

ما  نواصر و ا رراف و اکنراف خراسران را ويرران و از سرکنه خرالر و ماننرد 

   2 کف دست صاف کرد.

 موالنرررا خواجرررره خرررا رات سرررالخوردگان از قررررول  ی ررره اتکررررا رسررريف 

آن  هل نفر  ردر  ار  شراي  دشوار زندگ رداستان عجي   ر شت نيناصرالد

سرال  رزيستند، نقرل ميکنرد. اينران در  ر ردر هرات م یکه در ويرانه مسجد

آدميرران و صيوانررات مرررد  تغ يرره ميکردنررد. و  عررد از آن از  یاول از الشرره هررا

کنند  راگر ممکن  اشد رهزن آمدند تا رآ وقه  يرون م رها در پ ويرانهصدود 

 را ايرن صرال هرم يرافتن خروراک و  رو قوت اليموت خود را  دست آورنرد. ولر

تهيه آ وقه  سيار دشوار  رود.  ردين سر ب در سرال دوم  ره  هرار گررو  تقسريم 

                                                 
۱
 ۱۹۷ملک شاه حسین کیانی ، احیا ءالملوک در تاریخ سیستان ، ص  -  
۲
 ۱۱۹، ص ۱جوینی ، ج  - 



 237 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

ماند و سه گرو  ديگر که هريرک مرکرب از د   ردر هرات  اق رشدند. گروه

دور دست غرجستان و خواف  رنواص  دست آوردن آ وقه  ه ینفر  ودند،  را

اسپ از  ۵۰غرجستان رفته  ودند ، ش انه  یکه  ه سو رو مرو رفتند. گروه

کره  ره  یر ودند و  ره هررات آوردنرد.گرو  ديگرر زيخان پسر نگ رلشکر تول

و د   ردنردصمله ک رکاروان ار، هيع ر رج ديرش رمرو رفته  ودند،  سرکردگ

ت رسراندند. هراتيران سرال دوم را  را ايرن خروار غله  دسرت آوردنرد و ره هررا

دور دسرت رفتره در  رآ وقه  ه پايران رسراندند. سرال سروم هرم مجردداً  ره نرواص

را که از مصر  ه  ين ميرفت ، زدند و پنجرا  نفرر از  ر يا ان کرمان کاروان

اهل کاروان را کشتند و کاروان را  سته  ه هرات آوردند. هنگام تقسيم غنايم 

هراتيرران پررنج خررروار شررکر و صلويررات و يررک خررروار قمرراع سررهم هريررک از 

( شرد. و همره ال سره ا ريشرمين  رتن ر)خوزسرتان یو شوشتر یمصر را ريشم

را  ره ناصيره  رکرد  و تمام سال قند و شرکر خوردنرد. در سرال  هرارم عرد  ير

  1 کنند. ادلهمرو فرستادند تا قماع و ا ريشم را  ا غله م 

هرات تا  ه صد خراب و ويران شرد   رود ، داستان نشان ميدهد که  اين

تررا 1۵۰خررود مج ررور شررد   ودنررد از  ی دسررت آوردن روز یتررا آنجررا کرره  رررا

 رمغررول یکيلررومتر دور تررر از هرررات  رونررد و  ررر کاروانيرران و يررا اردو۸۰۰

خرود دسرت و پرا  رديگرهمو نان هرات ی را یش يخون  زنند و رز  و روز

شرد. و  رخروردن يافرت نمر ی ررا ی يز نزديک تر رکه در نواص زيراکنند ، 

خرران  ،یمرريالد 1۲۳۶=  یهجررر ۶۳۵ رون  عررد از  هررار د  سررال ، در سررنه 

از اسيران )  رقا آن ، فرمود تا هرات را اصياء کنند و عد  ي ی زر  ) اوکتا

هررزار نفررر پيشرره ور و نسررا( ( را کرره  عررد از نخسررتين  ررار تسررخير هرررات در 

 اند   ودند  راز گرداننرد ، ديدنرد کره در م( از آن شهر کو 1۲۲1  =  ۶1۸)

 یمانرد  و نره صيروان کرار ر راق رشهر تقري اً نه روسرتائ یپيرامون ويرانه ها

 ۲«.ها ان اشته شد  است یجو» زراعت و  ی را

گراو،  ی دين س ب نخستين ساکنان هرات اصياء شد  نا  ار خود  جرا و

ر مررد سراکن هررات ، گاو آهن و خيع ميکشيدند. قرار  راين شد   ود کره هر

کيلررو گرررام ( در پنجررا   ۳ر  ۷۰۰ رره  یسرره مررن گنرردم ) هررر مررن هرررات مسرراو

                                                 
۱
 ) ذکردهم(۱۲۷-۱۲0هرات،چاپ تهران، ص  خنامهی،تار یسیف - 
۲
  (زدهمی)ذکرس۱۴۲-۱۴۱، چا تهران،ص  ینامه سیف خیتار - 
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 یو  ره امررر قسررتا  1 کرارد و از  رکرره و صررو  آ رع دهررد. « کوترک خرراک»

دو جررروغ  -هنگرررام زرع از وضررريع و شرررريف ، دو» مغرررول :  ديررردشرررصنه ج

 ميعررراد راسرررت ميداشرررت و  ررردين نررروع زمرررين را شرررديار یميکشررريدند و ديگرررر

پاشيدند و پن ه ميکاشتند و  ون ارتفاع انتفاع گرفتند وپن ه  رميکردند و تخم م

 رداشررتند،  يسررت مرررد تنرراور را کرره در سرررعت سرريران  ررر  يررران  يررور 

فرستادند  ۲هريک را  ا پشتوار   يست من پن ه  ه افغانستان یدم ادرت گرفتن

  ۳ «تا از آنجا دراز دن ال)گاو( و ادوات دهقنت آوردند.

 رآيد کره در ايرن ايرام اسرپ و خرر   رور کلر ر ر م رگفته اخير سيف از

پن ره را  ره نقرا  دور دسرت  یدر هرات وجرود نداشرته ترا  وسريله آنهرا  رار هرا

شررود کرره  هررارد  سررال پررس از کشررتار  رانتقررال ميدادنررد. و هم نرران معلرروم مرر

  و مصرال  رود ر نگيزيان در هرات،  دست آوردن گاوان قل ه و ادوات دهقان

را  ره مسرافت ال اقرل  هارصرد کيلرو  رتهيه آن کسان یمردم مج ور  ودند  را

 هرات گسيل دارند. رمتر ه منا ن جنو 

پرررر جمعيرررت و  راز نرررواص رهريررررود و جلگررره هررررات کررره يکررر یواد

 رآن واليررت يررک عمررل اسررترنائ یصاصررلخيز افغانسررتان  ررود، تخريررب سراسررر

از دسرت مغروالن رو ررو  رود .  رتن ود  ،  لکه واصه مرو نيز  ا  نين مصري 

=  یهجررر ۶1۹و  ۶1۸پررس از آنکرره مغرروالن سرره  ررار در  ،ر نا گفترره جرروين

آب و  ی ه واصه مرو هجوم  ردنرد، زراعرت و سردها یميالد1۲۲۲ - 1۲۲1

و غالت مردم را  رد،  نانکره  ررود مرغاب خراب شد و آب مواش ی ند ها

ان ماکول که آن  ند معدود در شهر و روستا  صدکس نماند   ود و  ند: » 

 4«  اشد نماند   ود. رمعلول را واف

کشرتار، ميکوشريدند ترا نره  یشيو  ها ني ا  کار  ستن  ن رمغول فاتصان

خرود  ردارنرد،  لکره  یمرردم را از پريع پرا رتنها امکانات مقاومت و ايستادگ

 رلردر عموم مردم ايجاد کنند تا اراد  مقاومت در مردم  ک رميخواستند وصشت
                                                 

۱
 (زدهمی)ذکرس۱۴۶، ص ۱383هرات، چاپ تهران،  خنامهیتار  یفیس- - 
۲
( افغانسختان و افغخان ، قبایخل مسخکون در  یاول قخرن هشختم هجخر مهی)ن یدر عهد سیف۱۴۶، ص یسیف - 

سخلیمان و بطخرف جنخوب شخرق تخا رود سخند و اتخک را میگفتنخد و منظخور از  یسواحل رود هلمند تا کوه ها
، الخخ (  ۱8۶و  ۱۶۹هلمند و قندهار بخوده اسخت. ) تاریخنامخه هخرات صخفحات  یر اینجا، اراضافغانستان د

 بار نام افغانستان را بکار برده است . 3۵در تاریخنامه خود بیش از  یسیف
3
 ۱۱۱، ص  یسیف خنامهیتار - 
4
 ۱3۲ - ۱۲۵، ص ۱ج  ،یجوین - 
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 یهررا ننررا ود و معرردوم گررردد. لرر ا نتيجرره هجرروم لشررکريان مغررول  ررر سرررزمي

افغانستان ، ايران و مراوراء النهرر و غيرر  جاهرا، تقليرل شرديد نفروس و مرردم 

و يرا  ره اسرارت  رردن ايشران و  رزصمتکع  ود  که خود  ر ارر قتل عام اهال

سرا ن کشرور پرجمعيرت  راز سکنه شدن نواص رماند  مردم، و خال رفرار  اق

خيررز آن  لصاصرر رمفتوصرره،  خصرروص خراسرران کرره در در  هررا و نررواص یهررا

کو کترين ق عه زمين غير مسکون ولم يزرع وجود نداشت، پديد آمرد   رود. 

 یکه  ه امر سرداران  نگيرز در  سريار راهال« قتل عام »منا ع اين عهد از 

کرر ميکننرد از کشرته گران   راز شهر ها و صومه  الد صورت گرفتره ، ارقرام

 ره هنگرام تصررف نيشراپور  رانگيز اسرت. مررالً   رن روايرت سريف رکه شگفت

نفررر مرررد را سررر ( ۷۴۷ر ۰۰۰م( گويررا ) 1۲۲۰  = ۶1۷توسرر  مغرروالن ) 

همره را  کشرتند  رجز  ند نفر اهل صرفت  راق« وصاف » و  قول   1  ريدند.

دت  ندروز در خارانيزتمامت شهر  م  ۲صيوانات را هم نا ود کردند.  ر، صت

گريختررره و  عرررهازمردمررران  خاراکررره از واق ردرآترررع سررروخت   وريکررره يکررر

آمدنخخدو کندنخخدو »  خراسرران آمررد   ررود، وضررعيت  خررارا را نررين تعريررف کرررد:

   ۳« سوختند و کشتندو بردند.

وادی هريررررود و جلگررره هررررات کررره يکرررر از نرررواصر پرررر جمعيرررت و 

يررک عمرل اسررترنائر صاصرلخيز افغانسرتان  ررود ، تخريرب سراسررری آن واليرت 

 ۰ن ود  ،  لکه واصه مرو نيز  ا  نين مصي تر از دست مغروالن رو ررو  رود 

هجررری =  ۶1۹و  ۶1۸ نا گفترره جرروينر، پررس از آنکرره مغرروالن سرره  ررار در 

ميالدی  ه واصه مرو هجوم  ردند ، زراعت و سدهای آب و  1۲۲۲ - 1۲۲1

را  ررررد ،  نررد هررای رود مرغرراب خررراب شررد و آب مواشررر و غررالت مررردم 

در شررهر و روسررتا  صرردکس نمانررد   ررود و  نرردان مرراکول کرره آن »  نانکرره : 

  4 « ند معدود معلول را وافر  اشد نماند   ود.

  و اما از نقطه نظر اقتصادی ، سخه مرحلخه را در عهخد مغخول میتخوان  

 تشخیص داد : 

                                                 
۱
 ۹۵ص  ،یفینامه س خیتار - 
۲
 ۲۱8، ص  ۱ج  ،یجوین ی، تاریخ جهانگشا3۲۴تحریر تاریخ وصاف ، ص  - 
3
روز را دربرگفت و اگر در هر روز پنجاه هخزار کشخته حسخاب شخده ۱3میگوید: شمار کشته گان  یجوین - 

  نفر میرسد. ۶۵0ر 000باشد ، رقم مقتولین به 
4
 ۱3۲ -۱۲۵، ص ۱جوینی ، ج  - 
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م( کررره در  1۲۹۵ - 1۲۲۰هجرررری )  ۶۹۵ - ۶1۷مرصلررره اول   از  

وضررع اقتصررادی تمررام سرررزمين هررای مفتوصرره  کلررر رو رره انص ررا  ايررن دور  

رفت و امالک مزروعر  ه س ب ويرانر و خرا ر  ندها و انهرار از کشرت و 

کررار  رراز مانررد و خرا رره گشررت . و سرر ح توليرردات زراعتررر تقليررل يافررت و  ررر 

عکس ماليات ها و اخ  خرا( و گرفتن عوار  ديگر افزايع گرفت و مردم 

 دم سا ور  نگيز يان مج ور  ه ترک ديه و ديار خود شدند .  اقيماند  از 

م ( را در  ر 1۳۲۶تا  1۲۹۵هجری )  ۷۲۶ - ۶۹۵مرصله دوم   از 

ميگيرد . اين دور  مصادف است  ا صکومت غازان خان و اصالصات او کره 

وضع زراعت و کشاورزی  ه ود ی صاصل کرد و ميزان خرا( تر يت شد و 

 ت رونما گرديد . معافيت هاير در ماليا

 م شروع  1۳۲۶هجری = ۷۲۶از سقو  هالکوئيان در  -مرصله سوم  

 1۳۸۳هجری )  ۷۸۲يعنر تا ظهور تيمور در  و تا اواخر قرن هشتم هجری 

م( دوام يافررت . در ايررن دور  اوضرراع اقتصررادی و اجتمرراعر  صررال سررا ن از 

ت دهنردگان دور  غازان خان  رگشت . اراضر مزروعر تقليل يافرت و ماليرا

از مصال و زادگرا  خرود  ره سر ب ظلرم و تعردی صکرام فررار کردنرد و  النتيجره 

  1خزينه دولت  ر ارر انص ا  اوضاع اقتصادی خالر مر  ود. 

 

  میالدی : ۱3کوشش بخاطر احیای مجدد در قرن 

   يشرتر خرا رر هرا و کشرت وکشرتارها در دورانرر  رر افغانسرتان تصميرل 

جردد خراسران  ره امرر خران  رزر  )اوکترای قرا آن( ميشد که سياست اصيرای م

عملررر   (2آمررد  « گرگرروز»توسرر  کورکرروز ) در تررارخ جهانگشررای جرروينر 

ميشررد. کورکرروز ، نخسررت کوشرريد تررا ميررزان ماليررات و خرررا( را تر يررت کنررد و 

سرعر نمرود تررا روسرتائيان را در مقا ررل تجراوزات و خرود سررری هرای مقامررات 

قمری شهر  روس  ۶۳۹کم مغولر در سال لشکری مغول صمايت کند. اين صا

  ۰3را اصياء کرد و مقر خود ساخت

                                                 
۱
 ببعد ۱۴0، ص ۱پطروشفسکی ، همان اثر ، ج  - 
۲
 ۲38، ص ۲ جوینی ، ج - 
3
 ۱۲۷سیفی ، ص  - 
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سرريفر نمرروداری از اصيرراء مجرردد زنرردگر در هرررات را  دسررت ميدهررد و  

هجری  ه شررح زيرر  ۶۳۹قيمت اجناس را در  ازار آنجا در  يل وقايع سال 

گررام اسرت ( فقر  نريم  ۷۰۰کيلرو  ۳نقل ميکند : صردمن غلره ) مرن هررات = 

)زر( و يررک گوسررفند  هررار دانرره و يررک مررن شررکر دو دانرره قيمررت  دينررار

  1داشت. 

 ،تابعان خان بزرگ هالکوخان:ملوک کرت هرات  

هجرررری   عرررد ملررروک کررررت )  عنررروان تا عررران مغرررول (  ۶۴۳از سرررال  

 رهرات و غرجستان و سيستان و قندهار و زا رل ) غزنره ( و نقرا  مرکرزی 

وی اصيراء مجردد کشراورزی و زراعرت افغانستان تسل  مر يا نرد و تشر رر  سر

م  ول ميگردد ، هر  ند اين تالع ها منجر  ه اصيای کامرل صيرات شرهری و 

م( 1۲۵۶هجری )  ۶۵۴معه ا در سال  ۰دهات و ش که های آ ياری نميگردد

هالکررو خرران ، خ وشرران را در خراسرران مجرردداً آ رراد کرررد  مسررکون سرراخت و 

    2 ش که آ ياری آن ناصيه را اصياء نمود.

امرای مصلر ساير نواصر نيز دست  ه  نرين کرار هرای عمرانرر زدنرد. 

 ۶۷۵و  ۶۶۷مانند اقدامات عمرانر ملک نصيرالدين سيستانر در سرال هرای 

هجری که شهر زرنج را مجدداً تر ميم و قسرماً اعمرار کررد و هرم  نران قلعره 

، سررپيد دژ ) الع ( و مواضررع ديگررر يکرره  دسررت مغرروالن ويررران شررد   ودنررد 

  3مرمت نمود و انهار مخرو ه را اصياء و آب را در آنها جاری ساخت . 
  

معهر ا  نانکره اشرار  شرد ، ايرن اقردامات فقر  مرر توانسرت مرؤقتر و يرا 

مصلر  اشد ، زيرا وقتاً فوقتاً هجوم های لشکر های مغول و تجاوزات ويران 

م زنردگر و کنند  آنها در  رخر نواصر مجدداً س ب ويرانر و  رر هرم زدن نظر

اقتصرراد روسررتائر ميشررد . نانکرره لشکرکشررر هررای تن يهررر ايلخانرران هالکرروئر 

 ۶۶۹کررت هراترر در عليه تا عان نافرمان ، مرالً عليه ملک شمس الدين اول

و هجرروم لشررکريان  غتررائر مرراوراء النهررر ) کرره  ررا   4م (  1۲۷۰هجررری ) 

                                                 
۱
 ) یک دانگ د یک ششم یک درهم ( ۱30سیفی ، ص  - 
۲
 ۱۵حمدهللا مستوفی ، نزهت القلوب، ص  - 
3
 ۴0۶- ۴0۴تاریخ سیستان ، ص  - 
4
 ببعد ۷۱، وصاف ، ص  330سیفی ، ص  - 
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هجرری =  ۶۹۵و  ۶۶۸هالکوئيان دشمن  ودند (  رر خراسران در سرال هرای 

تقري ررراً از لصرررراظ   1م  1۳1۸هجرررری  را رررر  رررا  ۷1۸م و  1۲۹۵و  1۲۶۹

  =  ۶1۹- ۶1۷تخريررب امرراکن و ايجرراد ويرانررر از هجرروم اول مغرروالن )در

 ۶۷۵م (  ررر خراسرران دسررت کمررر نداشررتند . مرررالً در سررال  1۲۲۲ - 1۲۲۰

خواسررت لشررکری  رررای دسررتگيری و «ا ررا قرراآن»م  ررون  1۲۷۶هجررری = 

شمس الدين کرت  که از آمدن  ره اردو اسرتنکاف ورزيرد   رود ، آوردن ملک 

اعررزام دارد ،  سررياری از امنررای دولررت عليرره ايررن اقرردام سررخن گفترره ، اظهررار 

مملکت خراسان خرا ست اگر از اين ديار لشکری  دان  رف » داشتند که : 

   2«صرکت کند  کلر خرا ر پ يرد. 

 مردت « اخان  غترائر دو و» ميالدی  1۲۹۵هجری =  ۶۹۵در سال  

هشت ما  سرگرم تخريب و سوزاندن  خع اعظرم  رالد خراسران و مازنردران 

 ررود و نررواصر، شهرسررتانه ، مرررو ، ا يررورد و سرررخس را ويررران و فقيرکرررد. 

دو وا ، تماميررت ممالرررک خراسرران را خرررراب کررررد و » (  گفترره سررريفر: ۶۲)

را اسرير گرفرت قريب دويست هزار نفر مردم از عورات و ا فرال مسرلمانان 

 ».3  

 سيفر اشعار ر يعر پوشنجر را که  ه مناس ت اين واقعه سرود   ود ،  

 نقل ميکند و شاعر ضمناً  نين ميگويد : 

  ـواری گرفته اسير ه زاری و خ   ـودکان را همه دستگير    ک زن و 

  همه درد  ــودند از   يک ديگر      ر  گران  را  ـدرد جککران تا  

  پسر گشته در دست ترکان اسير      شــته از زخم پيکان تير  ر کپد 

  پسر  ــر در خيمه ها اشک ريز     پدر جان سپرد   ه شمشير تيز   

         د  سر افگند  پست ــپدر را  ري 

               4ياد  دوان  سته  دستـپسر را پ

  خرا ررررر و کشررررتاری کرررره شرررراهزاد  ياسرررراور  غتررررائر در خراسرررران و 

مازنرردران کرررد ، وصشررت انگيزاسررت . از عررد  کريررر روسررتائر کرره ياسرراور 

                                                 
۱
 ببعد ۶۷۴و ص  ۴0۱ببعد ، ص  303سیفی ، ص  - 
۲
 3۴۶سیفی ، ص  - 
3
 ۴۱6سیفی ، ص  - 
4
   ۶۴۵-۶۴۴سیفی ، ص  - 
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سرررمای   غترائر  رره ج ررر و عنررف  رررد   ررود قريررب صررد هررزار نفررر در را  از 

   1 زمستان وگرسنگر جان سپردند.

 مغررول نکررودری کرره هالکوئيرران را  رسررميت نمررر شررناختند ، از سررال  

از همران آغراز ورود ترا م(  ره افغانسرتان کروچ کردنرد و 1۲۶۰هجری ) ۶۵۹

هجری هرساله  ه خراسان و سيستان و کرمان ميتاختند و آن نواصر را  ۶۸۹

و  ۶۸۸و  ۶۸۷و  ۶۶۹  عاً غرارت و خرراب ميکردنرد.  نان ره در سرالهای 

م(  1۳۲۰و  1۳۰۸و  1۲۸۹و  1۲۸۸و  1۲۷۰هجرررری ) =  ۷1۹و  ۷۰۷

 هرات مورد نهب و غارت ايشان قرارگرفت . 

 م( ملرک شرمس  1۲۶۰ - 1۲۵۴هجری )  ۶۵۹- ۶۵۳ ر سال های  

الدين کرت هراتر ، سيستان را  اجنه و کشتار مسخر ساخت و وقتر مرردم 

هجری وی را از سيستان اخرا( کردند ، دوسرال  عرد ترر )  ۶۵۹سيستان در 

م( لشکر های مغول مانند لشکر  اغوارس نوئين و لشرکر  1۲۶۳  =  ۶۶۲

هزار نفرسپا  خود  ر سيستان  1۲نوئين  ا  جنجودر نوئين و لشکر ماغوالع

هجوم  ردند و دهاتيرات  سرياری را کشرتند و يرا کشرته شردند. متعاق راً در سرال 

م( ملک عزالدين تولکر  ا همراهر ساير امررای غرور 1۲۶۷هجری )  ۶۶۶

و غرجسرتان و اسرفزار و فرررا  متوصره سيسررتان شردند و ويرانررر هرای فررراوان 

م( امررای  رزر  مغرولر  1۲۸۳هجری )  ۶۸۳ر سال  عد د  .2   ار آوردند 

 ون ا اقاخان و امير جاردو نقر  و  غان  ه همراهر عد  ير از سرکردگان 

مغرول نکرودری  ره سيسررتان فررو ريختنرد ، مصصرروالت زراعرت و غلره جررات 

مردم را آتع زدند و مصصروالت نرا رسريد  را  ره خرورد اسرپان خرود دادنرد و 

ميکردند ، مر کشتند و ميخوردند و مصال آ راد را مواشر را هر کجا دستياب 

مردم سيستان  اکوشع و ق ول تلفات زيراد سرر   3 خراب و و يران ميساختند.

 انجام اين لشکر را عقب زدند . 

 م)  راز يکرر از امررای مغرولر  نرام  1۲۸۴  =  ۶۸۴يک سرال  عرد ( 

س از آنکه  ا پنج هزار سوار  ه واليت او  سيستان تاخت آورد وپ« کمشو»

 رخ های  ادی آب و آسياب را در قلعه کا  و جوين  ره آترع کشريد ، کمر ره 
                                                 

۱
 383 - 3۷۹سیفی ، ص ص  - 
۲
 ۴0۶ - 3۹۷، تاریخ سیستان ، ص  8۴ - 83احیاء الملوک ، ص  - 
3
 83، اجیاء الملوک ، ص  3۹۶تاریخ سیستان ، ص  - 



 244 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

خرا ر قلعه سرپيد دژ )الع(  سرت . ولرر  رون سرپا  و مرردم ايرن قلعره را از 

   1 .«مخروف  راز گشرت  ره جانرب خراسران »تعداد لشکر خرود زيراد ترر ديرد  

اورزی و زنردگر  دين ترتيب تالع ها و تشر راتر کره  ررای اصيرای مجردد کشر

عادی مردم از  رف نخستين ايلخانان مغولر اعمال گشرت ،  جرای نرسريد و 

توسررعه کشرراورزی و صيررات روسررتائر همرروار  در خ ررر سررقو   يشررتر قرررار 

،  لکرره  ميگرفررت . علررت آن هررم تنهررا مهرراجرت و دسررت رد هررای مکرررر ن ررود  

هالکروئر  سيادت صصرا نشينان کشور گشا و سياست داخلر نخستين ايلخانان

و گرو  های زمامدار لشرکری و صرصرا نشرين مغرول وتررک ، نيرز کمترر از 

 علت فو  ، دخالت نداشته است . 

گ شررته از » پ روشفسررکر در ايررن مررورد ا ررراز عقيررد  کرررد  ميگويررد : 

تضرراد اقتصررادی ميرران گلرره داری وسرريع صررصرا نشررينر و کشرراورزی ، عامررل 

ا م لو ر داشته و آن سياسرت ديگری نيز در سر نوشت کشاورزی انعکاس ن

صصرا نشينان ، يا دقين تر گفته شود ،  زرگران لشرکری ق ايرل صرصرا نشرين 

مغول و ترک  ود  . اين صصرا نشينان هموار  خويشتن را  ون افراد مسلح 

اردوی در سررر زمررين دشررمن مررر شررمردند . سررران و  زرگرران ايشرران غنررايم 

داشتند و امرای صصرا نشرين جنگر را من ع دايمر در آمد خويع مصسوب مي

اگر جنه و تعر  و دست رد  ه سرزمين دشمن مقدور نمر  ود ، از غارت 

و  پاول روستائيان داخل کشور روی گردان ن ودند و  خصوص نهب اموال 

رعای دهات دولتر و شخصر را که  ه ايشان تعلن داشته ، مرجح ميداشتند . 

ن جنره روع سرو  الجيشرر و دسته جات لشکريان صرصرا نشرين ماننرد زمرا

امصای نفوس و غارت و تخريب اراضرر دشرمن را  کرار مرر  سرتند و همرين 

شيو  غال اً در داخل من قه تصت نفو  و نسر ت  ره نرواصر زراعترر نيرز  کرار 

 سرررته ميشرررد  و  ررره همرررين جهرررت در مجموعررره دسرررتورالکاتب ا رررن هندوشرررا  

جررراوزات امررررای نخجررروانر ، شرررکايات فرررراوان روسرررتائيان از دزدی هرررا و ت

   2«صصرانشين و ات اع ايشان انشاء شد  است . 

  

                                                 
۱
 3۹۷، 3۹۶تاریخ سیستان ، ص  - 
۲
 ۱۴۶ - ۱۴۵پطروشفسکی ، ص  - 
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 تاثیرات سوء تهاجم مغول برمناسبات زمینداری :

تهاجم اقوام کوچ نشين مغول  رسرزمين های شر  ميانه  ونزديک، 

  ور کلر درتمام شئون زندگر اجتماعر واقتصادی وتوليدی تغييرات و 

مغولها  کشورهای متمدن شر  ميانه، اررات  مرگ اری داشت . هنگام هجوم 

اکرريت اهالر شهرها، دهات  وقالع متصرفه که در  را ر مهاجمين مقاومت 

مر ورزيدند، قتل عام مر شدند ويا  ه  رد  ت ديل مر گشتند. اموال آنها در 

معر   پاول قرارمر گرفت. خانه های ساکنين مصل و ناهای تاريخر 

ان  های کتاب سوختاند  شدند وشهرهای آ اد ويران ميگرديد. گنجينه های گر

از سکنه خالر گشتند. کسانر که  ه نصوی از انصاء زند  ماند   ودند، د ار 

 فقر وفالکت شدند ودرخ ر دايمر مر زيستند.

صنعت وتجارت ونيز زراعت در شراي   سيار  دی قرارگرفت، 

ادند اکرراشراف مصلر ومالکان  زر  وکو ک، امالک خود رااز دست د

و عضر از آنها نا ود شدند.  رخر اسير گرديد  ويا رو ه فرار ومهاجرت 

نهادند وعد  ای که  اقر ماند   ودند، موقعيت سا ن خود را از دست داد  

  ودند وتصت شراي  توانفرساير قرار داشتند.

وضع ماليات در دوران مغول  سيار دشوار تر و پي يد  تر از سراسر 

والً کشور هاير که لگد کوب سم ستوران  نگيزيان قرون وس ر  ود. اص

شد   ودند، ديگر قادر ن ودند م الغر را  رسم ماليات  پردازند. روستائيان 

 کلر  ينوا و درماند  شد   ودند و درصد نهائر فقر و تنگدستر قرار داشتند. 

اکرر دهقانان و کشاورزان ماليات عقب افتاد  داشتند و  ه همين س ب دسته 

ته از زادگا  خود فرار ميکردند،  ونکه در غير اين صورت ممکن  ود دس

در صف  ردگان قرار گيرند. تارير مرگ اراين روع خود کامگر وغارت 

ودزدی و ر  ندو اری  يع از همه  يزموجب انص ا   يشتر اقتصاد 

کشورهای مفتوصه توس   نگيزيان ميگرديد.در زمان شع ايلخان نخستين 

اقتصاد  ه نازل ترين صد انص ا  رسيد و خصوص  ر هالکوئر، وضع 

م(  رارر سياست مالياتر نخستين 1۲۹۰-1۲۸۰ =٦۸۹-٦۷۹سالهای) 

ايلخانان و هر  کشر فيودالر غير مصدود وخامت اوضاع اقتصادی  ه منتها 

 درجه رسيد.

صصرانوردان مغول،  عد از تصرف اراضر وسيع و رقراری تسل  خود، 
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واشراف مصلر را  ين خود تقسيم کردند. اين سياست  امالک متصرفه مالکين

م( 1۲٦۵-1۲۵۸هن=٦۵۵-٦4۸صتر در دوران ايلخانان اول: هالکو)

م( شدت  يشتر يافت. قسمت اعظم 1۲۸۲-1۲٦۵هن = ٦۷۲-٦٦۵وا اقاأن )

اراضر متصرفه، از جمله اراضر موقوفه جزو اراضر ديوان يعنر دولتر 

درآورد  شدند. سرکردگان « اينجو»نشاهر مغول تصت عنوا وامالک خاندان

ق ايل کوچ نشين ، شاهزادگان، خاتونها، نويانها، وامراء از هر راز، از 

اميرتومان وهزار  وصد  ودهه گرفته تا صاص ان اق اع وسيورغال  ر  ن 

سلسله مراتب فيودالر،  سرکردگر ايلخان وکوچ نشينان  ينفو  که  ه امورگله 

ً امالک  زر  اراضر شخصر، مراتع داری را  ۀ نزديک داشتند ، ضمنا

 نيزتصاصب نمودند. وشکارگا  ها را

 وصول ماليات ازاراضر ديوان) دولتر( واينجو) اراضر سل نتر 

وخانوادۀ شان(، که درتمام واليات  صد وفور وجود داشت. اصوالً 

انجام ميگرفت. مقا عه کاران اساساً ساکنين مصل  ودند که « مقا عه»  رين

جديد مالک واشراف را تشکيل ميدادند.اين مقا عه کاران که م ئمن    قۀ

ن ودند درآيند  نيزمجدداً اززمين های اجار  ای ماليات اخ  خواهندکرد)غال ا ً 

درعهد ق ل از غازان خان مقا عه  رای يک سال اعت ار داشت( ل ا هنگام 

عه را از وصول ماليات دست  ه هرگونه تعدی ميزدند و هار را راصل مقا 

اهالر دريافت ميکردند وهرگز راعمال غير مشروع شان نظارت صورت 

 1نميگرفت. 

صاصب منصا ان عاليرت ه ميکوشيدند که ميزان صن المقا عه  يشتر   

گردد تا رشو  های کالن دريافت  دارند.  ا درنظر گرفتن نفع شخصر ورا  

 رعدۀ مقا عه آسان رروتمندشدن  ه صساب اهالر زصمتکع وخزانه دولت، 

کاران مدام افزود  ميگشت و درنتيجه هم ميزان صن المقا عه وهم ميزان 

خرا ر وانهدام  يع » رشو  ها زياد تر ميشد. گفتۀ ا ن هندوشا  نخجوانر، 

  ۲ «از ا ادی  ود.

                                                 
۱
خ وصاف وتاریخ گزیده،تاریخ جهانگشای جوینی ، وتحریرتاری۲، بخش ۲جامع التواریخ رشیدی، ج - 

 وغیره مآخذ این دوره.
۲
 3۱6، ص۲، بخش ۱محمد ابن هندوشاه نخجوانی،دستورالکاتب، ج - 
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م( 1۲۹۵-1۲۲۰هن= ٦۹۵-٦1۷در دور  ق ل از غازان خان) 

تها، مراتب  يشتر از خودکامگر کامل وغير مصدود در وضع ووصول ماليا

دور  سلجوقر وعهد  عد از غازان خان  ود. اخ ماليات وخرا( توس  عمال 

 نگيزيان  ه نصو  وشيو  ئر صورت ميگرفت که وصول ان از رعايای 

ً  ا غارت آشکار وجمع آوری غنايم از کشور دشمن تفاوتر  م يع، ماهيتا

  1 نداشت.

ه قاعد  وقانونر در زمينه در اوايل دوران پس از غل ه مغول، هي گون

وصول ماليات وجود نداشت. هرقدرکه ميخواستند وهر ه ميخواستند، 

   ۲ ميگرفتند.

ر    اب وکار خراسان د» هجری مينويسد:٦41جوينر دروقايع سال

  راب  ود ونواير فتنه ها وتشويشها در التهاب واگر ه  ازمرورضوا

ر نگشته  ودند.س ب آنکه لشکرها پايمال  ود، اما اهالر آن مستاصل کل

ناصيتر يا ديهر که ايل شدی  ه مجرد اندک علوفه ود  گز کر اس يا غايت 

صدگز  ه نس ت هر موضعر راضر گشتندی ودست تعر  کشيد  کردند 

وديهر را که  صرب و قتال  کشادندی، ظاهر آن ه يافتندی از  هارپايان 

يشين مصلر ومقا عه در سياری مواردهمان عامالن پ ۳ «واقشمه   ردندی.

کاران مالياتر ويا مالکانر  ودند که  خدمت فاتصان مغولر درآمد  ميکوشيدند 

شرف الدين  يتک ر)مامورمالر( »صسن خدمت ا راز دارند.  گفتۀ جوينر،

وسپس واردقزوين  4نخست هر ه توانست  رسم ماليات از مردم ت ريز گرفت

ک ير وصغير صدی رسانيد  ( وظلم وشکنجه وتعدی را ر٦4۲شد)ما  رمضان

  5 «آ  دود آصاد خلقان  ه اسمان ميرسيد.»که 

سيفر هروی نيز در ار  کارنامه های شرف الدين  يتک ر درغور 

دست تعدی وزور رآورد و ه قالنات) يگار وکارهای شاقه( » نين مينويسد:

                                                 
۱
 ببعد660ص  ۲پطروشفسکی، کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران عهدمغول، ج  - 
۲
 84سده مالیات، ص ۲۵عنایت هللا شاهپوریان،  - 
3
 ۲6۹،ص ۲شا، ججوینی، تاریخ جهانگ - 
4
 ۲۷6-۲۷۵همان اثر، ص  - 
5
 ۲۷6همان اثر، ص - 
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وقسمات وعوارضات وتج ر وتصکم ديوانر رجال ج ال غور را از منازل 

  1 «ء و ن فرمود...او ان، جال

 

 :عهدمغول منابع عمده مالیاتی

 از  ررسر اندرزهای خواجه نصيرالدين در رساله مالر اس ن  ه 

پادشا  معلوم ميشود که منا ع درآمد وماليات دولت مغول از دوقسمت تشکيل 

ميشد  است: يکر درآمدهای عمومر که مصالح پادشاهر نام داشته، وديگری 

مختص  شخص شا   ود  است. از روی اين نوشته ها درآمدهای خاصه که 

 اصول مالياتر زمان مغول  شرح زير خالصه ميگردد:

آن ه شا  از رعيت ستاند از  هار قوم  اشد: اهل زراعت، :» اول 

 اهل تجارت، اهل  هارپای داران واز  يارات.

رعيت يا توانگر است و يا درويع و زمين او يا از  اهل زراعت: -1

خوب است يا غير آن. اگرتوانگر وزمين او خوب  اشد از او عشر اراضر 

گيرند واگر رعيت درويع وزمين او نا مرغوب، يک  يستم ماليات دهد. 

عالو   اين در مورد درويشان علوفه وخر( آنها را در نظر گيرند وآن ه 

 اقر ماند عشر يا يک  يستم اخ  کنند. اگر زمين را هرسال نکارند ويا  اغ 

ال ميو  ندهد، خرا( آن نگيرند و  صکم ليس علر الخراب خرا( عمل هرس

نمايند و  هر ند سال زمين ها و  اغها  از  ينند واگر آ ادان خراب شد   اشد، 

خرا(  يفگنند واگرخراب معمور  شد   اشد  ردوقسم است:  نان ه خراب 

زآن سال از آن  يزی نخواهند و  عد ا ۳۰قديمر است که  يع از يک قرن 

د  سال نصف خرا( از آن گيرند واگر مدت خرا ر آن کوتا   ود  است، 

درم الب خرا( واجب آن مالصظه کنند. وخرا( واليات ها را قانون ها  اشد 

 که هر واليتر   ن آن عمل کنند.

از اهل مال وتجارت در  يشتر اوقات  يزی نخواسته  اهل تجارت: -۲

 يزی  ه پادشا  دهند.  نانکه از دويست  اند، اال آنکه گفته اند از اصل مال

گفته اند.)ماليات « تُمغا»يک دينار گرفته اند وآن را مال -و هل دينار 

 تجارت وپيشه  عد از زمان  نگيز خان  ه تمغا معروف شد  است.(

                                                 
۱
 ۱۷4سیفی ،تاریخنامه هرات، ص - 
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گله داران : از هر هارپا که زايند   ود و صصرا  رانند، از صد  -۳

« مراعر»گرفته اند،  ه همان نس ت آنرا يکر گرفته اند وآن ه کمتر  ود زر

خوانند.  عداً از هرپنجا   هارپا يکر گرفته اند و  ه هرموضع  نوعر ديگر 

 مرسوم  ود  است.

  يارات:  يارات يا درآمد های انتقالر  ر هار نوع  ود  است: -4

 الف : مالر که ميراش خور نداشت يعنر مال متوفر  دون وارش.

 ل پادشا  خورد   ود، اموال او مصادر  ميشد.ب :  مال کسر که ما

 ( :  يز های گمشد  و ر صاصب.

د: مال غايب مفقوداالرر  ال وارش، وپادشاهان از  هار مال ننه 

 داشته اند:

  ا( و درقۀ را  ها وکشتر ها. -الف

 ب : آن ه از ت ا  کردن زر وسيم صاصل کنند.

 فروخت آن.( : خريدن آن ه مردم  دان مصتا(  اشند و از 

د: مالر که س ب گناهان از مردم ستانند) کشتن،خمرخوران، واز مردم 

 رسرهای ايشان  يزی نگرفتندی وآن ق  ور که اکنون  صکم ياسای  زر  

 ميستانند.

 دوم: درآمدهای خاصه نيز از  هار مصل  دست مر آمد  است:

 ميراش گ شته گان شا . -1

 يک پنجم غنايم منقول، -۲

ايت) درآمدی که از امور کشاورزی، معدنر، صنعتر درآمد کف-۳

 وتجارتر که  سود شا  انجام ميشد، صاصل ميگشته است.(

  1 هدايا. -4

ماليات ها هم  ه جنس وهم  ه نقد دريافت مر شد، از جمله خرا( يا 

ماليات اراضر  ه جنس وصول ميگرديد. در مقا ل ماليات صنعتگران 

نقداً وصول وماليات مواشر يا ق  ور « غاتم»و ازرگانان شهر نشين يعنر 

  ۲ نيز  ه جنس دريافت ميشد  است.

 
                                                 

۱
 ۲۷8-۲۷6، صص ۲مرتضی  راوندی،تاریخ اجتماعی ایران، ج  - 
۲
 88-8۷بیست وپنج سده مالیات، صص  - 
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 روش بیداگرانۀ وصول مالیات:

رشيدالدين درجامع التواريخ خود منظرۀ سقو  وانص ا  اقتصادی را 

که  راررشيو  های وصول ماليات ودريافت مکرر ماليات های خودسرانه 

 ه «  رات وصواله»تر  وسيله وپرداخت مواجب خدمتگزاران ووامهای دول

عهدۀ خزانه داری های مصلر ) که م ل   رات راميان رعايا تقسيم ميکرد  

اند(  ه خو ر ترسيم کرد  است. فق   ند نمونه از نوشته های رشيدالدين که 

 رزالعمل ماموران ومصصالن را درصصول مال وخرا( از روستائيان، ق ل 

 د، نقل مر کنيم:از اصالصات غازان خان مجسم ميساز

در دوران ق ل از غازانخان،  رای وصول ماليات وعوار  گونه 

آن صاکم درسالر » گون، هر واليت را  ه صاکمر  ه مقا عه ميدادندو

دوق  ور)ماليۀ مواشر وسرانه( ودر  عضر مواقع  يست وسر قُ  وررا از 

يصتاجر رعيت  ستدی... و ه هروقتکه ايل ر جهت مهمر يا م ال ۀ مالر و ما

 واليت آمدی  دان  هانه صاکم ق  ور قسمت کردی وهر  ند ايل يان  سيار 

ميرسيدند واخراجات وملتمسات ايشان  ر انداز  مر  ود، صاکم  وصول 

ايشان شادشدی ونو تر  اسم وجه مهمات و نو تر  اسم علوفه و اخراجات و 

 نو تر  اسم تعهد و ملتمسات قسمت ميکردی و  عضر درآن مصالح

مصروف داشتر و عضر خويشتن  ردی و عضر  شصنه و يتک يان داد  تا 

همدستان وگوا  دروغ اوشوند واز  ندان مال که از رعيت ميستدند،  خزانه 

  1 «نفرستادندی.

نه تنها صاکم مقا عه کار و يتک يان  ه عناوين گونه گون مردم را 

ستاها واهل شهرها ميدوشيدند،  لکه ايل يان نيز  ه  هانه های رنگارنه رو

هرسال  ه  هانۀ ايل يان :» راغارت ميکردند.  گفتۀ رشيدالدين  فضل هللا 

 ندين هزار زيلو وجامه خواب وغزغان وأوانر وآالت مردم مر  ردند 

و هارپای در اغات مردم ميکردند و اغر که  زيادت از د  سال  صدهزار 

واگر اتفاقاً درآن  اغ  زصمت معمور گردانيد   ودند  يک روز خراب ميکردند

                                                 
۱
 ۱0۲4، ص۲جامع التواریخ رشیدی، ج  - 
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کهريزی  ودی و  هارپايان درافتادی، خداوند  اغ راميگرفتند و  اضعاف  ها 

  1 «ازوی ميستدند....

هجری ، يکر ازمالکان  ه دهر  زر  که  ٦۹1هم نان در سنۀ  

فيروزا اد نام داشت رفت تا  يزی از امالک خود درآن د   دست آورد، ولر 

ش انه روزهيچ آفريد  از کدخدايان را  دست هر ند سعر نمود در سه »

نتوانست آورد وهفد  مصصل صاصب  رات وصوالت ميان ديه نشسته  ودند 

ودشت  انر و دو رعيت را از صصرا گرفته  ودند و ه ديه آورد  و ه 

ريسمان درآويخته ميزدند تا ديگران را دست آورند وماکولر جهت ايشان 

جموع آن مصصالن وات اع راعلوفه وعلفه صاصل کنند و ق عاً ميسر نشد وم

وشراب وشاهد  ايستر وازاين معانر قياس توان کرد که ديگر انواع ظلم 

  ۲ « گونه  ود   اشد.

 واس ۀ سوء تد يرات واتالفات، اکرر رعايای واليت جالی و ن » 

کردند ودر واليت های غريب ، خان ومان ساختند. وشهرها و ديه ها خالر 

 ندگا  ايل ر جهت جمع کردن غاي ان  رفتر ايشان را  سيار ماند و  ه هر

زصمات رسانيدی واضعاف ق  ور  ه تعهد از ايشان  ستدی وهرگز ميل 

نکردندی که  ه واليت خويع روند وازآن ملک عظيم متنفر گشته  ودندی 

و ا وجود  ندان ايل ر که در اوقات مختلف جهت جمع غاي ان  ه ا راف 

را  ا مقام خود نتوانستند  رد وآن ه در شهرها ماند   رفتند، هرگز رعيت

 ودند، اکرر درخانه ها   ه سنه  رآورد   ودند يا تنه  از کرد  واز  ام 

خانه ها آمد و شد کردندی واز يم مصصالن گريخته و ون مصصالن  ه 

مصالت رفتندی، صرام زاد  ای را  اديد کردندی که واقف خانه ها  ودی و ه 

مردم را ازگوشه ها و زيرزمينها و اغات وخرا ه هاکشيدندی واليت او 

واگرمردان را  ادست نتوانستند کرد، زنان ايشان  گرفتندی وهم ون گلۀ 

گوسفند در پيع انداخته از مصله ای  ه مصله ير پيع مصصالن  ردندی 

وايشان را  پای از ريسمان آويخته ميزدندی وفرياد وفغان زنان  ه آسمان 

سيار اتفا  افتاد ومشاهد  کرديم که مصصل  ر ام رفته رعيتر رسيدی و 

رامر يافت و  رعقب وی مر دويد تا او را گيرد، رعيت ازغايت عجز و 

                                                 
۱
 ۱0۲۹، ص ۲همان،ج - 
۲
 ۱030، ص ۲همان،ج - 
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 ي ارگر  نان ميگريخت که خود را از  ام  زير مر انداخت ومصصل  وی 

ميرسيد ودامنع ميگرفت و روی رصم آورد  شفاعت ميکرد و سوگند مينهاد 

ز  ام مينداز که هالک شوی و ون اختيار از دست داد   ود که خود را ا

درمر افتاد و پايع مر شکست. واز جمله اين واليت ها واليت يزد  نان 

ً آفريد  ای را  شد   ود که اگر کسر در تمامت ديهای آنجا ميگرديد ق عا

نميديد که  ا وی سخن گويد و يا صال را   پرسد ومعدودی  ند ماند   ودند 

انر معين داشتند،  ون از دور يکر  ديدی اعالم کردی جمله در ديه  

  1« کهريزها وميان ريگها پنهان شدندی...

و دراکررشهرها از  يم آنکه ايل يان را خانه های ايشان فرود » 

نيآورند، درخانه ها از زير زمين ميکردند ورا  گ رها  اريک، تا  اشد که 

فرود نيايند،  ه هرايل ر که  خانه کسر  ايل يان    نان گ رگا  ميل نکنند و

فرود مر آمد،  يرون از آنکه زيلو)فرع( وجامه خواب  وتمامت آالت خانه 

پار  و کهنه ميکرد، هر ه ميخواستند  رميگرفتند يا کوتل يان ايشان 

ميدزديدند و يا جمع کرد   تمامت ميستدند ودرهای خانه  جای هيمه مر 

  ۲ «سوختند.

فضل هللا توضيح ميکند که در دوران سل نت غازان  سپس رشيدالدين

خان پس از تصمل رنج  سيار وصدور  خشنامه های مکرر  تدريج دست 

دراين » مامورين را از تجاوز  ه صقو  کشاورزان کوتا  کردند،   وريکه

 ندسال هرگز دانگر زر ويک تغار وخروار کا  وگوسفند و يک من شراب 

وساوری وترغو وعلفه وعلوفه وغير   ه هيچ  ومرغر  زوايد ونماری ويام

واليت صوالت نرفته ونستد  اند. وصن تعالر  رکت اموال وصقو  ديوانر 

 نان داد  که درهيچ عهدی وزمانر  ندان از نقد و جامه که درسالر پادشا  

اسالم خلد سل انه صرف مينمايند ومر  خشند ديگران در مدت پنج سال 

  ۳ «خر( نکرد  اند....

