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 :تقریظ

 کاندید اکادمیسین دکتور اکرم عثمان 

 

 

ه امروز ز لحاظ موقعیت مهم جغرافیایی اش کنها اشناخت سیستان نه ت

افغانستان ، ایران وپاکستان ( را در یک نقطه با هم پیوند می  سه کشور ) 

است . بلکه از لحاظ  تاریخی و اشکال تمدن های  زند ، حائز اهمیت فراوان 

جایگزین شده و نیز از این جهت که در  مختلفی که در آن یکی بعد دیگری 

های رهایی بخش بوده ،  ستین اسالمی کانون پر جوشش جنبش قرون نخ

مرکزی  برای درک و فهم و نگارش تاریخ افغانستان و حتی تاریخ آسیای 

  کمال اهمیت را داراست . 

این منطقه از لحاظ خاک حاصلخیز خود و فرت آب در گذشته دارای 

قایای شهرها پیشرفته و نیروی بشری قابل مالحظه بوده و ب اقتصاد زراعتی 

فرو پاشیده فراوان در پهنای آن گواه  روشن این  ، قلعه ها و برج های از هم 

  مدعاست . 

وگهواره یکی از «  غلهگدام »  و اما چرا سیستان که روزگاری

خاور زمین بوده ، امروز چنین در ماسه ها و  ترین فرهنگ های  قدیمی

زرنج ، رام شهرستان ،  های چون ریگ ها روان فرو خفته است و از شهر 

و ویرانه های رقت  طاق ، پیشه و ران و غیره جز تلی از خاک و خاکستر 

  انگیز چیزی باقی نمانده است ؟ 

چرا در این ساخت ، تمدن بطور منظم در توالی و تطور اعصار ادامه 

یکبار انقطاع و فواصل فتور و انحطاط و انهدام به  نیافته و هر چند گاه 

پیوستگی سیرت تاریخ آسیا ، خاصه سیستان  ه ، چرا کندی و نا ظهور رسید

 میباشد ؟

اینها سواالتی هستند که تاریخ سیستان ُمدل و الگویی تمام عیار برای 

  خصایص جوامع آسیایی است .  بازنمایی نهاد ها و 
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نواری از دشت های سوزان ) چون کویر لوت ، دشت مارگو  و دشت 

سبز را احاطه کرده و آبادی ها جزیره وار، در قطعات  جهنم  وغیره ( 

نظام آبیاری مصنوعی تنها راه ادامه حیات  فواصل محتلفی از هم افتاده اند. 

چنین نظمی همواره ضابط  در دامن این دشت هاست و برای اجرا و بقای 

و متمرکز را  های خشن و سختی برقرار بوده که تاسیس دولت های منضبط 

ست . از همین جا بر صدر حکومت های محلی زمینداران ایجاب می کرده ا

همیشه سالطین بر مسند نشسته اند و با اعمال جبر فیزیکی و غارت مازاد  

اکراه  برزگران و دیگر اقشار فرو دست را به حفر قنوات ها و  محصول و 

جویها گمارده اند که با وصف اعمال ظلم ،  احداث سد ها ، نهر ها و 

  ه اند . ضروری مینمود

بنابراین در طول تاریخ بر سر سیستان دائم الوقت نزاع و کشمکش 

حکومت های متمرکز جاری بوده است و در سطح  حکومت های محلی و 

سبب فتوت و ناپایداری نظم مسلط  مناسبات سیاسی این عامل مهمترین 

  اجتماعی بوده است . 

مدتاً زادة ساخت از این گذشته هر چند دگرگونی  های تمام جوامع، ع

آنهاست ولی هر جامعه در موازات تأثیر پذیری از عوامل  یا وضع داخلی 

روابط تجارتی نیز  ها و ها، مهاجرت هجوم دخلی ، از عوامل بیرونی نظیر 

اجتماعی  –اوضاع سیاسی  متأثر می گردد که بی تردید برای تبیین تحوالت 

از این  دخیل بوده اند . سیستان نیز این شبکه عوامل و اسباب خارجی  

، ه تاریخ سیستانخاطر روشنگری درنگ دیرنده تاریخ کشور ما از جمل

های اقوام بدوی و یغماگر، ارکان زندگی مردم را لرزنده است و  ترکتازی 

را صرف نظر از تهدید بیابان های فراخ دامن و  فاصله های بارخیز تمدن 

، تیموریان یغماگر نظیر چنگیز یان مهاجم و  طوفانهای ریگ سیار، این اقوام

این رو وضع به قولی  و غیره دستخوش رکود و گاهی جمود کرده است . از 

زمانی  ، سخت موثر افتاده و تمدن های یورش دیده و تاراج شده در  زندگی

به توقف و گاهی به سیر نزولی و قهقرایی انجامیده است . بر همین بنا علت 

مادی و غیر مادی سیستان در همین نکته نهفته  عدم انطباق فرهنگ  عمده 

نویسندة محترم چون آئینه یی ، تمام آن بالیا و آفات  است و تألیف حاضر 

گواه حقایقی نظیر سیر قهقرایی، نا  تاریخی را از خود بازتاب می دهد و 
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تجارت و سر آنجام آشفتگی  استواری اشراف زمیندار، پس افتادگی صنعت و 

  وم و متوالی می باشد . و بحران متدا

از مطالعات کتاب حاضر ) سیستان ، سرزمین ماسه ها و حماسه ها ، 

که خرابی عمده سیستان بدست امیر تیمور در سال  جلد دوم ( بر می آید 

جنایت تیمور در سیستان خراب کردن  میالدی صورت گرفته است .  1383

م بر رود هیرمند است رست شبکه های آبیاری و منجمله تخریب بند معروف 

شد و بر اثر  که بعد از آن  سیستان روی آبادی را ندید و خراب و خراب تر 

نرسیدن آب قسمت اعظم زمین ها خشکید و مشتی ساکنین آن ، دیار خود را 

ترک گفتند و لختی زمین غیر قابل سکنی گردید که مایه تاسف و تاثر آدمی  

  می گردد .

ایای تاریخ کشور روشنی می اندازد و به بدینگونه اثر حاضر به زو

فصل های مختلف آنرا می بخشد تا از فراز و نشیب  خواننده نیروی مطالعه 

اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آنجا و  تمدن آن ساحت ، از اوضاع و احوال 

فرهنگی  و نظامی  باشرق   از نقش تاریخی آن در پروسه روابط تجاری ، 

  ن اطالع و آگاهی حاصل کند . و غرب و شمال و جنوب آ

موضوعات کتاب بسیار جالب و طبقه بندی آن از تسلسل منطقی بهره 

  عالی و ادبیات گیرا نگارش یافته است .  مند است و به شیوه 

هنگامی که جلد اول این کتاب ) سیستان قبل از اسالم  1363در سال 

حقیقی مؤلف محترم  ت –پیشنهاد شد ، من کارهای علمی  ( برای چاپ و نشر 

دیدۀ قدر نگریسته و از ریاست مرکز علوم  را در عرصه سیستان شناختی به 

های دوم و سوم سیستان بعد از  اجتماعی توقع برده بودم تا زمینه چاپ جلد 

مؤلف است  و  اسالم را که محصول کار تحقیق و پژوهش سالهای متمادی 

ردد و اینک خوش وقتم که خدمت بزرگ فرهنگی بخساب می آید ، فراهم گ

اکنون که جلد دوم این اثر)سیستان بعد از  این زمینه باالخره فراهم شد.  

بسیار دلچسب اجتماعی و  اسالم( در شانزده فصل حاوی مطالب و مسایل 

نمیتوانم احساسات  سیاسی و اداری منطقه تألیف یافته و آماده چاپ گردیده ، 

تحقیقی مؤلف سخت کوش  –ید علمی نیک قلبی ام را بدرقه کارهای مف

  جناب سیستانی ننمایم .  
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باید گفت که آشنایی و معرفت با سرزمینی که محور داستانهای کهن 

در ازمنه قبل از اسالم  و کانون خروشان نهضت ها  حماسی ) شاهنامه ها( 

نخستین اسالمی بوده برای همه  و جنبش های ضد استبدادی در قرون 

شود )ر ک :  قمندان تاریخ کشور ما ضروری تلقی می دانشمندان و عال

فصل های اول ، دوم و سوم همین اثر (. گذشته از آن آگاهی و اطالع به 

عروج و نزول خاندان معروف صفاری سیستان که حلقه مهم تاریخ  علل 

به نحو بسیار منطقی و پذیرفتنی در این اثر به  کشور مارا می سازد ، 

  نمیتوان در سایر آثار دستیاب کرد. ست که نظیر آنرا بررسی گرفته شده ا

در فصل های چهارم و پنجم و ششم و هفتم اوضاع و احوال اجتماعی 

حکومت های سامانی ، غزنوی ، سلجوغی و غوری و  ، سیستان در عهد 

تحقیق قرار گرفته است و در آن ها نشان  مغول و تیموری و صفوی مورد 

منطقه مورد نهب و غارت  و ثروت  و دارایی  داده شده که چگونه هستی

  گردیده است .  اقوام و طوایف مهاجم قرار گرفته و دستخوش تاراج واقع 

از مطالعۀ این فصول بر می آید که خرابی عمده سیستان بدست امیر 

چهاردهم میالدی  صورت گرفته است و او بوده که  تیمور در اواخر قرن 

های  منظم آبیاری مصنوعی را در  حل، شبکه عالوه بر قتل  عام سکنة م

تاریخی را از هیرمند  سراسر سیستان تخریب کرده و بند ها و سدهای 

البته  برداشته است و از آن به بعد سیستان خراب و خراب تر شده است . 

هرج م مرج های دوران صفوی و نادر شاه افشار این خرابی را بحداعلی 

  است . رسانیده 

هشتم اوضاع اجتماعی سیستان را می خوانیم که یکی از در فصل   

مفید این کتاب است و انسان را به موضع طبقات و  فصول خیلی دلچسب و 

سازد . در فصل نهم زوال خاندان  گروه های مختلف اجتماعی آشنا می 

ارائه یک سند  میالدی با  19معروف کیانی و اوضاع سیستان در قرن 

مورد پژوهش قرار گرفته است .از فصل دهم به تاریخی خیلی پر ارزش 

بعد نقش پای دخالت انگلیس بر سرنوشت منطقه دیده می شود که تا پایان  

آنرا می توان مشاهده کرد و سر آنجام به قرارداد آب هلمند  کتاب اثرات سوء 

شانزدهم تمام سوابق و اسناد تاریخی راجع  می آنجامد. در فصل  1973در 

حوصله مندی آنها راجمع آوری  بازتاب یافته است.  که مولف با به آب هلمند 
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آگاهی به روح  و طبقه بندی نموده است . برای کسانیکه عالقه مندی 

طول  موضوع اختالف بر سر استفاده از آب هلمند بین افغانستان و ایران در 

دو قرن اخیر باشند ، مطالعه این فصل الزمی و حتی ضروری تلقی می 

که مولف کار در خور درین عرصه آنجام داده است . با آرزوی  حقا شود و 

  محترم ، چاپ هر چه عاجل این اثر چشم انتظارم .  توفیق مزید برای مولف 

 کاندید اکادمیسین دکتور اکرم عثمان
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 :تقریظ

 کاندید اکادمیسین دکتور علوم کبیر رنجبر 

 

کشور از لحاظ و فرت آب و اراضی ،  سیستان در گوشه جنوب غرب

حاصلخیزترین نقاط کشور است. وفور نعمت آب  رودخانه هایی  یکی از 

ارغندآب ، خاشرود،فراه رود  خوسپاس و هارود بر خاک   چون ، هیرمند ، 

 ً اینجا را یکی از نقاط معمور و پر شکوه   های زرخیز سیستان ، طبیعتا

،روستاها و قلعه های متعدد  به های شهرها روزگاران گذشته ساخته بود. خرا

و جمعیت  و  که امروز در سراسر سیستان پراکنده است ، حاکی از مدنیت 

  ثروت چشم گیر این سرزمین در گذشته است . 

پرفسور بارتولد دانشمند و مستشرق شوروی از قول داکتر بلیوانگلیس 

در افغانستان مانند  هیچ نقطه یی» دیده ، گفته است:  که خود سیستان را 

صدمه ندیده است. تا چشم کار میکند ،  سیستان از هوی و هوس های آدمی 

حاکی از ادواری است که  خرابه  متصل خرابه افتاده است. این خرابه ها 

. فقط   ایالت سیستان مجد و عظمت و جالل و شکوه فراوان داشته است 

خرابه  ها را به  استقرار یک حکومت مترقی و عادل می تواند این

)رک : « خار زار را به تاکستانهای سرسبز مبدل می سازد. شهرستانها و آن 

  بار تولد . ( جغرافیای تاریخی ایران از 

ماکماهون در گزارش تاریخی ایکه بمناسبت حکمیت خود در سیستان 

، به حاصلخیزی اراضی سیستان تماس گرفته مینویسد:  به دربارلندن نوشته 

سیستان و فراوانی آب رودخانة هیرمند و  خیزی بی مانند زمین حاصل» 

ها از حیث محصوالت  معاونین و آن ، این ایالت راغنی ترین سرزمین 

مصرثانی  زراعتی قرارداده است. ایالت سیستان بامختصر سعی و کوشش 

خواهد گذشت . چونکه یک زمانی بسیار آباد و معمور بوده ، شهرهای پر 

ه ، سکنه آن غنی و با ثروت بوده اند. شک نیست که بار دیگر جمعیت داشت 

  همین کتاب (. 12رک: فصل .«)آباد و معمور خواهد گشت  به همان اندازه 
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میالدی که  19الرد کرزن، نایب السلطنه هند بر تانوی در اواخر قرن 

اقتصادی سیستان از هر کس دیگر توجه زیادتر داشته ،  به  اهمیت سیاسی و 

انگلیس نسبت به آینده آن اینطور ابراز امیدواری  ن گزارشی به حکومت ضم

شمار تاریخی که فرسنگ ها  چه باید گفت به آن آثار بی » کرده است : 

مردمان جدی و  خرابه های آن امروز امتداد دارد. اگر سیستان در دست 

حسابی )مقصودش انگلیسی هاست ( قرار گیرد ودرست  آبیاری بشود آیا 

نخواهد توانست به ترقیات ادوار گذشته خود برسد ؟ من امیدوار آنروز بیاید  

بسته به اتخاذ اصول صحیح اداره کردن آب هیرمند است  . آینده سیستان 

آب جلوگیری شود. رود هیرمند امروز  بوسیله هیدرولیک که از تضییع 

طالق آب در نیزار و با بطرف شمال )از حد رودبار ( جاری است. زیادی 

وجود  هدر میرود . وضع طبیعی سیستان هم طوری است که هیچ مانعی 

ندارد از اینکه آب هیرمند به زمین های وسیع جنوب سوار بشود و آنها را 

کشت و زرع کند. با ایجاد یک اصول صحیح و علمی آبیاری در آنجا  آماده 

ل یازدهم رک :فص«)آنرا دارد که محصول فراوان بدهد. این ایالت استعداد 

  ،سیستان از نظر الدکرزن(. 

 1971-1973دانشمندان دیرین شناس آلمان غرب طی سالهای 

تاریخی نیمروز را مورد مطالعه قرار دادند و سر  میالدی اثا رو بقایای 

نیمروز را میتوان نتیجه تهاجم و  آنجام نوشتند که : انبوهه خرابه های 

لنگ و غیره در  یزخان، تیمور حمالت مکرر فاتحینی چون: اسکندر، چنگ

ادوار مختلف پیش  و پس از اسالم دانست . سکنة محل پس از هر بار 

تخریب شهر ها و نهر ها و بند های آب برای ادامه حیات و بقای خود  

به اعمالر منازل و احداث بندها و اصالح نهرهای  مجبور بودند مجدداً 

دهم به بعد است که دیگر سیستم هج مخروبه بپردازند. فقط از قرن هفدهم و 

های روان در نهرها  منظم آبیاری در منطقه بر هم می خورد و تراکم ریگ 

های  و شهر ها ، مزارع و زمین های زراعتی و سرازیر شدن سیالب 

مدهش مردم را چنان عاجز ساخته که دیگر قدرت اعمار مجدد آن سیستم 

یجه حاصلخیز ترین منطقه افغانستان سابقه را در خود ندیده اند، بالنت آبیاری 

بی آب و علف مبدل شده است. تحقیقات تاریخی و  به صحرای بایر و  

کردن گوشه یی از تاریخ آسیا کمک  باستان شناسی نه تنها برای روشن 
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عصری را برای عمران و  خواهد نمود ، بلکه می باید امکانات یک طرح 

کش کند.  ن جستجو و پیش سرسبزی مجدد منطقه با وسایل تخنیک مدر

  )رک، سیستان قبل از اسالم ، فصل دوم ( . 

بانظر داشت تحقیقات تاریخی و باستان شناسی و متخصصان و اهل 

داشت که سیستان با داشتن رودخانه های متعدد و  فن ، می توان اذعان 

حاصلخیز بر خوردار است و فقط با احیاء  خروشان ، از منابع آب و اراضی 

سیستم آبیاری عنعنی و عصری  شبکه های آبیاری مصنوعی گذشته و  مجدد

عنوان سرزمین غله  می تواند دوباره رونق از دست یافته را باز یابد و به 

  خیز احتیاج والیات مجاور به غله نیز رفع نماید . 

با توجه به نکات فوق بی جهت نیست که مؤ لف محترم سیستانی 

ً ربع  –تصادی اق دربارة تاریخ و اوضاع  اجتماعی و سیاسی منطقه تقریبا

، اینک نتایج آن مطالعات و  یک قرن را به تحقیق و پژوهش پرداخته 

تحقیقی به  -علمی تحقیقات خویش را در قالب سه جلد کتاب بسیار پر ارزش 

دوستاداران تاریخ سیستان و منطقه پیشکش میکند . من عالوه بر اینکه 

شار مؤلف را به سیستان شناختی تمجید می کنم، حوصله مندی و عشق سر  

و کالم روان نویسنده را یکجا با میتود کار یعنی تصنیف و  شیوه نگارش 

و استفاده از مآخذ مورد بهره گیری او را  طبقه بندی موضوعات کتاب و 

موضوعات و مطالب  اثر   تائید می نمایم . زیرا مرزبندی فصل ها و ارائه 

  و پذیرفتنی بر خوردار است .   از تسلسل منطقی

اول کتاب پیش درامدی است برای دانستن چگونگی ورود اسالم  فصل

در سیستان وپیشروی بسوی کابل درافغانستان که در پرتو مدارک ومنابع 

تاریخی اسالمی بطور مستند به پژوهش گرفته شده است.دراین فصل از 

شار مالیات و اخذ حق الصلح مقاومتها وقیام های پراکنده مردم در برابر ف

 سردارن عربی با حکام بومی محلی.

بر یک موضوع خیلی دلچسب تاریخ مبارزات توده فصل دوم کتاب 

ما در قرون نخستین اسالمی می چرخد . در این فصل  های زحمتکش کشور 

مرزبوم هیچگاه تسلیم زورگویی و اجحاف  نشان داده شده که باشندگان این 

طماع و حکام خود کامة  ف نگردیده و هروقتیکه عمال عمال دستگا خال

سرزمین ظلم و  بیگانه خواسته اند بر هستی و حثیثیت و شرف باشندگان این 
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ناروایی کنند ، مردمان با وحدت و یک پارچه گی بر ضد آنان قیام کرده 

  یوغ ستم و اجحاف را از گردن خویش بدور افگنده اند .  

، استاد سیس بادغیسی، حکیم نی ،سنبادگبرقیام های ابومسلم خراسا

سیستانی ، ابوعاصم بستی ، امیر خمزه پسر آذرک  مقنع بلخی ، حصین 

  قیام ها اند.  سیستانی و غیره و غیره از زمرة همین 

وم اثر ، جالب تر و دلچسب تر از فصول آغازین است . چه س فصل

ردان کشور آمده جالب توجه از نهضت عیاران یا جوانم در آن فصل شرح 

شعار و مرام آنان ، از ساختار تشکیالتی  است . درین فصل از سازمان و 

وسرانجام از قیام های رهائی  وشرایط عضویت در حلقۀ عیار پیشه گی 

استقالل ملی   بخش سیستان به سرکردگی یعقوب لیث صفاری که منجر به 

  سیستان وخراسان و ایران گردید صحبت شده است . 

م از نخستین دولت پیشه وران صفاری سیستان که صل چهارف در

تا دجله را در بر می گرفت ، بحث همه جانبه به  قلمروشان از ماورءالنهر 

سیستان در این عهد به اوج شادابی  عمل آمده است . چنان معلوم می شود که 

مطالبی را تاکنون جای  و سرسبزی و شکوه خود رسیده است . من چنین 

م ، اوضاع سیاسی و اجتماعی پنج فصل ز در همین اثر ندیده ام .دیگری ج

سلجوقی ،غوری به بحث  سیستان را در عهد حکومت سامانی ، غزنوی ، 

به بررسی  گرفته و با دقت کامل وضع اجتماعی ، اقتصادی مردم سیستان 

  گرفته شده است . 

سخن  م از خمالت و تهاجم خانما نسوز مغلها بر سیستانفصل شش در

م از یورش و کشتارها عمومی تیمور لنگ و تخریب هفت رفته و در فصل 

بعمل آمده است. از این فصل بر می اید که  شبکه آبیاری در سیستان بحث 

میالدی صورت گرفته و  1383  خرابی عمدة سیستان بدست امیر تیمور در 

در شده حرابتر  از آن به بعد دیگر سیستان روی آبادی را ندید و خراب و 

  است . 

تم از تاخت و تاز اوزبک های شیبانی در اواخر قرن فصل هش در

های حکام خود کامۀ صفوی های ایران و ویرانگری  هفدهم و هرج و مرج 

مردم سیستان بر ضد نادرشاه افشار بحث  های نادرشاه افشار و سرآنجام قیام 

  شده است . 
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ع طبقات و اقشار م اوضاع اجتماعی یعنی موقع و موضفصل نه در

آغاز اسالم تا پایان عهد تیموری  حتی پایان عهد صفوی  مختلف سیستان از 

  است .  و نادر شاه افشار تشریح شده 

اقتصادی مردم سیستان را بطور  –در این فصل اوضاع اجتماعی 

بیان می کند و تصویری روشن از وضع اجتماعی و  فشرده در طول ده قرن 

چشم انسان میگذارد و برای خواننده  مردم سیستان فرا اقتصادی و معیشتی 

اقشار مختلف سیستان در  یاری میرساند تا تصور کلی در مورد و گروه ها و 

  ذهن داشته باشد. 

هم کتاب بیانگر مرحلة جدید در تاریخ سیستان است که با د فصل

ی آغاز م 1747افغانستان بدست احمد شاه درانی در  تاسیس نخستین دولت 

سیستان بطور دائم جزء افغانستان میگردد.  شود . زیرا از این تاریخ به بعد 

، یکی از غنیمت ترین اسناد  سند تاریخی بسیار مهمی که در این فصل آمده 

که تا نیمه قرن  میالدی است. از این سند بر می آید  19تاریخی سیستان قرن 

  اشته است . میالدی در سیستان مالکیت خصوصی زمین وجود ند 19

دهم نقش پای انگلیس در سرنوشت یازدهم تا فصل چهاراز فصل 

 1905آغاز قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم )  سیستان دیده می شود . از 

وارد سیستان می شوند و با  میالدی ( انگلیس ها به بهانه های گوناگون 

  1866-1857  مداخالت خصوصی و رسمی خویش ، ایران را در سالهای 

تشویق و ترغیب بمداخله در  امور سیستان مینمایند و سر آنجام موفق می 

سیستان را به دو قسمت نمایند . از این تاریخ به بعد  1872گردند تا در سال  

هیرمند نیز بحیث یک رودخانه ، بین المللی سبب اختالف میان  رودخانه 

عاهده تقسیم آب هلمند در شود تا سرآنجام منجر به م افغان ها و ایرانی ها می 

  گردد .  ، میان افغانستان و ایران می 1973

دهم جریان مذاکرات روی موضوع تقسیم اب فصول پانزده تا هف در

افغانستان و ایران و ارایه گزارش های کمسیون  بی طرف  هیرمند بین 

 تماس های نمایندگان عالیرتبه دولتین افغانستان و مصب رود هیرمند و نتایج 

  مورد تقسیم آب هلمند آمده است .  ایران و باالخره متن قرارداد اخیر در 

مؤلف با حوصله مندی تمام سوابق و اسناد مربوط به این قضیه را با 

عمالی انگلیس گردآوری و ارایه کرده است. برای  نقطه نظرهای سیاسی 
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ی دهم تا ایران می گردند. فصل ها آنانکه دنبال تاریخ سیاسی افغانستان و 

  شانزدهم این اثر مرجع مفید و ممتع است . 

در پایان ضمن آرزومندی توفیق مزید به مؤلف سخت کوش  جناب 

  چه زودتر این کتاب را سفارش می کنم .  سیستانی ، چاپ هر 

 دکتور علوم کبیر رنجبر

 ش1365/ 20/6
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 مقدمه مؤلف
 

ی در جنوب غرب کشور است که سیستان سرزمین معروف و تاریخ

های عظیم و تجلی گاه تهذیب ها و فرهنگ های درخشان  قرنها مرکز جنبش 

است. همچنانکه زمانی وادی اکسوس ) آمو (  مشرق زمین در قلب آسیا بوده 

پرورشگاه فرهنگ های بزرگ  و اندوس )سند ( هر کدام بالترتیب به خیث 

سیستان مهمترین و  نطور هم حوزه ویدائی و بودبزم قرارداشته اند، هما

  بهترین مهد رشد تکامل تهذیب اوستائی محسوب شده است.

بنابر عقیده مستشرقین ) ایطالیائی ، شوروی ، فرانسوی ، دانمارکی   

» اینجا سربر آورده  و دین بهی آو که بر سه اصل و غیره ( زرتشت  از 

ت ، از اینجا سراسر استوار اس « گفتار نیک ، پندار نیک و کردار نیک

  اریانا را فرا گرفت.

بنابر روایات مذهبی زرتشتان ، سیستان ، یازدهمین جای است که آن  

)هیرمند ( را که از «  هیتومنت»به بهترین وضعی بیافرید.  را اهورامزدا 

یافته ، به آنجا جاری ساخت تا دریاچۀ مقدس  فّر اهوارامزدا برخورداری 

موعودهای زرتشتی یعنی نجات  ایش سوشیانت یا هامون را که محل پید

عالوه بر آن اینجا  دهندگان مردمان آریانا در آخر الزمان اند ، تشکیل دهد. 

مهد داستان های کهن حماسی و زادگاه جهان پهلوانان مشهوری چون : 

گرشاسب ، سام ، زال ، رستم ، سهراب زریانو و آذر گسپ دختران شجاع  

  کز سلطنت خاندان کیانی بعد از کیخسرو است . همچنان مر رستم و 

گذشته از آن نتایج کاوش های باستان شناسان غرب در خوزه های آمو  

) موهنجو دیرو( و ارغنداب )مندیگک( و هیرمند ) شهر   ) مرو( و سند 

)سوزیان ( در بین النهرین می رساند که سیستان   سوخته ( و دورتر تا عیالم 

بحیث محکمترین رشتۀ ارتباط  منۀ تاریخی نقش خود را در قدیمیترین از

نیل بنحو  مدنیت سند و آمو با مدنیت وادی دجله و فرات و حتی وادی 

  دلپذیری بازی کرده است . 
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عالوتاً سیستان بر اثر موقعیت مهم جغرافیایی اش که آنرا روی یکی   

اظ اهمیتی که های ارتباطی شرق و غرب قرار داده و هم از لح از شاهراه  

یا غرب آن داشته نه تنها معرف یکی از  برای تسلط فاتحان به شرق 

  آسیا نیز هست .  مکانهای بسیار جالب آریاناست ، بلکه بطور کلی 

کورش نخستین پادشاه هخامنشی در دو هزار و پانصد سال پیش   

ون تسخیر افغانستان لشکر کشید از سیستان عبور کرد و چ هنگامی که برای 

نزدیک بود با سپاهش بکام مرگ فرو رود ،  در دشت های سوزان سیستان 

سرزمین و مردم آن به خوبی یاد  خوبی های مردم سیستان را دیده و از این 

دریاچه هامون در  که اسم « زرنگا »کرده است. در آن روزگار سیستان بنام 

سیستان  صوص اوستا آمده، نامیده می شد. داریوش یکم هم از نعمت های مخ

در » در تخت جمشید بی نصیب نمانده است. چنانکه ازین سرزمین و مردم آ

  نامبرده است . « زرنگا و زرنگ » بهستون در تخت جمشید باسم  کتیبه 

اسکندر مقدونی نیز در دو هزار و سه صد سال پیش در خط حمله   

» کندریه زمستانی را در سیستان گذشته و در اینجا اس اش به هندوستان 

بود در همین جا جانش را از کف بدهد،  را بنا نهاد ولی نزدیک « پروفتازیا 

سیستان را ترک گفت و از  اما بزودی با اعدام فیلیوتاس جنرال بزرگ خود 

یاد میشد که  « زرنگیانا »مرگ حتمی نجات یافت. در این وقت سیستان بنام 

یا « درنگیانا» را یونانیان و جغرافیه نگاران همسفر اسکندر آن 

نامیده اند که فرقی با زرنگا وذرنگیانا ندارد و معنی آن  « درانجیانا»

سیستان در ربع قرن اخیر قرن دوم ق،م بعد از  سرزمین دریاها میباشد . نام 

نشست « ساکستان»سرزمین بصورت  بر آن « ساک »یا « سکا»استیال قوم 

سیستان درآمد. در  پس بشکل که بعداً اعراب آن را سجستان نامیدند و س

جنوب  که در زبان دری معنی آن « نیمروز»عصر ساسانیان این منطقه بنام 

  است، در پهلوی کلمه سیستان یاد وشناخته میشد. 

در دورۀ اسالم از همان آغاز ظهور خالفت بنی امیه سیستان بحیث   

گروه های عظیم ضد سلطه عربی و پایگاه مستحکم خوارج و  مرکز جنبش 

تا باالخره با ظهور حمزه پسر آذرک سیستانی  عیاران شبگرد قرار گرفت 

حکومت عباسی در سیستان بلند شد  بیرق استقالل محلی در برابر زورگوئی 
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از سرزمین شان پاک  و عمال عربی را تا تشکیل حکومت طاهریان هرات 

  ُرفتند و خراجی هم به دربار بغداد نفرستاند . 

ا قیام عیاران سیستان برهبری یک رویگر زادۀ صد سال بعد ب

صفاری مجدداً بیرق استقالل سرزمین های  سیستانی یعنی یعقوب لیث 

دایم دیگر سلطة حکومت  خراسان و ایران از سیستان بلند گردید و برای 

بوطن و زبان  عباسی ازین سرزمین برداشته شد. یعقوب با عشقی که نسبت 

رفتن قدرت، جزیه و خراجی را که بنام دربار خود داشت ، پس از بدست گ

خالفت عباسی از مردم این دیار گرفته می شد و زبانی را که خود بدان  

را بحیث زبان رسمی و درباری کشور بجای عربی  متکلم بود ) دری( 

شعر دری از این سرزمین  سر در  رسمیت داد . چنانکه بتوجه او بزودی 

یعقوب را به این زبان  س دیوان رسایل آورد ومحمدبن وصیف سگزی رئی

  شعربسرود .

خاندان معروف صفاری لیث که حلقه مهم تاریخی کشور ما را تشکیل  

از سیستان بودند و بخش مهمی از شاهنامه های قدیم وقف  می دهند ، 

مردان این مرز و بوم است. همچنان دانشمندانی  کارنامه های پهلوانان و راد 

منطقی ، ابو عبدهللا محمد بن کرام  جستانی ، ابو سلیمان چون : ابوداود س

منجم و دانشمند  زرنجی صاحب مذهب کرامی و ابو سعید جلیل سگزی 

از  عصر غزنوی دوست ابو ریحان بیرونی و صدها دانشمند و سخنور دیگر 

  سیستان بر خاسته اند . 

م خالصه سیستان از قدیمترین  روزگاران تا اواخر قرن چهارده 

نامدارترین، آبادترین  و سرسبز ترین و ثروت مند ترین  میالدی یکی از 

م( بود که 1383اواخر قرن چهاردهم ) سرزمین های کشور بود ولی در 

آب ) همانطور که  تیمور بر آن سرزمین تاخت و با شکستن سدهای 

ساخت  سیستانیها پایش را شکسته بودند ( سیستان را درهم شکست و خراب 

آن تاریخ به بعد سیستان دیگر روی آبادی و خوشبختی را ندید و در  . از

بعدی نیز بر اثر شورش های مکرر حکمرانان محلی وهرج و  دوره های 

صفوی و تاخت و تاز های اوزبک ها و قتل و غارت  مرج های اواخر عهد 

وارده قد علم کند ، خراب و خراب تر  نادرشاه افشار نتوانست از ضربات 

  از عمران افتاد .  شد و
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هجری  1160) مطابق  1747پس از قتل نادر شاه افشار در سال   

احمد شاه درانی ضمیمه خاک افغانستان شد و تا  قمری ( سیستان بدست 

افغانستان باقی ماند . ولی در نیمه دوم  یکصد سال بعد الینقطع جزو قلمرو  

سیستان زیر نفوذ قسمتی از  ( بطور غیر محسوس 1866-1857)  19قرن 

  سیاسی همسایه غربی ما ) ایران ( قرار گرفت . 

م( 1868امیر شیر علیخان پس از آنکه به تخت کابل جلوس کرد ) 

را مجدداً تصرف نماید ولی انگلیس ها مانع کار شدند  تصمیم گرفت سیستان 

در میان گذاشتند. در اثر  1857پاریس  و پای حکمیت بر طبق معاهده 

که سرسبز تر و آبادتر و  ستان بدو قسمت بخش شد . آن قسمت حکمیت سی

شد و آن  حق ایران شناخته « سیستان اصلی »پرجمعیت تر بود، به اسم 

(. از 1872قسمت که بایر تر و خشک تر بود سهم افغانستان قرار گرفت ) 

تاریخ به بعد دیگر سیستان تنها سیستان افغانستان بشمار نرفت و  این 

را از سویۀ ملی فراتر نهاد و بحیث یک رودخانه  هیرمند هم پایش رودخانه 

فاصله تخمین پنجاه کیلومتر بحیث  بین الدولتین از بند کوهک تاسیخسر در 

  گرفت .  سرحد مشترک مایۀ اختالف و نزاعهای بعدی قرار 

گولد سمید باعالوه کردن این جمله در پایان رأی حکمیت خود که 

به هیچ گونه کار  وپروژه بدو طرف رودخانه  که  باید صریحاًدانست»

اندازه احتیاج طرف مقابل تقلیل  هیرمند مبادرت نشود که مقدار آب را از  

طوری مستحق  ایران را از آب  یک رودخانۀ داخلی افغانستان « دهد.

  شناخت که اثرات سؤ این جمله درست تا یکصد سال بعد هم از بین نرفت . 

شدیداً مورد اعتراض دولت  افغانستان قرار گرفت  گرچه این حکمیت

نشان داد که ایالت سیستان برای همیشه بدو قسمت باقی  ولی جریان امر بعداً 

ً مستحق شناخته شد . مقصود  بماند و ایران از آب رودخانه  هیرمند رسما

  انگلیس ها از این کار دو چیز بود : 

ی حفظ سرحدات هندوستان اول : دست یافتن به سیستان اصلی که برا

  احتمالی روسیه تزاری ، مورد نیاز شدید حکومت هند بود .  از ترس حملة 

دوم ، ایجاد دشمنی و اختالف دائمی بین ایران و افغانستان که البته تا 

  آخری مؤفق هم شدند .  حدی باین ، مقصود 
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در اثر حاضر ، نخست  بر جنبش های اجتماعی و ضد استبدادی 

نخستین اسالمی و نقش این جنبش ها در دگرگونی  ن سیستان در قرون ساکنا

ً کافی مکث  اجتماعی آن زمان  -اوضاع سیاسی  خراسان زمین بقدر نسبتا

  شده است . 

دو دیگر ، بر چگونگی عروج و زوال و ماهیت حکومت رویگران یا 

در  پیشه وران وعیاران سیستان )صفاریان( و سهم آن به عبارت ساده تر، 

مجاور آن توجه همه جانبه مبذول شده است  تاریخ کشور ما و سرزمین های 

 .  

اداری سیستان در عهد  –سه دیگر ، هر گاه از شرح اوضاع سیاسی 

غوری ، مغول ها ، تیموریان ، صفویان و نادرشاه  غزنوی ، سلجوقی ، 

 بخاک افغانستان باظهور دولت افشار بگذریم ، موضوع الحاق سیستان 

انگلیس برای  درانی تایکصد سال بعد و سپس زمینه سازی استعمارگران 

تجزیه و تقسیم سیستان میان ایران و افغانستان بانقطه نظرهای سیاسی و 

استعماری انگلیس درین خصوص و ایجاد خصومت دایمی میان افغانستان و  

تحلیل و  اثرات آن تا یکصد سال بعد هم ادامه یافت، باتفصیل مورد ایران که 

همچنان نویسنده کوشیده تا متن های کامل تمام  است .  تجزیه  قرار گرفته 

زمینه تقسیم آب هیرمند انعکاس  قراردادهای دولتین افغانستان و ایران را در 

  دهد . 

دراینجا البته قابل یاد آوری  است تابگویم که دربارۀ معرفی اثار  

دیگرزیرنام " جغرافیای تاریخی وابدات تاریخی سیستان  یک جلد مستقل 

سیستان" بدست نشر سپرده شده است .اما در بارۀ جامعه شناسی سیستان  

سیستان بجا آورده میشوند و عرف و  یعنی آداب و رسوم و آئین های که در 

عادات و باورها و سنت ها و افسانه ها و ترانه های عامیانه ، سیستان 

بدست  چاپ  نیز « مردم شناسی سیستان » نیزاثر دیگری از مؤلف زیر نام 

ولی قبل ازبرآمدن از مطبعه اسپرده شده است] که  متاسفانه بعد از چاپ 

طعمۀ حریق راکت  پرانی های جنگ های تنظمیمی  درکابل در اوایل ماه 

 [ گردید. 1992ثور 

 

  کاندیدا اکادمیسین محمد اعظم سیستانی       
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 اجتماعی سیستان برخی جنبش های

 در قرون نخستین اسالمی
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 فصل اول

 

 یدسیستان به قلمرو اسالم در می آ

م(755 -651 ق/30-130)  
 

 

 :ننخستین برخورد اعراب با سیستا

به سالهای نخستین خالفت اسالمی نظر می اندازیم ، دو خلیفه اول 

اند. و درخاک عربستان، در دارالخالفه، خلیفه   وشیدهپ مسلمین از جهان چشم 

برمسند خالفت قرار دارد و مصمم است  سوم مسلمین حضرت عثمان 

ایران یزدِگرد سوم شاه نگون  های بیشتری بقلمرو اسالم درآورد. در  سرزمین

چنگ کشور  بخت ساسانی از شهری به شهری میگریزد تا خود را از 

او را تعقیب میکردند، در امان نگهدارد، ولی گشایان عرب که پیوسته 

تقدیربرجبین او رقم دیگر زده و در برابرش دره سقوط و زوال را هرچه  

هـ(،  23آورد ) است. یزدِگرد از کرمان به سیستان پناه می ترگسترده  پهن 

در تعقیب اوست. او سیرجان مرکز کرمان  مجاشع یکی از سرداران عرب 

بن عامر  از طرف عبدالل  اهد بدنبال یزدگرد برود. را فتح کرده و میخو

گشایش  شود که پس از  کارگزار خلیفه در فارس، بوی ماموریت داده می

کرمان سیستان رافتح کند، بنابرین بسوی سیستان با لشکری گران براه 

آیندو پس از مدتی زد و خورد سرانجام  سیستانیان از شهر بیرون می افتد.  می

یزدگرد ازبیم لشکر اسالم میخواهد از  1خورده بازمیگردد. مجاشع شکست 

                                                 
1
   80ص تاریخ سیستان ، چاپ بهار  - 
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فرارکند. مرزبان سیستان )ایران بن رستم( او را با  سیستان بخراسان ومرو 

مهمانی دادن در سیستان، توسط افراد  اش پس از پنج سال  حرم یکهزار نفری

سیستان ازخراسان  بقول طبری، خود تامرو بدرقه میکند. دراین هنگام 

 1تر ومردمش بیشتر بود. رگتر ومرزهای آن سختبز

 30 سال در شود، ن چون از شکست مجاشع آگاه میحضرت عثما

را برای « ربیع بن زیادالحارثی»سردار دیگری بنام  میالدی(  ۶۵0هجری )

دشت هیرمند بگذشت و از ریگزار] ون از فتح سیستان میفرستد. اوچ

به  2آزادخو مرزبان سیستان تم بن عبورکرد، سپاهیان ایران بن رس اه[خوابگ

عده ای  مقابله پرداختند، نبردی خونین درگرفت و از هر دو طرف  

وبخصوص ازاعراب افراد بیشتری کشته شدند، سرانجام طرفین بصلح 

  شدند.ربیع بن زیاد چون خواست با ایران بن رستم مالقات کند: راضی 

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

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 بزرگ  گون بود با  باال و گندم آمدند و بایستادند. و ربیع مردی دراز

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

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

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

بن رستم از دور او  ربیع بخندید بسیار، پس ایران  .ن باز گفتمیگوید، ترجما

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

   3«همانجا جامه افکندند و بنشستند.

هر سال  »که ایران بن رستم  قراردادصلح را چنین امضاء کردند و 

منین را وامسال بدهد امیرالمؤر درهم )یک میلیون( سیستان هزار هزا از 

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

                                                 
1
  201۵ص  ۵طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج  - 
2
البلدان)متن عربی، ص  مینگارد، فتوح « اپرویز مرزبان سجستان»بالذری نام این پادشاه سیستان را -

  ببعد 270و ترجمه فارسی آذر نوش، ص ( ۴01
3
    81تاریخ سیستان ،ص  - 
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وعهدهابرین جمله بکردند وخطها بدادند و ربیع ز آنجا برخاست و بقصبه  

  1«اندرشد ایمن. 

باسیستانیان. چنانکه دیده میشود در  بود نخستین برخورد اعراب این

برای فاتحان عرب مهم بود غنیمت وبرده بوده است   این قرارداد صلح آنچه

  درمیان نیست . و از دعوت مردم به دین اسالم حرفی 

   پیاده درعمل را قرارداد این توانستند نمی سیستانیان که داربود معلوم 

 این مواد با بُست مردمان ابتدا بنابرین. بپردازند را گزافی  مبلغ چنین و کنند

 کردند وحرب » زدند سرباز آن اجرای از  و کردند عتراضا شدیداً  قرارداد

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

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

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

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

ربیع از بست بعزم فارس نزد عبدهللا بن  همینکه  3مردم را غارت نمود.

به عصیان زدند وعامل  عامر حرکت کرد. مردم سیستان )زرنج( نیزدست 

 4ربیع را ازشهرو دیارخود بیرون کردند.

  میالدی( ۶۵3هـ ) 33سوم در سال  ستور خلیفۀبد عامر بن عبدهللا

را با فقهای اسالمی و منجلمه حسن بصری به سیستان  عبدالرحمن بن سُمره 

سیستان رسید، در یکی از روزهای جشن،  فرستاد. ابن ســـمــره چون به 

محاصره کرد، و او مجبورشد  ایران بن رستم را در زرنج در قصرش 

الغ( )برده ناب  دربدل دوهزار هزار)دوملیون( درهم و دوهزاروصیف 

این برکش و بست و بالد داور  عبدالرحمن بعد از 5باعبدالرحمن صلح نماید.