يکر از اقدامات نيک غازان خان، در اوايل قرن هشتم هجری، اين 

 ود که ميزان ماليات وعوار  هرکس را مشخص ومعين  کرد واگر 

                                                 
۱
 ۱0۲8-۱0۲۹، ص ۲همان،ج - 
۲
 ۱0۲۹، ص ۲همان،ج - 
3
 ۱033، ص ۲همان،ج - 
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خ رمر يافت که يکر از مقر ان يا لشکريان او کاالئر  زور يا متاعر را  ه 

قيمت ارزان ترم ال ه کرد  است او را شديداً مورد تعقيب قرار ميداد و ه 

ان خود دستورداد   ود که هر ه ميخواهند  ه پول نقد مامور

 خرند.اصالصات غازان خان وصول مکرر مالياتها را منع ميکرد وصدور 

 رات وصواله را ر عهد  خزانه داريهای مصلر و دريافت وجو  اضافه 

 رجدول مالياتر راموقوف اعالم نمود   ود.مگر متاسفانه که در عهد 

در عهد الجايتو وسل ان ا وسعيد شيو  های اخ    رادران غازان خان يعنر

ماليات وعوار  وصواله جات دو ار   ه عهد ق ل از اصالصات غازان خان 

  رگشت. واين م لب از گفته های سيفر هروی  خو ر نمودار ميگردد.

امير » هجری ۷1٦سيفر هروی از  شم ديد خود ميگويد که درسال 

 ود(  ه اسم آنکه شاهزاد  يسور)  يساول)از  رف  ايلخان صاکم خراسان

يساور( را وی خواهم کرد ، م ل  سيصد هزاردينار رواليت خراسان قسمت 

کرد وپنجا  هزاردينار  رخلن شهرهرات نوشت وعمال خود را گفت که 

ميخواهم دريک هفته اين سيصدهزار دينار را  ه خزينه معمورۀ من رساند  

اب او يکر خضر ودوم فيروز ا پنجا   اشيد. در روز عيد قر ان از جمله نو

سوار  ه هرات آمدند وهم از گرد را  خلن شهر را  ه زخم  وب و ما  

مجروح گردانيدند وخلن را از مسجد جامع  ه تعدی کردن  سته  يرون 

آوردند وهر کس که ميگرفتند صد دينار ودويست دينار  راو صواله ميکردند 

ه شکنجه خسته و يکار گردانيدند. و در سو  وا راف قرب دويست تن را  

القصه روز ديگر هنگام زوال م ل  پنجا  هزاردينار ازاسکان هرات  ستاندند 

و ندگان خدای وعزوجل  ه درشهر هرات و ه درکل  الد خراسان ز ان 

  1 « دعای  دونفرين امير يساول  کشادند.

فزودن  ه عقيد  دکتر لمتون، در سراسر دور  ايلخانان ميل غالب  ه ا

«) ضمان»شيو  مقا عه دادن ماليات ويا   ۲ ماليات ووضع ماليات جديد  ود.

ضمان، مقا عه ئر  ود  که شخص ق الً م لغر  ا ت صصت انجام شراي  

مقا عه  ه خزانه مر سپرد  است.(  ه خرا ر واليات کمک ميکرد  است. 

نفرمائر اين روع که پيشتر از عهد مغوالن نيز معمول  ود، در زمان فرما

                                                 
۱
 46۹، روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات، بخش یکم، ص 64۹سیفی، تاریخنامه هرات ،ص  -   
۲
 ۲۷6، ص ۲راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ج - 
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ايشان  س  فراوان يافت. رشيدالدين وسيفر ووصاف ومصمدا ن هندوشا  

ً از  نخجوانر، م الب  سيار از سوء استفاد  وتصميالت مق عان که غال ا

  1 مصلر  ودند نقل ميکنند. خانهای

 

 خزاج شیوه های اخد

 زرگان صصرانشين مغول پس ازفتح سرزمين های خالفت شرقر، 

م( خويشتن را در اردوگا  نظامر مر 1۲۹۵-1۲۲۰درمرصلۀ نخستين)

پنداشتند که در سرزمين تسخيرشد  ای قرارداشته  اشند وميکوشيدند ساکنان 

سر ه فرمان نهاد  آن سامان را  الکل غارت کرد  از هستر ساق  نمايند. 

 نانکه اين روع را در نواصر مقاوم وسرکع نيز اعمال ميکردند. 

يچ وجه درانديشه تفاوت ميان فرمان ردار  رفداران اين سياست  ه ه

ونافرمان ن ودند و نا رين اخ  ماليات وخرا( توس  عمال  نگيزی  ه نصو  

ای صورت ميگرفت که  اغارت  ر  ون و رای سرزمين های دشمن 

 تفاوتر نداشت، از هر يز هرقدر که ميخواستند، ميگرفتند.

تائيان که توس  يکر از از  يرصمانه ترين شيو  اخ  خرا( از روس

 ود  « تسعير»ديوان انجام مشد ، همان روع ارزيا ر تخمينر مصصول يا

است که پيع از رسيدن صاصل صورت ميگرفته وموجب سوء استفاد  های 

گونه گون عمال ديوان وافزايع مصنوعر وسازع گرانۀ ميزان خرا( 

ع  وسيلۀ آنان ميگرديد. يک منشاء ديگر فقر ونيستر روستائيان موضو

 ود  که اميران مصلر وملوک « تقدمه»دريافت خرا( ق ل از موعد مقرر يا 

  ۲ فيودال معمول ميداشته اند.

مصصول س ز ونارسيد  وهم نين اخ  خرا( « تسعير»غازان خان

راق ل از موعد معينه را قدغن نمود  دين ترتيب که: اخ  خرا( نقدی سالر 

سر)  ه غله( سالر دو ار، روز وخرا( جن ۲۰يک ار از نوروز هرسال تا 

                                                 
۱
ببعد،  600ببعد، سیفی ص ۱033، ص ۲جامع التواریخ رشیدی،چاپ دکتر بهمن کریمی،ج - 

 ۲و ۱وغیره صفحات، دستورالکاتب، جلد ۲44، ۲30-۲۲۹، صص ۲جهانگشای جوینی،ج
۲
 ۱04۲-۱04۱، ص۲جامع التواریخ، ج - 
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صورت « صيفر»و« شتوی»روز در موقع رسيدن صاصل گندم  ۲۰هر ار 

  1 ميگرفت.

ً  ه اص الح  در جامع التواريخ ، آنجا که ازخرا( سخن رفته، غال ا

 رميخوريم. مسلم است که در آغاز و در عهد قديم   ۲«مقاسمه»و « صرز»

صورت سهمر از  « خرا(»همان« مقاسمه»معنر اص الصر وفنر 

ً معنر ديگری  مصصول  ود  ، ولر در تاليف رشيدالدين اين کلمه صريصا

ميرساند، زيرا هرجا که مولف مز ور  کری از اين اص الح کرد ، ازلغو و 

سخن رفته است. يرلي  غازان خان در ترتيب « صرز»و« مقاسمه»رفع 

ومتوجهات واما از آن واليتر که صقو  » وصول ماليات ها  نين ميگويد:

ديوانر آن از ارتفاعات وجو  العين است، اکرر  ه صرز ومقاسمه صاصل 

  ۳ «ميشد.

همان ارزيا ر تخمينر  های نقدی مصصول « صرز» نا رين ظاهراً 

توس   عامل ديوان  ه منظور وضع خرا()ال ته در واليتر که   ن يرلي  

تمال قوی  ه اص« مقاسمه»خرا(  ه نقد مر  ايست اخ  شود( ود  و اما 

ع ارت  ود  از تقسيم وسرشکن کردن مقدماتر م ل  کل خرا( ميان افراد 

 ه معنر يکر از انواع « صرز»ماليات دهند ، ولر  ايد گفت که اص الح 

 ماليات ها نيز  ود  است که درجايع  ه آن اشار  خواهدشد.

 ه معنر «)مال»در پهلوی اص الح خرا( يا ماليات اراضر، کلمه 

ً ماليات(  مورد استعمال داشته ومراد ازآن « ماليات ارضر»مخصوصا

که ايشان را  ر رعايا »  ود  است. نظام الملک ميگويد:« وجو  مالياتر»

  4 «صن  ستانند  ه وجه نيکو.« مال»جزآن فرمان نيست که 

« خرا(»از رعايا گرفته ميشد،همان« اق اعر»مالر که در اراضر 

ن  ه اق اع دار واگ ار کرد   ود  است.  ود، منتهر صن وصول آن را ديوا

استعمال شد  « مال»دايماً کلمه « خرا(»در دستور الکاتب  ه جای اص الح

اين است که کلمه مال در موارد  سياری « خرا(»و« مال»ودليل اين ترادف

                                                 
۱
 ۱043، ص ۲همان ، ج - 
۲
 ۱043، ص ۲همان ، ج - 
3
 ۲۲سیاست نامه، چاپ خلخالی، ص - 
4
 ۲83، ص۲دستورالکاتب، ج - 
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که مر و   ه خرا( است ، ملصن شد  « فرع»و« اصل» ه دو اص الح

  1 است.

گاهر  ه « مال»الدين  وسر نيز کلمه درتاليف مالر خواجه نصير

معنر ماليات   ور کلر، گاهر قسمتر از ماليات های خاص ودر يک مورد 

استعمال شد  است،مرالً دريک جا پس از فصل مر و   ه « خرا(» ه معنر 

خرا(،  الفاصله ميگويد: که  رای خرا( واليات قانون ها وجود دارد... و 

  ۲ کنند.راصرف صوالۀ ديوان « مال»اين 

 ه هردو معنر)  ه معنر کلر وخاص(  يشتر مر و  « مال»اص الح 

 ه ماليات هاير که  ه نقد وصول ميشد  است، ولر  ون در زمان 

فرمانفرمائر مغوالن گرايع  سوی اقتصاد   يعر شدت يافت، و تدريج 

مالياتها ومواجب خدمت گ اران را ه جنس)غله وغير (تعيين کردند، مفهوم 

 نيز اندک اندک  ه ماليات های جنسر  س  داد  شد.« مال»اص الح

افزايع ميزان خرا(  دين صورت  ود که  ه موازات خرا(  دوی يا 

 پديد آمد. « فرع»خرا( اضافر يا   ۳«اصل»

  4 خرا( گرفته ميشد.« اصل» ه ميزان عشر« فرع» نا گفته وصاف

ته خواجه و رای پرداخت  ه عمال ديوان تخصيص داد  شد   ود.  گف

مر  ايست يک عشر ويا دوعشر خرا( اصلر « فرع»نصيرالدين  وسر

  5  اشد ومخصوص کارکنان  ود.

يعنر سهم( در «)  هر »در دور  مغول يک اص الح ديگر  صورت

مورد اخ  خرا(  کار ميرفته ودر يکر از اسناد جاليريان گفته ميشود که 

ر دوعشر مصصول را  قرا«  هر »متصرف در  عضر واليات مر  ايست

ناميد  «  هر  مالکانه»وآن ه  ه مالک زمين تعلن ميگرفته ،   ٦ ماخو  دارد.

  ۷ ميشد  است.

                                                 
۱
 ۷۱8، ص ۲پطروشفسکی،ج - 
۲
 33۹-338وصاف، ص، ۷۱۲همان، ص  - 
3
 33۹-338، وصاف، ص۷۱۲همان، ص  - 
4
 ،۷۱۲پطروشفسسکی، ص  - 
5
بعخد از متوجهخات سخلطانی متخرادف « بهخره مزارعخات ومحصخول مزارعخات»۱4، ص۲دستورالکاتب، ج - 

 آمده است.
6
 ۱40، ص۲، مقایسه شود بادستورالکاتب، ج۷۲۵، ص۲پطروشفسکی،ج - 
۷
 ۱6۱،ص۲دستورالکاتب، ج - 
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 ۲۷م( از 14۸۷هن)= ۸۹۳در فرمان سل ان يعقوب آ  يونلو مورخ 

م( 14۹4هجری)= ۹۰۰اص الح و در فرمان قاسم آ  قويونلو مورخ سال

نوانر ع دالرصمن جامر، اص الح و در فرمان سل ان صسين  ايقرا ع ۳1از

  1 اص الح مالياتر ياد شد  است. 1۵شاعر وصکيم نامر کشور از 

اگر ه اين اص الصات در زمان هالکوئيان وجاليريان وتيموريان نيز 

متداول  ود  و در سياری موارد اص الصات مختلف دارای معانر فنر 

دم شرح واص الصر مترادف  ود  اند و رخر از اص الصات م کور  علت ع

معانر آنها در متون)مرل: جامع التواريخ ودستورالکاتب وتاريخ وصاف 

 وغير ( تا کنون  ه صالت مرموز  اقيماند  اند.

 نا ر دستورالکاتب وجامع التواريخ رشيدی وتاريخ وصاف، عالو  

 رماليات های که م نای فقهر داشته اندمانند: زکوة، عشر، جزيه، وخرا(، 

مر وعوار  مصلر از ق يل: تغار، تمغا، تا غور، ماليات های غير صک

ترغو، نماری،  الرغو، آالم، ق  ور، قالن، شورپا، شلتا ، شناقص، 

شوسون ،شيالن  ها،ساوری، کرکيار ، آع،  هر ، نزول، علفه وعلوفه، 

جريمه، خانه شمار،  اغ شمار، سرشمار،  ا(، پيشکع، سالمانه، توقعات، 

اجات، تکليفات، تخصيصات، توزيعات، قسمات، تفاوت وتوفير، زوايد، اخر

مرسوم، مال، مال وجهات، متوجهات ديوانر وسل انر، صن االنشاء، صن 

التعديل، صن التقرير، صن التصصيل، صن ال يمان ه، صن التوليه، رسم الصرز، 

رسم الوزراء، رسم الصدار ، رسم خزانه، رسوم شصنگر و داروغگر، 

 ريک  يگار، وغير   ود که از رعايا  ا شکنجه تسعير يا ارزيا ر، تقدمه، 

  ۲ وتعدی گرفته ميشد.

  ور کلر ميتوان گفت که در زمان مغول دونوع ماليات اساسر وجود 

داشته است: اول مالياتر که م تنر  ر فقه اسالم  ود و در دن اله عهدخلفای 

 ع اسر کما يع دراين دور  نيز وصول ميگشت.

فع دولت مغولر وضع شد   ود وتصت عنوان دوم: مالياتهای که  ه ن

رسوم مصلر وصول ميگشت. عالو   راين دو نوع ماليات عوار  نيز 

وجود داشت که  دون تصويب صکومت مرکزی از  رف مقامات مصلر جمع 

                                                 
۱
 68۹-688، صص ۲فسکی،جپطروش - 
۲
 ، فهرست اعالم۲دستورالکاتب، ج - 
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آوری ميشد. اينک از انواع اين مالياتها  ا اص الصات خاص آن  صش 

 ميکنيم:

 انواع  مالیات  در عهد مغول :

نا ع عهدفرمانروائر مغوالن درقرنهای سيزدهم و هاردهم در م

ميالدی وهم نان اسناد  اقر ماند  از قرن پانزدهم، يک سلسله اص الصات 

خاص مالياتر  ه نظر ميخورد که  ا وجود  ررسر وتصقيقات دانشمندان 

دراين زمينه، معه ا معانر  رخر از اين اص الصات مر و   ه ماليات 

وجوانب خاص آنها، نامعلوم وصل ناشد   اقيماند  است. وخرا( ومتوجهات 

شايد يکر از علل اين امر عدم وجود مقررات وقانون واصد مالياتر در تمام 

 واليات ونواصر تصت سي ر  مغول  ود  است. 

 

 خراج یا مالیات اراضی : -۱

يکر از مالياتهای اصلر مغول ها، خرا( يا ماليات اراضر  ود که  ه 

 صورت سهمر از صاصل زمين و يا در نواصر مجاور شهر ها، جنس يعنر 

نقداً ماخو  ميگرديد. ميزان خرا( در نواصر مختلف يکسان ن ود و گاهر 

  1  ه اندازۀ د  درصد م ل  خرا(  ه آن افزود  ميشد.« فرع»اضافه ير  نام 

پس از غل ه مغول  رارر انص ا  عمومر اقتصاد روستائر و خصوص تنزل 

ليدات کاالئر وخرا ر شهرها وافزايع گرايع  سوی اقتصاد فاصع تو

  يعر، دريافت ماليات  صورت نقدی، سخت کاهع يافت، ولر  الکل از 

ميان نرفت.  صورت کلر درعهد مغول دونوع خرا(  شمگيرتر ود: يکر 

جنسر وديگری نقدی: خرا( جنسر را  صورت سهمر از مصصول 

ز هرد  جريب، شع جريب دراراضر ميگرفتند)مقاسمه(،  اين  رين که ا

 ديوانر )دولتر( واز هرد  جريب يک جريب در اراضر ملکر) خصوصر(

کيلوگرام  غله  ۲۹۵يا صدمن ت ريز= «) خروار»دراينجا جريب  ه معنر 

 است.(

جفت( نيز ميگفتند وع ارت از ق عه زمينر  ود که «)فدان»جريب را 

خرا( رمار) درختان   ۲ در يک فصل سال توس  يک جفت گاو کشت ميشد.

                                                 
۱
 ۱۲۱، 60مکاتبات رشیدی، ص - 
۲
 6۹سده مالیات، ص  ۲۵- 
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خرا( نقدی   1 ميو  دار( از قرار عشر مصصول  ه جنس دريافت ميشد.

نيز ميگفتند، ورشيدالدين آنجا که يرلي  غازان خان رانقل « وجو  العين»را

وجو  »ميکند، تصريح مينمايد که در  رعضر نقا  خرا( وماليات  ه 

پرداخت ماليات  ۲  ود. تعيين شد «  ه جنس»و در  رخر نقا  ديگر« العين

 وسيله کار نيزهم ون شيو  فرعر  هر  فيودالر  ه موازات ماليات جنسر 

ونقدی ظاهراً در همه جا متداول  ود که  سود مالک فيودال وديوان  صورت 

 کار اج اری)  يگار( انجام ميگرفت.

 دين رين در دوران  مغول، سه نوع  هرۀ فيودالر وجود داشته، ولر 

سر  ر دونوع ديگر آن تفو  داشته است. صاالنکه آن دو)ماليه نقدی ماليه جن

و يگاری( واجد اهميت رانوی  ود  اند. ولر تعيين مرزی مشخص ميان  هرۀ 

فيودالر وماليات ديوان امری  س دشوار است. ازاينست که مصققين صرف 

دونوع  هر  يا سهم فيودالر متمايز از يک ديگر را در قرون وس ر در 

 مين های خالفت شرقر مشخص ميکنند،  دينقرار:سرز

که از رعايای اراضر دولتر  وسيله دستگا   مالیات متمرکز: -1

مالياتر دولت  صورت خرا( زمين وديگر ماليات ها ماخو  ميگرديد. اين 

 هر )ماليات( متمرکز راصکومت مرکزی  ه خدمتگزاران وغير  يعنر همان 

« نانپار »وهم نين روصانيون  ه رسم فيوداالن وماموران وسران لشکری

« مستمری»و« مرسوم»پول ل اس( و«)جامگر»علفه وعلوفه( و«)علين»و

 وغير  منتقل ميکرد  است.« وظيفه يا ادرار»و

« مقاصه»و« اق اع»که صاص ان اراضر  مالیات غیرمتمرکز: -۲

وغير   الواس ه از رعايا « متوليان اوقاف»و « ملک خصوصر» و

نس ت  ين سهمر ازماليات که  ه سود ديوان ايلخان کنار   ۳ .ميگرفته اند

گ اشته ميشد  و صورت ماليات در مر آمد  وسهمر که  ه مالک زمين 

ميرسيد ،  رصسب نوع وشکل مالکيت ارضر وهم نين مقررات مالياتر 

ورسوم خاص هرواليت وسرانجام  رصسب آنکه مالک از ايلخان صن 

                                                 
۱
 6۵6، ص۲پطروشفسکی، همان، ج - 
۲
 ۱04۱-۱040، ص ۲جامع التواریخ رشیدی، ج - 
3
 ببعد 6۵6، ص ۲پطروشفسکی، ج - 
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  1 ريافت ميداشته يا نه، تغيير ميکرد  است.مصئونيت) ترخان ومعافيت( د

در مورد اخير صن اخ  وهمه گونه مالياتها وخرا( قلمرو واجد مصئونيت  ه 

 فئودال منتقل ميشد  است.

  ور کلر مال وخرا( معين وواصدی ممکن  ود يا  التمام  ه سود ديوان) در 

ن وی)در اراضر ديوانر پرداخته شود ويا  ه سود ايلخان واعضای خاندا

اراضر اينجوی( ويا  التمام  ه سود مالک ملک) در اراضر موقوفه واق اع 

ومقاصه وملک ُصر( ويا ميان ديوان)  صورت ماليات( ومالک ملک تقسيم 

شود. و در صورت اخير سهم دو رف در واليات مختلف) در اراضر 

 ُملکر( متفاوت  ود  است.

نرا  رای فرزند خود از جدول مالياتر خوزستان، که رشيدالدين آ

مکات ات رشيدی قيداست(  ٦۰شهاب الدين صاکم خوزستان نوشته )ودرصفصه 

درصد مصصول  ه جنس ٦۰ رمر ايد که در ايالت م کور ازاراضر ديوانر 

گرفته ميشد و در اراضر ملکر)خصوصر( د  درصد.  الفر  اگر 

درصد مصصول اخ   ٦۰دراراضر ملکر نيز مانند زمين های ديوانر 

که  ه نفع ديوان گرفته ميشد ، « د  يک»ميگرديد ،  ايدگفت که پس از کسر

  ۲ پنجا  درصد  اقر  سود صاصب ملک  ود  است.

 متوجهات دیوانی: -۲

ديد  « مال ومتوجهات»اين اص الح گاهر  صورت ترکيب يعنر

ميشود وگاهر هم  شکل عنوان. ومفهوم فنر آن وجو  همه صقو  ديوانر يا 

است. ا ن « صقو  ديوانر»يرساند. و در واقع مترادف اص الحدولتر را م

هندوشا  نخجوانر از اين اص الح واص الصات عمومر ديگری  ون: 

متوجهات سل انر، متوجهات ممالک و متوجهات ديه ها ومزارع ومتوجهات 

  ۳ مواضع مرجوة الصصول، متوجهات جزيه وغير  ياد آور ميشود.

« ق  ور»)ماليات( يک ار  ا« متوجهات»در تاليف رشيدالدين، کلمۀ 

ولر ازاين گفتۀ سيفر هروی که در   4 )ماليات سرانه( مترادف آمد  است.

                                                 
۱
 ببعد 660، ص ۲پطروشفسکی، ج - 
۲
 ۱04۲،ص ۲جامع التواریخ، ج - 
3
 4۷۲، ص۲دستورالکاتب، ج - 
4
 ۱04۲،ص ۲جامع التواریخ، ج - 
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لشکر منصورۀ … هجری:  فرمان ملک اعظم شمس الدين والصن ۷۲1

هرات ، فرا  را  تاختند و سياری را ازفراهيان و لو ان  ه قتل آوردند 

)ماليات( اميرصسن « متوجهات»ن ازوس ب آن  ود که امير خراسان ينالتگي

 ه جهت سپا  هرات م ل  پنج هزار خروارغله  رملک واليت فرا  صواله 

 معنر ومفهوم) متوجهات( خو تر فهميد  ميشود.  1 «کرد.

 مال وجهات : -3

)مرکب از دوکلمۀ مال  معنر ماليات نقدی، وجهات  ه معنر ماليات 

قدی وجنسر( مر  اشد. معلوم ماليات ن»جنسر است.( مفهوم اص الصر آن

نيست اين اص الح مرکب مفهوم کلر را ميرساند  يا ماليات خاصر را؟ در 

  ۲  ه مشاهد  ميرسد.« مال وجهات»زمان ايلخانان مغول، ظاهراً اص الح 

مال »تصصيفر  اشد از « مال وجهات»ميتوان صدس زد که اص الح 

« خرا( اراضر»اکه معنر آن همان صقو  نقدی وجنسر ي« ومتوجهات

است. زيرا از قرن « خرا(»مترادف « مال وجهات»است.  ه سخن آخری 

مال »پانزدهم ميالدی   عد اين اص الح آهسته آهسته جانشين اص الح 

وهمانا   ۳متداول شد.« خرا(» جای « مال جهات»وغال اً هم  شکل« وجهات

اصب سيورغال  هر  مالياتر  ود که  سود ديوان يا فيودال اق اعدار ويا ص

)خرا(( « مال وجهات»وتيول پرداخته ميشد  است. مصتمالً اص الح 

  4 استعمال ميشد  است.

 جزیه : -4

پس از غل ه مغول وصول جزيه در سرزمينهای مفتوصه موقوف شد 

يا ماليات سرانه)  ال استرنا(  رقرارگرديد که از رعايا « قُ  ور»و جای آن

  5 ت مردم گرفته ميشد. دون توجه  م هب ودين ومعتقدا

وقتر غازان خان اسالم آورد، وصول جزيه از اهل  مه مجدداً متداول 

گشت، ولر خود غازان خان  ندی  عد آن را لغو کرد. پس از او  رادرع  

الجايتو مشهور  ه سل ان مصمد خدا ند  مجددا اخ  جزيه را  رقرارساخت. 

                                                 
۱
 ۷84تاریخنامه هرات، ص  - 
۲
 ،وغیره۲۵،۷۷،86،۹6،۱۱0،۲8۵، ص۲دستورالکاتب، ج - 
3
 ۷۲0پطروشفسکی ، ص - 
4
 ۹6، ص۲دستورالکاتب، ج - 
5
 ۵۵سده مالیات، ص  ۲۵- 
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گرفته ميشد وسل ان صن جزيه سالر يک ار واز هريک اهل  مه يک دينار 

افزودن آن را داشت.  رقراری اين ماليات در زمان غازان خان والجايتو 

موجب اين شد که اهل  مه هم جزيه  پردازند ً وهم ق  ور يعنر ماليات 

  1 سرانه.

 قُبچور)مغولی(: -۵

معنر اص الصر اوليه آن ماليات  راگا  هاست. درآغاز قرن سيزدهم 

ا نشين، جز گله داری وسيله معاشر نداشت، وضع ميالدی که مغول صصر

اين ماليات  ا شراي  توليد آن قوم هم آهنگر و لکه هم ضرورت  ود، ولر 

 عد از کشودن کشورهای  زر  ووصول مالياتهای متنوع از مردم م يع 

اين سرزمينها  خصوص مردم اسکان يافتۀ شهرهاوروستاها اين مالياتها را 

ق  ور( خواندند.  دين منوال از نيمه دوم قرن سيزدهم) نيز نام مرسوم ق لر) 

م( اص الح ق  ور در امپرا وری مغول مفهوم دونوع ماليات 1۲4۰صدود

 را که درماهيت از هم متفاوت  ود  اند، ميرساند :

شمرۀ »مالياتيکه از صصرانشينان گله دار گرفته ميشد و نام -1

  ۲ ياد ميشد.« مراعر»يا « مواشر

ر که از مردم اسکان يافته شهری وروستائر اخ  ميگشت. ماليات -۲

ماليات نوع اول: يکر ماليات مواشر  ود وميزان آن  نا گفتۀ خواجه 

نصيرالدين  وسر خراسانر ع ارت  ود: از هرصد رأس يک رأس و نان ه 

از صد کمتر  ود  ه همان تناسب نقداً دريافت ميشد و عضر اوقات از 

هرپنجا  رأس يک رأس گرفته شد  است. در  هرصدرأس دورأس يعنر از

  ۳ پار  ئر نقا  نيز ترتيب ديگری دراين  ار  متداول  ود  است.

ق  ور يا ماليات  هارپايان از انواع مواشر مرل اسپ وشتر وگوسفند 

وخر  استرتای صيوانات  ار ر وگاوانر که  رای شخم اراضر  کار ميرفته 

ن کوشع شد ماليات مواشر که وصول ميشد  است. درزمان غازان خا

 همار   صورت جنس وصول ميشد،  ه نقد دريافت گردد.

                                                 
۱
 ۵۵همان اثر ، ص - 
۲
 ۷3۲، ص۲ه شودبا کشاورزی ومناسبات ارضی درایران، ج، مقایس۱۵۱،ص۲دستورالکاتب، ج - 
3
 6۹۱، ص۲پطروشفسکی، همان، ج - 



 263 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

ماليات نوع دوم: ماليات سرانه  ود  است،  وريکه ميدانيم در فقه 

اسالمر اخ  ماليات سرانه را از مسلمانان غير مجاز دانسته و در دوران 

ز مسلمان صکومت اسالمر جزيه يا ماليات سرانه از همه مردم کشور اعم ا

وغير مسلمان معمول گشت ولر   ن مقررات ياسا، اين ماليات را از پنج 

 صنف نميگرفتند: 

سالخوردگان،  -۲،يرمسلمان)ترخان( وروصانيان مسيصراز علمای غ-1

  1 کودکان. -۵فقيران،  -4ناتوانان و  يماران،  -۳

ق  ور  نا ر وضع مالر افراد  درجات مختلف تقسيم ميشد: در زمان 

گيوک خان از توانگران د  دينار واز مستمندان يک دينار اخ  ميشد و در 

دينار ميگرفتند واين م ل  ميان آنان سرشکن  ۷۰عهد منکوقاآن، از هرد  نفر

ميگشت. ق ل از غازان خان  نا گفته رشيدالدين فضل هللا، ق  ور را  ه 

مخار(  مقا عه ميدادند وصاکم مقا عه گر رصسب م لغر که  رای پرداخت

ضروری الزم داشت، م ل  کل ق  ور را معين ميکرد  وميان اهالر  

 ۲۰سرشکن مر نمود. گا  نيز  ه  هانه مخار( فو  العاد  تا د   ارو  عضاً 

 ار درسال از رعايا ناصيۀ خود آن را دريافت ميداشت.  نا رين ميزان  ۳۰و

  ۲ آن غير را ت ومتغير  ود  است.

وعد پرداخت مالياتها تصريح گشته وگفته شد  در يرلي  غازان خان، م

روز  ۲۰که مالياتها  ايد دو ار درسال وهر  ار نيمر از م ل  مقرر، ظرف

ازآغاز سال نو)نوروز(و ازاول ميزان پرداخت گردد، ولر راجع  ه 

ق  وراشار  ای نشد  است. منتها اشار  ای است که در  ند واليت مردم 

ً نوع دوم ماليه ق  ور اسکان شد  از پرداخت ق  ورم عاف شد  اند و  يعتا

  ۳ يعنر ماليات سرانه از دوع مردم مسلمان ساق  شد  است.

پس از اصالصات غازان خان کل ق  ور هرناصيه  رصسب م ل  ميان 

اهالر تقسيم گشت. کس صن نداشت اين م ل  را کم يا زياد نمايد.  نا رين آن ه 

                                                 
۱
 ببعد6۹۱، ص۲پطروشفسکی، همان، ج - 
۲
 6۹۲، ص۲پطروشفسکی، همان، ج - 
3
هجری ناحیخه هخرات بخرای سخه  ۷۱۹، تنها در عهد غازان خان درسال ۱03۹،ص ۲جامع التواریخ، ج - 

 سال از پرداخت قبچور معاف شد.
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رر ق  ور از مردم مي اشد.اين ماليات قا ل توجه ومهم است، لغودريافت مک

 1که نقداً پرداخت ميشد تا  ند قرن  عد  ا تغيير نام از مردم دريافت ميشد.

ظاهراً وضع ق  ور  رمردم اسکان يافته ارت ا ر  ا سياست ارضر 

ايلخانان نداشته وق  ور،  ه در آغاز فرمانروائر مغوالن و ه در ادوار  عد 

ات سرانه  ود  که فاتصان مغول از روی الگو وزمان ايلخانان يک مالي

ونمونۀ  ينر از تمام سرزمينهای مفتوصه مسلمان وغير مسلمان آنرا اخ  

 ۲ ميکرد  اند و متداول ساخته  ودند.

 

 قاِلن)مغولی؟( -6

خصوصيت اين ماليات  درستر معلوم نيست ولر معموالً کلمۀ 

 « ق  ور» ا « قالن»

ً  کر شد  مالياتر « قالن»ور ارتولد، صدس زد  که ممفهوموپروفس  ۳مترادفا

 ود  از اراضر مزروعر مردم اسکان يافته وغير صصرا نشين و صاالنکه 

مگر در سياری واليات ونواصر از مردم اسکان   4 ق  ور از مراتع وگله ها.

يافته وغير صصرا نشين هم ق  ور گرفته ميشد. و نا ر قول راوندی: قالن 

است از نوعر  يگاری که  جای خدمات نظامر يا  رای   يشتر ع ارت  ود 

 5 کارهای کشاورزی ويا عام المنفعه از آن استفاد  ميشد  است.

در موارد ديگری هرگونه مالياتر را که  رای نگهداری لشکريان 

گفته اند. و در مکات ات « قالن»ميگرفتند از ق يل: علوفه وتغار وغير  

جهت امرای خان، صادراً » اند  اند که:رامالياتر خو« قاِلن»رشيدی، 

اخ  ميشد . يعنر  رای ضيافت ومخار(  زرگان لشکری  ه هنگام   ٦«ووارداً 

لشکرکشيها ومسافرت های ايشان، در دورۀ غازان خان اين ماليات  ه نقد 

                                                 
۱
 ۱03۹،۱03۷،۱043،ص ۲جامع التواریخ، ج - 
۲
 6۹۹، ص۲پطروشفسکی، همان، ج - 
پوربهاءشاعر اسفزاری درقصیده ایکه درمدح عالء الدین جوینی،  مورخ ووزیر هالکو سروده ، از  - 3

 فقروفاقۀ مردم خراسان که نتیجۀ سنگینی مالیات وسوء استفده های مامورین مالی بود، اینطورمیگوید:

 جهان متفرق شدند و آواره           ز بی بیشمار ِقالن و زبی شمار قُبُچورهمه 
4
 ۷38پطروشفسکی، همان، ص - 
5
 ۲۲6، ص۲مرتضی راوندی،ج - 
6
 ۱۲3-۱۲۲مکاتبات رشیدی، صص  - 
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دستخوع « قاِلن»دريافت ميشد. خالصه مر توان گفت که معنر اص الح 

 ه صقو   مالياتهای « قالن»کلمه  دگر گونر و رصسب زمان ومکان،

 گوناگون ا ال  ميشد  است.

 علفه وعلوفه)عربی(: -۷

اولر  ه معنر خوراک انسان ودومر  معنر  خوراک  هار پايان 

سواری. معنر فنر يا اص الصر اين دوکلمه ع ارت است از گرفتن آ وقه 

يکر  وعلوفه  رای لشکريان وايل يان و اپاران سواری يا  ار ری. گاهر

ازاين دواص الح  ه جای ديگر و ه همان معنر اص الح دومر استعمال 

ميشد   است. اين ماليات که  رای رعايا  سيار سنگين  ود ، مدتها پيع از 

غل ۀ مغول نيز وجود داشته، صتر نظام الملک هم از آن سخن ميگويد. ولر 

ت وموجب در زمان خوانين مغول مقدار اخ  آن از رعايا سخت افزايع ياف

ً که صين جمع آوری ماليات های  فقر وخرا ر کار رعايا گرديد مخصوصا

مز ور انواع سوء استفاد  ها وتعديات نيز از  رف عمال ديوان  ه عمل مر 

آمد  است. علفه وعلوفه معموالً  ه جنس گرفته ميشد، مرالً رشيدالدين ضمن 

صتر يک من  سخن از اخ  علفه وعلوفه در زمان غازان خان ميگويد که

تغار)غله( ويک خروارکا ) يک  ارکا ( ويک گوسفند ويک من شراب ويک 

ولر از آغاز قرن  هاردهم جسته   1 مرغ زايد  رماخ  نمر گرفته اند.

گريخته در متون مقاديری  ود  که  ه نقد تسعير گشته  ود  است. ميتوان 

  ه دو معنر استعمال ميشد  :« علوفه»و« علفه»گفت که 

وعلين  رای « تغار»خ  آ وقه  ه مقدار زياد  ه خصوص آردا -1

 لشکر.

آ وقه وتوشۀ سفرايلخانان وقاصدان وعمال مسافر ديوان که رعايا  -۲

  ۲ موظف  ودند در هرمصل آنرا فراهم کنند.

 تغار:  -8

و ون رايات »  نانکه از نوشته های رشيدالدين  رمر ايد:

وفق  پس از  کار   ۳ «کرد   ودند.همايون)غازان خان(  ه دامغان نزول ن

                                                 
۱
 ۱033، ص۲جامع التواریخ رشیدی،ج - 
۲
 ۷38پطروشفسکی، همان،ص - 
3
 ببعد۷3۹، ص۲پطروشفسکی، همان،ج - 
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 ايلر  در آمدند ومالر  سيار از نقد وجنس  دادند »  ردن نيروی نظامر

« تغار»ميتوان صدس زد که   1 «وجهت لشکر تغار وگاو وگوسفند دادند.

صرف نظر از معنر کلر ترآن) آ وقه لشکر(  ه مفهوم مصدودتری يعنر)غله 

ت. اگر اين صدس راق ول کنيم معنر تغار  رای لشکريان( نيز  کارميرفته اس

تغار و مواشر »از  عضر اص الصات وجمالت متون موجود از ق يل: 

ويا اينکه از   ۲ « سيار از گاو وگوسفند) از فوشنج هرات(  يرون آوردند.

گوسفند وتغار » ويا اينکه  ۳ «گوسفند وتغار وشراب مر  ل ند.» رعايا

 خو ر روشن   4 «ر  زور مر ستانند.وشراب ومرغ وصوايج از موضع وقع

 ميگردد.

 ه معنر واصد وزن معادل « آ وقه لشکر»معه ا تغار، عالو   رمعنر

کيلوگرام و يشتر در مورد غله يا آرد نيز  کار ميرفته  ۲۹۵صدمن ت ريزيا 

 گفتۀ کراکوس گنجوی مؤرخ ارمنر در نيمه قرن سيزدهم از  5 است.

اتر ر ت  ود  مواد زير  رسم تغار اخ  هرفردی که نامع در فهرست مالي

 ناب، يک  ۳من  رنج،  ۲۰من شراب،  ۵۰من غله،  1۰۰»ميشد  است:

پول نقر  که جزء  ۳۰رأس و۲۰تير، يک نعل اسپ، يک رأس صيوان از هر

  ٦ اصلر همان صدمن غله  ود  است.

 تُمغا)مغولی(: -۹

وقر که  ارتولد معنر اين اص الح را صريصاً تعريف کرد  است: صق

و ازرگانان   ۷از صنعت ومشاغل وپيشه های مختلف شهری، صتر فواصع

  ۸ در  ازار اعم از تجارت کلر و يا خرد  فروشر اخ  ميگرديد  است.

تمغا در سرزمين های مفتوصۀ مغوالن، نخستين  ار توس  خوانين 

مغول متداول ومعمول گشت و  ه اصتمال قوی جانشين زکات شد   ود. 

اهل » رالدين خراسانر ميگويد: که درايران ق ل از غل ه مغول ازخواجه نصي

                                                 
۱
 کی، همانجاپطروشفس - 
۲
 ۱۹6-۱۷۷،ص۱دستورالکاتب، ج - 
3
 ۱۹6،ص۱دستورالکاتب، ج - 
4
 ببعد ۲86، ص۲همان، ج - 
5
 ،۹3سده مالیات، ص ۲۵- 
6
 ۹3سده مالیات، ص ۲۵- 
۷
 (دیده شود.۲8۹درباره تمغای فواحش )ص۲۹-۲8، ص۲دستورالکاتب، ج - 
8
 ۷4۲،ص۲پطروشفسکی، ج - 
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از زمان « تمغا»جزمالياتر نا يز،  يزی نمر گرفتند و« مال وتجارت

م ل  اين ماليات  ه نقد دريافت ميشد   ه مراتب   1  نگيز خان مشهور گشت.

 يشتر از زکات و ار سنگينر  ردوع مردم  ود  وپيشرفت صرفه ها  

 ازرگانر را درشهرها د ار وقفه ميساخته است. در زمان غازان وتجارت و

خان  ه منظور اصيای زندگر شهری در  عضر  الد، م ل  تمغا  ه نيم تقليل 

ولر  عد از غازان خان،   ۲ يک( ودر  رخر شهرها  الکل لغوشد. ۲۰يافت)

و  مجدداً تمغا روا( يافت،  نان ه در زمان جاليريان از شراب نيز تمغا ماخ

  ۳ ميگرديد  است.

شا   هماسب اول، تمغا را رای هميشه لغوکرد وماليات معتدل تری 

مينورسکر   4 ناميد  ميشد.« پنجه» رای پيشه وران وتجار وضع نمودکه 

ميگويد که: پنجه يا عوار  دستمزد پيشه وران را دو ند از   قه م کور 

:» الغو کرد وصکم نمود که  ا ُر نيز  نا رفرمانر رسم تمغا ر  5 اخ  ميکردند.

 درهيچ شهری و راهگ ری وممر، 

  ٦ «تمغا نگيرند، زيرا از ضوا   شريعت مصمدی  يرون است.

 باژ،باج:  -۱0

ميالدی  ه  1۸و1۷و 1٦صقو  ماخو   ر را  ها که  عدها در قرنهای 

نيز خواند  ميشد، اين ماليات در سراسر قرون « صقو  راهداری»نام 

 ان وايران وماوراء النهر متداول  ود.وس ر درافغانست

ماليات جنسر يا نقدی که از اغ ها ودرختان  ارور  باغ شمار: -۱۱

يکر  ود   وسا قه آن  ه عصر « رمارات»دريافت ميشد وظاهراً  ا ماليات

 ۳۰انوشيروان ميکشد و در زمان خوانين مغول نيز مرسوم  ود  وميزان آن 

 گرفته ميشد.درصد از هرد  من دو من  ه جنس 

 نانکه از مفهوم اين کلمه مستفاد ميگردد، اين  خانه شمار: -۱۲

ماليات از هرخانه ويا ازهر خانواردريافت ميشد . معلوم نيست که اين 

                                                 
۱
 ۷4۲،ص۲پطروشفسکی، ج - 
۲
 34یدی،ص مکاتبات رش - 
3
 ۱4۲، ۱38، ۱3۹، ۲8۹،صص ۲دستورالکاتب، ج - 
4
 ۷34پطروشفسکی، همان،ص  - 
5
 ۲۲4مینورسکی، سازمان حکومت صفوی، ص - 
6
 ۲0۷بابرنامه یا تُزک بابری،ص - 
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ماليات  ه موازات ماليات سرانه وجود داشته و يا در  عضر نقا  جانشين آن 

  1  ود  است.

ً ماليات سرانه  را م سرشمار: -۱3 يگفتند که رعايای اص الصا

غيرصصرانشين مغول صرف نظر ازمعتقدات دينر ايشان)از مسلماان نيز( 

ماخو  ميگرديد  و  رای نخستين  ار عد از غل ه مغول مقرر گشته  ود. اين 

ماليات سرانه( مشا هت «)ق  ور»اص الح از لصاظ مفهوم خود  ا اص الح

  ۲ دارد.

تأمين مصارف وزير و  مالياتر  ود  که  رای رسم الوزاره: -۱4

  ۳ دستگا  او دريافت ميشد  است.

مالياتر  ود که  رای تامين مخار( دستگا   رسم الصدارة: -۱۵

  4 صدارت که مصتمالً  اصن سا ن ال کر يکر  ود ، اخ  ميشد  است.

مالياتر  ود  که  رای صقو  عمال  رسم الخزانه یا حق السعی: -۱6

 خزانه گرفته 

دينار ماليات  ه عنوان رسم الخزانه يا ۲زان خان  قرار ميشد. درزمان غا

  5 صن السعر عمال ( اخ  ميشد.»

)اص الح فارسر است مترادف کلمه مغولر رسم شحنگی:  -۱۷

  ٦  اسقا ( مالياتر  ود که  ه نفع شصنه )قوماندان قوای نظامر( گرفته ميشد.

ه  سود )اص الح مغولر است(، مالياتر  ود  ک رسم داروغگی: -۱8

  ۷ داروغه)مامور امنيت شب)پليس( اخ مر گرديد.

مالياتر  ود  که  سود مساح اخ  ميشد  وع ارت از  خشر  حرز: -۱۹

 ر سرهر خرواری غله صکم » از مصصول زراعت  ود. وصاف ميگويد:

« مصارز»رفته  ود تا  هار من  علت مرسوم عمله ومؤنات نقل ونقصان 

 قول خوارزمر  رآورد مقدماتر مصصول « رزص  »معنر ديگر   ۸ « ستانند.

                                                 
۱
 ۱86،۲80،ص۲دستورالکاتب،ج - 
۲
 ۱86،۲80،ص۲دستورالکاتب،ج - 
3
 ۷۵۱،ص۲پطروشفسکی، همان،ج - 
4
 ۷۵۱پطروشفسکی، همان،ص - 
5
 ۷۵0پطروشفسکی، همان،ص - 
6
 3۵، ص۲دستورالکاتب، ج - 
۷
 ۹3سده مالیات، ص ۲۵- 
8
 438وصاف، ص - 
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«) صزر» مصمدا ن هندوشا  نخجوانر اين کلمه را  شکل   1 زمين است.

  ۲ زمقدم رمؤخر( م ا ن خوارزمر معنر ميکند.

قدامه  ن جعفر  غدادی  اپ صسين « کتاب الخرا(»در مقدمۀ 

 ه معنر  رآوردکردن وتخمين زدن « صرز»( اص الح ۲۰خديوجم) ص

مصصول زراعت تعريف شد  است که ظاهراً از خوارزمر گرفته  مقدار

( اين کلمه ۳۰۵ اشد. ولر در تعليقات  يل جامع التواريخ صافظ ا رو) ص 

زمؤخر( ض   شد  وتوضيح گرديد  که ، «) صرز» صورت متن يعنر 

صرز: ارزيا ر مصصول از نظر مالياتر يا ارزيا ر  های نقدی خرا() که 

ً خودکامانه  ود  است( توس  عامل ديوان  ه منظور وضع خرا( در  غال ا

والياتر که   ن يرلي  خرا(  ه نقد مر  ايست اخ  شود. صرز صقر  ود که 

 کسر که مامور وصول ماليات يا تعيين م ال ات ديوان  ا ت مصصول  ود، 

( هم  ه همينگونه اخير ۳۷۹مر پرداختند. در تصرير تاريخ وصاف ) ص 

 است.شرح وتعريف شد  

مالياتر  ود که  ه نفع تصصيل دارن ويا  حق التحصیل: - ۲0

در هزار دينار ماليات  ۲۰ماليات اخ  ميشد.ميزان اين ماليات « مصصالن»

 ون مضمون » ( وصاف ميگويد:۸٦) ۳ وصولر از اين  ا ت گرفته ميشد.

يرلي  جمهور را ت لي  کردند، ملوک وصکام  واس ه اخراجات ومصالح 

مصصالن  ر هر شع دينار، ديناری  ونيم ديگر  نانکه ر عر از ايل يان و

اصل خرا(  اشد صوالت کردند.... د  يازد  مصصالنه  ا رسم الخزانه از نا 

  4 « ه گشت مصصالن در عو  مهلت، رشوت وخدمت مر ستدند.

اين دو صن در فرامين عهد جاليريان  حق التحریر وحق التقریر: -۲۱

 م ومتصرفان واليات ومعافيت از ماليات ديد  ميشود.مر و   ه انتصاب صکا

و نين مينمايد که اين دو ماليات در اختيار وزير اعظم  ود  و ه جنس اخ    5

                                                 
۱
 6۲مفاتیح العلوم خوارزمی، ترجمه خدیوجم، ص - 
۲
 «حق الحرزی»۱4۹،ص ۲دستورالکاتب،ج - 
3
 ۱۷۷، ص۲دستورالکاتب، ج - 
4
 438وصاف، ص - 
5
 ۹۱، 86، ص۲دستورالکاتب، ج - 
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نيز وجود 1۵و 14ميشد ) مانند غله، قند وغير ( اين صقو  در قرنهای 

  1 داشته است.

صقر  ود  که  رای نگهداری وتامين مصارف  حق التولیه : -۲۲

روصانر عاليرت ه که تصدی امور همه موقوفات کشور را  ه عهد   مامور

  ۲ داشته ماخو  ميگرديد  است.

صقر  ود  که  رای عملۀ دارلضرب سکه ها وپول  حق النار: -۲3

  ۳ عيار اخ ميشد  است.

ظاهراً  ا صن التصرير مشا هت دارد ولر صقوقر  حق االنشاء: -۲4

 نتر که ا ن هندوشا  م ل  آن رادر  ود  مختص  ه متصدی داراالنشاء سل

  4 صن موالنا سعدالدين شيخر ، ساالنه  يست هزارقلمداد ميکند.

رسمر  ود  که  عنوان منصب  يکر از اشخاص  حق التعدیل: -۲۵

داد  ميشد وهي کس ديگر غيراز شخص مسئول، صن التعديل ماليات ها را 

التعديل گرفته ميشد. نداشت.   عاً  رای  نين شخصر م لغر  ه عنوان صن 

در عهد جاليريان  اری کسر  نام فخرالدين اصمد مسئول کل صن التعديل  ود  

  5 است.

رسمر  ود  که در مقا ل مشور  های قانونر  حق القانون: -۲6

ساالنه م لغر مرسوم از رعايا گرفته ميشد  و ه « قانون نامه» م ا ن

  ٦متصدی قانون نامه تصويل ميگرديد.

اشتقا  اين کلمه قدری م هم است. پ روشفسکر آنرا  م :ااُل -۲۷

يکر ميداند و در « پيغام»ترکر(  ه معنر پيغام رسانند  و«)ااُلم» اکلمه

اص الح مالياتر ع ارت  ود  از پرداخت مخار( نگهداری پيکان ويا پيغام 

  ۷رسانندگان مسافر، توس  رعايا.

                                                 
۱
 ۷۵۱-۷۵0، ص۲پطروشفسکی ، ج - 
۲
 ۲0۷، ص۲دستورالکاتب، ج - 
3
 ۱6۱، ص۲دستورالکاتب، ج - 
4
 ۲۱۲، ص۲دستورالکاتب، ج - 
5
 ۱46، ص۲دستورالکاتب، ج - 
6
 ۱46 -۱45، ص۲دستورالکاتب، ج - 
۷
 ۷۹6، ص۲پطروشفسکی، ج - 
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وپيک است که رعايا  ه مفهوم اص الصر آن اسپان  اپار  ااُلغ : -۲8

درخواست رئيسان  اپار رای ع ور خدمتگزاران دولت از يک ايستگا  يا 

مرکز اپار) پستۀ دولتر(  ه ايستگا  ديگردر اختيار شان ميگ اشتند. اصتماالً 

« صن يام»را از ترکان اخ  کرد   ودند. االغ يا « االغ»مغوالن اص الح

« يام»ر  ه آن  ريد و ه مغولر آن را  ادستگا   اپار يا پست دولتر) در عر 

ميگفتند( مر و   ود  و در زمان خوانين مغول اين ماليات  مراتب  يشتر 

وشرح نتوان داد » رشيدالدين ميگويد:  1 ازهر دور  ديگر سنگين  ود  است.

که هرسال  ند االغ دراز گوع از رعايا وتجار وغيرهم ميگرفتند 

مر شکستند ورعايا از  رزيگری وکار و ندهزار رعيت را سرودست وپای 

  ۲ «کردن  از ميماندند.

)مغولر( يعنر عدۀ سپاهيانر که ازفالن  ناصيه يا مصله چریک: -۲۹

 رای وظيفۀ نظامر تعيين ميشد  وغال اً اميران تومان وهزار  وصد  و دهه 

وساير امرای  زرگر که صاص ان سيورغال وتيول  ودند، عهد  دارآن  ودند. 

ً در دو » نفر( يک مرد  ه عنوان 4۰رۀ مغول از هشت خانواد ) تخمينا

گرفته ميشد.ولر ظاهراً اميران تومان که از امرای  زر  فيودال   ۳« ريک

 ودند، در  سياری موارداز دادن  ريک  ه صکومت  ه  هانه های گونه گون 

« هشت نفری»در دور  های  عدی اين رسم را  4 خود داری مينمودند.

د، يعنر از هرهشت نفرمرد يک مرد) يا از هرهشت خانوار يک نفر ميگفتن

 ميگرفتند واين اص الح در کشورما تا عهد امانر معمول  ود  است.

يعنر صقو  ومالياتهای غير قانونر وعوار  مصلر  ُشلتاقات: -30

که از  رف مالکين فيودال يا مامورين مصلر وضع ميشد  است. ه عقيد  

که معنر لغوی « سلتغان»ت) جمع معرب کلمه مغولر پ روشفسکر، شلتاقا

اين اص الح  5 است، يعنر  هانه  رای  زور گرفتن  يزی.(«  هانه»آن 

ً در متون  رای رساندن مفهوم که از رعايا « ماليات های غيرقانونر»غال ا

                                                 
۱
 ۱04۵، ص۲جامع التواریخ رشیدی، ج - 
۲
به معنی )جنگجو( میداند. سازمان اداری  مغولی« تسریک»مینورسکی، کلمه چریک را از ریشۀ لغت - 

 (۱، ح۵8حکومت صفوی، ص
3
 ۷۷3-۷6۹، ص۲پطروشفسکی، ج - 
4
 ۷۷3پطروشفسکی، همان، ص - 
5
 ۱۵4،۲8۵،۲۷۲،۱46، ص۲دستورالکاتب، ج - 
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وع ارت  ود از شلتا  صکام، شلتا  شصنگر،   1 اخ  ميشد ، آمد  است.

  يورت، شلتا  معهود وغير معهود، شلتا  متصديان شلتا  ناموجه، شلتا

  ۲ وغير .

  ۳ )عر ر، جمع شنقصه  ه معنر کوشع وتمام کردن(شناقص: -3۱

واز لصاظ مفهوم  ا اص الح شلتا  مشترک است و در مورد مالياتهای غير 

در دوران پيع از غل ه « شنقصه»قانونر  کار ميرفت ومعنر اص الصر 

.  وريکه راوندی ميگويد: در زمان مصمدخوارزمشا ، مغول دانسته شد   ود

غالمر مشهور وظالم  ود، ايالت همدان  ستد »نورالدين کجکه صاکم همدان 

ونه  ندان ظلم و ر رسمر کرد که در وهم ايد وتنور شنقصه  نان گرم شد 

  4 «که همدان ونواصر آن  سوخت.

 قول وصاف )ترکر( مالياتر  ود  است فو  العاد  که تبغور: -3۲

ساصتگر  ريک منصور، کررهم هللا ونصرهم که  صفظ مشغول » رای

  وری که ازهرد  دينار خرا( يک دينار » از مردم اخ  ميشد:«  وند.

  5 « يرون ازفرع مقرر  دهند.

)عر ر( ظاهراً اين دو اص الح مترادف و ه تفاوت وتوفیر: -33

يجه وصول صد اعلر است که در نت«  خير  ياپس انداز»و« اضافه»معنر

در ند »هجری ۷۰4ميزان ماليات صاصل ميشد . وصاف ميگويد، درسال 

واليت که مق عان ملتزم و توفير شد   ودند، م ال  مال از اصل خرا( مقرر 

« توفير»واز اينجا نيز معلوم ميشود که اضافه ماليات را  ٦ «قاصرآمد.

 ميناميدند.

لدين ضمن شمارع صقو  اين اص الح در تاليف رشيدا زواید: -34

وماليات های ديوانر )که اراضر اشخاص از پرداخت آنها معاف گرديد  

وازفصوای کالم رشيدالدين پيداست که معنر   ۷  ود( مشاهد  مر شود.

                                                 
۱

 ۱44همان، ص
۲
 ،۲8۹، ۱86همان، - 
3
 ۲88، ص۲راوندی،ج - 
4
 ۷3۵، مقایسه شودباکشاورزی ومناسبات ارضی،ص 438وصاف، ص - 
5
 438وصاف، ص - 
6
 دیده شود. ۱068جامع التواریخ رشیدی، یرلیغ غازان خان بعد ازص - 
۷
 43۹وصاف، ص - 
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فرياد رعايا از م ل  » يکر است. وصاف ميگويد:«توفير»اص الصر آن  ا 

د مضاعف که گرفته ت غور که  صکم يرلي  مقرر شد  نيست، ايشان از زواي

  1 «اند ناالنند.

: )مغولر  ه معنر اضافه( که  ه همان معنر ماليات نماری -3۵

اضافر ماخو  از رعايا  کار ميرفته ومعنر اين کلمه را ارتولد، 

  ۲ مر آورد.«توفير»و« زوايد»مترادف

گروهر از مالياتها  ود  که  رخر دايمر وپار  ای  اخراجات : -36

رای تامين مصارف نگهداری عمال دولت وخر( آنها  ه   ور اتفاقر  

عناوين مختلف از ق يل: اخراجات مقرری، اخراجات خواتين، اخراجات 

زاويه) ظاهراً، گوشه نشينان(، اخراجات ديه ها، اخراجات خانقا ، اخراجات 

ضروری، اخراجات صادر ووارد، اخراجات شهر، اخراجات را  وغير  از 

 ه اخراجات فو  العاد  يا اتفاقر که در دفاتر ماليات   ۳ رعايا گرفته ميشد.

  4 )يعنر خار( ازدفتر( ميگفتند.« ر ت ن ود)خارجيات

مالياتهای که  رای تأمين مصارف ومخار( نگهداری  مرسوم : -3۷

خواند  « مرسوم»صاصب منصا ان وکارمندان دولتر ماخو  ميگرديد ،  نام

مرسوم وجهر را » ضيح ميکند که:ميشد. نخجوانر در دستور الکاتب تو

گويند که ديوان  کسر دهد در عو  خدمتر که م اشرآن  اشد. وآن وجه 

« ساليانه  ود و ون آن کسر ترک آن خدمت کند، مستصن آن مرسوم ن اشد.

انواع مرسوم ع ارتند از : مرسوم ديوانر، مرسوم صاصب جمعر اموال، 

، مرسوم يورت ر، مرسوم مرسوم مصرری، مرسوم نظارت، مرسوم ياساولر

  5 نيا ت وزارت وغير .

                                                 
۱
 ۲80، ص۲، مقایسه شودبا دستورالکاتب، ج۷3۵پطروشفسکی، ص - 
۲
 38۹، ص۲دستورالکاتب، ج - 
3
 ۷۵۱پطروشفسکی، ص - 
4
 4۷6، ص۲دستورالکاتب، ج - 
5
، رشیدالدین گوید: از توازیع تکلیفات واخراجات دیوانی ، 3۱۵، ۱86، ۲8، ص۲دستورالکاتب، ج - 

 (۲8-۲۷مکاتبات رشیدی، ص«)خراب وبایر شده واز تخم وعوامل مستاصل گشته.
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مالياتهای گوناگونر  ود  که  صورت فو   تکلیفات دیوانی: -38

العاد  واتفاقر گا  گاهر  ر مردم تصميل ميشد . ا ن هندوشا  نخجوانر از 

  1 ياد ميکند.« تکاليف معهود وغير معهود»مالياتهای غيرقانونر واتفاقر  نام 

عنر فنر اين کلمه نيز روشن نيست وظاهراً نوعر از م توقعات : -3۹

اخراجات  ود  است که   ور غيرقانونر از مردم اخ  ميگرديد و ا رشو  

  ۲  ندان فرقر نداشته است.

اشتقا  اين کلمه که آيا ازمادۀ قسم)  ه معنر سوگند(  قسمات : -40

معنر فنر است يا از ريشۀ قسمت کردن وتقسيم نمودن، معلوم نيست. وشايد 

  ۳ آن مالياتر  ود   اشد.

 ه معنر تقسم، اين اص الح درصالر که هم ون يک  توزیعات : -4۱

اص الح مالياتر در متون عهد جاليريان ديد  ميشود.)مکات ات رشيدی 

ودستور الکاتب(ولر معنر فنر آن روشن نيست. مينورسکر  ۳4-۲۷ص

» وصاف ميگويد:  4 نزديک است.« قسمات»صدس ميزند که مفهوم آن  ا 

االف ناواجب وموزعات وقسمات مسمر  هر اسمر و مرسوم  هر رسمر 

  5 «خار( از خرا( استخرا( ميگرديد.

)ترکر  ه معنر سوگند وفاداری  ه سل ان( ولر در ساوری : -4۲

ايران   ه مفهوم پيشکع اج اری ايکه از  رف رعايا در موقع ورود سل ان 

 ه  ه مصل شان و يا  رای گستردن مجالس  زم يا صاکم يا ماموران عالر رت

ايشان ويا اعياد م ه ر و ملر و غير  پرداخته  ميشد  و يشتر  ه جنس  ود  

 ه معنر تصويل اج اری غله)تغار(  ود ، « ساوری»است.  ه ع ارت ديگر

منتهر ظاهراً  صورت پيشکع وهدايا.  موجب يکر از فرامين غازان خان 

  ايکه  رسم ساوری  دستگا  ايلخان تقديم ميشود، مقرر شد   ود خيه شير

 ً درمنا ع قرن   ٦ کيلوگرام( وزن داشته  اشد. 1۵ ايد پنج من ت ريز) تقري ا

 پانزدهم از انواع پيشکشهای اج اری اين ور ياد شد  :

                                                 
۱
 ۲80-۲۷3، ص۲دستورالکاتب، ج - 
۲
 ۷3۲، مقایسه شودبا پطروشفسکی، ص3۱۵، ۲دستورالکاتب، ج - 
3
 ۷33پطروشفسکی، ص - 
4
 438وصاف، ص - 
5
 ۷۵3ص پطروشفسکی، - 
6
 ۷۵5پطروشفسکی، ص - 
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 پيشکع :   ورکل هرنوع هديه ای را اصتوا ميکرد. -الف

 اسالمر تقديم ميشد.عيدی : هديه ايکه  مناس ت دوعيد  زر   -ب

 نوروزی: هديه ايکه  مناس ت سال نو شمسر اهدا ميشد . -(

سالمانه: هديه ايکه  ه هنگام ت ريک گفتن مقام ومنص ر ويا  -د

  1 مناس ت جشنر هنگام صضور يا ر تقديم ميشد  است. 

شيالن  ها: )ترکر( هديه ايکه  رای  زم گستردن ويا ضيافت گرفته  - 

 ميشد.

) مغولر(  ه معنر هديه ها وغير  پيشکشر های اج اری که ترغو: -و

رعايا  ه عمال صکومت وهم نان  ه مقدار وميزان را ت  ه مالک خويع نيز 

  ۲ تقديم ميداشته است.

ليصات ولوازم در ار )ترکر( مالياتر  ود  که  رای تسکرکیارق: -43

  ۳ ت.وشهزادگان وامراء ولشکريان ايشان ماخو  ميگرديد  اس سل ان

) ترکر( گرفتن آ وقه  رای ايل يان وديگر شوسون: -44

 .4خدمتگزاران دولتر 

عر ر(صن سل ان در تصاصب  -)مغولر  بالرغویا طیارات : -4۵

اموال مردگان  الوارش وفراريان يا غاي ان مفقوداالرر و يزهای گم شد ، 

جه است. خوا«  الرغو» يارات گفته ميشد. معادل اين اص الح در مغولر

را يزهای گمشد  معنر ميکند «  الرغو»نصيرالدين  وسر اص الح مغولر

 الرغو در » همين گونه تع ير شد  است:«  الرغو»و در دستورالکاتب نيز 

عرف مغول گمشد  را گويند که آن را خداوند پيدا ن اشد،  ون غالم و 

کان را غالمان وکنيز«  الرغو»دستورالکاتب ضمناً   5 «کنيزک و هارپای.

واسپان وشتران وگوان وخرانر ميداند که صاص ان عقب ماند   اشند وعادتاً 

  ٦ هنگام کوچ اردو از ييال   ه قشال  و العکس پديد مر آمد  اند.

 الرغو  ا زندگر صصرانشينان ار ت ا  داشته است. از لصاظ « صن» نا رين

                                                 
۱
 ۷۵5پطروشفسکی، ص - 
۲
 ۷۵5پطروشفسکی، ص - 
3
 ۷۵5پطروشفسکی، ص - 
4
 یکی بوده است.« علوفه»، محتمالً این مالیات با ۲83،ص ۲دستورالکاتب، ج - 
5
 ، ۷۱ -6۷،ص۱دستورالکاتب، ج - 
6
 همانجا- 



 276 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

و  وعوار  رعايا، گ شته از ماليات ها  ار سنگينر  ردوع ايشان  ود  صق

ديگری که  ه سود دولت و يا فيودال های مصلر مر پرداختند وجود داشته که 

است که تا اين اواخر در «  رح»کمر شکن  ود  است. و از جمله يکر هم 

 کشورما روا( داشته است.

شامل دو معنر زير ميشد: اول  شهرنشينان و روستائيان  طرح: -46

های دولتر را  هر قيمتر که مقامات مکلف ومج ور  ودند، مصصوالت ان ار

مز ور تعيين کنند خريداری نمايند وقيمت آن را نقداً  پردازند و عد  ين خود 

ورعايا سرشکن وتوزيع کنند. رانياً  فروع اج اری مصصوالت  رف 

اصتيا( دولت  ه قيمت نازلتر از نرخ  ازار و دراين صورت رعايا مج ور 

پائين تر از  ازار  ه صاکم مصل  فروع  ودند مصصوالت خود را  ه نرخ 

  1 رسانند.

اين ماليات توس  متغل ان در اراضر ملکر وصتر از  مخاطبات: -4۷

 متوليان اوقاف  زور گرفته ميشد.

مالياتر  ود  که از رعايا  رای مصارف خانواد  های  آش : -48

« اخراجات خواتين»سل نتر وامرای  زر  اخ  ميشد  ومترادف اص الح

 مآخ  عهد جاليريان  کر شد  است. در

مالياتر  ود  که از رعايای واليات  رای  وجوهات مساس: -4۹

  ۲ مخار( صنعتگران دولتر اخ  ميشد  است.

نوعر ماليات نا مشروع نظير تمغا شراب  حق البیمانچه: -۵0

هجری همرا   ا ماليات فواصع  ۷۵۹وماليات فواصع  ود  که از ا تدای سال 

  ۳ اب ممنوع گشت.وتمغای شر

ماليات فو  العاد  ايکه از روستائيان وشهر نشينان   عوارض: -۵۱

توس  ديوان ويا ملوک وامرای فيودال  ه منظور تامين مخار( فو  العاد  از 

ق يل: جنه وجشنها وتشريفات خانوادگر در اری ومانند اينها، اخ  ميشد. اين 

عروضر سمرقندی مينويسد  رسم ق ل از غل ه مغول هم متداول  ود  است.

که سل ان مصمودغزنوی  رس يل عنايت نس ت  ه رعايا  لوک 

                                                 
۱
 ۷۵۷پطروشفسکی، ص - 
۲
 ۱۷6، ۱۱3، ۲80،330،ص۲دستورالکاتب،ج - 
3
 ۲۹0،ص۲دستورالکاتب، ج - 
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خر( آن سال ايشان را   خشيد واز عوار  شان مصئون » لمگان)لغمان(

  1 «داشت.

مالياتر فو  العاد  « عوار »در دوران فرمانروائر مغوالن  ا اينکه

ردی گرفته ميشد. شمرد  ميشد معه ا   ور دايم و هر  هانه و در هر مو

عوار  علر الرسم  ه نقد اخ  ميشد. سيفر نمونۀ  ارزی از عوار  را 

امير يساول)صاکم مغولر خراسان(  ه رسم آنکه شهزاد  يسور) » نقل ميکند:

يساور( را وی خواهم کرد ، م ل  سيصد هزاردينار رواليت خراسان قسمت 

د را گفت که کرد وپنجا هزاردينار  رخلن شهرهرات نوشت وعمال خو

ميخواهم دريک هفته اين سيصدهزار دينار را  ه خزينه معمورۀ من رساند  

 اشيد. در روز عيد قر ان از جمله نواب او يکر خضر ودوم فيروز ا پنجا  

سوار  ه هرات آمدند وهم از گرد را  خلن شهر را  ه زخم  وب و ما  

 سته  يرون  مجروح گردانيدند وخلن را از مسجد جامع  ه تعدی کردن

آوردند وهر کس که ميگرفتند صد دينار ودويست دينار  راو صواله ميکردند 

و در سو  وا راف قرب دويست تن را  ه شکنجه خسته و يکار گردانيدند. 

القصه روزديگر هنگام زوال م ل  پنجا  هزاردينار ازاسکان هرات  ستاندند 

د خراسان ز ان و ندگان خدای وعزوجل  ه درشهر هرات و ه درکل  ال

  ۲ « دعای  دونفرين امير يساول  کشادند.

اخ  اين وجه  ا شکنجه وضرب وشتم اهالر توأم  ود  و ا غارت  

 ۷1۹اشکار  ندان تفوتر نداشت. درجای ديگری سيفر ميگويد که درسال 

سه سال مردم هرات از زصمات قالن وق  ور » م( 1۳۲۰هجری )=

  ۳ لم شدند.عوارضات ديوان خراسان معاف ومس

عوار  نه تنها در دولت هالکوئيان  لکه در ديگر دولت های 

 نگيزی نيز متداول  ود  است و در قرن پانزدهم وشانزدهم وزمان صفويان 

  4 نيز درايران وافغانستان وجود داشته است.

                                                 
۱
 ۱8چهارمقاله عروضی سمرقندی،ص  - 
۲
 64۹،۷8۲سیفی هروی، ص - 
3
 ۷4۵سیفی هروی، ص - 
4
 ۷34پطروشفسکی،ص - 
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 يگار از زمان ساسانيان متداول  ود  و ه معنر  بیگاریا بیغار: -۵۲

نفع دولت يا مالک فيودال  ود که  ه نصو خاصر  ين  کار اج اری رعايا  ه

 رعايا سرشکن ميشد.

نفر مر  ايست در  ۳-۲وعلر الرسم از هرجفت يک نفر وگاهر هم 

 معنر جمعيت «) صشر»کار  يگار شرکت جويند.  يگار که اص الح عر ر

وازدصام( و)  قول ع اس اق ال در تاريخ مغول يعنر  ريک  معنر قشون 

(، مترادف اوست وهردوی آن در ۳۷سر از  کار ميرفته)صغير منظم و

 افغانستان وايران تا اين اواخر متداول  ود. معموالً در امور آ ياری

)صفرنهرها وکاريزها وتنقيه مرتب آن( واصداش  ندهای خاکر وساختمان 

صصارها وقلعه وکاخ ها وعمارات دولتر،  ريدن وپاک کردن جنگل  رای 

 ه موجب ياسای  نگيز،  يگار نوعر   1 گرفته ميشد.زراعت، وغير   کار

  ۲ ماليات فردی  ود که صتر زنان هم ازآن معاف ن ودند.

 نانکه دراول هم اشار  شد،  يگار مدتها پيع از غل ه مغول معمول 

 ود  ولر در قرن سيزدهم  ه ميزان  سيار وسيع تری  کار گرفته شد 

 ر  يشتر خان  ومان ايشان شد.وسنگينر  ارآن  ردوع رعايا موجب خرا 

ً  ه  از گفته های سيفر  نين  رمر ايد که ملوک کرت هرات غال ا

مقياس وسيعر   ه کار اج اری رعايا متوسل ميشدند و  دان وسيله عمارات 

م( ملک 1۳۰۰هجری)٦۹۹ستر  خويشرا  رپا ميداشتند. مرالً درسال 

رداگرد هرات فخرالدين کرت سل ان هرات  ون خواست صصار جديدی گ

تمامت رعايای هرات واسفزار وغرجستان وآزاب وهرات رود و »  رپاکند

 فوشنج و خر  و کوسويه و  اخرز را  ه عمارت  ر( و  اروی و خند  

  ۳ «مامور گردانيد.

سال ين هرات رعايای ملوک خويع راکه سرکشر کرد   ودند،  رای 

م( صسام الدين 1۳۰1ری)هج ۷۰1مر  ردند. درسال «  يغار»تن يه ايشان  ه 

                                                 
۱
درتاریخ بیهقی در موردحشر وبیگار مطلبی میخوانیم که سلطان مسعود غزنوی برای ساختن قصری  - 

مرامعلوم است که دوچندین »کوتوال میگوید:  هفت میلیون درهم خرج کرده بود وبیهقی از قول بوعلی

 (۵00-4۹۵تاریخ بیهقی، ص«)میلیون( حشر وبیگار بوده است.۷آن)
۲
 ۲۲، ص۱جهانگشای جوینی،ج - 
3
 443سیفی هروی، ص - 
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ملک اسفزاری  ه ملک فخرالدين ملک هرات خرا( نپرداخت. ملک 

صصار شهر اسفزاررا  گرفت و سر را »فخرالدين نيز  ياری لشکريان مغول

از مخالفان ومعاندان اسفزاری  کشت قرب هفتصد تن را  زنجيرکشيد 

را زن  وصصاری  ند که در روستاقات  ود فتح کرد وتمامت مردم اسفزار

ومرد و ازاد و ند   ه هرات فرستاد و دويست تن را از خواجه گان 

و ه   1 ومتموالن دوشاخه کرد و سرو پا  رهنه وپياد   ه شهر هرات آورد.

  ۲ «گل کشيدن وخند  وخشت زدن مامور گزدانيد.

م( ملک غياش الدين کرت، پس از 1۳1۹-۲۰هجری) ۷1۹درسال 

جماعتر را که از » فرا  که تا ع وی  ود:م يع ساختن ملک ينالتگين ملک 

صصار  يرون آمد   ودند، زنجير کشيد و ه کار عمارت خند  و  ار  صصار 

وفراهيان هر روز تا نماز ديگر در پای صصار » ...  ۳ «مامور گردانيد.

وصمام وکوشک وصو  و خانقاء ملک اسالم گل ميکشيدند وخشت ميزدند 

 روش فو( فو( وگرو  گرو  دهگان و عد از نماز ديگر  ون فروع م

وپنجگان در  ازارها وکويها وسرايها ميگشتند و ه گدائر واظهار  ينوائر 

  4 «خورع وپوشع صاصل ميکردند.

گاهر خانان وفيوداالن خود مصل در ظلم  ه  يگار کشيدن رعايای خود 

از ملوک وار ا ان مغولر دست کمر نداشتند.  نانکه يکر از ملوک کيانر 

تان  نام ملک ظريف درنيمه دوم قرن دهم هجری) ظاهراً درسال سيس

هن( که مردی  غايت خشمناک وسفاکر  ود، در من قۀ جارونک ۹۹۰

وآن قلعه را مردم » سيستان قلعه ير درساصه شصت جريب زمين  رح کرد:

 ر زر   ه تعدی ساختند واز سرکارملوک وسرکارخاصه ملک الملوک) 

ملک جالل الدين کيانر( همه وقت مرد  لب  ملک نجم الدين مصمودپدر

ميکرد ورضا ميدادند و دوسال داروغگر  ر زر  را ملک الملوک  ه او داد  

 ود. مردم  ر زر   ه شب کار ميکردند و مردم صو  دار وُکندر را  ه روز 

کار ميفرمودند ومردم  ر زر  را که يک روز  مر آوردند،سه روز و هار 

                                                 
۱
 ۱44سیفی هروی، ص - 
۲
 3۷۹، ۱44سیفی هروی، ص - 
3
 ۷4۲سیفی هروی،- 
4
 3۷۲سیفی هروی،ص- 
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گرسنه کار ميفرمودند، تا مدت يک سال اتمام قلعه روز نگا  ميداشتند و

  1 «داد... ودرغزای مظفرصسين ميرزا در ميان جنه کار ميکردند.

از لصاظ رعايای روستائر سنگين تراز همه  يگارها،  يگار ساختمانر 

 ود، زيرا رعايا از اراضر وخانه های شان دور مر شدند وغال اً در ارر ظلم 

ازگرسنگر وناتوائر  در هنگام کار جان مر دادند.  و ر  اکر ملوک وصکام

صفر نهر وتنقيه کاريزها واصداش  ندهای خاکر وگزی وکشيدن جاد  ها 

و ستن پلها گر ه کاری دشوار است، ولر  ون را  ه ئر  ا معيشت رعايا 

 دارد،  سيار گران تمام نميشود.

 :)عر ر(  ه معنر صن اقامت ومترادف است  ا کلمهنزوله -۵۳

. پس از يگار، ۲ ه معنر  زورجای دادن در منزل  کسر« قنغله»مغولر

سخت ترين تصميلر  ودکه  ر رعايا شهری ودهاتر  ه عمل ميآمد. مردم 

مج ور  ودند صاصب منصا ان لشکری، ايل يان، عمال ديوان، امراء، 

 اسقاقان)شصنه گان( و زرگان وعمله وا رافيان ايشان را در خانه خويع 

امعينر پ يرائر کنند ومنزل واراريه خود را دراختيار ايشان  گ ارند درمدت ن

  ۳ وغ ا تهيه کنند وهمه گونه وسايل آسايع وخوشر ايشان رافراهم نمايند.

را تنها خوانين مغول  رقرارنکرد  « صن نزول» نان مينمايد که 

ود   ودند،  لکه از دير  از از غل ۀ مغول وجود داشته و رعايا ازآن شاکر  

اند، ولر در زمان خوانين مغول صن نزول صورت فو  العاد  زشتر را پيدا 

کرد و ه مقياس  سيار عظيمر  کار  سته شد. دراين  ار  قول رشيدالدين 

وهر  اسقا  که  ه واليتر ميرفت » صريح ترين گوا  است آنجا که ميگويد:

ومر کمينۀ صدخانه مردم مر  رد وتمامت خانه های ار اب ورعيت فر

آمدند...  ون تغای پسر يليسودر را از شصنگر يزد معزول کردند وکسان او 

 يرون ميرفتند اصتيا  رفت و در هفتصد واندخانه متعلقان ايشان نشسته  ودند 

و  الضرور  هترين خانه پيوسته نزول خانۀ ايل يان وشصنگان مر  ود و نان 

دند گورخانه ميکردند شد که کس خانه نمر يارست ساخت وآنها که ساخته  و

واسم ر ا  و مدرسه  رآن مر انداختند ومعه ا فايد  نميداد و سياری از مردم 
                                                 

۱
 ۲60-۲۵۹ملوک درتاریخ سیستان، صملک شاه حسین کیانی، احیاءال - 
۲
 ۷63پطروشفسکی، ص - 
3
 مسکو۱۹64، طبع ۱۱8، ۱۱۷، ص۱دستورالکاتب،ج - 
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درخانه ها  ا ل کردند و در زير زمين درهای دشوار ممر مر ساختند تا 

 اشد که اختيار نکنند وهم نان ديوارمر شگافتند و فرودمر آمدند... و در 

آنجا  ه يک ارگر در زصمت وع اب  هرمصله ايکه ايل ر فرومر آمدی، خلن

مر افتادند.  ه غالمان ونوکران)خدام لشکری( ايشان از  ام ودر خانه های 

همسايگان در ميرفتند و يزهايکه مر ديدند  رميگرفتند و ک وتر ومرغان 

ايشان را  ه تير ميزدند و سيار  ود که تير  را فال مردم آمدی وهر ه از 

 هارپا يافتندی ازآن هر آفريد  ای که  ودی ماکول ومشروب وجنس و علف 

ر ودندی وخالين درآن زصمت گرفتار وهر  ند فرياد وفغان مر داشتند، هيچ 

  1 «آفريد  از امراء و وزراء وصکام  ه فرياد نميرسيد.

غازان خان،صن نزول رالغوکرد وامر نمود تا مسافرخانه های خاص 

ن خان  ارگرانر را که  ردوع دولتر در هرشهر نا کنند. اين اقدام غازا

رعايا سنگينر ميکرد،  سيارس ک ساخت. اما در زمان ايلخان ا وسعيد هادر) 

  ۲ وشايد هم پيع ازآن( صن نزول مجدداً متداول شد.

قيام روستائيان قريۀ  اشتين خراسان که  نام نهضت سر داران مشهور 

غولر آغازشد ورفتار ناهنجار  ند مامورم« نزول»گشت،  رارر همين رسم

که درخانه دو  رادر از اهل قريه  اشتين س زوار نزول کرد   ودند وعالو  

  رنان واب، شاهد وصتر زنان آن دو رادر را نيز م ال ه ميکردند.

راوندی  ه نقل از مجمل فصيصر وفصيح اصمد فصيصر  ه نقل از 

پنج » م لع السعدين در  ارۀ آغاز جن ع مردمر سر داران  نين مينويسد:

نفر ايل ر مغول درخانه صسين صمز  وصسن صمز  از مردم قريه  اشتين 

منزل کردند واز ايشان شراب وشاهد  ل يدند ولجاح کردند و ر صرمتر 

نمودند. يکر از دو رادرقدری شراب آورد وقتر که ايل يان مست شدند، 

د. شاهد  ل يدند وکار فضيصت را جائر رسانيدند که عورات ايشان را خواستن

دو  رادر  اهم گفتند ديگر تصمل اين ننه رانخواهيم کرد،  گ ار سرما 

                                                 
۱
 ۱۱0۹، ص۲جامع التواریخ، ج - 
۲
 ۱۱۱۱، ص۲جامع التواریخ، ج - 
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 دار رود، شمشير از نيام  رکشيدند وهر پنج مغول را کشتند واز خانه  يرون 

  1 «آمدند وگفتند که ما: سر دارميدهيم، قيام  دين  رين آغاز شد.

 سياری از جوانب ماليات دور  مغول وتيموری تا کنون نيزروشن 

نيست وقا ل  صش وگفتگواست ،فق  آن ه مسلم است اين است که رسوم 

مز ور  رپايۀ  هر  کشر وسودجوئر  يرصمانه از مردم روستائر وشهری 

م تنر  ود  است. وميزان مالياتهای گوناگون ومکرر در مکررکوچ نشينان 

فيودال  ه هيچ وجه  ا س ح صيات روستائيان که نيروی عمد  توليد 

 ودند م ا قت نداشته است.کشاورزی  

ً در عهد  تش راتر که در زمان غازان خان وجاليريان) مخصوصا

م( وسل ان اويس 1۳۵٦- 1۳4۰هجری =۷۵۷-۷41سل ان صسن  زر )

م(  رای اصالح اساس مز ور وس ک 1۳۷4-1۳۵٦هجری = ۷۷٦ -۷۵۷)

کردن  ار آن از دوع رعايا  عمل آمد فق  نتايج مؤقتر ونس ر دادند، معه ا 

ماليات های گزاف ومتنوع ومکرر فيودالر در عين صال س ب اصلر قيامهای 

مردم روستا نشين در سراسر خراسان وايران نيز گشت که در رأس تمام اين 

در نيمه های ر ع دوم قرن  هاردهم « سر داران خراسان»قيامها، قيام 

.اين قيام يک  ارتوس  ملوک کرت هرات ميالدی از همه  شمگيرتراست 

مورد صمله قرارگرفت ولر هجری قمری  ۷4۳زتا عان مغول هالکوئر درا

هجری توس   ۷۸5معدوم نگرديد وسرانجام  عد از  ندين دهه درسال 

 مکش ميکنيم.کمر در ارۀ اين قيام  تيمرولنه سرکوب وازميان  رداشته شد.
 

 

 نهضت سربه داران خراسان  

 م( 1381-1337هـ =  737-783)

 

  :مدخل

                                                 
۱
، زیر عنوان قیام سربداران ۲، نیز مطلع السعدین سمرقندی ،ج ۲۷8، ص ۲مرتضی راوندی، ج - 

 یت یک ایلچی مغولی به زن دو برادر از اهل باشتین بیهق ، آن قیام براه افتاد.خراسان که بعلت سوء ن
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اردهم ميالدى )هشتم هجرى( خرو( سر ه داران خراسان درقرن  ه

ازلصاظ وسعت  زرگترين وازنظر تاريخى مهمترين نهضت آزادى خواهى 

  1 م(1۳۸1-1۳۳۷هـ=  ۷۸۳-۷۳۷شر  ميانه  ود  است )

هاى ديگريکه از لصاظ  اين نهضت  دون ترديد تأرير صتمى در جن ع 

  .همانند  ودند، داشت هاى سياسى  کنندگان و هدف وضع اجتماعى شرکت

م(  1۳4۹هـ )= ۷5۰از آنجمله  ود نهضت مازندران در سال 

م(، نهضت سمرقند وصوز  رود 1۳۷۳هـ)=۷۷5ونهضت کرمان در سال 

  ۲م( 1۳۷۰هـ ) ۷۷۲م( و نهضت گيالن در 1۳٦5هـ ) ۷٦۷زرافشان درسال

وران و  ال کر، دهقانان  ا  ينوايان شهرى و پيشه  هاى فو  در جن ع

ً زير ره رى اميران و فيوداالن وارد کارزار ميشدند.  ون غ ير  غال ا

کنندگان معموالً  رح مشخصى نداشتند و تنها روزگار تصمل   دهقانان و قيام

لشکريان  ناپ ير و  غ  و نفرت از خودکامگى و غارت و تجاوز مغوالن و  

د، مصرک و دايم در تردد مغولى، کارد را  ه استخوان روستائيان رساند   و

  .شان دراين قيامها  ود  انگيز 

زدن و لغو يا ساى  نگيزى و  اميران و فيوداالن مصلى نيز  راى پس پا

تمام نظامات دولتى مغول و کنار زدن فاتصان ترک و مغول و متصدين مصلى 

هاى ملى در قرن  شان از قدرت آنها استفاد  ميکردند.   ور کلى نهضت 

هاى دينى و عرفانى و ميسى  يوداليزم  شکل سلک هاردهم ميالدى عليه ف

  .تيسيزم ) ا نيت( تجلى مينمود

انجاميد، غال اً وارد مرصله  االتر،  ها، هرگا   ه پيروزى مى اين نهضت

يعنى م ارز  متصد روستائيان و زصمتکشان شهرى  ر ضد اميران و 

ميگرفت ها ميشد و دراين مرصله  ود که جن ع يکسر  رنه   قاتى  فيودال

هاى مقتدر ويا کو ک  وگا  گا  نيز  ه پيروزى زصمتکشان وتشکيل صکومت 

نمونه کامال عيار اين مرصله، همان .انجاميد دستان شهر و روستا مى   تهى

هاى کو ک مردم دوستانه و  جن ع سر داران خراسان و تشکيل صکومت

  (.هـ ۷۸۳-۷۳۷ ل انه سر داران  ود )  مساوات

                                                 
1

ص  ۲ای.پطروشفسکى، کشاورزى و مناسبات ارضى در ایران عهد مغول، ترجمه کریم کشاورز، ج  - 

۷۹۹   
۲
   ۱0اى، پطروشفسکى، نهضت سربداران خراسان، ترجمه کریم کشاورز، ص  - 
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  :زمینۀ خروج

م(  خع شرقى  1۳۳1-1۳۲1  )۷۳۰-۷۲۰در فاصله سالهاى 

خراسان )ناصيه هرات( در تصرف ملوک هرات از سالله کرت  ود و از 

 م امتيازات مهمى  دست آورد  و  راى نخستين  ار 1۳1۸هـ =  ۷1۸سال 

مصونيت مالياتى )معافيت از پرداخت ماليات  ه ديوان خراسان( کسب کرد  

( عمالً م دل  ه کشور ؟ريخ متصرفات ملوک کرت )ُکرداز اين تا  1  ودند.

 اى گشت. مستقل و جداگانه 

هاى خراسان )نواصى نيشاپور و مرو و  لخ( هم نان  ديگر  خع 

توس  جانشين ايلخان ا وسعيد در خراسان ادار  ميشد. ولى  ا( و خراجى  ه 

آمد،  ه  پرداختند و وجوهى که از  ا ت ماليات گرد مى صکومت مرکزى نمى 

  ۲مصرف نگهدارى دستگا  اداری ماموران و لشکريان فيودال  ميرسيد. 

وضع اقتصادى خراسان در اين دور  سخت وخيم  ود.  سيارى از 

نواصى آن  ر ارر تهاجم و غارت شاهزاد  يساور  غتائى که  ند تن از 

 ۷1۷-۷1٦اميران مصلى نيز  ه وى پيوسته  ودند ويران گشته  ود )

م(.يساور نه تنها خراسان را غارت کرد و غالت را  عمه 1۳1۷-1۳1٦هـ=

  4  لکه عد  کريرى از روستائيان را  ه  ردگى  رد.  ۳آتع ساخت 

ايلخان ا وسعيد  هادرخان امير   5قص ى ملخ نيز همقدم وى  ود.  

شيخعلى را  صکومت خراسان  رگزيد و خواجه عالالدين مصمد هندو صاصب 

  ٦ معين کرد. ديوان را  وزارت وى

 ۷۳1عالءالدين هندو پس از آنکه  ه وزارت خراسان منصوب گشت )

يى، وضع اقتصادى آن ناصيه را  ه ود  خشد و   م( کوشيد تا انداز 1۳۳۰هـ=

سرانه از مردم  هايى را که ملوک و ماموران ديوان خود  وصول ماليات

                                                 
1
 ببعد ۷45، سیفى ص 3۱ص  نهضت سربداران خراسان - 
۲
   4۷نزهت القلوب، ص  - 
۳

(، ۷6۹و  ۷۱۷، ۷۱6، 656، 65۱، 644، ص ۱۹44سیفى، تاریخنامه هرات، طبع کلکته  - 

 468، 4۹0روضات الجنات، بخش یکم ص 
4
 4۷۱ببعد، روضات الجنات بخش یکم ص  3۱نهضت سربداران ص  - 
5
 4۷۱ش یکم ص ببعد، روضات الجنات بخ 3۱نهضت سربداران ص  - 
٦
  3۹3سیفى هروى، تاریخنامه هرات، ص  - 
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نتايج نيک   ار ميگرفتند، موقوف کند.  ا وجود آنکه اقدامات صاصب ديوان، 

هاى  زرگان صصرانشين  آورد، ولى کافى  ه نظر نميرسيد و از ستمگرى

اعيان مغول و ترک در  .کرد  مغول و ترک  ر رعايا کامال ممانعت نمى

)ترک ز ان( و « اويغور»خراسان  سيار مقتدر  ودند.  ويژ  اميران  ايفه 

  1 نفو  فراوان داشتند.« اويرات» ايفه مغولى 

ال وايف خراسان ع ارت  ودند از :امير   ندترين سران ملوکنيروم

شيخعلى جانشين ايلخان که فرزند امير على قوش ى  ود. رئيس  ايفه 

اويرات، امير ارغونشا  از ق يله جانى قر انى و نو  امير نوروز و نتيجه 

ارغون اگى  ود. که نواصى نيشاپور و  وس و مشهد و ا يورد و غير  را  ه 

ويع درآورد  ود، امير ع دهللا موالئى صاصب قهستان، امير تصرف خ

مصمود اسفراينى صاصب اسفراين، امير مصمد توکل که او نيز از  ايفه جانى 

هاى  زر  که از اعيان صصرانشين مغول  ودند،  قر انى  ود. اين فيودال

هاى نيرومند لشکرى  ودند و در متصرفات خويع مالک الرقاب  داراى دسته

شمرد  ميشدند و خود را تقري اً مستقل و مجزا از صکومت مرکزى مي  م لن

  .دانستند

منا ع تاريخ خا ر نشان ميسازد که، اميران  ايفه جانى قر انى ظالم و 

پس از   ۲اند.   يرصم و متجاوز  ه صقو  رعايا و خرد  مالکين مصلى  ود 

دال شدت يافت و مر  ايلخان ا وسعيد، جنه داخلى  ين خانها و اميران فئو

  .خودسرى و ستمگرى آنان افزون گشت

م(  وغاى  1۳۳٦هـ)=  هار  ۷۳۷اميران خراسان در آغاز سال 

عرصه »خان را  ه ايلخانى  رگزيدند.  گفته ظهيرالدين مرعشى:  تيمور

 خراسان  ررعايا تنه شد و ظلم ازصد  گ شت، على الخصوص  ايفه

  ۳«. ردم  ه ستو  آمدندتازيک)تاجيک(درمعر  تکليف ماندند وم

هاى  عالو   ر آن، از لصاظ معتقدات م ه ى، خراسان يکى از کانون

اصلى شيوع تصوف  شمار ميرفت. مصنفينى از ق يل ا والقاسم قشيرى، 

جال ى هجويرى، خواجه ع دهللا انصارى )هر سه تن در قرن يازدهم 

                                                 
1
 .ببعد 3۱نهضت سربداران خراسان، ص  - 
۲
 33-3۲ببعد و نیز نهضت سربداران، ص  4۲۱تذکره دولتشاه سمرقندى، ص  - 
۳
 ۱03ظهیرالدین مرعشى، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ص  - 
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تب  يان کرد  ميزيستند( که افکار و عقايد متصوفه را  ه شکل مدون و مر

  .اند اند، از خراسان  رخاسته

در اينجا، خانقا  هاى مشهور شيخ ا والصسن خرقانى و ا وسعيد فضل 

اى در قرن يازدهم ميالدى )پنجم، ششم هجرى( تاسيس شد. و  هللا مهنه  

هاى مجاور آن در فاصله   دينگونه نفو  تصوف در خراسان و سرزمين

  .دى استوار گشتقرنهاى يازدهم و  هاردهم ميال

انگيز خراسان  عد از هجوم سلجوقيان و اقوام ُغــز و   ويرانى وصشت

مغول و فشار وسنگينى ظلم و  يداد فاتصان صصرانشين س ب شد که نظر 

پوشى از عالين دنيوى و اختيار فقر    د ينانه تصوف  ه زندگى و ت لي   شم

-1۲هاى  ميان قرن و غير  رايج شود. نفو  تصوف در شعر درى در فاصله

تر از آن است که مصتا( ت کر  اشد. مصقن شوروى پ روشفسکى  معلوم  15

  :از قول آکادميسين کريمسکى مينويسد

خصوصيت  ارز تاريخ تصوف اين است که تمام  راين عمد  »

هاى داخلى   هاى پديد آمد که خاص جنه  گرى در  ص وصه خونريزى  صوفى

قيان و عهد پريشانى و درماندگى مردم در دوران انقرا  پادشاهى سلجو

تصوف روز  ولى در عين صال اين  ريقه ها  1« زير سل ه مغوالن  ود.

و شيوخ زند  « اق اب» روز  ه سوى انص ا  رفتند و  ه پرستع عد  کرير 

نايل آمد   ودند پرداختند و  زيارت مراقد و آرار « درک صن»و مرد  که  ه 

هاى درويشى و تصوف و خانقاها مرکز پرستع  ايشان سرگرم شدند. شع ه

گون گشت. کار مريدى در نزد شيوخ  اال  شيوخ و اوليا و  راين گونه 

هاى درويشان رروت فراوان  هم  زنند   گرفت و اين خود  اعش شد که خانقا 

ها، پول و کاال و جواهر و  و مسلمانان فيودال و اميران و ملوک و شهرى

ها کنند. و سال ين نيز موقوفاتى  ه  وقف  ر خانقا   غالت و اراضى خود را

  ۲ آنها اختصاص دهند و فرمانهاى معافيت از خرا(  ه نام آنها صادر کنند.

هاى  هـ( که  ريقت ۸-۷ميالدى ) 14-1۳مصي  اجتماعى قرنهاى 

گوناگون تصوف از آن مصي ، پيروان و مريدان فراوان  دست آورد،  سيار 

هاى تصوف  ا ت لي  ترک عالين دنيوى و  . اکرر  ريقهمتشتت و ناجور  ود
                                                 

1
   80۹، ص ۲کشاورزى و مناسبات ارضى، ج  - 
۲
 ببعد ۱40، ص ۲ابن هندوشاه نخجوانى، دستور الکاتب، ج  - 
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تزکيه نفس و امساک در استفاد  از ل اي  دنيوى و عدم مقاومت در  را ر ظلم 

و زور و ص ر و شکي ائى و فرمان ردارى عامه خلن در  را ر قدرتمندان و 

ها و امتناع از هرگونه فعاليت اجتماعى، قدرت قشرهاى  االئى   يگانه

  . وايف را استوار ساختندال ملوک

ئى از سران فيودال، صامى جدى  س ب ن ود  که عد     دينگونه  ى

-۷۳1الدين سيستانى )  راين درويشى ياد شد  گشتند،  نانکه ملک ق ب

خروار نان پخته از سر کار   هـ( روزانه د  خروار گوشت و سى ۷4۷

 و اهل  راين خاصه خود تهيه مينمود و همگى را  خورد دراويع و  هاد

آميز عامه مردم وصداى اعترا  ايشان  معه ا روصيه مخالفت   1ميکرد. 

عليه يوغ تصمل ناکردنى دولت ايلخانان، در تعليمات  عضى از شعب تصوف 

وران   ا صنوف پيشه« اخوان الصفا»منعکس شد، و  رخى از مجامع 

ن(  رخى از )جوانمردا« فتيان»اند و در تصت سازمان جمعيت   مر و ه  ود 

« مال صرام»صوفيان در خالل مواعظ خويع زندگى تجملى وکسانى را که 

کشى از  ندگان خدا امرار معاع ميکردند،  ميخوردند يعنى  ا ظلم و  هر  

  .تق يح مي نمودند

 ديهى است که در اين مورد افکار عرفانى در درجه دوم اهميت قرار 

مواعظ شيخ خليفه و شاگرد او شيخ ميگرفت و کامالً تصت الشعاع ت ليغات و 

 .صسن جورى)يا جوزی(  رضد دستگا  ظلم و زور مغولى تارير صتمى داشت

در  نين اوضاع و اصوالى  ود که نارضائى و غليان افکار قشرهاى پائين 

مردم روستائى و شهرى  صد اعال رسيد   ود و سرانجام در واليت  يهن 

مغول س ب انفجار و  غيان عمومى رفتار ناهنجار يک يا  ند نفر ايل ى 

  ۲مردم گرديد، که  ه نهضت سر ه داران خراسان شهرت يافت. 