سور = سون = خورشید( را «)= زور» تاخت و بت معروف  

ج  درزمینداورکه گویند از  طالی سرخ و چشمانش از یاقوت بود برکند و ُرّخِ

وغنیمت فراوان تصرف نمود و چون درین  )قندهار( و زابل را نیز بگشود 

                                                 
1
   82تاریخ سیستان ،ص  - 
2
   82تاریخ سیستان ،ص  - 
3
  271-270، ترجمه فارسی ص ۴01بالذری، فتوح البلدان ، طبع قاهره ص  - 
4
   83تاریخ سیستان ،ص  - 
5
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خالفت به علی رسید، ابن َسُمره با  وقت خلیفه سوم اسالم درمدینه کشته شد و 

از سیستان به  غنایم وثروتی که در این لشکرکشیها بدست آورده بود، 

امیر بن احمد یشکری را به نیابت خود به سیستان  لخالفه رفت و دارا

ود عربی را از شهرخولی مردم زرنج دوباره شوریدند وعامل  گذاشت، 

 1هـ(.  بیرون راندند

درهمین سال جمعی از رهزنان وصعلوکان عرب تبارمقیم سیستان  

عتاب حبطی و عمران بن فصیل برجمی بر روستای  بسرکردگی حسکه بن 

برده، آنجا را غارت کردند ومدتی زرنج  زالق در جنوب غرب زرنج حمله 

طایی را عبدالرحمن بن جرو را تحت محاصره خود گرفتند. حضرت علی، 

راه نداد و او  برای اداره امور سیستان گماشت، مگرحسکه اورا به زرنج 

برگشت. بعد از آن ربعی بن کاس عنبری با چهار هزار نفر لشکر از 

مامور گشت وحسکه را بقتل  حضرت علی بسرکوبی حسکه حضور 

 2 .هـ( 3۵رساند)

ی باز هجر 3۶اوضاع سیستان نا آرام وآشفته بود، تا آنکه در سال 

عرب یعنی عبدالرحمن بن سمره که در امور سیستان  همان سرلشکر مجرب 

امیرمعاویه بن ابوسفیان )هنگام جریان  سابقه و معرفتی داشت، از طرف 

ابن َسُمره با جمعی از  شد. جنگ صفین( بحیث والی سیستان مقرر وفرستاده 

مسجد آدینه  ای سرداران عرب و فقهای اسالمی به سیستان آمد و در اینجا بن

)جامع زرنج( و مرکز تبلیغ اسالمی را قایم کرد که حسن بصری در آن 

 3اسالمی را درس میداد. احکام 

 

  کابل :سوی بلشکرکشی اعراب 

عبدالرحمن بعد از اندک اقامتی درسیستان از راه خاش و بست به 

ودند، زابلستان رفت ومردم آنجا را که ارتداد کرده ب رخج )قندهارکنونی( و 

کشید.کابلشاه مردی پرقوت وجنگ  مطیع نمود و بکابل  ازراه زور شمشیر

پیشاپیش سپاه خود  آوردلیری بودکه هرگز از دشمن هراس نداشت و در 

                                                 
1
   1۵8، ص  1، افغانستان بعد از اسالم ، ج 8۵تاریخ سیستان ، ص  - 
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شاه  »می جگید. بنابر تاریخ سیستان: قرار میگرفت و با لشکرمهاجم عرب

کابل حرب بنفس خویش همی کرد، مردی بودکه هیچکس برو برابری 

 1« بکشت تا بیست واندهزارمسلمان بردست او شهید گشت. د، بسیار نکر

دیوارهای کابل براثر پرتاب منجنیق  شگاف  معهذا پس از آنکه 

وسپاه مهاجم ازآن شگاف بدرون  برداشت و دیگر مجال مرمت میسر نگشت 

کابلشاه چاره درآن دید  شهر ریختند و به قتل عام مردم غیرنظامی پرداختند. 

 پیش آید و سردار سپاه عرب عبدالرحمن بن سمره از در مذاکره وصلح  تا با

موقتاً شر عرب را در بدل پرداخت پول و برده از سر کابل بر طرف نماید. 

کابل بگشاد و بردگان بسیار از آنجا »بقول تاریخ سیستان، عبدالرحمن  و 

 2 «بزرگان بودند....  بیاورد و بسیار 

ستان آمد و سه سال در سیستان ماند و او عبدالرحمن دوباره به سی

کشت تا مار همی گیرند  وجژ)خارپشتک( را نباید راسو  »دستور داد که 

وی بعد « تا شر ایشان دفع باشد. بسیار است، مار ومیخورند که به سیستان 

 3به بصره رفت و درراه کوفه بمرد. 

میالدی( امیرمعاویه بجای عبدالرحمن بن ۶۶1هجری)=۴1درسال

و خراسان را به عبدهللا بن عامرداد و دوسال بعد  سمره،حکومت سیستان 

ابیه)برادرناتنی معاویه( سپرده شد و  سرنوشت خراسان وسیستان به زیاد بن 

 »م(.و ۶۶۶هـ =  ۴۶)  او ربیع حارثی را به نیابت خود به سیستان فرستاد 

تفسیر آن  و  ربیع بیامد به سیستان و مردمان را جبر کردند تا علم قرآن

  4«آموختند... و بسیار گبرگان مسلمان گشتند.

  هجری به بُست و ُرّخد و نواحی زابلستان لشکر  ۴7 سال در ربیع

رتبیل، مال فراوان از آن دیار باخود به سیستان آورد  کشید و بعد از شکست 

رسم دبیران وحساب جهبذ  دیوان خراج او نهاد به سیستان و  »و
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  83تاریخ سیستان،ص   - 
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واستواران )معتمدان(  ران مال وخراج( ومستوفی ومشرفان وجابی)تحصیلدا

    1«و این همه تدبیرحسن بصری کرد.

 درسیستان زردشتی کیش  از اشارات تاریخ سیستان معلوم میشود که

ادامه داد. درطی  خود حیات به( م هفتم) هجری یکم  سده سراسر در ظاهرا

هجری )هفتم میالدی(  نهم سده یکم دهه  والیتداری عبدالعزیزبن عامردر

سخنگوی زرتشتیان سیستان  ازدهقانی بنام رستم بن مهرهرمزد یاد میشود که 

والیت، آتش  درگوشه و کنار این  و 2دربرابر والیتدار عرب بوده است.

های   ها تا مدتی دراز خاموش نگشته بود.ازجمله آتشکده  برخی ازآتشکده

در یک منزلی شمال « ویهآتشکده کرک»بزرگ ومعروف سیستان یکی هم  

خراسان در محل کرکویه بود که قدامت آنرا از زمان گرشاسپ  زرنج بر راه 

 خاموش نشده بود.  میدانستند و آتش آن هرگز 

زرتشتیان سیستان در عصر ساسانیان و قرون نخستین اسالمی در 

آتشکـده کرکویه، هنگام نیایش دربرابرآتش مقدس، این سرود را زمزمه  

  ند: میکرد

    ـته بـادا، روش         خنیده گرشاسپ ، هوشفــُرخ 

   ن می ، انوشـانوش ک     وش   ـج از پرسـت همی

    نه ، گوش ـرین به   آفـ     گـــوش     ،بــدا  دوسـت 

   ذشت و دوشــگ دی که         کوش نیـکی، همیشه

        اهـا ! خـدایـگانـا    ـــش 

  3اهیـــش ـرینــــآف بـه

عبیدهللا م( ربیع از سیستان عزل و بجای او ۶71هجری ) ۵1در سال 

همه هیربدان سیستان را » فرمان داشت که او و گشت بن ابی بکره تعیین 

   4«برافکند. گاه های گبرگان  بکشد و آتش

    دهقانان و گبرگان»  او باین قصد به سیستان آمده بود: چون

پس مسلمانان سیستان « کردند که عاصی گردندسیستان قصد  )زردشتیان( 
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پیغمبرما باخلفای راشدین این کرده اند باگروهی که با ایشان صلح  گفتند: اگر 

تا ما نیزاین کار تمام کنیم، واگرنه و نبودست ، اینجا نبایدکاری کرد  کردند 

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

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

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

گوییم این  را که داریم نه بدان داریم که   1)آتشکده( را که داریم و خورشید  

مکه، چون  خانه  را پرستیم، اما بجایگاه آن داریم که شما محراب دارید و

است و  برین حال باشد واجب نکند ]برکندن[ که جهودان را نیز کنشت 

جای  ترسایان را کلیسا وگبرگان را آتشگاه، چون همه معاهدندمیان معبد 

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

   ( 21) 2«گردد.

قرن ، دین زردشتی در این سرزمین تا بنابر اشارات تاریخ سیستان 

دهم میالدی هنوز جای خود را بطور کامل برای یازقرن  هجری= پنجم 

هجری که  434در سال تاریخ سیستان  اسالم خالی نکرده بود. به گزارش 

کافر نعمت بقصد سیستان تا بست پیش  لشکرغزنه تحت سرکردگی طغرل

 بن احمد برادر منصور امیربانصر از بست برفراه حمله کرد، ابتدا بود آمده

اسیر گرفت و بعد به  در اناردرۀ فراه  را امیرابوالفضل نصرملک نیمروز

کرکوی بستدند و  به سیستان زیانها کردند و درِ »  شد سرازیر وی زرنج س

بسیار مردم بکشتند گبرو مسلمان و غارت کردند و بگاشن شدند و حصار  

بنابرین   3«ند و گرفتند و غارت کردند.گروهی مردم کشت گاشن بستدند و 

معلوم میشود که هنوز طایفۀ زرتشتی در شهرهای سیستان به حیات خود 

 ادامه میدادند.

امرای  میالدی (  1263هق / 662بنابرتاریخ سیستان در سال ) 

هزار نفری  12بزرگ مغول از قبیل باغوارس نویین و ما غوالش با سپاه 

                                                 
1
که در بخشش ششرقی  پرستی)میتراپرستی( یکی از متقدات مردم قبل ازرواج آیین زردشتی است  خورشید - 

آنجشا از طریشق زابشل و کابشل بشه هنشد  سیستان و بیشتر درگرمسیر و زمینشداور معابشد و پیروانشی داششت و از 

 (۴01عارف ص آریانا دایره الم راه یافته وتا اقصی شر ق منتشر شده است. )افغانستان، 
2
 93تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 299،401نیزص  369تاریخ سیستان،ص  - 
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دین کرت و تمامی لشکر غور و خراسان و به همدستی شمس ال خویش 

امرای آن نواحی به سیستان فرو ریختند و در آنجا  اسفزار و فراه و نیه و 

و بسی از مردم سگزی و بلوچ و  قتل و غارت و خرابی از حد زیاد نمودند 

  2.محاصره کشیدند ز زرنج را نیز در را کشتند و مدت چهل رو 1مجوسی

  هجری بسوی کابل  ۵1والی سیستان در سال  عبیدهللا بن ابی بکر 

زنبیل » داد تا جایی که اجبارا ً تنگنای سخت قرار لشکرکشید و زنبیل را در 

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

که « عباد بن زیاد»پس از عبیدهللا بن ابی بکره، حکومت سیستان به 

چون معاویه در گذشت و یزید  خواهرزادگی داشت، رسید. و با معاویه نسبت 

مردمان سیستان گفتند نه نیکو طریقتی  »  واقعه کربال را پیش آورد، 

شورش  ئی چنین کرد، پاره گرفت یزید، که با فرزندان رسول علیه السالم  بر

ماندن در  این شورش سبب شد که عباد بن زیاد مجال     4 «اندرگرفتند.

ملیون درهم( پول نقره که در  20)سیستان نیافت و بیست هزارهزاردرم

   5 بود برداشت و به بصره برد. المال  بیت

آرام بود. و در مدت ده سال چندین حاکم  اوضاع همچنان آشفته و نا

تا  شد.والیانی که به سیستان مقرر میشدند درپی آن بودند سیستان رد و بدل 

ورگویی و زیاده را پرکنند. ز جیب های خود پیش از آنکه نوبت شان سرآید، 

آرامیهای سیستان موثر بوده  ستانی های مالی بطورحتمی در عصیانها و نا 

   6 اند.

                                                 
1
نفر زردشتی  در سیستان زندگی میکردند، مگربا 2700تا اوایل ظهور دولت صفوی در ایران، حدود  - 

ظهور دولت متعصب شیعه در ایران وتسلط برسیستان وخراسان از تعداد زرتشتیان خراسان وسیستان 

. آنها یا از ترس جان مسلمان شدند و یا مجبور به مهاجرت به نقاطی شدند که کمتر مورد آزار کاسته شد

واذیت روحانیت شیعی قرارگیرند.)رک:مراسم مذهبی واداب زرتشتیان، نوشته اردشیرآذر گشسب، چاپ 

( باری پسران نصرهللا زرتشتی )یکی از سرکردگان سپاه شاه محمودهوتکی 98ش، ص 1372سوم 

تن از کسان خود) زرتشیان( از  1200تح اصفهان ( بعد از فتح اصفهان به سیستان رفتتند و بادرف

   سیستان به اصفهان کوچ کردند.) رستاخیز قندهاروزوال خاندان صفوی ایران، از من، فصل سوم(
2
 401ص تاریخ سیستان،  - 
3
 92ص تاریخ سیستان،  - 
4
 127،چاپ جدید،ص  100ص ص تاریخ سیستان،  - 
5
 128،چاپ جدید،ص  101ص ص تاریخ سیستان،  - 
6
   108ص  تاریخ سیستان، - 
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هجری بار دیگر فرمانده نظامی عرب در سیستان ابوعبیده  ۶1درسال 

سوی کابل لشکر کشیدند، اما در مقابله با زنبیل سپاه  و برادرش  یزید به 

ز مسلمانان  به اسارت زنبیل فراوانی ا عرب شکست سختی خورد و شمار 

برادرش یزید بن زیاد  شامل بود و  درآمدند که درآن جمله خود ابوعبیده  نیز

 ۵00سیستان طلحه توانست با پرداختن  حاکم اموی  ۶2کشته شد. درسال 

سازد و خود از شغل خود  اسارت رها  هزار درهم به زنبیل، ابوعبیده را از

 1کناره گیری نماید.

م( عبدهللا بن امیه بن عبدهللا حاکم سیستان  ۶92هجری )= 7۴در سال 

تسخیر کابل افتاد و بازنبیل، به نبرد پرداخت و بر او پیروز  شد و او به فکر 

زر هدیه فرستاد و با دو هزار هزار  یک خروار  »شد و شاه کابل 

همه جا زنبیل را بگونه  اما بالذری  که  2«)دوملیون( درم صلح کرد.

رهسپار  عبدهللا بقصد نبرد بارتبیل »" ضبط کرده، متذکر میشود که "رتبیل

بست گردید. وی در آغاز پیشنهاد رتبیل را که میخواست یک میلیون درهم 

خراج بدهد و به صلح برسد نپذیرفت، وگفت هرگاه این رواق )منظور  به او 

 را پر از زر کند صلح خواهد کرد ورنه شمشیر دو رویه طاق بست است( 

به نواحی کوهستانی زابلستان  واز پیش او رویه کند. رتبیل نپذیرفت  یک کار

پرداخت. عبدهللا که خود را  عقب نشست، اما ناگهان برگشت وبا او به نبرد 

بدون اخذ حق  با ایستادگی سخت رتبیل روبرو دید، به رتبیل پیشنهاد کرد که 

هزار  300ت: میبایستی الصلح برمیگردد، اما این بار رتبیل نپذیرفت و گف

در سیستان هستی نباید با کابل جنگ  ردازی و کتباً تعهد بکنی که تادرهم بپ 

وخرابی وسوختن ]برمردم ما[ روانداری. عبدهللا با خوشنودی این تعهد  کنی 

پذیرفت و با پرداخت مبلغ معینه صلح نمود، ولی وقتی این خبر  را با رتبیل 

 3د او را از سیستان عزل کرد.رسی به عبدالملک بن مروان 

 

  :جیش الفناسرگذشت کابل و

                                                 
1
   101 -98، بوسورت، همان، ص 9۵ - 9۴تاریخ سیستان ، ص  - 
2
   108تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 108سیستان، ص ، تاریخ  113، بوسورت، ص 277فتوح البلدان بالذری، ترجمه فارسی ص  - 

 پاورقی()
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هجری به فرمانداری  78همینکه حجاج از طرف عبدالملک درسال 

شد، او از جانب خود مهلب را به خراسان و عبیدهللا بن  کل خراسان مقرر 

برگزید.عبیدهللا قبالً در زمان خالفت معاویه  ابی بکره را به حکومت سیستان 

بود و به رموز منطقه بلدیت سیستان  هجری نیز والی  ۵3 -۵1ی طی سالها

  داشت.

م( عبیدهللا به سیستان رسید و وظیفه  ۶9۶هـ ) 78به هرحال در سال 

قطعی با زنبیل را در شرق سیستان قرار داد. متعاقباً  اصلی خود جنگ 

 حکم میکرد:  عبیدهللا فرمانی از حجاج دریافت که 

با او )زنبیل( نبرد کن و باز   زد تو هستندبا مسلمانانی که ن» 

سرزمینش را به غارت دهی وقلعه هایش را ویران  مگرد تا 

 1!«  فرزندانش را اسیر کنی کنی و جنگاورانش را بکشی و 

دراین فرمان چنانکه دیده میشود از اسالم و قبول آن از جانب مردم 

ست و بود مردم دستور غارت و ویرانی ه ،دستور فقط   حرفی نیست و

هزار نفر را بسوی کابل سوق نمود و   20است. عبیدهللا سپاهی مرکب از 

فراهم آمده بودند و  خود دررأس سپاهی قرارگرفت که از مردم بصره 

سرداری سپاه منسوب به کوفه را به شریح بن هانی حارثی داد و سپس 

یدهللا را با بسوی بست و زابلستان تاخت آورد. زنبیل بدفاع برخاست و عب 

قدیم جنگی، در دهن دره های مهیب کوهستانی کشانید. زنبیل  همان تاکتیک 

و سپاه عرب او را تعقیب میکرد، اما لشکریان  به آهستگی عقب می نشست 

اموال مردم را اغتنام میکردند،  عرب که در طول راه قلعه ها را ویران و 

نداشتند. این کندی  را  آنقدر سنگین بار شده بودند که توان حرکت سریع

  حرکت در راه های دشوار گذار، فصل زمستان را نزدیک میساخت. 

   که سربازی کهنه کار بود به عبیدهللا اصرار میکرد که به غنایم  شریح

آورده اند خرسند باشند و چنان نکند که زنبیل دست از  فراوانی که بدست 

بیدهللا که هوای تسخیر و غارت بایستد. اما ع جان بشوید و در برابر ایشان 

سرانجام در دامی سخت گرفتار  کابل را در سرمی پرورانید، پند او نشنید و 

روبرو گردید  آمد. در نتیجه سپاه عبیده هللا با کمبود شدید خواربار 

                                                 
1
 118سیستان ، صبوسورت ،  - 
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وسربازانش به خوردن اسپان خود پرداختند. سپاه عرب چنان در تنگنا 

غرور خویش زیرپا نهد و از زنبیل با طلب  گرفتار آمد که عبیدهللا مجبورشد 

هزار درهم غرامت دهد  700نماید، و پیشنهاد کرد که  پوزش صلح 

از پسرانش را به نوا پیش او بفرستد. او  وشماری از بزرگان عرب و سه تن 

نافرمانی سپاه از دستورات  از زنبیل پوزش خواست و ادامه جنگ را 

واعزام  درهم  700/ 000پرداخت  فرمانده شان وانمود ساخت. پس از

گروگانهایی به نزد کابلشاه، عبیدهللا اجازه یافت که بقیه سپاهش را از دامی 

درآن گیر افتاده بودند بیرون آورد، اما اینان به سبب سرما و گرسنگی  که 

از ایشان خود را تا بست  تن ۵00شدند و سرانجام  متحمل تلفات سنگین 

پس از آنکه شکم سیر نان خوردند،  نه بودند و چون سخت گرس رساندند

  1هجری( 79همگی جان دادند.)

هیچکس از آن سپاه نماند، یا »مولف تاریخ سیستان یادآور میشود 

 2«نام کردند« جیش الفنا»چنانکه ایشان را  کشته شدند یا بمردند... 

هنگام موافقت صلح از قول کابلشاه به فرمانده اعراب پیغامی فرستاده 

 آنطورکه سعید نفیسی آن را نقل میکند: ده است و ش

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

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

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

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

  3«بودید!

  درآمد.  عبیدهللا دربازگشت به بُست از ننگ این شکست و غیظ بسیاراز پا 

در دوره اموی شاعران به عنوان ابزار تبلیغ وجلب پشتیبان برای 

توجه خاصی قرار داشتند و این شاعران درحضر  ممدوحان خود مورد 

شاعری بنام همراه بودند. بالذری از وسفربا رهبران وفرماندهان بزرگ 

حمله برزنبیل وهمچنان  اعشی همدان کوفی یاد میکند که با سپاه عبیدهللا در 

                                                 
1
   119بوسورت، سیستان، ص  - 
2
   111تاریخ سیستان، چاپ بهارص - 
3
بالذری ، ص  ، ۴۴2سال، ص  1۴00، شفا، پس از 129سعید نفیسی ، تاریخ اجتماعی ایران، ص  - 

۴08  
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شکست  با سپاه طاوسان در حمله برکابل همراه بوده است. وی به ارتباط 

عبیدهللا از زنبیل شعری دارد که از سراسرآن بوی نفرت واستخفاف 

میکند که برسپاه عرب مشام میرسد و ازتلفات غم انگیزی یاد ازعبیدهللا به 

  واردآمده بود.

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

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

 بسیارگرفتارآمد؟

 "درکابل برای ایشان بسیارسخت گرفتند وآنان را واداشتند که ازسر

ن نژادًه خویش بخورند ودر بدترین جاها ازگوشت اسپا بیچارگی،

  لشکرگاه بسازند.

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

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

  گلویتان بگیرد".

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

 حراست کرده ای؟ وغر ق درسالح بودند دزرهپوش داشتن

شان درنبرد برگزیده  بخاطرپایداری "سپاهیان گزیده که امیری آنان را

 بود،

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

  نهادند.

ودشان ترا ساالری ایشان داده اند وبرایشان امیرکرده اند، اما توناب "

  وان زبانه میکشد."اآتش جنگ هنوزبا تندی فر کرده ای، درحالیکه 

دربقیه شعرگفته میشود که، عبیدهللا سرکرده ای بسیارسختگیر وسنگ 

سربازان همچون جباری مستبد رفتار میکرد، وبدتر از آن اینکه  دل بود و با 

ست و سپاهی که درمحاصره افتاده بود، سود می ج وی از فرصت گرفتاری 

 1بهایی گزاف به ایشان می فروخت. خود به خرید آذوقه می پرداخت وبه 

اما ازاین شاعرباید پرسید که آیا کشتار مردم بیگناه وبرده کردن زنان   

بردست سپاه عرب درطول تسلط اعراب برسیستان وتجاوز  وکودکان کابل 

کیلومتر دور  نداشت؟  این سپاه چرا از هزاران برقلمرو زنبیل درد و دریغ  

 جز غارت وگرفتن برده و به این سرزمین حمله آورده بودند؟ و آیا 

 کنیزهدفی دیگر داشتند؟
                                                 

1
   120بوسورت، سیستان،ص  - 
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  کابل وسپاه طاؤوسان:

شهربست درمشرق زرنگ دومین شهر مهم سیستان بشمار میرفت 

 های خاصی برای اعراب مستقر در زرنج  و یا قلمرو ومیتوانست دشواري 

الجیشی وکنترول برقلمرو  نقطه نظرسوق شهراز  زنبیل ها پیش آورد. این

قرارگاه نظامی نیرومند از  ، جایگاه مناسبی برای استقرار یک زنبیلها

عهد حکومت  سپاهیان عرب پنداشته میشد. به همین خاطربود که بست در 

اموی به حیث قرارگاهی نیرومند نظامی فرماندهان عربی در آمد. افزون 

یا غازیان محلی برای تاخت و تاز برقلمرو زنبیل برآن داوطلبان جهادی  

آمدند و همراه بالشکرهای عربی گاه گاهی برقلمرو زنبیل  درآنجا گرد می 

پیشروی میکردند. دریکی دو مورد زنبیل ها  می تاختند و تا غزنه و کابل 

پیش رفتتند وموقعیت اعراب  دست به ضد حمله زدند، و تا بُست و زرنگ 

  حی دستخوش خطر کلی ساختند. را در این نوا

حّجاج که از خبر شکست عبیدهللا در کابل متغیر گشته بود، به خلیفه  

اگر لشکرفراوان به کابل فرستاده  نشود، هر آئینه  که  عبدالملک خبر داد

این  نامه بدربار خلیفه رسید، خلیفه  رتبیل و یارانش برآن غالب آیند. چون 

 نوشت:عبدالملک به جواب او چنین 

 

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

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

فرستادن لشکر به سرزمینی که مسلمانان در آن چنین 

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

   1."قرارگیرد،موفق باشی

 

نفر از بصره  20000هزارنفری،مرکب از  ۴0هی حجاج این بار سپا

جنگجویان کوفه را انتخاب و در تحت قیادت عبدالرحمن  نفر از 20000 و 

حجاج کلیه مواجب و حقوق این سپاه را که  بن اشعث بجنگ کابلشاه فرستاد. 

                                                 
1
 ۵3اسالم،ص  پوهاند حبیبی،افغانستان بعد از  - 
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قشون پرداخت. سربازان آن را به  دو میلیون درهم میشد پیش از پیش به این 

جیش » بود که نام  راست.  این سپاه آنقدر مجهز و مجلل اسپ وسالح بیا

 1یعنی لشکر طاوؤسان را بخود گرفت.« الطواویس

  میالدی( به سیستان  ۶99هجری ) اوایل  79 سال اواخر در سپاه این

در خطبه ایکه ابن اشعث در زرنگ ایراد کرد همه جنگ  و  مواصلت ورزید

ا خواند. درهمین وقت سپاه دیگری خود فر آوران عرب سیستان را زیرپرچم 

نامهای قاسم وصباح نیز به او  از طبرستان بسرکردگی برادران اشعث به 

بست  نمود و بقصد حمله برکابل شاه حرکت  80پیوستند. ابن اشعث درسال

  را پایگاه عملیاتی خود بسوی کابل برگزید. 

ان در سفر کابلشاه از این لشکرکشی به هراس افتاد و از تلفات مسلمان

ابرازتأسف و پیشنهاد کرد که به قرار گذشته خراج به  جنگی "جیش الفنا" 

صلح پیش اوفرستاده است  برای دستیابی به پردازد و گروگانهایی که عبیدهللا 

  سپاهساالر عرب قرار نگرفت.  اما این پیشنهاد مورد قبول  بازفرستد،

که از زمان زیاد  زنبیل)یا رتبیل( مشاور هوشیاری از خوارج داشت

زندگی میکرد. به مشورت او زنبیل از پیش سپاه طاوسان  بن ابیه درسیستان 

اشعث برادر خود قاسم را به الرخج فرستاد تا  به شرق عقب نشست . ابن 

رسید دریافت که جز بیوه زنان  درآنجا مستقر شود. قاسم وقتی به الرخج 

می نشست و سپاه  آهستگی عقب کسی باقی نمانده است. زنبیل مثل گذشته به 

گوسفند  عرب او را تعقیب میکرد، اما لشکریان عرب که در طول راه گاو و 

و اندوخته های مردم را اغتنام میکردند، آنقدر سنگین بار شده بودند که توان 

  حرکت سریع را نداشتند.  

ر، فصل زمستان را نزدیک این کندی حرکت در راه های دشوارگذا

مجبورشد جنگ فیصله کن را به بهار سال آینده  عبدالرحمن میساخت . 

حجاج اجازه خواست، ولی این چیزی  موکول کند و بنابرین توسط  نامه از 

عبدالرحمن را مورد عتاب قرار  بود که حجاج آن رانمی پذیرفت و بنابرین 

 نمود. عبدالرحمن که داد و کتباّ او را متهم به ترس و جبن و تهدید به عزل 

 مردی مدبر و دلیری بود، برآشفت و فرمان حجاج را با دستکاری در

                                                 
1
  112ص تاریخ سیستان،  - 
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اجتماع سپاه قرائت نمود که در آن برخی از رجال و سرکردگان سپاه 

بجای آنها نامزد شده بودند و نیز امر شده بود که: بدون  برطرف و برخی 

اسیر آبادیها را ویران و زنان و مردان را  درنگ بر زابل و کابل حمله کنند، 

عبدالمؤمن ربیعی مخالفت خود  نمایند. سرداران عرب چون ابوطفیل عامر و 

  : حجاج داد وگفت را با این فرمان ابراز داشتند و اولی خطابه ای برضد 

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

شود، شما درنظر حجاج پست و دون  و اگردشمن برشما چیره 

ابدی  ید بود. درحالی که این مملکت گورستان همت خواه

شماست و دیگر به دیدارعزیزان وخانواده های خود نخواهید 

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

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

امیرخود عبدالرحمن بیعت کنیم و عوض کابل به کوفه رویم و 

سپاه عرب با شخص « طرد نمائیم. اج را از وطن خود حج

  1عبدالرحمن با سوگند قرآن بیعت کردند.

 

سپس عبدالرحمن ابن اشعث عیاض بن همیان بکری سدوسی وعبدهللا 

بن عامرتمیمی را به جانشینی خود درسیستان برگزید و اولی را به حکومت 

یل صلح کرد به گماشت. همچنان بازنب بست ودومی را به حکومت زرنگ 

نخواهد گرفت و اگر  این شرط که اگر او پیروزگردد از زنبیل دیگرخراج 

طاوسان را  سپاه   2 ازحجاج شکست خورد زنبیل وی رادرکابل پناه دهد.

باخودگرفت و برحجاج بشورید و گویند در نزدیکی کوفه درهشتاد حرب، 

ن حجاج حجاج را هزیمت داد ولی در حرب هشتاد ویکم از طرف قشو 

دوباره به سیستان روی آورد ولی حاکم دست نشانده ً او  شکست خوردو 

زرنگ را بروی ابن اشعث بست ، اما مردم  عبدهللا بن عامر دروازه های 

ناگزیر چند روزی در بیرون شهر  سیستان از او حمایت کردند.عبدالرحمن 

بن  بست عیاض لشکرگاه زد، ولی مجبور شد رهسپار بست گردد. حاکم 

                                                 
1
  20،آصف آهنگ، یاد داشتهایی از کابل قدیم، ص127بوسورت، سیستان، ص  -
2
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همیان ابن اشعث را پذیرفت ولی همینکه به شهر داخل شد وی را در بند 

کرد بدان امید که با دستگیری ابن اشعث حجاج به او امان دهد و از گناهانش  

اماوقتی زنبیل از قضیه مطلع شد، به بست آمد و آن شهررا  درگذرد. 

یا  نی وتهدید کرد که اگر به او آزار رسا درمحاصره گرفت وعیاض را 

و خانواده ترا اسیر و  دهی، من از اینجا نخواهم رفت تا ترا نکشم  آسیب

و ابن  رم. عیاض از تهدید زنبیل برجان خود ترسید ااموال ترا به غارت نسپ

اشعث را با گروهی از سپاهیانش به زنبیل تحویل داد و زنبیل وی را بگرمی 

 1پذیرفت و حرمت بسیار نهاد. 

   سگزی و تازی از شمارشان که او سپاهیان بیشتر متقس میان این در

در سیستان باقی مانده بودند. در میان سپاه ابن اشعث،  هزار  میرسید  ۶0 به

عباس هاشمی وعبیدهللا بن عبدالرحمن بن  سرکردگانی چون عبدالرحمن بن 

واداشتند و زرنگ را شهر بندان  سمره وجود داشتند و اینان سپاه را بشورش 

به ابن اشعث پیغام  و آن را از دست عبدهللا بن عامر بیرون آوردند و  کردند

بود،  فرستادند که به سیستان باز گردد. چون ابن اشعث در دست شاه کابل 

شورشیان با شنیدن آوازه آمدآمد سپاه شام تحت سرکردگی عماره بن تمیم 

فو ازحجاج گردیدند. رهبران سپاه میدانستند که نمی توانند چشم ع بیمناک 

خراسان حرکت کردند وامیدوار بودند که هم قبیلگان  داشته باشند، پس بسوی 

از ایشان برخیزند. آنان هرات را به  عراقی ایشان درخراسان به پشتیبانی 

ازدی را کشتند. این  تصرف خود در آوردند و حاکم محلی رقاد بن عبید 

شورشی  م کند، وسپاه عمل سبب شد تا والی خراسان)یزید( برضد شان اقدا

گرفتار نماید.وی برخی ازسرکردگان شورشیان را  را تار ومارو عده ای را

ازقبیله او از یمن بودند توانست از زیر ساطور حجاج نجات ببخشد،ولی  که 

بنیاد واسط گردن  بفرستد و حجاج تمام آنان را در شهرنو بقیه را نزد حجاج 

   2 زد.

برادر « مفضل»ز خراسان تحت قیادت بدستور حجاج سپاه عظیمی ا

برای دستگیری ابن اشعث بسوی سیستان حرکت کرد و  یزید والی خراسان، 
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در سیستان نمود، ابن اشعث شکست خورد  در نبردهای که باسپاه ابن اشعث 

سیستان را به جرم هواداری  بسوی قلمرو زنبیل کشید وسپاهیان قتیبه  و

  ازابن اشعث ویران نمودند. 

تهدید آمیزی به رتبیل  ۀنام حجاج ز قول طبری میگوید که، یبی، احب

از او مطالبه کرد.حجاج  تهدید کرده بود که اگر ابن  نوشت و ابن اشعث را 

میلیون سپاه کشوراو را تباه خواهد  اشعث را به او نسپارد با فرستادن یک 

رسال والتاریخ خود را د ساخت.مگر مقدسی ،مورخ عربی که کتاب البدء 

میلیون  هجری درشهر بست نوشته، متذکر شده که حجاج مبلغ یک  3۵۵

وچهارصدهزار درهم را با عماره بن تمیم پیش رتبیل فرستاد، تا عبدالرحمن 

او تحویل کند. رتبیل او)عبدالرحمن( را درغل وزنجیرکشید وتسلیم  را به 

 1نمود.

باب  در هرحال سرانجام عربی که در دربار رتبیل حضور داشت

نمود .حجاج پیشنهاد کرد که اگر زنبیل ابن اشعث را  گفتگو با حجاج را باز 

پرداخت خراج معاف خواهد بود. سرانجام  بدو تسلیم کند وی تا هفت سال از 

مسلمانان تا ده سال بر قلمرو  پیمانی بسته شد که در آن شرط گردیده بود: 

هزار درهم خراج   900 زنبیل نتازند و پس از پایان این مدت وی ساالنه

  دهد.

قرار شد ابن اشعث را با تنی چند از همراهان و خانواده اش به نماینده 

تمیم تسلیم کنند، اما پیش از اینکه این کار انجام گیرد، ابن  حجاج عماره بن 

تاریخ سیستان، کابلشاه عبدالرحمن را گرفت  اشعث خود را کشت. بروایت 

این دو همبند مدتها در بند  و ی دیگردربند نهاد ویک پای او را با یک زندان

و هردو  وانداخت بودند. سرانجام ابن اشعث خود را از بامی در رخج فر

هجری(. بدستور رتبیل سرعبدالرحمن از تن جدا و 8۵)همبند جان دادند

بدین ترتیب داستان شورش سپاه طاوؤسان به  2حجاج فرستاده شد. برای 

  پایان رسید.
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  حجاج در برابر کابلشاه :بدعهدی 

هجری بعد از صلح با نیزک مامور رفتن به سیستان  8۶قتیبه درسال 

دراین  برادرش عمروبن مسلم را به سیستان فرستاد. شد،ولی پیش ازخود 

چون مردی فصیح  نزد حجاج رفت و میان اشعث بن بشر یربوغی ازسیستان 

او را به حکومت  ، ان عد از شنیدن گزارش امورسیستالکالم بود، حجاج ب

ازقول  رحالی که بیل بپردازد. ددستور داد به جنگ رت سیستان گماشت و

بیل مبنی برمعافیت ده ساله از خراج کابل سه سال بیشتر وقرار حجاج با رت

بود،سپاه عرب بسرکردگی اشعث از سیستان برقلمرو زنبیل حمله  نگذشته 

بیل ناچار شد با پرداخت مبلغی با به نبردپرداخت. رت ت با رتبیل برد و دربس

ولی حجاج این مال  حجاج گزارش داد اشعث صلح کند،اشعث موضع را به 

به قتیبه دستور داد  و هجری( 88الصلح را نپذیرفت و او را معزول کرد )

مصروف  هجری 90تا  87به جنگ رتبیل برود. اما قتیبه که ازسال  خود

رستان بود، فرصت نکرد تخا فتح بخارا وخوارزم وسرکوب کردن شورش

بیل برود، بناچارباز برادرخود عمرو را به سیستان فرستاد نبرد رت به 

عزم نبرد عازم بست گردید. کابلشاه که می دانست  وعمرو ازسیستان به 

این بارحاضرشد در بدل پرداخت  اعراب بخاطرپول وغنیمت می جنگند، 

موضوع را به  . عمرو هزار درهم خراج با عمرو صلح کند 800ساالنه 

، مگرحجاج از این سازش عمرو با به حجاج نوشت قتیبه اطالع داد و او 

ه قتیبه دستورداد شخصاً سیستان فراخواند وب بیل نیز بخشم آمد و وی را از رت

هجری بسرکوبی شورش 92تا  90  قتیبه که ازسال  1بیل بشتابد.به جنگ رت

توانست دوباره برسیستان  هجری 92نیزک بادغیسی مشغول بود، فقط درسال

شورشی برپاکرده  بیل راکه درسیستان بعد ازعزل برادرش عمرو برود و رت

  برقلمرو اوبتازد. و  بود به مصاف بطلبد

هجری قتیبه برای بار دوم در راًس لشکرفراوان  92درسال 

کشتاری عظیم درآنجا ،بقصد حرب زنبیل و بسوی  برسیستان تاخت وپس از 

میرفطروس : مردی چنگ نوازدرکوی وبرزن  ت کرد. بگفته علی بست حرک

« قتیبه»از کشتارها و جنایات  شهرسیستان که غرق درخون وآتش بود، 
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مقتولین، جاری  قصه ها میگفت و اشک خونین از دیدگان بازماندگان 

میساخت و خود نیزخون میگریست: و آنگاه چنگ خویش برمیگرفت و 

  1 م درخانه دل،اندکی شادی باید،که گاه نوروز است...میخواند: با این همه غ 

قتیبه هنگام ترک سیستان،عبدربه بن عبدهللا لیثی را بحیث نمایندهً خود 

بعد نعمان بن عوف یشکری را بجای عبدربه گماشت.  درسیستان گذاشت و 

از سیستان به بست رفت ودر بست هزار  بگفته صاحب تاریخ سیستان  قتیبه 

درجنوب بست اکنون بنام  ]این ناحیه  ارگر)قلبه( جمع کرد جفت گاو ک

سپاه همراه  و دوهزار مرد برزیگر با ادوات کشت با  هزارجفت یاد میشود[

وطوری وانمود کرد که با این  ت و به جنگ زنبیل بسوی کابل کشیدساخ

هزارجفت گاو زمینهایی را که میتواند به تصرف درآورد کشت میکند  

سپاه می نماید وتا زنبیل را شکست ندهد از نبرد دست  رف وحاصل آنرا ص

تصمیم قتیبه مطلع گردید، دچار خوف و  نخواهد گرفت. زنبیل وقتی از این 

حاضراست ساالنه دوهزار  اضطراب شد وبه قتیبه پیشنهاد نمود که 

قتیبه مصالحه  هزار)دومیلیون( درهم خراج به او بپردازد وبه این گونه با 

  2کرد.

تیبه که از این نمایش قدرت خوشنود بود واپس بخراسان برگشت ق

وحکومت سیستان را به عبدربه بن عبدهللا داد وسپس به نعمان بن عوف داد.  

 ولیدبن عبدالملک هردو چشم از جهان فرو بودکه حجاج و واین هنگامی 

سلیمان بن  زیرادرخراسان متزلزل گردید،  تیبه نیز بستند وموقعیت ق

آنجا  در سمرقند را فتح کرده و ملک بخالفت نشت وقتیبه که دراین وقت عبدال

وکیع بن حسان  زیست، چون از سلیمان بیم داشت، نافرمانی آغاز کرد.  می

و  تمیمی که از قتیبه ناراضی بود پنهانی سپاه عرب را  با خود همراه ساخت 

رزندان قتیبه بر اوبشورید ولشکریان در فرغانه قتیبه رابا یازده تن از ف

این واقعه  به نزد خلیفه فرستادند و آنها را وبرادران اوکشتند وسر وبرادر 

 3به وقوع پیوست. 96  برطبق طبری در ذیحجه 

  

                                                 
1
 ۴۴، ص1993علی میرفطروس ، دیدگاه ها، چاپ  -    
2
   120تاریخ سیستان ، ص - 
3
 278بالذری، فتوح البلندان،ترجمه فارسی ص  - 
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  حکومت یزید واعزام عمال عربی برای فتح کابل:

خراسان به حکومت  پس از میان رفتن قتیبه درماوراءالنهریا سمرقند،

رفدار یمنی ها بود. یزید بن مهلب همان کسی است که ط یزید بن مهلب رسید 

قتیبه نداشت و  ریزی دست کمی از حجاج و رحمی وخون  که درقساوت وبی

 آسیاب را بگردش اورد وکشتار نمود که از خون مقتولین  درگرگان چنان 

اکنون بعد  روزه خود را بدان نان افطار نمود.  نان پخت و گندم آرد کرد و

خود  وقتیبه، نوبت به او رسیده است. اونخست برادر از درگذشت حجاج

ق( اما دیری نگذشت که او در گرفتن خراج 97را به سیستان فرستاد) مدرک 

ستان ویزید پسرخود معاویه را بجای برادر به سی  از زنبیل ناکام گردید 

خراج کابل را حصول کند. درسال  از زنبیل گماشت. معاویه نیز نتوانست 

حکومت خراسان به  عمر بن عبدالعزیز بخالفت نشست،  هجری که 99

گماشت.  او سباک بن منذر شیبانی را به سیستان  جراح بن عبدهللا رسید و

هجری به عهدهً عبدالرحمن بن نعیم 100حکومت خراسان در رمضان سال 

تاریخ سیستان از آمدن عبدالرحمن بن عبدهللا قسری به  غانمی گذاشته شد و 

اما چنانکه معلوم است عبدالرحمن بن عبدهللا  تاریخ خبرمیدهد، ن ن درایسیستا

هجری 100سال  مالی سیستان بود که در و واقع عامل اداری  قسری در

بود به این سرزمین فرستاده  بن نعیم که فرمانده نظامی  همراه با عبدالرحمن 

  شد. 

تاریخ سیستان از نصب معارک بن صلت به حکومت سیستان سخن 

که همه این تغییرات درسال آخر حکومت عمربن  اشاره میکند  وید ومیگ

خالفت عمر بن عبدالعزیز، زنبیل   در زمان  عبدالعزیز روی داده است.

یزید بن عبدالملک  درعهد  پرداخت خراج به حکام اعراب را متوقف نمود.

هجری 100عمر بن هبیره ، والی یزید دوم درعراق ومشرق، در سال 

اع بن سوید را برای امورمالی وحکم بن عبدهللا را برای اداره نخست قعق 

  فرستاد. به سیستان  امور

لف تاریخ سیستان، ازکارهای نیک قعقاع بن سوید درسیستان بگفتۀ مؤ

رودخانه هیرمند بود که بردروازه جنوبی زرنج میگذشت  کشیدن نهرطعام از 
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د تا بمرد درسیستان این مر آبیاری میکرد. را وبوستانهای جنوب زرنگ 

 1والی بود.

هجری یزید بن غریف همدانی بحکومت سیستان گماشته 107درسال 

حواری را صاحب شرط و محدث نامدار معمر بن عبدهللا را  شد. یزید بشر 

والیت برگزید. ایام فرمانروایی یزید بن غریف در  به سمت قاضی القضات 

سختگیرانه ایکه داشت مردم سبب  روش  به  سیستان روزگار پرآشوب بود و

خوارج را برانگیخت و پنج  این شیوه حکومتداری خشم  از او بیزار بودند.

 سیستان را کشتند. تن از آنان بسرکردگی صبیح، بشرحواری رئیس شرط 

کشیده  آن تا خراسان  ه سراسر سیستان گسترش یافت ودامنۀشورش خوارج ب

ی کبشه را برای گرفتن خراج به باری بالل بن اب شد. در این میان والی،

فرستاد، اما وی بی آنکه دراین جنگ به پیروزی دست یابد به  جنگ زنبیل 

غریف درشکستن خوارج سیستان از یکسو  زرنگ بازگشت. ناتوانی ابن 

گردید که وی از والیت  بب وعدم وصول خراج کابل از سوی دیگرس

  برداشته شد. ت سیستان بحکوم اصفح بن عبدهللا شیبانی بجای او وبرکنار

هجری گذشته ازآنکه خوارج از 108بروایت تاریخ سیستان، درسال 

را تهدید میکردند، زنبیل نیز از بیرون برآن آتش روغن  درون این سرزمین 

فراوانی برخوردار بود، اما نشان داد که  میریخت. اصفح از اعتماد بنفس 

بیل ندارد وهمه رت از وضعیت ارضی واقلیمی قلمرو  شناخت چندانی

میگرفت.  هشدارهایی را که دراین زمینه مشاورن محلی به او میدادند ناشنیده 

تازد، اما در دام تاکتیک بیل بسعی کرد تا درزمستان برسرزمین رت باری

بیل را میخواست معابرصعب العبورقلمرو رت . اصفحرتبیل گیرافتاد جنگی 

بیل با فروگرفتن راهها ر آمد ورتدر ناحیه تنگی گرفتا مگر پشت سرگذارد، 

 هجری(. 109از پای درآورد) اصفح وشمارزیادی از نیروهایش را 

بفرستد. نخست  والیت داران تازه ای به سیستان  خالد قسری مجبورشد

محمدبن حجرکندی و در پی اوعبدهللا بن ابی برده بن موسی اشعری را که  

                                                 
1
 12۵تاریخ سیستان، ص - 
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شعبان  -به سیستان فرستادشورش صبیح خارجی را درخراسان شکسته بود،  

 1.-هجری  111

 

 عربی :غارت مردم بومی توسط عمال 

مرتبه برادرخود اسد رابه خراسان  خالدبن عبدهللا قسری دو

به حکومت  10۵هشام بن عبدالملک درسال  فرستاد.مرتبه اول از جانب 

به  106اسد درسال  و خود نمود سد را درخراسان جانشین ا ومنصوب شد،

گردیزی روایت میکند  هجری درخراسان بود.  109تا سال آمد وخراسان 

خلیفه برای  اسد بن عبدهللا و برادرش اشرس بن عبدهللا قسری، حکام » که: 

تصرف امالک کسان، جماعتی را تازیانه زدند و دستهای جماعتی دیگر 

 2« کردند. رانعل 

« ایهالبدایه والن»داکتر شجاع الدین شفا از قول ابن کثیرمؤلف 

میلیون حقوق  20قسری والی خراسان عالوه بر خالد بن عبدهللا »مینویسدکه: 

امالک خود درخراسان بدست آورد،  ساالنه خود، یکصد میلیون درهم از 

میلیون درهم صاحب  باضافه اینکه پسرش از امالک متصرفی خود ده 

   3« میشد.

 117سال  خالد وبرادرش اسد معزول شدند.وبار دوم در109در سال 

باز اسدبن عبدهللا از جانب  116اثیر درسال  هجری وبه گفته این 

 امارت خراسان وماوراءالنهر با او برادرحکومت خراسان یافت. وچهارسال 

 قول طبریحبیبی از  4در بلخ درگذشت. 120در ربیع االول سال بود، و

ن م( دهقان هرات در بلخ به اسد ب737هجری )= 120در سنه  مینویسد:

هدایایی به قیمت پنج میلیون درهم تقدیم داشت که در آن جمله  عبدهللا قسری 

ابریق های سیمین و زرین و دیباهای مروی و  دوقصر از طال و نقره و 

بود. و این هدایا صحن خانه  قوهی و هروی و کره یی از طالی ناب 

                                                 
1
    1۵۵،بوسورت، ص 279بالذری، فتوح البلدان ص - 
2
  72، پنج نقد برکتاب ، تولدی دیگر، ص 112خبار، ص زین اال - 
3
  32۵ص ، 9،بحواله بدایه و النهایه، ج 72شجاع الدین شفا، پنج نقد برکتاب تولدی دیگر ص - 
4
 72شجاع الدین شفا، پنج نقد برکتاب تولدی دیگر ص - 
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ن تازی حکمرا حکمران را پر کرده بود. این ارمغانهای دهقان هرات که به 

 1در بلخ تقدیم شده بود، به ارزش پنج میلیون درهم بوده است.

گزارش بالذری نشان میدهد که زنبیل مردان کوچکتر ازحجاج راکه 

به دیدهً استخفاف  پیروی میکردند، خوار میشمرد و از راه وروش وی 

بیل از عبدالملک به خالفت رسید، رت د بن درایشان مینگریست. وقتی یزی

برآن قوم گرسنهً » گفت: و خراج به کارگزاران خلیفه سرباز زد  پرداختن

دیار ما می  ازنماز سیه شده که موزه هایی از برگ خرما به پا داشتند وبه 

 ، گفتند :"پریشان شدند." گفت:«آمدند چه افتاده است؟

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

تورا چه افتاده که باج » بیل را گفت:نیز کسی از تازیان رت   « پذیرترند.ودل

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

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

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

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

جی ونیز ابومسلم خرا بیل پس از آن به کارگزاران بنی امیه رت «باز ستانید.

  2پرداخت.نمی

گفتنی است که آن دسته از فرماندهان و والیان عربی که از 

االتفاق نمی توانستند در به سیستان می آمدند، ب سرزمینهای مرکزی خالفت، 

همگی نیروی کابلشاهان،  ها کاری از پیش ببرند. گویی آنان  بیلبرابر رت

گرفته بودند.  وارادهً مردم به ایستادگی ومقاومت در برابرتازیان را دست کم 

فرماندهان عرب نتوانستند دشواریهای ارضی وآب وهوای ناسازگار 

 در ومهمتر ازهمه ناحیهً برکشیده وسردتر زابلستان وغزنه را زمینداور 

بودند که  در راًس یعقوب لیث وبرادرش عمرو . تنها عیاران سیستان و یابند

توانستند درشرق سیستان تا زابلستان  باشناخت وتجربه ایکه از محل داشتند 

  وکابلستان پیروزی های بدست آورند.

                                                 
1
  219، ص1حبیبی، افغانستان بعد ازاسالم ، ج  - 
2
 279، بالذری، ص 1۵۵بوسورت ، سیستان، ص  - 
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حکومت عبدهللا بن ابی برده در سیستان هفت سال طول کشید  دورۀ

سرزمین حکومت رانده است. تا آنجا که سال دراین  وکمتر حاکمی این همه 

وآرامش گذشت. تاریخ سیستان حکومت  معلوم است این مدت دراز در صلح 

درگماشتن محدث معروف  خردمندانه و عدالت پسندانه عبدهللا و اقدام او را 

سیستان را می  مکتب بصره عبدهللا بن حسین، معروف به ابوحریربه قضای 

از مسجدی یاد میکند که عبدهللا بن ابی برده ستاید. همچنین این تاریخ 

مستغالت فراوانی خریده برآن وقف  نزدیک دروازه فارس زرنگ برآورد و 

میگوید: این مسجد تا روزگار وی) یعنی تاسالهای میانی سده  کرد. مولف 

 این حاکم با همه تدبیر و 1میالدی(هنوز برجای بود. پنجم هجری =یازدهم 

بن عاصم عقیلی جزری که درسال  خود ابراهیم  زیرکی توسط جانشین

والی جدید عراق  هجری به سیستان از سوی یوسف بن عمرثقفی 119

درآخر کشته  تمام دارایی او مصادره و گماشته شده بود، زندانی و شکنجه و

هجری یعنی تا پایان زندگی هشام درسیستان 12۵شد. حاکم جدید تا سال  

بیل که در دوران حکومت خود برقلمرو رتنیست  وهیچ اشارتی   2باقی ماند.

  تاخته باشد. 

م( یزید سوم منصور بن جمهور را از  7۴3هـ )=12۶درشوال سال   

برداشت وبجای آن عبدهللا پارسا، پسر عمربن عبدالعزیز را  حکومت عراق 

پارسا، حرب بن قطن هاللی را به حکومت سیستان  بجای او گماشت. عبدهللا 

پریشان بود.  دوره ای بسیارآشفته و ما دوره والیت داری حرب فرستاد، ا

اعراب سیستان را دراین  تاریخ سیستان آغاز درگیری فتنه وتعصب درمیان 

کشمکش های  تاریخ قرارمیدهد، اما نشانه های آشکاری در دست است که 

قبیلوی اعراب چندین دهه پیش ازاین آغاز شده بود. نفاق عمده درسیستان 

بکربن وائل بود، و درمیان گروه  ند سالهای گذشته، میان قبایل تمیم ومان 

خوارج، بویژه ازارقه ریشه های ژرف داشته است. این  اخیرهمدلی با 

محلی حرب بن قطن را هراسان ساخت تا  هیّجان و اضطراب میان اعراب 

به جانشینی خود گماشت.  ترک گفت و سواربن اشعررا  آنجاکه سیستان را

                                                 
1
  127تاریخ سیستان، ص  - 
2
   128تاریخ سیستان، ص  - 
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بجای او  هللا پارسا باشنیدن خبرجبن حرب بن قطن، سعید بن عمر را عبد

میالدی وارد سیستان  7۴۵هجری= اکتبر 128فرستاد وسعید درمحرم سال 

سوار بن اشعر که از تمیمیان بود درطی مدتی که والیان عراق پی  گردید. 

یکی ها زیرلوای  یافتند، قدرت خود را نگهداشت ، اما بکری درپی تغییر می 

)یعقوبی، بجیر( متحد گردیدند. بحتر فرمانی از   ازاعضای خود بنام بحتر 

وخود راحاکم سیستان وکرمان  زبان عبدهللا بن عمر عبدالعزیز جعل کرد 

طرفداران تمیم بود  خواند. والیتدار واقعی یعنی سعیدبن عمر که خود از 

میان  م عیاری بدست آورد. بنابرین جنگ تما نتوانست شناسایی بکریها را

و طی آن عالوه از جوانان،  دوگروه درگرفت که مدت دوسال دوام کرد

و بدان سبب آن حرب را  بزرگان و پیران سیستان نیز کشته شدند بسیاری از 

  1نامیدند. « واقعه الشیوخ»

اکنون در زرنگ قدرت دردست غوغا ومردم شورشی بود.تودۀ مردم 

هجری(، اما چندی 130برگزیدند)  امیری خویش سوار بن اشعر را به 

 از را نیز بدست آنان کشته شد، بحتر و نگذشت که سوار از چشم مردم افتاد 

از پای  و شهر بیرون کردند وسرانجام وی را در بیابان دریافتند 

درآوردند.عوام الناس امیری تازه بنام هیثم بن عبدهللا البعاث رابرگزیدند،بدان 

 2سیستان)منظور زرنگ است( راه ندهد.که هیچ بکری رابه  شرط 

های  در این ایام قیام ابومسلم خراسانی برضد سلطه اموی به پیروزی

بن سیار آخرین فرمانده اموی درخراسان به غرب  دست یافته بود ونصر 

مرد به  3000ابومسلم نیرویی مرکب از عقب نشسته بود. درهمان روزها 

فرستاد. مالک به پای دروازه  تان فرماندهی مالک بن هیثم خزاعی به سیس

 شهر را به مردم شهر دستور داد تا دروازه های  های زرنگ رسید و

حاکم اموی را با نیروی هزار نفری او به وی تسلیم کنند، اما  بکشایند و

سپردن او به دست کسی  خیانت به امیری که خود برگزیده بودند و مردم از 

زدند و حاضر شدند یک میلیون درهم داشت سرباز  کشتن او را  که قصد

                                                 
1
 132 -130تاریخ سیستان، ص - 
2
 133 -132تاریخ سیستان، ص  - 
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بدهند. مالک این پیشنهاد را پذیرفت  فدیه بپردازند و والی را از مرگ نجات 

 1درآید. و پس از آن اجازه یافت به شهر وکهندژ آن 

ایران وافغانستان  بر عرب استیالی نتایج نخستین  شایان ذکر است که  

عرب بدین سرزمینها بود. از عشایر  مهاجرت دسته جمعی ماوراء النهر،  و

سپاهیان عرب به منطقه  زمان معاویه سنت اسکان واستقرارخانواده های 

طخارستان،  خراسان بزرگ) نیشاپور، طوس، مرو، بلخ، فاریاب، سرخس، 

خوارزم، سغد و بخارا، سمرقند وسیستان وبست( آغاز شد. اینان با این 

مستعمرات آباد مستقر شوند و  که برای همیشه دراین سرزمین ها و برنامه 

بی آب وعلف خویش بازنگردند، دسته دسته  سوزان و دیگر به بیابانهای 

 2شدند. می  وارد سرزمین های اشغال شده 

اعراب فاتح پس از استقرار در ایران و خراسان ، بهترین اراضی و 

محلی را با زور متصرف شدند. بقول یاکوبسکی، با  باغات و مزارع مردم 

زمینهای شخصی به مالکیت مالکان یا  ود اعراب به ایران، بسیاری از ور

زمینها مورد استثمار مالکان  امیران عرب درآمدند و خرده مالکان پیشین این 

 3قرار گرفتند. عرب، که تدریجاً به فیودالهای بزرگ و کوچک تبدیل شدند، 

ر پس از روی کار آمدن عباسیان بازهم لشکرهای عرب برای تسخی

سیستان دست به عملیات جنگی با کابل شاهان میزنند ولی  کابل  از طریق 

به فتح کامل کابل نمیگردند تا اینکه در سال  هیچیک ازاین لشکرهای موفق 

برداشتن رتبیل کابل را فتح  هجری یعقوب لیث صفاری با ازمیان  258

  دین اسالم را در این ناحیه قایم میکند. میکند و

 

 

 

 

 

                                                 
1
  ، ۶0،یعقوبی، البلدان، ص13۵-13۴تاریخ سیستان، ص  - 
2
  ۴13، ص 1داکترشجاع الدین  شفا، پس از هزار وچهارصدسال، ج  - 
3
ترجمه فارسی،  دوره باستانی تا سده هجدهم،نوشته گروهی از مستشرقین شوروی، تاریخ ایران از - 

   1۶۵ص 



 54                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

 

 

 

 

  فصل دوم 

 

  خوارج در سیستان جبنش 

  م ( 866-696 –هـ  78-251) 

 

 
 :مدخل

قرنهای هشتم و  ،محقق و مستشرف معروف شوروی ،بقول برتلس

هجری ( با آنکه برای خالفای اموی و عباسی  م میالدی ) دوم و سوم ـــــنه

سکنه غیر عرب و بسط مالکیت  دوره فتوات پی در پی و غارت و تاراج 

بود . معهذا در  و ایجاد شکل اشرافی استثمار اراضی و نشر اسالم عمده 

طول این دو قرن ده ها و صد ها نهضت ملی رخ داد که کشاورزان و 

دهقانان بنابر جور و ستم عمال عربی و طرد انها از سرزمین خویش ،  

  ً  در آن شرکت داشتند . وسیعا

)قرن دهم   فاطمبان اگر بتوان به خبری که نعمان قاضی »  همو گوید: 

م ( داده است ، اعتماد کرد ، در طول مدت قرن های هشتم و نهم میالدی در 

هرات و سیستان و ماوراء النهر و نساء و طوس و ابیورد و نیشابور و  

جنبش و  109طبرستان و کرمان و پارس و ری و نقاط دیگر ،  اصفهان و 

ده و همة این جنبش ها معموالً صبغه مذهبی بر پا ش قیام دهقانی با و رنگ و 

مدعیان پایان یافته و یا آن که رهبران  یا  با شکست قطعی و ناکامی کامل 
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مصالح شخصی کرده  آنها ، پس از رسیدن به مقصود منافع توده را فدای 

  1ن خالفای عباسی با ابومسلم کردند.اند. چنانکه نخستی

این حقیقت را بخوبی  ناکامی های مداوم قیام های مردم در خراسان ،

دستگاه خالفت به هیچ وجه حاضر نیست از سلطة خویش  روشن ساخت که 

فقط با تغییر و تبدیل رجال و کارمندان ناقابل و  بر خراسان دست بشوید. و 

اعتماد بآنجا می خواست سکوت و  ظالم و گماشتن اشخاص الیق و مورد 

تعویض تمام حکام سرزمین  اً آرامش را در خراسان تأمین کند . چنانکه تقریب

م ( باید بدون  782  -779هـ ) 195-163، خالفت شرقی را طی سال های 

خالفت  تردید از همین جهت دانست که به هیچ وجه دردی را برای دستگاه  

 دوا کرده نه توانستند . 

در خراسان ، اگر چه آن همه قیام ها ) که جوهر آنرا دفع ظلم و 

 و انتقام از خونسیستم غیر عادالنه خراج و جزیه  لغو استبداد عربی ، و 

طرف نیرو های خالفت سرکوب میشدند،  ( بشدت از تشکیل میداد ابومسلم

ضد سلظه عربی ، بزودی  ولی باز هم آرام ساختن احساسات و هیجانات 

میدهد  نگاهی مختصر به سیر وقایع سیستان بخوبی نشان  امکان پذیر نبود . 

الش ها و کوشش های دستگاه خالفت برای آرام ساختن اوضاع ، که تمام ت

 است. قسمت از خاک ما نقش بر آب شده  این 

، هیچ سالی هم نبود که اول حکومت اسالمیدر طول دوصد سال  

عربی خالفت را از  دست به طغیان نزده باشند و عمال  در سیستان مردم

این  پر توان فکری در  شهر و دیار خود بیرون نرانده باشند . دو جریان

ناحیه موازی هم رونق داشت . جریان فکری اول عقاید و افکار خوارج بود 

جریان دومی تشکل سازمان عیاران و جوانمردان بود. هر چند که جریان  و 

سیستان سالها پیشقدم بود، مگر جریان دومی پخته تر و قاطع تر  اولی در 

  و جریان را ذیالً مطالعه می کنیم :سیر تاریخی این د عمل کرد ، که اینک 

 

 خوارج چه کسانی بودند؟

                                                 
1
 85 -76برتلس، ناصر خسرو واسماعیلیان، ترجمۀ ح. آرین پور، ص  - 
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اجتماعی آن  -بررسی پیدایش ورشدجنبش خوارج و علل سیاسی  

ونیزبررسی تطورتاریخی این نهضت ومبارزات سرسختانه خوارج علیه 

ً از دیدگاه جامعه شناسی  اشرافیت اموی وعباسی، مسئله ایست که خصوصا

 ی اهمیت زیاد است.فرقه های اسالمی دارا

 خوارج در اصل به آن دسته از مسلمانان گفته میشد که بعد از جنگ 

یی از سربازان از لشکرهای   هـ( عده37صفین ومسئله حکمیت در سال )

یی گردن نه  خلیفه چهارم خارج شدند و سوگند یاد کردند که به هیچ خلیفه

آن تاریخ این دسته نهند و جز حکم قرآن، هیچ حکمی را بکار نبندند. از 

خوارج نامیده شدند و بعدها در عالم اسالم سر و صدای بسیار براه 

 1انداختند.

 به عقیده خوارج، خلیفه را باید اجماع مسلمانان انتخاب کنند و مردم حق »

ترین شخصی را اگر شایستگی نشان داده باشد، بخالفت برگزینند،  داشته باشندگمنام

اند از عرب و غیرعرب از   باید تمام کسانی که اسالم آوردههمچنین به عقیده ایشان 

جزیه و خراج معاف باشند و زمین باید ملک جامعه اسالمی باشد و درمیان اعضای 

  2.«جامعه اسالمی تفاوتی شدید ازلحاظ فقیر وغنی وجود نداشته باشد

 ماده اصلی تعلیمات خارجیان عبارت بود از شناسایی تساوی همه 

بودند که در سرزمین های گشوده توسط مسلمانان ،  .خوارج معتقد  .مسلمانان

کنندگان خراج و مالیات سرانه هستند تسلط  مؤمنان بر اهل ذمه که پرداخت 

خود خراج و جزیه سرانه نپردازند،در داخل  و حکومت داشته باشند، ولی  

ده باید باشد. اراضی نواحی فتح ش جامعه اسالمی باید مساوات کامل برقرار 

  تعلق به جامعه اسالمی داشته باشد...

                                                 
1
 ، شناسششی اسششالم میرفطششروس، علشی ، 13ص  133۵زنشدگانی یعقششوب لیششث بقلشم حسششین یزدانیششان، چششاپ  - 

 97ص ، نهم چاپ
2
، علشی میرفطشروس ، اسشالم 167، از ازمنۀ قشدیم تشاقرن هشژدهم، ترجمشه کشریم کششاورز، صتاریخ ایران - 

خالفت وجانشینی پیغمبر، امشری انتخشابی ونشه انتصشابی والزم نیسشت کشه خلیفشه : » 90، ص 2شناسی ، ج 

عرب و از قبیلشه قشریش باششد. خالفشت غیشر عشرب و حتشی غالمشان نیشز روا وجشایز اسشت، تنهشا ششرط خالفشت 

بشه روایشت طبشری، ششبیب خشارجی « این است که شخص خلیفه، بشا تقشوا، عشادل و شمششیرزن باششد. رهبری

معتقد بحکومت شورایی بود که نه تنهااز قبیله قریش بلکه از همشه قبایشل وبراسشاس انتخشاب ممکشن بشود. ) 

 3۶2۶_ 3۶2۴طبری ، ص 
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خوارج دشمنان آشتی ناپذیر زمین داران بزرگ مسلمان و مخالف 

بزرگ اربابی بوده اند.ایشان اصوالً مخالف  وجود امالک خصوصی 

برخی از خوارج معتقد  .بوده اند ی در داخل جماعت اسالم نابرابری اجتماع

مسلمان نمی تواند  اید بی درنگ آزاد شود و بودند که برده چون اسالم آورد ب

سوم  بدین قرار نهضت خوارج از قرن هفتم تا نهم میالدی )اول تا  برده باشد.

هجری( جریانی بود متکی به عوام الناس ،مبین نظرهای سیاسی ریشه دار و 

برای آنزمان . خوارج از دین بیشتر و در درجه اول برای توجیه  اصولی 

  1استفاده میکردند. ویش نظریه سیاسی خ

خوارج در قرن هفتم میالدی مبارزان آشتی ناپذیری بودند که علیه 

خوارج دلیرانی  میکردند وستمگران را مرتد اعالم میداشتند. ظلم وستم پیکار 

 جان در راه امر و مقصود خویش آمادگی داشتند. بودند که همیشه برای نثار 

و ایمان  دبهای گرانی از دست میدادن ایشان زندگی را در عرصه پیکار به 

یکی از  خواهد بود. داشتند که تاوان خونشان نعمات و خوشی های بهشت 

اجازه  خصوصیات و ویژگی مبارزه مسلحانه خوارج این بود که زنان در آن 

هـ( پیشوای نامدار 79-71ام حکیم زن قهرمان ازرقی ) شرکت داشتند.

  ارات فراوان بدست آورد و مشهور شد...مبارزات خارجیان افتخ خوارج در 

در مسایل دینی خوارج چندان فرقی باسنیان نداشتند.یعنی با صورتی 

برخی از  ، تفاوت چندانی نداشتند.اولیه خود داشته اسالم در دوران که 

 را قبول نداشتند. (ولی اصل )رأی ( را قبول داشتند خارجیان اصل )اجماع

تقدیس اولیاء هللا را  دانستند و  ا جایز نمیجز حج ، زیارت محلی دیگر ر

در میان « خارجی »مگر به تدریج زیارت شهیدان  حرام می شمردند.

. خاطر امر خوارج هالک شده بودند  ایشان تکوین یافت . شهیدانی که به 

تشریفات دیگر دینی و  خوارج از لحاظ برگزاری دقیق  روزه و نماز و 

 2. متاز بودندیری در مسائل اخالقی مسختگ

به کوفه  و پس از واقعه تحکیم، این دسته از عربستان خارج شدند

از اذیت دستگاه خالفت درامان  وبین النهرین مهاجرت کردند،ولی درآنجا

                                                 
1
 58ص ،تهران، 1348پطروشفسکی،اسالم درایران، ترجمه کریم کشاورز،طبع  - 
2
 60 -59همانجا، ص  - 
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نبودند. سرانجام خوارج به ایران روی آوردند و عده یی از آنها به شهرهای 

وچ کردند. فارس وکرمان و سیستان که از مرکزخالفت فاصله داشت ک

 بزودی گروه های محلی ناراضی از اوضاع هم طرف خوارج راگرفتند و

بیگاه برعمال و دست نشاندگان خلفا خروج میکردندو برای دستگاه  گاه و

فراوان تولید مینمودند. این گروه ناراضی نیزبه سبب  خالفت درد سر

 همکاری با خوارج بعدها خارجی شمرده می شدند. 

که مهاجرت خوارج از بصره و بین النهرین و باید ملتفت بود 

خلیفه چهارم  پیگرد و تمرکزشان درکرمان وسیستان بیشتر بعلت پیکار

ً سیستان از دیرگاهی برای  ومعاویه وجانشینانش بود. خراسان ومخصوصا

گروه خوارج که در بین النهرین از اهمیتش کاسته  نشو ونمای افکار وعقاید

 شده بود، جای امنی بود.

 خالفت معاویه اندیشه خروج برفرمانروای جباروخدانشناس)  دردورۀ

)پروردگارا! « ربنا اخرجنامن هذالقریه الظالم اهلها »بازتابی ازآیه قرآنی 

مارا ازدهکده ستمگران بیرون ببر(، ریشه های ژرفی درمیان خوارج دوانید 

لوص ایمان و آنان خود را از بیشتر مسلمانان جدامیکردند. اعتقاد اینکه خ

تنها آزمون آدمی است، گونه ای تساوی طلبی بنیادی بود که برجامعه 

خوارج غلبه داشت. امتیازات نسبی، حتی درمورد قبیله قریش که قبیله خود 

پیامبر بود اهمیتی نداشت. این جنبش تساوی طلبی اجتماعی به پاره ای از 

که دراوایل دوره  اقوام غیرعرب درون امپراتوری اسالم سرایت کرد. بویژه

اسالمی با این اقوام همچون موالی یا شهروندان درجه دوم رفتار میکردند. 

درایران پاره ای رنجشها و ناخرسندی از فاتحان عرب درکانال مذهب 

 1خارجی افتاد.

عقاید واقعی خوارج درمنابع اسالمی  به نظر علی میرفطروس دربارۀ

 دستخوش جعل و تحریف شده است. اساساً سکوت شده ویا عقاید واقعی آنان

که در کینه توزی نسبت به خوارج وجعل و  یاد آورشد این باید با وجود

شان مؤرخان شیعی بیش از دیگران فعال بوده اند، چرا  تحریف کردن عقاید

                                                 
1
ادموندکلیفورد بوسورت، تاریخ سیستان، ازآمدن تازیان تابرآمدن صفاریان ، ترجمه حسن انوشه ،  -

  8۶ص
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که بهرحال،حضرت علی )امام اول شیعیان( بدست خوارج به قتل رسیده 

  1است.

 خالفت حضرت علی ومعاویه  پیکار های خوارج درتمام دوران

ویزید)پسر معاویه( و جانشینان شان ادامه داشت. پس از سرکوب خونین 

نان بقتل رسیدند، حضرت علی تن آ 1800که  «نهروان»خوارج در جنگ 

 :گفت 

درعهد  2.«تنها مرایارای آن بود که چشم فتنه)خوارج( برکنم»

. به تصریح معاویه نیز این فرقه مورد پیگرد شدید قرار داشتند

سیزده (»طبری، تا هنگام مرگ یزید، زیاد وپسرش )عبیدهللا

هزارکس ازخوارج را کشتند وعبیدهللا چهارهزارتن از آنان را 

و حرارت  عبیدهللا به منظور کاستن از شور  3«به زندان کرد.

رالخت کرده « خوارج»تا نعش های زنان  ، فرمان دادآنان

 4.ندوبرهنه درعصه کارزارباقی گذارد

 

 » طبری علل استقبال مردم را ازخوارج چنین گزارش میدهد: 

نیز بسیاری از آنان که حجاج )ظالم  بسیاری از مردم که دنیامیخواستند و

ترین حاکم اموی درعراق( به سبب مال یا مظلمه یی درطلب شان بود یا 

  5«کشته بود، روی به خوارج آوردند. آنان که حجاج کسان شان را

هرجای خوارج بیرون  »ریخ سیستان نیزتاکید میکند که: مولف تا

 6« آمدندو مردم ــ خاص وعام ــ بدیشان پیوسته همی گشت.

 و مولف  رهبران خوارج عناصری آگاه وشجاع ودرستکاری بودند

درباره قَّطری یکی از تندروترین رهبران « مجمل التواریخ والقصص»

قطری بن الفجاعه پیدا شد  7۴و اندرسال  »خوارج )ازارقه( مینویسد: 

                                                 
1
  8۴، ص 2علی میرفطروس ، اسالم شناسی ، ج  - 
2
 ۴، پ92، ص 1اسالمشناسی ، ج  - 
3
  31۵0،ص  7تاریخ طبری، ج  - 
4
 ۶1، ترجمه کریم کشاورز، ص پطروشفسکی ، اسالم در ایران  - 
5
 3۵97، 3۵8۵، ص 8طبری ، ج  - 
6
 109تاریخ سیستان ،ص - 
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مهتر خوارج وسخت فاضل وفصیح ،چنانکه خطبه های او را نسخت همی 

 1«و اهواز و آن حدود را بگرفت. کردند

 موسی پسر طلحه بن عبدهللا  7۵بروایت تاریخ سیستان تا آغاز سال 

هجری( بود که سکه های قطری بن  7۵والی سیستان بود. در این سال )

قطری در  2ازارقه سیستان درسکه خانه زرنگ ضرب گردید.فجائه ، رهبر 

بود و احتماالً پاره ای آشوبهای داخلی سبب  این ایام دراوج قدرت خود

 گردیده که خوارج یا همدالن ایشان مؤقتاً در زرنج قدرت را بدست گیرند. 

 

  جنبش خوارج در سیستان :آغاز

 و نمای افکار و  خراسان و مخصوصاً سیستان از دیرگاهی برای نشو

عقاید گروه خوارج که در بین النهرین از اهمیتش کاسته شده بود، جای امنی 

 بود.

 اند که: قطری بن فجاعه  آغاز جنبش خوارج در سیستان نوشته دربارۀ 

یکی از پیشوایان معروف خوارج قبالً با عبدالرحمن بن سمره به سیستان 

پس از آنکه  .ی آگاهی داشتآمده بود و از وضع جغرافیائی آن جا بخوب

کرد، قطری کسان خود  ه را بر خوارج در بصره و عراق تنگحجاج عرص

و طولی نکشید که نواحی کرمان و سیستان پر از  3را به سیستان فرستاد.

شان بیشتر از قدرت نظامی دستگاه خالفت در این   خوارج شد و قدرت

 نواحی گردید.

 درت بیشتری یافته بودند و یکی چون درین وقت خوارج در سیستان ق 

» از معاریف مقیم سیستان موسوم به عبدهللا بن عامر آنانرا رهبری میکرد

ومردمان سیستان همه شیعت عبدهللا بن عامر بودند و او از بزرگان سیستان 

سر عبدهللا بن عامر در »حجاج به عبدالرحمن دستور داده بود که  4«بود.

                                                 
1
 303مجمل التواریخ والقصص ، ص  - 
2
 11۴بوسورت، تاریخ سیستان از ..، ص  - 
3
سال پیشوای خوارج بوده وبلقب امیرالمومنین خوانده  20: قطری 1ح  131تاریخ سیستان، ص  - 

 79امیه ظفریافت و سرانجام در طبرستان از دره بزیر افتاد و کشته شد) بنی میشد وبارها بر لشکرهای

 هـ(.
4
 1۴3 -1۴2تاریخ سیستان ،ص  - 
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عبدالرحمن که هنگام ورود به سیستان نان ولی   1«وقت نزدیک من فرست.

و نمک عبدهللا بن عامر را خورده بود، از انجام این کار انکارکرد، اما 

 بسوی کابل به بست رسید و رتبیل را دنبال کرد.

 به هرحال حجاج که از گرفتن خبر شکست عبیدهللا در کابل متغیر 

نفر از  20000از گشته بود، بعد از استیذان شام، مجدداً سپاهی مرکب 

نفر از جنگجویان کوفه را انتخاب و در تحت قیادت 20000بصره و 

عبدالرحمن بن اشعث بجنگ خوارج و فتح کابل فرستاد. حجاج کلیه مواجب 

و حقوق این سپاه را که دو میلیون درهم میشد پیش از پیش به این قشون 

پاه آنقدر مجهز پرداخت کرد. سربازان آن را به اسپ وسالح بیاراست. این س

یعنی لشکر طاؤوسان را بخود « جیش الطواویس»و مجلل بودکه نام 

 2گرفت.

 میالدی( به سیستان  ۶99هجری) اوایل  79این سپاه در اواخر سال 

همه جنگ ،مواصلت ورزید. و درخطبه ایکه ابن اشعث در زرنگ ایراد کرد

سپاه دیگری  آوران عرب سیستان را زیر پرچم خود فراخواند. درهمین وقت

از طبرستان بسرکردگی برادران اشعث به نامهای قاسم وصباح نیز به او 

پیوستند. ابن اشعث بست را پایگاه عملیاتی خود بسوی کابل برگزید. کابلشاه 

از این لشکرکشی به هراس افتاد و از تلفات مسلمانان در سفر جنگی جیش 

ر گذشته خراج به پردازد و و پیشنهاد نمود که به قرا الفنا ابراز تأسف کرد

گروگانهایی که عبیدهللا برای دستیابی به صلح پیش اوفرستاده است 

 بازفرستد. اما این پیشنهاد مورد قبول سپاهساالر عرب قرار نگرفت. 

بیل مشاور هوشیاری از خوارج داشت که از زمان زیاد بن ابیه رت

اه طاوسان به درسیستان زندگی میکرد. به مشورت او زنبیل از پیش سپ

شرق عقب نشست . ابن اشعث برادر خود قاسم را به الرخج فرستاد تا 

درآنجا مستقر شود. قاسم وقتی به الرخج رسید دریافت که جز بیوه زنان 

کسی باقی نمانده است. رتبیل مثل گذشته به آهستگی عقب می نشست و سپاه 

ه گاو وگوسفند عرب او را تعقیب میکرد، اما لشکریان عرب که در طول را

                                                 
1
  1۴۶تاریخ سیستان ،ص  - 
2
 123بوسورت، تاریخ سیستان از برآمدن اعراب تا ..ص - 
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و اندوخته های مردم را اغتنام میکردند، آنقدر سنگین بار شده بودندکه توان 

شوارگذار، فصل حرکت سریع را نداشتند. این کندی حرکت در راه های د

ساخت . عبدالرحمن مجبورشد جنگ فیصله کن را به زمستان را نزدیک 

آن رانمی پذیرفت و  بهار سال آینده موکول کند، ولی این چیزی بودکه حجاج

ّ او را متهم به ترس و  بنابرین عبدالرحمن را مورد عتاب قرار داد و کتبا

جبن و تهدید به عزل نمود. عبدالرحمن که مردی مدبر و دلیری بود، 

برآشفت و فرمان حجاج را با دستکاری در اجتماع سپاه قرائت نمود که در 

خی بجای آنها نامزد شده آن برخی از رجال و سرکردگان سپاه برطرف و بر

بودند و نیز امر شده بودکه: بدون درنگ بر زابل وکابل حمله کنند، آبادیها 

را ویران و زنان و مردان را اسیر نمایند. سرداران عرب چون ابوطفیل 

عامر و عبدالمؤمن ربیعی مخالفت خود را با این فرمان ابراز داشتند و اولی 

 خطابه ای برضد حجاج داد وگفت:

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

و اگردشمن برشما چیره شود، شما درنظر حجاج پست و دون 

همت خواهید بود. درحالی که این مملکت گورستان ابدی 

شماست و دیگر به دیدارعزیزان وخانواده های خودنخواهید 

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

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

امیرخود عبدالرحمن بیعت کنیم و عوض کابل به کوفه رویم و 

سپاه عرب با شخص .« حجاج را از وطن خود طرد نمائیم

 1عبدالرحمن با سوگند قرآن بیعت کردند.

سپس عبدالرحمن ابن اشعث عیاض بن همیان بکری سدوسی وعبدهللا 

اولی را به حکومت  تمیمی را به جانشینی خود درسیستان برگزید و ربن عام

بیل صلح کرد به به حکومت زرنگ گماشت. همچنان بارتدومی را  بست و

از  اگر گرفت و بیل دیگرخراج نخواهداین شرط که اگر اوپیروزگردد از رت

سپاه طاوسان را   2بیل وی رادرکابل پناه دهد.حجاج شکست خورد رت

                                                 
1
 20، آصف آهنگ ، یاد داشتهایی از کابل قدیم، ص 127بوسورت، سیستان، ص  - 
2
 327، بالذری،130سورت،سیستان، ص بو - 
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ت و برحجاج بشورید و گویند در نزدیکی کوفه درهشتاد حرب، باخودگرف

حجاج را هزیمت داد ولی در حرب هشتاد ویکم از طرف قشون حجاج 

دوباره به سیستان روی آورد ولی حاکم دست نشانده ً او  هشکست خورد

مردم  ، اماشعث بستعبدهللا بن عامر دروازه های زرنگ را بروی ابن ا

ردند.عبدالرحمن ناگزیر چند روزی در بیرون شهر سیستان از او حمایت ک

رهسپار بست گردد. حاکم بست عیاض بن  لشکرگاه زد، ولی مجبور شد

همیان ابن اشعث را پذیرفت ولی همینکه به شهر داخل شد وی را در بند 

و از گناهانش  کرد بدان امید که با دستگیری ابن اشعث حجاج به او امان دهد

یل از قضیه مطلع شد، به بست آمد و آن شهررا بدرگذرد. اماوقتی رت

درمحاصره گرفت وعیاض را تهدید کرد که اگر به او آزار رسانی ویا 

آسیبی دهی، من از اینجا نخواهم رفت تا ترا نکشم و خانواده ترا اسیر و 

بیل برجان خودترسید و ابن به غارت نسپرم. عیاض از تهدید رت اموال ترا

بیل وی را بگرمی سپاهیانش به رتبیل تحویل داد و رتعث را با گروهی از اش

 1پذیرفت و حرمت بسیار نهاد.

 در این میان قسمت بیشتر سپاهیان او که شمارشان از تازی و سگزی 

هزار میرسید در سیستان باقی مانده بودند.در میان سپاه ابن اشعث  ۶0به 

دالرحمن بن سرکردگانی چون عبدالرحمن بن عباس هاشمی وعبیدهللا بن عب

سمره وجود داشتند و اینان سپاه را بشورش واداشتند و زرنگ را شهر بندان 

کردند و آن را از دست عبدهللا بن عامر بیرون آوردند و به ابن اشعث پیغام 

فرستادند که به سیستان باز گردد. چون ابن اشعث در دست شاه کابل بود، 

ت سرکردگی عماره بن تمیم شورشیان با شنیدن آوازه آمدآمد سپاه شام تح

بیمناک گردیدند. رهبران سپاه میدانستند که نمی توانند چشم عفو ازحجاج 

قبیلگان  داشته باشند، پس بسوی خراسان حرکت کردند وامیدوار بودند که هم

آنان هرات را به  عراقی ایشان درخراسان به پشتیبانی از ایشان برخیزند.

این  رقاد بن عبید ازدی را کشتند. تصرف خود در آوردند و حاکم محلی

عمل سبب شد تا والی خراسان)یزید( برضد شان اقدام کند، وسپاه شورشی 

را تار ومارو عده ای راگرفتار نماید.وی برخی ازسرکردگان شورشیان را 

                                                 
1
  132بوسورت، همان، ص - 
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که ا زقبیله او از یمن بودند توانست از زیر ساطور حجاج نجات ببخشد،ولی 

حجاج تمام آنان را در شهرنوبنیادواسط گردن بقیه را نزد حجاج بفرستد و 

   1زد.

بدستور حجاج سپاه عظیمی از خراسان تحت قیادت قتیبه ونیز 

یزید والی خراسان، برای دستگیری ابن اشعث  برادر« مفضل» بسرکردگی

بسوی سیستان حرکت کردو در نبردهای که باسپاه ابن اشعث در سیستان 

بیل کشید وسپاهیان قتیبه قلمرو رت بن اشعث شکست خورد وبسوینمود، ا

 سیستان را به جرم هواداری ازابن اشعث ویران نمودند. 

 حجاج نامه تهدید آمیزی به زنبیل نوشت و ابن اشعث را از او مطالبه 

کرد، سرانجام عربی که در دربار زنبیل حضور داشت باب گفتگو با حجاج 

بن اشعث را بدو تسلیم کندوی را باز نمود .حجاج پیشنهاد کرد که اگر زنبیل ا

تا هفت سال از پرداخت خراج معاف خواهد بود. سرانجام پیمانی بسته شدکه 

در آن شرط گردیده بود : مسلمانان تا ده سال به قلمرو زنبیل نتازند و پس از 

هزار درهم خراج دهد.  قرار شد ابن اشعث  900پایان این مدت وی ساالنه 

و خانواده اش به نماینده حجاج عماره بن تمیم  را با تنی چند از همراهان

  2تسلیم کنند، اما پیش از اینکه این کار انجام کیرد، ابن اشعث خود را کشت.

بروایت تاریخ سیستان، کابلشاه عبدالرحمن راگرفت ویک پای او را 

در بند بودند. سرانجام  این دو همبند مدتها و نهاد بایک زندانی دیگردربند

ود را از بامی در رخج فروانداخت و هردو همبند جان ابن اشعث خ

هجری(. بدستوررتبیل سرعبدالرحمن از تن جدا وبرای حجاج 8۵دادند)

 بدین ترتیب داستان شورش سپاه طاوسان به پایان رسید. 3فرستاده شد.

 

 از آن ببعد همینکه فرصتی دست میداد خوارج طغیان میکردند و شر  

 107از سر مردم کم میکردند چنانکه درسال  کفایت را عمال ظالم و بی

هجری خوارج طغیان کردندو حاکم اموی سیستان یزید بن غریف را درحالی 
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که درمجلس نشسته بود وهزارو پانصد مرد مسلح از او حفاظت میکردند، 

کشتند. هشام بن عبدالملک )خلیفه اموی(سپاهی فراوان برای سرکوبی 

درجنگ های شدیدی که با خوارج صورت خوارج به سیستان فرستاد، مگر 

حتی یک »گرفت همه لشکریان خلیفه کشته شدند، بطوری که به قول یعقوبی 

م( خوارج  72۵هـ ) 107باردیگر در سال  1«تن از ایشان جان بدر نبرد.

سیستان قیام کردند و امیر شرط سیستان )بشر حواری( را کشتند وبر 

م( بین قبایل بنی تمیم و  7۴3هـ )= 12۶( در سال 23) 2سیستان غلبه یافتند.

های سختی درگرفت که دو سال دوام کرد  بنی بکر از خوارج سیستان جنگ

حربها و کشتن بسیار شد و هر روز »و بقول مؤلف نامعلوم تاریخ سیستان 

حرب بود و غوغا، و تمام سیستان به دو گروه گشتند. هر گروهی هوای یک 

از جوانان، بسیاری از بزرگان و پیران درین حرب عالوه « گروه جست.

نامیدند. « واقعه الشیوخ»سیستان نیز کشته شدند و بدان سبب آن حرب را 
3(2۴) 

 ء خارجی که با ابومسلم  م( شیبان بن سلمه 7۴7هـ )= 130در سنه 

های نصر بن سیار همنوا و همکار بود، با مردم سیستان  خراسانی درجنگ

بن معاویه حکمران سیستان خروج کرد. وی همدست شد و برضد عبدهللا 

درین پیکار کشته شد، ولی مردم سیستان عبدهللا را بسوی فراه راندند. در 

از  »م( خوارج برهبری حضین بن رقاد که اصال  7۵8هجری ) 1۴1سال 

بر ضد حکمران « و مردی بزرگ زاده بود -رون و جول  -روستای 

وج کردند. گرچه حضین درین عباسی سیستان )سلیمان بن عبدهللا( خر

شورش کشته شد ولی مردم شهر سلیمان را اسیر گرفتند و والیت را به 

 سپردند.  4هنادی السری

 م( دربست مردی بنام محمد بن  7۶7 /۶8هجری ) 1۵0در سال  

شداد بر ضد یزید بن منصور خلیفه حکمران سیستان قیام کرد و دو نفر از 

رویه المجوسی و مرزبان مجوسی با افراد خود های آذ زردشتیان سیستان بنام

                                                 
1
 229، ص 1تاریخ یعقوبی، ج - 
2
 1۴۵تاریخ سیستان ،ص  - 
3
 1۴6تاریخ سیستان ،ص  - 
4
 1۴۶تاریخ سیستان ،ص  - 
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از او پشتیبانی کردند. ابن منصور از قوای شداد شکست خورد و به نیشاپور 

فرار کرد و در راه فرار، عبیدهللا بن العالء را که از اهل سیستان بود، 

بحکومت سیستان نامزد نمود. خلیفه منصور چون از فرار پسرش از 

بنام معن بن زایده  ئی   سختگیر و هم بخشایندهسیستان آگاه شد، مردی 

  1بحکومت سیستان فرستاد. را شیبانی

 

 حاکمی که مردم را مصادره میکرد:

 خراسان و سیستان برای عمال و دستگاه خالفت عباسی، به سبب 

انتقام خون ابومسلم خراسانی، یک پارچه ه های پیاپی مردم ب ها و قیام شورش

ش یک شورش خاموش نمیشد، که قیام دیگری از یک آتش شده بود. هنوز آت

آشام  محل دیگر خراسان بر ضد سلطه عباسی سر میزد و باز دستگاه خون

خلیفه منصور با بیرحمی به سرکوبی آن اقدام میکرد. سرکوبی قیام استاد 

های مردم را بکلی خاموش  سیس هراتی به معاونت حریش سیستانی، طغیان

ری ابن شداد و همکاری و معاونت زردشتیان بست برهب  نکرد. طغیان

سیستان بسرکردگی آذرویه و مرزبان مجوسی، منصورخلیفه را وادار 

ساخت تا دوست نزدیک خود،معن بن زایده شیبانی را بحکومت سیستان 

هـ(. معن مردی سختگیر بود و  1۵1وسرکوبی شورشیان آن دیار بفرستد.)