 

  :خروج از دهکده باشتین آغاز شد

مؤرخانى که از خرو( سر ه داران خ ر ميدهند، در جزئيات اختالف 

الرايند که خرو( از قريه  اشتين از اعمال  يهن  دارند ولى جملگى متفن 

 ( آغاز گشت.)نزديک س زوار
                                                 

1
 ۱344، چاپ دکتور منوچهر ستوده ، تهران،۹4الملوک ص  ملک شاه حسین کیانى، احیاء - 
۲
 ببعد 8۱0پطروشفسکى، کشاورزى و مناسبات ارضى... ص  - 
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 تر از منا ع در ار  واقعه دهکد   اشتين مشروح « مجمل فصيصى »

ين ع دالرزا  سمرقندى صکايت ميکند و  ديگر و ظاهراً  ا نقل از م لع السعد

مينويسد که: پنج نفر ايل ى مغول در خانه صسين صمز  و صسن صمز  از 

ل يدند و لجا( مردم قريه  اشتين منزل کردند و از ايشان شراب و شاهد  

وقتى که  .صرمتى نمودند. يکى از دو  رادر قدرى شراب آورد کردند و  ى 

ايل يان مست شدند شاهد  ل يدند و کار فضيصت را  جاى رساندند که 

عورات ايشان را خواستند. دو  رادر گفتند ديگر تصمل اين ننه را نخواهيم 

د وهرپنج تن مغول را کرد.  گ ارسرما  ه دار  رود. شمشيرازنيام  رکشيدن

قيام  دين  رين  1 ميدهيم.« سر دار»کشتند و از خانه  يرون رفتند وگفتند ما 

 آغاز گشت. 

هللا  اشتينى يکى از  در اين هنگام ع دالرزا  فرزند خواجه فضل

ايکه از جانب خواجه عالءالدين  مالکان آنجا وارد  اشتين شد، و  ا ايل ى 

صمز  و صسين صمز  آمد   ود مصادف گشت.  هندو )وزير(  راى  ردن صسن

ايل ى اخيرال کر تسليمى آن دو شخص را  لب ميکرد، تا  خا ر قتل 

ايل يان مجازات شوند. ع دالرزا  که ار اب يا کدخداى قريه  ود، گفت  ه 

  ۲ خواجه  گو ايل يان فضيصت کردند و مقتول گشتند.

رسانيد، وى درخشم  وقتى که ايل ى اين پاسخ را  ه عالءالدين هندو

شد و صد سپاهى فرستاد که آن دو نفر را نزد او  ياورند. اينان مجدداً  ه 

 و ۳آورد ع دالرزا  رجوع کردند، او تدارک صرب ديد ومردم ديه راگرد

شعار داد که اگر توفیق یابیم رفع ظلم ظالمان نمائیم واال سر خود را به دار 

و از قريه خار( شد و ا   4 نداریم خواهیم داد که دیگر تحمل تعدى و ظلم

  .لشکريان م کور جنه کرد ، آنان را مج ور  ه فرار نمود

 گفته مؤرخان، گروهى از روستائيان جسور مسلح شد ، ع دالرزا  

« سردارى»را که  خا ر نيروى جسمانى و شجاعتع مشهور  ود،  ه 

                                                 
1

 ۱33۹محمود فرخ  هـ(، مجمل فصیحى، تصحیح 84۷-۷۷۷الدین محمد خوافى ) فصیح احمد بن جالل - 

 .ین از عبدالرزاق سمرقندى جلد دوم بخش سربداران خراسان طبح مشهد. مطلع السعد
۲
 جلد پنجم ۱08۱الصفا، چاپ رضاقلى هدایت، ص  میرخواند، روضه - 
۳
 45-44پطروشفسکى همانجا، نهضت سربداران ص  - 
4
 ۲84-۲۷8ص  ۲مرتضى راوندى ، تاریخ اجتماعى ایران ، ج  - 
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ين عنوان را کردند. مؤرخان ارا اختيار «سربداران»خويع  رگزيدند و نام 

 نين توجيه ميکنند که: سر ه داران فرداى آنروز در  يرون قريه  اشتين 

ها  ردار کردند و تير و  دارى )ستون  و ى( نصب کردند و دستارها و  اقيه

« ها  اقيه»ظاهراً   1 سنه  ر آن ميزدند و نام خود را سر ه داران نهادند.

، نشانه سرهاى دشمنان  ود  ها( و دستارهايى که  ردارکرد   ودند )کال 

  .است

پ روشفسکى، در منشاء نام سر داران يک روايت از شرفخان  دليسى 

»... نويسند  قرن  هاردهم ميالدى را نقل ميکند که ميگويد: ع دالرزا  

جمعى از رنود واو  اع س زوار را  ر سر خود جمع کرد ، دارى در 

ا  دارد، دستار خود را  جاى س زوار نصب نمود ، گفت، هرکس که  ا ما اتف

 ايد آويخت تا اخالص و يک جهتى او  ر عالم و عالميان  سر از اين مى 

  ۲« ظاهر گردد.

در هرصال  ه گواهى اکرريت نزديک  اتفا  منا ع موجود، قيام  اشتين 

عالء  ۳م( وقوع يافت. 1۳۳۷مارچ 1٦هجرى )۷۳۷شع ان سنه 1۲روز

يک هزار سوار مرد مسلح فرستاد تا دفع »الدين مصمد هندو وزير خراسان، 

نفر ميرسيد، آنان را  ۷۰۰شان  ه   ولى روستائيان که عد « ايشان نمايد

شکست دادند و منهزم ساختند. و سپس قيام کنندگان کار هندوى وزير را نيز 

ساختند و او را که از فريومد  ه استرآ اد نزد شيخعلى صاکم خراسان گريخته 

  4کشتند.   ود، دستگير کرد 

 گفته ميرخواند، سراسر س زوار  يهن را  دون آنکه  ا  سربه داران

مقاومتى از جانب صاکم س زوار رو رو گردند، گرفتند. س زوار قلعه 

  5کنندگان و پايتخت دولت نوزاد گشت.  مستصکمى داشت که  مرکزقيام 

 

  :گامهاى نخستین دولت سربداران

                                                 
1
 ، تهران۱34۹ظ ابرو، جغرافیا، بخش هرات، باهتمام وحواشى رضامایل هروى حاف - 
۲
 48نهضت سربداران، ص  - 
۳
 4۹نهضت سربداران ص  - 
4
   50-4۹نهضت سربداران،ص  - 
5
 5۲-5۱نهضت سربداران، ص  - 
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ن، و جاگرم و  يارجند را مسخر سر ه داران  زودى جوين، اسفراي

 ر مسند صکومت تکيه زد و خ  ه و »کردند و ع دالرزا   قول خواند مير 

اما ع دالرزا    ه مصدا  قول معروف   1« سکه  نام خويع فرمود.

خيلى زود  ا زندگى وداع کرد و « خوع درخشيد ولى دولت مستعجل  ود»

هجرى  عد از يک سال و  ۷۳۸ گفته دولتشا ، ع دالرزا  در ما  صفر سال 

   ۲ الدين مسعود  قتل رسيد. دو ما  صکومت  دست  رادر خويع وجيه

الدين مسعود   عد از مر  ع دالرزا ، سر داران  ره رى وجيه

لشکريان  زرگان صصرانشين مغول و ترک و سران فيودال مصلى را که  ه 

  .م(1۳44-1۳۳۸= ۷45-۷۳۹مغوالن پيوسته  ودند، تار و مار کردند )

الدين مسعودغلو کرد ، متفقاً مينويسند که  منا ع موجود در  کر شجاعت وجيه

پياد   ۲۰۰۰سوار و  نفر از ايشان 1۰۰۰نفر از سر داران که  ۳۰۰۰وى  ا 

 ودند، در ظرف يکروز سه سپا  اميران ترک و مغول خراسان را که  ه 

  ۳م ساخت. هزار سوار و پياد   ال  ميگشت شکست داد و منهز هفتاد

شکى نيست که شرح اين سه ن رد در يک روز  ا اغرا  آميخته است، 

دار و دسته اميران مغول و ترک که ارغونشا  جانى در رأس   ولى شکست

ايشان قرار داشت، صقيقتى است که يک واقعه تاريخى  عدى آنرا تائيد ميکند 

سر ه و آن پيوستن سراسر خراسان غر ى  ه کشور سر ه داران است. 

داران پيروز و سر  لند وارد نيشاپور گشتند، صدود قلمرو و سل ه سر ه 

داران از مغرب  ه دامغان و از مشر   ه جام و از شمال  ه خ وشان و از 

 ۲۰۰کيلومتر  ول و  يع از  5۰۰جنوب  ه ترشيز رسيد   ود. يعنى 

  4 کيلومتر عر  داشت.

ز خراسان  ازديد کرد  ا ن   و ه که در  ص وصۀ قيام سر ه داران ا

و   5 ميگويد: نيشاپور و سرخس وزاو  و وس وجام  دست سر داران است.

آئين عدالت  نان در »شود که:  در انض ا  و دسپلين سر ه داران يادآور مى

                                                 
1
 ببعد ۱۷8ص  ۲تاریخ اجتماعى ایران ، راوندى، ج  - 
۲
 .( میگوید، عبدالرزاق یک سال و دو ماه حکمرانى کرد۲۷۹دولتشاه سمرقندى، تذکرة  الشعرا )ص  - 
۳
   ۱083ص  5الصفا، ج  میرخواند، روضه - 
4
 ۲80دولتشاه سمرقندى ،ص  - 
5
 ترجمه محمد على موحد 3،ج  3۹۱، 65سفرنامه ابن بطوطه، ص  - 
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هاى  ال و نقر  در  قلمرو آنان )سر ه داران( رونن داشت که اگر سکه

پيدا نميشد، کسى دست اردوگا  ايشان روى خاک ميريخت، تا صاصب آن 

  1«  سوى آن دراز نميکرد.

ظهيرالدين مرعشى ميگويد: "... امير مسعود در ميان نوکران و 

اصصاب خود را هم ون يکى از ايشان ميداشت و در تصرف اموال خود را 

 نهاد.  ا خلن  ريقه صالح و سداد و راستى   ر ديگران تفضيل نمى

ماندند و  ه هر  رف که ميرفت   درنمىميورزيد، نوکران او  ه جان از او 

  ۲ «مظفر و منصور  ود.

ترين  ارى که  ر دوع روستائيان قرار داشت،   درعهد مغول، سنگين

همانا زيادى سهم مالک فيودال  ودکه صتى پس از تجديد نظرو اصالصى که 

دردور  غازان خان در آن  عمل آمد، در سيارى نقا  ازشصت درصدکل 

الدين مسعود که  ه يارى روستائيان  ه قدرت رسيد   . وجيهمصصول کمترن ود

 ود، ناگزير  ودميزان خرا( را که م ناى سهم مالک فيودال را تشکيل ميداد، 

شوند که در عهد على مؤيد آخرين امير  تنزل دهد. منا ع موجود ياد آورمى 

از رعايا د  سه  ه جنس گرفتى و  يک دينارديگر تعر  » سر داران 

  ۳« نيدىنرسا

 ه سخن ديگر خرا(  ه سى فيصد مصصول تنزل کرد و ساير 

عوار  که م ا ن موازين شرع ن ود لغو گرديد.  ه ظن غالب اين رويه هم 

از آغاز پيدايع دولت سر ه داران در خراسان معمول گشته  ود. گويا اين 

رو  ود  است، صاالنکه استقرار  خود يکى از مواد سياست جناح ميانه 

وات در صقو  و رروت ادعاى اصلى جناح افرا ى نهضت م کور را مسا

جناح تندرو و افرا ى سر ه داران که مواعظ و ت ليغات   4 تشکيل ميداد.

شيخ خليفه و شاگرد او صسن جورى مقدمات پيدايع آنرا فراهم آورد   ود، 

الدين مسعود سر و صورتى پيدا کرد.  يزى از پيروزى سر ه  درعهد وجيه

 الدين  ن  ر ارعونشا  و اميران ترک و مغول خراسان نگ شت که وجيهدارا

                                                 
1
 3۹0، 66همان اثر، ص  - 
۲
 ۱04تاریخ طبرستان، ص  - 
۳
 5۷ت سربداران ،ص ، نهض۲8۷دولتشاه سمرقندی، ص  - 
4
 5۷نهضت سربداران، ص  - 
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مسعود ناگزير شد، شيخ صسن جورى را که مص وس  ود  ه زور قوت آزاد 

  1 کند.

مسعود ميخواست از نفو  شيخ صسن جورى در ميان مردم  ه نفع خود 

الدين   استفاد  کند و  نا رين در خ  ه اول نام شيخ  کر ميشد و  عد نام وجيه

الدين ظاهراً  ه شيخ اصترام زياد ميکرد و گويا مريد او شد   مسعود. وجيه

يى از  آنها اختالفات نظر پيدا شد و در گرد هر يک عد    ولى  زودى  ين

الجمله آن قوم )سر ه  فى» گفته صافظ ا رو . شدند  خواهان ايشان جمع هوا

ان خوانند و ات اع صسن را شيخي  داران( دو  ايفه شدند، ات اع شيخ

  ۲« مسعود را سر دار گويند. امير

 دين  رين دو جريان در ميان سر ه داران پيدا شد، يکى اعتدالى و 

رو يا سر ه داران، و ديگرى افرا ى و تندرو يا "درويشى" و  ميانه 

"شيخى". اختالف داخلى سر داران از نظر دشمنان پوشيد  نماند.  وغاى 

مغولى که ميخواست از اين اختالف نفع   رد،  ا سپاهى تيمور آخرين ايلخان 

 ه ن رد سر داران  رخاست ولى جز شکست ق عى نصي ى نداشت. سپاهيان 

تنها جنه   ۳ ايلخان م کور پراکند  شدند و خود وى هم منهزم  ازگشت.

سر داران  ا ملک عزالدين کرت ملک هرات که از لصاظ آيند  کار سر ه 

  .ن داشت، قدرت و نيروى  رفين را مشخص ساختداران اهميت فراوا

هـجرى در دو فرسنگى زاو   ين  رفين  ۷4۳صفر سال  1۳روز 

 هزار نفر و از متخاصم جنگى خونينى درگرفت. قواى سر ه داران  ه د  

هزار نفر ميرسيد. هنگام ن رد نخست کفه پيروزى  سوى  ملک هرات  ه سى

صسن جورى در جريان ن رد س ب  سر ه داران متمايل شد ولى مر  شيخ 

هم ريخت و شکسته و  وصشت و هراس سر داران گرديد. صفوف ايشان  ر

يى از ايشان  ه اسارت ملک هرات درآمدند و وى امر کرد   عد  .منهزم شدند

                                                 
1
 60نهضت سربداران، ص  - 
۲

 ۱0سربداران خراسان ص  ببعد و نیز نهضت 800ص  ۲کشاورزى و مناسبات ارضى در ایران، ج  - 

 ببعد
۳
   63-6۱همان آثر، ص  - 
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يمين شاعر،  قتل  رسانند. گويا عد  اسيران  که تمام اسيران را  استرناى ا ن

  1 نفر ميرسيد. 4۰۰۰ ه 

ا ن   و ه در آن ايام سمنانيان، يعنى امير سمنان، نيز از سوى   گفته

مغرب  ه سر داران صمله کردند و اين خود پيروزى ملک هرات را آسانتر 

  ۲ساخت. 

در آن مصاف که »الصفا صريصاً ميگويد که  ميرخواند صاصب روضه

ايشان )سر داران( را  ا ملک دست داد شيخ صسن  اشارت مسعود و تي  

  ۳«. ازسر داران شهادت يافتيکى 

اکرر مؤرخان ميگويند که سر ه داران پيروز شد   ودند، ولى مر  

صسن موجب و صشت و  النتيجه مايه هزيمت آنان گرديد.  نا ه هنگام شيخ

سر ه داران پس از اين شکست ديگر نتوانستند در خراسان شرقى استوار 

ت خويع از دشمن نيرومندى گردند. و ناگزير  ودند دايماً در مشر  متصرفا

 ون ملک هرات که از سلسله کرت  ود، صساب   رند. عالو   رين پس از 

صسن جورى،  ين گرو  ميانه رو سر داران و گرو  افرا ى   مر  شيخ

درويشان  ر سر قدرت هموار  تصادم هائى رخ ميداد. و صکومت گاهى 

دست گرو  افرا ى  رو( وزمانى  ه  هاى کو ک )ياگرو  ميانه  دست فيودال

وران و ينوايان  درويشان وشيوخ متصوفه که از پشتي انى صادقانه پيشه

افتاد ودر عين صال صتى هنگامى که  شهرى وروستائى  رخوردار  ودند، مى

هاى کو ک ويا روصانيون مقتدرو  ا نفو  قرار داشت،  قدرت درکف فيودال

ستند وقادر ن ودند  دون ايشان فق   ه اتکاى مردم، مي توانستند  رپا  اي

ها، ساد  کردن  هاى جدى  ه نفع عامه مردم از ق يل تقليل کلى ماليات  گ شت

دستگا  دولت،  رقرارى مساوات، در ل اس زندگى درويشى )رئيس و 

  .مرئوس( امور را دردست داشته  اشند

رو( ميخواند،  دولت خود»پ روشفسکى که دولت سر داران را يک 

ورلت سر داران نيروى نظامى از دستجات جنگى اميران و در د»مينويسد: 

مالکان و نوکران ايشان مرکب ن ود،  لکه از خرد  مالکين و روستائيان آزاد 

                                                 
1
 64همانجا، ص  - 
۲
 68ص  3ابن بطوطه، ج  - 
۳
 ۱085میر خواند، روضه الصفا، ص  - 
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تشکيل ميگشت. سازمان دولتى کماکان سل نتى  ود، روستائيان عليه مالکين 

 د  ينت م ارز  ميکردند ولى صاضر  ودند، سل ان نيک خصلت را  پ يرند. 

عت اسالمى را ق ب مخالف ياساى منفور  نگيز ميدانستند و کمال شري

هاى نوع سر داران، از  پنداشتند. ولى در ار سل نت در دولت مقصود مى 

زر  و  ر  و جالل و شکو  خويع مصروم گشته  ود و ناگزير  ود کسوت 

را  تن راست کند و  ا آنان در يک صف قرار « اخوان المسلمين»فروتنى 

  1« گيرد.

 دين ترتيب دولت سر داران در  ص وصه تجزيه فيودالى، مدت  ند د  

 = هـ ۷۸5سال دوام کرد و سرانجام  دست دولت  زر  تيمورى در سال 

  .م از ميان رفت1۳۸۳

 
 نبرد تیمورلنگ با سربداران خراسان

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
  65-64نهضت سربداران، ص  - 
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 همنفصل 

 

 عهد تیموریاناوضاع اجتماعی در

  

 

   :تیمور در رأس هرم قدرت    

  قرار صکومت رأس در قهاری و العنان م لن شا  عنوان  ه تيمور 

و مال مردم مسل   ود و ميتوانست قسمتر از کشور نا  جان  ر و داشت

 ه يکر از عمال خود واگ ار کند. « سيور غال »مصدود خود را  عنوان 

سل ان  رای تعيين وليعهد و اتخا  تصميمات مهم ، مجمع شاهزادگان ) 

تای  زر  ( را تشکيل ميداد، در اين دور  نيز مانند ادوار پيشين قوريل

 ت عيت از سل ان ، خ  ه و ضرب سکه  ود. 

  اوقات  رخر و داشتند مهمر موقعيت وزراء و امراء سل ان، از پس 

. صکام و مامورين واليات ميشد فصل و صل ايشان مشورت  ا مهم مسايل

در پار  ای مواردسل ان پس از تسخير  قدرت و نفو  فو  العاد  ير داشتند و

يک ناصيه و اخ  غنايم و ض   اموال و تعيين خرا( ساالنه، من قه تسخير 

شد  را  ه صاکم سا ن واگ ار ميکرد،  ا قيد اينکه خ  ه و سکه  نام سل ان 

  1 اشد.

 تيمور،  خودرا ادامره دهنرد   را   نگيرز مرر دانسرت، و نرا رين دسرت  

ريررزی نداشررت.  قررول مورخرران:"تيمور ماننررد دژصيمررر کمررر از او درخررون 

خونخوار وفرو نشانند   نهضت های خلن ودرعين صرال  ازگرداننرد  ی سرنن 

                                                 
۱
  ۱۹8، ۲ش ، ج ۱3۴۲مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، چاپ  - 
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مغوالن  ه ايران گام نهاد." تيمروردوهزارتن ازسرر داران را زنرد   گرورکرد 

" دين  رين که دست وپای افرراد زنرد  را  سرته وروی آنهرارا  را آجررومالت 

  1مر  يدند"

تيموردرجريرران لشکرکشررر  رره اصررفهان  رره هريررک ازافررراد سررپاهر   

فرمان داد که تعداد معينر سر ريد  تصويل دهد و ه اين ترتيب "کله منارهرای 

 سيار ازهفتاد هزارجمجمه اصفهانيان  رپرا شرد"  تيمرور در دهلرر دسرتورقتل 

عام اهالر شهر را داد و زودی هشتاد هزار جمجمه دردرواز  ی شرهر روی 

  2 ريختاند  شد. هم

 فرامين رسمر اميرتيمور معموالً مهر ميشد و  ر صسب اهميت فرمان  

، نوشته فرمان  رنه  الئر ، قرمرز يرا سريا   رود و گرا   جرای مهرر ) تمغرا( 

نقع انگشت سل ان ) يرلي  (  کار ميرفت . پس از سل ان ، امراء و وزراء 

ا ايشان صل و فصل ميشد . موقعيت مهمر داشتند و  رخر اوقات مسايل مهم  

صکام و مامورين واليات قدرت و نفرو  فرو  العراد  يرر داشرتند و در پرار  ای 

مواردسل ان پس از تسخير يرک ناصيره و اخر  غنرايم و ضر   امروال و تعيرين 

خرا( ساالنه ، من قه تسخير شرد  را  ره صراکم سرا ن واگر ار ميکررد ،  را قيرد 

در قاعررد  ايررن هرررم تررود  مررردم   3.  اينکرره خ  رره و سررکه  نررام سررل ان  اشررد

 روستائر قرار داشتند. 

ً  که مغول مالياتر سيستم ظاهراً     ا( م 1۴ قرن اول ر ع  رای)  مؤقتا

 را ماليات مامورين و وجورصکام تعدی دست اندکر خان غازان اصالصات

سست کرد   ود و  عد از ر ع اول قرن  رعايا و کشاورزان گري ان از

   زمان ق ل از اصالصات  ر گشت، در دور  تيمور نيز ادامه  هاردهم دو ار

يافت .  ه تيمور صکومت خود را دن اله صکومت  نگيزی ميدانست و 

ميکوشيد که را  ورسم اورا در ادار  ممالک تا عه خود  کار  ندد و ه همين 

مناس ت قسمتر از ياسای  نگيز را  ا اصول تعليمات اسالمر تلفين کرد و 

نام دارد،ترتيب داد اما اين اصول در مصي  « تزوک تيموری »که قواعدی 

 نظامر  يشتر معت ر و نقع داشت تامصي  اجتماعر و کشوری. 
                                                 

۱
 ۴30ترجمه ی کریم کشاورز ،ص تاریخ ایران ، نوشته گروهی از مورخین شوروی ، - 
۲
 .  ۴3۱همان اثر،ص - 
3
 ۱۹8، ۲ش ، ج ۱3۴۴مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، چاپ  - 
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 هم  از مستقيم غير و مستقيم گون گونه های  ارماليات دور  اين در 

. و ماليات های جديد عالو   ر ميکرد خم را زصمتکع مردم   قات پشت

از ق يل ماليات فو  العاد  و عوار  ميراب و مصتسب  مالياتهای عهد مغول

و منشر و غير  اخ  ميشد. عالو   رآن کشاورزان و دهقانان مکلف  ه انجام 

خدمات اج اری  يگار نيز ودند.  ا آنکه تيمور و پسرع شاهرخ در اخ  

ماليات رعايت صال رعايا را مورد توجه قرار ميدادند، ولر در عمل 

زادی کامل در وصول مايات داشتند و هر ه مصصلين ماليات آ

  1ميخواستندميکردند. 

  وضع اهالر  ر سنگينر خرا( شهری هر فتح از از پس خود تيمور 

 ماليات مامورين  ون سيستان و اصفهان و ت ريز در  نانکه مينمود،

، مردم شهر  شورع دست زدند و عد  پرداختند آن آوری جمع  ه وصشيانه

صول ماليه را کشتند، در نتيجه تيمور خشمگين شد و ير از مامورين و

  ۲ دستور قتل عام مردم شهر را صادر کرد.

  آن فتح از پس شهری هر  راهالر تيمور که خراجر ميزان   عا   

 تيمور هجوم  را ر در شهر مردم مقاومت ميزان  ه  ستگر ميکرد، تعيين

ومند مردم شهر  ود و اشت ، زيرا مقاومت سرسختانه مردم دليل اقتصاد نيرد

 رای آنکه مردم را ضعيف تر ساخته  اشد، خرا( کمر شکنر  ر اهالر 

ميگ اشت و در صورتر که از پرداخت آن سر از ميزدند، امر ميکرد قتل 

عام شوند. واضح است که در س زوار خراسان ، زرنج مرکز سيستان و 

د و همين صصار ا  ، تيمور  ا  نين مقاومت سرسختانه مردم رو رو ش

مقاومت س ب غضب  يشتر او گرديد  نانکه امر داد تا  ند رستم و ساير 

 ندهای آب را از روی هيرمند که س ب آن همه آ ادی و عمران و سرس زی 

سيستان  ود خراب کنند و سه روز تمام  عد از فتح زرنج در زرنج مشغول 

ساخت و دو  انسان کله مناری انهزار و از جمجمه  ۳ قتل عام مردم  ود.

  4 هزار انسان ديگر را زند  در ديواری جای داد.

                                                 
۱
 ۱۹۹ر ، ص همان اث - 
۲
  8۶، بیست و پنج سده مالیات ، ص  ۱۹۵همان اثر، ص  - 
3
 شرف الدین علی یزدی ، ظفرنامه ،زیر عنوان سیستان دیده شود  - 
4
  ۱۹۵، ص  ۲راوندی ، ج  - 
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تيمور خود پس از فتح هر شهری ، خرا( سنگينر  ر اهالر وضع مر 

نمود ،  نانکه در ت ريز و سيستان و اصفهان  ون مامورين ماليات وصشيانه 

 ه جمرع آوری آن پرداختنرد ، مرردم شرهر  شرورع دسرت زدنرد و عرد  يرر از 

ل ماليات را کشرتند . در نتيجره تيمرور خشرمگين شرد و دسرتور مامورين وصو

   1 قتل عام مردم شهرها را صادر کرد .

   عاً ميرزان خراجرر کره تيمرور  رر اهرالر هرر شرهری پرس از فرتح آن  

تعيين ميکرد ،  ستگر  ه ميزان مقاومت مردم در  را ر هجروم تيمرور داشرت 

نيرومند مردم يک ناصيه  ود و ، زيرا مقاومت سر سختانه مردم دليل اقتصاد 

 رررای آنکرره مررردم را ضررعيف تررر سرراخته  اشررد ، خرررا( کمرشررکنر  ررر اهررالر 

ميگ اشت و در صرورتر کره از پرداخرت آن سرر  راز ميزدنرد ، امرر قترل عرام 

شان را ميداد . واضع است که در س زوار هررات و زرنرج مرکرز سيسرتان و 

تانه رو ررو شرد و همرين صصار  ا  ، تيمور  ا  نين مقاومرت هرای سرر سرخ

مقاومت مردم س ب غضب  يشتر تيمرور ميگرديرد ،  نانکره در سيسرتان امرر 

کرد تا  ند های آب و منجمله  نرد معرروف رسرتم  رر رودخانره هيرمنرد را کره 

س ب آن همه آ ادی و عمران و سر سرزی سيسرتان  رود ، خرراب کننرد. سرپس 

ن تيمور سه روز تمام مردم دستور داد تا مردم زرنج قتل عام شوند . لشکريا

   2شهررا قتل عام کردند. 

   ار رقت وضع متوجه  ود کرد  صادر که اوامری  نا ر تيمور گر ه 

 کشاورزان از اراضر خرا( اخ  نصو  مورد در و  ود کشاورزان و دهقانان

راتر داد   ود که اگر عملر ميشد کشاورزان دستو خود صکام و مامورين  ه

ر راصت  کشند، اما دست صکام و عمال خرا( در عمل ، ميتوانستند نفس

  جان و مال رعايا آزاد  ود. 

 

 :هرات پایتخت افغانستان درعهد شاهرخ 

 » از خصايص دولرت تيمروری يکرر ايرن  رود کره شرهزادگان تيمروری  

پادشا   ودند و هريک در ماوراء النهر و افغانستان و ايرران « دولت شريک 

                                                 
۱
 8۶، بیست و پنج سده مالیات ، ص  ۱۹۵همان اثر، ص  - 
۲
 شودشرف الدین علی یزدی ، ظفرنامه ،زیر عنوان سیستان دیده  - 
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تند کرره  شررکل نيمرره پادشرراهر ادار  ميشررد . لهرر ا هررر در دسررت داشرر« تيررولر» 

شاهزاد  ير هوای شاهر در سرر داشرت و همرين کره فرصرتر مرر يافرت ، قرد 

ال ته  ۰علم ميکرد و دولت را در اغتشاع و خانه جنگر غو ه ور ميساخت 

قدرت خود تيمور مانع  نين قيرام هراير  رود. ولرر  عرد از مرر  او ايرن آترع 

ر که پسر پدر را کشت و  رادر  رادر را از تير  کشريد . مشتعل گرديد تا جاي

در هررر صررال همينکرره تيمررور در سرراصل سرريصون  مرررد ، هنرروز مرررد  او را  رره 

سمرقند منتقل نساخته  ودند که امير زاد  سل ان صسين از اردو جدا شد و  ره 

سمر قنرد کشريد ترا  رر تخرت شراهر  نشريند . در صرالر کره امررای در  رار قر الً 

خليل سل ان نواسه ديگر امير تيمور را  ره سرل نت  رر داشرته  ودنرد .  ميرزا

ميرزا پير مصمد نواسه و وليعهد تيمور همينکه از مر  جد خود م لع شد  ا 

سپاهر از افغانستان  ه سمرقند کشيد ترا ترا( و تخرت را  دسرت آرد ، ولرر از 

  1سپا  خليل سل ان شکست خورد  و نا کام شد . 

شرراهرخ پسررر تيمررور کرره صرراکم خراسرران  ررود ، در سررال در ايررن ميانرره 

سل نت کرد. خليل سل ان در سرمرقند و پيرر  م( اعالن 1۴۰۵هجری )=۸۰۸

مصمررد صکمررران زا لسررتان هررردو ا اعررت خررود را  رره شرراهرخ ا ررراز کردنررد. 

شاهرخ هرات را پايتخت قرار داد و از اينجا تا مدت نيم قرن  ر افغانستان ، 

 سيستان ، و نيشاپور و آسيای ميانه صکم راند . گرگان ، مازندران ،

ميرک ميران شاعر در ار آل کرت ، شهر هرات را نظر  ه سه شهر ديگر 

 خراسان  نين ستود  است :

   باعتدال هوا خوش تراست بسیاری    

 زبلخ و مرو و نشاپور روستای هری 

      روشنست وتابنده   وقمر چوجرم مهر 

 ریـصفای ه ضای جنت  جاوید ازـف 

     د برین   ــنسیم خوش نفس بوستان خل

 ۲معطراست بهر صبح از هوای هری  

 

                                                 
۱
 غبار ،همانجا - 
۲
 68-66اکادمیسن دکترجاوید،اوستا، چاپ استکهلم، ص - 
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 : یشهرهرات درقرون وسطعظمت 

وآ رادان  تيرو پرجمع رخيتار یازشهرها ردر قرون وس  شهرهرات،

 یهرا ر ا کاشر نيکشور  ود که  االصصارار  آن  ا مسجد جامع  زر  ومز

آن  رره آن شررهر شررکو   ۀته در هارگوشرر رافراشرر یگررون  ررا مصررال هررا رز يررف

 است. د ي خش روا وهت خاص

قررول متفررن انررد کرره  نيرردرا رنگرراران اسررالم ايررمورخرران وجغراف همرره

خراسرررران  یمغررررول از تمررررام شررررهرها ورعيررررشررررهرهرات در دوران ق ررررل از 

ومعمررور و مرکررز  زتريآن صاصررلخ نيومرراوراء النهر زرگتررر و زمرر سررتانيوس

ومصررررل تجمررررع ترررروانگران ومرکررررز فضررررال  تجررررارت و داد وسررررتد  ازرگانرررران

 ودانشمندان  ود  است.

:هرات ديرررهن(گو۳۴۰ر)مترروف ی ررن مصمرررد اسررتخر ميا ررراه ا واسررصا 

شهرخراسررران اسرررت، درتمرررام خراسررران ومررراوراء النهرررر ومررررو  ني زرگترررر

 رره  یمسررجد چي. درهررشررودينم افررتي ر زرگرر نيرر رره ا یوسجسررتان وج ررال شررهر

 ره  رانيرا رتجرارت ین ار امتعه وکاالها.اشودينم رمسجد هرات اجتماع ۀانداز

  1خراسان است. 

 نيررهرررات  وسررتان ا: »سرردينو رهررن( مرر۳۸۰-۳۳۶) رمقدسرر ا وع رردهللا

 رزر   یها هياند ود د يان و  دارد،عمارات آن  ه هم  سپ تينقا  است،جمع

اقسرام  نجرايهستند. ازا ر و  اد  یوشوخ وشنه و دارا رکيدارد.مردمع ز

  ۲ .«شوديمختلف فرستاد  م ی ه کشورها رعلا یوانواع پار ه ها

م( درخراسررران  رررود  1۲1۰)یهجرررر۶۰۷کررره درسرررال  یصمرررو اقوتيررر

 ر ائيوشرافت واصترام وز تيواهم رکه  زرگ افتميرا ن یشهر چيه:» ديگويم

فررروان  رعرريو شررمه    اديررز یهرررات را داشررته  اشررد.  وسررتانها رترريوپرجمع

.هرات پررراز مردمرران فاضررل  اشررند ررررروت هنگفررت مرر یدارد. مررردمع دارا

 رزر  واشرخاص  یاز علمرا یاريمعت راست. سر نيمتمرولو انيرودانشمند واع

  ۳.  اشنديمهم منسوب  ه هرات م

                                                 
۱
 ۲0۹وممالک، ص  ،مسالکیاستخر - 
۲
  30۷، و ص ۲۹8ص  م،یمعرفة االقال یف میاحسن التقاس - 
3
 شود. دهیهرات د رکلمهیمعجم البلدان،ز ،یحمو اقوتی - 
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 ینهايسرررزم رخيتررار یايرردرکترراب جغراف رسرريمعررروف انگل مستشررر 

 قرول ا رن : »سردينويم عر ررنگراران  اي ا توجه  ه منا ع جغراف رخالفت شرق

 ا هرار درواز  داشرت .  رقلعه و اروئ ،یارم هجردرقرن  ه رصوقل ومقدس

کاخ درشمال  ۀ)دروازیسرا ۀموسوم  ودند  ه درواز بيدرواز  ها  ه ترت نيا

 ۀ(، دروازشرررا وري)درسرررمت مغررررب  رررررا  ن اديرررز ۀ لرررخ(، درواز سرررررا  ر

خشرک )درسرمت شرر   ۀ( ،دروازستاني) در سمت جنوب  رسر را  سروزيف

(  هار درواز  داشت شديم د يهم )که کهندژ نام  رسر را  غور(. قلعه هرات

شرهر  رود و  ره همران نرام  یاز درواز  هرا رکري یاز آنهرا رو ررو رکيکه هر

 رفرسرخ  رود. داراالمرار  درمصلر ميفرسرخ درنر مي. وسعت شهر نرشديخواند  م

خرار( شرهر  رسرررا  فوشرنج کره   ررف  رلريم کي ود  نام خراسان آ اد در 

 ازار  کياز آن  هار درواز  درداخل شهر  کيهر کيرفت. نزد رغرب م

وجود داشت ومسجد جامع  زر  در  یپهناور یهر درواز  صومه ا رونيو 

 ستانيوکررت نمازگزاران درتمام خراسان وس ر ائي ود ودر ز اوس   ازار ه

 اقوتيرر ررود. پشررت سررمت ق لرره مسررجد، زنرردان شررهر قرارداشررت....  ريررنظ ر رر

 هار سال ق ل از صمله مغول در هرات  رنعي یهجر ۶1۴که درسال  یصمو

و ررررارونن تررررر  کرررروتري زرگتررررر ومهمتررررر ون ی:درخراسرررران شررررهردي ررررود  گو

  1«وآب فراوان دارد.  اري س یام،  اغها د يدتر ازهرات ن تيوپرجمع

 ره  د،يرم( که هرات مورد صملره مغروالن واقرع گرد1۲1۸)۶1۸ درسال

مقا له  را مغرول آمراد   یاز هرات  را رهزارمردجنگ 1۹۰ یهرو رفيقول س

که شهر هرات وا راف آن تا  دهدينشان م ر خو  تيروا نيا  ۲« ن رد شدند.

  ود  است. تي ه انداز  پر جمع

 د يهرات را د یهجر ۷۳۰که درسال  راز قول صمدهللا مستوف لسترانج

 تيرردرغا ر]صصررارع[ نرره هزارگررام اسررت وهرروائ عيدور  ررارو: »ديررگو رمرر

 هيررپررار  د جررد يدرتا سررتان شررمال وزد... وه وسررتهيو پدارد  رودرسررت رکرروئين

انگرور  عيهرا و يراسرت و از م روديراست متصل آن شرهر و آ رع از نهرر هر

 اشرند  شرهيپ اريروع رومردم آنجا سالح ورز و جنگ کوستين ز وخر  یفخر

" خوانند. و  ر دو رميم هب اند و در آنجا قلعه مصکم است و آنرا "شم روسن

                                                 
۱
 ۴3۴،ص ۱383ترجمه محمودعرفان، چاپ  ،یخالفت شرق ینهایسرزم یخیتار یایلسترانج، جغراف - 
۲
  ۱0۶، ص ۱383نامه هرات،چاپ تهران خیتار - 
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هرا  ر ود  است که در قررن  هرارم زردشرت ی  آتشکد  اهرات  رکو رفرسنگ

آتشررکد  سرشررک و شررهر هرررات  انيرررا  م مررهيشررتافتند. درن رآن مرر ارتيرر ز

 خيوعلمرا تر رت شر ايرواقع  ود.واز مزارک رار اول زين انيصيآن مس زا رسائيکل

وامررام فخررر  ديرروخواجرره مصمررد ا والول رهررراتيمعررروف  رره پ یع رردهللا انصررار

  1 «است... یراز

 
 درهرات ملک اختیارالدین قلعه ارگ

 

                                                 
۱
 ۹۴، ۵۵، ۴۹، ۴۵، ۴، ص ۲روضات الجنات ، ج  - 
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 ( از ۷۲۶مغرول )درسرال  یها رقرن  عد ازخرا  کي  و ه که  ا ن

مغررول در لررخ  یهررا ررا  ترمرر   رره افغانسررتان واردشررد  ، پررس ازمشرراهد  خرا رر

» در ج رررال  ررهسرررپار هررررات شرررد  ميگويرررد : پرررس از هفرررت روز را  پيمرررائ

از  زرگتررين شرهر  رهررات يکر شرهر»  ه شهر هرات رسيديم. « غرجستان

ا نيره  سريار اسرت.  ی رزر  و دارا یاسرت . هررات شرهر نآ راد خراسرا یها

مر هب مري  اشرند و شرهر  رو متدين و پاک دامرن و صنفر رمردم اين شهر متق

  1 «هرات از هرگونه فسن و فساد م راست.

در شرهر » ميدهد که پس از اصياء مجدد هررات رگواه رمستوف صمدهللا

( یهزارصمرررام وکاروانسررررا و  اصونه)آسرررياب  ررراد۶هزاردکررران، 1۲هررررات 

مگرررر   ۲ «هزارخانررره موجود رررود.۴۴۴مدرسررره و خانقرررا  و آتشرررکد  و ۳۵۹و

شهر يک  ار ديگر ويران  نم( اي1۳۸۳  )۷۸۵متأسفانه که در صمله تيمور)

  ۳ و مردم آن قتل عام گرديدند.

و شايسررته و در اينجررا ميترروان گفررت  هترررين ارررری کرره هرررات را  رره نصرر

روضرات الجنرات فرر اوصراف مدينره »  ايسته ير معرفر کرد  ، همانا کتاب 

                                                 
۱
  ۴33ابن بطوطه، سفرنامه،ص  - 
۲
 3۹درتاریخ ایران ،ص  ی، مالحظات۱۵۲ - ۱۵۱نزهت القلوب ، ص  - 
3
 ۹۴، ۵۵، ۴۹، ۴۵، ۴، ص ۲روضات الجنات ، ج  - 
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از زم ر هروی اسفزاری است که در دو جلرد تصرنيف ودر سرال « الهرات 

 از جانب دانشگا  تهران   اپ رسيد  است. 1۳۴۰های دهه  

   

 دورنمای شهر

ر و شهر هرات در قرن پانزدهم مريالدی  ره يرک مرکرز  رزر  تجرارت

پيشه وری و فرهنگر م دل گشرت وگويرا مرواريرد شرهر هرای آسريای ميانره و 

  1مرجع علما و هنر مندان گرديد. 

 

                                                 
۱
 ۴33تاریخ ایران ، نوشته گروهی از مورخین شوروی ، ترجمه کریم کشاورز، ص  - 



 305 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

 ( از خشرت یغور نيالد اشيجامع هرات که در عهد )سل ان غ مسجد 

 رود و يشرتر   د يرمغولها  شردت  صردمه د یپخته اعمارشد   ود، در آتع سوز

رائيررد   ررود و نيازمنررد  رراز سررازى  ررود و الصاقررات آن،  رره ت رراهى و ويرانررى گ

 ا  هم نين ايوانهاى شمالى و جنو ى نيز  ور کلى از ميان رفته  رود، کره تمامر

 وسيله ملک غياش الدين کرت اصياء گرديد. ملرک غيراش الردين  الشخصره  ره 

همراهررى رؤسررا و دولتمررردان و  زرگرران شررهر در مصررل مسررجد کرره مرمررت و 

روز اقامرت کررد. عرالو   ررآن  5۰،  ره مردت اصياء آن در صال پيشررفت  رود

تعداد ديگررى از ا نيره و سراختمانهاى عرالى را  ره در خرود هررات و  ره در 

 عمد  قلمرو صکومتع  نياد کرد. شهرهاى

از جهانگردان که از اين مسجد ديدار نمود   ود ، نوشرته اسرت :  ريک 

و شرع سرتون  ۴۴۴دري ره ،  1۳۰گن رد ،  ۴۰۸ یمسجد جامع هررات دارا»

1 .« است یورود ۀدرواز
   

ملکرره گرروهر شرراد ، خررانم شرراهرخ و ميرررزا  ايسررنقر پسرررع هررردو در 

پرورع و تعميم دانرع و هنرر و فرهنره  را شراهرخ  را جرديت همکراری مرر 

نمودند و در مرمت خرا ر های وارد   ر کشور سرعر ميورزيدنرد . مسرجد و 

نفيس هنر معماری و مدرسه گوهر شاد در مشهد و درهرات از ياد گار های 

علررم دوسررتر ايرررن زن فهميررد  و فرررداکار هراتررر مررر  اشرررد. فکررری سرررلجوقر  

ميگويررد: يکررر ازأرار اسررتانر وأ رردات ترراريخر هرررات عمررارت مصررلر  ودکرره 

ع ارت  ود از مدرسه گوهرشاد أغرا، مسرجدجامع گوهرشراد، مدرسره سرل ان 

رنوائر ، صسرررين  رررايقراء ، خانقررراء سرررل ان صسرررين ، مسرررجدجامع اميرعليشررري

دارالصفرراظ ، دارالشررفاء ، خانقرراء اخالصرريه ومدرسرره اخالصرريه کرره همرره ايررن 

عمارات مجموعا نام مصلر ياد ميشد ملکه گوهرشادأغانخستين  انر مصالی 

   2هرات  ود. 

 خع اعظم مصالی هرات در زمان صيرات گروهر شراد  ريگم  نرا شرد و 

کارهرای « زاسرل ان صسرين ميرر») هرـ . ع(، ۸٦1پس از مر  وی درسرال

  اقر ماند  را تکميل کرد و مجموعه مصلر را  ا درختان کا(، صنو ر و 

                                                 
۱
 ۲۱8، غبار، ج اول، ص ۲۷۶، ص  ینور احرار یخاک اولیا ، ترجمه عبدالعل - 
۲
 ، شماره.... مقاله مصالی هرات  بقلم فکری سلجوقی۱3۴۵مجله آریانا، - 
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 سرو تزئين کرد.

مرريالدی توسرر  نظاميرران  1۸۸5های مصررلر در سررال  ترررين قسررمت م مهرر

ای آن کشرور کره  انگليس ويران شد تا فضای  يشتری  رای نيروهای توپخانره

د. قايای اين مکان تراريخر در شدند فراهم گرد ها آماد  مر  رای ن رد  ا روس

هرای داخلرر افغانسرتان از تخريرب در امران  تجاوز شوروی و در زمران جنه

هرای ترزئين شرد  تنهرا پرنج منرار  در  های  اشرکو  و منار  نماند و از سراختمان

 دار،  اقر ماند. رنه دندانه کاری شد  آ ر کنار مق ر  گوهرشاد  ا گن د کاشر

د که دارای  هار منرار  مجلرل  رود اکنرون از ساختمان مدرسه گوهرشا

يک منار  و نيمر از يک منار  ديگرر  راقر مانرد  کره آن هرم  رر اررر اصرا ت 

و انصراف  يع از صد در خ رر تخريرب اسرت.در  خرع ديگرر مصرلر راکت 

گن رد کرال  »يرا « گن رد سر ز»تاريخر هرات گن دی قرار دارد که از آن  ه نام 

ای اسرررت کررره تررراکنون را رررت  ررراقر مانرررد   يرررهشرررود و از ا ن يررراد مر« درويرررع

اسررت.هم نين  هررار منررار  از مدرسرره سررل ان صسررين  ررايقرا در ضررلع غر ررر 

 مصلر  اقر ماند  است.

 رره گفتررره کارشناسرران، منرررار  در هنرررر و معمرراری اسرررالمر از جايگرررا  

توان  ه جايگا  مشخص مؤ ن  های آن مر خاصر  رخودار است و از ويژگر

دادن قرردرت و صاکميررت  اهررداف دفرراعر و نظررامر و نشرران  رررای ا ان، کررار رد

 اشار  نمود.

اکنون از مصلر تاريخر هرات تنها  ه عنوان يک مکان تفريصر  رای 

 شود. دانشجويان و  ازديدکنندگان داخلر و خارجر استفاد  مر

هجرری شمسرر از صکومرت افغانسرتان  1۳۸۲سازمان يونسکو در سال

تراريخر و ر رت ايرن مکران در ليسرت ميرراش  خواست تا  ررای  قرای ايرن آررار

فرهنگر جهان، شراي  مصافظت اين سازمان را  پ يرد و اجرايرر کنرد امرا  را 

توجهر  ه ايرن امرر تراکنون ايرن مکران تراريخر در( ليسرت  گ شت زمان و  ر

 .ميراش فرهنگر يونسکو نشد  است

 1۴۳۳هجررری =  ۸۳۷ ايسررنقر ميرررزا ، فرزنررد شرراهرخ کرره در سررال  

دی ، در گ شرت ، شراعران و دانشرمندان را در در رار هررات گررد آورد. ميال

وی کرره مررردی کترراب دوسررت  ررود ، در جنررب در ررار هرررات کارگرراهر  رررای 
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نساخان و ت هيب کاران کتاب تاسريس کررد و کتا خانره وسريعر ايجراد نمرود و 

  1کتب  سياری در آن گرد آورد. 

ز اتکاء  ه ق ايل صصرا شاهرخ  رخالف پدرخود تيمور ، ميکوشيد تا ا

نشين مغول و ترک پرهيز کرد   ه  زرگان اسکان يافته مصلر ) خراسرانر و 

ايرانر ( و  خصوص مراموران عاليمقرام و روصانيران  لنرد پايره متکرر  اشرد . 

اين دسته جات ره رری سياسرر را  ره عهرد  داشرتند و گرا  گرا   خرا ر مرال و 

 منال سرهای خود را   اد ميدادند . 

 شاهرخ از فتوصات تاز  صرف نظر کرد و کوشيد قلمرو موجود   را  

گر رره شرراهزادگان تيمرروری  ۰در خراسران ، ايررران و آسرريای ميانرره صفررظ کنررد 

 ون ميرزا سکندر ، ميرزا عمر ، ميرزا سل ان صسين و ميرزا سليمانشا  و 

امرا ميرزا  ايقرا ، همه متناو اً اسر اب درد سرر شراهرخ را فرراهم ميسراختند . 

شاهرخ  ا صوصله مندی اين نرا آرامرر هرا را خراموع کررد و  ررای اسرتقرار 

آرامررع در ميرران مررردم روسررتائر  رره سياسررت غررازان خرران  رراز گشررت نمررود و 

  2ميزان ماليات را مجدداً تر يت کرد . 

 دولتشررا  سررمرقندی  ررا جان ررداری و م الغرره کرره خرراص مورخرران عهررد  

آسودگر و فراغت که  ه روزگار دولت  رعايا آن» تيموری است ، ميگويد : 

شاهرخ يافته اند ، از عهد آدم الر يومناً در هيچ عهد و زمان و دور و آوانر 

  3« نشان نداد  اند. 

 معه ا گ شت هاير که دولت شراهرخ نسر ت  ره روسرتائيان کررد ،  سرا  

موجب رضائيت رعايرا گرردد. زيررا اراضرر وسريع   نارسا  ود و ممکن ن ود 

ی کرره در اق رراع و تيررول فيرروداالن و سررران کشرروری داد  شررد   ررود ، زرخيررز

مورورر شد  ميرفرت و درايرن صرورت  ودکره وا سرتگر دهقران را  ره مالرک 

 فيودال روزافزون ميساخت . 

 صوز  هيرمنرد و سيسرتان کره در زمران تيمرور شر که آ يراری مرنظم آن  

 رود و  راری   شدت صدمه ديد  و  ند معروف رسرتم  رر هيرمنرد تخريرب شرد 

                                                 
۱
 ۴3۴ - ۴33همان اثر ، ص  - 
۲
 ۲۶۷غبار ، ص  - 
3
 ۲۶۷، غبار ، ص ۴3۴تاریخ ایران ، ترجمه کشاورز ،  - 
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 1در عهررد شرراهرخ نيررز تخريررب شرر که آ يرراری آن سرررزمين تجديررد شررد   ررود. 

( ديگر اصياء نشد و رونن پارينه صتر رونن عهد مغول را  راز نيافرت و 1۶)

 خراب و خراب تر شد  رفت . 

 روع صواله و  رات عو  معاع کارمندان در دهات  رر روسرتائيان  

صسررن »داسررتان  يررل را نقررل ميکنررد:  در عهررد شرراهرخ روا( داشررت. دولتشررا 

شاعر( در ا تدای صال علمداری کردی ، روزی  راتر  ر  يو  زنر «)سليمر

 نوشررت . آن عجرروز  فريرراد کنرران رو رردو کرررد و گفررت : ای مرررد ايررن  رررات 

ناموجه تو  ره صکرم کره  رر مرن نوشرته ای ؟ گفرت  ره صکرم سريد فخرالردين کره 

الم اگررر روز عررر  اک ررر مررن وزيررر مملکررت اسررت. پيررر  زن گفررت : ای ظرر

دامنت گيرم و تو گوئر که من  صکم سيد فخرالدين  ر تو ظلم کرد  ام آيا صن 

تعالر اين سرخن را از ترو ق رول کنرد يرا نرر ؟ دردی در نهراد سرليمر از سرخن 

عجوز  پيدا شد و فرياد زد که نر وهللا . نر  اهلل و همران سراعت قلرم و دوات 

  2«.ر عمر خود دگر، گرد صرام خوری نگردمرا  شکست و سوگند کرد که د

 

 زن  مدبروهنرپرور شاهرخ:گوهرشاد ملکه  
 

 تَرخان وهمسرسل ان شاهرخ  ود. نيالد اشيگوهرشاد دخترغ ملکه

 رانيازا رعيسال  رمنا ن وس ۴۳مدت  مور، هيرتيشاهرخ پس از پدرع ام

 انيرمويت تختي،پا1۴۰۴اودرسال  لهيکرد و ه وس روافغانستان صکمران

 ازسمرقند  ه هرات منتقل شد.    

زاد    خان»عمادرو ، درهرات زاد  شدهجری۷۷۸درسال گوهرشاد 

،درمشهد درگ شت ودرجوار آرامگا  ۸1۴درما  رجب سال  که  ود «گمي 

 .ديامام رضا مدفون گرد

 موريت ري، ه عقد نکاح شاهرخ فرزند ام ۷۹۵درسال  گميگوهرشاد  

همرا   ا  رادرع  گوهرشادسه پسر و دو دختر ود. ازدوا( نيرمر  اودرآمد. 

. او ر وديدرهرات وز انيموري، دردر ارت( ۸۰۲ – ۷۹۰) وسفي رقر يام

 کرد.  فايا یموريدور  ت لياوا خيدرتار رنقع مهم

                                                 
۱
   ۴3۵تاریخ ایران ، ترجمه کشاورز، ص - 
۲
 ببعد ۹۵، تهران ، ص ۱3۴۴ملک شاه حسین صفاری، تاریخ احیاءالملوک، چاپ  - 
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 ازهنر خود  يدر ر  تيصما اوهمسرع سل ان شاهرخ  وهرشادگ

رنسانس  رنوعود وشاعران  ه در ارخ لسوفانيوج ب هنرمندان، معماران، ف

 ع دالرصمنوجود آوردند.    ه"را  اتياد  اييااصيو اتي"تجدد دراد  رشرق

 قرارگرفت.  شانيا تي ود که تصت صما رهنرمندان نيازمشهورتر رکي رجام

درهرات هنوزهم  یموريدور  ت یمعمار عي د یها ازنمونه یاري س

 رسينو ارخوع،آررکتب خ  ٬یاتورينيم ،یاست وتاامروز،آرار معمار ر اق

 یآرارهنر نيجا ماند  ازآن دوران، ازممتازتر  ه رصناع یگرهنرهايود

 شوند.        ردرجهان مصسوب م

گوهرشاد خاتون  ناشد، مسجد  لهيکه  ه وس ير  هيريخ یازآرارو ناها

 رانيدرشهرهرات ومسجد گوهرشاد مشهد درااوومدرسه گوهرشاد وخانقا  

« مسجد گوهرشاد»وشهر ه نام گوهرشاددارند. درهرد تيازهمه اهم عي 

 یکار روکاش یهنرمعمار یمسجدازشاهکارها ني.ا اشند رموسوم ومشهورم

 . روند ر ه شمارم ینهم هجر یسد  

 ديآن پد رامونيدرصرم امام رضا وپ ير  گوهرشاد آرار ارزند  ملکه

 گوهرشادرا  ناکرد. «اد يدارالس»آورد،ازجمله دو روا  دارالصفاظ و

پر شد  که صدود  ايدن جيز ان را 4۳از  عيدارد که  ا   رعموم ینه اکتا خا

 هيهزارنسخه عکس و  ق رکتا خانه خ  نيا یهزارنسخه ازکتاب ها ۳۲

 استند. ر اپ

شوهر خود را  یصکومت دار نهيملکه دانشمند وهنر پرور در زم نيا

 یاديهنرو فرهنه خدمات ز يرنمود، در صصه رشد و شگوفا رم یاري

 عام المنفعه در یصد ها  نا عي  است و در  ول عمر پر  ار خونمود

 اصداش نمود   ود.  ريسرتاسر خراسان ک 

 ني ه تشو ،یماري ا وجود   رزايشاهرخ م یقمر ۸۵۰ درسال

 ه اصفهان  سنقرياع س ان مصمد پسر ا نو   رسرکو  یگوهرشاد  را

 ودرهمانجا درگ شت.  کرد رلشکرکش

 یآن شهر را ه اتهام همکار ی زرگان وعلماازسادات  رجمع شاهرخ،

نمود.  پس ازمر  شاهرخ، گوهرشاد  ا  ديروت عي اسل ان مصمد دستگ

نواسه مورد عالقه خود را  ه تا(  مواجه شد. اديز یها ها ونزاع کشمکع

 ود که ازدجله تا  ر زرگ یامپراتور ید  سال فرمانروا یوتخت نشاند و را
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 دي،سل ان ا وسع ۸۶1درسال  سرانجام ...امتداد داشت.  ني  یمرزها

 یرا تصرف کرد.  اوجود مور،هراتيت ريفرزند ام رانشا يفرزند م رگورکان

 نياز نفو ملکه گوهرشاد در  رول معروف  ود د يپسند ليکه  ه عدل وخصا

 ه هراس افتاد که م ادا   رخوردار  ود رمردم که ازعزت واصترام خاص

 ه روزنهم ما  رمضان  ني نا را تو ئه کند یاو،روز هيملکه گوهر شادعل

که  ر. ملکه گوهرشاد درصالصادرکردفرمان، قتل گوهرشاد را ۸۶1سال 

  یکه سرا دياورا در اغ سف  دستور سل ان ا وسعيدکوگانر ل داشتسا ۸1

دفن  یرا درمدرسه خودع  رد  درگن د کرعيملکه  ود کشتند وپ منينش

   1 «کردند. 

ه روزی ملکرره گوهرشرراد، همرررا   ررا دوصررد صکررايتر معررروف اسررت کرر

صررورتع  رره ديرردن مسررجد جررامع هرررات رفررت . قرر الً  رره  ررالب  نديمرره خرروب

رسره ايررن مسررجد ا رالع داد  شررد   ررود کرره از صروالر مسررجد  يرررون  رونررد، مد

هنگام  ازديد ا اقهای مسجد ، نديمه ايکه پيشاپيع ملکه گوهرشاد روان  ود، 

و جلو ميرفت تا اينکه  ره ا راقر رسريد کره هريک از ا اقهای را سرميکشيد 

ديد يکر از  ل ه ها  ه خو اب عميقر فرورفته است ، نديمه  ا تکانه ئر  ل ه 

را از خررواب  يرردار نمررود و موضرروع را  رررايع فهمانررد تررا مصررل را  سرررعت 

ترک گويد، اما نديمه ازديدن سيمای  ل ه جوان لرزشر  ر او مستولر گشرت 

و تند تند نفس ميکشيد ، هنوز  خود نيامد   ودکه خود و  پع قل ع  يشترشد 

را  ا ملکه رو روديد . ملکه متوجه تغيير صالت نديمره شرد وعلرت را دريافرت 

که نديمه جوان در همان نگرا  اول عاشرن  ل ره شرد  اسرت، وقترر از مشراهد  

سره ترتيرب رمسجد فارغ شد دسرتور داد مصفرل  زرگرر  ره اشرتراک  رالب مد

پس اجاز  داد تا نديمه ها  ا ال ان جوان ازدوا( نمايند و سرپس داد  شود و س

 ه هريک از  الب م لغر پول  خشع داد تا ل راس و مايصترا( خرود را  را آن 

پول تهيه کنند و تا زمانر که دروس خود را تمام ميکننرد ، در هفتره يرک  رار 

 صن خواهند داشت زنان نو نکراح کررد  را مالقرات کننرد و در دروس خرويع

)خواند ميردر روضة الصفادروصف أن مدرسره   2  يع از پيع ساعر  اشند.

                                                 
۱
 کریمی احسان رجوع شود به فیسبوک - 
۲
، ترجمه عبدالودود ظفری،، « رگ نو در آسیای میانه طالبان ، اسالم ، نفت ، و بازی بز»احمدرشید:  - 

 ، امریکا۲00۱، چاپ ۱۶۵ص 

https://www.facebook.com/groups/1552309511691612/user/100064151047863/?__cft__%5b0%5d=AZUWMKFoK_pPh1E03Rpb-LwRuCxZxy9EyeObE_YQjHoTSgQaniA1ID4UQHCiHtOfx42j4UX1Xqll1IUjZiShndpMsp1M6rKWvMP-xAyEJqKVhRFLwSs78ifJO4oOpSUWBEwUnTyLbemc2u4_x3IRowfG&__tn__=-UC%2CP-R
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ومسررجد جررامع ملکرره گوهرشررادميگويد: "مدرسرره شررريفه مهررد عليا)گوهرشرراد( 

  انواع زيب وزينت مصلر أراسته است و وفورفسرصت وکرررت متانرت ازاکررر

 گوهرشراد عليرا  قاع اين  لد  جنت صفات ممتازومسترناست. مسجد جامع مهد

 يگم درغايت نزاهت وتکلف ونهايت عظمرت ول افرت اسرت وهرجمعره درأن 

جمعيت تمام دست ميدهدو ره صرفت رفعرت ووسرعت و ره صليره تکلرف وزينرت 

  1 مزين ومصلر است..."

 تيررهرررات موقع رمصررل یگوهرشرراد درجوارمنررار  هرراملکرره آرامگررا  

آرامگرا  ساله  رخورداراست.گن د  سد نيازقدامت  ند رخيتار ی نا نيدارد. ا

 رنامند.اندرون گن د شع عدد سنه صندوق رم ررا،شهروندان هرات گن د آ 

گن ررد را جهرررت دفررن خررود و فرزنررردانع  نيررا گميقراردارد.گوهرشرراد  ررر ا يسرر

 ساخته  ود. ردرشمال غرب مدرسه مصل

 
 آرامگاه ملکه گوهرشاد درهرات

 
 

 بعد از شاهرخ تا سلطان حسین بایقرا :  اوضاع عمومی 

                                                 
۱
 (۵)روضة الصفا، ج - 
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امرراء و » م(  1۴۴۷هجرری )=  ۸۵۰ز مر  شاهرخ در سال پس ا 

شاهزادگان  هم  ر آمدند و هريک آن ه توانستند از گنج و لشکر  ر داشرتند و 

متوجه واليتر و سرصدی گشتند ...  نياد ظلم و تعدی نهادند و قتل عرام شرد و 

 مع در مال تراجران و رعايرا و مزارعران کردنرد. خرا رر در واليرت هرا را  

  1« فت و مردم پراکند  گشتند و در تمام  الد قص  و و اء واقع شد. يا

  رردين ترتيررب  ررا درگ شررت شرراهرخ ، مجرردداً خانرره جنگررر شرراهزادگان  

تيموری شرروع شرد و از همره  يشرتر ميررزا ع ردالل يف پسرر الغ يره کره در 

کرررد ، و  عررد هررا  اردوی شرراهرخ  ررود، ملکرره گرروهر شرراد جررد  خررود را تررارا( 

ءالدوله صکمران نيشاپور ع دالل يف را  زندان سپرد. ميرزا ا ا کر ميرزاعال

ديگر شاهرخ در تخارستان و  لخ اعالن سرل نت کررد. ميررزا الغ يره  نواسه 

م صاکم مراوراء النهرر  رود، در مراوراء 1411پسر  زر  شاهرخ که از سال 

ن  ه  لخ النهر اعالن استقالل داد و سمرقند را پايخت خود قرار داد. پس از آ

آمد  در  لخ اقامرت کررد. ايرن پادشرا  کره در علرم نجروم مررد فاضرلر  رود، در 

سياسررت و کشررور داری سرشررته ای نداشررت و سررر انجررام ايررن رياضررر دان و 

 =  ۸۵۳منجم خانواد  تيموری قر انر جا   ل ر پسرع ع دالل يف گرديرد )

  2م( .  1۴۴۹

 اهزادگان تيمروری  عد از مر  ال   يه ، شردت خانره جنگرر هرای شر 

 ر سر  دست آوردن اقتدار سل نت ، مردم را  ستو  آورد . در هرات قص ر 

افتاد ،  نانکه خرواری گندم  ه  هارصد دينرار  راال رفت.ضررر ايرن قص رر 

  3 از خسارت  اعونر که دروقت شاهرخ در هرات منتشرگرديد ،  يشتر  ود.

 د پسررر سررل ان مصمررد  عررد از ع رردالل يف ، سررل نت  رره ميرررزا ا ررو سررعي 

ميرزا نواسره ميرانشرا   رن تيمرور رسريد. ا وسرعيد شرع سرال در مراوراءالنهر 

مصروف تامين و تنظيم دولت ماند و  عد متوجه افغانستان شد . در  رر ايرن 

مدت افغانستان د رار کشرمکع هرای شراهزادگان تيمروری  رود از ق رر ميررزا 

  ميرزا  ا ر  ر رق رای خرود  الخر ۰ ا ر و عالءالدوله و ميرزا سل ان مصمد

                                                 
۱
   ۴3۵تاریخ ایران ، ترجمه کشاورز ، ص  - 
۲
 ۲۷8، ص ۲راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، ج  - 
3
 ۲۶۹غبار ، ص  - 
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غل ه کرد و عالء الدولره را در هررات مص روس و  ررادر  رزر  و دليرر خرود 

م مغلروب و  قترل آورد و 1۴۵۰سل ان مصمد را درجنره اسرترا اد ايرران در 

پس از قيام عالءالدوله در فاريراب و  لرخ،  ره هررات  رگشرت. عالءالدولره از 

م 1۴۵۵و ميرزا را ر در هرررات تررا سررال   ريم  ررا ر  رره آ ر  ائيجران پناهنررد  شررد

  صکومت خود دوام داد. 

 در همان سال  ا ر از هرات  ه مشهد رفت و در ارر افرا  در نوشيدن 

شررراب در گ شررت و امرررای  ررا ر ميرررزا پسررر يررازد  سرراله او مصمررود را در 

هرررات  شرراهر  رداشررتند. يکررر از امرررای مقترردر مصمررود ميرررزا ، اميررر شرريخ 

که دست  ه ظلم يازيد  و پول  سياری  االی مرردم هررات صوالره ا وسعيد  ود 

و  ا شکنجه و فشار تصصيل ميکرد. مصصالن او  جای يک دينار ، د  دينرار 

از مردم ميگرفتند. صتر موقوفات خيريره را نيرز متصررف ميشردند . عرد  يرر 

 از مردم در اين گير و دار تارا( يا فررار ويرا هرالک گرديدنرد .  راالخرالخر 

شاهزاد  کو ک که خود را مواجه  ا خ ر ديد ،  ررای تسرکين مرردم فرمران 

عفو صواله جات و هم تارا( دارائر خود امير شيخ ا و سعيد را صادر نمود . 

مردم از جا درآمدند و شيخ ا وسعيد را در را  مرغاب که  ه دفاع  رر خاسرته 

ماوراء النهر متوجه در همين آوان سل ان ا و سعيد از   1  ود ، گرفته کشتند.

افغانستان شد و اغتشاشات را خاموع ساخت. سل ان ا وسعيد  ا اينکه مردی 

را در هرات صادر کرد . « ملکه گوهرشاد»فضيلت پروری  ود فرمان قتل 

شايد  خا ر دست يافتن  ه گنج و خزينه ايکه تصور ميکرد نرزد ملکره پنهران 

. وايرن همران زنرر اسرت کره است ، مرتکب  زرگترين جنايت تاريخر گرديد 

 آرار ماندگار و نفيسر ازاو تا هنوز در هرات و مشهد  ر جای ماند  است . 

 ا وسررعيد پررس از آن واپررس  رره مرراوراءالنهر عررودت نمررود. رفررتن او  رره  

سمر قند نا آرامر هاير را  دن ال داشت .  دين معنر که  از امراء جرا   لرب 

غتشاع و  غاوت نمو دنرد. پرس ميررزا ، شهزادگان خود خوا  را تصريک  ه ا

ا راهيم پسر ميررزا عالءالدولره در هررات علرم اسرتقالل  رر افراشرت و ميررزا 

                                                 
۱

لجنات ) بخش دوم ، ص ، به قول معین الدین زمچی ، صاحب روضات ا ۲۶۹همان اثر، ص  - 

هزار نفر  ۶00روز حدود  ۱8هجری در ظرف چهار ماه و  838( بلیه طاعون هرات در سال ۹۴_۹۲

 هزار نفررا در اطراف هرات تلف نمود. ۴00در شهرهرات و
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جهاندار شا  از استرا اد تا س زوار را در دست داشت ، ميرزا سل ان سرنجر 

در مرو دم از استقالل خود ميزد، ميرزا شا  مصمود در  وس، اصمرد يسراول 

نرر  ترو » ه اختيارالدينن ، پيرک مغول در قلعره در درون شهر هرات در قلع

در  ررادغيس ، اميررر ع رردهللا در سرررخس ، ملررک قاسررم نواسرره قرايوسررف در « 

اسفزار و امير خليل در سيستان و فرا  ، صسن شيخ تيمرور در قلعره خ وشران 

اينهرررا همررره صکمرانررران و  ۰، اميرررر اويرررس  رررن خرررا ونرررد شرررا  در قلعررره  ررر س

مرکرررز فررررار ميکردنرررد. در  نرررين اصررروالر ميررررزا  فيودالهررراير  ودنرررد کررره از

جهاندارشا  ترکمران  ره هررات آمرد و ميررزا ا رراهيم و پردرع عالءالدولره  ره 

غررور فرررار نمودنررد.مگر در آنجررا نيررز پرردر و پسررر  رره کلرره همررديگر زدنررد تررا 

  االخر  هردو در صالت در دری  مردند و نعع شان  ه هرات منتقل گرديد . 

 ع از ايرن اوضراع مج رور شرد دو  رار  از  ريرن  لرخ ا وسعيد  را ا رال 

م( . در عهرررد سرررل ان ا رررو سرررعيد قص رررر  1۴۵۷  =  ۸۶۲سررروقيات کنرررد ) 

عظيمررر در هرررات رخررداد ، زيرررا  واسرر ه جنرره هررای پررر درپررر شررهزادگان 

م 1۴۶۰قمرری =  ۸۶۵تيموری ، زراعت صدمه ديد   ود . متعاق راً در سرال 

مردم را از  ين  رد .سرر انجرام ا وسرعيد   اعونر شايع شد و عد   سياری از

در جنه  ا صسن  يک ، زمامدار ديار  کر در صردود قرا راغ اران مغلروب و 

م(.  عررد از مررر  ا وسررعيد ، 1۴۶۸  = ۸۷۳اسررير دشررمن و مقتررول گرديررد )

  1اصمد ميرزا در ماوراء النهر  صکومت نشست . 

  

 در عهد سلطان حسین بایقرا : 

 رزا غياش الدين منصور ن ميرزا  رايقرا  رن عمرر سل ان صسين  ن مي 

  در هرررات متولررد و در سررال ۸۴۲=1۴۳۸شرريخ  ررن اميررر تيمررور در سررال 

 قول غ ار او .  (  ه صکومت گرگان و مازندران مقرر شد۸۶۳م )= 1۴۵۸

 (هنگرررامر کررره از در رررار ا ررروالخير خررران پادشرررا  ۸۷۳م ، )1۴۶۸در سرررال 

خ رکشته شدن ا وسعيد را دريافرت و از  غتائر ق  ا   ر ميگشت در ا يورد 

م اميررر عليشررير نرروائر از 1۴۷1آنجررا عررازم هرررات گرديررد. متعاق رراً در سررال 

ديروان »ماوراء النهر وارد هرات شد و در در ارسل ان صسين  ايقرا  رصدر

                                                 
۱
 ۲۶۹غبار ، ص  - 
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)صررردارت( قررررار گرفرررت. سرررل ان صسرررين ميررررزا  عرررد از شررراهرخ ، « عرررالر

 تان است.مهمترين شا  خانواد  تيموری افغانس

 غ ار مينويسد که :سل ان صسين صکومت غور و زمينداور را  ه امير  

شجاع الدين  والنون ارغون داد که يکرر از امررای  رزر  تيمروری  رود. آن 

وقت مردم هزار  نکودری در زمينرداور اکرريرت داشرتند. سرل ان صسرين  عرد 

ا که صاکم از اعمار شهر مزارشريف ، پسر  زر  خود  ديع الزمان ميرزا ر

استرا اد  ود ،  صکومت  لخ گماشرت . و او پسرر نوجروان خرود مرؤمن ميررزا 

را  جررای خررود در اسررترا اد گ اشررت و خررود  رر لخ رفررت در صررالر کرره سرر ان 

مظفرر صسرين ميررزا از  .استرآ اد را  ه پسر دوم خرود مظفرر صسرين داد   رود

زن « آغرا  خديجره  يگرر»تمام فرزندان سل ان  رتری داشت ، زيرا مادرع 

 رگزيد  سل ان  ود و در اردو نفو  فراوان داشرت . ايرن زن  را زر وزور و 

دسيسرره فرزنررد خررودع را  ررر ميکشرريد و سرراير پسررر انرردران را فرررو تررر قرررار 

ميداد. اين امر شرهزادگان را  ره رقا رت و خصرومت  را همرديگر واميداشرت . 

 مر آورد .واين خصومتها  ر سرکسب قدرت ، کشمکع را در کشور   ار 

 هنگامر که  ديع الزمان در  لخ ا الع يافت که پدرع جای پسر او را  

در استرا اد  ه  رادرع داد  است  ه مومن ميرزا نوشرت کره  ره کاکرای خرود 

هجری قمرری در اسرترا اد جنره  رين ۹۰۲=1۴۹۶تسليم نشود. له ا در سال 

ه مررررومن و مظفرصسررررين در گرفررررت و در نتيجرررره مررررومن مغلرررروب و در قلعرررر

اختيارالدين هرات  ه زندان سپرد  شد.  ديع الزمان هم در  لخ سراز ا اعرت 

پدر  تافت و سل ان تصميم گرفت قشونر  رای سرکو ر پسر ياغر  دان سرو 

اعزام کند ، اما ميرعليشيرنوائر و سا ت کرد و متعهرد شردکه ايرن مسراله را 

 از را  م اکر  صل کند.  

لزمان را وادار  ه تسليم  ه پدر نمود ، ميرعليشير  ه  لخ رفت و  ديع ا

اما منشور سری سل ان کشف شد که در آن  ه امير  رالس کوتوال  لرخ امرر 

شد   ود کره  رديع الزمران را پرس از آنکره از شرهر خرار( گرديرد ديگرر  ره آن 

شهر را  ندهد ، از اين س ب  ديع الزمان  عد از کشف ايرن نامره از قرولر کره 

  رگشت و در نتيجه نوائر ناکام از  لخ مراجعت کرد .  ه نوائر داد   ود 

 سل ان در رأس نيروی عازم  لخ شد و پسر از کشيدن شمشير  رروی  

سل ان  قصد هرات  رگشت و هنوز  ۰پدر دست گرفت و عازم قندهار گرديد
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در کنررار رود مرغرراب مجلررس شررراب داشررت کرره خديجرره  رريگم  رره اتفررا  نظررام 

نشررور قتررل مررؤمن ميرررزا پسررر  ررديع الزمرران را الملررک از سررل ان  ررد مسررت م

گرفت و ش اشب توس   هار نفر جالد  اپار  ه هررات گسريل کررد و سرر آن 

نوجوان را از تن جدا نمود . اين صرکت سل ان ،  ديع الزمان را  ر انگيخت 

تررا در قنرردهار و زمينررداور  رره اتفررا  اميررر  والنررون و پسرررانع شررجاع  يررک و 

نظررامر اتخررا  کنررد . امررا سررل ان پرريع دسررتر کرررد   رره مصمررد مقرريم تررر تي ررات 

سوقيات پر داخت و تا  ست پيع آمد ، مگر قص  غال و اغتشاع  هنرر امررا 

 ء و خاندان او را  دون اخ  نتيجه  ه عودت مج ور نمود. 

  رر « النره نشرين» ديع الزمان ترا اسرفزار پريع آمرد و در مصلرر  نرام  

د   ه غور رفت . سرر انجرام سرل ان اردوی پدر صمله کرد مگر شکست خور

 ا وسا ت روصانيون  را  رديع الزمران مصرالصه نمرود و پر يرفت کره صکومرت 

فرررا  و سيسررتان از  ررديع الزمرران  اشررد . امررا ايررن روع سررل ان نتوانسررت از 

مخالفت ها و خانه جنگر جلوگيری کند، زيرا  عد از کشته شدن مومن ميرزا 

مرررو ، مصمررد مصسررن والررر مشررهد و ا ررن پسررران سررل ان مرررل ا والصسررن والررر 

صسين صاکم قاين و غير   شمول امراء ودرياريان از سرل ان منزجرر گرديرد  

 ودند . پس  رديع الزمران  رر هررات صملره کررد و پردر را مج رور نمرود ترا در 

خ  رره نررام  ررديع الزمرران  عررد از نررام پرردر  رررد  شررود. و هررم صکومررت  لررخ و 

ارد.  را وجرود ايرن کشرمکع هرای خرانوادگر ، تخارستان را مجدداً  ه او واگر 

سرررال سرررل نت خرررود را در افغانسرررتان و  ۳۷سرررل ان صسرررين توانسرررت مررردت 

ماوراءالنهر و قسمتر از ايران صفظ کند و در را  شگوفائر هنر و فرهنه و 

اصداش  ناهای عام المنفعه خدمات ارزند  و فرامروع نشردنر انجرام دهرد. سرر 

هجرررری ۸۸۵قمرررری =۹1۲مررريالدی)= 1۵۰۶انجرررام او در هررررات در سرررال 

  1شمسر در گ شت . 

 

 :جانشینان سلطان حسین بایقرا

 پسرع   رديع الزمران شرا  ميشرد ولرر صسين،  ايد  عد از مر  سل ان  

مرررادر انررردر او خديجررره  ررريگم کررره در  رررين سرررپا  نفرررو  داشرررت مرررانع گرديرررد و 

                                                 
۱
   ۲۶۹ -۲۷0غبار ، ص  - 
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يک مظفرصسين پسر خود را در سل نت  ديع الزمان شريک ساخت. پس در 

اقليم دو پادشا  و دو دولت ساخته شد و مسکوک  نرام هرردو ضررب گرديرد و 

  1 خ  ه  نام هر دو خواند  شد و امور مالر  المناصفه  ه هردو تعلن گرفت.

 در  نررين اوضرراعر دولررت هررای ترراز   قرردرت رسرريد  شررمال و غرررب  

افغانسرتان جرداً آرزومنرد توسرعه  ل رر و تصررف خراک هرای قلمررو سررال ين 

مرروری  ودنررد .  نانکرره شرري ک خرران اوز ررک ) مصمرردخان شرري انر ( پررس از تي

مرريالدی سررمرقند را از دسررت آخرررين  قايررای تيمرروری  1۵۰۰آنکرره در سررال 

ميالدی ازآمو دريا ع ور نمود و  لخ را متصرف  1۵۰۶خار( کرد، درسال 

شد و هرات را تهديد کرد. شهزادگان از  ا ر که نواسره عمروی شران ميشرد و 

 رررررل صکومرررررت داشرررررت اسرررررتمداد کردنرررررد و  رررررا ر  ررررره هررررررات آمرررررد  رررررر کا

 (.  ا ر جداً عالقمند  ود تادر رأس قشرون هررات  رر دشرمن ۹1۲م=1۵۰۶)

صمله   رد، اما شهزادگان مغرور تر از آن  ودند که مسروليت ره رری قشرون 

را  ه  ا ر  سپارند.  ون زمستان فرا رسيد   ود از کران از پيشرروی  جانرب 

کردنرررد. و شرررهزادگان از رررا ر خواسرررتند ترررا زمسرررتان را  هررررات صررررف نظرررر

درهرررات  مانررد.  ررا ر پرر يرفت و مرردت  هررل روز را در هرررات  رره تماشررای 

 عمرانات و نقا  ديدنر آن شهر سپری کرد. 

  ا ر در کتاب خود )  ا رنامه ( در توصيف هرات عهد سل ان صسين  

 رود. خراسران و از دور  او عصر شرگفت آوری هرا »  ايقرا  نين ميگويد : 

همه  رتر هرات ، مملو از دانشرمندان و مررادان  رر همترا  رود ، هرکراری را 

  2«که يکر آغاز ميکرد ، آن را  ا تمام ترالع و کوشرع  ره پايران ميرر سراند. 

هررردو ميرررزا ، از آداب معاشرررت » و در مررورد شررهزادگان  نررين مينويسررد : 

ودند ، ولر اوشان  را جنره اجتماعر خوب  رخوردار و در سخنوری ماهر  

  3« ، اهداف جنگر ، تجهيزات ، خونريزی و زد و خورد ،  يگانه  ودند . 

   مجدداً شي ک خان در رأس  هل هزار ۹1۳م=1۵۰۷در  هار سال  

نيروی از کر خود آمرو دريرا را ع رور نمرود و مسرقيماً  رهررات صملره آورد. 

                                                 
۱
 ۲۷۱غبار ، ص  - 
۲
، مشخخهد ایخخران ، ص  ۱3۷0ی نخخور احخخراری ، چخخاپ رادک سیکورسخکی ، خخخاک اولیخخا ، ترجمخخه عبخخدالعل - 

۲33   
3
 ۲۵0خاک اولیا ، ص  - 
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غيس  ه مقا ل دشمن شتافتند، شهزادگان ) ديع الزمان و مظفر صسين ( در  اد

اما کاری از پيع  رد  نتوانسرتند ، اولرر  ره قنردهار و دومرر  سروی اسرترا اد 

»  قول غ رار :  ۰شي ک خان  ا اردوی خود يکراست وارد هرات شد ۰کشيد

 مجردی که مصمردخان شري انر شرهر هررات را گرفرت ، فقهرا و ار راب عمرايم 

تند و پرانزد  هرزار تنگره يرک مرقرالر  ره قديم از ديگران پيشتر  ردر اراو شرتاف

موالنا ع دالرصيم ماورامالنهری صدراعظم شي انر ) که مرد کم سوادی  ود( 

 رشوت دادندو توس  او در در ار شي انر جای و ورت ه گرفتند،

 پس شيخ االسالم قديم هرات مجدداً شيخ االسرالم هررات شرد و مولروی  

لقضاتر و نقي ر رسيد .... مصمرد خران نظام الدين ع دالقادر ه منصب قاضر ا

تراوان جنره گرفرت. « تنگ ره»هرزار سرکه  1۳۵شي انر از شهر يان هررات 

دينررار ک کررر  ررود.  عررالو  ۶هررر تنگ رره مسرراوی يررک مرقررال و دارای ارزع 

شي انر تمام دارائر سال ين و اشراف را  ا زور و شکنجه گرفت و  ه فتوای 

را  رای خود گرفرت و مهرر انگيرز  علمای م ه ر هرات ، ملکه مظفر صسين

دختر مظفر صسين را  ه پسرر خرود ع يردهللا سرل ان و کرا لر  ريگم ملکره  رديع 

الزمرران را  رره قن ررر ميرررزای کوکلترراع  زنررر داد در صررالر کرره هررردو ملکرره ، 

 شوهران زند  داشتند.

 فقهاير که اين فتوا را دادند همه از  رگزيدگان دولرت کورگرانر  ودنرد  

اصرريت ايررن دولررت در ادار  کشررور ، تکيرره کررردن  ررر شررهزادگان و ، زيرررا خ

امرام زمران و خليفره » فقهای افغانستان  ود. آنگا  شي انر  ه پيشنهاد فقها لقب 

اختيار کرد و نام او  ه همين عنروان در خ  ره خوانرد  ميشرد. پرس « الرصمن 

نهاد ،  از آنکه شي انر موقوفات را از  ين  رد و موسسات خيريه رو ه زوال

  1 «نيم دانه در وزن تنگ ه قديم افزود ولر ارزع ق لر را تغيير نداد.

  نين معلوم مر شود که شي ک خان شخص زشت و نا هنجاری  رود   

است . او  ه رروتر که تارا( نمود   ود قناعت نره نمرود   لکره  را  رر شررمر 

رنا فهمر زنان و ا فال را  ه  ردگر گرفت . او شخص  ر سواد  ود و از س

 خود جرئت داد   ود تا  ه مرال هرای مشرهور تفسرير قررآن تعلريم  دهرد. او  رر 

صيائر را  جائر رساند که يکر از آرار هنری  هزاد را اصالح نمود.  را ر  را 

                                                 
۱
   ۲۷۴- ۲۷3غبار ، ص  - 
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او هم نان در هرر  نرد روز اشرعار  رر معنرر مرر » خشم  نين مر نويسد : 

ر سررو  شررهر آويررزان سرررود. اشررعار مرر کور را در من ررر خوانررد   عررد در  هررا

 1 «ميکرد تا  رای اين اشعار تصايف و هدايائر از شهريان در يافت نمايد.

 صرکات وصشيانه و مسخر  او  ررای شرهريان هررات غيرر قا رل تصمرل  

 ( شررا  اسررماعيل صررفوی  ررر هرررات  ۹1۶م = 1۵1۰ ررود. سرره سررال  عررد )

ن يررورع آورد و شرري ک خرران در جنرره شکسررت خررورد  فرررار نمررود، امررا صرري

فرار از اسپع افتاد و در زير سم ستوران سپا  خود کشته شد. وقتر مرد  او 

را در يافتنررد شررا  اسررماعيل  ررر ا رافيرران فريرراد زد: هرکرره مرررا دوسررت دارد 

ازگوشت شي ک  خورد.  ا اين ندا ا رافيان شرا   رر مررد  شري ک خران صملره 

  2 ن ررود. ردنررد و ظرررف  نررد دقيقرره جررز مشررتر اسررتخوان از او يررزی  رجررای 

  3 «ساخت. از کاسه سر شي ک خان جام شراب » گويند خود شا  اسماعيل 

  دين سان واليات هرات و  ادغيس و ميمنه و فارياب و جوز جان و  

 لخ در تصرف دولت نو ظهور صفوی در آمد. و تسل  اجانب از سال 

ميالدی  رای  يع از دوصد سال  ر صصص غر ر و  1۷۰۸تا  1۵۰۶

  ول انجاميد و قسمت های شرقر کشور تا تا سيس دولت  جنوب غر ر

 م( تصت نفو  دولت  ا ريان هند  ا قر ماند.  1۷۴۷معاصر افغانستان ) 

 

 درعهد سلطان حسین بایقرا :  فرهنگی -اوضاع اجتماعی

  مرريالدی کرره سررل ان  1۴۶۸تررا  1۴۴۷پررس از در گ شررت شرراهرخ در 

ا و زد و خورد های شاهزادگان صسين  ر اورنه قدرت مر نشيند ، رقا ت ه

 خا ر کسب اقتدار ،  رای رعايا جز مصي ت و رنج و جز پرداخرت ماليرات 

و عرروار  و تهيرره آ وقرره و علوفرره  رررای لشررکر يرران متخاصررم و پامررال شرردن 

مزارع و مصصوالت کشاورزی شان ، رمر  ير در  ر نداشته است . عالوتراً 

ر رکراب ايرن يرا آن ار راب هروا خواهر و ناخواهر  ه عنوان نيروی جنگرر د

خوا  شرهزاد  مرر  ايسرت صرکرت ميکردنرد ترا کشرته ميشردند و يرا ميکشرتند ترا 

                                                 
۱
 ۲۵۱خاک اولیا ،  - 
۲
 ، سوئد ، از من، ص مقدمه۲000خیزشهای مردم قندهار، هرات و سیستان ، چاپ  - 
3
 ۲۵۱خاک اولیا ، ص  - 
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کشررته نشرروند. و همينکرره از جنرره و لشررکر کشررر فررارغ ميگرديدنررد ، دو ررار  

 رای مرمت قلعه های تخريب شد  ،  ه  يگار کشرد  ميشردند . ايرن امرر   عراً 

که قص  سالر هرای و صشرتناک را س ب رکود کشاورزی و زراعت ميگرديد 

 دن ال داشت . اما پس از آنکه نو ت صکمروائر  ه سل ان صسين  رايقرا ميرر 

سد ، امنيت تامين ميگردد و زندگر روال عادی و   يعر خود را دو ار  مر 

يا د . هنر و فرهنه در را  شگوفائر قدم مينهد وعمرانرات  را شرکو  شرهری 

 اورزی  ه پيمانه وسيع  عمل مر آيد . تو سعه مر يا د و توليدات کش

 در  -پولينرردی ت ررار -ژور ناليسررت  ريتانيررائر« رادک سيکورسررکر »  

)که  ه قلم روان آقای ع ردالعلر اصرراری از انگليسرر  ره « خاک اوليا»کتاب 

فارسرر ترجمرره شرد  اسررت ( م الررب  سريار مفيررد و خوانردنر در مررورد هرررات 

سررت تررا قسررمت هرراير از آن را در اينجررا عهررد تيمرروری گرررد آورد  کرره جررای آن

 اقت اس کنيم : 

 هررات  ايسرت ررروت و » او در مورد هرات عهد تيمروری مينويسرد : 

زرخيزی خود را مديون مصصوالت زراعترر و مهرر و مص رت شراهرخ پسرر 

خرود را از سرمرقند  ره   تيمور  اشد ، زيرا شراهرخ  ودکره تررجيح داد پايتخرت

زمررران خراسررران صررردف جهررران و هررررات  سررران  هررررات انتقرررال دهرررد . در آن

مرواريدی در ميان آن ميدرخشيد . در قرن پانزدهم ميالدی  ه اسرترنای  رين 

، هرررات متمرردن ترررين شررهر آسرريا  شررمار ميرفررت . آن همرره شررکو  و عظمررت 

هرات  ه نصو اعجاب انگيزی و  ا سرعت در اندک مدتر  ريع از يرک قررن 

د . اعمرار هررات  عرد از ويرانرر تيمرور و يا دوسه نسل متوالر رو رزوال نهرا

مررريالدی  1۳۹1شرررايان توجررره اسرررت ، زيررررا هنگرررامر کررره شررراهرخ در سرررال 

فرماندار هررات گرديرد ، ايرن شرهر مرکرز عمرد  و شرهر  رين المللرر فرهنگرر 

ميالدی  ه تماشای هرات  1۵۰۶-۷ شمار ميرفت . نو  او ) ا ر( که در سال 

از ويرانر توس  امير تيمرور ،  رزودی  هرات  عد» آمد   ود  نين ميگويد : 

آ اد گرديد، زيرا اين فاتح مشهور  ر صنعت گران شهر ترصم نمرود   رود. او 

صنعتگران شهر هرات را  ه سمر قند ، شهر مص وب خود انتقال داد   رود ترا 

آنجررا را اعمررار نماينررد ... زمررانر کرره شرراهرخ  ررر تخررت پرردر نشسررت ، همرران 
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ر خود را واپس  ره هررات آورد ترا هررات را آ راد صنعتگران و هنر مندان پد

  1 «نمايند.

  حکمروائی تیموریان را در هرات به سه مرحله میتوان تقسیم کرد :  

 م  ا صکومت شاهرخ آغاز و  ا مر  او در  1۳۹1مرصله اول از سال 

م خاتمرره پيرردا ميکنررد. در همررين وقررت اسررت کرره تهررداب عظمررت و  1۴۴۷سررال 

 گ اشته مر شود.« مادتاً »و  زرگر هرات معناً 

 مرصله دوم دور   يست و يک سراله ئرر را در  رر ميگيررد کره  قترل و  

 قتال ها مر انجامد. اين يک دور  ناخوع آيندی است. 

 مرصله سوم استقرار گرفتن سل نت  ه سل ان صسين  ايقرا است که از 

 زرگرر  م آغاز ميگردد. او در دور   والنر صياتع  دولت خود 1۴۶۸سال 

، ترقر و عظمت تروأم  را صرلح و صرفا  خشريد   رود. صسرين در هرر زمران و 

مريالدی ، صينرر کره صسرين  1۴۶۸مکان قهرمان عصر خود  ود ... در سال 

سوار  ر اسپ خرود پيرروز مندانره وارد هررات گرديرد ،  يسرت و هشرت سراله 

شرکلر  ود. مردم مراسم  يعت را در مسرجد جرامع  جرا آوردنرد. در ايرن ارنرا م

پيع آمد. صسين  ه مردح و توصريف دوازد  امرام پرداخرت و ايرن امرر دال  رر 

شيعه  ودن او  ود. ولر صسين  وسيله جامر ، خردمند مشهور هرات تشروين 

گرديد تا تسنن را  پ يرد ، او م هب تسنن را اختيار نمود و آرامع م ه ر را 

ر  رود. تصمرل در هرات تامين نمود ، ولر در عمل صسين شخص کمترر مر ه 

او در  را ر اختالفرات مر ه ر قا رل تصسرين اسرت. او در انجرام فرراي  دينرر 

 سستر و کاهلر مينمود.

صسين تا پايان عمر  خا ر داشتن مريضر نقررس ، خرود را از ادای   

 سياری نماز ها و گرفتن روز  مع ور مر پنداشت .... صسين  جای صمله  ر 

متصرررفات خررويع ، ترررجيح داد تمررام سرررزمين هررای ديگررران و افررزودن  ررر 

مسرراعر خررود را وقررف آ ررادانر و سررر سرر زی کشررور خررود نمايررد. تمررام وادی 

هرررات را  رره من قرره وسرريعر از ا نيرره و عمررارات م رردل نمررود. سرراختمان ق لررر 

مدرسه گوهر شراد را تکميرل کررد و مدرسره  اشرکوهر  نرام مدرسره صسرين و 

د ، کاروانسررا ، مدرسره ، پرل و  قعه  ا عظمتر اعمار گرديد. سه هزار مسج

                                                 
۱
 ۲۴۱خاک اولیا ، ص  - 
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ديگر آسرايع گرا  هرای عرام المنفعره ايجراد گرديرد . اعيران و اشرراف شرهر  ره 

پيررروی از سررل ان ، سررر پرسررتر تعررداد زيررادی از عمررارات دولتررر را  رردوع 

 گرفتند .

 ر ات سياسر را صميميت و اتصاد سه شخصريت  رزر   وجرود آورد   

ممرل   قه روصانيون و دانشرمندان ،  ود ، صسين  صورت فرمانروا ، جامر 

و مير عليشير نوائر ، دوست صميمر و صدراعظم سل ان  رود . او شران  را 

يک ديگر خود ، عميقاً شناخت و آشنائر داشتند . صسين و مير عليشير  رادر 

رضررائر و هررم مدرسرره  ودنررد . جررامر ،  زرگمرررد دانشررمند هرررات ، مص رروب 

يد  اصترام مر نگريست . هرسه شخصيت خاص و عام  ود و هرکس  ه او  د

 زر  ، شريک کار و دوست صميمر همديگر  ودند و از نوا   عصر خود 

 شمار ميرفتند . هريک از اوشان نس ت  يک ديگر اصتررام خراص داشرتند )و 

گاهر در وصف همديگر ( اشعاری مر سرودند. صسرين هرم  رون دانشرمندان 

ر رر و ترکرر مکات ره مرر نمرود ، عصر خود عالو  از ز ان فارسر  ز ران ع

 نانکه  ا ر آرارع را عاری از نقص و عيب مر شرمارد . هر نرد او شراعر 

 زرگر ن ود ولر مقوله عر ر در اين مورد  خو ر صد  ميکند که ميگويد : 

  1 .«یعنی سخنان شاه ، شاه سخنان است  کالم الملوک ، ملوک الکالم .» 

  مکتب نقاشر هرات  ه او( ترقر  در عصر  هزاد ،»  گفتۀ سيکورکر

خود رسيد   ود.  هزاد يکنفر هراتر  ود که  ه صفت  زرگترين نقاع فارسر 

ز ان ، در هر زمان مورد اصترام مي اشد. آفرين  ه ميناتوری هرای او کره در 

زير  وکات شيشه ير موزيم انگلستان همين اکنون  نان ميدرخشد که گروئر 

  اند . مرا  را مشراهد  ايرن آررار  ره شريو  زنردگر آرار م کور  تازگر تکميل شد

 رس عرالر مرردم هرررات پرر  ررد  ميتروانيم . مسرراجد، مرزارات ، مدرسره هررا ، 

کتا خانه هرا ، صمرام هرای عمرومر و  راغ هرا  صرورت پختره رسرامر و رنره 

آميررزی شررد  و در ميرران صررفصات کتا هررای نفيسررر کرره در هرررات و سررمرقند 

ايررد... ) ايررن هنرمنررد  يررر  دسررت هراتررر را تصريررر گرديررد  ، جلررب نظررر مينم

مرريالدی  رراخود  رره اصررفهان  رررد و  عررد  1۵۲۰صررفوی در  شررهزاد   هماسررب 

ازآن در اصفهان  ره شرهکاريهای هنرری خرويع ادامره داد.سيسرتانر( ه عقيرد   

                                                 
۱
 ۲۴۷ - ۲۴۶خاک اولیا ، ص  - 
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سيکورسرررکر،دقت در ريرررز  کررراری هرررا و  اريرررک  ينرررر هرررای کنجکاوانررره و 

 انس آن زمان  را ری ميکرد.ظريفانه هنر  ينائر هرات ،  ا فلور

زمررانر کرره يررک شررهر ،  زرگررر خررود را در  رتررری يررک هنررر خرراص  

جسجو مينمايد درهرات همه هنر ها در او( ترقر خود رسيد   رود . صرنعت 

شمشير و زر  سازی ، کاشر کاری ، صدف نشانر ، زرگرری و جامره  رافر 

و فروع ميگرديد  رونن پيدا نمود  و توليدات آن  ا وفرت در  ازار ها خريد

... افزون  ر آن در ديگر هنر ها نيرز هررات  رترری هراير داشرت . موسريقر 

رونن پيدا نمود    ود. جامر  زرگترين شاعر آن زمان از ميان صدها شاعر 

ديگر ،  هترين آنها  شمار ميرفرت .... در آوانيکره کليسرای مرادر مقردس مرا ، 

را توهين و « گاليله » و  را تکفير« کوپرنيک» هنوز شخصيت هاير  ون 

را در آتررع ميسرروختاند ، د  هررا رسرراله و مقالرره در  ررار  « جيوردانو رونررو» 

نجروم ،  ررب، مهندسررر تصررت سررر پرسررتر و صمايررت سررال ين هرررات  ررر شررته 

تصرير در آمد   ود. ال   يه پسر  زر  شاهرخ کره نايرب الصکومره سرمرقند 

ار ميرفت . دانشرگا  آکسرفورد  ود ، در صقيقت منجم پر آواز  زمان خود  شم

مرريالدی جرردولر را کرره الغ يرره ترراليف نمررود   ررود ،  رره  رراپ  1۶۶۵در سررال 

 رسانيد . 