المثل شده بود. معهذا او  عراب ضرباز لحاظ بخشش و تبذیر مال، در میان ا

مال بجور  »هم نتوانست جلو طغیان مردم سیستان را بگیرد. زیرا که او 

کردن بد، دل  همی ستدی و بجود همی دادی، تا به تبذیر کردن مال و تدبیر

  2«بخردان از او بر شد.

 المال توسط  مؤلف نامعلوم تاریخ سیستان، از اسراف و تبذیر مال بیت

معن  معن بر اقوام عربی خویش روایت جالب توجه دارد و میگوید: امیر

روزی در بدل پنج شش بیت که مروان شاعر عربی در مدحش سروده بود، 

بخدای تعالی که اگر مرا  »تمام بیت المال را بدوبخشید، و سوگند یاد کرد:

                                                 
1
 1۴7تاریخ سیستان، ص  - 
2
 1۴۶تاریخ سیستان، ص  - 
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ی دینار )در بیت المال( بودی و تو هم چنین تا هزار بیت همی گفتی، هر بیت

  1«می. را هزار دینار همی داد

موردش از جیب مردم برای خود  های بی بدینگونه امیر معن با بخشش

حساب دولت   شهرت کمایی میکرد، درحالیکه کمرمردم زیربارخراج بی

چون خزانه خالی میگشت،  وظلم ماموران وصول مالیات خم گشته بود.و

صادره کنند.باری امیرمعن مردم را م گشتند تا عمال عباسی در پی بهانه مي

 رتبیل)شاه زابلستان( یزید بن مزید را به قندهارفرستاد گرفتن خراج از بقصد

ها فرستاد از أوانی سیمین و قباهای ترکی از ابریشم و  او را هدیه »رتبیل و

اما امیر معن آن مقدار را اندک شمرد و در کمین حمله  2«چیزهای لطیف.

سی هزارمردم از آن »ان بر سپاه رتبیل زد وبر رتبیل نشست و روزی ناگه

به یکجا اسیرکرد و داماد رتبیل زنهارخواست... و معن اندر بازگشتن 

مردمان بست را مصادره کرد، و چون به سیستان آمد، همان عادت فرو 

  3«گرفت که با مردمان)بست( همی داشت. مردمان سیستان شوریده گشتند.

پیشتر از حاکم جدید صدمه میدیدند، مردم که هر روز بیشتر از روز 

در صدد چاره برآمدند. عبیدهللا بن عالء یکی از معاریف سیستان شکایت این 

رفتار را به منصور خلیفه نوشت. این نامه در راه بدست جاسوسان معن 

افتاد و معن از مضمون آن آگاه شد. او نویسنده نامه یعنی عبیدهللا را که 

ود احضار کرد و دستور داد تا سر او را مردی با حشمت و محترم ب

اش زدند، سپس امر داد تا همه کسانی را که با   تراشیدند و چهار صد تازیانه

ولی آن گروه با توسل به رشوه و  عبیدهللا همراهی کرده بودند گردن بزنند،

خویشتن را باز خریدند و مالی عظیم  »پرداخت تمام مایملک خود به معن 

و چهل مرد را گرفت از آن خوارج و بند بر نهاد و به بست از ایشان بستد 

فرستاد که کارشان فرمایند،... و فرمود به ایشان در کارکردن شتاب کنید 

  4«وهر جای که تمام شدی نامه کردی که جای دیگر نیز چنین و چنین بکنید.

                                                 
1
 1۴۶تاریخ سیستان، ص  - 
2
 1۴3تاریخ سیستان ،ص  - 
3
 1۴۴تاریخ سیستان ،ص  - 

 1۴۴تاریخ سیستان ،ص  -3
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امیر معن در واقع امر کرده بود تا برایش از طریق کار بیگار بوسیله 

یان و شورشیان کاخی مجلل با ملحقات وسیع بنا کنند، تا بدینوسیله اوالً یاغ

ً بنایی از خود در سیستان بیادگار  شورشیان را گوشمالی داده باشد و ثانیا

مانده باشد. در حقیقت این بنا اعمار شد و یادگاری از او در سیستان بجای 

خ داستان هم از وقایع ماند، مگر این یادگار به قیمت جان او تمام شد. این ر

 جالب توجه است با هم میخوانیم:

 

 بیگاریان حاکم ُکش:

 های امیر معن، موجب شد که بیگاریان زجر کشیده،  سختگیری

های قبلی، گروهی ازبیگاریان  سازی  ئی بر ضد معن بچینند. با زمینه توظئه

به او  کاخ امیر معن اتمام یافت و 1 «بیعت کردند به کشتن او به مکابره.»

خبر داده شد که تمام آنچه امیر دستور داده، اتمام یافته و آماده گشایش است. 

امیر معن برای دیدن کاخ به بست )؟( رفت و هنگام بازدید کوشک بر بام آن 

 باال شده، بفکر افتاد که در ایوان کوشک خود شراب بنوشد.

 دن معن به بیگاریان که منتظر ورود امیر معن بودند، با اطالع از آم

کوشک، آنروز هم مثل سایر روزها، هر یک پشتاره نی به بهانه سوخت 

حاجب شبانه، بر پشت گرفتند و روانه کوشک شدند. در نزدیک کوشک، 

 محافظان شان به کاخ ممانعت کرد. هرچه از معن از ورودومحافظان 

نع تقاضا کردند تا به آنها اجازه مالقات با امیر را بدهند، ولی حاجب ما

ما آن کاخ خویش تمام کردیم  »که:  میشد، سرانجام با فریاد اعالم داشتند

 2« عطاء امیر از ماهمی دورکنی! ]اما تو[

 معن که از ایوان کاخ جریان را مشاهده میکرد، داد و فریاد بیگاریان 

را شنید و گفت بگذارید پیش بیایند. بیگاریان پیش رفتند و همینکه در چند 

های نی را بر زمین گذاشتند و ناگهان هر   ن رسیدند، پشتارهقدمی امیر مع

یک خنجریکه درمیان پشتاره پنهان کرده بودند، بدر آوردند و بطور دسته 

جمعی بر اوحمله بردند. معن غافلگیر شده بود و هیچ وسیله دفاعی 

                                                 
1
 1۴۶تاریخ سیستان ،ص  - 
2
 1۴۶ن ،ص تاریخ سیستا - 
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 نداشت.به اطراف خود نگاه کرد، بالشی نزدیکش بود و برداشت و از آن

ها و شمشیرها را  اما بیگاریان از هر طرف خنجر تفاده کرد،بجای سپر اس

متوجه او ساختند و او را جراحات بسیار زدند و سرانجام شکم او را که 

ً بزرگ هم بود،  22بروایت تاریخ سیستان این واقعه در  . 1 دریدند   اتفاقا

  2هجری روی داد و معن را دربست بخاک سپردند. 1۵2الحجه  ذی

ضروری است که چگونه مؤلف )گمنام(  در اینجا نکته توضیح این 

تاریخ سیستان که خودش از اهل سیستان بوده در باب موقعیت کاخ امیر معن 

دچار اشتباه شده و محل قصر و کوشک امیر معن را دربست سراغ داده 

است؟ شاید توجه او به کتاب البلدان یعقوبی او را دچار چنین اشتباهی نموده 

 باشد.

 ا امروز در گرد و نواح بست هیچ محلی به امیر معن شیبانی زیر

بست سراغی هست. ولی در نیمروز،  منسوب نیست و نه هم از قبر او در

کیلومتری جنوب شرق زرنج، درمیان دشت صاف  2۵-20امروز در

صورت  و گویند« دشت امیران صاحب »که عوام الناس آنرا  وهمواري

های وسیع و دور و دراز کاخ و باغ  بهاست، خرا« امیر معن» درست آن 

امیر معن معلوم و مشهور است و در پنجصد شش صد قدمی غرب این کاخ 

های عریض و طویل گنبدی ساخت آن با کمی  که هنوز هم برخی از خانه

موجود  «امیر معن» قبره و مسجد منسوب به ترمیم قابل استفاده است، م

به عقیده ز و نقاط مجاور میباشد. است که محل ارادت و اخالص مردم نیمرو

من مصحح کتاب مرحوم بهار این کلمه را نیز مثل برخی دیگر نامهای 

نوشته «  دشت»، «بست»جغرافیائی درست نخوانده است.میباید بجای 

 میشد.

 

  جنبش ادامه می یابد:

 یزید بن مزید سردار عربی معن، با آگاهی از قتل حاکم، فوری 

کرد وغایله را خواباند و خود حاکم سیستان شد، ولی  مهاجمین را تار ومار

                                                 
1
 1۴7تاریخ سیستان ،ص  - 
2
 1۴8تاریخ سیستان ،ص  - 
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حکومت او در سیستان دیر دوام نکرد و خلیفه منصور، بجای او تمیم بن 

 1۵3عمر سرخسی را که حاکم هرات بود، به سیستان فرستاد و او در سال 

هجری وارد سیستان شد و یزید بن مزید را اسیر گرفته تحت الحفظ به بغداد 

لی نکشید که خوارج مکرراً دست به عصیان زدند و در غیبت طو 1فرستاد.

هـ( و به  1۵۶تمیم نایب او )حضین بن محمد( را روز عاشوری کشتند ) 

جای او عبیدهللا بن عالء سیستانی را بحکومت خود برداشتند. وقتی بغداد از 

ئی جز این ندید که برای اسکات عصیان خوارج، تمیم   قضیه آگاه شد چاره

جدداً به هرات بگمارد و امور سیستان را همچنان درکف عبیدهللا بن را م

  2عالء باقی بگذارد.

 

 ق) مهدی بجای منصور بخالفت نشست و او 1۵8دو سال بعد(

از خود، خالد بن سوید حکومت را به حمزه بن مالک خزاعی داد. حمزه قبل 

 »ری مین اوضاع به سیستان فرستاد، مگر خوارج تحت رهب را برای تأ

بر ضد خالد بن سوید قیام کردند. نبردی خونین درگرفت و « نوح خارجی

هـ(. قوماندان قوای عباسی درین نبرد  1۵9گروهی از طرفین کشته شد)

آرامی در سیستان همچنان ادامه  مگر طغیان و نا 3بود.« عثمان طارابی»

هجری مجدداً عبیدهللا بن عالء بحکومت  1۶0داشت، تا آنکه در سال 

سیستان برداشته شد. در همین وقت یزید بن مزید با سپاهی عظیم از 

که  خراسان به سیستان برای سرکوبی خوارج وارد شد و این هنگامی بود

 عبیدهللا از جهان چشم پوشیده بود و یزید بن مزید نماز جنازهء او را خواند و

  4سپس پسرخود فیاض بن مزید را بجای او بحکومت سیستان نصب کرد.

دوازده سال دیگر، حکام سیستان پی در پی تغییر و تبدیل  -در ده 

میشدند و اوضاع سیاسی آن جا برای خالفت بغرنج شده میرفت. تا آنکه در 

« حضین»م( باز مردی از ناحیه اوق سیستان بنام 790هجری ) 172سال 

                                                 
1
 1۴8تاریخ سیستان ،ص  - 
2
 1۴9تاریخ سیستان ،ص  - 
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4
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)یا حصین( ازموالی قیس بن ثعلبه در رأس یک جنبش ملی برضد دستگاه 

 1باشعارهای مذهبی قیام کرد. خالفت 

 نیروی حضین تا آن حد قوی بود که توانست حمله حاکم سیستان 

)عثمان بن عماره( را دفع کند و تا هرات و پوشنگ و با دغیس پیشروی 

وی در سرزمین دشوار گذار خراسان دو سال متمادی در برابر سپاه  2نماید.

تن از  ۶00ری در یک نبرد با تر از سپاه خود پایداری کرد و با  بسیار قوی

  3نفری خلیفه را در خراسان یکسره نابود کرد. 12000همراهانش، سپاه 

سرانجام حضین پس از پنج شش سال پیکارهای ضد سلطهء عباسی، توسط 

لشکری از هموطنان خود که بنام مطوعه و غازیان یادمي شدند درنبردی 

لوب و بسختی کشته خونین که در اسفزار بین طرفین صورت گرفت، مغ

  4م(. 79۵هـ =  177ربیع االول  13شد)

 در همین ایام فضل بن یحیی برمکی بحیث والی خراسان و سیستان از 

جانب هارون رشید تعیین گشت. و او از طرف خود یزید بن جریر را بحیث 

یزید بن جریر آن مردی   5هـ(.178حاکم سیستان فرستاد )جمادی االخر 

ادبی و  اوضاع نا آرام سیستان را آرام کند و ظاهراً بعلت بینبود که بتواند 

سبک شمردن نیروی خوارج درسیستان از سیستان معزول گشت و فضل 

هـ(. 179) ن جبرئیل را بحکومت سیستان گماشتبرمکی عوض او ابراهیم ب

ابراهیم هم کاری در سیستان از پیش برده نتوانست بلکه با لشکرکشی بسوی 

، مشکلی بر مشکالت خالفت و اداره خراسان و حکومت رخذ )قندهار(

سیستان افزود، بدین معنی که دوباره مردم سیستان، خاصتاً خوارج برهبری 

عمر بن مروان خارجی به روی وی شمشیر کشیدند و پس از زور آزمائی با 

  6خوارج، مجبور شد بشهر زرنج متحصن شود.

  حکومت خراسان و هارون رشید با آگاهی از خبرهای سیستان، 
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ً برای تنبیه یحیی برمکی به علی بن عیسی داد، که از  سیستان را صرفا

های بزرگ خلیفه بشمار میرود. زیرا این علی بن عیسی که جز به  خبط

به چیزدیگری فکرنمیکرد،دست  پرکردن جیب خود و فرستادن هدیه به بغداد

هرو ری وجبال و خراسان وماوراءالن»وبقول بیهقی: تعدی وستم دراز کرد

گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارزم و نیمروز و سیستان بکند 

 1«000و بسوخت و آن ستد کز حد و شمار بگذشت 

 هجری) حکومت سیستان 180علی بن عیسی طی سال اول حکومتش (

را اول به علی بن الحضین، بعد به همام بن سلمه، سپس به پسرخود حسین 

  2ن به نصر بن سلیمان و بعد دوباره به یزید بن جریر داد.بن علی، پس از آ

و بدینگونه ظرف یک سال پنج حاکم و عامل به سیستان فرستاد تا ببیند 

کدامیک خوبتر و بیشتر میتواند دست در جیب مردم فرو برده و مال و 

نماید و سهم بیشتر پول و مال از سیستان  ثروت مردم را بناحق مصادره می

 دهند.به او می

 هجری دوباره حکومت سیستان در  181همچنان از آغاز سال 

معرض دواطلبی خراج بیشتر از طرف علی بن عیسی گذاشته شد. وی ابتدا 

حکومت سیستان را به اصرم بن عبدالحمید وبازدوباره به همام بن سلمه و 

 3سپس به پسر دیگر خود عیسی داد و او را به سیستان فرستاد.

 تغییر و تبدیل پی در پی حکام خود کام علی بن عزل و نصب و 

عیسی به سیستان و جور و ستم ماموران وصول مالیات بر کشاورزان، 

های  مصادره و غصب اموال مردم با زور و اجحاف و غیره حق کشی 

دستگاه خالفت عباسی برعکس همبستگی و یکپارچگی مردم را دربرابر 

 این قول معروف مرحوم بهار: سلطه عباسی دوچندان میکرد و به مصداق

  زد ارعبـرت بشر گـرددــس     یداری و استقامت میخ    پـا 

  پــایــداریش بـیشتر گـردد      بسرش هرچه بیشترکوبند    
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هر قدر مردم از جانب عمال ستمکاره مورد ستم و تعدی و شکنجه و  

شان بر ضد  غیانسرکوبی قرار میگرفتند پایداری و استقامت مردم، تنفر و ط

 سلطه و استبداد عباسی بیشتر شده میرفت.

 رون و »در چنین اوضاع و احوالی بود که ناگهان مردی از ناحیه 

سیستان برخاست و فریاد زد، ای مردم!  درنزدیک جوین[ دورجوی ]«جول

  1«یک درم خراج دیگر به خلیفه ندهید، چون شما را نگاه نتواند داشت. »

د عصیانگر سیستان، حمزه پسر آذرک بود که پشت خالفت این فریاد، فریا

 را بلرزه درآورد.

 مردم سیستان که از دست عمال دیوان و مامورین وصول مالیات 

سیستانی(  بخش هموطن خود )حمزۀ  بجان رسیده بودند، باین فریاد نجات

 انها]ی خراج[دیو»لبیک گفتند و بیدریغ بر دوایر دولتی هجوم بردند و 

  2«.ندبسوخت

 

   ق) 213-181خروج حمزه پسر آذرک سیستانی ( 

 

 حمزه بن عبدهللا معروف به پسر آذرک شاری )کسیکه بهشت را بخون 

پهلوان عصر پیشدادی « زوبن طهماسب»خود خریده است( که نسبش را به 

ادبی   میرسانید، پس از آنکه یکی از حکام علی بن عیسی نسبت به او بی

رف خوارج کشته شد، به حج رفت و با ارتباط با مراکز کرد و بالمقابل از ط

خوارج و مخالفین خالفت بغداد، هنگامیکه از حج بازگشت به رهبری 

 181های خوارج که تعدادشان به پنجهزار نفر میرسید برداشته شد)  جمعیت

و از آن پس بدفع مظالم برخاست و در طی نخستین نبرد، عیسی بن  3هـ(.

ان را از سیستان اخراج و به خراسان فراری ساخت علی پسر والی خراس

. سپس عرصه را بر والی خراسان)علی بن عیسی( چنان  4هـ(. 182)شوال 

 :شکایت کرد که تنگ ساخت که خود اعتراف نمود و به بغداد
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مردی از خوارج سیستان برخاست و بخراسان و کرمان  » 

شت و دخل ها همی کند و همه عمال این سه ناحیت را بک تاختن

برخاست و یکدرم و یک حبه از خراسان و سیستان و کرمان 

 1« آید. بدست نمی

 

خروج حمزه سیستانی درخراسان، بزرگترین ضربه را بر پیکر 

خالفت عباسی وارد کرد و تاثیر آن در دربار خالفت بحدی تکان دهنده بود 

ر با که خلیفه هارون رشید را دوبار وادارساخت، بطرف شرق بعزم پیکا

 حمزه سیستانی لشکر کشی نماید. 

 سیستانی، ابتدا سیستان را از وجود عمال عباسی پاک کرد و در  حمزۀ

سالهای بعد به پیشروی تا پوشنگ و هرات و متعاقب آن )پس از غلبه بر دو 

  2گروه از سپاهیان دولتی( تا نیشاپور توفیق یافت.

 باخرز( از سپاه باری حمزه پس از نبردهای سخت در خراسان )در 

علی بن عیسی والی خراسان شکست خوردو با چهل تن از یاران خویش از 

نیشاپور به قهستان عقب نشست. علی بن عیسی پس از شکست حمزه، 

سپاهی بسرگردگی پسر خود عیسی بن علی مامور غارت و چپاول سیستان 

یدند و کرد. سپاهیان عیسی به سیستان فرو ریختند، اوق و جوین را بآتش کش

هر که از مردم آن نواحی با حمزه یاری نموده بود و یا باو نسبتی داشت، 

سیستان سی هزار نفر را با بستن بدرخت از میان کشته شد و تا زرنج مرکز 

آوری دارائی و  شق کردند و چهار هزار نفر سپاهی در زرنج مامور جمع

و ضرب شالق در اموال منقوله مردم ساخته شدند، و آنها به زور و شکنجه 

هفته سه ملیون درهم از مردم سیستان گرفتند و بدینگونه سیستان را  یک

  3بجرم قیام حمزه، غارت و خراب کردند.

 گردیزی درذکر سرکوب قیام حمزه خارجی توسط پسر علی بن عیسی 

که سپاهیان خلیفه ، مردم همه روستا ها راکه به یاری حمزه  یادآور میشود
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گردیزی از چگونگی  1و روستا ها را بسوختند. کشتندکوشیده بودند، ب

که  شکنجه وکشتار خوارج توسط عیسی بن علی ، سندی بدست میدهد

سوزان حکومت های وقت نسبت به خوارج  نشانگر قساوت، خشونت و کینۀ

می باشد: دریکی از روستاها، سپاهیان عیسی سیصد تن از زنان و مردان 

و  رایی روستائیان را به غارت بردندرا بکشتند، مال و دا« خارجی»

 نیز اسیرگرفتند: گروهی از آنان را

و دوشاخ قوی از درخت  و ایشان )روستائیان( را بیاوردند »

و بکشاندی، تا آن  یک دیگرکشیدند به رسن های قوی، فراز

دوشاخ بقوت خویش، مرد را دوپاره کردندی... و سی هزارتن 

 « 2کشتند.از مردم روستاها را بدین گونه ب

 

ئی که حمزه پس از آن انجام داد، مناطق بین   در نبردهای انتقام جویانه

سیستان و پوشنگ را از وجود اعراب پاک کرد. یکی از عوامل پشتیبانی 

مردم و دهقانان روستائی از حمزه آذرک، لغو همه گونه باژ وخراجی بود 

د. فشار و سنگینی که عمال ستمگرعباسی با زور و تعنیف از ایشان میگرفتن

خراج و عوارض گوناگون که از طرف علی بن عیسی و پسرش عیسی بن 

علی بر مردم سیستان و خراسان و بلخ و سایر نواحی تحمیل میشد، تنفر 

عمیق مردم روستائی را از دستگاه خالفت و سلطه عباسی برانگیخته بود، و 

ت در خراسان لذا هر جنبشی که برضد سلطه عباسی و دم و دستگاه خالف

 های مردم از دل و جان پشتیبانی میگردید. براه انداخته میشد، از جانب توده

 حمزه همینکه سیستان را از عمال عباسی پاک کرد، بمردم سیستان 

یک درم خراج و مال بیش )دیگر( به خلیفه ندهید چون شما »اعالم داشت: 

نم که من بر یکجای را نگاه نتواند داشت و من از شما هیچ نخواهم و نستا

 زه در هیچ جای بیش از یک روز توقفبراستی حم  3«نخواهم نشست.

این اعالم برای مردم سیستان که سالهای سال خروارها زر و   4نمیکرد.
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های اموال و غالم وکنیز به بغداد فرستاده بودند و دیده بودند که  کاروان

های  راه« کابلشاه»راج های اشتر، با هدایای حکام سیستان و باج و خ قافله

بزرگ کویر سیستان و بم و یا خراسان و طبس را همواره بطرف غرب و 

ء او کرد  شمال پیموده است، اهمیت داشت و چنان مردم را فریفته و دلباخته

واز آن » که دیگر پس از آن عرب نتوانست از سیستان باج و خراج بستاند. 

)خراج و مالیات نقدی و جنسی(  روز تا این روز به بغداد بیش دخل و حمل

بدون شک، حمزه این روش را در حق مردم سایر نواحی   1«نرسید.

متصرفه خود یعنی هرات وپوشنک وکرمان بکارگرفته بود، در غیر آن 

علی بن عیسی از نرسیدن خراج ومالیات نواحی خراسان وکرمان بشمول 

 سیستان بدربارخالفت شکایت نمیکرد.

 

 د عازم جنگ با حمزه آذرک:خلیفه هارون رشی

 آوری مال  ی بود که در جمعستمگرعباس علی بن عیسی از جمله عمال

گون بر   و منال و ثروت ازطریق ظلم و استبداد و وضع عوارض گونه

دربار خالفت از ه ها و هدایای که ب  مردم، شهرتی بهم زده بود و تحفه

اریان هارون رشید خراسان زمین گسیل میداشت، مایه تعجب خلیفه و درب

 میگشت.

 در تاریخ بیهقی از ظلم علی بن عیسی برمردم خراسان و از ارسال 

 هدیه های اعجاب انگیز او به دربار بغداد چنین تعریف شده : 

خراسان و ماوراءالنهرو ری و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و » 

تد کز حد سپاهان و خوارزم و نیمروز و سیستان بکند و بسوخت و آن س

و شمار بگذشت . پس از آن 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 آمد و بنشست و یحیی )برمکی( و دوپسرانش را بنشاند) که رشید 

ان کرده بود برآل برمک و دولت ایشان بپایان خواست آمد(، و دل گر

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 
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از ششتری و سپاهانی و سقالطون و ملحم دیباجی و دیبای ترکی و 

ناس ، غالمان بایستادند با این جامه ها و براثر ایشان دیداری ودیگر اج

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 و شارهای قیمتی پوشیده و غالمان 

تر ، و کنیزکان شارهای باریک در تیغهای هندوی داشتند هرچه خیاره 

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 های 

زر و کمرها و ساختهای مرصع بجواهر. و بیست اسب آوردند بر اثر 

، و ساختهای مرصع بجواهر  پیالن با زین های زرین ، نعل زربرزده

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 و افسار های ابریشمین ، دیباها درکشیده در پاالن ، دیگر اسباب و 

ل و مهد ، بیست با مهد جوال سخت آراسته ، و سیصداشتر از آن بامحم

های بزر و پانصد هزار و سیصد پاره بلور از هر دستی ، و صد جفت 

گاو و بیست عقدگوهر سخت قیمتی و سیصد هزار مروارید و دویست 

عدد چینی فغفوری از صحن و کاسه و غیره که هریک از آن در سرکار 

سه های هیچ پادشاهی ندیده بودند و دو هزار چینی دیگر از لنگری و کا

کالن و خمره های 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 وبو ق بزدند آنچنانکه کس مانند آن یاد نداشت و 

لرشید روی سوی یحیی برمکی کرد و نخوانده بود و نشنوده . هرون ا

گفت : این چیزها کجابود در روزگار پسرت فضل ؟ یحیی گفت: زندگانی 

امیر المؤمنین دراز باد، این چیزها در روزگار امارت پسرم در خانه های 

خداوندان این چیزها بود بشهرهای عرا ق و خراسان . هرون الرشید از 

بر وی منغص شد و روی ترش  این جواب سخت تیره شدچنانکه آن هدیه

  1.« کرد و برخاست و از آن خضرا برفت

 

شایان یاد آوری است که این ثروت های سرشار وهدیه های کالن و 

ر میشد و در خراج از خراسان و سیستان به سواحل دجله سرازی مال های
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ید شکوهی برای خلفا و سرداران شان بر پا میگرد ی باآنجا کاخهای و باغها

 روي کنیزکان زیبا ها و خرید ها و خلعت ه باقی میماند صرف عیاشيو آنچ

 از نواحی دور دست میشد. 

 معروف است که زبیده »دانشمند ایرانی دکتر پاریزی مینویسد: 

همسرهارون الرشید، هیچگاه بجز در ظروف طال ویا نقره ئی مرصع با 

دینارخرج  جواهرغذا نمی خورده است. او در یک سفرش به مکه سه ملیون

کرد. سیاحی که درهمان ایام به حضور مامون بار یاب شده بود نوشته است 

که بیست دختریونانی را در حضورخلیفه دیدم که همه لباس فاخره پوشیده و 

زیورهای عالی بخود بسته بودند و در حالی که صلیبی زرین به گردن و 

رابر خلیفه شاخه های زیتون و برگ های از نخل دردست داشتند، در ب

میرقصیدند و چون رقص آنان پایان یافت، خلیفه سه هزار دینار نثار آنان 

 کرد.

روایت دیگری از اسراف مامون در شب عروسی او داریم که 

 209میگوید: مامون درشب عروسی بادختر حسن بن سهل، در شعبان 

م، هزار قطعه یاقوت بابت کابین و مهریه به 82۴هجری = دسامبر

بخشید .... برای شب مهمانی به وسیله صدوچهل استر در مدت  پوراندخت

یک سال کامل، هرروز سه مرتبه هیزم به آشپزخانه حمل میکردند و همه 

این هیزمها فقط در دو شب سوختانده شد. بدینسان جشن عروسی مامون 

 1«پنجاه ملیون درهم خرج برداشت.

 

های  مهآرام خراسان در عهد علی بن عیسی و نا اوضاع نا 

آمیز اهالی خراسان بدستگاه خالفت )بخصوص از جانب طاهر  شکایت

پوشنگی(، و سرانجام نهضت ملی و مذهبی حمزه در خراسان شرقی و 

در خراسان شمالی طی « ابوالخضیب» های  ها و شورش جنوبی و قیام

م( که نساء و ابیورد و طوس و 809-779هـ )= 18۶-183های  سال

خلیفه هارون رشید را بر آن  2یر خود قرار داده بودنیشاپور را تحت تاث

                                                 
1
 227 -22۶پاریزی،یعقوب لیث ، ص  - 
2
مقایسه شود باتاریخ ایران در نخستین قرون  3۵۶-3۵0، ص 1حبیبی افغانستان بعد از اسالم ج  - 

  89اسالمی از اشپولر ص 



 79                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

داشت تاباردیگر بمشرق سفرکند. اما قبل ازحرکت بسوی طوس و نیشاپور، 

علی بن عیسی را معزول و توقیف کردوهیئت قضائی را غرض تفتیش 

هجری  191ومحاسبه دارائی او تعیین نمود. در اثر بازرسی هیئت در سال 

درهم و  000/000/80ی علی بن عیسی به )معلوم شد که دارائی شخص

 000/000/30شتر( میرسد. در حالیکه پسرش عیسی بن علی ) 1۵00

های خانه خود در بلخ پنهان کرده بود، و هنگامی  درهم( را در یکی از باغ

شتر به گرگان  1۵00که امرمصادره این اموال داده شد، آنرا بوسیله همان 

 1بحضور هارون رشید حمل کردند.

 میزان ظلم و ستم علی بن عیسی و پسرش عیسی بن علی والی بلخ را 

از روی دارائی و ثروتی که در ظرف ده سال حکمرانی خود درخراسان از 

مردم گرفته بودند، میتوان حدس زد.درهرحال خلیفه بعدازعزل و توقیف 

علی بن عیسی والی خراسان و تعیین هرثمه بن اعین فرمانده نگهبانان خلیفه 

م( بعزم جنگ با حمزه سیستانی  808جای او بعنوان والی درپنجم جون ب

شخصیت خویش به استحکام اوضاع و  بسوی خراسان راه افتاد تا با وزنۀ

هارون رشید  2استقرار نهائی و قطعی نفوذ بغداد در خراسان توفیق یابد.

وقتی به طوس رسید، نامه ای به حمزه سیستانی فرستادواو را به اطاعت 

زخودو دو فرزندش، امین ومامون دعوت نمود. اینک نقل نامه هارون را ا

 ببینیم تا بهتر ماهیت آنرا درک کنیم:

 

 نامه هارون الرشید به حمزه آذرک: 

 

بسم هللا الرحمن الرحیم. ازطرف بنده خدا هارون امیر  »

المومنین به حمزه بن عبدهللا. سالم بر تو، خدایی را که جز او 

ستایم، و درود باد بر بنده و فرستاده  نیست میخدای دیگری 

هللا علیه. اما بعد: خداوند تبارک و تعالی محمد  او محمد صلی

نبی خود را بتمام مردم بشیر و نذیر فرستاد، که به اذن 

                                                 
1
 92از اشپولر، صهمانجا، ونیزتاریخ ایران  - 
2
 92 -91اثراخیرالذکر، ص- 
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خداوندی مردم را به حضرتش دعوت نماید، او مانند چراغ 

روشن است که مطیعان را به بهشت مژده میدهد و سرکشان 

ا به دوزخ میرساند. خداوند کریم برسول خود، کتاب عزیزی ر

را نازل فرمود، که در آن روا و ناروا و فرایض و حدود و 

شرایع دین خود را روشن ساخت، و محمد هم پیام خداوندی را 

های نیکو را  بما رسانید، و امت خود را نصیحت فرمود، و راه

در نماز و اوقات  نشان داد، که در بین امت او اکنون اختالفی

آن و در حج و فرایض آن موجود نیست. خداوند اطاعت پیامبر 

را بر بندگان خود واجب گردانید و اطاعتش را مقرون به 

اطاعت خود خواند. و اگر کسی گردن به او نهد گویا گردن 

بخدا نهاد، و اگر کسی سرکشی کند از او، از خدا سرکشی کرده 

ر مردم بوسیله وی تکمیل کرد، باشد. چون خداوند حجت خود ب

او را نزد خود خواست و کتاب خدا و سنت را که موجب 

رضای الهی و فوز ونجات عامل، و هالک و تباهی مخالف 

 است در بین امت باقی گذاشت.

 پس امیر المومنین هم ترا بکتاب هللا و سنت رسولش 

میخواند که به امرش گردن نهی، و از سرکشی بپرهیزی. چون 

داران امیرالمومنین در خراسان و سیستان و  تو و کار بین

ها روی داده، و خونها ریخته، بنابر آن  فارس و کرمان جنگ

امیر المومنین برای خیر و بهبود و سالمت و عافیت و طمانیت 

تو و یاران شما چنان مناسب دید، که همه شما با برادران 

مت و صدقات مسلمان خود بیامیزید، و نصیبی از اموال و غنی

و حق و عدالت داشته باشید، و خون شما بناحق نریزد. و این 

است که از گناهان سابق و خونریزیها و غارت های مالی که 

های شما با عمال امیرالمومنین روی داده میگذرد و  در جنگ

پس صالح شما در اینست که به امیر المومنین  آنرا عفو میکند.

وردار شوید، اکنون که او اطاعت کنید و از احسانش برخ

نزدیک بالدت رسیده و درپهلویت نزول کرده خون و خواسته 

ها و  و تنت را امان میدهد، و از تمام گناهان و خونریزی
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ء تو و یارانت روی  های مالی کلی و جز وی که بوسیله غارت

 اید از آن شماست. ها برده داده میگذرد، و هرچه درین جنگ

 ان درآیی، و فرمان ببری و از اگر درگروه مسلمان 

گناهان گذشته تایب شوی و به امیرالمومنین و ولی عهدانش 

گردن فرو نهی، و بعد از این از تجاوز و غارت بپرهیزی و 

امان او را بپذیری و پیش او بیائی، پس در عهد خدا و ذمت 

امیرالمومنین و ذمتگذشتگاه او خواهی بود، و با یاران خود 

فت وخون ومال شماوآنچه در جنگها بدست امان خواهی یا

اید، همه محفوظ خواهد بود.این کاردرحال و آینده  آورده

برایتان سودمند خواهد بود. بر احسان و افضالیکه بر تو روا 

داشته اعتماد کن، و به وفای عهدش مامون باش! و با 

فرستاده امیرالمومنین بحضورش بیا! واال اگرامان او را 

یی پس این امان نامه و فرستاده امیرالمؤمنین را نپذیری و نیا

بزودی باز فرست، و ایشان را نزدت درنگی نخواهد بود 

انشاءهللا.خداوند شاهد باد که امیرالمؤمنین عذرت پذیرفت، و 

حجت خود را بر تو ختم کرد، و کفی با هللا شهیداً و السالم 

مولی  هللا و برکاته. و کتب اسمعیل بین جیح علیک و رحمته

امیرالمومنین یوم الجمعه لمان بقین من صفر سنه ثلث و 

هـ( والحمدهللا و صلواته  193صفر  22تسعین ومائه )جمعه 

  1.«علی رسوله محمد وهللا اجمعین

 

 چنانکه مال حظه میشود نامه هارون الرشید، دارای لهجه مسامحت و 

ار میدهد، و در مدارا است، که اعمال خصمانه طرف را تماماً مورد عفو قر

صورت تسلیم، او را به آینده نیکو امیدوار میسازد، و در عین حال وعده 

 میدهد که از پول غنایم و صدقات هم بهره وی داده خواهد شد.

                                                 
1
ببعد( توسط پوهان حبیبی ترجمه و  1۶2این نامه از متن عربی مندرج در تاریخ سیستان )ص  - 

 ببعد( ضبط شده است.  3۵7، ص 1درتاریخ افغانستان بعد از اسالم ج 
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عهدش )امین  هارون در نامه خود اطاعت حمزه را بخود و دو نفر ولی

ظ مطمئن و مامون( پیشنهاد کرده و میخواهد طرف مقابل را به ایمان غلی

گرداند که از امان واحسان خلیفه، خودش و یارانش بکلی برخوردار خواهند 

 اند از ایشان نخواهد گرفت. ها بدست آورده بود و آنچه را درجنگ

 

 پاسخ حمزه به هارون الرشید: 

 بسم هللا الرحمن الرحیم. از طرف بنده خدا حمزه »

، خداوند تبارک امیرالمومنین، سالم باد بر دوستان خدا. اما بعد

هللا علیه( و او را مکرم گردانید،  صلی»و تعالی آدم را برگزید 

اش را از او آفرید، و امانت خود را بدو سپرد، و  و ذریه

شناسائی ربوبیت و طاعت خود را بریشان واجب داشت، انبیاء 

و رسوالن خود را بدیشان فرستاد و کتب خود را نازل و دین 

انبیا، در تمام امم بر منهاج واحد و  خود را روشن کرد. این

شرایع مختلف در پی یک دیگر بر انگیخته شدند و واپسین 

ایشان گذشتگان را تصدیق کرد، و بدین طریق قرنها گذشت. و 

ها به طاعت خدا و تصدیق رسل راه بردند، تا که خداوند  امت

محمد را در زمان فترت بفرستاد، و او را در نزدیکی روز جزا 

عالم و خاتم االنبیاء و مصد ق ایشان قرار داد. و برو  رحمت

این  فرقانی را نازل فرمود که بر کتب دیگر ناسخ و غالب است.

پیامبر خدا به کتاب الهی اقتدا کرد، و در جهاد با عدا و دعوت 

به دین خدا و نصحیت با امت، به امر خدا فرو رفت. وخدا دین 

 ود را بدو رسانید، خود را برایش کامل گردانید و حجت خ

 و در زمین او را تمکین فرمود، و کرامت و فضیلتش  

بخشید، تا که باالخره او را بمیرانید، و نبوت خود را برو ختم 

کرد، و وحی برداشت، اما برای امت او کتاب هللا و سنت را 

باقی گذاشت، و حالل و حرام و سنن و فرایض و محکم و 

اعت و عقاب اهل معصیت را در متشا به و امثل و ثواب اهل ط

آن روشن ساخت که دوستان خدا بعد از پیامبرش بدان تمسک 
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جویند، و پیروی نمایند. و خداوند هم در مقابل دشمنان یاور و 

های  مددگار ایشانست. و همواره اسالم و مسلمانان از نعمت

خداوندی برخوردارند، و در خالفت ابی بکر و عمر )رض( و 

مانی دروازه های رحمت خدا بر ایشان گشوده آغاز خالفت عث

بود. مگر چون در این اوقات مردم به دنیای فریبنده گرویدند و 

با کتاب هللا و سنت پیامبر خالف کردند، از این رو در بین امت 

 بجای ائتالف ، نفا ق افتاد و جمعیت ایشان تفرقه گردید. 

 ان اما خداوند که به مومنان در امور اختالفیهء ایش

بسوی حق رهنمای فرمود، و کسانی را که از کتاب هللا و سنت 

پیامبر روی برتافتند گمراه گردانید، ولی به نگهداران حق و 

دین و کتابش رهنمائی فرمود، که همواره بر جاده هدایت 

باشند، و جمعی از باطل پرستان امت بوسیله اهل حق مقهور 

ا پدید آمدند و باین ه گردند. اینست که در بین مسلمانان فرقه

وضع اسالم و اهل آن تا روز جزا بآن خواهند دید، و اگر براین 

گمراهی هافراهم آیند، هر آئینه روزجزا برایشان تلخ ترخواهد 

بود. ومن ازنادانی وگمراهی و ماندن در گروه اشرار به خدا 

یی را که در آن مرا به کتاب هللا و سنت  پناه میجویم . نامه

ز خوانده بودی رسید، و در آن از پیکارهای من با پیامبر با

های آن هم ذکری رفته و  کارداران خودت در خراسان و ناحیت

ازعفو و امان و احسان خود هم نگاشته بودی، که اگر ما آنرا 

بپذیریم و فرمان بریم هر آئینه از بخشایشت برخوردار خواهیم 

ن گویم که ات فهمیده شد، اکنو بود. چون تمام مقاصد نامه

ام و از آن تخلفی را جایز نمیدانم، و جز  :کتاب هللا را پذیرفته

آن حکمی رانمی شناسم ومردم را هم بدان باز خوانم . وخدای 

را سپاس گذارم که مرا بدین خودشناسائی داد. و راه راست را 

بمن باز نمود، تا مردم را به کتاب محکم و طاعتش بخوانم، و 

ه خالف آن کنند، جهاد نمایم، وهللا المعین و درین راه با کسانیک

 الموفق و ال حول و القوه اال باهللا العظیم.
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اما آنچه درباره جنگهای من با عمال خود نوشته بودی، 

این پیکارهای من مبنی برآن نیست، که برای شاهی با تو نزاع 

کنم، و یا رغبتی بدنیا باشد. و نمی خواهم که از این راه جاه و 

لی بدست آورم، و با وجودیکه سوء کردار کاردارانت بر جال

تمام مردم آشکارا بوده و از خونریزی و اباحت اموال و 

اند، باز هم من اجازه  فواحش ممنوعه خداوند دریغ نداشته

ام که مردم بریشان بشورند و ابتدا به بغی نمایند. و گمان  نداده

یستان و فارس و داران خراسان و س ندارم که این حمالت بدکار

کرمان بر تو پوشیده باشد. اما درباره احسان و نظرت نسبت 

بمن باید گفت: اگر من از کسانی باشم که دنیا را برای عیش و 

نعمت عاجل آن میخواهند، و از اجل میگذرند، پس بجالل خدا 

جویم، که بهره و نصیب مرا چنین چیزی قرار ندهد.  پناه می

ا بفروشد زیانکار است، و خیریکه زیرا کسیکه دین را بدنی

نتیجه آن آتش است خیر نیست، و شریکه به بهشت برساند 

 شر نباشد.

 اما در باب اموال غنیمت و صدقات چنین گویم، که بعد 

از عصر دو خلیفه اول )رض( مسلمانان بهره خود را در 

اند، و این اموال همواره  عطایا و ارزا ق و صدقات از دست داده

وضع آن گرفته شده، و بر غیر اهل آن صرف گردیده از غیر م

است وهللا حسیب خلقه. اما آنچه مرا به امان و اطاعت خود 

فرا خواندی، آیا برای مخلوقی چه امانی ازین بهتر باشد، که 

در روز فزع اکبر نجات یابد؟ باری به معاد خود و جائیکه 

 بدانسو میروی نظری انداز! که در آن هر عمل اندک را

بینی که این دنیا با کسانیکه آنرا برگزیدند  شماری باشد. آیا نمی

چه کرد؟ و چگونه ایشان راتباه نمود؟ و هیچ چیزی از فراهم 

آورده ایشان بدرد نخورد و فقط اعمال آنها در گردن شان قالده 

ماند، در حالیکه در آن وقت ندامت و پشیمانی سودی نداشت، 

رت و ندامت نداشتند. من با و زادی برای معاد خود جز حس

ام، که بقیام امرش بکوشم، و به  خدای خود عهد کرده
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فرمانبرداری او مردم را دعوت کنم و با دشمنانش تا جایی 

جهاد کنم، که سرم درین راه برود، و برین پیمان خود 

هللا تعالی، و  ام، قل استوارم، و برای انجام عهد سخت ایستاده

کم. از خدای خود خواهم که ما را به  او فوا بعهدی اوف بعهد

آنچه از کتابش میدانیم سودمند گردا ناد، و از احوال کسانی که 

اند نجات بخشاید! ما خدای تعالی را  دین خود را عبث داده

پروردگار خویش میدانیم. اسالم را برای خود دین پسندیدیم، 

ی ما محمد را پیامبر خدا میدانیم، قرآن امام و حکم ماست. خدا

ها است، جز او خدای را  ها و زمین پروردگار آسمان

هللا علی بصیره انا ومن  شناسیم. هذا سبیلی ادعوا الی نمی

  1.«اتبعنی و سبحان هللا رب العالمین..