  جا خواهد  ود هرگا  هرات را در قرن پانزدهم  را فلرورانس معاصرر  

« مديسررر » آن و شرراهان صرراصب کرررم و نيکررو کررار تيمرروری را  ررا سلسررله 

نرر هرا  ره او( ترقرر خرود رسريد   رود ، مقايسه نمائيم . در هردو شهر تمام ه

صاالنکه  صورت   يعر رروت وقرف نوا ر  و  اشرندگان آن نشرد   رود. عيرب 

اين مقايسه آنست که فلورانس جمهوری تجارتر  رود و هنرر در آن جمهروری 

 صورت   يعر رشد نمود ، صاالنکه هرات يک شهر شررقر  رود. تمرام هنرر 

کررا نيره  رزر   ره سرازمانهای اشررافر های آن ، هنر در اری  ود.  نانکه ا

اختصاص يافته و نظر  ه فلورانس صد  ند رروتمند  ود. همين داليل  ود که 

  1 ....«تيموری ها ،  ر مديسر های فلورانس ، پيشر گرفته اند 

 در وسرر  شررهر قررديم  رريع از هرررزار سررال ق ررل ، در سرراصه وسرريعر »  

مرريالدی در عهررد شرراهان  1۲۰۰مسررجدی  نررا يافترره  ررود. ايررن مسررجد در سررال 

                                                 
۱
 ۲۴۵ - ۲۴۴خاک اولیا ، ص  - 
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غوری تزئين) و توسعه(  يشتری يافته و  وضع موجود درآمرد  اسرت . يکرر 

از جهررانگردان مرردقن کرره  رراری از ايررن مسررجد ديرردار نمررود   ررود ،  نررين  يرران 

 ۴۴۴دري رره ،  1۳۰گن ررد ،  ۴۰۸داشررته اسررت : مسررجد جررامع هرررات دارای 

سرراير آرارترراريخر  سررتون و شررع در ورودی اسررت . ايررن مسررجد جررامع  ررون

هرات ، در عهد سرل ان صسرين  رايقرا در او( شرکو  و جرالل خرود  سرر مرر 

ميرر عليشرير نروائر شخصراً از تزئينرات و کاشرر کراری  1۴۹۹ رد. در سال 

های جديد اين مسجد سر پرستر مر نمود که ال ته اين آخررين خردمات خيريره 

پايان پ يرفت ، مصافل او شمرد  ميشد. زماني که کار تزئينات و کاشر کاری 

  1...« جشن و سرور  ه افتخار زي ائر اين مسجد  رگزار گرديد 

 

روی همرفتره افغانسرتان در قررن پرانزدهم مرکرز عمرد  » غ ارمينويسد:

تمدن و فرهنه و اقتصاد در آسيای وس ر  ود. و  ا وجود خرا ر  ند رسرتم 

ی در ساير صصص و  اير ماندن صوز  هلمند ، زراعت و آ ياری و پيشه ور

مملکت انکشاف زياد کرد. گر ه مناس ات فيرودالر در  ريرن اسرتصکام خرود 

روان  ررود و اراضررر وسرريع و زرخيزکرره در اق رراع و تيررول فيررودال داد  شررد  

 ررود، مررورورر شررد  ميرفررت و ال ترره در ايررن صررورت وا سررتگر دهقرران روز 

غانستان در اين افزون  ود و دهقان  ر زمين ،  يشتر شد  ميرفت . تجارت اف

 ررا آنکرره را  هررای  صررری جانشررين را  خشررکه قررديم گرديررد  و اهميررت  -دور  

هنرروز  -تجررارت  ررين المللررر و ترانزيتررر افغانسررتان را صرردمه سررختر زد   ررود

رونن خود را ازدست نداد  و  ا کشور های همسرايه مراوراءالنهر ، ترکسرتان 

مر آمد و هم  را مملکرت  رين و ايران و هندوستان  ه پيمانه معتنا هائر  عمل 

روا   تجارتر موجود  ود . واصد پول در افغانستان مسکوک نقر  ئر  روزن 

 ا همان وزن «تنگ ه » ود. که  عد ها مسکوک « شهرخر» يک مرقال  نام 

                                                 
۱
مترجم کتاب خاک اولیا ) آقای عبدالعلی نور احراری ( متذکر شده که در زمان شاهرخ ده مسخجد دیگخر  - 

 ۱3۲0با زیب و زینخت در ایخن شخهر بخود. ترمیمخات ، کاشخی کخاری و تزئینخات مسخجد جخامع هخرات در دهخه 

خخان ملکیخار نایخب الحکومخه )والخی( وقخت هخرات آغخاز  هجری شمسی ، در اثر توجه و اهتمام آقخای عبخدهللا

گردید . خدمات آقای عبدهللا ملکیار در زمینه آبادانی و سرسبزی هرات بخصخوص در مخورد مرمخت ابنیخه و 

 (۲۷۶)پاورقی ص .« آثار تاریخی هرات در خور تحسین است 
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يررک مرقررال جرراي  آنرررا گرفررت . اجررزای تنگ رره ، دينررار و شررع دينررار ک کررر 

   1 «مساوی يک تنگ ه  ود.

  غ ار مينويسد: تر يت م نر  ر دساتير م ه ر استوار و نفو  م هب »  

در کليه شئون زندگر و اجتماع مد نظر ود. صيانت نفس از فساد و فصشاء و 

 ررا انقيرراد از دولررت ، غايرره تعلرريم و تر يررت  شررمار ميرفررت و ايررن تر يررت هررم 

درسررايه زجررر و سياسررت  عمررل ميآمررد اد يررات و ترراريخ و نجرروم و  ررب  يشررتر 

ال   قرات ممتراز  رود. ولرر اد يرات ديگرر آن روح مهريج و نشرا   رف استق 

انگيز و يا صماسر ادب ق ل از دور  مغول را نداشرت. زيررا وصشرت و فشرار 

و فقرررو ظلررم دور  مغررول در نفرروس افغانسررتان تررارير منفررر  جررا گ اشررته  ررود. 

خرافات و اوهام ، عقيد   ه جادو ، نر رو نيراز ، تعصرب کرور کورانره و  هرد 

هم ميراش همان دور   ود . پس در دور  اصيای مجدد نيرز آن روصيره  خشک

منعکس ميگرديد . در نظم و نرر دری دل  ر داشتن از دنيرا و تسرليم و رضرا 

و صرر ر  ررر شرردايد و انقيرراد و تملررن  شررکل پنررد و انرردرز و وعررظ  يشررتر جررا 

ول ميگرفت . نرر دری پر تکلف شد و استعار  و کنايه نامانوس و رقيل  ا  ر

و تفصرريل و صشررو و زوايررد معمررول گرديررد و ايررن مررر  اد ررر مخصرروص 

افغانستان نر ،  لکه در ايران و آسيای صرغير و هندوسرتان هرم مسرتولر  رود 

.مکتب هرات نمايندگان مشهوری در اد يات داشت کره در زمران خرود ممتراز 

 ودنرررد  رررون : معرررين الررردين صسرررين کاشرررفر واعرررظ در نررررر دری و نورالررردين 

صمن جامر و ميرعليشيرنوائر در نظرم. اولرر در نررر آن روز اسرلوب ع دالر

در خشانر داشت ، و دومر مقتردرترين شراعر و نويسرند  دری در عهرد خرود 

 ود. اين مرد متصوف پيشوا و ره رر ميرر عليشرير نروائر در ادب و تصروف 

 ود . و آرار متعددی  رون : هفرت اورنره ، سر صه اال ررار، يوسرف زليخرا ، 

مجنررون ، خرررد نامرره ، نفصررات االنررس ، سررالمان و ا سررال ، شرررح مررال ، لرريال و

مريالدی در گ شرت.  1۴۹۵غير   يادگار گ اشت. جامر در سرال   هارستان و 

ميرعليشير نوائر که فر الواقع موسس اد يات  غتائر و مرورر مفيرد در ز ران 

 ۲۹و اد يات دری و ترکر  ود ، در رأس ادب عصر خرود قررار داشرت . او 

ارر در نظم و نرر ز ان دری و ترکر نوشت . مير عليشير که رفين و وزيرر 

                                                 
۱
 ۲۷۷ - ۲۷۶غبار ، همان اثر ، ص  - 
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 ۷۵سل ان صسين ميرزا  ود ، اراضر وسيعر داشرت کره صاصرل روزانره آن 

هزار دينار ) دوازد  و نيم هزار شهرخر( ميشد.  ون خانه او مرجع علما و 

ير  ود ، هنر وران افغانستان و ماوراءالنهر و ترکستان و ايران و آسيای صغ

له ا هر روزی پانزد  هرزار دينرار  مصررف خانره او ميرسريد و  قيره عايردع 

در نشر فرهنه و تاسيس مدرسه و پل و ر ا  و نهر و مسجد و  قعه خيريه 

 قعرره خيريرره  ۳۷۰سررال در ايررن را  خرردمت نمررود و  ۳۰صرررف ميگرديررد. او 

.  وريکره  ساخت کره هنروز آررار خرا ره هرای آن در افغانسرتان پديردار اسرت 

خود مير مينويسد : در  را رر انجرام امرور جمهرور هريچ مرزد و منترر از هريچ 

 رفر نميگرفت و  رای آنکه  ه عسرت معاع د رار نشرود ، سرل ان صسرين 

مرزا امر کرد که  زراعت شخصر اشتغال ورزد. او در امور زراعت   ن 

نررين شررريعت رفتررار ميکرررد و نفررع  سررياری مررر  رررد و در اينجررا خررود ميررر  

از عوايررد آن نعمررت  خررود  رره انرردک مايرره پوشرراک و خرروراک »... ميگويررد : 

قا رل تر کر   .« ميساختم و  قيه آن صرف امور خيريره و  نرای  قراع مينمرودم 

است که مير عليشير نوائر تا آخر عمرر زن نگرفرت و  نرا رين از او اوالدی 

 هم  دنيا نماند.

 رود ، يکرر از سر ک هرای  نقاشر افغانستان کره مترارر از نقاشرر  رين 

نفيس و قشنه و مشهور مشر  زمين  ود. نمايندگان هنری افغانستان در اين 

زمان  ون استاد  هزاد و مير علرر و سرل ان مصمرد و سرل انعلر دسرت کمرر 

از هنر وران اروپرای دور  رنسرانس نداشرتند . در معمراری افغانسرتان سر ک 

ای معمرراری  ينررر و هنرردی و نفيسرر در ايررن دور   ميرران آمررد کرره  ررا سرر ک هرر

عر ر و مصر و اسپانيا متفاوت و مستقل  ود . اما در اررر عروار  سياسرر 

و نظامر امروز  دون خرا ه های مصلر و مينار  ها و قسماً  قاع فروريخته 

  1در هرات نشانر از آن معماری های زي ا و فري ا نماند  است . 

 

 : تیموریان عهد در مالیات انواع

  مامورين رفتار نصو  مورد در هاير دستور  ه تيموری نامه درزان در 

 نيز را ماليه تصصيل نصو  صال عين در که  رميخوريم ماليات موديان  ا

                                                 
۱
 ۲۷8غبار ، ص  - 
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ال و خرا( از رعيت  ه نهجر م که نمودم امر و...  »: ميدارد توضيح

 گيرند که موجب خرا ر رعيت و ويرانر مملکت نشود که خرا ر رعيت ، 

زانه است و کمر خزانه موجب تفرقه سپا  ... و امرنمودم موجب کمر خ

خرا( موافن صاصل زراعت  گيرند و جمع  ر صاصل زمين  ر  ندند ، 

 نان ه  ر اول اراضر مزروعه که  ه آب  شمه و کاريز و نهر و رود خانه 

زراعت کرد   اشند و آن آب ها دوام و استمرار داشته  اشند، ض   نمايند و 

آن اراضر  اشد دو صصه  ر رعيت گ ارند و يک صصه آن ه صاصل 

 سرکار ض   نمايند. اگر رعيت  صاصل سه تود  راضر نشوند اراضر 

مض و  را اول و دوم و سوم جريب نمايند. اول را سه خروار و دوم را دو 

خروار و سوم را يک خروار جمع  ر  ندند و نصفر را گندم ، نصفر را جو 

ع شود دو يک مال  گيرند و اگر رعيت  ا وجود اين اعت ار کنند و آن ه جم

هم  دادن مال راضر نشوند، خروار گندم را پنج مرقال نقر  و خروار جو را 

دو مرقال و نيم نرخ نمايند و ساوری)پيشکع( قلعه  رآن اضافه کنند و ديگر 

 ه هيچ اسم و رسم از رعيت ص ه و ديناری م ال ه ننمايند و  اقر زراعت 

ر يع و زمستانر و تا ستانر رعيت را و زراعتر که  ه آب  اران خريف و 

مزروع شد   اشد، جريب نمايند و آن ه  تصرير در آيد  ه رلش و ر ع عمل 

نمايند و سر شمار و مصترقه و ساير وجهات  لدان و موضع و آ خور و 

 علف ر و مراعر را موافن دستور العمل قديم  عمل آورند. 

  ا ال  وجهات، مال رعيت  ر مصصول رسيدن از پيع نمودم امر و 

  ر رعيت اگر کنندو تصصيل مال دفعه سه  ه رسيد مصصول  ون و ننمايند

گر تصصيلدار ا و ننمايند تعيين تصصيلدار نمايند گ اری مال تصصيلدار،

مصتا( شوند،  ه صلم و سخن مال  گيرند و کار  ه  وب و ريسمان و شال  

 ند و زنجير مقيد نگردانند. و امر نمودم هرکس نرسانند و رعيت را  ه 

صصراير آ اد کند و يا کاريزی اصداش کند يا  اغر س ز کند يا موضع ويرانر 

را از نو آ اد کند، در سال اول  يزی نگيرند و در سال دوم آن ه رعيت 

  1« رضای خود  دهد،  گيرند و در سال سوم موافن تزوک مال  گيرند. 

                                                 
۱
، ۲، راونخخدی ، تخخاریخ اجتمخخاعی ایخخران ، ج  8۶ - 8۵سخخده مالیخخات ، ص  ۲۵شخخاپوریان ، عنایخخت هللا  - 

 ۲۷۷ص
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 ماليات يعنر «تمغا »  ه الغ يه عصر در سمرقندی تشا دول  گفته  نا 

 وسيع   قه نفع  ه وضع اين و ميدادند  يشتراهميت وصنعت تجارت  ر

 ر دينر تلقر کردند  نوعر را عمل اين روصانيان  ون ولر.  ود کشاورزان

  1 ، ال   يه دستور داد فرمان او را موقتاً ال اجرا گ ارند.

  مالياتر واص الصات مالياتها اکرريت ، وریتيم دور  در صال  هر 

  رخر صتر. ميشد گرفته رعايا از و  ود مرو( هم نان مغول زمان

خوع و  خ ر عوار  ، مرغ ماليات ، شکار ماليات:  مانند جديد مالياتهای

ماليات های صد يک ، و صد دو ، صد  هار و غير  از مردم اخ  ميشد. 

)امتيازی که دارند  را تا « تر  خانر» و رسم « سيورغال » روا( وسيع 

نه جرم از مجازات معاف ميکرد( ، در دور  تيموريان دست صاصب 

سيورغال را در گرفتن و وضع انواع ماليات ها  ازمر گ اشت،  دون آنکه 

 يز قا ل ت کری  خزينه دولت وصول گردد.  ه سخن ديگر روا( معافيت 

» و « تيول» م سيور غال و های مالياتر و اداری و قضاير در زير نا

و موقوفه و خالصه ) شاهر ( و غير  در دولت های تيموريان و « اق اع 

آ  قويونلو در قرن پانزدهم موجب ضعف شديد صکومت مرکزی شد و 

صکومت را از وصول وجو  خرا( و ماليات مصروم کرد. و در مصاکمات 

مالکان و خوانين قضائر و امور لشکری، مزيت و تفو   ارزی  ه اميران و 

مصلر داد. از اسنادی که از اين دور   اقر ماند  است ميتوان تا صدی  کررت 

و تنوع مالياتر پر  رد که  ر زمين ها و صاص ان آن تعلن داشته است. 

 نانکه مينورسکر نقل کرد  است سيور غال قاسم  ن جهانگير از  يع از 

  ۲  هل قلم ماليات و عوار  معاف  ود  است.

  عمال» و «صکام» جهانگير،  ن قاسم سيورغال  ه مر و  سند در 

  ا ت خوا  ، ير م ال ه هرگونه از «کدخدايان» و «تران کالن» و «خرا(

ات زايد و غير عادی منع شد  اند و مالي  ا ت خوا  و عادی و مستمر ماليات

. هم نين آنان را از نوشتن  رات  ه عهد  قريه متعلقه وی  از داشته اند

                                                 
۱
 ۲۷۹، ص ۲راوندی ،تاریخ اجتماعی ایران ، ج  - 
۲
عطای » وصف کرده اند و آن را « دایمی » در اسناد موجوده این دوره، سیورغال را به صفت  - 

 خوانده اند. « مخلد
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 عالو  نوشته اندکه ديگر هرسال ن ايد تقاضای سيور غال جديد شود.  نا رين 

 سندصاصب سيورغال از ماليات و عوار   يل معاف شد  است :

 ماليات «)راجات و خارجاتاخ» ،(مستمر ماليات) «جهات و مال»

زايد( ، عوار  که  موجب صکم يا جز آن وضع ميشود)عوارضات صکمر 

)صن علين  رای مرکب ماموران صکومت(، « فهعلو»و غيرصکمر(، 

)کار «  يگار»ماليات مخصوص پ يرائر سفرا و ديگران(، «)قُنُغال»

)پيک های  اپارخانه يا ماليات » االغ»ماليات شکار( ،«)شکار»اج اری (،

)راهنمايانر که مج ور  ودند « ااًلم»مخصوص  هارپايان  اپارخانه( ، 

مت خدمت کنند و آنان را از دهر  دهر  دون گرفتن مزد  مامورين صکو

عوار  پ يرائر(، «)ساُ ن»هدايا( ،«)ساوری»ديگر رهنمون شوند( ،

و پياد  )ماليات  ريک  معنر امروزپياد  و « زر ريک»پيشکع )هدايا( ، 

)عوارضر که در موقع مخصوص مانند رساندن « مشتلن»سوار ( ، 

عنر ا داعات و ) ه م« اصداش»خ رخوع از مردم ميگرفته اند(، 

، « خانه شمار»؟ ماليات خانوار و سرانه( ، « ) کدوشمار»اختراعات(، 

)ماليات مخصوص « عيدی و نوروزی»؟ دخل و انعام(، « ) دست انداز»

)يک دهم(، « عشر»)مداخل مصصالن ماليات(، « صن السعر »سال نو(، 

(، صن العمل وزير«)رسم الوزار »)صن العمل صدر( ، « رسم الصدار »

 زوراز رعيت  ه نرخ ارزان خريدن و ه قيمت  لند  ر « ) غله  رح»

)صن « ُصرز»؟ ماليات خريد(، «)ا تياعر»رعيت فروختن(، 

 «رسم الصرزو مساصت») معنر معمول خود(، « مساصت» رآوردماليات(، 

)؟ مالياتر « اضافه و تفاوت و تسعير»)صن التقويم کردن و مساصت کردن(، 

هنگامر که مودی تق ل « تق ل»نرخ تسعير ميگرفتند(، که  ا ت تعديل 

ميکردکه مالياتر را که از  رف مصصل تعيين شد   ود در موعد معين 

 پردازد نوع مخصوص از ماليات از او وصول ميکردند(، ماليات معروف 

)پليس « صقو  داروغه»، « صد  هار»و« صد دو» ، «صديک »  ه 

شيالن »، « صاصب جمع» و« مميز»و « کالنتر»امنيت شهر(،

)مالياتر که « سفر   ها»مالياتر که  رای اجتماعات اعياد ميگرفتند(، «) ها

اخراجات »  رای کسانر که وسايل ضيافت را آماد  ميکردند، ميگرفتند(، 

)مالياتر که  ا ت مخار( نگهداری قالع و « قالع و  وا يل و جوقه گا 
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)مکلف « مرغ»ر ميگرفتند(، اص  ل های سل نتر و شکارگا  های سل نت

)مکلف کردن مردم  دادن « گوسفند»کردن مردم  دادن  يور اهلر(، 

ماليات «)تِرغو»ماليات مواشر(، «)قُ  ور»  يگاری(، «)قالن»ِگوسفند( ، 

شايد ترغو  اشد( و سايرتکاليف ديوانر « ) سرغو» تصقين در  ار  جرايم(، 

ت  هر  هانه و عنوانر که ممکن  ود، يا م ال ات سل انر ياهر ه از را  ماليا

  1  گيرند.

  ساالنه خرا( کل صفاری، صسين شا  ملک اصياءالملوک، مؤلف 

 ( يعنر ۸۳۲-۸۰۶)سيستانر الدين ق ب ملک عهدصکومت در را سيستان

درهم قلمداد ميکند ومصارف آن  ۷،  ۵1۲، ۰۰۰در عهد تيمور و شاهرخ 

 را  دين تفصيل  دست ميدهد:

  مصارف 

  درهم   ۲ ۰۰۰،۰۰۰يوتات صاکم ..................................   صصه - 1 

  درهم  1 ۰۰۰،۰۰۰ال ............................................ الم  ييت - ۲ 

  درهم  1۲۲،5، ۰۰۰سپاهيان ..............................................  – ۳ 

  : شدی نحوخرچ بدین وتتمه 

  درهم   ۷ ۰۰۰..................................................  عمال خر( - ۴ 

  درهم   ۲۰ ۰۰۰تعميرقالع ................................................  – ۵ 

  درهم   ۴ ۰۰۰............................................  گورستانها خر( - ۶ 

  درهم   ۴ ۰۰۰......................  هللا کالم صافظانو رمضان ما  خر( - ۷ 

  درهم   ۳ ۰۰۰...............................................  زندانيان خر( - ۸ 

  درهم   ۳ ۰۰۰..................... ........................... کوران خر( - ۹ 

  درهم   ۷ ۰۰۰......... پاس انان وعسسان وصارسان ملک ...... خر( - 1۰ 

  درهم   1۰ ۰۰۰........................................   يمارستان خر( - 11 

  درهم   ۳۰ ۰۰۰.... ......................................... شر ه والر - 1۲ 

  درهم   ۲۰ ۰۰۰...........................................  مظالم صاصب - 1۳ 

  درهم   ۲۰ ۰۰۰............................................  کشتيها خر( - 1۴ 

                                                 
۱
 ۲0۹ - ۲0۷یران ، صص لمتون،مالک و زارع در ا - 
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 درهم   ۵۰ ۰۰۰ی د يران .......................................... مقرر - 1۵ 

  درهم  1۸  ۰۰۰.....................................  وغاليه  خور خر( - 1۶ 

  معين م ل )شدی ديوان ازمال همه دريه،و ن آب  ند و ستن پرن خر( - 1۷ 

 ( نشد 

 زک خريدی وهريک را  مقدارديگرکه  های وصدکني صدغالم هرسال - 1۸ 

ايشان  ودی ،دادی که درآن سال،خدمت  يماران وغري ان کردی وآخرسال 

  1 «آزادکردی.

هر درم يک مرقال نقر  است که »مؤلف مز ور عالو  ميکند که 

هزار و صدو  يست تومان ميشود  صساب مرقال شع  تخمينا  هفتاد و پنج

 م ( 1۵1۷هجری) = 1۰۲۷دانه و از زر رايج صال که سال 

  ۲ «تومان ميشود.  ۸۰ ۰۰۰تخمينا   

 

 :علی دربلخمقبره روایتی در بارۀ 

 

 مررزار در واليررت  لررخ تنهررا ارررر زنررد  هنررر علررر خليفرره  هررارم اسررالم   

مريالدی  ره امرر  1۴۸۰غانستان است که در سال معماری عهدتيموريان در اف

ودسرررتور سرررل ان صسرررين مررررزا اعمارگرديرررد  اسرررت . مصمررردتقر صکررريم در 

روضره الصرفا، روايرت ميکندکره  صوالرۀ جغرافيای تاريخر شرهر هرای ايرران 

هجری مردی  نام شمس الدين مصمد که خودع را  ه شيخ  ايزيرد  ۸۸۵درسا 

، ازکا رل  ره  لرخ رفرت وکترا ر در   س امر صوفر معروف منتسب مر نمود

اختيار داشت که گويرا در زمران سرل ان سرنجر سرلجوقر نوشرته شرد   رود. در 

اين کتراب غيرر موررن اشرار  شرد   رود کره مرزار اميرر المرومنين علرر  رن ا رر 

 لرخ  رود   اشرد . صراکم  لرخ  ره مصرل قريره « خواجره خيرران»  الب در قريه 

تره ، مق رر  و گن ردی مصقرری ديرد، امرر خواجه خيران )يرا خواجره صيرران( رف

کرد تا مصل را  کاوند ، در نتيجه لوصه سنگر  دست آمد که  رآن نوشته شد  

                                                 
۱
رادک ماتیکان سیستان، نگارش وگردآوری جوادمحمدی خمک سیستانی،چاپ واژیران، مشهد،  - 

  ۵۱3ص۱3۷8سيکورسکر 

۲
 ۱۹ -۱8ملک شاه حسین صفاری ، احیاءالملوک در تاریخ سیستان، ص  - 
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اينست مضجع اسدهللا الغالب علر  ن ا ر  الب عليهم السرالم ا رن عرم »  ود: 

 رون صرصت ايرن روايرت از نظرر تراريخ «. رسول هللا صلر هللا و عليه و آله

وسرر  شررخص راوی  رره سررل ان صسررين  ررايقرا در مشررکوک  ررود ، موضرروع ت

هرات گزارع داد  شد. سل ان صسرين مردتر  عرد از هررات  ره  لرخ رفرت ، و 

ازقريه خواجه خيران ديدن کرد، در آنجا گن دی و ق رری  را لوصره سرنگر ديرد 

ه ا ق ر اسدهللا ا ن عم رسول هللا علرر ولرر :» که در آن لوصه سنه ع ارت 

ه ترراريخ  نررين  يررزی را تصرردين نمررر کرررد، معهرر ا ديررد  ميشررد . گر رر« هللا

سل ان صسين امرکرد تا  االی آن ق ر عمارت موجرود را  سراختند و  رازاری 

را  ر اين مرزار جديرد « نهرشاهر» ر آوردند و صمامر  نياد نهادند . سل ان 

االصداش وقف کرد و سيد تا( الدين صسن اندخوئر را  ه نقا ت و همان شمس 

شيخ زاد   س امر ( را  ه توليت مزار معين کرد و کار کنرانر  الدين مصمد )

هم  رای موقوفات آن مقررر نمرود. از آن   عرد اسرت کره قريره خواجره خيرران 

گرفت و  تدريج آ اد تر شد و عو   لخ قديم مرکز « شهر مزار شريف» نام

واليت گرديد. در اين ضمن شيخ زاد   س امر  ه آن ه ميخواست رسيد يعنر 

  1« م روصانر صاصل کرد و تمول سر شاری از ن ر و ن ور  دست آورد.مقا

  ا توجه  ه آن ه روضه الصفا روايت کرد  و مرصوم غ ار آن روايت  

شررهر مررزار و رونررن آن از  رکررت نررام صضرررت علررر )ع(  نيرراد را در مررورد 

نوشته ، يک  ار ديگرر ميتروان تائيرد کررد کره هريچ سرند و شرواهد تراريخر در 

يست که ورود خليفه  هارم را  ه افغانستان نشران  دهرد ، ترا  ره رسرد دست ن

 ۴۰ رره مرقررد آن صضرررت در ايررن کشررور ؟ زيرررا  رره گررواهر ترراريخ در سررال 

هجری سه تن از خوار( که از پيگرد سپا  صضرت علر  جان رسيد   ودند، 

تصررميم گرفتندکرره علررر، معاويرره و عمروعرراص را  قتررل  رسررانندتا را   رررای 

گردد.مرامور قترل  ر عدالت و انتخاب آزادجهت تعيين خليفه تاز  فرراهم استقرا

معاويه او را زخم زد و مجروح ساخت ، مامور قتل عمروعاص نيز جای او 

اشت اهاً شخص ديگرری را  قترل آورد، امرا مامورقترل علرر ،  نرام ع ردالرصمن 

  ن ملجم درسصرگا  نوزدهم رمضان،  ا شمشير،صضرت علر را مجروح 

                                                 
۱
حکیم، تهران ،  ، گنج دانش ، جغرافیای تاریخی شهرهای ایران ، تالیف محمدتقی ۲80غبار، ص  - 

   ۲۴۴، ص ۱3۶۶
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  1 که سرانجام  اعش مر  علر گرديد.کرد

: ق رعلرر مينويسرد  رری علر ميرف روس نويسند  نقاد ايرانر  صوالرۀ 

را از  رريم آنکرره م ررادا خرروار( آنرررا نرر ع کرررد  و جسرردع را يرررون آورنررد، از 

مرردم پنهرران کردنررد و  قررولر دو ررار ق رر علررر را از جررائر  جررای ديگررر تغييررر 

ترا درکناررسرول  اشتری  ه مدينره فرسرتادنددادند،  عضر گويندجسد علر را  

خدا  خاک سپرد  شودولر اشرتردر را  گرم شردو ندانسرتند  کجرا رفرت،  رخرر 

گوينرردآن شررتر را ق يلرره  ررر گرفترره و جسررد علررر را دفررن کردنررد، ولررر علمررا و 

   2 مورخان شيعه گويندکه صضرت علر رادر نجف  خاک سپردند.

 
 مزارشریف در بلخروضۀ 

ا هنررروز  ررره ايرررن  اورنرررد کررره مرررردم افغانسرررتان و آسررريای ميانررره ترررامرررا 

ق رصضرت علر در شهر مزارشريف هست و  ه ايرن مکران ارادت ميورزنرد 

و ساالنه هزاران خانواد  از دور و نزديک  ه  لب مراد و ادای ن ر  ره ايرن 

مررزار مررر آينررد، امررا هرريچ شرريخ وآخونررد ومولرروی هررم تررا کنررون  ررر آن نشررد  تررا 

مصررل  رراز گررو کنررد. شرراهان و  واقعيررت امررر را  رره زوار  و مررردم خرروع  رراور

امرای افغانستان نيز  ه اصترام از ارادت و عقيد  مردم نس ت  ه اين مصرل ترا 

 آنجا که ممکن  ود   ر تزئينات و ملصقات آن ساختمان افزود  اند. 

 سررراختمان روضررره مزارشرررريف از لصررراظ سررر ک معمررراری  رررا سررر ک  

 را هرردوی آن ازمعماری مسجد گروهر شراد در مشرهد شر اهت تمرام دارد، زير

                                                 
۱
 (۲۶۹3-۲۶8۱، صص ۶تاریخ طبری، ج )بحوالۀ  ۹۲، ص ۱علی میرفطروس،اسالم شناسی، ج  - 
۲
 ( ۷0۶، ص۱مروج الذهب، ج )۹3-۹۲، ص ۱علی میرفطروس ، اسالم شناسی ، ج  - 
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آرار عهد تيموری و در ساختمان آن هرا از يرک مکترب معمراری پيرروی شرد  

 است .

هر سال مدت  هل ش انه روز، از  يسرتم مرا  صروت ترا اخيرر مرا  صمرل 

جشن گل سرخ (  رر گرزار ميگرردد . « ) ميله گل سرخ » در پای اين مزار 

 -مراسرم عنعنرر  مراسم جشن گل سرخ  ا انجام آداب زيارت کردن جزئر از

اعتقادی مردم افغانستان  شمار ميرود.  ه پيشواز نوروز  و جشن گل سرخ ، 

مردم خانه ها و صويلر ها،  اغ ه ها و پارکها ، جاد  ها وکو ره هرا را پراک 

و تميررز ميکننررد. ولررر در پرراکر پررارک هررای داخررل روضرره مزارشررريف توجرره 

  هررا هررزار از مررردم خرراص م رر ول ميگررردد ، زيرررا در شررب اول سررال نررو ، د

جمررع شررد  در لررخ  رره منظررور اشررغال جررای مناسررب و نزديررک تررر  رره روضرره 

مزارکرره علررم م ررارک  رافراشررته ميشررود ،در نقررا  صرراکم  ررر روضرره تجمررع 

ميکنندوشب را  ه انتظار لند شدن ژند  صضرت علر  ه ص ح مر آورنرد. در 

غانسرتان  ا پيام شخص اول دولت اف« جشن گل سرخ »روز اول سال مراسم 

کره  روب ضرخيم و لنردی اسرت  ره ارتفراع « ژند  ، توغ، علم» و ر افراشتن 

تخمين هفت يا هشت متر پوشيد   ا پار ه های رنگارنه ا ريشمين در يرون 

 از زيارت ، آغاز ميگردد.  

دليل اينکه  را جشن نو روز را در مزارشريف ، ميله گل سرخ ميگويند،  ه 

 هار هرسال صصرا و دشت و دامن کو  های  لخ اين س ب است که  ا آمدآمد 

 غر  در گل های سرخ الله وشقاين وصشر و خودروی ميگردد. 

 
 ای از دشتهای پراز الله درمزارشریفگوشه 
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در ايررن روز همرره مررردم از زن و مرررد و کررودک وجوانرران وسررالمندان 

ل ررراس نرررو مرررر پوشرررندو  رررا سرررر وصرررورت تميرررز وپررراکيز  و دلهرررای ماالمرررال 

و تماشای سررگرمر   ازشادمانر و خوشر از منزل  يرون ميشوندو  ه تفريح

های متنوع از ق يل :  زکشر، قوچ جنگر ،  ودنه جنگر ، مرغ جنگر و تخم 

روز رسررم  ررراين در ايررن  .مرررغ جنکررر ، دار ررازی وشررع د   ررازی ميگ راننررد

اسررت کرره مررردم کينرره و کرردورتها را يک رررف  گ رانررد و  رره ديرردار دوسررتان و 

خويشاوندان و زرگان خود  روند و  ه يک ديگر نوروز را ت ريک  گويند و 

مقررردم نرررورز  را  ررررای سرررالر کررره در پررريع روی دارنرررد ، ميمرررون وم رررارک 

ای رنگرين  خواهند. در اين روز  و  روزهای جشن گل سرخ مرردم سرفر  هر

از غ اهای متنوع هموار ميکنند واز مهمانان  ا پيشکع شيرينر هرای متنروع 

اسررتق ال ميکننررد. خرروراک هفررت ميررو  و سررمنک  رره ميمنررت ايررن روز زيررب 

دسترخوان ميز انان است. در مراسم رسمر نوروز گاوان قل ه ير  ر زمينرر 

 ر تخرم هرای که  رای   ر افشرانر آمراد  شرد  اسرت ، شرخم زد  ميشرود و  را  ر

ص و ات سال جديد را پر  ار و پر رکت ميخواهند.در ميله گل سررخ هرزاران 

 نفر زوار از شهر های مختلف افغانستان  ه مزارشريف مر آيند. 

در ما  صوت رستورانت هاو مهمانخانه های شهر مزارشرريف ميز ران 

هررزاران مسررافر دور و نزديررک افغررانر و مردمرران آسرريای ميانرره اسررت. و در 

مدت  هل شر انه روزميلره گرل سررخ، در تمرام رسرتونها وپرارک هرا موسريقر 

وساز وآواز خوانند  های معروف کشور  ه گروع ميرسرد. ومرردم  را اشرتيا  

فراوان از آواز خوانند  های مرورد عالقره شران لر ت مرر  رنرد. پرس از  هرل 

و گ اشررتن آن در مصررل اولرريع خررتم ميلرره گررل « ترروغ » روز  ررا پايرران آوردن 

 رخ اعالم ميگردد.س

 :فیمزارشر ۀروض  انیمتول یهایحقه باز

راوع در موردعملکرد متوليران روضره مزارشرريف درمقالره  مانيسل 

 یوقرايع معجرز  ماننرد از سرو رکره: در جشرن نروروز  رخر شروديآورم ادي یا

پيوندد که  ر رونرن دکران متوليران روضره  رمتوليان روضه مزار  ه وقوع م

 ريگويرد کره  نرد روز ق رل از فرارسريدن نروروز، يکرسخت مورر اسرت. او م

راکور ياکر و يا شل  رروضه ، پسر و يا مرد جوان رمتول معتمداندونفر از 
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روضه جا ميدهند تا در صال گريه و  یوانمود ميکنند و او را در مدخل ورود

شا  مردان دعا و  راز مردم  خواهد که  ه صال اين جوان  ه درگا  سخ یزار

نمراز  ا رد،وصرکت و رکت را دو ار   ازي رو يا شنوائ رکنند تا  ينائاسترصام 

نماز   عاً  اگريه وشيون کور، کر و يا  یگزاران در اين  ند روز هنگام ادا

خيرر ميکننرد.)جالب  یشل آشنا ميشوند و يکجا  ا مال امام درصن مري  دعا

ور اسررت کرره هريررک از ايررن مع ررو ين خررود را از يررک گوشرره دورافترراد  کشرر

مصاب شد  اند.( در روز نوروز  روانمود ميکنند که سالهاست  ه اين مريض

پررس از  يرررون آوردن ژنررد  از صرررم روضرره ناگررا  فريرراد  رررآورد  ميشررود کرره 

شا  مردان، شفا يافت.  ا ايرن فريراد مرردم او  رمري  ما از  رکت ل ف سخ

شرخص  یکرم هللا وجه تصرور کررد   سرو ررا نظر کرد  شا  واليت مآب عل

ميکند دسرتع  رسرر وصرورت  ر رند و هريک سع ر ه مراد رسيد  هجوم م

از ل رراس او را ت رررک گويررا  ردارنررد، مگررر از  یول رراس او  رسررد تررا پارجرره ا

ميشررود هر رره  ر رررف افررراد مصررافظ  شرردت ممانعررت صررورت مييگيرررد وسررع

ه در اين هنگامه کور يا کر تاز  شفا يافت رزودتر از مصل دور رد  شود، گاه

کشرته ميشرود.  رو صتر رافتد وواقعراً زد  و زخمر رمردم م یدر زيردست وپا

ال ته مصافظين فوراً او را از صصنه  يرون ميکشند و تا  ند روز هم از  شم 

مري  درميان زوار و از  رمردم پنهان ميکنند .  دينسان آواز  دو ار  شفايا 

 یز مررردم  سرروا رپي ررد وهرسررال سرريل ر ريررن آنهررا  شررهرها و روسررتاها مرر

پردازند و  رون ور م ن رروضه  رمتول یمزارشريف سرازير ميشوند و  را

دکان روصانيت وتوليت مزار، پر رونن ترر ميگرردد و ايرن کرار از قرنهاسرت 

ازقررول  داسررتان را نيرهميررزنظيآدم ن ديررصم یاقررا  1  رره همررين روال دوام دارد.

اسرت.  ر  رن  ردنيکه جالب وشرن شوديآورم ادي ر ران صرفه ئ سهياز ک رکي

 ررران مرراهردر آسررتانه نرروروز خررود را  رره مررزار  سررهيازک ر رخرر تيررروا نيررا

تا خرود را شرل و  شوديسپرد  م فهي ران وظ سهياز ک رکيرساند  و ه  فيشر

را از اقارب آن تا خود  رنديگيم فهيوظ گريد یسه تا وکور وانمود کند و د اي

مسرجد روضره  یدور وانمود کرد  در درواز  ورود اتيشل و از وال ايکور 

تا نمازگزاران متوجه آنهرا  شروند. در روز نروروز پرس از آنکره  رندي گ یجا

                                                 
۱
 ۲00۵مارچ ۲۱راوش در مورد نوروز، ی،مقاله آقا یسایت آریائ  - 
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زد   اديزد  فر رشل اي یکه خود را  ه کور رکس یژند   اال شد، دفعتاً از سو

مرردم  ليسر د ي ه مرراد رسر  يمر یصدا دنياست.  ا شن افتهيکه شفا شوديم

و ررون ازدصررام  شرروديرمياو سراز ی سررو یغررر  لمررس کررردن سرررول اس و

 رران  سرهيفرصرت ک نيردرا شرود،يخرود نم بير فکرر ج راست، کس اديمردم ز

. وآنگره رونرديزننرد واز صرصنه  ردر م ررا م بيود  ها ج شونديدست  کار م

کرار ومرزور  مررد دغرل یکرار بيرشرد  اسرت، متوجره فر د ز  عيرکه ج رکس

  1 ندارد. یسود رمانيکار از کارگ شته است وپش رول گردديم
 

 وهاب: دیجذاب از وح یتیروا

نروا ى در مرزار شرريف داسرتانى را   بير"در زمان واليت  مرصروم ص 

 كه  سيار خند  دار و جالب است .  كرديقصه ميكى از دوستانشان  راى پدرم 

از زوار مزار سرخى كره  عرد از زيرارت دو  رار   ره كا رل آمرد   تعدادى

 ودند ادعا داشتند كه خودشان  ه  شم سر ديدند كه يك فرد نا  ينا و كور   ينا 

و جور شرد . مرردم سراد  دل كا رل ايرن داسرتان را  ره يكرديگر مرى گفتنرد و از 

نروا ى  صراصبليا صص ت مى كردند .  عد از مدتى جناب والى معجز  شا  او

كا ل آمدند و همين دوسرت مشرترك پردرم و والرى صراصب از جنراب شران مرى 

پرسرردكه ايررن واقعيررت دارد كرره كرردام شررخص كررور در زيررارت مزارجررور شررد  

 است ؟ 

صرراصب مررى گفتنررد :  روز  عررد  االسرردن جنررد   تعرردادى از مررردم  والررى

ه  ه  شم خود ديد  اند كه  شخص كرور جرور شرد .  ررايم شهادت مى دادند ك

 جالب  ود امر كردم شخص را پيدا كنند و نزدم  يآورند . 

ر عرورت نمرود  تاز  ند ساعتى مررد  رهنره اى را كره  را پتروى سر  عد

  ود آوردند . 

سوالم از وى همين  ود كه ، آيا درست است كه شرما كرور  وديرد  اولين
 ينرا و جرور شرديد ؟  مررد  را رنره پريرد  و  شرمان و از يركت مزار سرخى 

گريان گفت :  نره خيرر والرى صراصب مرن جرور  رودم و لرى صراال كرور شردم .  
جيب واسكتع را مى  رند ، تي  پاكى  ه  ا ود  كه كيسه  ر ه ورداستان اين 

دست مرد تصادف مى كند او متوجه مى شود كره جير ع را زدنرد .  ره فريراد 

                                                 
۱
 ۲00۵آدم در مورد نوروز، دیحم سندگان،مقالهیرنویمقاالت سا فیآرش ن،یافغان جرمن آنال - 
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سره  رر جير م را زد . كيسره  رهرا كره  نرد نفرر هسرتند همره جي  مى زند كه كي
كور جور شد   دمشروع  ه داد و فرياد كرد   ا هلهله و شادى مى گويند او مر

و مردم ل اس او را  مت رك گفته تكه تكه مى كنند .  و اين  ي ار   راى س ر 
 اورت  ه زمين  ملك نشسته و خاموع مى شود . 

از من پرسيد كه صاال جناب شما قضاوت  والى صاصب فرمود كه مرد 
كنيدكه كور  ودم و جور شدم يا جور  ودم و كور شدم .  والى صاصب ل ف 
مى كنند و از جيب خود مقدار پولى  ه آن مرد  رد خت داد  و او را مررخص 

 (ابمى كند . اين  ود يكى از  نمونه ها و داستانهاى كرامات آن واال ".)وه
 قتيصق یکه مردم ما  جا ميا ي ردست م جهينت نيا  ه مينقل کرد ازآن ه

که  کننديافسانه ها  اور دارند ! مردم ما آنقدر ساد  اند که فراموس م شتر هي 
شرل وشروت معجرز   کرار دارد  ضرانيرا  رفرتن مر ايرشدن مجدد کرور و  ناي 

 نيراشد ی ود  واز توان خلفا  غمرانيودر انصصار پ اريومعجز  فق  در اخت
 .ستيهللا و امامان وامام زاد  ها پور  ن ود  و ن ايواول

 انيپا
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 فصل دهم

 صنایع ،   سیمای زندگی شهری ،گروه های اجتماعی

 راه ها و شهر های تجارتی

  

  

  

  سیمای زندگی شهری : 

  نانکه معلوم است ، در دوران قرون وس ر ، در عهد ق رل از مغرول 

، دوران پختگررر و عررالر ترررين  زنرردگر شررهری ، از جملرره صررنعت و تجررارت

مرصله تو سعه خود را ميگ راند. مصنوعات صنعتگران شر  ميانه ، دارای 

شررهرت و مشررتری فررراوان  ررود و  رره کشررورهای دور دسررت ، از  ريررن را  

ا ريشم از خراسان  ه  ين ميرفت و يا از رين  ره خراسران و  رين النهررين و 

 سر انجام  ه مصر ميرسيد . 

 از  رين را  های کاروان رو ، تجرارت وسريعر صرورت  ين شهرها  

ميگرفت که در ار  آنها در آرار جغرافيه دانان و جهانگردان قرون وسر ر ، 

ا العات مفصلر داد  شد  است . مخصوصاً امنيت صد ساله ير که در سايه 

 ( پديد آمد   ود، سر ب گرديرد کره در ۳۸۹-۲۶1استقرار صکومت سامانيان )

ظريرررف فلرررزی رونرررن گيررررد و ديگرررر مصرررنوعات دسرررتر خراسررران صرررنايع 

  1مخصوصاً پار ه های نخر و ا ريشمر  يع از پيع توليد گردد.   

از صررورت کاالهرراير تجررارتر ايررن دور  پيداسررت کرره عررد  يررر زيرراد از 

پيشرره وران در داخررل شررهر هررا  شررغل : آهنگررری، مسررگری،  ررراغ سررازی، 

ی ، قفررل سررازی ، کررال  کفاشررر، زرگررری ،  ررزازی ، صرررافر ، اسررلصه سرراز

                                                 
۱
   ۲3، ص  ۱3۲0صنایع ایران بعد از اسالم، دکتر ذکی محمد حسن ، ترجمه محمد علی خلیلی، طبع  - 
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دوزی ، خامرررک دوزی ، قرررالر و گلررريم  رررافر، د ررراغر، قي رررر سرررازی، شرررانه 

سازی، سوزن سازی، پتو افر، و تهيه ظروف  رونزی ، و نقرر  ئرر، شيشره 

سازی، کاشر سازی، تهيه گاوآهن،  رم دوزی ، رکاب و دهنه اسپ و زيرن 

ه هرا اشرتغال سازی، صصير افر، کتا فروشر ، و ع رفروشر ، وغيرر  صرفر

 داشتند. 

  ه اين ترتيب ميتوان گفت کره   قره پيشره وران در دوران صکومرات ، 

صفاريان ، سامانيان ، غزنويان ، سلجوقيان ،   قه مرورر و فعرالر در مصري  

اجتماعر و اقتصادی خود  ود  اند. ترا آنجرا کره  نگيرز يران نيرز ايرن   قره را 

در   .1اسير کرد  نگا  ميداشرتند.  صتر االمکان از کشتن معاف مينمودند ولر

قرررررون يررررازد  و دوازد  ، زنرررردگر شررررهری ) صررررنعت و تجررررارت( پيشرررررفت 

مصسوسر داشت و در سايه رشد صرنعت و تجرارت ، واصرد پرول  جرای سرکه 

  2نقر  ، سکه  ال رايج شد 

 خالصه در اين اوقات در کليه رشته های اقصادی و صنعتر پيشرفت  

د. تغييراتررر کرره در ارررر صملرره صررصرا نرروردان هررای شررگرفر  رره  شررم ميخررور

مغول در کليه شؤون اقتصادی و اجتماعر  وجود آمد، زندگر شهری را نيرز 

در  رگرفت. آهنه سا قه پيشرفت زندگر شهری  شدت کاهع يافت و  رشرد 

 يشتر صنايع دستر ل مره شرديدی وارد سراخت کره ترارير آن ترا  نرد قررن  عرد 

  اقر ماند. 

 مانر وائر مغول ، زندگر شرهری ، صرنعت و تجرارت و در دوران فر 

هم نان و ضع را  های کاروان رو نس ت  ه ق ل از مغول ، همان ور که در 

منا ع اين دور   کر شد  ، در وضع  سيار  دی قرار داشت و هرگز تا س ح 

 دوران ق ل از مغول ارتقا نيافت . 

 ) و ارغرون خران م1۲۸۲-1۲۶۵در عهد سل نت ايلخانان ، ا اقاخان ( 

هر ند اقداماتر  رای رونن صرنعت و تجرارت صرورت گرفرت ولرر ترا دور  

سررل نت غررازان خرران  رره هرردف منظررور نرسرريد و  عررالو  مررؤ قتررر  ررود. رونررن 

مصسوس صيات اقتصادی سررزمين هرای تا عره از جملره صرنعت و تجرارت  را 

                                                 
۱
 3۱۹، ص ۲راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، ج  - 
۲
 مسکو ۱۹۷۶) مقدمه( چاپ  ۵۹، ص ۲دستور الکاتب ، از ابن هندوشاه نخجوانی ، ج  - 
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 زمان صکومت غازان خان مصادف مر شود و تاصردی در دوران اولجرايتو )

م( ، مشرررراهد  ميگررررردد. در مررررورد وضررررع  1۳1۷ - 1۳۰۴ = ۷1۷ - ۷۰۴

صنعت و پيشه وران  ايد مت کر شد که در عهد ارغون خان قسرمتر از پيشره 

ارغرون خران « اينجرو» وران صنعتر در وضع  ردگان اسير قرار داشرتند و 

آنهرا در موسسرات صرنعتر و کارخانره هرا کرار ميکردنرد و  ۰ شمار مرر آمدنرد

مشغول ساختن وسايل جنگر ونيز آالت زينتر  ودند که ايلخانان  ه آن اساساً 

نياز داشرتند.  ايرن پيشره وران و صرنعت گرران فاقرد صرن خررو( آزاد و توليرد 

آزاد و فروع مصنوعات خود  ودنرد. اصتمراالً امررای عرالر رت ره کروچ نشرين 

ديگرر نيرز دارای  نرين صرنعت گرانرر از  ردگران  ودنرد کره در همران وضررع 

 1.صنعت گران ارغون خان قرار داشتند

  1۲۹1زندگر شهری ، صنعت و تجرارت اساسراً در عصرر کيخراتو )  

م( و نيرررررز از پايررررران دوران فرمرررررانروائر  1۲۹۵« ) ايررررردو»م( و  1۲۹۵  

سررل ان ا وسررعيد و  عررد از او در عهررد سررر داران خراسرران و رره خصرروص در 

 ا ميگ راند.م( لصظات دشوار ی ر 1۳۷۶-1۳۴۴قلمرو  وپانيان )

 در دوران پرس از غرازان خران را  هرای کراروان رو در وضرع  سريار  

خ رنررراکر قررررار داشرررت و کاروانهررررا در معرررر  غرررارت و  پررراول قرررررار 

ميگرفتند. در سيستم پولر نيز تغييراتر رخ داد. در ارر اوضراعر کره  وجرود 

 آمررد   ررود، پررول ارزع خررود را از دسررت ميررداد و اغلررب کاالهررا فروخترره نمررر

شدند،  لکه  را يرک ديگرر ت ادلره و تعروي  ميگرديدنرد.  ردون ترديرد ايرن امرر 

شاهد  ارز وضع زندگر اقتصادی دوران تصت م العه ماست. نظرارت جردی 

 ررر قيمررت اجنرراس کريررر المصرررف در  ررازار هررا وجررود نداشررت و قيمتهررا مرردام 

  2اضافه و اضافه ترميشد. 

 مرت  غرال کره توسر  دالالن ا ن هندوشا  نخجوانر، ا الع ميدهدکه قي 

دينار  اال رفته  ود. او  ۲۰و صتر  1۶و  1۵خريداری ميشد ، از دو دينار تا 

از مرررتن   .3 «دو دينرررار کجرررا و  يسرررت دينرررار کجرررا ؟» رررا تعجرررب ميگويرررد : 

دسررتورالکاتب پيداسررت کرره نرراظرين  ررازار) مصتسرر ها( م لرر  معررين  رره عنرروان 

                                                 
۱
 ۶۱، ص ۲دستورالکاتب ، ج  - 
۲
 دستورالکاتب ، همانجا - 
3
 3۱۷- 3۱۴، قسمت اول ، ص۱دستور الکاتب ، ج  - 
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يررر  اهررل کسرر ه دريافررت ميداشررتند و رشرو  از قصررا ان ، نانوايرران و تجررار و غ

در دور  هررای  عررد ی )  . 1قصررداً نظررارت  ررر قيمتهررا را ضررعيف ميکردنررد. 

 تيموری ( نيز کسر نتوانست جلو اين گونه سوء استفاد  ها را گيرد. 

 وضغ اقشار ممتاز :

  يکررر از خصوصرريات  ررارز فيرروداليزم شررر  )مخصوصرراً شررر  ميانرره 

و  رون مرزارع  ۰کره  ره  يگرار متکرر  اشرد(فقدان زراعرت هرای کرالن اسرت 

ار ا ر در شر  از س ح  اغ و تاکستان تجاوز نمر کرد  ،ل ا فيرودال شررقر 

نقع سازمان دهند  کارهای زراعتر را ره عهرد  نداشرته و  نرا راين در  رول 

قرنهای دهم تاپانزدهم ميالدی ، فيودال های کشور های ايران و افغانسرتان و 

ف فئودال غرب، در روسرتا هرا زنردگر نمرر کردنرد و در ماوراء النهر  رخال

 يشتر موارد  ا خدم و صشم خود درشهرها ميزيستند و سران زمامدار  الد را 

  2تشکيل ميدادند. 

 جامعه خالفت شرقر در قرنهرای هفرتم و هشرتم مريالدی ، ق رل از همره  

 ررردو گررررو  مسرررلمان و غيرررر مسرررلمان و سرررپس عررررب و عجرررم تقسررريم ميشرررد . 

مانان زمامدار و صکام و عمال و پيشکاران و هم نان روصانيرت مسرلمان مسل

 از امتيازات  شم گيری  رخوردار  ودند . ساير گرو  های اجتماعر. 

 مسررلمانان غيررر عرررب و  وميرران زرتشررتر ، دهقانرران روسررتائر و پيشرره 

وران تهررر دسررت در منتهررای مصروميررت  سررر مررر  ردنررد. در قرنهررای نهررم تررا 

دی ، گرو  ها و اقشار ممتاز خراسران و سرر زمرين هرای مجراور يازدهم ميال

آن کرره غال رراً در شررهرها  سررر مررر  ردنررد  رره دو گرررو  عمررد  تقسرريم ميشرردند و 

ع ارت  ودند از : فقيهان )ماموران روصانر و قضائر ( و د يران )مراموران 

اداری(. کررارداران  ررزر  ) وزيررران و عررامالن واليررات ( غال رراً مشرراغل و 

صب را  ه ارش مر  ردند و  سرعت زياد عمالً ت رديل  ره اشرراف فيرودال منا

 ميشدند. 

 اما وضع ماموران خرورد رت ره  نردان تعريفرر نداشرت . معمروالً تمرام  

دستگا  ديوان  هم ميخورد و در نتيجه گروهر از مراموران  يکرار و  ره قرول 

                                                 
۱
 3۱۴اول ، قسمت اول ، صدستورالکاتب ، کتاب  - 
۲
  ۵۴0، ص ۲پطروشفسکی ، کشاورزی و مناسبات ارضی، ج  - 
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 يررر مناسرر ر پرولتاريررای روشررنفکر)که  رره نظررر  ررر تلررس ال ترره تع«  ارتولررد» 

 نيست ( در شهرها  وجود مر آمد.
1  

 فقيهان که ماموران روصانر  ودند ، وضرع ممترازی داشرتند . قاضريان  

کرره جررزوهمين قشررر  ودنررد، مررورد اصترررام فررراوان  ودنررد . اهميررت قاضررر در 

نظارت  ر وفاداری مرردم  ره سرل ان ، صميرت  ۰ادار  واليات  سيار زياد  ود

ف قاضرر  رود. روصرانيون رسرمر و سرادات ررروت دين و سنت ، جرزو وظراي

منررد در شررهرها ، قرردرت و نفررو  کلررر داشررتند.  يهقررر در صکايررت از گفتگرروی 

وجود اعيان را  نين ميشمارد « ری » سل ان مسعود غزنوی  ا اعيان شهر

ايرن اعيران و مصتشرمان  . 2« علويان ، قضرات ، ائمره ، فقهرا و  زرگران : » 

که در غياب مسعود در  ار  ا اعرت  ره شرصنه ای کره  قوم ، اختيارتام داشتند

 او  ه جانشينر خود در ری گماشته  ود ، اظهار نظر کنند. 
 

در موازات روصانيان رسمر ، شيوخ صوفيه ، و پيران  ريقت که در 

سايه مال اوقاف و ن ور و صردقات ، ررروت و سرامانر  هرم زد   ودنرد، غال راً 

د. يک خانواد  متنف  غال اً در شهر و د  نفو  ترجمان منافع اعيان شهری  ودن

داشت. تود  مردم  شدت در منتهای تنگدسرتر ، فعاليرت هرای مختلرف توليردی 

را انجام ميدادند. در دهات دهقانانيکه  عضر از آنران ق عره زمينرر را اجرار  

کرد   ودند و در شهر ها صنعتگران کم پايه و در مرصله آخرر  ردگران قررار 

 داشتند. 

  ه عقيد   رتلس ، در قرنهای نهم تا يرازدهم ، منرافع گررو  هرای عمرد   

اشراف و فيودال خراسان )  ه معنر وسريع آن از ق يرل دهقانران قرديم مصلرر ) 

خرررد  مالکرران ( مالکرران امررالک جديررد و  ررزر   ررون سررال ين و امرررراء ، 

که از کارداران کشوری ، اجار  داران ، سپاهيان اق اع دار و اق اع دارانر 

 رخاسررته  ودنررد ، همرره  رراهم در آميخترره وضررع « نرروکر مررآب » ميرران اعيرران 

 3اجتماعر آشفته و درهمر را  وجود آورد   ودند. 

                                                 
۱
 ۴۹برتلس ، ناصر خسرو و اسماعیلیان ، ترجمه حسین آرین پور، ص  - 
۲
 ۲30، ص ۲راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، ج  - 
3
 ۵0برتلس ، همان اثر ، ص  - 
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« سررل ان » در دور  سررالجقه ، در رأس هرررم قرردرت   ررور رسررمر  

)صکمرانان واليات که صکومرت شران ارررر « ملک ها» قرار داشت و سپس 

ملک شناخته ميشدند( قررار ميگرفتنرد. و  عرداً   ود و از  رف سل ان  ه لقب

نوا ان )مق عان، متصرفان،گماشتگان( قرار داشرتند. ولرر در صقيقرت پرس از 

ملک ها، مق عان و متصرفان )يرا گماشرتگان( سرهم مهمرر در قردرت سياسرر 

  1دارا  ودند.در قاعد  هرم ، تود  مردم ) رعيت ( قرار ميگرفت . 

 ز غل ه و تصرف اراضر وسيع و  رقراری صصرا نوردان مغول  عد ا

تسررل  خررود ، امررالک متصرررفه مالکررين و اشررراف مصلررر را  ررين خررود تقسرريم 

کردند. قسمت اعظم اراضر متصرفه از جمله اراضر موقوفه جرزو اراضرر 

در « اينجرو» ديوان يعنر دولتر و امالک خاندان شراهر مغرول تصرت عنروان 

، شراهزادگان، خراتون هرا، نويانهرا، آورد  شدند. سررکردگان ق ايرل کروچ نشرين

امراء، از هر راز از امير تومان و هزار  و صد  و دهه گرفته ترا صراص ان 

اق اع و سيورغال  ر  ن سلسله مراتب فيودالر،  سرکردگر ايلخران و کروچ 

نشينان  ی نفو  که  را امرور گلره داری را  ره نزديرک داشرتند، ضرمناً امرالک 

  ها را نيرز تصراصب نمودنرد. تغييرر سيسرتم  زر  شخصر، مراتع و شکارگا

کشرراورزی منجررر  رره تغييررر   قرره مررالک و فيررودال نيررز گرديررد. در ارررر تغييررر 

صاصله ، ميزان اراضر ديروان و اينجرو و زمرين هرای متصررفه فيرودال هرای 

کوچ نشين  ر انداز  افزايع يافت. در صالر که امرالک مالکرين مصلرر و نيرز 

 هع  يشتری پيدا ميکرد. زمين های موقوفه مدام کا

 کوچ نشينان مغول که صراصب اراضرر وسريع نيرز  ودنرد ،  ره منظرور  

تصکرريم وضررع خررود ميکوشرريدند پسررت هررای مهررم دولتررر را اشررغال کننررد تررا  رره 

صساب اهالر زصمتکع و خزانه دولت ، رروت  يشتری  يندوزند. وضع  دين 

صرد کرافر ررروت منرد ترتيب ادامه يافت ترا اينکره فيرودال هرای کروچ نشرين  ره 

شدند و  تدريج  ه شراي  مصلر خو گرفتند و کم کم   رز زندگر نيمره سراکن 

و  عد ها ساکن منتقل گرديدند و کوشيدند از  رين استرمار ماليات دهندگان و 

 ه صساب خزانه دولت ، ررروت  راز هرم  يشرتری گررد آورنرد. اخر  و وصرول 

) اراضر سل نت و خانواد  شران ماليات از اراضر ديوان )دولتر ( و اينجو 

                                                 
۱
 ۱۵۶عهد سسانی ، ص خسرو خسروی ، نظام بهره برداری از زمین در  - 
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« مقا عره»( که در تمام واليرات  صرد وفرور وجرود داشرته. اصروالً  ره  ريرن 

انجام ميگرفت . مقا عره کراران ، اساسراً سراکنين مصلرر  ودنرد کره قشرر جديرد 

مالک و اشراف را تشکيل ميدادند . اين مقا عه کاران که م مرئن ن ودنرد در 

ای ماليرات اخر  خواهنردکرد ) غال راً در  اجرار   آيند  نيز مجردداً از زمرين هرای

عهد ق رل از غرازان خران مقا عره  ررای يرک سرال اعت رار داشرت(. لر ا هنگرام 

وصررول ماليررات دسررت  هرگونرره تعرردی ميزدنررد، ماليررات دهنرردگان را غررارت 

ميکردنررد و ماليررات را سرره  را ررر و  هررار  را ررر اصررل مقا عرره از اهررالر در 

  1اعمال غير مشروع شان نظارت  عمل نمر آمد.  يافت ميداشتند و هرگز  ر

   ور کلر، وضع و موقعيت اجتماعر و اقتصادی هريک از گرو  ها  

و اقشررار اجتمرراعر، در دور  مغررول اين ررور  ررود : تکيرره گررا  اصررلر خانهررای 

مغول ، سران سپا  و ايالت کوچ نشين  ودند که از مالکيت دهات و اراضرر 

کشراورزان را اسرترمار ميکردنرد.  ره ايرن عرد  ،   رخوردار و عرد  کريرری از

اشراف و متنف ين قديمر که هنوز موقعيت خود را ) مخصوصاً در نقا  دور 

متنفر ين و اشرراف شرهری ماننرد  ۰افتاد  ( صفرظ کررد   ودنرد ، اضرافه ميشردند

دور  ق ل از مغول ، ع رارت  ودنرد از شخصريت هرای زمامردار ، روصرانيون 

دات ، دراويع و پيروان آنها که اغلب از فيودالها و تجرار عمد  ، علماء ، سا

 شهری  ودند و  ا دستگا  صکومتر مغول مخلو  و آميخته شد   ودند. 

 در اين دور   ين فيودال ها و اشراف کروچ نشرين از يرک  ررف و »  

 ررين فيررودال هررای  ررزر  وروصررانيون  ررا تجررار و صرررافان از  رررف ديگررر 

يوست . روصانيون  ه وسايل مختلرف مخصوصراً در اختالفاتر  ه ظهور مر پ

ل راس اهرل تصروف ، دراويرع و شرريوخ و غيرر  درآمرد  و  رين مرردم مصررروم 

روسررتائر گررردع ميکردنررد و  ررا پراکنرردن تخررم عرفرران ، مررردم را  رره صرر ر و 

تصمل و نا  يز گرفتن امور جهانر دعوت ميکردند و  دين وسيله از غيان و 

  2 «دستگا  صکومت جلو گيری ميکردند.انفجار مردم  ر ضد دم و 

 خانهای مغول پس از اقامرت  روالنر ،در سررزمين هرای مرورد  صرش  

ما، م هب اسالم و آداب و رسوم همان مصل را پ يرفتند و سعر نمودند ترا  را 

                                                 
۱
 ببعد ۶۶0، ص  ۲پطروشفسکی ، همان اثر ، ج  - 
۲
 33۱راوندی ، همان اثر ، ص  - 
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تکيرره  روصررانيون و تجررار از قرردرت فيودالهررا کاسررته مرکزيتررر  وجررود آورنررد. 

ی از خانران مغرول  را ايرن سياسرت موافرن ولر اريستوکراتهای تررک و عرد  ا

ن ودند تا از اختيارات خود صرف نظر کنند. در نتيجه اين اختالفرات ،  نيران 

 صکومت مغول متزلزل گرديد و مقدمات روی کار آمدن تيمور فراهم آم. 

 جامعه عهد تيمور ی نيز  ه همان اقشار و گرو  هاير تقسيم ميشد کره  

. زيرا تيمور صکومرت خرود را دن الره صکومرت در عهدمغول  ه  شم ميخورد

 نگيز ی ميدانست.  ه همين مناس ت قسمتر از ياسای  نگيزی را  ا اصرول 

نرام دارد ،  « ترزوک تيمروری » و تعليمات اسالمر تلفين کرد و قواعردی کره 

 ترتيب داد. 

 تيمور  ه عنوان سل ان م لن العنان در رأس هرم قدرت قرار داشرت  

ل مردم مسل   ود و ميتوانست قسمتر از کشور نا مصدود خرود و  رجان و ما

پس از سرل ان ،  ۰ يکر از عمال خود واگ ار کند« سيورغال»را  ه عنوان 

امرراء و وزراء موقعيررت مهمرر داشررتند. و  رخرر اوقررات مسرايل مهررم  را نظررر 

ايشان صل و فصل مشد. صکام و مامورين واليات ) ملک ها ( قردرت و نفرو  

د  ای داشتند. در پار  ير موارد سل ان پس از تسرخير يرک ناصيره و فو  العا

اخ  غنايم و ض   دارائر و اموال و تعيين خرا( ساالنه ، من قه تسخير شد  

را  ه صاکم سا ن واگ ار ميکرد  ا قيد اين که خ  ه و سکه  نام سل ان  اشد. 

 در قاعد  اين هرم تود  مردم ) رعيت ( قرار داشت.
1  

  پیشه وران :  وضع  

 از قديمترين ايام ، در خراسان و در صوز  قدرت هريک از فيودال هرا 

، عد  ير از پيشه وران و اهل صرفه  رای تامين اصتياجات خان و وا سرتگان 

او و دهقانان مصل  ه فعاليت های صنعتر کو ک نظير : نجراری ، آهنگرری 

سرمتر يرا تمرام اصتياجرات ، جوالئر ، د اغر ،  نائر و غير  مشغول  ودند و ق

من قرره خرران)فيودال( را تررأمين ميکردنررد . ولررر مرکررز اساسررر پيشرره وران و 

 صنعتگران در دور  قرون وس ر در داخل شهرها  ود. 

 ا ررن خلرردون مررر نويسررد :  عضررر صررنايع ا ترردائر کرره مررورد اصتيررا(  

عمررومر اسررت در تمررام شررهرها وجررود دارد. ماننررد : خيررا ر ، آهنگررری ، و 

                                                 
۱
  33۱، ص  ۲راوندی ، ج  - 
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ی و غيرر  ، ولرر  عضرر ديگرر ازصرنايع کره جن ره تجملرر دارد ، ماننرد نجار

شيشه گری ، زرگری ، روغنگری ، آشرپزی ، رويگرری ، دي را فروشرر ، و 

ا ريشم  افر و ساير قسمت های صنايع ظريفه مخصوص شهرها ی است که 

از نظر تجمل و تمدن جلو افتاد  اند. ا ن خلدون در  راب پرنجم از کتراب خرود 

ارزع صرررنايع و :»توجررره کررررد  و مينويسرررد « ارزع کرررار»ه (  ررره )مقدمررر

مصصوالت دست  شری  ره ميرزان و ارزع کراری کره  ررای تهيره آن اعمرال 

مر شود ،  ستگر دارد. سپس ميگويرد : در يرک کراالی صرنعتر  ره جرز کرار 

در فعاليت های کشراورزی ارزع کرار پنهران  ۰۰۰هيچ ارزشر وجود ندارد 

  1«اصساس نمر کنند.  از کشاورزن آنرا  است و جز گرو  کو کر

 شررراعر و متفکرررر  رررزر   لرررخ مولررروی متوجررره ضررررورت تقسررريم کرررار  

 اجتماعر  ه شيو  خودع  ود  و اين انديشه را  نين  يان ميکند :

  ياری يـاران ديـگــــر مر د هــــد  و در مکس ر پا مر نهد          هــرکه ا 

   2هم دروگر هـــم سقـا هم صايکر          جمله کسب نايد از کسر   زانکه 

   3هرکسر کاری گـزيند ز افتقار     ازيست عالم   ر قـــرار       ون  ه ان 

  4را  سنت ، را  مکسب کردنيست       ل خواری در ميانه شر  نيست   

  

  ناصر خسرو در ستايع پيشه ور گويد : 

      صناع  ه گيتر مق لر نيست        ه از

 زکسب دست ديگر صاصلر نيست

      ز اندر پر سامان خويع است   رو

 5 وشب درخانه شد سل ان خويشست

  

 اوصدی نيز در ستايع پيشه گويد :

   هتر از پيشه نيست گر ، دانند 

                                                 
۱
 ۱۹۹ - ۱۹8، ص  ۲راوندی ، ج  - 
۲
 بافنده  - 
3
 از روی احتیاط  - 
4
 3۱۹، ص  ۲راوندی ، ، ج  - 
5
 ۶۵نبش ها در ایران ، ص ا حسان طبری ، برخی بررسیها و جهان بینی ها و ج - 
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 پيشه کــاران ، راست مردانند

 خنک آن پيشه کار صاجت مند

  1 ه کم و  يع اين جهان خرسند      

 از پيشه و پيشه وری ، وضع پيشه وران و زصمت کشان در  ا همه ستايع 

جامعه قرون وس ر ، فو  العاد   د و مصقرانه و فقيرانه  ود  و خود آنان در 

 معر  انواع ستم ها و صن کشر و قساوت ها قرار داشته اند.

 » در عهد ع اسريان ، قسرمتر از پيشره وران  خرارا، در کارگراهر کره  

يشررد و متعلررن  رره خليفرره  ررود، کررار ميکردنررد. و در آن ناميررد  م« بیخخت الطخخراز

کارخانه ، جامه های فاخری که  ه رسم خلعت  ردر اريان اع را ميشرد و نيرز 

پار ه های گوناگون ديگر تهيه ميکردند دستمزد هريک از اين کسر ه کراران 

فق  نريم درهرم در روز  رود کره زنردگر  خرور نميرر آنران را  ره مشرکل ترامين 

  2ميکرد. 

 ا ن  لخر مؤرخ دور  سلجوقر ، نوع ديگر از  هر  کشر پيشره وران  

را تصررروير ميکنرررد، او ميگويرررد : در کرررازرون تنهرررا آب کررراريز راه انررران ، 

خاصرريت سررپيد کررردن کترران را داشررته و ايررن کرراريز، متعلررن  رره دولررت  ررود  و 

 جوالهان که از آب آن کاريز استفاد  ميکردند ، مج ور  ودند تمام  افتره هرای

خود را  ه مامورين معتمد ديوان که قيمت نا يز  رای آنان تعيين ميکردنرد ، 

 فروشررند و آن مرراموران  عررداً قماشررر را کرره خررود از پيشرره وران ضرر   کرررد  

  ودند، ميفروختند و پول آنرا  ه امير ) فيودال مصل( مرر پرداختنرد.
3
معهر ا   .

ميانرره ، ايررران و  ای  مصققررين ، قرنهررای نهررم تررا دوازدهررم مرريالدی را در آسرري

خراسان ،دوران پيشرفت سريع صنعت و تجارت و  ره ع رارت ديگرر دوران 

 رشد و ترقر شهرها ميدانند. 

  ررررتلس ، معتقرررد اسرررتکه  سررر  و توسرررعه معرررامالت نقررردی و جنسرررر و 

جدانشدن کامل صنعت از اقتصراد روسرتائر  تردريج کرار را  جرائر رسرانيدکه 

ر شرهر هرا ميزيسررتند  ره نصروی از انصراء  رره عرد  يرر از اشرراف فيررودال کره د

صررنعت و تجررارت دل سررتگر پيرردا کردنررد و جررزو تجررار و ر رراخواران و کررار 
                                                 

۱
 همانجا - 
۲
 ۲8تاریخ بخارا ، چاپ مدرس رضوی ، ص  - 
3
 ۵0، مقایسه شود با ناصر خسر و اسماعیلیان ، ص  ۱۴۵فارسنامه ابن بلخی ، ص  - 
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امررا هجرروم مغررول ، شرريراز  نظررم صررنعت و  . 1گررزاران شررهر نشررين شرردند. 

تجارت را از هم گسيخت و زندگر شرهری د رار وقفره کررد. در سرال سرر ام 

 ه نفع « قورخانه » ی صنعتر  نام م( اولين کارگا  ها 1۲۳۰قرن سيزدهم )

دولت مغولر  ميان آمد که يکر ازاين کارگا  ها در خراسان در شرهر  روس 

دراين دستگا  اسلصه و مهمات جنگرر  ررای قشرون تهيره ميشرد. در ايرن ۰ ود 

کارگا  و امرال آن  هترين و ورزيد  ترين صنعتگران را مورد استرمار قرار 

در ايرن گارگرا  هرا   .2ان  خور نميری داد  ميشد. ميدادند و  هريک از آنان ن

که فق  ملک ايلخران شرمرد  ميشرد، صرنعتکارانر کره در آنجرا کرار ميکردنرد، 

  3پشت در پشت  رد  شمرد  ميشدند. 

    1۲۳۰جنتمررور، نخسررتين صرراکم مغررولر خراسرران  ررر سررال هررای  

ردم   ( وظيفره دار  ررود،  را انررواع شرکنجه از مرر ۶۳۸-۶۲۸مريالدی ) 1۲۴۰

پول و مال  گيرد و  خزانه خران  رزر  ) نگيزخران(  فرسرتد.  ردين منظرور 

او،  يرصمانرره مررردم را شررکنجه ميکرررد تررا نهفتگررا  هررای امرروال خررود رانشرران 

  دهند. و يا در سر رساندن اوامر او کوتاهر نکنند. 

 کررار اج ررارو  يگرراری  رره نفررع سررران لشررکری مغررول و  منظررور اصيرراء  

رانات خراب شرد  خراسران  خصروص هررات و  روس ، مجدد شهر ها و عم

صررنعتگران معمرراری ، نجرراری، آهنگررری ، اسررلصه سررازی، و  افنرردگر را در 

 وضع  سيار  دی قرار داد   ود.
4  

 عمل استرمار  وسريله تجرار و سروداگران و دالالن تکيرل ميشرد. ايرن عناصرر  

ر هررا و موردصمايررت جرردی صکررام  ودنررد،  ونکرره مقا عرره کرراران ماليررات شرره

 مخصوصاً   قه پيشه ور شهری  و سيله آنها فراهم ميشد. له ا  ا انواع

وسرررايل مرررردم پيشررره ور را غرررارت ميکردنرررد و در  هتررررين منرررازل و 

عد  زياد صنعتگران در عهد ارغون خان،  . 5عمارات شهر زندگر مينمودند

ارغررون خرران مصسرروب ميشرردند و صررن خرررو( آزاد را نداشررتند. در « اينجررو» 
                                                 

۱
 ۴8برتلس ، همام اثر ، ص  - 
۲
 3۲۹،  3۲0، ص  ۲راوندی ، ج  - 
3
هاردهم میالدی ، دستگاه صنعتی دولتی را بنام : در قرن چ 3۶۴تاریخ ایران ، ترجمه کشاورز ، ص  - 

 ( ۴۷8، ۷۷، ص  ۲کارخانه صنعتی ( مینامیدند. )دستورالکاتب ، ج « ) مساس خانه » 
4
 33۷تاریخ ایران ، ترجمه کشاورز ، ص  - 
5
 3۲۹، ص  ۲راوندی ، ج  - 
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ر  اين دسته از صنعتگران رشيد الدين فضل هللا وزير غازان خان، م ال ر  ا

 يان داشته که نشان ميدهد درارر اصالصات غازان خان ، وضع پيشه وران و 

صنعتگران  ه ودی صاصل کرد  است. از يرر لير  هرای غرازان خران پيداسرت 

يرد از نظرصقروقر آزاد شرد   ودنرد و مصصروالت تول« اينجرو»که صرنعتگران 

شررد  آنهررا توسرر  خررود آنهررا در  ررازار عرضرره و فروخترره ميشررد کرره  ررر رونررن 

  1توليدات صنايع دستر و  النتيجه  ازرگانر تکان معينر ميداد. 

 در دور  پررس از غررازان خرران و پراگنرردگر و عمليررات جنگررر قسررمت  

اعظم پيشه وران مصل زندگر خود را ترک گفته و رو  ه فرار نهادنرد. مگرر 

يمررور و پررس از آن در عهررد شرراهرخ ، زنرردگر پيشرره وران  ترردريج در دور  ت

رو ه  ه ود نهاد. تيمور خود اکرريت صنعت گررا را  ره سرمر قنرد و خراسران 

جررايگزين کرررد و  توسرر  آنهررا سررمرقند را عررروس مشررر  سرراخت. معهرر ا در 

دور  تيمور، در وضع پيشره وران تصرول و تغييرمهمرر رونمرا نگرديرد. ولرر 

صکومت شاهرخ و سياست مسرالمت آميرز او در رشدصرنعت و دور   والنر 

تجررارت و  ه رررود صرررال پيشررره وران  ررر ترررارير ن رررود  و ظررراهراً در دور  او ، 

اصررناف و پيشرره وران دارای اتصاديرره هرراير  ررود  انررد و  رررای خررود رئرريس و 

 کالن تری انتخاب ميکردند . 

 و واليترر ،    وريکه واصفر در  دايع الوقايع ميگويرد : در هرر ناصيره

 يکنفر سمت مهتری وکالنتری اصناف را  عهد  داشته است.
در اين دور   . 2

فن معماری و کاشر کاری و نقاشر و فلزکاری و تر هيب کترب و خ را ر و 

هنر ميناتوری ، پار ه های نفيس ا ريشمر و پشمر و غير   کمال شهرت و 

سر ک هررات  پختگر رسيد و منتج  ه مکتب يرا سر ک خاصرر  نرام مکترب يرا

گرديد و هريک از اهل فن در پرورع هنرع خالقيت نشران ميدادنرد . کمرال 

الردين  هرزاد هرروی ، نقرراع و ميناتوريسرت شراز، يکررر از اعجو ره هرای ايررن 

عصر  ود که شهرت جهانگير دارد. پس از  هزاد ميتوان از مير علرر نقراع 

سرت کمرر از و سل ان مصمد و سل انعلر نقاشان اين عصرر يراد آورشرد کره د

نقاشان عصر خرود در اروپرا نداشرتند. در ارت را   ره مسرئله پيشره وری ، هرر 

                                                 
۱
 ۱0۶8، ص  ۲، جامع التواریخ ، ج  ۶3، ص  ۲دستور الکاتب ، ج  - 
۲
 ۶۹۷ - ۶۹۶، ص  ۲صفی هروی ، بدایع الوقایع ، چاپ مسکو، ج محمود وا - 
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 نررد نمررر ترروان انررواع مختلررف و متعرردد پيشرره هررا را در خراسرران توضرريح و 

تشررريح کرررد، ولررر صرررف رونررن و  ررازار يررا ر  نررد نرروع مهررم آنرررا دراينجررا 

 مت کرميشويم :

 بافندگی : 

  کرررر از مراکرررز مهرررم  افنررردگر در دوران قررررون وسررر ر، خراسررران ي 

منسرروجات نخررر و پشررمر و ا ريشررمر  شررمار ميرفررت.  قررول   ررری، در سررنه 

 ره صکمرران عر رر  هجری دهقان هررات هردايای گران هراير را در  لرخ  1۲۰

اسد ن ع دهللا پيشکع نمود که در آن جمله دي اهای مروی و هروی و قروهر 

  1شامل  ود. 

 هنگرامر کره از انرواع منسروجات  مؤرخ مصری ، تقر الردين مقريرزی 

در رديف نفايس « خراسانر » مصری نام مر  رد، در آن پار ه ير را  نام 

 زر فرررت و مخمرررل و غيرررر  ميشرررمارد.
2
از اينجرررا ميتررروان درک کررررد کررره   .

منسوجات خراسان تا مصر هم ميرسيد  و در آن کشرور دارای شرهرتر  رود  

ز مراکررز معررروف صررنايع اسررت. هرررات نيررز تررا ق ررل از صملرره مغررول يکررر ا

  افنرردگر  شررمار ميرفررت.
در مرراوراء النهررر  ررر قرنهررای دوم تررا  هررارم  . 3

هجری ) هشتم تا دهم م( نوع خاصر پار ره ا ريشرمر توليرد ميشرد کره در آن 

تصاوير صيوانات  ا خ و  منکسر و زوايای ظاهری  ه مشراهد  ميرسرد.  ره 

نمونه های اينگونه پار ره  عقيد  سراوريالستن، دانشمند معروف انگليسر که

ها را از کاوع های ترکستان  ين و کاشغر  دسرت آورد  ، ايرن نروع پار ره 

هررا، کررار پيشرره وران سررمرقند و  خررارا  ررر قرنهررای دوم تررا  هررارم هجررری 

  4مي اشد. 

 يکر ديگر از مصصوالت  افندگر اين دور  پار ه ير است خراسرانر  

فر نوشررته سررد  و متعلررن  رره عهررد از پن رره و ا ريشررم کرره روی آن خ ررو  کررو

» صکومت ع دالملک  ن نوح سامانر است . اين پار ره کره اکنرون در مروز  

                                                 
۱
 ۴۶۵، ص  ۵طبری ، ج  - 
۲
 ۴۶۷پوهاند حبیبی ، افغانستان بعد از اسالم ، ص  - 
3
 ۲3۵صنایع ایران بعد از اسالم ، ص  - 
4
 ۲30همان اثر ، ص  - 
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نگهداری مر شود، در آن اشکال و تزئينات مانند تصاوير فيل « لوور پاريس

 های  زر  و  اؤوس و شتر و ن اتات ديد  مر شود.
1  

  اسر مصافظرت در موز  صنايع اسالمر قاهر  پار ه هاير از دور  ع 

« متروپررولتن » مررر شررود کرره مصررل  افررت آن ، نيشرراپور اسررت . و در مرروز  

هجرری در  ۲۶۶پار ه کتانر  ا کتا رت گرل دوزی موجرود اسرت کره در سرال 

  2نيشاپور  افته شد  است. 

  دينسرران نيشرراپور در  خررع غر ررر خراسرران مرکررز صررنايع  افنرردگر و  

ا  ر الد ديگرر مرر  ردنرد و  ررف تجارت  ود که ال سره فراخر  ا ريشرمر آن ر

توجررره ملررروک و سرررال ين وقرررت واقرررع ميشرررد، زيررررا در نفاسرررت و اصرررالت و 

خاصيت خود از منسوجات ساير  الد  هتر و معروف تر  ود.  ه همين علرت 

 رررف پسررند خلفررای ع اسررر نيررز قرررار ميگرفررت. تررا آنجررا کرره در ميرران ال سرره 

( پار ررره  ۶۳ر ۰۰۰ع )متروکرره المکتفرررر  رراهلل خليفررره ع اسرررر  عررد از مررررگ

  3دستار مروی موجود  ود.  1۳۰۰خراسانر و مروی و 

هم نرران در کا ررل پار رره هررای نفيسررر از پن رره سرراخته ميشرردکه از آن 

دستمال های هشت گوشه ير ميسراختند و در  رازار هرای خراسران خريرداران 

کرال  هرای گال ترون  .4ميشرد.  فروان داشت و صتر  ه  ين و سرند نيرز صرادر 

ی و زردوزی قنررردهار کرررره  شررررکل مخرو ررررر سرررراخته ميشررررد و امررررروز دوز

 صورت گن دی تغييرشکل داد ، خيلر زي ا و پسرنديدنر  رود و در شرهر هرای 

  5خراسان  ازار خو ر داشت. 

 شهر  خارا از مراکز  ا فرهنه شمال خراسان  رود کره قريرب يکصرد  

مصمررد ن  داشررت . مررؤرخ معررروف ايررن شررهر ، سررال پايتخررت آل سررامان قرررار 

 يت »  ( از کارخانه مهم  افندگر در آن شهر  نام ۳۴۸-۲۸۶جعفر نرشخر)

در  خارا کارگاهر  ود  است ، ميان صصار و » ياد کرد  مينويسد:« ال راز 

شهرسرتان ، نزديرک مسررجد جرامع ، و در وی  سرا  و شررادروان هرا )خيمرره ( 

                                                 
۱
 ۴۶۷همان اثر، همانجا و نیز ، افغانستان بعد از اسالم ، ص  - 
۲
 ۴۶۷تان بعد از اسالم ، ص افغانس - 
3
 ۴33ابن حوقل ، صورت االرض ، ص - 
4
 ۱0۷، ص  ۵جرجی زیدان ، تاریخ تمدن اسالم ، ج  - 
5
 ۲۷۲همانجا ، فتوح البلدان بالذری ، ترجمه فارسی ، - 
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قر ، از جهررت  افتنرردی ، و يررزدی هررا و  الشررها و)مصررليها( و  ررردی هررای فنررد

خليفه  افتندی که  يکر شادروان خرا(  خارا خر( شدی. و از  غداد هر سال 

عامل عليصد   يامدی و هر ه خرا(  خارا  ودی از ايرن جامره عرو   رردی 

... و هيچ پادشرا  و اميرر و رئريس و صراصب منصر ر ن رودی کره وی را ايرن 

ر ) منسوب  ره جامه ن ودی و رنه وی سرخ و سفيد  ودی و امروز زندني 

زندنه، يکر از قرای نزديک  خارا ( از آن جامه معروف تر است و  ه همره 

 دون ترديد صنعت  افندگر در دور  غزنويان در خراسان و   .1« واليت ها.

شهر غزنين کمال رونن را يافته  رود، زيررا سرال ين غزنروی از نيشراپور ترا 

که فرع ها و پرد  ها غزنين قصر های  خصوصر و معظم  نام خود داشتند 

و متکا های نفيسر پشمر و ا ريشمر و نخرر صرصن و در و ديروار آن هرا را 

 زينت مر  خشيد. 

 ترکان سلجوقر  ا وارد کرردن سر ک خراص  ينرر صرنايع  افنردگر را  

 يشررتر از پرريع در شررهر هررا ی خراسرران رونررن  خشرريدند. امررا  ررا ورود سرريل 

نرره هررا م رردل گرديررد ، ن ايررد انتظررار خانمران  ررر انررداز مغررول کرره شررهر هررا  ويرا

رونن و تکامرل صرنعت  افنردگر را در خراسران داسرت.  خصروص کره شرهر 

های  خرارا، نيشراپور و هررات و  لرخ صردمه کلرر ديدنرد. در دور  تيمروری ، 

خراسان از لصاظ صنايع و هنر و  افندگر دو ار  مقام و شهرت ديرينره خرود 

و هرررات ) اولررر  علررت آنکرره را  رراز يافررت.  خصرروص شررهر هررای سررمرقند 

پايتخرت تيمور رود و دومرر  خرا ر آنکرره پايتخرت شراهرخ فرزنرد تيمرور  ررود( 

مهمترين مراکز  افندگر پار ه های نفيسر شدندکه امراء و  زرگان دولت آن 

را مر پوشيدند و از اان ها  هترين پررد  هرا و فرشرها و  رالع هرا و متکرا هرا 

 درست ميکردند. 

 مور عد  ير زياد از  افندگان  ين و شرام را  خراسران ميگويند خود تي 

آورد و آنها را نروازع و ترغيرب نمرود ترا در کرار شران توجره و دقرت  يشرتر 

نمايند و  نا رين صنعت  افندگر دو ار  در خراسان رونن پارينره خرود را از 

سر گرفت. و در پار ه های که از اين دور   ياد گار ماند  ، ديد  مر شودکه 

                                                 
۱
 ۲8نرشخی ، تارخ بخارا ، چاپ مدرس رضوی ، ص  - 
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 ه های دي ای راهردار نفريس  را کرار رد خ رو   رال و نقرر  دارای همران پار

 س ک و روشر اند که در عرا  و مصر در آن دور   کار گرفته شد   ود.
1  

   فلز کاری :  

 سر زمين خراسان  ا داشتن کوهسار و معادن گوناگون امتيازو شهرتر 

پنجشررير و  داشررت. معررادن يرراقوت و الجررورد  دخشرران و سرريم و زر و زمرررد

انرردراب و پيررروز  و جررواهر نيشرراپور و ديگررر اصجررار کريمرره در کوهسرراران 

هندوکع و غرور و غيرر  مکانهرا همروار  زيرب کرالم و قلرم شرعرا و جغرافيره 

هجری ، ع دالرصمن  ن سمر  در  ۳۳نگاران و مؤرخان  ود  است. در سال 

قوت  رود زمينداور در کو  زور،  تر  زر  از زر سرخ کره  شرمانع از يرا

که ساخته و پر داخته انگشتان هنر پرور فلز   ،2 دست آورد و خورد ساخت 

 کاران آن مرز و  وم  ود. 

 هجری ،  ۲۸۳پوهاند ص ي ر ، از قول مسعودی مينويسد که : در سال  

عمروليش پادشرا  خراسران ، صرد سرتور و  سرا از صمرار هرای خراسران را  را 

 ۴های خراسانر و  هار هزار هزار )  صندو  های فراوان مملو از خواسته

مليون ( درهم  در ار المتوکل خليفه  غرداد هديره فرسرتاد کره در آن جملره  ترر 

 ررود از روی )صررفر( کرره پادشررا  صررفاری آنرررا در  ررالد  سررت و داور  دسررت 

آورد   ود. اين  ت مجسمه زنر  ود دارای  هار دست که دو دسرت آن  ررنج 

سپيد  رود. هم نرين در  رين ايرن هردايا ،  رت   الئر مرصع  ا جواهر سرخ و

های کو ک ديگری وجود داشت که  ر روی آنها زيور ها و جواهرات کرار 

شد   ودند. اين تماريل را تا سه روز در ادار  پروليس قسرمت شررقر  غرداد  ره 

 نمايع گ اشتند و  عد آن را  دارالمعتضد  ردند.
3

هم نران در جملره هردايای   ..

هجرری  1۲۰ صکمران عر ر  لخ ، اسد  رن ع ردهللا در سرال  دهقان هرات که

تقديم شد   ود، مصنوعات زرگری  يرل شرامل  رود : نمونره دو کراخ از زر و 

سيم و ا رين های  ال و نقر  و کر   الئر و کاسه های  ال و سيم کره تمرام 

 اين امتعه زرين و سيمين صصن خانه صکمران را پر کرد   ود.
4  

                                                 
۱
 ۲3۹صنایع ایران بعد از اسالم ،  - 
۲
 ببعد ۲۷0، فتوح البلدان بالذری ، ص ۱۲، افغانستان بعد از اسالم ، ص  8۴، ص تاریخ سیستان  - 
3
 ۴۷۲، ۴۷۱حبیبی ، همان اثر ، ص  - 
4
 ۴۷۲،  ۴۱۹حبیبی ، همان اثر، ص  - 
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و  11سلجوقر يعنر در قررون پرنجم و ششرم هجرری )   اری در دور  

م( خراسان در ساختن ظروف فلزی مخصوصاً مس و نقر  مشهور  ود،  1۲

افقررر ايکرره در آنهررا   و غال رراً ايررن ظررروف و آالت فلررزی  ررا صواشررر وخ ررو  

  1کتا ت کوفر و نسخ  کار ميرفت ، تزئين ميشد. 

 ارميترراژ » در مرروز   يکررر از آرررار  سرريار نفرريس فلررزی هرررات کرره فعررالً 

م(  11۶۳هجرری )  ۵۵۹صفظ ميشرود ، ظرفرر اسرت کره در سرال « ليننگراد

در شهر هرات  دست صنعتگری  نام مصمد ن ع دالواصرد سراخته شرد  و هنرر 

 مند ديگری موسوم  ه مسعود  ن اصمد نقاع هراتر آنرا م  ن کرد  است . 

 شرد  ، ع رارت  تزئيناتر که  ا نقر  و مس سرخ در ايرن ظررف ت  يرن 

از صواشررر افقررر اسررت کرره در آنهررا صررورت هررای رامشررگران و سررواران و 

 عضررر مجررالس عرريع و  رررب و سرراز و موسرريقر و يررا صررورت هرراير از 

پهلوانان کشريد  شرد  و منراظری از شرکار  را خ رو  کروفر و نسرخ کره قروائم 

مصروف آنها منتهر  سر های انسانها و صيوانرات ميگرردد نيرز در آنهرا   شرم 

ميالدی ايرن دو ظررف نفريس  1۹۸۶نگارند  اين س ور در سال   .2 ميخورد.

 هراتر را از نزديک مالصظه کرد  است.

 صمالت مغول نه تنها  ه کشتار و خرا ر شهر هرای  رزر  انجرا ميرد،  

 لکه س ب شد تا عد  زيادی از مردم و در آن جمله صنعتگران شرهر و ديرار 

ی غر ررر و افريقررا فرررار نماينررد.  قررول خررود را ترررک گفترره  کشررور هررای آسرريا

هجری کره معتصرم  راهلل خليفره  ۶۵۶هجری تا صفر  ۶1۷مقريزی ، از سال 

مهراجرت مرردم  ره شرهر مصرر زيراد شرد و در  ررف » در  غداد کشته شد ، 

خليج ک ير و ا راف  رکه الفيل آ اد کرديد. و عمارت صسينيه خيلر  زر  و 

ين مت کر شد  اند کره هالکرو و جانشرينانع معه ا مورخ . 3 « ا اهميت گرديد.

 تا صدی از کشتار و يا فرار پيشه وران و صنعتگران جلو گيری ميکردند. 

 اما تيمورکه در خرا رر شرهر هرا و کشرتار مرردم و قترل عرام هرا دسرت  

کمر از  نگيز نداشرت ،  يشرتر متوجره رعايرت صرال پيشره وران  رود و شرايد 

قرره  توانررد سررمرقندرا عررروس شررر  گردانررد.  رررای آن  ررود کرره  وسرريله ايررن   
                                                 

۱
 ۱۶صنایع ایران بعد از اسالم ، ص  - 
۲
 ۷3و لوحه  ۲۶0 - ۲۵۹همان اثر ، ص  - 
3
 ۲۴ - ۲3همان اثر ، ص  - 
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اکرريررت صررنعتگران و پيشرره وران را  رره سررمر قنررد روانرره داشررت و از آنهررا 

خواسررت تررا در کررار اعمررار و سرراختمان هررای پررر شررکو  آنجررا ديررن خررود را ادا 

نمايند.  دون ترديد در دور  جانشرينانع )  خصروص درعهرد شراهرخ ( شرهر 

ديد و در پرتو توجه شراهرخ و ملکره هرات مرکز فرهنگر و هنری شر  گر

گوهرشاد ، آرار  سيار نفيس هنرمعماری و فلزی و نقاشر و رسرامر  ظهرور 

پيوست که س ک خراص مکترب هررات در هنرر نقاشرر و رسرامر و تر هيب و 

 معماری مورد تقليد هنر مندان و صنعتگران ساير  الد گرديد. 