 

قبالاشاره کردیم، حال،به ماهیت نامه  نامه هارون الرشید  به ماهیت

 حمزه توجه کنیم:

 است و بنابرین در مقابل خلیفه  خود حمزه، مدعی امارت مومنین -1

ء خدا و امیرالمومنین خوانده  بغداد قرار دارد، و درین نامه هم، خود را بنده

 افکند. و ربقه اطاعت خلیفه را از ذمت خود دور می

 حمزه بر مبادی اسالمی کتاب هللا و سنت نبوی سخت استوار  -2

یداند، و بنابرین است، و طرف مقابل را متجاوز از شریعت و کتاب هللا م

 واجب االطاعه هم نیست.

 لهجه حمزه، سخت محکم و درشت و استوار است، و از آن پدید  -3

آید که حمزه بر مبادی خود در نهایت محکمی و استواری ایستاده است و  می

 تهدید یا تطمیع نمیتواند او را از آن باز گرداند.

 لیفتین روی داده، به نظر هایی که بعد از خ ها و نفاق حمزه به تفرقه -۴

بیند و اکنون فقط کتاب هللا و سنت نبوی را مدار زندگی خویش  حسرت می

میشمارد، و در راه دفاع از آن بهر گونه قربانی و جهاد و خونریزی 

 حاضراست . 

                                                 
1
  3۶2- -3۵9، ص 1افغانستان بعد از اسالم، ج  - 
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حرکت حمزه مبنی بر تالش دنیا و زاد مادی و یا بدست آوردن  -۵

گزیند و بنابرین  ا بر اجل نمیمقام شاهی وجاه آنی، نیست. وی عاجل ر

 پیشنهاد اطاعت هارون الرشید را رد میکند.

 حمزه در امور دین و معرفت کتاب هللا دارای بیصرتی است که در  -۶

 روشنی آن میتواند مبادی خود را پیش ببرد.

 حمزه علت اساسی حرکت خود را دفع ظلم و ستم میداند که در  -7

اران خالفت در خراسان و پارس و سیستان نامه خودتصریح میکند،که کارد

اند، وبنابرین  و کرمان دست به خونریزی و اباحت اموال مردم و فواحش زده

مردم حق دارند که شر ایشان را از خود دفع و برای نیل این مقصد قیام 

 کنند.

 حمزه نظر نیک و احسان خلیفه را با امان و پیمانش رد مینماید،  -8

 فروشد. زاد دنیوی، قیام نکرده. و دین را بدنیا نمیزیرا وی برای جلب 

 هارون حمزه را به نصیب او و یارانش در غنایم و صدقات و  -9

ارزاق امیدواری داده، ولی حمزه بر اساس اینکار اعتراض دارد و میگوید 

شود که نباید مالیات سنگین  که این اموال با ستمکاری از کسانی گرفته می

و پس ازین تحصیل ناروا به مدارکی صرف میگردد، که بدوش ایشان باشد 

 یکی هم جایز و معقول نیست.

 از مضمون نامه پدیدار است که حمزه دارای عقاید کفر و الحاد  -10

اند. زیرا هدف او درین نامه  و زندقه نبوده و تبعه او هم مردان عفیف بوده

اه چیزی دیگری جز حکم خدا و سنت پیامبر وتقدیس الوهیت و جهاد درین ر

  1نیست.

 

 حمزه عازم جنگ با خلیفه هارون رشید:

 حمزه با چنین اصول و مبادی برای دفع ظلم از مردم با هارون رشید 

آماده جنگ شد و چون هارون بطوس آمد و سپاه مجهز با خود آورد، بقول 

 مؤلف تاریخ سیستان: 

                                                 
1
  3۶۴ - 3۶2همان ، ص  - 
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ودند، کابین حمزه کارهای حرب بساخت و بیشتر مردم که برو جمع شده ب»

ها اندرپوشیدند، وسی هزار سوارمسلح  ها بکردند و کفن زنان بدادند و وصیت

 1« همه زهاد وقرآن خوان برفتند.

ئی حمزه و پیروانش تا نیشاپور پیش رفتند ولی در آنجا  با چنین روحیه

هجری( نخواستند 193االخر  چون شنیدند که هارون رشید درگذشته )جمادی

وکفی »ر به نبرد بپردازند، و حمزه رو به یاران کرده گفت: با سپاه ما تمدا

کردن مؤمنین را صالح ندانست( و   )خداوند دیگر جنگ« هللا المومنین القتال

 از آن ساعت دیگر در برابر خالفت دست از ستیزه گرفت. 

 حقیقت این است که حمزه بهترین موقع راکه برای پشرفت آرمانها 

د از دست داد و با انحراف فکری که پیدا کرد ومقاصد ملی او میسر بو

اضمحالل تشکیالت خوارج را نیز باعث شد. و هیچکسی هم از یاران 

فداکار او، وی را بفکر استفاده از اوضاع آشفته خالفت نینداخت، بلکه 

 همگی برای فتح مرزهای سند و هند بازگشتند.تند.حمزه پنج هزارسوارخود

درخراسان وسیستان وپارس کرمان گماشت و نفری  دردسته های پنجصد را

مگذارید که این ظالمان بر ضعفاء جور کنند و حدیث »بایشان امر داد که 

این لشکرها )خلیفه( خود بدانجا رسد که ایشان بر یک دیگر خروج کنند و 

  2.«ما اندر میانه نیائیم تا ایشان بسیار از یکدیگر تباه کنند

 ه زنده بود و یارانش با وی وفادار بودند بدینگونه، تا هنگامی که حمز

هـ که سال فوت او است( هیچیک از عمال و حکام سیستان را جرأت  213)

آن نبود که بر مردم ظلم روا دارند و یا اضافه ستانی کنند و بقول مؤلف 

جز طعام و نفقه به گماشتگان خالفت حاصل نشدی، زیرا »تاریخ سیستان: 

ودند،خود چیزی نستدندی، و هم کسی را که خوارج دیگرفروگرفته ب

نگذاشتندی که چیزی ستدی، مردم سیستان را همی نیارزدی مگر سپاهی 

این بود موقف  3«اگربر ایشان حرب کردی و بتاختن ایشان شدی، بکشتندی.

 حمزه که نهضتش بدفع ظلم براه افتاداما به نفع دین تمام شد.

 
                                                 

1
 1۶8تاریخ سیستان ، ص  - 
2
  1۶9تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 177تاریخ سیستان ،ص  - 
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 رج :نظریات برخی از محققان درباره جنبش خوا

 بوسورت تحقیقات جالبی در باره جنبش حمزه داردکه پاره ای از  

سیستان از حیث »تحقیقات او را بخوانش میگیریم. او می نویسد که: 

جغرافیایی ناحیه جدا افتاده ای بود که پیرامون آن را کمر بندی از بیابان فرا 

ب که غالبا گرفته بود، و مردم بومی در باره و الیتداران و کارگزاران عر

آنان را از خراسان یا حتی شهر دور دست بغداد می فرستادند احساس 

دشمنی میکردند. در پاره ای دوره ها، این کارگزاران را با شتاب گیج کننده 

ای تغییر میدادند، و در دوره ایکه واگذاری قدرت بمنزله دادن پروانه بهره 

ی کوتاه تلقی میگردید، کشی و بیرون کشیدن حد اکثر ثروت والیت در زمان

 این تغییر سریع کار گزاران به سود ایشان بود.

 می کردند، خود از قدرت  انشکایت در باره سو استفاده هایی که والی

زیاده ستانیهای عامالن یا گرد آورندگان زورگوی مالیات ، بی گمان تاثیر 

های بسیار فراوانی در جنبش حمزه داشت و احتماال در بسیاری از شورش

خارجی سیستان نیز تاثیر کرده بود. بروایت تاریخ سیستان مخالفت حمزه با 

حکومت مرکزی با کشتن عاملی بیداد گر و ناراست آغاز گردید و از کشتار 

عامالن خراسان، سیستان و کرمان بدست هواداران حمزه بالصراحه سخن 

 رفته است.

 ر باره شورش د« بوگدان اسکالدنگ»یکی از مقاالت اندیشمندانه 

حمزه است که می گوید این انگیزه های مالی و ستمگری والیتدارانی چون 

معن بن زایده و مسیب بن زهیر و علی بن عیسی بن ماهان درخراسان 

عوامل اصلی پشت شورش های خارجی دراین دوره بشمارمی ایند. وی 

و میگویدکه شور و تعصب دینی خوارج نخستین در این روز ها فرو مرد، 

بجای آن رشته ای از اعتراضات اساساًمنفی و هرج و مرج طلبانه از 

روشهای مالی سختگیرانه و سرازیر کردن پول والیت بسوی بغداد انگیزه 

 اعتراض مردم گردید. 

کسانیکه بیش از همه این سختگیری را حس میکردند روستاییان و 

فقرات گروههای زمینداران خرده مالک بودند، واین طبقات بودند که ستون 

خوارج را می ساختند،زیرا هنگامیکه اوضاع روستاها آشفته بود، امکان 
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گرد آوری خراج وجود نداشت. زمینداران بزرگ و بازرگانان در شهر ها 

 سکونت داشتندو اینان سخت وابسته خالفت بودند.

 اما چنانکه در زیر خواهد آمد حضور اردو گاههای دایمی سر بازان 

هر ها که گوش به زنگ فرونشاندن نا آرامی بودند، احتماال دولتی در ش

درین زمینه نیز عاملی بوده است. بدین ترتیب در برانگیختن نا آرامیهای 

قومی در سیستان چندین عامل دست بدست هم می دادند. این بخشی از نبوغ 

یعقوب بن لیث بود که بعد ها وی را قادر ساخت تا این عناصر جدا از هم را 

ه همگی مخالف دستگاه خالفت بودند به یکدیگر جوش دهد و زیر علم ک

 1خویش فراز آورد.

 فعالیت حمزه که »بوسورت در جای دیگری متذکر می گردد که:  

روح رهنمای پشت سر فرقه خارجی درسیستان بود بیش از سی سال بدرازا 

لیتهای کشید. اگرچند تاریخ سیستان اطالعات مفصل ویگانه ای در باره فعا

خوارج در درون والیت سیستان بدست می دهد و در این منبع و منابع 

دیگرآگاهیهای دیگری نیز در باره سفرهای جنگی حمزه به باد غیس، 

خراسان و قهستان بدست می آوریم، اما در باره لشکر کشیهای وی به 

 جاهای دیگر هیچ نمی دانیم.

 ر باره فعالیتهای بوسورت در شگفت است که تاریخ سیستان چرا د

حمزه در سالهای پس از نوشت و خوان او با هارون الرشید آگاهی)چندانی( 

ندارد و برای مطلبی کوتاه باید به گردیزی روی آوریم که میگوید: 

غازی در زرنگ گرد آورد و در  20000عبدالرحمن نیشاپوری نیرویی از 

مرد  ۶000ا م (رهسپار جنگ با حمزه گردید. حمزه تنه809-10ق ) 19۴

زیر فرمان داشت و شکست سختی خورد. گردیزی به اشتباه میگوید که 

حمزه خود در این نبرد کشته شد، اما در سطر بعد اشتباهش را اصالح کرده 

  2م رویداد. 828ق برابر با  213میگوید که مرگ حمزه در سال 

گزارشهای تاریخ سیستان در باره تاخت و تاز های وی در دشتهای 

وسند، )بوسورت، سیالن، ترکستان، چین را نیز با آن عالوه کرده(  هند
                                                 

1
ادموندکلیفورد بوسورت ، تاریخ سیستان اوآمدن تازیان تابرآمدن صفاریان ، ترجمه حسن انوشه ،  -

  192-191، ص 1370
2
 133، چاپ حبیبی، ص10۵زین االخبارگردیزی، چاپ نفیسی ،ص  - 
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آشکارا داستانی برساخته است، اما فعالیتهای خوارج در نواحی کافر نشینی 

متاسفانه دراین زمینه  .امکان دارد چون غور ومرزهای سند و هند کامال

ه هیچ جزئیاتی دردست نیست. غور، در شمال زمینداور مدتهای دراز ناحی

ای کافر نشین باقی ماند و حلقه ای از رباطها که پر از داوطلبان و غازیان 

بودند آنرا دور گرفته بودند، و تا سفر های جنگی سالطین غزنوی باین سر 

زمین در اوایل سده پنجم هجری ) یازدهم میالدی( تماما به آیین اسالم در 

ری دراین سر زمین نیامدند. نمی دانیم که آیا خوارج هیچ تاثیر پایه دا

فعالیت دیر پای خوارج پر شور  گذاشتند یانه . آنچه بیشتر احتمال می رود

تاریخ در امتداد مرزهای جنوبی و شرقی افغانستان در مجاورت هند است. 

  1که شهر گردیز در مشر ق غزنه را حمزه بنیاد کرد. سیستان میگوید

 

می رسد، اما نقش  تاریخ گردیز احتماال به دوره های پیش از اسالم

خوارج در باز سازی یا گسترش شهر کامال امکان پذیر است، و احتمال می 

رود که بخشی از فرآیند گسترش اسالم در قلمرو زنبیلها باشد که ظاهرا در 

سده های سوم و چهارم هجری )نهم و دهم م( روی داده است. حدود العالم) 

ز می گویدکه این شهر م( در توصیف گردی982ـ3ق برابر با 372آغاز 

ق  2۵۶حصار استواری دارد و مردمان آن مذهب خارجی می ورزند. در 

م که یعقوب بن لیث صفاری گردیز را شهر بندان کرد،  870برابر با 

دودمانی از امیران محلی که نام کامال اسالمی دارند بر آن فرمان می راندند. 

دند. به گواهی کتیبه ای قراینی در دست است که این امیران از خوارج بو

عربی و سانسکریت که در موزه پشاور نگهداری می شود اسالم از سال 

م در دره توچی وزیرستان در مرزهای افغانستان و 87۵ق برابر با 2۴3

پاکستان کنونی حضور داشته است، و نمیتوان گفت که خوارج قشری 

 2« ومتعصب در اینجا فعالیت نمی کردند.

                                                 
1
 24ص  تاریخ سیستان،- 
2
در زیر نویسهای همین صفحات بوسورت متذکر می شود که:  217-218بوسورت، همان اثر،ص  - 

این نکته در خور اهمیت است که نام افلح که در هیچ جای دیگرپیدا نمیشود، در میان نامهای امیران 

دند، یافت گردیز و معاصران شان امامات رستمی تا هرت در شمال افریقا که خود خارجیان اباضی بو

 میشود.
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 حمزه با مخالفانش : عقاید و برخورد

 هرچند عقاید و باور های حمزه را میتوان از نامه ایکه به خلیفه 

ق فرستاده، دریافت. امامحققان و پژوهش گران 193هارون رشید، درسال 

اسالمی وغیر اسالمی در خصوص نظرات وعقاید حمزه نکات جالب توجه 

 ندنش.دیگری نیز ابراز کرده اند که خواندنش بهتر است از نخوا

 بوسورت از قول بغدادی میگوید که، حمزه بن آذرک از میان فرقه 

خازمیه بر آمد، اما بعد ها با عقیده آنها به قدری مخالفت ورزید و نظر فرقه 

قدریه ازسیستان را پذیرفت که میگفت : آدمی دارای قدرت اختیار است: 

آنچه میخواندند. این سخن با « حمزه خارجی قدری»ازین روی وی را 

اشعری و شهرستانی می گویند همخوانی دارد. اینان میگویند که در باره 

قدر، حمزه از نگرش یکی دیگر از زیر فرقه های عجارده، یعنی میمونیه 

پیروی میکردکه در واقع همانند نگرش معتزله در این زمینه بود. میمونیه 

خود باختیار میگفتند که خداوند توانایی بالقوه به آدمی تفویض کرده که 

خویش نیک یا بد کند. چون حمزه نگرش متفاوتی با عجارده داشت ایشان 

 1وی را در این زمینه کافر می دانستند.

 ازدیگر باور های ویژه حمزیه یکی این  »بوسورت عالوه میکند: 

بوده که قانونی بودن دو امام برای امت یا جامعه مومنان را تا هنگامیکه در 

یده یافت می شود ودشمنانی باقی مانده اند که باید آنان را جامعه اختالف عق

از میان برداشت، روا است. به روایت اشعری، حمزه بویژه به روا بودن 

جنگ باقدرت حاکم یا سلطان و پشتیبانان وی تاکیدمی ورزید، اما می گفت 

انکار کیش او کند روانیست، مگر اینکه فعاالنه به مبارزه با  کشتن کسی که

برخیزد یا سلطان را یاری دهد... فرقه حمزیه از عجارده بطور کلی واز  وا

زیرفرقه های آنان مانند میمونیه بطور اخص جدا شده بودند ودرباره 

استعراض وکودکان، یعنی اینکه کودکان کافران بواسطه کفر پدر و مادر 

شان گرفتار آتش دو زخ می شوند وباید کشته شوند از نگرش سختگیرانه 

                                                 
1
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ازارقه پیروی میکردند.: این سخن با آنچه ما درباره رفتار نیرو های حمزه 

 در بیهق و نیز با داستان جنگ او با طاهر ذوالیمینین می دانیم مطابقت دارد. 

 گفته میشود باری حمزه ناگهان درمدرسه ای نزدیک پوشنگ)زادگاه 

الفی این طاهر پوشنگی فرود آمد و سی کودک را بامعلم شان بکشت. به ت

اقدام ، طاهر به روستایی که ساکنان آن پیرو فرقه حمزه بودند، اما قعده 

وهمه ساکنان آنرا  جنگ نداشتند حمله برد بشمارمی آمدند وشرکت فعالی در

  1«به دم تیغ سپرد.

 : درشرایطی که حکومت های اموی وعباسی بگفته علی میرفطروس

شیوه ها استفاده میکردند، و برای سرکوب وکشتار خوارج از خونین ترین 

همواره « خارجی»درشرایطی که از نظر مسلمانان )سنی وشیعه( قتل 

بشمار میرفت، شدت عمل گروهی از خوارج « جهاد واجب»بعنوان یک

عکس العمل و  )خصوصاً ارزقیان( درقتل و کشتار مخالفین را می توان یک

 2واکنش طبیعی دانست.

در آغاز از گروه پیروان  فطروس عالوه میکند: خوارج که 

شده بودند، ضمن مبارزه شدیدبا حکومت علی وماویه، « خارج»علی

را ازیاد بردندو در « ضدعلی»درمراحلی از مبارزات خویش خصلت 

مبارزه علیه اشرافیت اموی وعباسی با شیعیان متحدشده، بصورت یک 

 نهضت وسیع اجتماعی و سیاسی آشکار گردیدند، بطوریکه مورخین از

حضور وشرکت شیعیان در نهضت های خوارج یاد میکنند. این امر، ضمن 

آنکه اتهامات وافتراهای های وارده ازطرف مورخین اسالمی مبنی بر 

را موردتردید قرار میدهد، « کشتار مسلمانان غیرخارجی بدست خوارج»

درعین حال مدارای خوارج را بادیگر مسلمانان در مبارزه با خلفای اموی 

می دهد. حتی برخی از پیشوایان خوارج معتقد بودندکه باید یهودیان و نشان 

 3مسیحیان را با مسلمانان )خارجیان( متساوی الحقوق دانست.

 بقول سکارچیا در تصور اینکه مذهب خارجی ضرورتا جنبشی 

مردمی بوده نباید زیاد ساده اندیشی کنیم. چه هنگامیکه یاران حمزه از 
                                                 

1
  190بوسورت ، تاریخ سیستان ، ص  - 
2
  8۵ - 8۴میرفطروس، اسالم شناسی ، ص  - 
3
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اسان، قهستان، بادغیس و سیستان انتقام می کشیدند ساکنان روستا های خر

سختدلی فراوانی نشان دادند و این کارها نمی توانست مذهب خارجی را در 

دل مردم محل عزیز و محبوب گرداند: کسانیکه درپشت دیوارشهر ها 

زندگی میکردند همواره به خوارج پشت کرده دروازه های شهر های خود 

چنانکه بغدادی در اشاره به فعالیتهای حمزه در  را بروی آنها می بستند.

ناحیه پیرامون هرات و پوشنگ می گوید استعراض در باره کسانی که 

ً انجام میگرفت. حمزه همواره  نظرات خوارج را نمی پذیرفتند منظما

اسیرانی را که از نیروهای دشمنان خود می گرفت می کشت و چون به 

یختگان را بآتش می کشید و چهار پایان پیروزی دست می یافت بارو بنه گر

 شان را برای خود بر می داشت.

 در اوایل دوره عباسی که آشفتگی و نا خرسندی سراسر سیستان را 

در کام خود فروگرفته بود، مذهب خارجی در واقع ریسمان پوسیده ای بود 

که از سر نا چاری مردم به آن چنگ می انداختند. پاره ای از عوامل دیگر 

سالی که از فتوح تازیان می گذشت  1۵0ز روایت تاریخ سیستان در طی ا

سر بر آوردند. باید گرایشهای جدایی خواهانه شهر بست و نیز موقع مرزی 

آن و نقش آن را که جای گرد آمدن غازیان و داوطلبان جنگ با نواحی کفار 

الیت غور و زمینداور در شمال و مشرق بود در نظر داشت. همچنین باید فع

عیاران و سر هنگان ایشان را که به عنوان نگهبانان ظاهری آرمان مذهب 

)و غالبا رفتاری جوان مردانه ر شهر های سیستان فعالیت میکردندسنت د

 . 1داشتند( از نظر دور نداشت

مؤلفان ما بعد، در زبان فارسی راجع به امیرحمزه داستانها نوشتند و 

با حضرت حمزه عم پیامبر )ص( خلط و  های پرداختند که برخی او را قصه

اشتباه کردند. اکنون ماکتابهای قطوری از داستانهای این مردشجاع و پهلوان 

سیستانی اسالم داریم که عوام از خواندن و شنیدنش احساس غرور و لذت 

از « حمزه صاحب قران»و « رموز حمزه»های  میکنند.منجمله دو کتاب بنام

ز منسوب به همین بزرگ مرد سیستانی است. های شورانگی جمله داستان

میگویند: روزیکه حمزه چشم بجهان گشود، مردی منجم از مردم هرات در 

                                                 
1
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خانه آذرک پدر حمزه مهمان بود. آذرک از آن مردمنجم خواست تا بعادت 

آن زمان طالع این پسرنوزاد را بیرون آورد. منجم هروی زایجه کودک 

به  1«شکن است. رلشکرکش ودشمناین پس»نوزاد بیرون آورد وگفت:

عقیده بوسورت ، پدر حمزه آذرک ، ابتدا آیین زردشتی داشته و بعد از قبول 

 2دین اسالم نام عبدهللا را برای خود برگزید.

   

بدینسان حمزه نه تنها یک شخصیت مذهبی مسلمان بود، بلکه پهلوان 

ند و او را یکی جنگاوری بود که داستانهایش در اذهان مردم مدتها باقی ما

آوران پر نیروی عهد اسالمی شمردند. چنانکه در عصر قبل از  از جنگ

اسالم، رستم دارای آن نیرو و تدبیر بود. براستی حمزه برای اسالم چنان 

جنگید که رستم برای حفظ ایران زمین و آبروی شاهنشاهی  پرحرارت می

 کیانی جنگیده بود.
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 عیاران در سیستان  امقی

م(911-858 ق/244-298)  

  

 
 شهر زابل سیستان جنوبی دروازۀ یعقوب لیث در ندیست
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خدای   ما به اعتقاد نیکو برخاستیم، که سیستان نیز فراکس ندهیم، و اگر»

 «تعالی نصرت کند، به والیت سیستان اندر فزائیم آنچه توانیم.

 «تاریخ سیستان از پیام یعقوب لیث به عّمار خارجی »

  

 مدخل:

 د سال، سیستان در دوران قبل از ظهور صفاریان، در طول دو ص

جات مختلف اجتماعی و سیاسی ازقبیل  ها و دسته کانون پر جوشش گروه

« عیاران»)غازیان(، فرقه خوارج، و دسته « مطوعه»گروه 

 )یاجوانمردان(، با یک نوع تشکیالت منظم سری و زیرزمینی بود.

 گروه المطوعه )یا غازیان( مرکب از افرادی بودند که برضا و طوع 

بطورداوطلبانه، درراه پیشرفت اسالم با کفار مرزها، بدون  و رغبت خود

 بودند. معاش ودستمزد میجنگیدند وغالباً شامل لشکرهای خلیفه یا سلطان می

 فرقه خوارج، بیشتر متشکل از افراد مذهبی و متعصب بودند که از 

اصول دین اجازه نمیدادند یک سر موی خالف رفتاری شود و لذا اعمال 

دین انتقاد ومحکوم میکردند.   رصورت تخطی ازاصول یافروعحکومت را د

 اینان با تبلیغات مذهبی خویش، پیروان بسیاری در میان دهقانان و پیشه

وران کم درآمد سیستان داشتند. مگر از لحاظ روحیه ملی مردم سیستان، این  

 گروه دو نقطه ضعف داشتند:

 ه مذهبی آنان نخست اینکه، مردمی متعصب و مذهبی بودند وجنب

چربید. دوم اینکه چون بیشترشان  شان می پرستی  برحس ملیت ومیهن

بایست نسبت  ازمهاجران عرب بودند، طبعاً آن عالقه و صمیمیتی را که می

ئی از تعصب مذهبی این گروه   به ملت و میهن داشته باشند نداشتند. نمونه

با خلیفه بود  از جنگ پوشی و انصراف حمزه بن آذرک شاری  همانا چشم

که در بهترین موقع سیاسی بدون اینکه کار سیستان را با دستگاه خالفت 

 یکطرفه نماید بفکر نبرد با کفار افتاد و از جنگ با خلیفه روی برتافت.

 عالوه بر آن اختالفات و دودستگی میان قبایل بنی بکر و بنی تمیم 

فته و خسته و از خوارج و زد و خوردهای داخلی آنها، مردم را بحدی کو

کار و بار زندگی روزمره وامانده و دلسرد کرده بود که سرانجام مردم 

آهسته آهسته از صفوف خوارج، خارج شده، بسوی گروه اجتماعی دیگریکه 
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تعصب مذهبی نداشتند و بیش از هرکسی و پیش از هر چیزی، در جستجوی 

« عیاران»دفع مظالم بودند، روی آوردند. این گروه، گروه معروف 

طلب  )جوانمردان( بود که میتوانست بخوبی به آرزوهای سرکش مردم آزادی

 سیستان تحقق بخشد.

 النهر و ایران، از  های خراسان، و ماوراء سیستان مثل سایر مکان

مدتها قبل خود را برای تشکل سازمان عیاری آماده کرده بود. این سازمان 

تعلق به طبقات پائین و متوسط که اعضای آن را جوانان چست و چاالک و م

جامعه تشکیل میداد، روحیه صداقت، سخاوت، رفاقت، جوانمردی، 

شبگردی، دستگیری از مظلومان ومستمندان ونظایر اینها، آنها رابهم پیوند 

پسند طبقه جوان وافرادشجاع  میزدو رفیق میساخت، طبعاً چنین روشی مورد

راض و در جستجوی راه دفع واز خودگذری قرار میگرفت که از اوضاع نا

 مظالم بودند.

 سیستان برای پیشرفت این فکر هم از جهت تاریخ و هم از لحاظ 

سیاسی و روحیه ملی کمال آمادگی را داشت و از برکت برخورداری تمام 

هاست که تنها در سیستان و در شهرهای زرنج و بست بود که  این زمینه

ا فراهم کردند و در کار بدست عیاران امکان بدست آوردن قدرت سیاسی ر

 گرفتن حکومت توفیق یافتند.

مانند: بلخ، مرو،  از همان اوایل اسالم،درشهرهای خراسان وسیستان 

هرات، قهستان و سیستان وبست وقندهار وغزنه  وکابل و اطراف آن شهرها  

گیری،  بازی، کشتی   ، جوانان غیور و پرشور و عالقمند به پهلوانی، چوگان

آرائی و غیره ، دست به تشکل  بازی و معرکه  اندازی، تیغ  ، کمند شبروی

سازمانهای پنهانی  زدند که بمثابه احزاب متشکل امروزی میتوان آنرا به 

دسته های مسلح برای جهاد با کفار ) یا  در آغاز از این گروه  حساب گرفت.

« لمطوعه ا»آمد که آنرا  مقابله باظلم و اجحاف عمال حکومت ( بوجود می 

میگفتند. بعد ها در اهداف و تشکیالت این گروه تحولی رونما شد وصاحب 

تشکیالت ومقرراتی گردیدند که ورود در حلقۀ شان  شرایطی خاص داشت  

وداود طلب عضویت می باید واجد آن شرایط می بود تا در صف عیاران 

لعه قرار میگرفت. این شرایط  ودیگر خصوصیات عیاران را در زیر مطا

 میکنیم:
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 معنی کلمۀ عیار و اصل عیاری:

 محقق دانشمند و دقیق خراسان مرحوم بهار، در مورد اصل عیار 

«: عیار»پیشگی و ریشه آن نظریات جالب وپذیرفتنی ارائه کرده  مینویسند:

در لغت عرب ریشه و اصلی برای خود ندارد و در لغات عربی هم معنی 

ویند: عیار کسی است که بسیار بیاید و درستی برای این لغت نشده است. گ

برود و صاحب ذکاوت تیز باشد. و نیز گویند کسیکه بسیار گردش کند و 

چاالک باشد. و این تعبیرها از نبودن اصل و ریشه حقیقی این لغت در زبان 

معرب و از « َعیّار»عربی حکایت میکند و چنین بنظرمیرسد که کلمه 

که « یار»پهلوی باشد به معنی « اییار»فارسی ماخوذ باشد، و اصل آن 

بوده « ادی وار»است و اصل این لغت درپهلوی قدیم « رفیق»عربی آن 

شده « یار»و در زبان فارسی « ای یار» و « ای وار» است و بعدها 

  1«است.

 و « اییار»و « عیار»دانشمند مذکور در اثبات این نظر که لغت 

ی شاهد آورده، میگوید: غالمان مسعود اند، از قول بیهق از یک ریشه « یار»

یار »که درحرب دندانقان گریخته و بسلجوقیان پیوسته بودند، در حین جنگ 

فریاد میزدند و بدینگونه غالمان و بیشترلشکریان آن عهد در ردیف « یار

 2عیاران بودند.

عیار و عیار »بهار در مورد مسلک عیاری و عیار پیشگی میگویند:

زمین عنوان خاصی داشته است و عیاران مانند احزاب پیشگی درخراسان 

ها  اند و در شهرهای بزرگ این سازمان  هایی داشته سیاسی امروز، سازمان

که جامۀ خاص داشته و آداب و « سرهنگ»اند بنام  دارای رؤسای بوده 

« جوانمردی»رسوم آنان مخصوص بخودشان بوده است و اصل کارشان به 

و فداکاری در راه دوست و طلب حق و جستجوی  بوده و از جان گذشتگی

حقیقت و ترک تعصب و دستگیری از خلق وحمایت از مظلوم و عدم اندیشه 
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ً بی عالقگی به اصول یا فروع دیانات و مذاهب و  از مرگ و قتل و احیانا

 غیره نیز در این فرقه شهرت داشته است. 

 لی در خراسان و در بالدعرب جز در بغداد خبری از این قوم نداریم و

سیستان و ماوراءالنهر خبر عیاران بسیار شنیده میشود، خاصه بعد از 

عباس تا قرن پنجم و ششم هجری در بغداد و ایران زیاد نام  خالفت بنی

اند و  عیاران بگوش میرسد وبعضی خلفای عباسی باین فرقه متمایل بوده 

درواقع نوع « فتوت»یا حزب « فتیان»جامه عیاران پوشیده اند. جمعیت

  1 «اصالح شده این سازمان بوده است.

 میخواندند « برادر» عیاران یک دیگر خودرا »بگفته دکتر خانلری، 

راهمان « عیّار»واین نکته نیزمؤید گمان مرحوم بهار است که کلمه 

نیزگاهی « رفیق»فارسی می دانسته اند. کلمه « یار»پهلوی و « اییار»

  2 است.« یار»که خود معادل کلمه  دراین مورد به کار میرود

  

 سازمان عیاران:

 ها و اقشار  اند از فرقه نیز یاد شده 3«جوانمردان»عیاران که بعنوان 

پراهمیت خراسان قرون وسطی بودند. داشتن صفات پاکی، صداقت، 

رازداری، محبت، فداکاری، دستگیری از مستمندان، شکیبائی و تحمل، 

استواری در رفاقت و دوستی و سختگیری در شناسی،   حاضرجوابی، نمک

دشمنی، پابندی بعهد و میثاق، شبگردی، چاالکی وچستی و نظایر اینها از 

خصوصیات برجستۀ  این فرقه بود که آعضای آن را بهم پیوند میزد و 

  4مرتبط میساخت.

 ظاهراً بغداد، مرکز خالفت نیز در تشکل و پیدایش این دسته ناراضی  

تماعی وبیداد حکام متمول، از خراسان زمین عقب نبوده است از اوضاع اج

چنانکه در اواخرقرن دوم هجری، امین برای کسب قدرت و تکیه بر مسند 

جوئی این فرقه، یعنی عیاران بر ضد  خالفت، از نیروی جنگی و معرکه

                                                 
1
  290الحکایات و لوامع الروایات  ،ص بهار، منتخب جوامع - 
2
 ۴3باستانی پاریزی، یعقوب لیث ،ص - 
3
 9۵،220ص  2ج  170 ص1سمک عیار،چاپ دکترخانلری، جلد - 
4
  13۵3ببعد چاپ 2۵2ص  2خواندمیر، حبیب السیر،ج  - 
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مأمون و لشکر خراسان استفاده اعظمی نمود. و هرچه در خزانه داشت 

چون خزانه او ازنقود و آستانه او از جنود »انجام صرف جنگ کرد و سر

خالی گشت، آالت وادوات زرین و سیمین را آب کرد و سکه زد. امتعه و 

اقمشه نفیسه را به نیمه فروخته و بعیاران و لوندان میداد، تا بدفع اهل 

 1« خراسان قیام نمایند.

نه در بگفته مسعودی درین جنگ پنج هزار عیار بغدادی با تنهای بره

ها در دست، با  حالیکه زنگها وصدفها درگردن داشتند وفالخن وسنگ

  2جنگیدند.  لشکریان طاهرپوشنگی با مهارت می

 های منظم عیاران رسم برین بود که، هر ده تن  در تشکیالت و سازمان

نامیده میشد و هر ده تن « عریف»عیار یک نفر سرپرست داشت که 

سرهنگ( و هر «)قاید»نفر نقیب یک  داشت و هرده« نقیب»عریف، یک 

داشت که شخص اخیر الذکر درحکم سپاهساالر « امیر»ده سرهنگ یک 

« پیر»و « پدرعهد»در شمار سرکردگان و رهبران عیاران، از  3بود. می

نیز نام برده شده که ظاهراً در حکم رهبران درجه اول و « استاد»و

 4اند. آموزگاران نخستین موقف مهم داشته 

 خوانده میشد که « استاد»ابر کتاب سمک عیار، سردسته جوانمردان بن

به دکان « خورشیدشاه»یکروز »اطاعت او برهمه عیاران فرض بود.:

خواجه سعد بزاز نشسته بود و سخنی چند می گفتند که ناگاه سواری پیداشد 

کهل، وپیاده ای چند چاالک ومردانه درپیش این مرد کهل روان شده، هیبتی 

شان می آمد. خورشید شاه ازخواجه سعد بزاز پرسید که این سوار چه از ای

 کس است؟ و این پیادگان کیانند که من مثل این مردم ندیده ام؟

 

                                                 
1
و نیز رک: مروج الذهب مسعودی ترجمه ابوالقاسم پاینده ج  ۶11حبیبی، افغانستان بعد از اسالم ص  - 

 ۴0۴-۴03ص  2
2
یزی نوشته داکتر باستانی پار« یعقوب لیث»مقایسه شود با  2ج  ۴03مسعودی، مروج الذهب ، ص  - 

  ۴۶ص
3
 « عیاران»همانجا و نیز مجله آریانا، سال پنجم شماره نهم و دهم مقاله  - 
4
 290، منتخب جوامع الحکایات ،ص 90غبار، افغانستان درمسیرتاریخ ،ص  - 
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خواجه سعد گفت: این سوارکهل را شغال پیل زورمی گویند و 

سرجوانمردان این شهراست وآن جوان نمد پوش که خنجرها دریمین 

 ت و او را سمک عیارخوانند و پسرخوانده ویسارفروبرده، سرعیاران اس

   1«شغال پیل زور است، واین دیگران رفیقان ایشانند.

« ای استاد»خطاب سمک عیاربه شغال پیل زور همه جاعبارت 

سمک گفت: »  2«سمک گفت: ای استاد، شاهزاده را نومید مگردان.»است. 

 3« ای استاد، دخترشاه را گوینده ای هست؟

 ون، اسپهساالر شهرماچین، به کاری درمیماند و پیش جای دیگری کان

کانون استادی به غایت کمال داشت درعیاری، نام او »استاد می رود:

خاطور. پس کانون پیش استاد رفت. پس گفت:ای استاد،چاره چیست؟ .... 

خاطورگفت: ای فرزند، ازآن وقت باز... من توبه از این کاربکردم وعیاری 

دم ونتوانم توبه شکستن. کانون درخاک افتاد. گفت: وشب روی در باقی کر

  4«... ای استاد، مرا محروم مکن!

 چون ترک قبایح و رعایت محاسن در میان عوام الناس، مرام اساسی  

این گروه )عیاران( را احتوا میکرد، بنابر آن برای پذیرش در حلقه این 

که داوطلب  گروه، عیاران دارای آداب و شعارهای مخصوص بخود بودند

نامه میداد  عضویت، با شرایط خاصی پذیرفته میشد. داوطلب عضویت عهد

)که ظاهراً امیر و سرهنگ « پیر»یا« پدرعهد»وخطبه عضویت در محضر 

 5ونقیب وعریف در آن نیز حضور میداشتند( خوانده میشد.

سپس داوطلب عضویت از سرصدق با الفاظ بسیار مؤثر مراسم 

سوگند به یزدان دادار کردگار و به نور » ورد و میگفت:آ تحلیف را بجای می

و نار و مهر و به نان و نمک و نصحیت جوانمردان، که غدر نکند و خیانت 

با هم یار باشیم و دوستی » و با همدیگر سوگند میخوردند که:  6«نیندیشد.

                                                 
1
 ۴۵ص 1سمک عیار،ج ، - 
2
 ۴۶ص 1سمک عیار،ج، - 
3
 سمک عیار،همانجا - 
4
 33ص 2سمک عیار،ج ،- 
5
 90یخ، صافغانستان د رمسیر تار - 
6
 و موارد دیگر 1۵ص  2، ج 307ص  1سمک عیار، ج  - 
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کنیم، و به جان از هم باز نگردیم، و مکر و غدر و خیانت نکنیم، و رضا 

، و با دوستان هم دوست باشیم و با دشمنان هم دشمن باشیم، و کار به ندهیم

  1«مراد یکدیگر کنیم.

 بستند و نمک و آبی به او  پس ازمراسم تحلیف، آنگاه کمرش می

را یعنی)باخلق خداوفا « وفا وصفا وسخا»چشاندند. وطی کردن مراتب  می

کردن(که مراتب  کردن، سینه را ازکینه صاف داشتن،آنچه داری بمردم بذل

جوانمردی بود،برذمت اومیگذاشتند و جوانمرد نیز شلوار مخصوص می 

انداخت و کمندی دردست و  و پارچۀ سرخ یا زرد بر گردن می  2پوشید. 

و آمادۀ خدمت جوانمردی میشد و بدین ترتیب از   3خنجری درکمرمي زد.

 محسوب میگردید.« جوانمردان»اهل 

 چاالکی و چستی و شبروی و شبگردی و  چون بنای کار عیاران، بر

طرفداری از مظلومان و دستگیری از تنگدستان بود، برای کمک به مردم 

انداختند و از  ها میگذشتند یا کمند می بینوا و یا دفع ظلم از مظلوم از نقب

ها باال میرفتند و به تهدید ثروتمندان و متنفذین و حکام ظالم می  و برج و بار

اینگونه حاالت، سالح شانرا، خنجری برای کندن نقب، یا  پرداختند. در 

های  رفتن بر کنگره سوهانی برای بریدن زنجیر و قفل و یا کمندی برای باال

  4زدن تشکیل میداد.  دژهای ناگشودنی، یا فالخن برای نشان

گاهی برای کمک به مستمندان وپیداکردن پول، به بدرقۀ قوافل می 

های غیر معمول وناشناخته  شهرها و دهات را از راه پرداختند و فواصل بین 

العبور، با شتاب و بدون بیم طی   های صعب از دل بیابانها و کوه ها و دره

میکردند و ماموریت خود را انجام میدادند و هرگاه کاروانی، باج خود را 

پرداخت، ضرب شست آنها را بگونه دیگر میخورد و به همین   بایشان نمی

  5اند. گفته« رهزن »که بعضی ایشان را جهت است 

 حافظ گوید:

                                                 
1
 1۵ص  2همان اثر، ج  - 
2
  90افغانستان د رمسیر تاریخ، ص - 
3
 ۴0۴ص  2، مروج الذهب مسعودی ج ۴۶یعقوب لیث ص  - 
4
 الخ  3و  2و 1سمک عیار، چاپ دکتر خانلری، ج  - 
5
 ۴0۴ص  2، مروج الذهب مسعودی ج ۴۶یعقوب لیث ص  - 
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          کــدا م آهــن دلش آموخت این آیین عیاری

 کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد

 های عیاران خراسان  های اموی و عباسی، کارنامه در دوره حکومت

شمالی در مرو و هرات و در جنوب در قهستان و سیستان بیش از همه 

های سیاسی، پا  چشمگیرتر است. در سیستان گروه عیاران بیشتر درهنگامه

خواه نسبتاً افراطی مذهبی بودند، در  به پای خوارج سیستان که فرقه آزادی 

طرد ظلم و ستم عمال عربی و گاه در اخراج و دفع آنها از سیستان و 

عمرو و  خاستند. چنانکه یعقوب لیث وسه برادراو خراسان به مبارزه برمی 

طاهر وعلی در تحت پرورش مامای خودکثیر بن رقاد یا)رقاق( که از 

عیاران سرشناس سیستان بود، با همراهی و همدستی عیاران دیگر سیستان 

)پسر عم یعقوب( و حامد  1«ازهرخر»و بست چون، ازهر معروف به 

هم بن نضر و غیره توانست  سربادک و عزیز بن عبدهللا و صالح بستی و در

گری به سلطنت برسد و نه تنها خراسان را از زیر سلطه بغداد  ز روی ا

 نجات بخشد بلکه ایران را نیز نجات بدهد. 

 دنباله  سلسلۀ عیاران در عهد مغول به تشکیل سازمان نیرومندی بنام  

» و به فارسی « فتیان» انجامید که اعضای آن را به تازی  « فُتَّوت  » 

س این گروه در دوره مغول بزرگان تصوف أدر رمیگفتند . « جوانمردان

پیشه وران و صنعتگران و اقشار مختلف  قرار داشتند که اعضای آن را 

  عوام الناس تشکیل می دادند .

در دوره استیالی مغول وپس ازآن عارفان ناموری چون : شیخ عطار 

صفت برای عیاران  72وموالنا واعظ کاشف هروی و خواجه محمد پارسا، 

ع کردند که حتی عارفان هم از اجرای آن عاجزند، تا چه رسد به وض

عیاران که مردمی بودند کمتر پای بند زهد و تقوای عارفانه. عرفا معتقد 

کسي است که تمام فضایل « الیق و سزاوار نام فتی و جوانمرد»بودند که

                                                 
1
ازهر بن یحیی که یعقوب او را پسر عم خود میگفت، مردی شوخ طبع بود که خود را به حماقت میزد  - 

( ولی درواقع مردی هوشیا 270)تاریخ سیستان ص« این ازهر را از هر خر گفتندی» و باین جهت 

 (1۶9وگرد وشجاع و با کمال و خرد تمام بود. )تاریخ سیستان ص 
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وخصایل اولیاء را در خود دارد و با این همه هرگزاندیشه به خود راه 

 1«دهدکه به جایی رسیده است.نمی

 خود را جوانمردان قوم میدانستند و عقیده داشتند که « اهل فتوت»

و هرگاه این جان « جوانمردی تن و صورت آدمی است و راستی جان آن»

شود. درواقع خواسته  )راستی( در آن تن بدرستی بدمد، تبدیل به تصوف می

تصوف اخالقی بگذارند.به  اندپایه واساس عیاری وجوانمردی را بریک نوع

عقیده عطار، به داد خلق رسیدن و دستگیری از مستمندان اساس فتوت و 

 جوانمردی است ، بقول عطار:

  فتوت چیست، داد خلق دادن            به پای دستگیری ایستادن 

فرق تصوف و جوانمردی در » بنابر تحقیقات آقای سید طیب جواد 

تصوف «. است و جوانمرد برای عواماین است که تصوف برای خواص 

طریقه تسلیم و رضای مطلق به ذات کبریا است و جوانمردی وسیله و حربه 

  2«اوران.̃̃ برای ایستادگی در برابر کبر و نخوت زور گویان و زور

   

 چیست ؟جوانمردی 

 تعریف جوانمردی را میتوان از زبان خود عیاران در داستان ذیل 

 .شنید که سخت جالب است

 روزی به قهستان، عیاران نشسته بودند، مردی از در درآمد و سالم » 

کرد وگفت: من رسولم از نزدیک عیاران مرو، و شما را سالم میکنند و 

میگویند، سه مسئله ما بشنوید اگر جواب دهید ما راضی شویم به کهتری شما 

گفت : و اگر جواب صواب ندهید، اقرار کنید به مهتری ما، گفتند: بگوی. 