  اسلحه سازی : 

  رناک که تاريخر  ه درازای تراريخ يکر از صنايع ضروريه ولر خ  

انسان دارد ، صنعت اسلصه سازی است. سرزمين هرای خراسران  ردون شرک 

از  لوع تاريخ ،  ه  خا ر دفاع و  ه  منظور صمله  ر دشمن، اين کراال را 

توليد کررد  و در رونرن و  رازار يرا ر آن ، از تيرر و کمران و گررز و سرپر و 

خنجرو کارد و خرود و زر  و  رگسرتوان و کمند و ژو ين گرفته تا شمشير و 

 نظاير آن نقع تاريخر خود را ايفا کرد  است .

 گ شته از گ شته های پيع از اسالم ، در دور  اسالمر ، جنر ع هرای  

ضد استيالگرانه و ضد عر ر در خراسران و سيسرتان،  ردون اسرلصه و جنره 

ومت دوصد ساله افزار که در مصل تهيه ميشد ناممکن  ود  است. هم نان مقا

کا ررل در  را ررر اعررراب و لشکرکشررر هررای  يشررمار صررفاريان و غزنويرران و 

غوريان و غير  و غير  در جوالنگا  ميانه دجله و گنگا،  يرانگر ايرن صقيقرت 

است که شهر های خراسان ، سيستان و غزنه و کا ل و  لخ و غور و هررات 

ل ساير مکانهای آسيای و  اميان و تخارستان و قندهار و ننگرهار و غير  مر

 ميانه اين کاال را  صد کافر توليد ميکرد  اند. 

  ا ق ول اين واقعيت ،  ايد اين واقعيت را نيز پ يرفت که از ميان   قه  

پيشررره وران ،صرررنفر کررره  ررريع از تمرررام اصرررناف ديگردمرررورد اسرررترمار قررررار 

 ميگرفته اند، صنف صنعتگران اسلصه سازی  رود  اسرت.  ره از جنره هرای

مصلر و ق يلوی گرفته تا زد و خورد های داخلر در يک کشور و يا تهاجم و 

 غارت سرزمين های مجاور، 

تمام لشکريان  ه سالح و افزار جنگرر ضررورت داشرتند و   يعتراً  ره 

در صالت صمله ور شدن و  ه در صورت دفاع نمودن  ه اين صنف از پيشره 
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ه  سرا کره  را کرار مشرقت وران اصتيا( و ضرورت  يشتر اصساس ميشرد  و  ر

 رررار و مسرررتدام و  رررال وقفررره اسرررلصه سرررازی در شرررراي  دشررروار ،  سرررياری از 

صنعتگران  ير  دست و ماهر سالمت جسمر و صتر جان خرود را از دسرت 

 داد  اند. 

  قول مؤرخين در دور  مغول  ا وجرود آنکره از کشرتن صرنعت کراران  

 ر دوع صنعتگران « مغات» صرف نظر مينمودند، ولر  ار سنگينر ماليات 

 ود. صنعتگران اسلصه وا سته  رعالو  پرداخت ماليات مکلف  ودند مقداری 

 ازساخته های خود را  ه دولت يا فيودال مصل  پردازند، و کار های اج اری  

گوناگون ديگری را  خصوص هنگام ورود ايلخان و شاهزادگان انجام دهنرد. 

ه کره  ررد  شرد  و در کارخانره هرای  نا رين وضرع صرنعتگران اسرلصه و ال سر

 دولتر اسلصه و ال سه و لوازم لشکريان را تهيه ميکردند،  سيار سخت  ود.
1  

  آسیای بادی : 

  آسررياهای  ررادی کرره تررا ايررن اواخررر در هرررات و سيسررتان معمررول  ررود و  

اکنررون متررروک شررد  ، از مصررنوعات خرراص خراسرران و سيسررتان  ررود  اسررت. 

اقل  هار ما  از سال را  اد های مداوم و نس تاً شرديد   ون در اين نواصر صد

روز ( در  ر ميگيرد که  خو ر ميتواند  رخ های متوس   1۲۰معروف  ه )

را  صرکت آورد،  نا  رين مردم اين نواصر  ا اسرتفاد  از ايرن نيرروی   يعرر 

  ساختن و اختراع آسيا های  ادی و  رخ های آ کشر م ادرت کرد   ودند. 

 آسيا ها که  عضر از آنها هشت پر  افقر داشت و وزع منظم  اد  اين 

ميتوانسرررت سرررنه هرررای  رررزر  را  صرکرررت در آورد ، ترررور ينر داشرررت کررره 

سرررعت  رراد را تنظرريم ميکرررد.  رررای اسررتفاد  مررنظم از دسررتگا  الزم  ررود کرره 

نيروی وزع  اد را  وسايلر تنظيم کنند، زيرا در صورت فقدان  نين وسريله 

 ود که در ارر وزع  اد های سخت آسيا  سرعت  گردع در آيد و  ير  يم آن

درين صورت اصتمال شکستن يا سوخت آرد ميرفت. از ايرن آسريا هرا  عرد هرا 

کشور های شمال افريقا و سيسيل کره زيرر نفرو  مسرلمانان قررار گرفتره  ودنرد 

                                                 
۱
 3۶۴ترجمه کشاورز ، ص تارخ ایران ،  - 
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استفاد  کردند و  عضر از اين آسيا ها  رای کشريدن روغرن زيترون يرا خرار( 

  1دن شکراز نر مورد استفاد  قرار ميگرفت. کر

 هنگامر که اعراب فاتح  ره سررزمين سيسرتان رسريدند ، يگانره  يرزی  

» کرره مايرره تعجررب ايشرران گرديررد، همررين آسرريا هررای  ررادی و  قررول خررود شرران 

 ودند که هريکر از جغرافيره نويسران  کرری از آن دارنرد. «  واصين الرياح 

ا هرای  رادی ( سيسرتان را يکرر از عجايرب آن مقدسر،  واصين الريراح ) آسري

ديار شمرد  و اص خری و  ه پيروی از او ا ن صوقل نيز از  اد های مرداوم 

  2سيستان و آسيا های  ادی که گندم را آرد ميکرد، ياد آوری کرد  اند. 

مؤلررف ترراريخ سيسررتان ، و جررود ايررن آسرريا هررا را از فضررايل و  رتررری 

و ديگرر آسريا هرا »+ .... مر شرمرد و ميگويرد : سيستان نس ت  ساير مکانها 

 رخ کنند تا  اد  گرداند و آرد کند و  ديگر شهر ها ستور  ايد يرا آسرياب آب 

 را    راغ  ، يا  دست آسيا کنند و هم از اين  رخ ها ساخته اند ترا آب کشرد از 

ها و  زمين که ازآن کشت کنند،  ه اگر ه آب تنه ن اشد. و هم نين  سريار 

 3« ت از  اد  رگيرند.منفع  

  کاغذ سازی : 

  صنعت کاغ  سازی، اساساً از سرزمين  ين  ه خراسان را  يافته  ود  

مررورد نيرراز، در مرراوراء النهررر در سررمرقند وجررود  و کارخانرره هررای ايررن مرراد  

داشت که مسلمانان آنرا از مردم سمرقند آموخته و  ه نشر و توسيع آن همرت 

 گماشتند. 

 لرين کسرر کره ايرن صرنعت را از خراسران  ره عررا  و  غرداد گويند: او 

 1۷۹ - 1۷۸انتقررال داد ، فضررل  ررن يصيررر  رمکررر  ررود کرره  ررر سررال هررای 

و دليل آن هم اين است که  ون در عصر   .4هجری صکمران خراسان  ود. 

ع اسرريان ، پوسررت نررازک  رررای نوشررتن و سررجالت دفرراتر رسررمر کميرراب شررد، 

ترا  صنعت را در خراسان ديرد   رود ، امرر داد فضل  ن يصير  رمکر که اين 

                                                 
۱
 ۲0۵، ص  3راوندی ، ج  - 
۲
 ۲۹۷، اصطخری ، مسالک و ممالک ، ص  333،  30۵مقدسی ، احسن التقاسیم ، ص  - 
3
 ۴۱۵، ابن حوقل ، ص ۲۱تاریخ سیستان ، ص  - 
4
 ۴۷3،  3۲۹حبیبی ، افغانستان بعد از اسالم ، ص  - 
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  1صنعتگران کاغر  را  را کارخانره هرای ايشران  ره  غرداد و شرام انتقرال دادنرد. 

سپس اين صنعت از را  شام  ه اندلس و اروپا نفو  کرد و  دين ترتيب، کاغ  

که اختراع  ينر هرا  رود از را  سرمرقند و خراسران  ره  غرداد و  رالد اسرالمر 

 ه اروپا نيز سر کشيد.رسيد و  
هجری ۳۷۲مؤلف صدود العالم ) تاليف در  . 2

 ( از کاغ  سمرقند که  ه همه جا صادر ميشد نيز مت کر شد  است .

 راه تجارتی ابریشم :  

  مررورخ کشررور کهررزاد مينويسررد کرره : را  ا ريشررم عامررل مهررم ارت ررا   

ن و تجررارتر و کلترروری کشررور هررای  ررزر  خرران هررای  ررين و کوشرران شرراها

امپراترروری رومررر  شررمار ميرفررت، و مررواد و مصصرروالت معرردنر و ن رراتر و 

صيوانر از ق يل : الجورد، عقين، پشم و قالر، و ميو  خشک از داخل کشرور 

و مواد مع ر ن اتر و تيل و غير  از خاک هند داخل کشور ميشد و از همين 

را  ره  رين  ه خاک های آسريای غر رر ميرسريد و تجرار يونرانر و رومرر آنر

  3اق ار امپراتوری رومر مر  ردند. 

  ون خراسان،  ين  ين و ممالک عر ر افتاد   ود و تجارت  ين  ين  

و کشور های عر ر و آسيای صغير و روم از  رين را  ا ريشم که خراسان 

 نرا رين اجنراس تجرارتر  رين از  گ رگا  آن شمرد  ميشد صورت ميگرفرت ، 

ر انتقرال مرر يافرت. کراال هرای  ينرر را کره خراسان  کشور های آسيای غر ر

 سررمرقند وارد ميکردنررد ، از دو  ريررن  رره نيشرراپور وارد مينمودنررد. اول از 

 رين  خرارا ، مررو و سررخس، و رانيراً از  ريرن سرغد ،ختل)ترمر ( ،  لرخ ، 

جوزجان ، مرو رود ، سرخس  ه نيشاپور وارد و سپس  ه پرارس و  غرداد و 

  4روم و مصر صمل ميکردند.   صر  و صلب و  الد معظم

 » يکررر از  ازرگانرران مسررلمان در قرررن پررانزدهم مرريالدی کتررا ر  نررام  

 ه فارسر نوشته که در آن تجارت  ا  ين را از  رين خشرکه « ختائر نامه 

                                                 
۱
 ۴۷3حبیبی ، همان اثر ، ص  - 
۲
 ۱۴عد از اسالم ، ص صنایع ایران ب - 
3
 ۱۵۶، ص  ۱3۴۶احمد علی کهزاد ، افغانستان در پرتو تاریخ ، طبع  - 
4
 ) به نقشه توجه شود ( ۱۴۶حبیبی ، ص  - 
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از سررره را   يرررل وانمرررود کررررد  : اول را  کشرررمير، دوم را  خرررتن، سررروم را  

  1 منگوليا که هرسه را  از خراسان ميگ شت .

 در داخل افغانستان کنرونر ، ميتروان گفرت کره  رخرر از کراروان هرای  

را  ا ريشررم از در  واخرران از پررای دامنرره هررای پررامير ع ررور نمررود  ،  سرروی 

کاشغر و ختن صرکرت ميکردنرد، و هم نرين از ررف شرر  از کشرور خرتن ) 

 ين امروز  ( ا ريشم و پار ه های ا ريشمر  ينر را  شهر های خراسان و 

 يران و کشور های آسيای غر ر تا روم غر  فروع و ت ادله ميکشاندند. ا

 افغانستان روی مع ر معروف ا ريشم موقعيت خاص و ممتازی داشت  

و از نظر ترانزيت مال التجار  استفاد  های شايان ميکرد، و  ون تقري راً در 

شرمال وس  امتداد اين را  افتاد   ود و را  م کور درين سرزمين  ه   ررف 

در مرراوراء النهررر و مرررو،  رره درسررمت جنرروب  جانررب هنررد منشررعب ميشررد ، 

اسررتفاد  ترانزيتررر آن خيلررر زيرراد  ررود . اصررالً شررهری ماننررد  لررخ در نق رره يررر 

افتاد   ود که شاخه هنردی يرا جنرو ر و شراخه شررقر يرا  ينرر را  ا ريشرم در 

د ( در آنجررا  هررم مررر پيوسررت و اشررتران  خرردی )کرره اشررتران دوکوهانرره  ودنرر

 کاروان های صمل و نقل اموال روی را  ا ريشم نقع مهمر  ازی ميکردند. 

 هجرری (  1۴۵ عد از  نای  غرداد توسر  منصرور خليفره ع اسرر ) در  

قوافل  زر  تجارتر خراسان ، ياقوت و الماس و ادويره و عرا( و ع ريرات 

و   رن را از  الد هند و روغن های مع ر و ا ريشم و  ادر های ا ريشمين 

های  و ر را از نيشاپور و جامره هرای زي را را از  لرخ و کاغر  و نوشرادر و 

مشرررک و پوسرررتين هرررای سرررمور و سرررنجاب و رو رررا  را از مررراوراء النهرررر و 

فرشهای پشمر )قرالر و گلريم( و ا ريشرمر را از مررو و جرا نمراز هرا و جامره 

د و سررغد هررای پشررمر و فرراخر  را از  خررارا و ردگرران سررپيداندام را ازسررمر قنرر

  2  غداد و  صر  مر  ردند. 

 انرا وارد ميکردنرد، ̃ از جمله مواد مورد پسند  ينر ها که از خراسان 

 ودکه زنان  ينائر روی خود را  دان مر آراستند و صتر « غاز  » يکر هم 

  رررف توجرره شررا   ررانوی  ينررر نيررز قرررار گرفترره  ررود.
هم نررين منسرروجات   .3

                                                 
۱
 ۴8۷حبیبی ، ص  - 
۲
 ۴8۷حبیبی ، همان اثر ، ص  - 
3
 ۴88حبیبی ، ص  - 
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 لر ، و اصجار کريمره شرام و مرجران و مرواريرد ا ريشمر مرو، قالين های  ا

 صير  قلزم و هم مسرکرات آسريای غر رر  وسريله قوافرل عظريم از  ريرن را  

معروف ا ريشم که يک شاخه آن از قلب  خرارا و سرمرقند ميگ شرت  ره  رين 

(  المقا ل از  ين مشک و کافور و دار  ينر و عود  ينرر ۵۸) 1  رد  ميشد.

 رررررا انرررررواع و مقررررردار مختلرررررف از  ريرررررن را   و پار ررررره هرررررای ا ريشرررررمر

ا ريشم)خراسرران (  خصرروص   غررداد و شررام و غيررر  ممالررک آسرريای غر ررر 

  2صادر ميگرديد. 

   شهر های تجارتی :  

 افغانستان قديم يا خراسان قرون وس ر ،  ا موقعيت مهم تجرارتر اع  

يگ شت ، که ع ورگا  قوافل عظيم تجارتر  ود و جاد  مشهور ا ريشم از آن م

از زمان های خيلر دور توجه  ازرگانان هندی،  ينائر، پارسر و  غردادی و 

شامر و صتر مصری و رومر را  خود مع وف داشته و هموار  مصل تالقر 

کار وانهای  زر  تجرارتر  رين شرر  و غررب و جنروب و شرمال خرود  رود  

(  رال در اوايل اسالم )سال نهرم هجررت « هيوان تسنه »  قول زاير  ينر 

ونقر  و پشم سپيد و عن ر و انواع جواهر و اصجار کريمه در واليات مررزی 

  3هند و افغانستان تجارت ميشد. 

  نیشاپور :

  نيشررراپور از همررران  ررردو ورود لشرررکر و جيررروع اسرررالمر مرکزيرررت و  

اهميت خاصر داشت و م داء سوقيات عظيم عرب در خراسان  ود. اين شهر 

و  ازار های   4ر معمور و جای  ازر گانان  ود. در قرن  هارم هجری  سيا

معمرروری  رررای انررواع تجررارت داشررت ، و صررنعت کرراران و کررال  سررازان و 

پوسررتين دوزان و ريسررمان فروشرران وديگراصررناف کسرر ه و ار رراب صررنعت ، 

رسته های خاصر از خود داشتند. در خراسران  ررای ورود قوافرل  ازرگرانر 

و انررواع ال سرره و منسرروجات فرراخر  نخررر و از نيشرراپور شررهری  زرگتررر ن ررود 

                                                 
۱
 ۴80حبیبی ، ص  - 
۲
 ۴8۵- ۴8۴حبیبی ، ص  - 
3
 ۴۷۷حبیبی ، ص  - 
4
 ۵۵عالم ، ص حدودال - 
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 ا ريشرررمر از آن  ررره سررراير  رررالد اسرررالمر صرررادر ميشرررد.
 قرررول مقدسرررر ،   1

نيشاپورخزانه مشررقين و تجارتگرا  خرافقين  رود ، و خواسرته هرا و کراال هرای 

تجارتر آنرا تا عرا  و مصر مر  ردند، و فرود گا  اموال تجارتر پرارس و 

  2گان  ود. سند و مکران و خوارزم و گر
  

 هرات : 

در شر  نيشاپور، مرکز مهم ديگر تجارتر خراسان  ود که از سرمت  

شمال  ا مرو و مرکز ديگر سياسرر و اقتصرادی خراسران پيوسرتگر داشرت و 

را  تجارت  خارا از جنوب  ه ايرن شرهر مرر پيوسرت . اصر خری هررات را 

و خراسران  ردانجا  فرود گا  اموال و مصموالتر ميداند که از پارس و سيستان

َدِر خراسران و سيسرتان و پرارس » نقل ميشد و از همين جهت وی هررات را 

او( شررکوفائر هرررات در عهررد شرراهرخ و سررل ان صسررين  . [3]مررر شررمارد« 

  ايقرا  ود که  ا  زرگترين شهر های شر  همسری ميکرد.

  زرنج :  

 ه در جنوب هرات  ره عنروان مرکرز مهرم تجرارت پرارس و سرند شرناخت 

ميشررد. ايررن شررهر در قرررون وسرر ر شررهری  ررا عظمررت و صرراصب شهرسررتان 

معمور و ر ضر وسيع  رود کره پرنج درواز  داخلرر آن همره آهنرين  ودنرد ، و 

راهررر کرره از هرررات  رره زرنررج  .4   ) صومرره ( آن سرريزد  درواز  داشررتر رر

ميرسيد يک شاخه آن  سوی پارس از  رين  يا ان لروت و کرمران ميرفرت و 

غداد وصل ميشد، و شاخه ديگر را  از زرنج  ه  ست و از آنجرا  ره از آنجا   

پنجرروائر )قنرردهار( و سرررپس  رره  رروران و سرررند سرررازير ميشررد. از ايرررن را  

همرروار  کرراروان هررای عظرريم تجررارتر کرره گرراهر تعررداد آن  رره د  هررزار شررتر 

ميرسيد  ه هند ميرفرت و يرا از هند ره قصرد نيشراپور و فرارس  ره زرنرج وارد 

  5ميشد. 

                                                 
۱
 ۴33صورت الرض ابن حوقل ، ص  - 
۲
 3۵۱احسن القاسیم ، ص  - 
3
 ۴8۲حبیبی ، ص  - 
4
 ۱۹۲اصطخری ، ص  - 
5
در اواخر قرن دهم هجری محمد امین مشهدی با قافله ده هزارشتری از هندوارد سیستان شد و بعداز  - 

 ( 300یاء الملوک ، ص ) اح 0توقف یک ماه در سیستان بقصد عراق و بغداد عازم کرمان شد
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 بُست :  

  ررر شرراهرا   زرگررر کرره از هرررات و سيسررتان و پررارس  رره پنجرروائر )  

«  ست » قندهار ( و سپس  ه در  سرس ز  والن وصل ميشد، شهر معروف 

دِر » در ملتقای دو رودخانره  رزر  هيرمنرد و ارغنرداب افتراد   رود کره آنررا 

هرای هنرد و  جای  ازرگانان ميگفتند، و در آن تجارت خانه» و « هندوستان 

  1« سند موجود  ود. 

  پنجوائی : 

 پس از  سرت ، پنجروائر ) رخرج = قنردهار ( توفقگرا  مهرم ايرن شرهرا   

مصسرروب ميشرردکه از آن جررا را  دو قسررمت ميشررد. راهررر  سرروی شررمال شررر  

 مرکز زا لستان )غزنه ( پيع ميرفت که  کا ل منتهر ميگرديد، و را  ديگرر 

صدار )قرزدار( مرکرز  روران وسررانجام   ره  سوی جنوی شر   ه سي ر و ق

  2سند مر رفت. 

 هنگامر که کاال های تجارتر از  وران ع ور داد  ميشد، از هرر  رار  

درهم صقو  گمرکر اخ  ميگرديد و از اموال  1۲درهم و از هر  رد   ۶شتر 

درهم  را( گرفتره ميشرد . در صرالر  ۲۰هندی که وارد سند ميشد ، از هر  ار 

مرکر هر پوست د اغر شد  صادر  سند يک درهم  رود و مجموعره که  ا( گ

  3اين صقو  گمرکر در سال تا يک مليون درهم ميرسيد. 

  غزنه : 

   قول ا ن صوقل در تمام  الد خراسان شهری  ه آ رادی غزنره و کرررت  

غزنه در دور    .4 ميناميدند« گ رگا  هند » اموال و تجارت ن ود، و آنرا هم 

نخسرتين غزنروی عرروس شرهر هرای خراسران  رود و  اشرندگان آن  دو سرل ان

متمول و غنر  ودند.  ون غزنه در شمال  را وادی کا رل و در جنروب غررب 

 ررا وادی ارغنررداب و هيرمند) سررت( ، پيوسررتگر داشررت ، اهميررت تجررارتر آن 

 يشتر  ود، و در ا راف آن مردم خلج )کو يان غلجر (  ا گوسرپندان  سريار 

                                                 
۱
 ۶3حدودالعالم ، ص  - 
۲
 ۱۹۷اصطخری ، ص  - 
3
 ) نقشه سیستان ( 3۶8جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی ، ص  - 
4
 ۴83حبیبی ، همان اثر ، ص  - 
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ند کره وسريله انتقرال امروال و کراال هرای تجرارتر  ره غزنره و از در گردع  ود

  1غزنه  خار( آن ميشد  اند. 

 غزنه  ا دو مرکز مهم تجارتر يعنر کا ل و  اميران ارت را  داشرت ، و  

اکرر اموال تجارتر آن دو شهر را غزنه ج ب ميکرد و يا مصصرول مرازاد و 

  ارغنداب و کا ل و  اميان تجارتر خود را  ر عالو  سند و پنجاب ،  ه صوز

 قول ا وزيد سيرافر ، از هندوستان قوافل مسلسل  ه خراسان   صادر ميکرد. 

و از آنجا  ه هند مر آيند. را  اين قوافل  زر  زا لستان ) مرکرز آن غزنره ( 

  2است. 

   کابل : 

 شهر کا ل پيوستگا  را  های تجارتر  الد شمال هندوکع  را سررزمين  

» و  گفتره ا رن صوقرل   3قول مقدسر، کا ل شرهر هليلره اعلرر  رود. هند  ود.  

شمار  ميشد که ساالنه دو مليون دينار  ال از مدرک فروع « تجارتگا  نيل 

نيل عايد داشت، و عالوتاً امتعه نفيس هند و  رين در  رازار هرای آن دسرتياب 

  4 ميگرديد.

 ازرگانران و کا ل  ا  لخ در شمال هندوکع از  رين پروان که شرهر  

 پيوند داشت .  5درواز  هندوستان ناميد  ميشد، 

  بلخ : 

  » شهری  ود معروف و تجارتر ، و جای  ازرگانان و آ ادان که آنرا  

ميناميدند و از هر  رف اموال تجارتر  دان وارد ميشد. «  ارکد  هندوستان 

  6 و مجمع تجارت ها و معامالت  ازرگانر  ود.

جرران پيوسررتگر داشررت و شررهر هررای جوزجرران نيررز   ررون  لررخ  ررا جرروز 

مراکز مهم صنعت کاران و  ازرگانان و اموال تجارتر  ود ،  نا رين اهميت 

                                                 
۱
 ۴۵0صورت االرض ، ص  - 
۲
 ۶۴حدودالعالم ، ص  - 
3
 ۴8۱حبیبی ، ص  - 
4
 ۱۱۶، ص ، ایران عهد ساسانی ۴80حبیبی ، ص  - 
5
 ۵۲8جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی ، ص  - 
6
 ۶۴حدودالعالم ، ص  - 
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 ازرگانر آن پيوسته فراوان ميشد. و  قول مقدسر، دارای تجارت پر رونن و 

  1 نافع و اموال فراوان تجارتر و تجار تگا  سند  ود.

  راب » ه مقدسرر دو درواز  آن را شهر  لرخ  هرارد  درواز  داشرت کر 

مرر شرمارد. و  ارتولرد عقيرد  دارد کره ايرن اسرامر « هندوان و  راب يهوديران 

صرراکر از وجررود مصلرره هرراير اسررت کرره تجررار هنرردی و يهررودی در آن سررکنر 

  2 داشتند.

  لررخ در قررديم يکررر از مهمترررين شررهرهای خراسرران زمررين  ررود   نررا ر  

يررومرش  نرراکرد  وتهمررورش ديو ند رره اتمررام روايرت صمرردهللا مسررتوفر،  لررخ را ک

رسانيد  و لهراسپ پدر گشتاسپ تجديد عمارتع کردو رگرد آن صصارکشيد. 

 نا ر روايت ديگری، منو هر  ن اير(  ن فريدون آنرا  ناکرد  و آتشرکد  ای 

درآن  ررود  و نيررز  تکررد  ای کرره  رمررک جررد  رامکرره خررادم آنجررا  ررود  و وی 

کرد  است، ترا آنکره در زمران خليفره سروم  لرخ از  رجميع آن  الد صکومت مي

سوی اعراب فتح شدو  رمک درجمله اسرراء  ره نرزد خليفره سروم  ررد  شرد و 

مسلمان گرديد ومامورجمع آوری ماليرات  لرخ شردو دو رار   ره  لرخ  ازگشرت. 

خانرردان  رامکرره در عهررد هررارون الرشرريد ع اسررر از رجررال نامرردار و ررا تررد ير 

 ودنرررد، مگرررر سررررانجام  راررخرررود خرررواهر و صرررن  دروزارت و امورديررروانر

نشناسر خلفای ع اسر و سعايت دشرمنان مرورد غضرب هرارون الرشريد قررار 

گرفررت و تمررام خانرردان  رامکرره قتررل عررام شرردند. در ترجمرره ترراريخ   ررری از 

 لعمررر داسررتان صررزن انگيررز نررا ودی ايررن خانرردان  ررا علررم وفضررل  لخررر   ررور 

 مشروح آمد  است.

 های معروف  لخ قلعه هندوان  لرخ  رود  کره در تراريخ هرا يکر از قلعه 

زياد از آن نام  ررد  ميشرود. گوينرد ايرن قلعره را نصرر  رن سريار آخررين والرر 

خراسررررران در دهررررره دوم قررررررن دوم هجرررررری سررررراخته اسرررررت و لرررررر سرررررل ان 

مصمدخوارزمشررا  کرره  رره عررزم سرررنگونر دولررت غرروری از آمررو گ شررته  ررود 

ا مخالفرررت عمادالررردين والرررر رو روشرررد، وميخواسرررت  ررره  لرررخ وارد شرررود،  ررر

خوارزمشرررا  شرررهر را درمصاصرررر  کشررريد و والرررر در قلعررره هنررردوان  لرررخ کررره 

                                                 
۱
 8۴حبیبی ، ص  - 
۲
 ۵۷بارتولد، جغرافیای تاریخی ایران ، ص  0و 0و - 
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 ودمتصصرررن شرررد،  نرررا رين آترررع خشرررم « صصرررنر صصرررين و مجمرررع  خررراير»

خوارمشا  مشرتعل گشرت و امرکررد ترا آن قلعره راخرراب کننرد.والر  رون ديرد 

مرورد عفروقرار گرفرت و  ار  ای جز تسليمر ندارد، از در ع ر پيع آمرد و 

  1 لخ در تصرف خوارزمشا  درآمد. 

  بدخشان و تخارستان : 

  در شررمال هنرردوکع، جررای  ازرگانرران و معرردن سرريم و زر و  يجرراد  و  

الجورد ود. و کاروان های که از تخار و  دخشران ميگ شرتند ،  ررای ادار  و 

ی نهراد   رود و کنترول آن ميگويند مامون خليفره ع اسرر ، در  رين دوکرو   نرد

دِرتازيان » درواز  ير ساخته  ود که کاروانها از آن  يرون ميرفتند و آن را 

و غال اً اين را  کاروانرو  ين  ود که عالو   رين راهر ديگر   2 ميگفتند.« 

ميگ شررت. و در « ت ررت » هررم از همررين کوهسررار  دخشرران و تخارسررتان  رره 

از  ير  رکو  ساخته  ودندکه  ا( ميگفتند، درو« دِر ت ت » موضعر که آنرا 

گيران مسلمان از آن نگهداری ميکردند و هنگامر که قوافل تجارتر از صدود 

« درواز» نرام  .3واخان ع رور مينمودنرد در ايرن درواز   را( مرر پرر داختنرد.

 امروز ميتواند ياد آور خا ر  ير از اين درواز  های  ا( گيری  اشد. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
۱
 ۲۵0، ۲۴۴جغرافیای تاریخی شهرهای ایران، ص ، - 
۲
 حدودالعالم ، زیر نام بلخ - 
3
 ۴8۶حبیبی ، ص  - ۶۴حدود العالم ، ص  - 
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 می مآخذفهرست عمو

  

  ، کا ل1۳۴۶غالم مصمد غ ار،   ع  افغانستان در مسير تاريخ، تأليف مير -1

 افغانستان  عد از اسالم، تأليف پوهاند ع دالصر ص ي ر،   ع انجمرن تراريخ  -۲

 ، کا ل 1۳۴۸افغانستان 

  ،   ع کا ل  1۳۴۶  افغانستان در پرتو تاريخ ، تاليف اصمدعلر کهزاد، ۳

 معرفه االقاليم، از ا وع ردهللا مصمرد مقدسرر  شراری،   رع  يم فراصسن التقاس-۳

 1۹۰۶ليدن ،

 اصيرراء الملرروک در ترراريخ سيسررتان، از ملررک شررا  صسررين کيررانر،  کوشررع  -۴

 ، تهران 1۳۴۴دکتور منو هر ستود ،   ع 

  ، تهران1۳۴۳ال لدان يعقو ر، ترجمه دکتر مصمد ا راهيم آيتر،   ع  -۵

 خان   ا ری، ترجمه فارسر از متن ترکر، از ع دالرصيم ا رنامه يا تزوک  -۶

 قمری،  1۳۰۸خانان  ن  يرم خان،   ع 

 های اجتماعر در ايران، ا ز  ها و جن ع ها در ار  جهان ينر  رخر  ررسر -۷

 1۳۵۸اصسان   ری ، 

 تاريخ اجتماعر ايران، ترأليف مرتضرر راونردی،  راپ موسسره انتشرارات  -۸

 1۳۴۴امير ک ير، تهران،  

تاريخ اد ر ايرران، از ادوارد  رراون انگلريس، ترجمره علرر پاشرا صرالح ،  -۹

  1۳۳۵تهران 

 تاريخ ايران در نخستين قرون اسالمر، ترأليف اشرپولر مستشرر  آلمرانر  -1۰

 ترجمه دکتور جواد فال وری،  اپ  نياد فرهنه ايران، تهران

 کريم کشاورز،  تاريخ ايران نوشته گروهر از مورخان شوروی، ترجمه -11

   ع تهران

  (،  ره ۳۴۸-۲۸۶ ن جعفرر نرشرخر ) تاريخ  خارا، تأليف ا و کر مصمد -1۸

 تصصيح مدرس رضوی   ع  نياد فرهنه ايران 



 368 اوضاع اجتماعی  از طاهریان تا تیموریان                                              

  ن  لعمر،  تاريخ  لعمر )تکمله و ترجمه تاريخ   ری( از ا وعلر مصمد -1۲

 1۳1۴ ه تصصيح و صواشر مرصوم  هار   

ليف جرجر زيدان، ترجمه علر جواهر کرالم )پرنج تاريخ تمدن اسالم، تا -1۳

 جلد(  ع تهران 

 ترراريخ سيسررتان، از مؤلررف نررامعلوم  رره تصررصيح و تصشرريه مرصرروم  هررار  -1۴

 ، تهران 1۳1۴خراسانر،   ع 

  ن صسررين  يهقررر،   ررع دکتررر فيررا ،  ترراريخ  يهقررر، از ا والفضررل مصمررد -1۵

 1۳۶۸مشهد و   ع افسيت کا ل ،  1۳۵۰  

 ن زيررد  يهقررر،  رره تصررصيح اصمررد  همنيررار،   ررع   يهقررر، ازعلررر ترراريخ -1۶

 ، تهران1۳1۷

 تاريخ سياسر و اجتماعر آسيای مرکزی، ترأليف و. و.  ارتولرد، ترجمره  -1۷

 1۳۴۴پوهاند علر مصمد زهما،  اپ کا ل   

جلرد( ۲ ارتولد ، ترجمه کريم کشاورز ) ۰و  ۰  ترکستاننامه ، تاليف و  1۸

 1۳۵۵ اپ تهران ،  

جريرر   رری،  تاريخ   ری )يا تاريخ الرسل و الملوک( تأليف مصمد  ن -1۹

 1۳۵۳ترجمه ا وقاسم پايند ، جلد اول، از انتشارات  نياد فرهنه ايران   

جريرر   رری،  تاريخ   ری )يا تاريخ الرسل و الملوک( تأليف مصمد  ن -۲۰

 1۳۵۳ايران ترجمه ا وقاسم پايند ، جلد دوم،از انتشارات  نياد فرهنه   

جريرر   رری،  تاريخ   ری )يا تاريخ الرسل و الملوک( تأليف مصمد  ن -۲1

 1۳۵۳ترجمه ا وقاسم پايند ، جلد سوم،از انتشارات  نياد فرهنه ايران   

جريرر   رری،  تاريخ   ری )يا تاريخ الرسل و الملوک( تأليف مصمد  ن -۲۲

 1۳۵۳نياد فرهنه ايران ترجمه ا وقاسم پايند ، جلد پنجم،از انتشارات  

 جريرر   رری،  تاريخ   ری )يا تاريخ الرسل و الملوک( تأليف مصمد  ن -۲۳

 ترجمه ا وقاسم پايند ، جلد نهم ، از انتشارات  نياد فرهنه ايران 

 جريرر   رری،  تاريخ   ری )يا تاريخ الرسل و الملوک( تأليف مصمد  ن -۲۴

 شارات  نياد فرهنه ايرانترجمه ا وقاسم پايند ، جلد دهم، از انت

 جريرررر    ترراريخ   رررری )يررا تررراريخ الرسررل و الملررروک( تررأليف مصمرررد  ن-۲۵

   ری، ترجمه ا وقاسم پايند ، جلد يازدهم ، از انتشارات  نياد فرهنه ايران 
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جريرر   رری،  تاريخ   ری )يا تاريخ الرسل و الملوک( تأليف مصمد  ن -۲۶

 ، از انتشارات  نياد فرهنه ايران  ترجمه ا وقاسم پايند ، جلدسيزدهم

 جريرر   رری،  تاريخ   ری )يا تاريخ الرسل و الملوک( تأليف مصمد  ن -۲۷

 ترجمه ا وقاسم پايند ، جلد پانزدهم، از انتشارات  نياد فرهنه ايران 

 تررراريخ کامرررل ا رررن اريرررر، ترجمررره ع ررراس خليلرررر، از انتشرررارات موسسررره  -۲۸

 م  وعاتر علمر، تهران

 اريخ قرون وس ر،کاسمينسکر، ترجمه صاد  انصاری و  اقر مومنر ت -۲۹

 ، تهران 1۳۴۸ اپ 

 ا راهيم   ن واضح يعقو ر، ترجمه دکتر مصمرد تاريخ يعقو ر، تاليف اصمد -۳۰

  1۳۴۷آيتر،  اپ  نگا  ترجمه و نشر کتاب

 ترجمرره ترراريخ يمينررر از ا وشرررف ناصررح  ررن ظفررر جر ادقررانر،  اهتمررام  -۳1

 ، تهران 1۳۴۵شعار،   ع  نگا  ترجمه و نشر کتاب، دکتر جعفر 

 ت کر  الشعراء از دولتشا  سمرقندی،  ه تصصيح وتصقين مصمد ع اسرر،  -۳۲

   ع تهران 

  ت کر  المولک،  اپ مصمد د ير سياقر،   ع تهران -۳۳

 تاريخنامه هرات )تاريخ سيفر( از سريفر هرروی،  ره تصرصيح پروفسرير  -۳۴

  اپ کلکته و  اپ افسيت ايران مصمد ز ير صديقر، 

 های خالفررت شرررقر، تررأليف  ، لسررترنج،  جغرافيررای ترراريخر سرررزمين -۳۵

  1۳۳۷ترجمه مصمود عرفان،   ع 

 جغرافيررای صررافظ ا رررو،  خررع هرررات،  رره اهتمررام و صواشررر رضررا مايررل  -۳۶

 ،تهران1۳۴۹هروی، 

 يح و جوامررع الصکايررات و لوامررع الروايررات، از مصمررد عرروفر،  رره تصررص -۳۷

 ، تهران 1۳۵۳تعليقات دکتر  انو مصفاء   ع  نياد فرهنه ايران، 

  ، تهران1۳۵۳ص يب السير، از خواند مير،   ع  -۳۸

 هرـ(  راپ دکترر  ۳۷۲صدود العالم مرن المشرر  الرر المغررب )تراليف در  -۳۹

  1۳۴۲منو هر ستود  و  اپ پوهنتون کا ل )ترجمه پوهاند ميرصسين شا (،  

 درشررا  افشررار، ترراليف خررانم م، ر، ارونررووا، ز، ک، اشرررافيان، دولررت نا -۴1

 ، تهران 1۳۵۲ترجمه صميدمؤمنر،   ع 
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، تهرران 1۳۵۵ديوان فرخر سيسرتانر،  کوشرع مصمرد  يرسرياقر،   رع  -۴۲

 1۳۴۷  ع دوم

  ن هندوشرا  نخجروانر،  ره  تعيين المراتب، تأليف مصمد دستور الکاتب فر -۴۳

 مسکو 1۹۷۶، جلد دوم   ع 1۹۶۴د اول   ع تصصيح ع. ع، عليزاد ، جل

 الرررردين زم ررررر  اوصرررراف مدينرررره الهرررررات، از معين روضرررره الجنررررات فر -۴۴

 1۳۳۹اسفزاری،  اپ کاظم امام، دانشگا  تهران 

 روضه الصفا )تاريخ( از ميرخوانرد )جلرد سروم، و هرارم و پرنجم(  راپ  -۴۵

 رضا قلر هدايت،تهران 

  ، تهران1۳۴۳صسين يزدانيان،   ع  زندگانر يعقوب ليش،  ه قلم -۴۶

 زين االخ ار گرديزی، از ع دالصر  ن ضصاک گرديرزی،  ره تصرصيح و  -۴۷

 تصشيه پوهاندع دالصر ص ي ر،   ع تهران 

 سرررازمان اداری صکومرررت صرررفوی  رررا تصقيقرررات و صواشرررر و تعليقرررات  -۴۸

 ، تهران1۳۳۴نيا،  اپ  الملوک، ترجمه مسعود رجب مينورسکر  ر ت کر 

 سفرنامه ا ن   و ه، ترجمه دکتر مصمد علر موصد،  اپ  نگا  ترجمره  -۴۹

 ، تهران 1۳۴۸و نشرکتاب، 

 نامه يا سيرالملوک، از خواجه نظام الملک،  اپ مصمرد قزوينرر  سياست -۵۰

 و  اپ ع دالرصيم خلخالر، تهران 

 سمک عيار،از فرامز  ن خداداد  ا مقدمه و تصصيح دکتر خانلری،   ع  -۵1

 جلد(  ۶اد فرهنه ايران ) ني

 صرورت االر  ا رن صوقررل، ترجمره دکترجعفرر شررعار،  نگرا  ترجمرره و  -۵۲

 1۳۵۳نشرکتاب، تهران 

   قات ناصرری، ترأليف منهرا( سررا( جوزجرانر،  ره تصرصيح و تصشريه  -۵۳

 کا ل. 1۳۴۷پوهاند ص ي ر،   ع 

  1۳۵1ظهيرالدين مصمد  ا ر، تأليف پوهاند ص ي ر،   ع  -۵۴

 تهررران،  1۳۵۳ترروح ال لرردان  ررال ری، ترجمرره آ ر ترراع آ رنرروع،   ررع ف -۵۵

 1۹۵۷متن عر ر   ع

  ، تهران1۳۴۲قا وسنامه،  ه تصصيح و تصشيه سعيد نفيسر،   ع  -۵۶
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کشررررراورزی و مناسررررر ات ارضرررررر در ايرررررران عهرررررد مغرررررول، ترررررأليف  -۵۷

 شاهنشاهر  ۲۵۳۵پ روشفسکر، ترجمه کريم کشاورز،  اپ 

 های دهقانر، تأليف مصمد اعظم سيستانر،   ع،  جن ع مالکيت ارضر و -۵۸

 ، اکادمر علوم افغانستان ،کا ل1۳۶۲

 مسالک و ممالک اص خری،  اهتمام اير( افشار،  اپ  نگا  ترجمه و  -۵۹

 نشر کتاب، تهران

 مرو( ال هب مسعودی، ترجمه ا والقاسم پايند    ع  نگا  ترجمه و نشر  -۶۰

 کتاب، تهران

 ، 1۳۴1يصر از اصمد خوافر،  ه تصصيح مصمود فررخ،  راپ مجمل فص -۶1

 مشهد

  ۳۰۰مسررالک و ممالررک ا ررن خرررداد  رره،  رراپ مصررر، تررأليف در صرردود  -۶۲

 هجری 

  ال صرين از ع دالرزا  سمرقندی،   ع تهران  السعدين و مجمع م لع -۶۳

  جلد( ۲) 1۳۳۶مقدمه ا ن خلدون، ترجمه مصمد پروين گنا ادی،   ع  -۶۴

 منتخب الصکايات و لوامرع الروايرات،  کوشرع مرصروم  هرار خراسرانر،  -۶۵

 تهران  1۳۲۴

  رره قلررم « عيرراران»شررمار  نهررم ودهررم، مقالرره  1۳۲۳مجلرره آريانررا، سررال  -۶۶

 ص ي ر 

  قلرم دکترر « آئرين عيراری»مجلره سرخن، دور  هجردهم و نروزدهم، مقالره  -۶۷

 (1۳۴۷، 1۳۴۸ناتل خانلری، سال 

 مقالررررره  1۳۴۲سرررررال  1۲-11سررررريزدهم، شرررررمار   مجلررررره سرررررخن، دور  -۶۸

 نامه  ا ومسلم

  1۹۹۹  مجله آريانای  رون مرزی، سوئد، شمار  دوم ۶۹

 پور،  ناصر خسرو و اسمعيليان، تأليف ا، ی،  رتلس، ترجمه صسين آرين -۷۰

 تهران 

 نهضت سر داران خراسان، تأليف پ روشفسکر، ترجمه کريم کشاورز،  -۷1

   ع تهران 
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هرـ(  اهتمررام  ۷۴۰هرت القلرروب، از صمردهللا مسررتوفر )ترأليف در صرردود نز -۷۲

  1۳۳۶مصمد د يرسياقر،

 ، 1۳۵۳يعقوب ليش، تأليف دکتر مصمرد ا رراهيم  اسرتانر پراريزی،   رع  -۷۳

 تهران

  سوئد. 1۹۹۲کوته آستيان، نوشته سعيدی سيرجانر،  اپ  ای -۷۴

 اريان( ترراليف ادمونررد   ترراريخ سيسررتان)از آمرردن تازيرران تررا  ررر آمرردن صررف۷۵

 کليفورد 

  ع.1۳۷۰ وسورت ، ترجمه صسن انوشه ، تهران،  

     هار مقاله عروضر سمر قندی ،  اپ دکتر معين ، تهران ۷۶

 ، ۳  سيسرتان سرررزمين ماسرره هاوصماسرره هررا، ترراليف اعظررم سيسررتانر، ( ۷۷ 

 ع 1۳۶۸  ع کا ل، 

   1۳1۷تهران،   تاريخ  يهن، از ا ن فند ،  اپ اصمد  همن يار،۷۸

   خيرررزع هرررای مرررردم قنررردهار ، هررررات و سيسرررتان ، از مرررن ،  ررراپ  ۷۹

 ميالدی ، سوئد۲۰۰۰

   ماتيکررران سيسرررتان ) مجموعررره مقاالت(جوادمصمررردی سرررکائر سيسرررتانر  ۸۰

 ع  1۳۷۸،  ع مشهد ، 

  ، سوئد1۹۹۹  اوستا ، تاليف اکادميسين داکتر جاويد،  اپ  ۸1

 کر ، ترجمرره ع رردالعلر نررور اصررراری ،   خرراک اوليررا، نوشررته سيکورسرر ۸۲

 1۳۷1 اپ 

  مالرررک و زارع ، تررراليف خرررانم دکترررر لمترررون ،ترجمررره اميرررری ،  ررراپ  ۸۳

 ،تهران 1۳۴۴

  ارتولد، ترجمه صمز  سردادور، ۰و۰  جغرافيای تاريخر ايران تال ف و ۸۴

 تهران  1۳1۷

 ،   ارتولرد، ترجمره کرريم کشراورز ۰و۰  آ ياری در ترکسرتان ، تراليف و ۸۵

   ع تهران 

 جلررد) ۲  پررس از هررزار و هارصدسررال ، تصقيررن ونگررارع دکتررر شررفا ، ۸۶ (

  اپ 
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 -۲۰۰۰  مجلره آريانررا  رونمرررزی ، سرال دوم ، شررمار  هررای اول دوم ،  ۸۷

۲۰۰۳ 

  1۳۵۸، تهران1  تکامل فيوداليسم در ايران، فرهاد نعمانر ، (  ۸۸

  ، تهران  1۳۶۶صکيم ،   جغرافيای تاريخر شهرهای ايران ،مصمدتقر  ۸۹

  1۳۵۹، علر ميرف روس ،  اپ فروردين ۲  اسالم شناسر ، ( ۹۰

  ،  اپ نهم 1  اسالم شناسر ، علر ميرف روس ، ( ۹1

 توضيح المسايل، پاسخهای هزارساله ازکلينر تاخمينر ، دکتر شرفا، اپ ۹۲

 پنجم 

 1۳۳۲  ميرخوانرررد، )مصمرررد ن صسرررن خاوندشرررا ( تررراريخ روضررره الصرررفا،۹۳

 مری ،  اپ هندوستان ق

  1۳۶۶  ضصاک ماردوع، سعيدی سيرجانر ،  اپ تهران، ۹۴

سرره واکررنع تکرراوران خرررد درخراسرران، پررژوهع سررليمان راوع،  رراپ  -۹۵

 نيما۲۰۰۷

 ، وتصريرترراريخ وصرراف وترراريخ ۲،  خررع ۲جررامع التررواريخ رشرريدی، (-۹۶

 گزيد ،تاريخ جهانگشای جوينر وغير  مآخ  اين دور .

 هندوشا  نخجوانر،دستورالکاتب، مصمد ا ن-۹۷

 سد  ماليات، اپ تهران ۲۵عنايت هللا شاهپوريان، -۹۸

 جلد،  اپ اق ال آشتيانر ،تهران۲جوينر، تاريخ جهانگشا، -۹۹

 روضات الجنات فر اوصاف مدينه هرات،  خع يکم، -1۰1

 مکات ات رشيدی، اپ هندوستان--1۰۲

 تهرانمفاتيح العلوم خوارزمر، ترجمه خديوجم، -1۰۳

ملررک شررا  صسررين کيررانر، اصيرراءالملوک درترراريخ سيسررتان، منررو هر  -1۰۴

 ستود ،تهران

 ۲مصمود واصفر هروی ،  دايع الوقايع ،  اپ مسکو، (  -1۰5

  1۳۶۶ مصمدتقر خان صکيم، جغرافيای تاريخر ايران،  اپ تهران -1۰٦ 

  ینور اصرار رخاک اوليا ، ترجمه ع دالعل ،رادک سيکورسکر -1۰۷
 ۲۰۰۰اکادميسن دکترجاويد،اوستا،  اپ استکهلم،-1۰۸
شرامل آهنره  ليررت  ۀترجمر ،درکشورخداداد افغانسرتان  ايميل ريپي کا،-1۰۹

 آلمان ۲۰1۴سال اسر،يهللا  دروحيوس 