بگوئید: جوانمردی چیست؟ و میان جوانمردی و ناجوانمردی فرق چیست؟ و 

اگر عیاری بر رهگذری نشسته باشد، مردی بر وی بگذرد و زمانی دیگر 

مردی با شمشیر از پس وی همی آید بقصد کشتن آن مرد و از آن عیار 

 بپرسد که فالن کس اندر گذشت، او را چه جواب باید داد؟ که اگر گوید

گذشت، غمز کرده باشد و اگر گوید نگذشت، دروغ گفته باشد و این هر دو 

                                                 
1
 182-181یسی،صقابوسنامه چاپ سعیدنف - 
2
 مجله فردا، سال اول،شماره دوم، رندی و قلندری، نوشته سید طیب جواد - 
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ها  عیاران قهستان چون مسئله از عیار پیشگی نیست و ناجوانمردی باشد. 

بشنیدند، بیکدیگر بنگریدند مردی در آن میان بود، نام وی فضل همدانی، 

آنست گفت من جواب دهم، گفتندی بگو تا چه گوئی؟ گفت: اصل جوانمردی 

و  فرق میان جوانمردی و ناجوانمردی صبر استکه هرچه گوئی بکنی و 

تر نشیند و  جواب آن عیار آن بَُود که از آنجا که نشسته بود یک قدم آنسوی 

 1«ام از اینجا کس نگذشته، تا راست گفته باشد. گوید که تا من اینجا نشسته 

 

 : یاصول  جوانمرد

ام، اگر نانی بیابم  عیار پیشه من مردی» شعار عیاران این بود: 

بخورم و اگر نه، میگردم و خدمت عیاران و جوانمردان میکنم و کاری اگر 

و مواد اصلی مرامنامه    2«میکنم، آن از برای نام میکنم، نه از برای نان...

 عیاران بدین قرار بود: 

 و اصل جوانمردی سه چیز است: »... 

 یکی آنکه آنچه بگوئی بکنی، 

 نکه راستی در قول و عمل نگهداری،دوم آ

 سوم آنکه شکیب را کاربندی... 

ترین مردان از همه آن بود که با   و بدان ای پسر که جوانمرد 

 چندگونه هنر بود:

یکی آنکه دلیرومردانه بود وشکیبا به هرکاری وصاد ق الوعد باشد  

ز وپاک عورت و پاکدل، و زیان کس بسود خود نخواهد، اما زیان خود ا

گیرنباشد و به اسیران دست دراز نکند  بهر سود دوستان روا دارد. و زبون

و بیچارگان را یاری کند و بد را از مظلومان دفع کند و همچنان که راست 

گوید، راست شنود و انصاف از خود بدهد و بر آن سفره که نان خورده 

  3«باشد، بد نکند.

از اصول مهم جوانمردی بدینسان عیاران عقیده داشتند که راستگوئی 

دادن مظلومان و بیچارگان، اهمیت  است. نزد عیاران رازداری و نجات 
                                                 

1
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2
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هرکس همچنانکه راست گوید، راست »بسزائی داشت. آنان معتقد بودند که 

برای اینکه این اصل با اصل "یاری با بیچارگان" تناقض نداشته « شنود.

 تحسین بوده است.باشد، آنان رفتارهایی داشتند که واقعاً قابل 

 

 حق نان و نمک نزد عیاران:

 بر آن سفره که نان و نمک  »درباره این اصل عیاری که میگوید: 

 دادن خود  نوازی و نان و نمک باید گفت که مهمان« خورده باشد، بد نکند.

حدجوانمردی ازحد افزون است »اند:  نیز ازاصول عیاری بوده است و گفته

  1«پوشیدن. دادن و دوم راز  اند: یکی نان کرده آن دو را اختیار از اما

کردن آن، آنقدر درمیان عیاران محترم  بنابرین، نان و نمک خوردن و تالفی

 شمرده میشد که در باب آن داستانهای فراوان وجود دارد. 

بر آن سفره که نان و نمک » درباره این اصل عیاری که میگوید: 

دادن خود  نوازی و نان و نمک  که مهمانباید گفت « خورده باشد، بد نکند.

حدجوانمردی ازحد افزون است »اند:  نیز ازاصول عیاری بوده است و گفته 

  2«پوشیدن. دادن و دوم راز اند: یکی نان  اما از آن دو را اختیار کرده

کردن آن، آنقدر درمیان عیاران محترم  بنابرین، نان و نمک خوردن و تالفی

درین مورد   باب آن داستانهای فراوان وجود دارد. شمرده میشد که در 

داستانی به عهد عیاری یعقوب نسبت میدهند که: شبی نقبی زد و بخزانه 

)ابراهیم بن حضین( والی سیستان رفت و زر و جواهر بیشمار بهم بست و 

چون میخواست از خزانه خارج شود، چیزی شفاف به نظرش آمد، پنداشت 

جهت امتحان آنرا بزبان زد، نمک بود، بپاس گوهری است، برداشت و 

رعایت حق نمک، آن همه مال را بر جای گذاشت و بیرون رفت. فردای 

دار متوجه شد که خزانه دستبرد یافته ولی چیزی برده نشده  آنروز، خزانه

است. بامر والی، در شهر منادی کردند که هر که چنین کرده ایمن است، 

مت بشتابد! یعقوب بدربار رفت و ماجرا را باز خود را نمایان کند و بمالز

                                                 
1
 ببعد 270الحکایات عوفی، ص  منتخب جوامع - 
2
 ببعد 270الحکایات عوفی، ص  منتخب جوامع - 



 107                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

این داستان هرچه میخواهد باشد ولی بیانگر   1گفت، والی بر او آفرین کرد.

 شناسی و نگهداشتن پاس آن است. اعتقاد عیاران به نمک

« ازهر»روایت دیگری است که در زمان فرمان روایی عمرو لیث 

معروف سیستان بود روزی از  یکی از بنو اعمام یعقوب لیث که از عیاران

شکار باز میگشت، در راه، زنی پیر دید که چیزی در بغل دارد و بشهر 

برد، پرسید چه داری؟ پیرزن گفت: پژند )سبزی صحرایی(، ازهر گفت:  می

بیار تا قدری از آن بخورم و از اسب فرود آمد و قدری از آن سبزی و نان 

در منزل خود از وی به نیکوئی  بخورد و بعد زن را با خود بشهر آورد و

پذیرائی کرد و ضمناً به پیرزن گفت: چه حاجتی داری تا برآورم. پیرزن که 

کاری برآید، گفت: کاش میتوانستی کاری برایم  باورش نمیشد از دست ازهر

انجام دهی، معهذا پسری دارم که فرداقصاص خواهد شد، ازهر گفت: خاطر 

 هم کرد. دار که پسرت را آزاد خوا آسوده

 فردای آن روز نزد عمرو رفت و آزادی پسر متهم را تقاضا کرد. 

عمرو گفت: از توان من بیرون است. ازهر گفت: من نان و نمک مادر قاتل 

ام که پسرش را آزاد خواهم کرد. عمرو گفت: به  ام و باو قول داده را خورده

ون آن پسر را کسان مقتول مراجعه کن. ازهر، کسان مقتول را فراخواند و خ

هزار درهم خرید و از پول خود به آنها پرداخت. و آن مرد را  دربدل دوازده

)بنده آزاد شده ازهر(معروف « مولی االزهر»آزاد ساخت. بعداً این مرد به 

شد و پیشکاراو گشت و کارش تا آنجا باال گرفت که روزی عمرو و همه 

 2سپاه او را به خوراک سبزی صحرائی مهمان کرد.

داستانی هم درین مورد به عهد عیاری یعقوب نسبت میدهند که شبی 

نقبی زد و بخزانه )ابراهیم بن حضین( والی سیستان رفت و زر و جواهر 

از خزانه خارج شود، چیزی شفاف به  بیشمار بهم بست و چون میخواست

نظرش آمد، پنداشت گوهری است، برداشت و جهت امتحان آنرا بزبان زد، 

بپاس رعایت حق نمک، آن همه مال را بر جای گذاشت و بیرون نمک بود، 

دار متوجه شد که خزانه دستبرد یافته ولی چیزی  رفت. فردای آنروز، خزانه
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برده نشده است. بامر والی، در شهر منادی کردند که هر که چنین کرده ایمن 

را  است، خود را نمایان کند و بمالزمت بشتابد! یعقوب بدربار رفت و ماجرا

این داستان هرچه میخواهد باشد ولی   1باز گفت، والی بر او آفرین کرد.

 شناسی و نگهداشتن پاس آن. ایست از اعتقاد عیاران به نمک نمونه

 

  ئی از شجاعت عیاران : نمونه 

 بنابر داستان سمک عیار، شرط اصلی عیاری بیباکی و دالوری است. 

عیاری به بد دلی نتوان »آید که  این جمله به صورت مثل در کتاب مکرر می

و بد دلی به معنی بیمناکی و کم جرأتی است. یکی از اشخاص این  2«کرد.

شود، نمونه مردم کم دل که الیق عیاری  خوانده می« آتشک»داستان که 

 «نیستند معرفی شده است.

 پس شجاعت و مردانگی از اصول و ارکان مهم عیاری بود و کسیکه 

نبود، نمیتوانست « دل وگرده مردانه»ری و باصطالح صاحب جرأت و دالو

در راه عیاری گام بگذارد و در مجمع عیاران جای بیابد. فقط اشخاص 

شجاع وبا اراده و مصمم و درستکار و تا حدی هم بیباک بزندگی خود و 

یافتند و سمت  محتاط درحق حیات دیگران، در این گروه جاو مقام می

 ان را بدست میگرفتند. رهبری و ریاست گروه عیار

 یکی از این عناصر شجاع و با شهامت که از عیاری به پادشاهی 

رسید، یعقوب لیث است. از دوره عیاری و عیار پیشگی این مرد پوالدین، 

های دوران عیاری وی  یی از کارنامه اند و ما نمونه داستانها گفته و پرداخته

اند که  آورده» وفی مینویسد:را اینجا از جوامع الحکایات نقل میکنیم: ع

یعقوب لیث در اول حال به عیاری و راهداری بیرون آمد و جوانان 

عیارپیشه بر اوجمع شدند. او را همت عالی بود و دزدی که کردی بجهت 

حاجت کردی و در آن انصاف نگهداشتی. در سیستان مردی بود که او را 

ت بسیار بود و در خواندندی، مردی متمول با نعمت و ثرو« پسر فرقد»
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ئی گشاده داشت. یعقوب لیث خواست که حالی بدو بنماید که آنچه او  خانه

 ء پردلی است.  میکند نتیجه

 پس روزی بوقت گرمگاه، بدرسرای پسر فرقد رفت و دربان را گفت: 

برو وخواجه را اعالم ده که یکی از دوستان تو به نزد تو پیغام فرستاد است 

بیند، دربان باندرون رفت، و یعقوب اطراف خانه و و میخواهد که ترا ب

درگاه و دیوار را در نظر آورد و سره )نخبه( کرد که جایگاه سمج و نقب 

کجا خواهد بود. پس دربان بیامد و یعقوب را بدرون خانه برد، یعقوب درآمد 

مدخل و مخارج )یعنی راه درآمد و برآمد( و اطراف خانه را در نظر آورد. 

سر فرقد رفت و گفت: مرا دوستی به نزدیک تو فرستاد است و پس پیش پ

پیغامی داد و گفت که خواجه عهد کند که این کلمه از من باشد، آنچه ملتمس 

است باجابت رساند ومرا ایمن گرداند و باکس ازآن نفس نراند. پسر فرقد هم 

ه رستاد و میگوید کف 1بدین جمله عهد کرد.یعقوب گفت: مراخواجه زنگالود

ام و او مردی غماض پیشه   رنجیده 2عثمان طارابیمن چند کرت از

شریراست ومن میتوانم که اورا بآسانی هالک کنم، اما مرا پشتی قوی 

بایدکه چون دل از کار او فارغ گردانم پناه بخدمت او برم. اگر مرا قبول  می

این  کنی و بخدمت توآیم مرا بوثاق خود پنهان و بخرج راهی مدد کنی تا من

عثمان « نوه»آمد، ازآنکه  کار را تمام کنم. پسرفرقد را آن سخن عظیم خوش

اندیشید. یعقوب بازگشت و روز دیگر  طارابی دشمن جان او بود از او می

همان وقت بازآمد و دربان را گفت: خواجه را بگوی که آن رسول دیکی باز 

آوردند و بجای  آمده است. خواجه فرمود که او را درآورد. او را در خانه

                                                 
1
( عصر او را 301خواجه زنگالود، یکی از عیاران و سرهنگان سیستان بود که تاریخ سیستان )ص  - 

هـ منافات دارد مگر اینکه  232هـ گفته و بنابرین این شخص با دوران جوانی یعقوب  300در سنه 

 شخص دیگری باشد.
2
ظاهراً عوفی را در اسامی این حکایت اشتباهی دست داده است، چه عثمان طارابی یکی از امرای  - 

هجری در آنجا حکومت کرده و با دوران یعقوب شصت هفتاد سال  1۵9-1۵8سیستان بود که در سنوات 

هـ بدست عثمان بن خزیمه کشته شد معاصر است. اما نوه  172فاصله دارد ولی با بشر فرقد که در سال 

عثمان طارابی یعنی محمد بن سیف بن عثمان طارابی که رئیس شرط سیستان بوده، معاصر یعقوب لیث و 

مضبوط عوفی را که با دوران جوانی یعقوب لیث « بشر فرقد»ابراهیم بن بشر فرقد است. بنابراین ما نام 

که همان ابراهیم بن بشر فرقد باشد، اصالح کردیم. )تاریخ « پسر فرقد»دارد، به پنجاه شصت سال فاصله 

 (19۶ -1۴2سیستان ص 
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های دینه بسیار بگفت و در اثنای آن  خود بنشاندند و یعقوب از آن سخن

 ها و راهها نشانی کرد و باز گشت. خزینه

 پس شبی که ماه کاسته و هوا عظیم تاریک بود بیامد و در خانه پسر  

فرقد نقبی زد و درون رفت و در خزینه رفت و صندوقها را سر بگشود و 

ئی بنوشت که ما آمدیم در خانه  یشان کرد و هیچ نبرد. و رقعهها را پر رخت

تو و رفتیم و بحکم آنکه تو جوانمردی، از مال تو هیچ نبردیم. مرا به پنج 

هزار درهم حاجت است، باید که این نقد را در سره کنی و در فالن موضع 

زیر ریگ پنهان کنی و بخدای سپاری و اگر آنچه گفتم نکنی، بعد از آن 

ئی نهاد و برون آمد، اندیشه کرد   ویشتن را نگهدار، آن رقعه بر سر طلبهخ

که چون برود، کسی دیگر از راه نقب درآید و چیزی برد، پس آواز داد که: 

اند. او برفت و همسایگان  ای همسایگان! خانه پسر فرقد را دزدان نقب کرده

ا پریشان دید، بیرون آمدند.فرقد چون آگاه شد بخزینه درآمد، صندوقها ر

متغیر شد، اما چندانکه احتیاط کرد، هیچ چیز ضایع نشده بود، پس آن رقعه 

را بدید و بخواند و گفت منت پذیرم، و آنچه خواسته بود. در روز پنج هزار 

ها(کرد و بدان ریگستان برد و پنهان کرد. یعقوب  ها )خریطه درم در سره

حکایت کرد و آن سیم برایشان برفت و آن سیم برداشت و آن حال با یاران 

  1«خرج کرد و جمله به تقدم اواعتراف نمودند و سروری او را مسلم داشتند.

 این حکایت تنها نمایانگر زیرکی و شجاعت یعقوب نیست، بلکه از 

اش، از موضوع به  راستی و رازداری او که تا هنگام بسر رسیدن نقشه

نگفته بود، نیزحکایت مینماید اش چیزی  هیچیک از یاران و عیاران همگروه

و نشان میدهد که با وجود دسترسی بمال وثروت پسرفرقد نمیخواهد بیخبر و 

دزدانه مال وی را ببرد، بلکه مصممانه و از روی اراده، مبلغ مورد 

نیازخود را به پسرفرقد خاطر نشان میسازدو چنان وانمود میکند که اگر از 

تری باو نشان  یتواند ضرب شست محکمآنچه خواسته، خالف رفتاری شود، م

بدهد. ونکته دیگر اینکه عیار شجاع نمیخواهد از نقبیکه او کنده کسی دیگر 

سوء استفاده کند و لهذا فریاد میکشد و مردم را بیدار مینماید و خود را 

 بدرمیکند. 

                                                 
1
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 عیاری بنابر سمک عیار : صفات دیگر 

 آئین »مقالتی پیرامون  دانشمند دیگر ایران جناب دکتر خانلری ضمن

)از اهل سیستان « سمک عیار»به استناد داستان یا داستانهای کتاب « عیاری

های جالب توجهی جمع آوری نموده و در مجله  در قرن ششم هجری( نمونه

( نقل کرده است. که قسمتی از آن مقالت این است: شرایط 19سخن )دوره 

جسته « سمک عیار»کتاب  عیاری و صفاتیکه برای عیار الزم است درطی

کنند  دهد و کارهائی که عیاران می جسته آمده است و از حوادثی که رخ می

توان پی برد. اما اینجا مناسبتر آن است که این اوصاف را  به این نکات می

 به اجمال از زبان سمک عیار نقل کنیم:

 سمک عیار گفت: ای پهلوان، مردی و جوانمردی ترا سزاست. »

که ما مردیم و عیار پیشه از ما کاری نیاید.مردم عیار پیشه باید که پنداریم 

روی دست دارند، و عیار باید در  عیاری دانند و جوانمرد باشند، و به شب

حیلت استاد بود و بسیار چاره باشد، و نکته گوی باشد و حاضر جواب، 

کند، و  سخن نرم گوید، و پاسخ هر کس تواند داد و در نماند، و دیده نادیده

عیب کسان نگوید، و زبان نگاه دارد و کم گوید. با این همه د رمیدان داری 

عاجز نبود، و اگر وقتی کاری افتاد در نماند. از این همه که گفتم اگر 

درچیزی نماند او را مسلم است نام عیاری بر خود نهادن و در میان 

  1«زدن.  جوانمردان دم

  شادی خوردن:

 بود. « شادی خوردن» در آمدن درسلک عیاران نخستین قدم برای 

کردن.  اینکارمعادل است با پیمان بستن و سر سپردن و حلقه ارادت درگوش

عیار نو باید از جای برخیزد و قدح شراب را بر دارد و برابرسرخود 

 باالببرد و نام استاد را بگوید و آنگاه قدح را یکباره بنوشد:

 شراب در دست گرفت و بر پای  چون دوری چند بگشت قایم قدحی»

خاست و گفت این شادی آن مردی که نام وی به جوانمردی در عالم رفته 

                                                 
1
 220ص  2سمک عیار،ج  - 
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کسانی   1«.عیار است. این بگفت و شراب باز خورد است، و نام او سمک

خورند و  یکدیگر می« شادی برادری»و « شادی رفیقی»که هم شان هستند 

خوردن گاهی در  آن است. شادی این به منزله نوکردن عهد و پیمان یا تأیید

گیرد و آن در حکم تعهد اخالقی برای خدمت اوست.  غیاب کسی انجام می

اند که در شهرستان عقاب اسیر  سمک و روز افزون به طلب آباندخت رفته

ای پهلوان، بدان که در این شهر »گوید:  است. راهنمای ایشان می

است و الحان نیز در اسفهسالری است نام وی الحان، شادی تو خورده 

 2« هرچه تو خواهی دست دارد.

 گیرد  رود ومورد اکرام او قرار می سپس چون سمک نزدالحان می

سمک برخاست و شادی برادری الحان باز »اومیخورد: « شادی برادری»

خورد... عالم افروز گفت ای برادر ترا این دوستی با من چه افتاد؟ چون 

و ما را نامه و پیغام نبود. الحان گفت ای  هرگز به خدمت تو نرسیده بودم

پهلوان، دوستی نه در حضور باشد، آن بهتر بود که در غیبت، من از 

مردمان آوازه مردی و عیاری و جوانمردی و کارهای تو شنیدم. شادی 

رفیقی توخوردم. اکنون مرا بزرگ کردی. تشریف برادری دادی. عالم 

  3 به خدمت تو رسانید.افروزگفت همت توبود که یزدان ما را

 نشانه نهایت اکرام است از جانب بزرگتری « شادی خوردن»گاهی 

عیار دبور پهلوان را با  نسبت به کسی که خدمت مهمی انجام داده است.سمک

خورد. بر پای خاست و  شاه شراب می خورشید»پسرش اسیر کرده است. 

سنجانی ایستاده  شادی سمک باز خورد، از بهر آن کار که کرده بود، ینال

شاه، تو شاهی و سمک مجهول است. چه در  بود و گفت: ای بزرگوار

خورشادی خوردن وی باشد؟ بایستی که شادی شاه فغفور خوری. 

شاه خشم گرفت. گفت ای ناکس، در جهان به مردی و عیاری و رأی  خورشید

به معنی « شادی خورده»کلمه   4«و تمیز و عقل و دانش وی کجا باشد؟.

 اگرد و خدمتگزار و فدائی است.ش

                                                 
1
 190ص  - 3سمک عیار،ج - 
2
 ۶1ص -۴سمک عیار،ج  - 
3
 ۶3ص -۴سمک عیار،ج  - 
4
 151ص -3سمک عیار،ج  - 
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در شهر جوانان و مردان که دعوی عیاری کردندی چون مستمع »

شدند که سمک سرخ کافر را بر بست و احوالها که سمک کرده بود. همه 

عجب داشتند... به لشکرگاه خورشید شاه رفتند. طالیه چون پیادگان را بدیدند 

ئید؟ گفتند ما خدمتکاران خورشید آ قصد ایشان کردند که کیستید و از کجا می

عیار. به خدمت آمدیم )طالیه(  شاهیم و شاگردان و شادی خوردگان سمک

پیش شاه رفتند و گفتند: ای شاه، چهارصدمردچاالک ازشهرماچین 

 1« اند،شادی خوردگان سمک. آمده  

 زنندکه ناگهان  جای دیگر شاه فغفور باسپاه خود رسیده است وخیمه می

مد وگفت گردی بسیاربرخاسته است. مگر لشکر چین رسیده مردی درآ»

اند،  است. خدمتگاران فغفور گفتند: جوانان وعیاران و شادی خوردگان سمک

  2«آیند از چین به خدمت می

 اند که قایم پهلوان با سمک همدست  در مورد دیگر دشمنان دریافته

گوید:  شاه میکنند که بروند و او را بگیرند. زلزال  است. پیشنهاد می

زینهار تا این سخن نگوئید که جمله این شهر به قایم تعلق دارد، چنین به »

هزار مرد شادی خورده  سرای وی نشاید رفتن. و از مردان مرد زیادت پنج

خود قایم  3 «او در این شهرست، همه جنگی، هر یکی با ده مرد درآویزند.

،  و پهلوانان درمیدان 4رمپنج هزار مرد شادی خورده دا»گوید،  به سمک می

منم جنگجوی »کنند:  جنگ هنگام معرفی خود این عنوان را نیز یاد می

شادی خوردگان   5«ورشید شاه و شادی خورده سمک عیارقصاب، بنده خ

دیده شادی او خورده  که بنا همه رفیقان سمک بودند»دارند:« رفیق»عنوان

  6«.بودند

 

   :برادر خواندگی و خواهر خواندگی 

                                                 
1
 98، ص 2عیار،جسمک - 
2
 143، ص 2سمک عیار،ج- 
3
 192، ص 2سمک عیار،ج- 
4
 195، ص 2سمک عیار،ج- 
5
 242، ص 2سمک عیار،ج- 
6
 111، ص 2سمک عیار،ج- 
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چون مراعات عفت از شرایط و لوازم جوانمردی و عیاری است 

شود که باید با او همراه و  هرگاه یکی ازعیاران با دختری یا زنی روبرو می

دهد  همکار باشد نخست آداب برادر خواندگی و خواهر خواندگی را انجام می

و این مراسم گذشته از آنکه تعهد صمیمیت و خدمتگزاری است موجب 

 است. « میتمحر»

 رود. دختر شمشاخ ازپدر  سمک عیار به شهر شاه شمشاخ می

آی و  دختر گفت: ای آزاد مرد، پیش»خواهد که سمک را نزد او ببرد:  می

بنشین. عالم افروز )سمک( اندیشه کرد که من بیگانه پیش دختر وی ننشینم. 

گی نیاید ام و نکنم، و از من حرامزاد بداند که من هرگز ناجوانمردی نکرده

دارد که  که به چشم خطا در هیچ آفریده ننگرم. یزدان خود مرا بدان نیکو می

هرگز به رضای شیطان کاری نکرده ام ونکنم وآنچه در خورد نبود طلبکار 

. بنابراین ابتدا رسم برادروخواهرخواندگی راانجام میدهد و آنگاه 1«آن نباشم

 پردازد. به گفتگو با دختر می

 ک عیار مجروح است و در خانه مهرویه نباش پنهان جای دیگر سم

شده زن مهرویه آب گرم کرده است تاخون از اندام سمک بشوید. سمک 

زن « من ترابه خواهری قبول کردم و تو مرا به برادری قبول کن»گوید:  می

ای خواهر، دست در »گوید:  کند. آنگاه سمک می او را به برادری قبول می

زن صد دینار از میان او می « زر هست برگیر. میان من کن که قدری

ای خواهر، به خرج من کن تا ترا رنج کمتر »گوید:  گشاید. سمک می

یک جا سمک رفته است تا مهپری دختر فغفور را برباید و نزد   2«.بود

خورشید شاه ببرد. و دختر نیز راضی و موافق است. اما چون باید که سمک 

دهد و  ا رسم برادری وخواهری را انجام میدست به اندام او بزند ابتد

ای دختر، به گواهی یزدان مرا به برادری قبول کن. دخترگفت »گوید:  می

کردم. سمک عیارگفت: من ترا به خواهری قبول کردم. پس دست مهپری 

. باز جای دیگر سمک با آتشک رفیق خود رفته است تا دآلرام 3 «بگرفت...

ای آتشک، دالرام تو به »ق خود می گوید: معشوق او را برباید. به رفی
                                                 

1
 289، ص ۴ سمک عیار،ج- 
2
 87، ص 1ج  سمک عیار،- 
3
 7۶، ص 1ج  سمک عیار،- 
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گواهی یزدان خواهر من است. از بهر آنکه اگردست من بر اندام وی آید ترا 

همین که این آداب میان زن و مردی انجام گرفت آن   1 «.گمان بددردل نیاید

شوند. آباندخت زن خورشید شاه است که درطی حوادثی  دوباهم محرم می

ی و خواهری انجام داده است. همین که سمک به  سمک بااو آئین برادر

ای برادر، خواهرت ترا میخواند. »گوید:  شاه به اومی رسد خورشید بارگاه می

سمک برخاست و پیش آباندخت رفت وخدمت کرد.آباندخت برخاست واو را 

درکنارگرفت، پیش خود بنشاند وببوسید، وگفت: ای برادر، مرا فراموش 

  2« کردی؟

 داب خواهر و برادر خواندگی یکی دست دادن است، دیگر اما از آ

گواه گرفتن، و پس از آن با یکدیگر غذاخوردن، یا به عبارت دیگر، دست 

خواهد با دختر شاه شمشاخ آئین  در نان و نمک یکدیگر زدن. چون سمک می

ای دختر، دست به من ده. »گوید:  خواهری و برادری انجام بدهد به او می

وی داد. گفت به گواهی یزدان و به حضورمادر وپدرت ودایه  دختر دست به

که این جایگه حاضراندمرا به برادری قبول کردی؟ دخترگفت:کردم، بدین 

جهان و بدان جهان. عالم افروزگفت: من ترا به خواهری پذیرفتم. شاه آن 

حال بدید. از وی بپسندید. درحال چیزی خواست تا بیاوردند. شاه با دختر و 

   3 «افروز بخوردند. و عالمزن 

گفته باشند و یکی از ایشان زنی را به « برادری»هرگاه دو تن با هم

شوند.  خواهری بپذیرد آن زن و آن دیگری نیز برادر و خواهر خوانده می

روند.  روز افزون که دختری عیار است با سمک عیار نزد خورشید شاه می

اکنون، به »گاه می گوید: کند. آن سمک خدمتهای روزافزون را ذکر می

اند این خواهر من است و به خود قبول  گواهی شاهان و پهلوانان که حاضر

کن. روزافزون گفت ترا نیز به برادری قبول کردم. )سمک( گفت: ای شاه، 

به حکم آنکه شاه مرا برادر خوانده است او را به خواهری قبول کند. شاه 

  4«.ری بگفتدست وی بگرفت و با وی خواهری و براد

                                                 
1
 22۵، ص 1ج  سمک عیار،- 
2
 27۴، ص 3ج  سمک عیار،- 
3
 290ص  -۴ج  سمک عیار،- 
4
 1۵۴ص  -2ج  سمک عیار،- 
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شود.  البته اجرای این آداب موجب ایجاد حقوق و احتراماتی نیز می

افزون که به مأموریتی رفته بازگشته و به طالیه لشکر  یک جا همین روز

چون روز افزون را بدید پیاده گشت »رسیده است. هرمز گیل فرمانده طالیه 

خوانده بود. دیلم و خدمت کرد، از بهر حرمت خورشید شاه که او را خواهر 

  1« کوه نیز از بهر حرمت پیاده شد و خدمت کرد

 است. رفیق « رفیقی»مقام برادر و خواهرخواندگی باالتر از رابطه 

در مقابل استاد حکم شادگر دارد و حال آنکه برادر و خواهر خوانده با هم 

برابرند. یک جا روز افزون هنر بزرگی نشان داده است. سمک عیار به او 

از من درگذشتی به مردی نمودن... و اگرنه چنان بودی که با تو »گوید:  یم

ام، نشاید در طریق جوانمردی به دو گونه برآمدن،  برادری و خواهری گفته

  2« ترا شادی رفیقی خوردمی. )اما( درمحفل عیاران بدین هنر، ترا شاگردم.

 رسراغ سید طیب جواد، دانشمندافغانی نکات دیگری را درسمک عیا 

درسمک عیارمیخوانیم که: دروازه جوانمرد همیشه » میدهد و مینویسد:

گشاده باشد، امابی اجازت درآمدن به خانه جوانمرد،ناجوانمردی است 

وبازدرهمان جا میخوانیم که جوانمرد خودفروش نیست و خودرا برخلق 

عرضه نمیکند. درتعصب کسی راکافر نمیخواند وبه کتاب وعلم غریب 

میکند. صاحب قابوسنامه، خوی خوش وگشاده دستی را شرط الزم انکارن

جوانمرد باید متعبد وچرب زبان باشد بی اُفت. »عیاری دانسته، میگوید: 

پاک تن وپاک جامه وسه چیز را مدام بسته دارد: چشم و دست و زبان را، 

ازنادیدنی، ناکردنی، وناگفتنی و سه چیز رابه دوست ودشمن کشاده دارد: 

آقای جوادعالوه میکندکه، نفاق، تکبر، « ای ، سرسفره وبندکیسه.درسر

ترس، حسد، دروغ پراکنی، عیب جویی، بخل، بهتان، حرام خوری، 

  3 «جوانمردی را زایل می کند.

 

 :ظهورعیاران در سیستان 

                                                 
1
 2۶2ص  -3ج  سمک عیار،- 
2
 2ص  -۴ج  سمک عیار،- 
3
 مجله فردا، همان شماره ، رندی و قلندری نوشته سید طیب جواد - 
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النهر و ایران، از  های خراسان، و ماوراء سیستان مثل سایر مکان

سازمان عیاری آماده کرده بود. این سازمان مدتها قبل خود را برای تشکل 

که اعضای آن را جوانان چست و چاالک و متعلق به طبقات پائین و متوسط 

جامعه تشکیل میداد، روحیه صداقت، سخاوت، رفاقت، جوانمردی، 

شبگردی، دستگیری از مظلومان و مستمندان و نظایر اینها، آنها را بهم پیوند 

 ً پسند طبقه جوان و افراد  چنین روشی مورد میزد و رفیق میساخت، طبعا

شجاع و از خودگذری قرار میگرفت که از اوضاع ناراض و در جستجوی 

 راه دفع مظالم بودند.

 کم کار عیاران درسیستان بدانجا کشید که با عیاران سایر شهرها  کم 

نیز ارتباط یافتند و رهبران و سرپرستانی برای خود انتخاب کردند و چند تن 

مردی » که « ابوالعریان» ز آنان عنوان سرهنگی گرفتند و از آن جمله بودا

عیار بود ازسیستان و ازسرهنگ شماران بود و غوغا )مردم عوام( یار او 

هجری سیف بن عثمان طارابی را  192و هم او بود که در سال   1«بودند

شهر که از او دربست کمک خواسته بود، همراهی کرد و بسالمت تا دروازه 

تر از آن بود که حکومت را از   زرنج سیستان رسانید. ولی سیف ضعیف

چنگ محمد بن حفص بزور خارج نماید و در نتیجه برای دومین بار منهزماً 

 بسوی فراه و خراسان کشید. 

 بست و غوغا،  مردی برخاست به »م( باز  81۵هجری  199در سال 

اشعث بن   2« سیستان بود.بسیار با او، نام وی حرب بن عبیده از خواش 

محمد حاکم بست برای سرکوبی او برخاست ولی بدست حرب و مردم بست 

حرب بن عبیده از این پیروزی جزئی بخود مغرور   3اسیر و زندانی شد.

ام که این سپاه  من حرب حمزه الخارجی رابرخاسته»گشت و اعالم داشت که 

  4 «عرب با او بس نیایند.

 وقتی از زندانی شدن پسرش بدست عیاران بست  عامل عربی سیستان،

آگاه شد فوراً سپاهی برای سرکوبی قیام کنندگان به بست فرستاد ولی بدون 
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تنبیه این سپاه بازگشت. درین هنگام اوضاع سیستان هم آشفته شد و شخصی 

برضد عامل سیستان یعنی محمدبن اشعث طغیان کردو عامل « حمدویه»بنام 

حرب بن عبیده با استفاده از آشفتگی اوضاع   1 مود.را از شهر اخراج ن

سیستان فوراًخود را ازبست به سیستان رسانید و پس از نبردی مختصر هر 

دو دشمن خود یعنی هم حمدویه و هم محمد بن اشعث )پدراشعث زندانی( را 

  2 رابگرفت.« مال و ستور ایشان»مغلوب و ازشهر زرنج بیرون راند و 

آنکه زلزله نیز سیستان را تکان داد و مردم را متضرر درین سال پس از 

ساخت، لیث بن فضل ترسل)دوست هارون رشید( از طرف مامون رشید 

در آن روزگار اهمیت اقتصادی و سیاسی  3 بحکومت سیستان فرستاده شد.

سیستان از نظر خلفای بغداد از مصربیشتر بود چنانکه: لیث بن ترسل 

شکار بازگشته بود، خدمتی بموقع کرد و  روزی هارون رشید را که از

گفتا: ترا بمصر همی فرستم اگر کار بر آن »هارون رشید او را خواند و 

جمله کنی که ایزد تعالی فرمودست، به سیستان ترا مسمی کنم تا کارت 

  4«بزرگ گردد.

 هجری که اوضاع سیستان بر اثر  199لیث بن فضل ترسل در سال  

ران بحرانی شده میرفت، حاکم قهستان بود و او اختالفات خوارج و عیا

برادر خود احمد بن فضل را به سیستان فرستاد. مگر حاکم سابق و فراری 

سیستان محمد بن اشعث با آگاهی از قضیه از حرب بن عبیده زنهار خواست 

و بقوای حرب پیوست و در جمله سرهنگان او درآمد و بر ضد حاکم جدید 

  5 عربی بجنگ برخاست.

 لیث با اطالع از موضوع با چهار صد سوار از قهستان خود را به 

هـ( ولی چون درین موقع حرب بن عبیده  200سیستان رساند )جمادی االول 

به جنگ خوارج از شهر بیرون رفته بود، لذا شهر بدست لیث بن فضل 

ترسل افتاد. هنوز حرب از حرب خوارج برنگشته بود که خبر بازگشت 
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ی ازراه مکران به سیستان رسید و لیث از مراجعت حمزه حمزه سیستان

بخاطر دفع حرب بن عبیده خوشحال شده، تنی چند از بزرگان خوارج را به 

پیشواز حمزه سیستانی فرستاد و ضمن یادداشتی از او در دفع حرب خاشی، 

کمک خواست. حمزه سیستانی نیز به او وعده کمک داد و از اینکه سبب 

ارج نشده بود، اظهار ممنونیت کرد. سپس حمزه خود را اذیت و آزار خو

 برای جنگ با هموطنش )حرب خاشی( آماده کرد. 

 در   1درین وقت قوای حرب بسی هزارنفر سوار و پیاده میرسید

از یاران حرب بن عبیده بیست و »نبردی که میان طرفین واقع شد، حمزه 

شکست خورده به  و محمد بن اشعث درین جنگ  2 «اند هزارمرد بکشت.

  3 شهر پناه آورد، مگر بدست لیث بن ترسل گرفتار و تکه تکه شد.

 این اولین برخورد عیاران و خوارج در سیستان بود، و عیاران را 

روشن ساخت که هنوز خوارج در سیستان پر قدرت اندو به آتش زیر 

دند. خاکستر میمانند که با رفتن حمزه از سیستان چند روزی خاموش گشته بو

ازین وقت ببعد، لیث برای حفظ خود و آرامش اوضاع راه دیگری در پیش 

های مخالف بود. بگفته  گرفت و آن روش مدارا کردن با عیاران و قوت

و لیث هرچه به سیستان بدست آوردی طعام ساختی و » تاریخ سیستان : 

 خوارج نیز بروزگار او بهتان را مهمان کردی و خلعت دادی وعیاران سیس

   4 «شهر آمدی و رفتی.

 هـ) حکومت سیستان به اعین بن هرثمه داده شد  20۴چهار سال بعد (

و او به نیابت خود عمر و بن هیثم را به سیستان فرستاد و خودش نیز متعاقبأ 

طولی  5هـ( و با مردمان نیکوئی کرد. 20۴به سیستان وآرد شد )بیستم شوال 

، اداره سیستان را به عبدالحمید بن نکشید که غسان بن عباد والی خراسان

 هجری(.  20۴شبیب داد)رمضان 
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هجری طاهر پوشنگی حکومت سیستان را به محمد بن  20۶در سال 

با مردمان نیکوئی کرد و ضیاع بسیار خرید و دل »حضین قوسی داد و وی 

هجری  20۵از اواخر سال    1 «مردمان بخویشتن کشید از نیکوئی کردن.

ن جزو قلمرو طاهریان گشت و اولین حاکم طاهری سیستان، به بعد سیستا

طلحه بن طاهر پوشنگی بود که وی به نیابت خود، الیاس بن اسد )برادر 

هـ(.  208نوح و یحیی و احمد پدر اسمعیل سامانی( را به سیستان فرستاد )

بعد از الیاس حکومت سیستان به معدل بن حضین قوسی و سپس به محمد بن 

به محمد بن اسحق و بعدتر به محمد بن یزید و سپس به حسین  احوص و بعد

 2بن علی سیاری رسید. 

 باز به »هـ)  211در عهد حکومت محمد بن یزید و حسین سیاری ( 

بست مردی بیرون آمد از جمله عیاران سیستان و غوغا )مردم عوام( برو 

تا آنکه عیسی بن احمد از طرف حسین سیاری موفق به  3« جمع شد.

 پراکندن آنان شد و به سیستان بازگشت.

 هجری وقتی احمد بن خالد بحکومت سیستان نامزد شد،  213در سال 

حمزه سیستانی هنوز حیات داشت و خوارج پرقدرت بودند و بنابرین از 

ورود او به سیستان ممانعت کردند و در جنگی که میان او و طرفداران 

کمی   4ه بخراسان مراجعت کرد.شکست خورد حمزه واقع شد، احمد بن خالد

 18بعد از شکست احمد بن خالد حمزه سیستانی نیز از جهان چشم پوشید )

هـ( و خوارج ابواسحاق جاشنی )معرب گاشن، یکی از  213جمادی االول 

به « مردی مسلمان و نیکوسیرت و عالم بود»محالت سیستان( را که 

خوارج را محکوم کرد و پیشوائی خود برگزیدند. ولی او بعضی از اعمال 

از ارتکاب آن، آنها را منع نمود، مگر خوارج از اوامر او فرمان نبردند و 

او هم از رهبری خوارج استنکاف ورزید، خوارج که متوجه نیات پیشوای 
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نی   که ناچار بیک بیشه خود شدند، چنان او را تحت فشار و انکار گذاشتند

  1انجا بمرد.پناهنده شد تا در هم« نیزار زره »در 

 از اهل کرنگ سیستان را به « اباعوف»بعد از ابواسحاق، خوارج 

پیشوائی خود برگزیدند. وی که مردی سرسخت و جنگاور دالوری بود، از 

های متعددیکه حکام سیستان بر  هجری در جنگ 220هجری تا  213سال 

  خوارج تحمیل میکردند، شرکت داشت و همه جا سپاهیان حاکم در جنگ با

 آمد. و او پیروزمند و سر بلند از نبرد بیرون می« عجز باز میگشتند»او به 

 ها حاکم سیستان محمد بن احوص و عزیز بن نوح که در  درین جنگ 

رأس لشکری از هرات بکمک محمد بن احوص به سیستان برای سرکوبی 

یی هم از روحانیون سیستان که  خوارج آمده بود نیز کشته شدند و عده

یک حاکم آنجا در جنگ بر ضد خوارج شرکت جسته بودند، کشته بتحر

  2 شدند.

 : ط آبادانی سیستانسه شر

 شرایط آبادانی »درگذشته مردم سیستان مثلی داشتند که میگفتند:

سیستان بر سه بند بستن نهاده اند؛ بستن بند آب، بستن بند ریگ، و بستن 

بسته باشد، اندر همه عالم  بند مفسدان. هرگاه که این سه بند اندر سیستان

هیچ شهری به نعمت و خوشی سیستان نباشد و تا همی بستند چنین بود و 

  3 .«چون ببندند چنین باشد

 متاسفانه در آن زمان که ما از آن سخن میزنیم، براثرآشفتگی اوضاع 

سیاسی و اجتماعی، بعضی از این سدها شکسته بود و سیستان در وضع 

 شت. آیندی قراردا ناخوش

 بودکه در سیستان از « بندمفسدان »یکی از خطرناکترین این بندها

ورود قبایل عرب )بنی بکروبنی تمیم( و جابجا شدن خوارج در سیستان تا 

ها و  ظهوریعقوب،شکسته بود و دهقانان زحمتکش سیستان براثر کشمکش

های قومی اعراب با حکام عربی و یا در میان خودشان، همواره  مخالفت
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شان بر اثر جنگهای قدرت طلبی به  ضرر میشدند، یا کشت و حاصلمت

ها  غارت میرفت ویا اگر حاصل آنرا جمع کرده بودند باز هم صرف جنگ

ها مکرر در مکرر حکام بخاطر  ها میشد وعالوه بر آن وضع خراج وشورش

 ها واقعاً مردم را خاکسترنشین میکرد. دفع شورش

در مورد دودستگی قبایل بنی تمیم و « عقدالفرید» بوسورت به استناد

ابوعبیده میگوید، دکانی  »بنی بکر درسیستان روایت جالبی دارد و مینویسد:

، اما تمیمیان آن را ویران برآورده بودکه بکر بن وایل درسجستان  بود

آن را ویران کرد. « بکر»این بار ساختند. تمیم آن را دوباره بساخت، اما

وچهار بار این کار را تکرارکردند. ابن حلزه دوطرف رویهم رفته بیست 

 و یشکری در این باره گفت: ای دوست جوشنم را بیاور، زیراجنگ میان ما

  1«تمیم آغازشده است.

 بستن بند ریگ هم در سیستان به سبب وزش بادهای شدید معروف 

روزه سیستان که نه تنها مزارع وکشتزارهاو شبکه ها آبیاری را  120

ً بز ً شهرمتدرجا ها را نیز زیر ریگ مدفون  یر میگرفت، بلکه بعضا

میساخت، ازجمله کارهای دایمی دهقانان سیستان بود، و بایستی از توجه 

 روزمره مردم بدور نباشد.

 هجری مسجدآدینه زرنگ را  3۵9ابن حوقل میگویدکه درسال  

با  برای مبارزه 2شنهای روان فراگرفت وتقریباْپیرامون شهررا احاطه کرد.

این شنهای روان، باروهایی ازخاک برمی آوردند و پرچینهای ازبریده های 

چوب میساختند و دری در زیر این پرچینها باز میگذاشتند تا باد از طریق آن 

 داخل شود و ذرات ریگ را به هوا بپراکند.

 درهم برای مصارف 30/ 000تاریخ سیستان میگوید که هرسال 

تاآنرا درجلوگیری ریگهای روان مصرف  بندهای ریگ تخصیص میدادند

درهم برای ساختن پرن وسدخاکی ،درگذرگاه رودهاو پیش  ۵0/ 000کنندو 

درهم برای بازسازی پلها وکرانه  30/ 000کشتزارها تخصیص مییافت . و 
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رودخانه ها و جویهای آبیاری وساختن بلمهایی برای گذراندن مردم 

  1ازهیرمندکنارمی گذاشتند.

 بند در سیستان بندآب بر رودخانه هیرمند است. مردم سیستان سومین  

دریافته بودند که برای استفاده درست از آب هیرمند بایستی آنرا مهار بزنند 

 و جلو آنرا بند کنند تا از آب سرکش رودخانه بدلخواه استفاده شود.

 

 : ی سیستانن آبادرود هیرمند وبند رستم ضام

 یس عربی عهد طاهریان، هیرمند را یعقوبی مورخ و جغرافیه نو

آب هزار نهر باین رودخانه »گفته و نوشته است. « رودخانه هزار بازو»

  2«فرو میریزد و هزار نهر از آن آب میگیرد.

 بنابرین آبی که این رودخانه و معاونین آن از کوهساران مرکزی 

ات دره کشور با خود به سیستان نقل میدهد، مخلوطی از ِگل و الیه و رسوب

هایی است که هیرمند و معاونین آن، آنها را در  ها و کوهپایه ها و دشت

کند. از همین جهت خاک سیستان بسیار میده  نوردد و به سیستان حمل می می

و حاصلخیز است و رطوبت را بخوبی نگاهمیدارد و مانع نفوذ آب در شکم 

ن، سیستان فاقد های اهل ف متر( میگرددوطبق گمانه زنی ۴-3زمین )بعد از 

آب تحت االرضی است و از همین جاست که سیستان را زاده هیرمند میدانند 

ریخت، سیستانی وجود نمیداشت.جریان  و هرگاه هیرمند بدآنجا فرو نمی

رودخانه هیرمند از منبع تا قلعه بست بشدت سرکوب دارد و قبل از بستن بند 

ار کمتر از آب م( مردم باالی لشکری باز19۵0ش=  1330کجکی )در

های بست است که هیرمند از غریوش  هیرمند مستفید میشدند.فقط در نزدیکی

میکاهد و بآرامی بر بستر خود میلغزد و بصورت یک رودخانه فیاض 

آید. و گویا بست اولین شهری بوده که از این رودخانه مشروب  درمی

یگذرد، در های تماشائی بست م میگشت. رودخانه هیرمند که از پای ویرانه

یک کیلومتری جنوب بست با رودخانه ار غنداب یکجا شده، ابتدا بطرف 

 جنوب، سپس بسمت غرب و بعد باستقامت شمال بحرکت خود ادامه میدهد.
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خود « دلتای»خان در نیمروز، هیرمند وارد  در نزدیکی بند کمال

سر میگردد و از آنجا چون شریانی پرتوان، در پیکر سیستان میدود و سرتا

اما استفاده از آب هیرمند بصورت طبیعی 0جلگه را شاداب وسر سبز میکند

شود از آن استفاده  زدن و به بند کشیدن آن می ناممکن است و فقط با مهار

 دلخواه کرد. 

 از قرنها پیش، برای بستن بندهای آب بر روی هیرمند و رد کردن آن 

های متعدد  بشاخه به شاه نهرهای طویل و عمیق و پر عرض که هر کدام

« حشر»کوچک تقسیم میشد، مردم سیستان را رسم چنین بوده و هست که 

ً به بیگاری درین کاربسر  کنند و از دو تا سه ماه در سال را عموما

برند.کارحشر)کار دسته جمعی مجانی( بدون هیچگونه اختالفی، صرف 

مین های قومی، انجام میگرفت و شاید ه نظرازمشرب و مسلک و اختالف

های  ها و عصیان کارهای دسته جمعی هر ساله سیستانیان، یکی ازعلل قیام

 مردم این سرزمین بر ضد اعراب بوده باشد.

 المثل است و چون  سیستان از لحاظ نداشتن سنگ و کوه ضرب 

بندهای آب اکثر از گز و خاک احداث میشده و آنهم در هنگام کمی آب، لهذا 

هاری این بندها از میان میرفتند و کار ترمیم و یا های ب با اولین فشار سیالب

ریزی و کاردسته  ها وقت الزم داشت و عرق  تعمیر مجدد بند باز مدت 

را ایجاب میکرد. از اینجا است که سیستانیان بستن بند « حشر»جمعی یعنی 

آب را با سایر بندهای آنجا ضربالمثل ساخته بودند تا از توجه روزانه بدور 

نگاران عرب و جهانگردان  حکمترین وقدیمترین بندیکه جغرافیانباشد. م

منسوب به  «بند رستم»اند،  اسالمی بر روی رودخانه هیرمند سراغ داده

پهلوان نامدار سیستان است.این بند که ظاهراً پخته و ازسنگ ریزه و چونه 

های بند کمال  اعمار شده بود و موقعیت آن را د رمحل رودبار در نزد یکی

های مدحش هیرمند صدمه ندید و  ان سراغ میدهند، هرگز از سیالبخ

هـ( امیر 78۵م= 1383نشکست ولی در اواخر قرن چهاردهم میالدی )

هجری  811تیمور آنرا خراب کرد. ولی مجدداً ترمیم گشت. در سال 

های پدرش، در حق سیستان  شاهرخ با همه ذوق و عالقه به مرمت خرابی

خواهان که مفسدان سیستان بودند، طوری آنرا ویران ظالم شد و بسعایت بد
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ساخت که هرگز دیگر تعمیر یا ترمیم نشد و بالنتیجه سیستان نیز خراب و 

 1 بویرانه موحشی تبدیل گشت.

 مؤلف کتاب احیاء ا لملوک که از شهزادگان صفاری و بخاندان کیانی 

عنی گرشاسب سیستان خود را نسبت میدهد، این بند را به جد اعلی رستم ی

هجری  811نسبت داده شرح خرابی آنرا بدست میرزا شاهرخ در

الدین سیستانی مشهور به میر ساقی  م( اینطور بازگو میکند: جمال1۴09)=

که جمعی از اقوام او را ملک قطب الدین کیانی تیولدارسیستان کشته بودو 

قبل ازسیستان به هرات گریخته بودودرخدمت میرزا شاهرخ  اومدتها

میزیست، هنگام محاصره شهرسیستان)زرنج(ازجانب شاهرح به شاهرخ 

این هم قسمی از فتح است که کل مملکت را خراب سازیم »عرض کرد که: 

و بندها را از هیرمند برداریم، آنوقت خود اهل قلعه و شهر به پایه سریر 

  2 «اعلی خواهندآمد.

 اردوی شاهرخ  ورتجمعی دیگر هم نظر او را تائید کردند و باین ص 

( آوردند و آن بندی بود که در است رستممنظور بند« )ونکبندها»را بر سر 

زمان گرشاسب بسته بودند به سنگ و آهک، و از آن تاریخ هر پادشاه بدان 

 افزوده بود و آبادی سیستان ازو بود. 

 بر سنگ   این بند را به این صفت خراب کردند که سرکه کهنه 

ن فوالد آبدار میشکستند. چهل فرسخ در هشت فرسخ و میریختند و به میتی

خان  بعضی محال دوازده فرسخ از آن بند و سایر بندها مثل بند حمزه بلوا

یکه یا  )ظاهراً منسوب به حمزه آذرک( و بندیکاب )امروز از آن بنام بند

دار و ُکندر از  میکنند.( که سرابان و بیابان زره و را مرود و حوض یکاو یاد

بردند. و آبادی طرف شرقی هیرمند بنوعی بود که قلعه زرنج و  ا آب میآنج

حصار طاق و مواضع آن در شهر و پشت شهر و چهار کمر شهر و بلکه تا 

کاه( همه عمارت بود کوچه بکوچه، این بند را که اشرف بندها بود  اوق )قلعه

                                                 
1
ببعد، مقاله دورنمای یک رودخانه بزرگ از من د  3۶۶های خالفت شرقی ص  لسترنج، سرزمین -

 ۶-۵شماره  13۴۵رمجله آریانا سال 
2
 113احیاء الملوک از ملک شاه حسین صفاری سیستانی، ص  - 
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ود  خراب ساخت و تابلواخان برفت و همه را خراب کرد و از آنجا بخشکر

  1« )خاشرود( مراجعت نمود و به هرات رفت.

 بر طبق اطالعات جغرافیون عربی، از این بند به بعد آب هیرمند به  

ودیگری « سنارود»پنج نهر بزرگ تقسیم میشد که بزرگترین آنها، یکی نهر 

یافتند و پس از شادابی  بود که بسوی زرنج جریان می« نهر طعام»

ود، اولی از سمت غرب و دومی از جانب روستاهای متعدد دو طرفه خ

جنوب بشهر زرنج داخل شده، بعد از آبیاری بوستانهای شهر ومنازل مردم، 

نهر طعام از جانب شرق بسوی والیت نیشک بجریان خود ادامه میداد و 

رود از گوشه شمال شرق از پای ارگ زرنج از نزدیک در وازه کرکویه  سنا

یافت. بر طبق اطالعات جغرافیون  ان میبسمت شمال و هامون هیرمند جری

عربی، از این بند به بعد آب هیرمند به پنج نهر بزرگ تقسیم میشد که 

بود که بسوی « نهر طعام»ودیگری « سنارود»بزرگترین آنها، یکی نهر 

یافتند و پس از شادابی روستاهای متعدد دو طرفه خود،  زرنج جریان می

جنوب بشهر زرنج داخل شده، بعد از  اولی از سمت غرب و دومی از جانب

آبیاری بوستانهای شهر ومنازل مردم، نهر طعام از جانب شرق بسوی 

رود از گوشه شمال شرق از پای  والیت نیشک بجریان خود ادامه میداد و سنا

ارگ زرنج از نزدیک در وازه کرکویه بسمت شمال و هامون هیرمند جریان 

  2یافت. می

 

 یزه ای برای قیام مردم :خشکسالی و خراج، انگ

 هیرمند همانگونه که سخاوتمندانه و پر تالش آب صدها آبریزه را با 

ریزد، گاهی  خود همراه و یکجا کرده به کاسه سیستان و دریاچه هامون می

چنان می خشکد که یکقطره آب به منطقه دلتا نمیرساند و بالنتیجه سراسر 

هجری  220یسازد. سال جلگه سیستان را دچار قحطی و مرگ و میرم

م( از سالهای تنگ و با ننگ سیستان بود. هیچکس تا آن سال چنین  83۵)=

خشکسالی و قحطی را بخاطر نداشت. آب هیرمند از حد بست بکلی خشک 
                                                 

1
 11۴- 113احیا الملوک، ص  - 
2
ها، جلد دوم از مؤلف و  ها و حماسه الع بیشتررجوع شود به کتاب، سیستان سرزمین ماسهبرای اط - 

  ۶-3شماره 13۴۵جغرافیای تاریخی زرنج از من د رمجله آریانا سال 
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ئی به سیستان نرسید. تمامی کشت و زراعت مردم، پس از جوانه  شد و قطره

لستانهای زرنج و آبی بسوخت رفت. نخ  زدن از خاک، از تشنگی و بی 

های زاهدان و زالقان و کرکوی و نیشک و  تاکستانهای طاق و باغستان

 قرنین و غیره از کمبود آب خشکیدند.

 در آن سال کودکان سیستانی رنگ انگور را ندیدند و مزه تربوز 

)هندوانه( و خربوزه را نچشیدند. بست وگرمسیر، هزار اسپ و هزار جفت، 

سواحل سفلی هیرمند که منبع ذخیره عمده برای  درویشان و صفار)کش( در

سیستان بشمار میرفت، نیز دچارخشکسالی شده بود و محصولی که از آن 

های بادی که بیشتر  های آسیا آمد، بدست نیامد. بتدریج پره نواحی بدست می

ایام سال به نیروی باد مداوم سیستان در گردش بودند، همه خوابید و از کار 

 افتاد.

 مان سر سال معلوم بود که نرخ مواد خواربار بلند میرود. از ه

توانگران پول دوست غله و خواربار را به نرخ بلندتر از سالهای دیگر 

فروختند، و مالکان مردم دوست، در انبارهای خود را بروی مردم ناتوان و 

کم تمام ذخایر و  مستمند گشودند، و مقداری غله در راه خدا بذل کردند. کم

ارهای غله خالی شده رفت، و هنوز فصل خرمن نرسیده بود که گرسنگی انب

 مردم را زبون ساخت.

 بدینگونه طولی نکشیدکه قحط غله درشهرو روستاهای سیستان به 

بیداد و کشتار پرداخت. مرگ و میر همه جا گیر شد و نه تنها فقرا و 

 1«مردند.تجار و بزرگان و خداوندان نعمت نیز بسیار ب»بیچارگان بلکه 

قحط غله و   قحطی یکسال طول کشید، حاکم سیستان، حسین سیاری جریان

مرگ و میر مردم را به خراسان نوشت، چه سیستان در آن عهد تابع 

خراسان بود و مالیات آن به والی خراسان که در آن وقت عبدهللا بن طاهر 

ازه داد، بود، تعلق میگرفت. عبدهللا بن طاهر که از حال مردم خبر شد، اج

هزار درهم مالیات را که در خزانه زرنج باقی مانده بود و هنوز  سیصد

بخراسان فرستاده نشده بود، بین مردم تقسیم کنند. سیاری دو تن از علمای 

فقه و روحانیون معروف و مورد اعتماد سیستان را که یکی عثمان بن عفان 

                                                 
1
 1 8۶تاریخ سیستان ،ص  - 
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رد و آنها این پولها و )دیگری حسن بن عمرو( نام داشتند، مامور این کار ک

را بین مردم تقسیم کردند، ولی این بخشش درمقایسه با تعداد و احتیاج مردم 

 نرسیده باشد.« برگی به مردی»المثل سیستان میمانست که   باین ضرب

 این پریشیدگی و آشفته حالی اقتصادی به آشفتگی اوضاع سیاسی 

اقتصادی جامعه  سیستان بسیار کمک کرد، زیرا هر تغییریکه در مبنای

رونما گردد، خواهی نخواهی بر ساختار اجتماعی و روبنائی جامعه اثر 

های سیاسی میگردد. به سخن دیگر، وقتی مردم  میگذارد و پایه دگرگونی

براثر پریشیدگی اقتصادی، پریشان و بینوا شدند، برخی ازگرسنگی میمیرند، 

بدبین و ناراضی و  گروهی بفکر مهاجرت می افتند و آنهایی که میمانند

 خواهان تحول و طغیان میباشند.

 آمادگی مردم سیستان برای قیام و طغیان بر ضد اوضاع و احوال،  

تنها از جهت وجود خوارج یا عوارض خشکسالی نبود، بلکه گرفتن خراج 

حساب همراه با شکنجه و آزار عمال حکومت عباسی که کارد را  بی 

ملی بود برای قیام مردم برضد دستگاه باستخوان مردم رسانده بود، عا

حکومت عباسی.از سالها پیش خراجی که مردم سیستان به عمال حکومت 

پرداختند، واقعا ًکمرشکن بود. و روز بروز آنهارا دچارفقر و تنگدستی   می

 ئی برای روز مبادا داشته باشند.   مینمودواصوال نمیگذاشت تا ذخیره

 تاب خود )مقدمه( نقل کرده که ابن خلدون صورت خراجی را درک

ملیون درهم  ۴متعلق به عصر مامون رشید است و در آن خراج سیستان: 

کیلوگرام(  30000های تافته وبیست هزاررطل ) دست پارچه 300پول نقد و

یعقوبی خراج سیستان را در عهد مامون رشید ده  1شکر سفید بوده است.

در سالهای مختلف فرق میکرد،  خراج البته 2ملیون درهم قلمداد کرده است.

ولی معموال هرگزاز رقم متذکره ابن خلدون کمتر نبوده است. متاسفانه از 

جهت مالیات، نزول آفات سماوی و ارضی آنقدرها تاثیری نداشته است ، 

یعنی کسی نبوده که بدادمردم برسد و خراج سالهای قحطی وخشک را 

بایستی خراج را بپردازند.  مردم میبود،  ببخشد یاکم کند. باالخره هروقتی می

                                                 
1
 ۴۴۴-۴۴3ص  1مقدمه ابن خلدون ج  - 
2
 ۵1-۵0البلدان یعقوبی ،ص  - 
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مال دیوان تب داره و مرگ »و از اینجا بودکه مردم مثلی داشتند ومیگفتند: 

یعنی ممکن است مالیات دیرتر وصول شود ولی هرگزبخشیده « نداره

آوری مالیات،  شود. بنابرین جور و ستم ماموران و محصالن جمع نمی

بود حد و حصر نداشت و   مانده میبخصوص که مالیات از سالهای قبل باقی 

ها و آزار و اذیت مردم را خاکسترنشین میکردند.  با توصل به انواع شکنجه

این چنین عواملی، باعث میگردید تا مردی از میان مردم برخیزد و فریاد 

  1«یک درم دیگر به خلیفه ندهید. چون شما را نگاه نتواند داشت.»زند: 

ها و  مردم را مکیده میرفت، گروه همچنانکه خشکسالی شیره جان

های مختلف اجتماعی بهم نزدیکترمیشدند،تا آنجایی که برخی از  دسته

های خود را بر روی  و ذخایر گدام  2توانگران مردم دوست، در کندوها

مردم گشودند و مقداری خواربار بمردم ناتوان در راه خدا بذل کردند.در 

خروج کرد « ابن حضین»ن بنام بحبوحه این خشکسالی، مردی از سیستا

 ومردم بسیار از هر دو گروه )ظاهراً خوارج و عیاران( بدور او جمع شدند.

 ئی از مشایخ و روحانیون  حسین بن عبدهللا سیاری حاکم سیستان عده  

شهر )ازقبیل: حسن بن عمرو و شارک بن نضر و عثمان بن   و بزرگان

شورشیان فرستاد تا دست از عفان و یا سر بن عمارخارجی( را به نزد 

شورش بگیرند، مگر آنها بدین پیام سیاری توجهی نکردند و بالنتیجه سیاری 

و بعد هم  3کشی شد و آنها را بزور شمشیر پراکنده ساخت. مجبور به لشکر

یی از بزرگان سیستان را به عنوان محرک غایله به خراسان نزد عبدهللا   عده

در قلعه هرات زندانی کرد و بدینگونه موقتاً بن طاهر فرستاد و او همه را 

  4شورش خاموش گشت. 

 یی برای گرسنگی مردم سنجیده نشده بود که، مردم بست  هنوز چاره 

سر به طغیان برداشتند، رهبری مردم بست را شخصی بنام عبدهللا جبلی به 

                                                 
1
  (1۶0ردم )تاریخ سیستان ص از خطابه حمزه سیستانی به م -
2
کندو، حکم خم بزرگی را در شکم دیوار دارد که یک سوراخ در پائین دارد و مشردم غلشه خشود را در آن  - 

علت ساختمان آن در شکم دیوار خانه، جنگهشا و غشارت پشی در پشی  0ذخیره میکنند و هنوز هم مروج است

 ار رونق گرفته بود.دشمنان است. این نوع ذخایر بخصوص در عهد مغول بسی
3
 18۴تاریخ سیستان، ص  - 
4
 185تاریخ سیستان، ص  - 
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عهده داشت. وی که از سرکردگان خوارج آنجا بود بر حاکم بست عبدهللا بن 

حمد معروف به عبدوس که برادر زاده حسین سیاری میشد، یورش برد و م

پس از نبردی مختصر، حاکم بست را مجبور به فرار جانب سیستان نمود. 

حاکم سیستان قوایی تحت قومانده امیر شرط سیستان محمد بن سیف طارابی 

به بست فرستاد و او توانست از طریق صلح موقتاً شورش را خاموش کند. 

شورشیان پراگنده « محمد بن یزید»طولی نکشید که باز مرد دیگری بنام  اما

بست را جمع کرد و بر علیه عبدوس که مجدداً به بست رفته بود، قیام کرد. 

این بار عبدوس )عبدهللا( پایداری کرد وقیام کنندگان را بقوت سپاه متفرق 

 222صفردر همین اوقات سیاری حاکم سیستان نیز وفات کرد)  1 ساخت.

هـ( و عبدهللا بن طاهر از خراسان، الیاس بن اسد را که قبال هم سیستان را 

دیده بود. برای قلع وقمع خوارج به سیستان فرستاد و اوهنگامی رسید که 

و هیچ مال اندر »شیرازه اوضاع اقتصادی و مالی سیستان ازهم گسیخته بود 

وسپس به تعقیب   2 «بیت المال نمانده بود. ازمردمان شهر مالی بستد.

های مکرر باحکام   خوارج برآمد. خوارج که بعلت قحط وخشکسالی وجنگ

کرمان نهادند و بدان سو    خراسانی در سیستان ضعیف شده بودند، روی به

  3رفتند.

 پس از الیاس بن اسد، اداره سیستان به نصر بن سیاری )پسر عم 

را به بست فرستاد تا  حسین سیاری( سپرده شد و نصرپسرخود سیاربن نصر

از امور آنجا وارسی کند. ولی چون کفایت کافی نداشت، مردم بست بر حاکم 

جدید شوریدند و وی را پس از برخورد مختصر دستگیر و زندانی ساختند. 

رهبر این شورش محمد بن واصل نام داشت. نصر سیاری چون از قضیه 

برای شفاعت و رهایی آگاه شد، چند تن از بزرگان و معاریف سیستان را 

پسر خود و دلجوئی مردم به بست فرستاد. در میان شفاعتگران سیستان دو 

نفر نماینده سیاری هم شامل بود که عبارت بودند از محمد بن سیف طارابی 

امیر شرط سیستان و دیگری با یعقوب راسبی. اینان مردم بست را دلجوئی 

د به سیستان آوردند. رهبر کردند و بروش ولسی پسر نصر سیاری را با خو
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شورش بست نیز با ایشان به سیستان رفت ومورد استقبال گرم حاکم سیستان 

  1قرار گرفت و مجدداً به بست بازگشت. 

چندی بعد از طرف عبدهللا بن طاهر، ابراهیم قوسی به حکومت 

م( او چون به سیستان رسید، پسر  839هجری =  22۵سیستان منصوب شد)

های سیستان  بحکومت بست فرستاد. ابراهیم با تمام فرقه خود اسحاق را

روش مسالمت آمیز در پیش گرفت. ولی اسحاق پسر او که تجربه حکومت 

نداشت، با مردم بست سختگیری میکرد. مردم بست از او شکایت کردند و 

ابراهیم پسر را باز خواند و بجای او پسر دیگر خود را فرستاد. اما این پسر 

قدر بد رفتاری کرد که مردم به پسر اول )اسحاق( راضی شدند و دوم هم آن

هـ  22۶دوباره او را خواستند و او به بست رفت و در آنجا بود تا درگذشت )

م( با مرگ اسحاق و رفتن احمد برادرش بجای او، بست مجدداً  8۴0= 

 2 طغیان کرد.

 

  خشم طبیعت، شال ق قیام :

 هجری نگذشته بود و  220ط هنوز چند صباحی از خشکسالی و قح

های ناشی از  مردم هم درین مدت نتوانسته بودندجبران خساره و خرابی

م( سرمای سخت  8۴1هجری) 227خشکسالی را بنمایند که باز درسال 

گرفت و این سرما بحدی شدید بود که کلیه محصول را دچار  سیستان را فرا

ً درختان میوه و تاکستان انگور را بکلی سیاه و  آفت ساخت و خصوصا

خشک کرد و نه تنها به محصوالت سردرختی و زیر درختی صدمه رسانید، 

  3 بلکه مردم را نیز دچار بیماری و مرگ و میر مرض و با ساخت.

 ً در وضع اقتصادی مردم بست بی اندازه  این سرما زدگی مخصوصا

ار، و بست شهری بزرگ بود بر لب هیرمند، با ناحیتی بسی »موثر افتاد. چه 

خاست که خشک میکردند و به  ها بر می جای بازرگانان بود و از او میوه

اما در آن سال تجارت خشکبار و میوه و محصوالت   4«بردند. اطراف می
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درختی نیز درین شهرستان از میان رفت و وضع اقتصادی  درختی و زیر سر

 مردم بیش از پیش پریشان شد.

 بت، هیچگونه کمکی بمردم نکرد حکومت عبدهللا بن طاهر درین مصی

و حاکم سیستان ابراهیم قوسی و پسرانش هم با استفاده از موقع، مشغول بیع 

و شرای زمین و ضیاع و سرای بودند و محله حوربندان را در حومه زرنج 

از مالکان آن خریدند و متعلق بخود ساختند، و بدینگونه از گرسنگی مردم 

 230طاهر هم بعد از مرگ پدرش عبدهللا )استفاده کردند. بخصوص که  سوء

هـ( ابراهیم را در سیستان ابقا کرد و او با خاطر جمع، احمد پسر سختگیر 

خود را بحکومت بست فرستاد، تا مالیات سالهای گذشته را از مردم جمع 

کند. چون مردم بست از پیش احمد را میشناختند و از او دل خوشی نداشتند، 

آوری مالیات کرد، مردم هم دست به شورش زدند و  همینکه شروع به جمع

 بر ضد احمد قیام کردند.

  بُست پیش آهنگ قیام : 

 بست دومین شهر سیستان بود که در ملتقای دو رود خانه بزرگ 

هیرمند و ارغنداب موقعیت داشت و بگفته مولف حدودالعالم: جای بازرگانان 

 کردند.خشک به خارج صادر می های بود و از آنجا میوه

 زای تاریخ سیستان محسوب  های طوفان هجری از دهه 230دهه 

به زرنج « بست»شود. مدتها بود که هر روز خبرهای نامساعدی از  می

نهاد تا  میرسید. ابراهیم فرمانروای سیستان در ابتدا به این خبرها وقعی نمی

قیام  اینکه روزی پیکی تندرو به کاخ ابراهیم آمد و خبر داد که مردم بست

کرده و سراسر شهر به طغیان برخاسته است. این قیام را که عیاران بست 

از روستای بوالن آن را « عشان بن نضر»براه انداخته بودند، مردی بنام 

 رهبری میکرد.

 کردن این  حاکم سیستان ابراهیم با اطالع این خبر دریافت که خاموش

تحت قومانده یکی از  آتش از دست پسر او احمد پوره نیست، لذا سپاهی

نزدیکترین مردان خود بنام سلیمان بن بشیرحنفی روانه بست کرد تا در دفع 

شورش عشان ، احمد را یاری دهد. سلیمان به بست رسید و پس از نبردی 

ئی از مردم را که در شورش  خونین موفق به پراکندن شورشیان شد. دسته
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ول صاحب تاریخ سیستان را که بق« عشان»شرکت داشتند، دستگیر کرد و 

دستگیر کرده کشت و سر  1 «مردی بزرگ بود و اصیل و از سیستان بود.»

سرعشان را  »او را به سیستان نزد ابراهیم فرستاد. ابراهیم دستور داد تا 

گونه او میخواست رعب و وحشتی را در دل مخالفین  بدین« بردار کردند.

ارد. ولی عیاران سیستان وقتی افکند و پایان شورش سرکوب شده را اعالم د

سرعشان را بر دار دیدند، دست به تظاهراتی زدند و سرپیشوای خود را 

تمام آنرا به گور کردند و هیچ کس ازمحاظان وماموران  گرفته با احترام

امنیتی هم جرأت نکرد جلو هیجان مردم را بگیرد.طولی نکشید که، بست 

که « احمد قولی»بار مردی بنام دوباره کانون هیجان و طغیان گشت. این 

یکی از عیاران سرشناس بود، رهبری طغیان را بدوش گرفت و دیری 

عیاران و مردان مرد بسیار بااوجمع شدند چه از بست و چه از »نگذشت که 

  2 «سیستان.

 و همه بر ضد احمد بن ابراهیم قوسی برخاستند. ابراهیم برای اینکه 

تگیر خود احمد را از بست فرا خواند و اوضاع را آرامتر سازد، پسر سخ

که مردی محترم بود به آن صوب « یحیی بن عمرو»حاکمی نرمتر بنام 

ولی دوران این   3 «او مردمان را بنواخت و بدو آرام گرفتند. »فرستاد و 

آرامش کوتاه بود، و اصوال یحیی بن عمرو هم با اینکه حاکم برگزیده 

مایالت و نظرهای ابراهیم را برآورده کند.زیرا ابراهیم بود، نمیتوانست تمام ت

های مخالف را ازمیان ببرد، ولی یحیی  ابراهیم میخواست که یحیی کلیه دسته

 میل داشت با مردم مدارا کند. 

 ابراهیم پس از مدتی که اوضاع بست آرام شد یحیی را معزول کرد و  

بن بشیرحنفی را  پسر خویش احمد را مجدداً به آنجا فرستاد و اوهم سلیمان

که از نزدیکان اوبود اختیار داد تا شهر را در تسلط خویش گیرد و مردی را 

آوری خراج و بقایای مالیات سالهای قبل  مامورجمع« خاقان البخاری»بنام 

کرد. این مرد برای وصول مالیات مردم را شکنجه داد تا باصطالح قصد 

ضمناً خوش خدمتی خود را به احمد را از گرده مردم ناتوان گرفته باشد و 
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بشار بن »احمد نیز نشان بدهد. ولی نتیجه این عمل او، آن شد که مرم بدور 

که از بزرگان و معاریف شهر بست بود، جمع شوند تا بر ضد « سلیمان

بن ابراهیم قیام کنند. بشارهم بجنگ احمد برخاست و پس ز نبردی  احمد

بست فرو  شهر »خت و خود مختصر، احمد را بجانب سیستان فراری سا

حمد قولی رهبر طغیان درین روزها مجبور   1«گرفت و برمردم جورکرد.

های خود  و مردم دنبال رهبر دیگری میگشتند تا از کوشش بفرار شده بود

برادرعشان «2صالح بن نضر»برای دفع ظلم بشار استفاده کنند. درین وقت 

های سیاسی شهر به او کمک  شهید را به پیشوائی خودبرگزیدند و همه دسته

و یعقوب بن لیث و  - مردم بسیار با او جمع شد از سیستان و بست»کردند و

  3 «عیاران سیستان او را قوت کردند.

 هـ سیستان  232این اولین باری است که ازیعقوب لیث در وقایع سال 

شود و بدون شک وجود او و عیاران سیستان در پیروزی صالح  نام برده می

نصر بستی نقش سازنده و تعیین کننده داشته است.چنانکه در نخستین  بن

جنگی که با بشار روی داد، بشار کشته شد و بست یکباره به دست صالح بن 

  5و صالح، مقام سرهنگی بست را به یعقوب سپرد.  4 نصر افتاد.

مؤلف نامعلوم تاریخ سیستان جای دیگری به قوت و نقش یعقوب 

و کار صالح بن نصربه بست بزرگ شد و این همه » ید: اشاره کرده میگو

بقوت یعقوب بن لیث و عیاران سیستان بود، و این ابتدای کار یعقوب بود. و 

هـ( صالح بن  238مردمان بست اندر محرم سنه ثمان و ثلثین و مایتی )

  6 .«نصر را بیعت کردند و خراج بستدن گرفت و سپاه را روزی همی داد

 نشانده خراسان، البته کاری شگرف بود،   ضد حاکم دست قیام بست بر

کرسی « زرنج»ولی مسلم بود که این کار زمانی نتیجه میدهد که شهر 

ً بنام سیستان خوانده میشد( نیز بدست  سیستان )که در آن روزها مطلقا

                                                 
1
 192تاریخ سیستان، ص  - 
2
در تاریخ سیستان نام پدر صالح نضر آمده و بهار آنرا زیباروی معنی کرده ، امادر بعضی منشابع دیگشر  - 

 اسم پدر صالح "نصر" ضبط شده است.
3
 194تاریخ سیستان، ص  - 
4
 192تاریخ سیستان، ص  - 
5
 7-۶االخبار، ص  یزی زین دگر - 
6
 193تاریخ سیستان، ص  - 



 135                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

کنندگان افتد. عالوه بر این هنوز در اطراف بست و شهرهای نزدیک  قیام

دند که خیال مخالفت داشتند. ابراهیم قوسی نیز مسلماًخود را هایی بو آن، فرقه

برای سرکوبی صالح ویاران او آماده میساخت. بهرحال آینده این اقدام 

 آمیز هنوز بر هیچکس روشن بود. تهور

 

  اندازی عمارخارجی در راه قیام : سنگ

 اولین مقاومتی که در برابر صالح بستی بعمل آمد از طرف اهالی 

)شهرچه در دست چپ هیرمند سفلی بین بست و رودبار( بود. بدین « کش»

سر به مخالفت « عّمارخارجی»به رهبری « کش»معنی که خوارج مقیم 

اندازی کنند اما صالح سه تن  برداشتند ومیخواستند در راه جنبش مردم سنگ

گردیزی، رقاق )یا رفاق بگفتۀ« کثیر بن رقاد»نی از سرهنگان سیستان یع

که مامای یعقوب لیث میشد و یعقوب لیث و درهم بن  1طخری(بقول اص

فرستاد، « کش»نضر را با گروهی از عیاران به مقابله با عمارخارجی به

 2درنتیجه عمارشکست خورده فرارکرد.

 امادرهمین زمان خطر بزرگ ازجانب غرب یعنی از جانب ابراهیم 

دیگر خودمحمدرا به حاکم سیستان متوجه بست شد. ابراهیم حاکم سیستان پسر

هـ(. درجنگی که میان طرفین واقع شد، 239جنگ صالح به بست فرستاد)

صالح شکست خورد و یاران اوپراگنده شدند.وخودش به کش متواری 

شد،مدتی درآنجاماندتایاران پراگنده براو جمع شدند و دوباره متوجه بست 

یم قوسی مجدداً رسید، محمد پسر ابراه« ماهیاباد»شد، وقتی به حدود قریه 

سپاهیانی بمقابل او فرستاد، ولی سپاهیانش شکست خوردند و به طرف قلعه 

 بست بازگشتند و درقلعه حصار گرفتند. 

 صالح که متوجه شد امکان تسخیر قلعه برای او باین زودی ممکن 

نیست، از تسخیر بست منصرف شد و ناگهان برخالف انتظار عنان عزیمت 

)دشت مارگو( خود را به پایتخت « میان بر»واز راه  را متوجه سیستان کرد

نزدیک زرنج رسانید. ابراهیم قوسی به مقابله « عسکر یا لشکر»بمحل 
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ذی  20زرنج جنگی سختی درگرفت )« آکار»پرداخت و درنزدیک دروازه 

هـ(. در ختم روز ابراهیم بشهر به دار االماره برگشت و صالح  239الحجه 

لیث وبرادران او )عمرو و علی و طاهر( و درهم بن  نیز همان شب بایعقوب

وعده ای دیگر از عیاران که «* سربادک»نصر وحامد بن عمرومشهور به 

اندازی و شبروی متهور بودند، شبانه باوسایلی خود را به شهر داخل  در کمند

 1«بسرای قاسم در شهر فرود آمدند.»و 

 بستی از این توفیق  صبح روزبعد که عیاران سیستان و دوستان صالح

آگاه شدند، سالح پوشیدند و بحضور او شتافتند. ابراهیم وقتی از ماجرا خبر 

شد، خود را شکست خورده یافت، جمعی از روحانیون و مشایخ را نزد 

عیاران و یاران صالح فرستاد، تااطالع حاصل کند که مقصودشان از این 

 «اند؟ ا به چه شغل آمدهاینج» کارها چیست؟ و بقول صاحب تاریخ سیستان 

 من اینجا بحرب خوارج » صالح ظاهراً برای اغفال حاکم گفت: 

را به قتل رساندند. « عشان»زیرا این خوارج بودند که برادرم « ام، آمده

مشایخ بازگشتند. ولی معلوم بود که وارد شدن ناگهانی صالح و عیاران به 

ا خوارج دارد. ساعتی شهر و اشغال مراکز حساس، عواقبی غیر از جنگ ب

چند نگذشت که به ابراهیم پیغام داده شد که باید از شهر خارج شود، و چون 

ابراهیم موافقت نکرد، صالح و یارانش سالح پوشیده از راه خندق که آن 

آب بود، بطرف برج و باروهای کاخ داراالماره براه  روزها خشک و بی

سی به شارستان اندرشدند و افتادند. بدین معنی که سپاهیان ابراهیم قو

ها را بستند، حامد سر بادک و عیاران فرود آمدند و به باره بر شدند  دروازه

بر شدند و از در سرای او بیرون شدند و « حیک بن مالک»و به بام سرای 

یاران  2 «در شارستان باز کردند... و ابراهیم قوسی را ازین هیچ خبر نبود.

اندر شدند وبسیار مردم اندر یک ساعت از  صالح بن نصر بستی بشارستان

آن ابراهیم قوسی بکشتند... ابراهیم چون خبریافت بر نشست و بدر پارس 

  3« بیرون شد و سوی درغنجره به عزیمت برفت وشارستان خالی کرد.
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نیز میگفتند( « ارگ»بدینگونه صالح به داراالماره زرنج )که بآن  

هر،عیاران و یعقوب وصالح، از غذایی داخل شد، چنانکه آن روز مقارن ظ

که برای ابراهیم قوسی پخته شده بود، نهارخوردند، و این روز پنجشنبه بود 

  1میالدی. 8۵۴هجری = می  239روز باقی از ذی الحجه سال  9

 

  برداری صالح از قیام :  بهره

قبالگفتیم که صالح مرکزسیستان را بدست آوردو بالفاصله برای 

ت خود و سر و سامان دادن به وضع آشفته شهر، نخست دستور تحکیم موقعی

وقسمتی ازین ثروت مصادره « بحوربندان خزانه ابراهیم را برگیرند»داد تا 

  2 «.زندانها را بشکنند.»شده را بین سپاهیان تقسیم کرد سپس فرمان داد 

 های زندان برای آن بودکه کلیه مخالفین حکومت  ظاهراًگشودن دروازه

های سیاسی در آن بودند، آزاد  یی از عیاران و سایر گروه که شاید عده قبلی

تر کرد ونزدیک بود، عامه  شوند. این کار صالح اوضاع آشفته شهر را آشفته

ند. چون صالح بر اوضاع هنوز مسلط نبود،  شهر بر او و سپاه او هجوم آور

  3 «فرود آمد.بسرای ابراهیم قوسی، نیارست شد و باز گشت و بداراالماره »

آن شب از شهر بگریزدازآنچه ازمردم عام این شهر »و بدان فکر افتاد که 

اما یاران او را از این کار برحذر داشتند و صالح در آن دیدند که   4 «دید.

مالقات ومشورت کند. « عثمان بن عفان»با روحانی بزرگ شهر یعنی 

بت به صالح او ضمن صح .صبح بمالقات عثمان فقهی بزرگ شهر رفت

من بطلب خون برادر خویش »صالح جواب داد: « این نبایست کرد.»گفت: 

وبدینجهت باین کارها دست  5«اندعشان را. آمدم که برادر مرا خوارج کشته

عثمان حرفی نزد و   6 «تومرا اندرین یاری کنی.» ام وگمان میگردم که  زده

 رضای او بود. خاموش گشت و این خاموشی روحانی متنفذ شهر دلیل بر
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بالنتیجه صالح نیز از شهر خارج نشد و هنگامی که از نزد عثمان فقیه 

باز میگشت فرمان داد تا سرای بهلول بن معن را که صاحب شرط 

روز بعد برای آنکه   1)قوماندان امنیه( ابراهیم قوسی بود غارت کردند.

هر قدرت لشکریان خود را بچشم عامه بکشد و زهر چشمی از فضول ش

رژه دید و   2«چهارهزارمرد بودندسوار وپیاده»بگیرد، از سپاهیان خودکه 

ها، رعبی در دل مردم  ها ومیدان این کاربدین منظور بود که عبوراز کوچه

ایجاد کند. ابراهیم قوسی که از شهر فرار کرده بود، به عّمارخارجی که قبال 

اتحادبست. دیری ضرب شصت عیاران رادیده بود، پناه برد و با وی طرح 

های  نگذشت که درافواه مردم شایع شد که ابراهیم باعمارخارجی به دروازه

  شهر نزدیک شده اند. 

 

شهر سیستان )زرنج( شهری باحصار بودو پیرامن او »درآن روزگار 

ای داشت که آنرانیز سیزده  خندقی، و اورا پنج دروازه بودازآهن، وباره

نام داشت و دروازه شرقی « رکرکوید»دروازه شمال  3«دروازه بود.

های  ترین دروازه که پر رفت و آمد« در طعام»نامیده میشد، « درنیشک»

شهربود بجنوب باز میشد. و در سمت غرب دو دروازه باز میشد که 

و دیگری را « باب عتیق»که یکی را « دو در پارس»معروف بود به 

 باب »

باب »ها داشت:  ای بدین نامه ربض )حومه( شهر دروازه 4میگفتند.« جدید

مینا، باب طبقگران، باب اکار، باب غنجره، باب نوخیزک )یانوایست( باب 

شتاراو، باب رودگران، باب جرجان )گرگان(، باب شیرک، باب شعیب، باب 

ئی  ،  بدستور صالح، یعقوب لیث با عده5کرکویه، باب نیشک، باب بارستان

ت تا مهمترین دروازه شهر را رف« آکار»از سپاهیان به طرف دروازه 
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حفاظت کند. حفاظت دروازه مینا بعهده حامد سر بادک گذاشته شد، و 

بدوش عقیل اشعث بود. همه این سرداران به پیروی « درکرکوی»نگهداری 

 های سیاه داشتند و از رهبر جوانمردان خراسان یعنی ابومسلم خراسانی پرچم

دند سفید بود. آخر االمر جنگی رچم خوارج که باابراهیم قوسی همراه بو

ولی درپایان   1 «بسیار مرد از هر دوگروه کشته شدند.»سخت در گرفت و 

روز عمارخارجی و ابراهیم قوسی شکست خورده باز گشتند. و از آن روز 

 به بعد دیگر جان نگرفتند و کار صالح قوی گشت.

  خورده، چاره سنجید و جریان را به ابراهیم قوسی حاکم شکست

والی خراسان گزارش داد و از طاهر کمک خواست تا « طاهر بن عبدهللا»

یی از خوارج که  رین احوال عده با قیام کنندگان به مقابله بپردازد.

های اطراف شهر را به باد غارت دادند، و  دراطراف پراگنده بودند. آبادی

رون نه کسی بیرون توانست شد و نه د»شهر را درمحاصره کشیدند، چنانکه 

  2 «توانست آمد.

 یعقوب چاره را درین دیدکه زودتر جنگ را شروع کند، شاید بتواند 

یعقوب لیث بتاختن خوارج شد، خلقی »حلقه محاصره را بشکند. بنابرین 

ولی این حمالت پی   3«کشته شدند و روز و شب یعقوب حرب بایستی کرد

عبدهللا نیز از  هم یعقوب قاطع کننده نبود زیرا نیروهای کمکی طاهر بن

شدگان را تنگتر میساختند، در این آوان،  خراسان رسیدند و کار محاصره

صالح دستور داد تا مال و ثروت ابراهیم قوسی و حمدان بن یحیی را که از 

 نزدیکان و همکاران او بود ضبط کنند.

 ابراهم قوسی نیز که موقع را برای خود موافق یافته بود، فوری پیکی 

ازه به بست نزد پسر خود محمد فرستاد تا سپاه بفرستد. بهرحال، بوسیله جم

آورد و به  پسر ابراهیم قوسی از بست و زمینداور، فوراً سپاهی جمع

خوانده شده است، به سیستان فرستاد، ولی این « خواشی»سرداری مردی که 
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تن از یارانش به   سردار سپاه چون وضع حریف را مساعدتر دید با سیصد

  1 یوست و بقیه سپاه بازگشت.صالح پ

 بعد محمد پسر ابراهیم نیز در رأس سپاهی بجانب سیستان حرکت و 

شبانه راه را گم کرد و صبح که به نزدیک شهر رسید، سپاهیان یعقوب از 

حرکت او آگاهی یافته بودند و یعقوب و حامد سر بادک در بیرون یکی از 

مسمی بود به مقابله او شتا  «دروازه رودگران»های شهر که بنام  دروازه

تا اینکه پسر « بسیار کشته شد از هر دو گروه»فتند و جنگی درگرفت و 

« بهیسون»ابراهیم شکست خورده فرار کرد و نزد پدرش که در روستای 

سیستان جای گرفته بود بازگشت. بعد از این جنگ، صالح دستورداد،خانه 

  2 وثروت محمد بن ابراهیم را نیز غارت کنند.

 

 برنده کیست،صالح یا یعقوب لیث ؟

هجری  تا  239صالح بستی ویاران اوپس از تسخیر ارگ زرنج در 

2۴۴  ً مدت پنج سال در سیستان مصروف جنگ باعمال   هجری تقریبا

حکومت طاهریان ومصادره دارائی مردم به بهانه های گونه گون بود. 

یشد. چه او از همان پرست معلوم م  بنابرین صالح مردی پول دوست و مادی

اول موفقیت در سیستان، شروع به ضبط خزاین و گرفتن اموال مردم کرد 

دست به غارت بگشاد و همه اموال که به » وکار را بدآنجا کشانید که رسماً 

گذشته از این، کارصالح به کمک   3 «برد. غارت میگرفت خود به کار می

)پسر « ازهر بن یحیی»ن یعقوب و برادرانش عمرو و علی و طاهر وهمچنی

عم یعقوب، که مردی شجاع بود( و کثیر بن رقاد)مامای یعقوب( قوت گرفته 

بایست  بود وهمه عیاران نیز با اینان بودند، بنابراین معلوم بود که صالح می 

 قبل از هر چیز تکلیف این همکاران قوی دست و نیرومند خود را تعیین کند.

ً زرنجی شناخته گفتیم که صالح بن نصر از اه  ل بست بود و طبعا

صالح را اصل از سیستان بود اما به بست بزرگ شده »شد، در واقع  نمی
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بنابراین هر کس سودای در سر داشت این روحیه را در مورد   1 «بود.

سیستان میتوانست تقویت کند که: مردی از اهل بست بر شهر آنان مسلط شده 

ند.ازطرفی گفتیم شهر بست از ها شده  است و زرنجی ها مغلوب بستی

های سال، شهری نا آرام بود وهمیشه با پایتخت یعنی سیستان )= زرنج(  سال

سرمخالفت و طغیان داشت و این مسئله نزدسیستانیان روشن بودکه مردم 

 بست ، مردمی نا آرام و آشوب طلب و شورشگراند. 

 را داد، آن روز که صالح دستور غارت خانه محمد بن ابراهیم قوسی 

یعقوب لیث وهمکارش  حامد سر بادک و سایر عیاران  کنگاش کردند و با 

حرب ما همی کنیم و شهریاری او راست و ما وی را تقویت »هم گفتند: 

میکنیم. او که باشد که تا کنون دوبار هزار هزار درم )دوملیون درم( از 

ا و او را غارت سیستان بدو رسید، و اکنون باز غارت خواهد کرد، بست ر

  2« ها از اینجا ببرد. حمیتی باشد اگر وی این مال چه خطر )اهمیت( باشد؟ بی

 این شعارکه جنبه ملی آن سخت قوی بود، در روحیه مردم مستعد 

ً جوانان عیار و شبگردان وفادار وشجاع که تازه مزه  سیستان و خصوصا

آنان جامه  های شهر را چشیده بودند و اولین آرزوی وطنی گشودن دروازه

عمل به خود پوشیده بود، سخت موثر افتاد.همه عیاران حرف یعقوب را 

وخالف آوردند وهرچه مردم سکزی بود برنشستند » پذیرفتند 

  3 «وبدرغنجره)که مرکزعیاران سیستان بود(فرودآمدند و لشکرگاه زدند.

 صالح چون متوجه شد که ادامه کار در سیستان برای او ممکن نیست، 

» ئی به یکی از دوستان خود  ه بار و بنه و سالح خود را بر بست و نامهشبان

من به آنجا »که جانشین صالح در بست بود، نوشت که « مالک بن مردویه

آیم، و وضع سیستان چنین شد که همکاران با من دل یکی نکردند و  می

مالک با پانصد سوار از بست حرکت  4«اختالف پدید آمد و چاره نیست.

ه بطرف زرنج براه افتاد و صالح نیز از شهر بیرون شد. یعقوب و حامد کرد

های شهر درگرفت که   سر بادک از پی او تاختند و جنگی سخت در نزدیکی
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طی آن مالک کشته شد و کلیه بار و بنه آنان بدست عیاران سیستان افتاد و 

خود را  بیشتر امراء و سران سپاه صالح کشته شدند. صالح شکسته و وامانده

ودر آنجا گروهی ازمردم روستای نوقان با صالح  1به حدود رودبار رسانید.

همراه شدند. یعقوب و سپاهیانش که در تعقیب صالح بودند. دوباره با صالح 

کردند که در نتیجه طاهر بن لیث )برادر « حربی صعب»برخوردند و 

.  2 م( 8۵8 -هجری  2۴۴یعقوب( در آن جنگ کشته شد )جمادی االخر سال 

صالح باز هم ازین جنگ جان بسالمت برد و مدتها کسی از او خبری نیافت. 

کار صالح تمام نشد ولی یعقوب بطرف شهر بازگشت و درآنجا با واقعه 

یی از یاران او و سپاهیان با   عجیب تری روبرو شد. بدین معنی که عده

ود، بیعت هم بن نضر که از همکاران یعقوب و یکی از معاریف شهر بدر

  3 کرده و او را به حکومت گماشته بودند.

 در واقع مردم ناچار شده بودند، از جهت حفظ آرامش اوضاع، کسی 

را به سرپرستی خود انتخاب کنند. یعقوب دربازگشت از جنگ متوجه این 

صالح نیست و باید با او از دراطاعت  نکته شد که مخالفت با درهم فعالً 

متوجه موقف یعقوب وهمکار وفادارش، حامد سر  پیش آید. درهم نیز که

او را و حامد سرباتک را » بادک درمیان عیاران بود، با آنها مداراکرد و 

با خوارج جنگهای  و این دو خصوصاً با مخالفان درهم و« سپاهساالری داد.

 2۴۴وجود مخالفان پاک نمودند.درهمین ایام )فراوان کردند وسیستانرا از

مرگ اومخالفین  با ابراهیم حاکم سیستان نیز درگذشت و هجری( محمد بن

  4 یعقوب رهبر خود را از دست دادند.

به « درهم»کاریعقوب،به تدریج باالمیگرفت و بسیاری از یاران

چون مردی و شجاعت یعقوب »اطاعت و پشتیبانی یعقوب کمر بستند درهم 

رای قرار گرفت لیث و شکوه او اندر دل مردمان بدید، ترسان شد و اندر س

درهم در واقع از قدرت و موقعیت و شجاعت یعقوب و  5 «که من بیمارم.
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محبوبیت او در میان عیاران که سرهنگی آنان را داشت، بیمناک شد و 

یی برای از میان بردن یعقوب چید و خود را به بیماری زد و در   توطئه

فع او را فراهم بستر افتاد تا تماس خود را با یعقوب قطع کند و وسیله د

 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

درهم از این پیغام   1«آی... که با بیماری پادشاهی نیمروز نتوانست کردن.

فرمان داد که یعقوب را  »خویش خشمناک شد وبه چند تن از سپاهیان 

یعقوب چون متوجه توطئه شد، پیش دستی کرده، چند تن را بکشت « بکشند.

و سایرین گریزان شدند. درهم را اسیرکرد و ازخانه بیرون آورده به زندان 

بعد از دستگیری درهم با " با همه سپاه خود  2وحامد سرباتکفرستاد.مردم 

اربعین  بع ونج روز مانده از محرم سنه سنبه پش»یعقوب لیث بیعت کردند 

  3 (هجري 2۴۴محرم2۵« )ومایتی

یعقوب لیث، حفص بن اسماعیل را بحیث رئیس شرط )پولیس( تعیین 

از جانب سیستان حکامی به نواحی دور دست رامش آتامین وبرای  نمود.

                                                 
1
 200تاریخ سیستان، ص - 
2
« سربابک» و« سرباتک»لقب حامد در تاریخ سیستان از سوی مرحوم بهار،به اشکال مختلفی چون:  

ضبط شده، ولی نسبت به صحت «سربایک»و «سرناوک»و ک بوده است. دکتر پاریزی در ان مشکو̃

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»ا در لهجه مردم سیستان باور است که شکل درست این لقب "سربادک" است ، زیر

« لکان» کسیکه سر خود را در راه دوست وقول خود به باد بدهد، میباشد. بهار این کلمه را مانند کلمه 

قندهار و محل نبرد یعقوب با زنبیل بوده  -که دشت معروفی است در نزدیکی بست بر سر راه لشکرگاه 

 فرهایش ازسیستان به بست میگوید: است، و فرخی سیستانی در شرح یکی از س

 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 

 « سربادک»نیزدچار اشتباه شده اند.این کلمه را باید « سربادک» کلمه درخوانش گرانمایه محقق آن و

 باتک در لهجۀ سیستانی به معنی سربادک است نه یاچیزدیگری. خواند و نوشت، نه سرناوک وحتی سر
3
 202تاریخ سیستان، ص - 
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خود گماشت و دفاتر دیوان را اصالح کرد و به گرفتن خراج دستوراتی 

که در آن هرکه از پنجصد درم مال کمتر داشت از مالیات معاف  صادر نمود

 شده بود. 

به نظرمیرسد که حامد سرباتک) یا سربادک( که یکی از سرهنگان 

از اولین کسانی بودکه بعد از دستگیری درهم برنضر به وعیاران بود 

یعقوب بیعت کرده بود، بجای همکاری با یعقوب به قلعۀ خود واقع در 

ه از زرنج دوربود رفت ومنظر فرصت نشست. یعقوب نیز کالشیر ک

مصرف  تصفیۀ خوارج که دشمنان حکومت او بشمارمیرفتند پرداخت. در 

همین فرصت درهم  بن نضرهم از زندان فرارکرده به نزد حامد سربادک 

پناه برد وهردو برای جنگ با یعقوب آمادگی گرفتند. یعقوب با اطالع از 

که محمد بن رامش نیز آنراهمراهی میکرد به موضوع در رأس سپاهی 

جنگ حامد سربادک برقلعۀ شیر حمله برد، حامدسربادک برای مقایله با 

محمدرامش شتافت ولی در نخستین برخورد کشته شد، وهمراهانش رو به 

رنمود مال شکست نهادند و یعقوب یاران سربادک را تعقیب وبرخی را اسی

 1بازگشت.به زرنج  وستوروغنایم بی شمار

 

  پایان کارصالح بستی :

صالح پس از آنکه از دست یعقوب لیث درنواحی هیرمند سفلی یعنی 

رودبار شکست خورد،بعد از مدتی سرگردانی نیرویی فراهم کرد و بربست 

یعقوب پس از پاک سازی سیستان از وجود  حمله  برد و آنرا تصاحب نمود.

به سرکوبی دشمنان سپس  پردازد.  دشمنان خود، به توسعه قلمرو سیستان می

سرکوفته خود )صالح، و عّمار( می رود، ابتدا عمارخارجی را که در قلعه 

 نیشک )کده( سیستان کمین گرفته بود بایک حمله برق آسا فاصلۀ یکصد

کیلومتری زرنج تا قلعه نیشک را دریک شب درنوردید و هنگامی که عمار 

وی راازمیان برد  ا شبیخون زد، ووسربازانش هنوز در خواب بودند، برآنه

  وبه زرنج بازگشت ، وسپس به عزم رزم با صالح بستی به بست کشید.

                                                 
1
 202تاریخ سیستان،ص  - 



 145                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

هجری قبل از حرکت به جنگ صالح بستی،  248یعقوب درسال 

برادرخود عمرو را به نیابت  درسیستان گذاشت وعزیزبن عبدهللا را به حیث 

انب بست راند. رئیش شرط )پلیس(تعیین نمود وخود در رأس لشکری ج

هجری میان یعقوب و صالح در بست  نبردهای 2۴8درجمادی االخرسال 

خونینی صورت گرفت که سرانجام  صالح از شهربست شبانه بیرون رفت و 

راه بیابان سیستان درپیش گرفت و یعقوب بربست دست یافت. صالح با 

بیرون رفتن شبانه ازبست، از راه دشت مرگ)یا دشت مارگو( به سوی 

سیستان تاخت  وشبی از شبهای ماه رجب خود را در پشت دروازه آکار، 

یکی ازدروازه های شهر زرنج رسانید. پهره داران به گمان اینکه یعقوب از 

جنگ بست بازگشته ، دروازه  را بروی صالح ویاران اوکشودند وتا 

عمرولیث از ازقضیه مطلع شد، خانه وی در کوی کوشه درمحاصره صالح 

درتاریکی شب، درحالی که سپاهیان دولتی پراکنده شده بودند، عمرو  درآمد.

را از باالحصار ورئیس شرط عزیز وبرادراو داود را اسیرگرفتند. یعقوب 

لیث با اطالع این خبربسرعت خود را به زرنج رسانید وصالح را در 

، اکنون مینومحل معروفی محاصره گرفت. صالح درقلعه مینو حنف)یاخلف

( که حصاری ناگشودنی بود، خود را مستحکم کرد شرق زرنجاست در 

وگردا گرد حصاررا خندق کشید. درپنجم شعبان همان سال نیروهای یعقوب 

لیث برسربازان صالح یورش بردند ونبردی هولناکی بسرآمد که نتیجه اش  

پیروزی نصیب یعقوب لیث شد و صالح بازهم شکست خورد. یعقوب لیث از 

اظهار  ،، عمرولیث وعزیز وبرادرش داود را زنده دیداینکه برادرخود

و بشکرانه زنده دیدن برادرخود پنجاه هزاردرهم به مردم  خوشحالی نمود

خیرات داد ومال وسالح وستوران سپاه صالح را میان سپاه خود تقسیم 

 1نمود.

هجری باردیگر یعقوب لیث به جنگ صالح به  2۴9یک سال بعد در 

از بست فرارکرد وخود را  ن باربدون جنگ با یعقوبالح ایبست شتافت. ص

یعقوب لیث باروبنه صالح را تصاحب نمود وبه  رساند.به قلمرو زنبیل 

                                                 
1
 204تاریخ سیستان، چاپ بهار، ص  - 
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دیری نگذشت که باز خبرحمله ورشدن صالح بر بست  1سیستان بازگشت.

بگوش یعقوب رسید،وگفته میشد صالح زنبیل را نیزباخود همراه ساخته 

ز آنکه یکی از خوارج بنام "اسدویه" را که بر است،بنابرین یعقوب ، بعد ا

دروازه طعام طغیان کرده بود، مغلوب وسرش را بردار آویخت، بسوی 

هجری،  یعقوب لیث دررأس دوهزارسپاه  2۴9بست شتافت. درذی الحجه

به سوی بست   2نفرنوشته است(3000)تاریخ گزیده تعداد این سپاه را 

مگرصالح بازهم  اردوگاه زد. مارش نمود و در دروازه میرکان بست

با آگاهی از فرار وی، یعقوب  خود را به رخد)قندهار( برساند،فرارکرد، تا

جداً اورا  تعقیب کرد و دردشت لکان )هشت کیلومتری بست( جلو او را 

گرفت  وباهم به نبردی سخت پرداختند که تا آنروز  کس چنین نبردی را 

پیروزی حتمی از آن یعقوب معلوم  بخاطرنداشت. در آخرین دقایق نبرد که

میشد، زنبیل)یا رتبیل( با لشکر انبوه وپیالن بسیار، به کمک صالح رسید. 

سپاه تازه دم و بی شمار رتبیل)یازنبیل( همراه با پیالن جنگی  کار را 

بریعقوب دشوار ساخت، اما رشادت ازهر)پسرعم یعقوب( نتیجه جنگ را به 

زهربا جالدت بی نظیری "خرطوم پیلی را که نفع سپاه سیستان تغییرداد. ا

حمله آورده بود برسپاه یعقوب، با شمشیر بیرون انداخت وسبب هزیمت آن 

این رشادت ازهر سبب شد تا جنگ مؤقتاً متوقف  3سپاه بیشتر از آن بود." 

 شود. 

یعقوب،باخود اندیشید که اگردست به حیله جنگی نزند، با سپاه اندک 

بخورد،ازاین روی رسولی به نزد زنبیل فرستاد خودممکن است شکست 

وپیغام داد که :"...از کرده پشیمانم واینقدر میدانم که مرا تاب مقابله باتو 

نیست، میخواهم مرا بپذیری تا با تو پیمان بندم که هرگز ازفرمان تو 

سرپیچی نکنم وآنچه فرمائی انجام دهم ولی اگر بگویم که از در تسلیم نزد تو 

لشکریان پیروی نکنند وتواند بود که مرابکشند، اینست که با ایشان  می آیم

 4 میگویم که به جنگ تو میروم تا با من همراهی کنند."

                                                 
1
 205تاریخ سیستان،ص- 
2
 37۴،تاریخ گزیده، ص 211تاریخ سیستان،ص  - 
3
 205تاریخ سیستان،ص- 
4
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 فرستاده یعقوب با موفیت بازگشت و اطالع داد که "رتبیل" حاضر

است او را مالقات کند ووقت رابرای این کار تعیین کرده است. در روز 

معیاد رفت،وکس نزد رتبیل فرستاد که اینک من به موعود، یعقوب به محل 

مالزمت میرسم. شاه رخد و کابل را رسم این بود که وقتی ازجائی به جائی 

میخواست برود،برتختی از طالی ناب می نشست ودوازده مرد آنرا بردوش 

می کشیدند. رتبیل درمیدانی کمی دورتراز سربازانش که در دوخط صف 

یرش یعقوب شد، یعقوب پنجاه سوار از زبده ترین افراد کشیده بودند آماده پذ

خود را درحالی که لباس عادی برروی زره پوشیده بودند، برگزید واز میان 

صفوف پذیرائی گذشت و نزدیک رتبیل پیاده شد ودریک قدمی تخت رتبیل 

سرفرود آورد وبه بهانۀ اینکه میخواهد گوشۀ تخت را ببوسد، دفعتا ًنیزه از 

  1آورد وبسرعت آنرا برسینه رتبیل زد، چنانکه رتبیل در دم جان داد.نیام بر

شش  جاویاران شمشیراندرنهادند تا بریک "یعقوب:پس از آن 

گرفتند وچهارهزار اسپ گران بهاء آن  اسیر هزاربکشتند و سی هزارمرد

روز به دست آمد یعقوب را دون اشتر واستر وخر واسپان یاالنی وترکی 

پیالن وخیرک را که غالم وحاجب صالح بن النضربود ودرم ودینار و

اسیرگرفتند وهمه یاران صالح به زنهار یعقوب آمدند. صالح با پنج سواربه 

هزیمت شد وبرادرزنبیل به زنهار یعقوب آمد وهمه قرابتیان او برتخت 

چون در آن گیرودارصالح بازهم توانسته بود با 2سیمین زنبیل وخزینه او."

، یعقوب یکی ازسرداران سپاه خودبنام فرارکندچنگ یعقوب پنج سوار از 

شاهین بن روشن را با فوجی سوار برای دستگیری صالح  فرستاد. سپاهیان 

یعقوب مدتی بعد صالح را در والشتان بلوچستان دستگیرکرده  پیش یعقوب 

آوردند، ویعقوب او را با سایر اسیران  به سیستان فرستاد. صالح بن النضر 

هجری،  2۵1سال  محرم 17ز بعد درزندان زرنج درگذشت.)رو 17

با ازمیان بردن زنبیل، درحقیقت . 3( میالدی8۶۵فبروری 

قلمروزنبیل)قندهار وزابلستان( را نیز فتح نمود واز طرف خود پسرعمومی 

یث بن ل، بحیث حکمران رخج و خلف بن رتبیل که صالح بن حجرنام داشت

                                                 
1
  1۶۵، جوامع الحکایات عوفی، نیز ماه نخشب،طبع سوم ،ص 37۴یخ گزیده، صتار - 
2
 (212)انتشارات معین، ص  20۶تاریخ سیستان،  - 
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گماشت وخود بعد از دوسال به حکومت بست یکی از بنواعمام خود را  فرقد

  به سیستان بازگشت. توقف در بست،
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 مچهار فصل

 

 سیاسی سیستان -وضع اجتماعی 

 صفاریان عیار در دورۀ 

م(911-858 ق/244-298)  

 

 

 من این پادشاهی و گنج وخواسته از سرعیاری وشیرمردی بدست» 

 «یراث پدریافته ام و نه از تو)خلیفه( دارم...آورده ام، نه از م

 

 )سیاست نامه، از پیام یعقوب لیث به خلیفه(

 

  

 

 :مدخل 

  یکی ازکار های سیاسی ناروا و تعصب آمیز دستگاه خالفت بغداد، 

که از نظراعراب شغل نامیدن افراد و خاندانها به اسم شغل و حرفه شان بود

د : ابن ملجم )پسر لجامدار یا افسار دار( ، ، ماننهای پسندیده شمرده نمیشدند

ابن حفار )پسر قبرکن(، ابن عّمار )پسر بنا( ، ابن حفی ) پسر دالک یا سر 

تراش (، ابن صفار )پسر رویگر( ، ابن حایک )پسرجوال، بافنده( و غیره و 

غیره . اعراب اهل کسبه )بجز اهل تجارت( را به نظرپست وپائین تر 
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بنابرین هدف از اینگونه نامگذاری ها، کم زدن وخرد ازخود می دیدند ، 

ساختن اشخاص نامدار ازمیان اهل کسبه در چشم مردم بود. اعراب مردمان 

کشور های مفتوحه را هم پایه و هم سنگ خود در هیچ زمینه یی نمی دیدند. 

آنان با این مردم رفتار تعصب آمیز و برخوردی آلوده با تبعیض داشتند. 

اهل کسبه و اهل حرفه را نا جایز می شمردند ، چونکه این مردم ازدواج با 

را هم کفو و سیال خود نمی دانستند. بقایای این طرز تلقی در ذهنیت مردم 

کشور ما تا اواسط قرن بیستم بمشاهده میرسید، و خاندان های صاحب نام و 

، دختر دادن یا دختر گرفتن از این طبقه را دون شأن و نشان  شانن

 نوادگی خود دانسته ، جداً از آن ، دوری می جستند.خا

 در مورد صفاریان سیستان نیز همین سیاست تعصب آمیز مد نظر 

خالفت بغداد و مؤرخین عرب بوده است. زیرا عیاران آزاده و شجاع 

پرچم استقالل را بر ضد استبداد « عیار»سیستان تحت رهبری یعقوب لیث 

دند و تا پای جان رزمیدند و راه نجات ملی را خالفت بغداد به اهتزاز در آور

با پیکار بر ضد استکبار عربی و سلطه جابرانه خالفت بغداد به مردم 

افغانستان و ایران نشان دادند . اینست که همه جا از رهبرعیاران ، این پیش 

» آهنگ نهضت استقالل و آزادی در  کتب تاریخی و جغرافی عربی ،بنام 

اد شده و مؤرخین ما بدون توجه به اهداف سیاسی یا صفاری ی« صفار

آمیخته با تعصب مؤرخین عرب، این خانواده آزادی خواه و عیارمنش را در 

و دوره حاکمیت شان را نیز دورۀ  « صفاریان » کتاب های خویش بنام 

صفاریان خوانده اند. هرگاه ازهمان آغاز، این خاندان آزادی خواه بنام 

مسمی می شدند، البته که عالی و بجا می بود، زیرا خود « نهضت عیاری »

با شنیدن کلمه عیار، در ذهن انسان فوراً خصایلی چون : شجاعت، صداقت، 

جوانمردی ، راستگوئی، نمک شناسی، از خود گذری، وفا به عهد ومیثاق، 

شفقت نسبت به مستمندان و دستگیری از مظلومان و غیره صفات نیک 

در حالی که وقتی کلمه صفاریان را میشنویم ، جز  انسانی، تداعی میشود،

تصویری از حکومت پیشۀ رویگری که چند روزی حکومت کرده و رفته 

 اند چیز دیگری در ذهن و خیال ما منعکس نمی گردد. 

 از مؤرخین خودی بایستی پرسید که چرا به سیاست آمیخته باتعصب و 

توجه نشده اند ویا تبعیض عرب از هزار و دوصد سال پیش تا امرویام
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متوجه شده اند ولی اعتنایی به آن نکرده اند و صادق ترین و وطن دوست 

ترین فرزندان این آب و خاک را بنام شغلی نامیده اند که از آن طریق البته 

امرار معاش میکرده اند، اما عاری از دینامیزم تاثیر گذاری تحسین بر 

آن صرف میتواند ، موقف انگیزعملکرد های پیشروانه است، وکاربرد 

 اجتماعی صنفی ازکسبه کاران را برمال سازد و بس. 

 برای آنکه حق این خاندان بیش از این تلف نشده باشد و ما نیز در 

تربیت فرزندان خود و نسل های آینده گام مثبتی بجا گذاشته باشیم،  نویسنده 

دورۀ » ا این سطورسر از همین نوشته دیگر دوره حاکمیت این خاندان ر

می نامم. البته باید گفت که در دوران « دورۀ صفاریان عیار» یا «  عیاران

قرون وسطی در اکثریت شهر های خراسان و ایران و ماوراءالنهر، کانون 

های عیاری و عیارپیشه گی گرم بود و در بسیاری بالد این نهضت، 

رفتند، هواداران زیادی داشت و عیاران گروه مشخص اجتماعی بشمار می

اهل »د تسلط مغول به سازمان نیرومندچنانکه دنباله همین گروه در عه

  انجامید. «فتوت

 ً باید یاد آورشد که در دوران قبل از ظهور حاکمیت پس مقدمتا

ها و  عیاران، در طول دوصد سال ، سیستان کانون پر جوشش گروه

ازیان(، )غ« المطوعه»جات مختلف اجتماعی و سیاسی از قبیل گروه  دسته

)یا جوانمردان (، با یک نوع تشکیالت « عیاران»فرقه خوارج، و دسته 

گروه مطوعه کسانی بودند که بدون مزد با منظم سری و زیرزمینی بود.

 طوع ورضای خود علیه کفار مرزها در جنگ ها شرکت میکردند.

  فرقه خوارج، بیشتر متشکل از افراد مذهبی و متعصب بودند که 

دند یک سر موی ازاصول دین خالف رفتاری شود و لذا اعمال اجازه نمیدا

دین انتقاد و محکوم  حکومت را در صورت تخطی از اصول یا فروع

وران مومن  میکردند. اینان با تبلیغات مذهبی خویش، در میان دهقانان و پیشه

سیستان پیروان بسیاری داشتند. اما اختالفات و دودستگی میان قبایل عربی 

قبایل بنی بکر و بنی تمیم( و زد و خوردهای داخلی آنها، مردم را  خوارج )

بحدی کوفته و خسته و از کار و بار زندگی وامانده و دلسرد کرده بود که 

سرانجام مردم آهسته آهسته از صفوف خوارج، خارج شده، بسوی گروه 

اجتماعی دیگریکه تعصب مذهبی نداشتند و بیش از هرکسی و پیش از هر 
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در جستجوی دفع مظالم بودند، روی آوردند.این گروه، گروه  چیزی،

)جوانمردان( بود که میتوانست بخوبی به آرزوهای « عیاران»معروف 

 طلب سیستان تحقق بخشد. سرکش مردم آزادی

 النهر و ایران، از  های خراسان، و ماوراء سیستان مثل سایر مکان

ده کرده بود. این سازمان مدتها قبل خود را برای تشکل سازمان عیاری آما

که اعضای آن را جوانان چست و چاالک و متعلق به طبقات پائین و متوسط 

جامعه تشکیل میداد، روحیه صداقت، سخاوت، رفاقت، جوانمردی، 

شبگردی، دستگیری از مظلومان و مستمندان و نظایر اینها، آنها را بهم پیوند 

ً چنین روشی مورد پسند طبقۀ جوان و افراد   میزد و رفیق میساخت، طبعا

شجاع و از خودگذری قرار میگرفت که از اوضاع ناراض و در جستجوی 

راه دفع مظالم بودند. سیستان برای پیشرفت این فکر هم از جهت تاریخ و هم 

از لحاظ سیاسی و روحیۀ ملی کمال آمادگی را داشت و از برکت 

تان و در شهرهای زرنج ها ست که تنها در سیس  برخورداری تمام این زمینه

و بست بود که عیاران امکان بدست آوردن قدرت سیاسی را فراهم کردند و 

 در کار بدست گرفتن حکومت توفیق یافتند.

 

 محیط اجتماعی ظهور یعقوب : 

درجنوب غرب افغانستان ، برسرراه هیرمند، سرزمین حاصلخیزی با 

مینامند. سیستان که  آسمان وسیع وافتاب درخشان افتاده که آنرا سیستان

تاریخی بدرازای عمر هیرمند دارد، ممکن است یکی ازقدیمترین تمدنها 

رادر خود پرورده باشد، همانگونه که قهرمانان ملی شاهنامه را درخود 

پرورده است.خاک سیستان که عبارت از رسوبات رودخانه هیرمند وسایر 

د، خیلی حاصلخیز وپر رودخانه هایی است که با آن درقسمت علیا می پیوندن

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 

وترنک واقع اند، معروف بود به "زابلستان" که غاالً شامل غزنین هم میشد. 

را "سجستان" و"نیمروز" هم میخواندند که اولی آن  درقرون وسطی سیستان

معرب "سگستان" )ملفوظ فارسی میانه( است و دومی به معنی سرزمین 
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یائی درجنوب خراسان جنوبی است، زیرا سیستان از لحاظ موقعیت جغراف

 .1است لذا به این اسم نامیده شده واقع شده ،

از داستان مهاجرت  به روزگاری که ما از آن سخن میزنیم، سیستانیان

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 

پندارند که سیستان اصالً "سیوستان")جایگاه خمردان شجاع ودالور( بوده 

آنچه  2ن استعمال میشد.و" بمعنی"مرد دلیر" درمیان اهل سیستاسیوکلمهً "

چنین ذهنیتی را درمیان اهل سیستانبیش از پیش تائید وتقویت میکرد وجود 

داستانهای ملی وپهلوانی خاندان گرشاسپ وزال ورستم واوالدهً او بود. 

همچنان سنتهای کهن وروایات مذهبی زردشتیان، حکایت گر آن است که 

ا، بوسیله "فروهرها" محافظت درآنجا گرشاسپ سرسلسلهً پهلوانان ملی اریان

آخرین موعود مزدیسنا( از آنجا، از سیستان ظهور «) سوشیانت»میشود و

میکند ورستاخیز شروع میشود ویزدان وراستی براهریمن ودروغ چیره 

میگردد، ودنیا ازاهریمنانپاک ودوزخ ازدیوان وکرپان)پیشوایان بد( واهریمن 

 3مرگی درجهان مادی پدید می آید.ودروندان ودوزخیان انباشته میشودو بی 

به همین سبب، برای مدتها، مراکز مذهبی زردشتیان واعتقاد به تقدیس آن 

 4 بحد اعلی خود در سیستان وجود داشت.

بدینسان،سیستان از دیدگاه یک سیستانی درآن روزگار نسبت به سایر 

هن مکانها مزیت هایی داشت که به مردم این سرزمین روحیهً مردانگی ومی

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»روی کار آمدن خاندان رویگر)صفاری(، از قبیل گروه 

)شورشیان مذهبی( بنابر همین روحیه  «خوارج» وگروه «المطوعه»

                                                 
1
 ببعد 3۵9،تهران، ص 1336گ.لسترانج، سرزمینهای خالفت شرقی، ترجمه محموعرفان، چاپ  - 
2
 22ص ش، 1314تاریخ سیستان،چاپ ملک الشعرا بهار، - 
3
 1، ح17تاریخ سیستان، ص - 
4
 299تاریخ سیستان، ص - 
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ایران وجود داشته که  درسیستان بیش از سایرمکانهای خراسان و

 چندگاهی مایه درد سردستگاه خالفت میگشته اند.هر

وجود عواملی از قبیل : انتساب بخش عمدهً  قهرمانان ملی شاهنامه 

به این سرزمین، بقایای آئین  )از گرشاسپ گرفته تا زال ورستم وخانوادهً او( 

والیت، قیامهای پی در پی  الیدینی زردشتی در میان برخی از اه ومراکز

برضد عرب وعمال خلفا، طغیان های خوارج ونهضت پرتوان عیاران در 

زرخیزی زمین، آفتاب درخشان وهوای مساعد،  این سرزمین ، استعداد و

متمسک به  ومتوجه به ملیت وآزاده، میهن پرست،  طبیعتاً مردم سیستان را

رسوم ملی، مدعی استقالل وبی عقیده نسبت  به دستگاه خالفت  عادات و

بود. در چنین محیطی و در تحت چنین شرایطی و در  اسالمی ببار آورده 

بین چنین مردمی است که رویگر زاده ای چون یعقوب لیث از میان گروه 

 ان( ظهور میکند.جوانمرد«) عیاران»اجتماعی قابل توجه بنام 

 

 یعقوب لیث پیش از قدرت :

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  شمال شرق زرنج و یک منزلی

از نهری آبخوره داشت که از میان « قرنین» 1بود.سر راه فراه قرار گرفته 

)پرورندۀ اسپان « خوسپاس»آن میگذشت و امروز در میان مردم آنجا به 

قرنین چندان ثروتی نداشت و حاصلش جز  ۀمعروف است. شهرچ  2 خوب(

اندکی میوه و مقداری کم غله نبود، ولی افتخار آنرا داشت که روزی 

« تخت رستم»و در گوشه شمال غربی آن  بوده  3« ستورگاه رخش رستم»

خودنمائی میکرد. یعقوب در این دهکده، در خانواده « پوزک»دماغه بر 

  4 بدنیا آمد.« لیث بن معدل، بن ماهان بن حاتم...»رویگری بنام

                                                 
1
 3۶۶های خالفت شرقی، ص  لسترانج،سرزمین - 
2
 12۵ -112کهزاد، آریانا، ص  - 
3
 83تاریخ سیستان، ص - 
4
 200تاریخ سیستان، ص - 
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 تصویر یعقوب لیث، رویگر زادۀ سیستانی،اثر شهبازی سیستانی

 

این بود که ، سلسله  درین خانواده یک سنت قدیمی وجود داشت و آن

نسب خود را پشت در پشت تا دودمان کیانیان بیست قرن پیش از خود 

سبب افتخار و اصالت فامیلی آنها شمرده بخاطر داشتند و این چیزی بود که 

داشت. نام یکی عمرو، و از   میشد. لیث غیر از یعقوب سه پسر دیگر هم

ر )رویگری( را دیگری علی و آن دیگر هم طاهر بود.یعقوب شغل پد

  1 بشاگردی نشست، برادرش عمرو بیک روایت استربان )قاطرچی( بود.

و بروایت دیگری بنائی میکرد، برادر سومی یعنی طاهر شغل نجاری داشت 

در آمد لیث  2شان نیز کاری از همین روال انجام میداد. و علی برادر کوچک

ولی در سالهای و پسرانش در سالهای عادی کفاف زندگی آنان را میکرد 
                                                 

1
زهمشا ، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی ، ترجمشه پوهانشد ۴۶7ص  1بارتولد، ترکستاننامه، ج  - 

 ،7۵ص 
2
 چاپ ایرج افشار 197اصطخری، مسالک و ممالک، ص  - 
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تنگ و قحطی و خشکسالی بدون شبهه آنان دچار مشکالت اقتصادی 

 بودند. 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 

و دیار یی از اثر بیماری وبا مردند. برخی ده  از مردم از گرسنگی و عده

خود را ترک گفتند و بجاهای دیگر که تصور میشد اندک تا مینی برای زنده 

  1ماندن موجود است، مهاجرت کردند.

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

ت سیستان نقل مکان کند.و بشغلش ادامه دهد. پسرانش به زرنج، پای تخ

که مرکز پرجوش عیاران و جای « باب غنجره زرنج»دکان لیث در بازار 

 آمد و شد جوانان پرخروش بود، واقع شده بود.

هرچه بدست آوردی با »بگفته گردیزی، لیث که طبعی بخشنده داشت 

بودند،  پسران لیث هم چون بر دسترخوان پدر خورده« عیاران خوردی.

روش پدر را تعقیب و تقلید میکردند. آنها بزودی در میان رفقای خود مردان 

برجسته و بارزی شدند و با شیوه، سخاوت و جوانمردی و 

ً یعقوب که هرچه پیدا  رفیق پروری،دوستان زیاد پیدا کردند. مخصوصا

میکرد، صرف جوانان و جوانمردان مینمود. بقول گردیزی، یعقوب روزی 

سبب رشد او آن شد که بدان چه یافتی و داشتی »رهم مزد داشت و نیم د

جوانمرد بودی و با مردان خوردی و نیز با آن هوشیار بود و مردانه، و بهر 

  2« شغلی که بیفتادی از میان هم شغالن پیشرو او بودی.

 روح سرکش یعقوب با شغلش نمیخواند و چون دارای خیاالت بلندی  

ویگری برخاست و در حلقه عیاران و جوانمردان بود، از پای کوره ر

یعقوب از رویگری به عیاری شد و از آنجا به دزدی »درآمد. بدین طریق 

افتاد و به راهداری و سپس سرهنگی یافت و خیل )گله اسپ و سواران( 
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پروراند احتیاج به پول داشت و  البته خیاالتی که یعقوب در سر می 1 «یافت.

هانه رویگری، تکافوی این مخارج را نمیکرد و ناچار پانزده درهم مزد ما

بود که عیاران 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  

سردسته گروه عیاران قرار گرفت و با گروه دیگریکه تحت  شایستگی بحیث

)یارفاق بگفته گردیزی، ورقاق بقول « کثیر بن رقاد»رهبری مامایش 

اصطخری( که ظاهراً در شهر چه کش، در هیرمند سفلی فعالیت داشت، 

هجری گروه متحد یعقوب و کثیر مامایش با  232 -31یکجا شد. در سال 

هم بن نضر یکجا شده ان سیستان چون گروه درهای دیگر از عیار دسته

اهری بست )احمد بن بستی را در قیام، بر ضد حاکم ط صالح بن نصر

مردم بسیار با او )صالح( جمع شد از »ابراهیم قوسی( کمک کردند و 

  2 «سیستان و بست، و یعقوب بن لیث و عیاران سیستان او را قوت کردند.

 ب لیث در زمره گروه عیاران سیستان این اولین باری است که از یعقو

در ضمن حوادثی که قبل از مرگ الواثق باهلل خلیفه عباسی و قریب بوفات 

شود. چون مرگ الواثق باهلل بروایت صحیح در  او روی داده، نام برده می

هجری صورت گرفته است و از روایت تاریخ سیستان نیز  232الحجه  ذی

هـ( و قبل  230بن عبدهللا بامارت خراسان )آید که بعد از تقرر طاهر  بر می

از خروج صالح بن نصر بر عامل طاهری واقعات عدیده روی داده است که 

کم از کم یک سال یا زیاده بر آن را احتوا میکند. بنابرین بظن قوی و بگمان 

نزدیک به یقین گفته میتوانیم که فعالیت های سیاسی یعقوب بعد از ربیع 

هجری آغاز شده است و  232الحجه  ری و پیش از ذیهج 230االول سنه 

این میرساند که یعقوب درین وقت صاحب نام و عنوان و قابل آن بوده که با 
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بن نصر کمک کند و اعمال او در تاریخ ثبت گردد. و برای رسیدن  صالح

سال داشته بوده باشد و هرگاه این قیاس مقرون  2۵باین مقام اقال باید 

بار دیگر قیاس کرده میتوانیم که تولد یعقوب در دهه اول  کبحقیقت باشد، ی

 قرن سوم هجری روی داده است.

 با کمی تعمق از مقایسه این دو قیاس باین نتیجه میرسیم که یعقوب در 

هـ( متولد شده  207 -200هجری و یا بطور قطع بین سالهای ) 20۶-207

و را در موقع وفاتش های تاریخ والدت یعقوب، عمر ا است. با تطبیق قیاس

سال تخمین  ۶۵هجری قمری میدانند، میتوان  2۶۵که اجماع مورخین شوال 

هـ که سال اخیر قرن  200زد و این تخمین سال تولد او را بیدرغ به سنه 

دوم هجری است میکشاند. معهذا از پیغام تهدید آمیزیکه یعقوب چند روز قبل 

د که وی هنگام وفات هنوز جوان از وفات خود بخلیفه میفرستد، معلوم میشو

و پر از احساس غرور و غیرت بوده است و مردی فرتوت و خالی از قوت 

 نبوده است.

 هجری بصحنه  232یا  231در هر حال، یعقوب بن لیث در سالهای 

سیاست علناً کشیده میشود و اولین گامش را به نفع صالح بن نصر بستی بر 

و کار »بست را در کف صالح گذاشت.  دارد و این چنان قدمی بود که می

صالح بن نضر به بست بزرگ شد بصالح و سپاه و خزینه و مردان، و همه 

قوت سپاه او از یعقوب بن لیث و عیاران سیستان بود و این ابتدای کار 

  1 «یعقوب بود.

 های درخشان خویش، مامای خود )کثیر( را تحت  یعقوب با کارنامه

صالح بستی بنابر موفقیتی که بر حاکم بست و  شعاع قرارداد و از طرف

 238عمار خارجی درکش آورده بود، مقام سرهنگی شهر بست را یافت )

 239آمیز سیستان بر ضد ابراهیم قوسی ) هـ( و سپس در نبردهای موفقیت

هـ( شرکت جست و پس از کسب قدرت به نفع درهم بن نصر بحیث 

عقوب، به تدریج باال میگرفت و سپاهساالر لشکر سیستان تعیین شد.کار ی

به اطاعت و پشتیبانی یعقوب کمر بستند درهم « درهم»بسیاری از یاران 
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چون مردی و شجاعت یعقوب لیث و شکوه او اندردل مردمان بدید، ترسان »

  1 «شد و اندرسرای قرار گرفت که من بیمارم.

  درهم در واقع از قدرت و موقعیت و شجاعت یعقوب و محبوبیت او

یی برای از  در میان عیاران که سرهنگی آنان را داشت، بیمناک شد و توطئه

میان بردن یعقوب چید و خود را به بیماری زد و در بستر افتاد تا تماس خود 

 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  این ترتیب نمی: ب

درهم از این پیغام   2 «آی... که با بیماری پادشاهی نیمروز نتوانست کردن.

فرمان داد که یعقوب را »خشمناک شد و به چند تن از سپاهیان خویش 

ا بکشت یعقوب چون متوجه توطئه شد، پیشدستی کرده، چند تن ر  3 «بکشند.

و سایرین گریزان شدند. درهم را اسیر کرد و از خانه بیرون آورده به زندان 

فرستاد.مردم بالفاصله بعد از دستگیری درهم با یعقوب لیث بیعت کردند 

محرم  2۵« )شنبه پنج روز مانده از محرم سنه اربع و اربعین و مایتی»

  .4شمسی( 239حمل  21= 8۶1آپریل  12 هـ = 2۴۴

 

 در تالش استقرار حاکمیت ملی :یعقوب     

و همین  بدینگونه جریان تاریخ به نفع یعقوب و عیاران سیستان چرخید

که یعقوب بجای درهم بن نضر در رأس قدرت سیستان قرارگرفت، حفص 

یعقوب لیث متوجه  بن اسماعیل را بحیث رئیس شرط )پولیس( تعیین نمود.

تان و گسترش دامنه نفوذ خود اول بود که برای تأمین آرامش و استقالل سیس

همه مردمان را بخواند و بنواخت، و »باید مردم را راضی کند. بنابر آن 

اسیران را بیرون گذاشت )آزاد کرد( و خلعت داد و سوگندها و عهدها 

 «5 برگرفت، و باز همه دل با اویکی بکردند، و سپاه را روزی داد.
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رج که حیثیت دشمن خانگی پس از آن یعقوب به فکر حل مسئله خوا 

وصالح چنان دید که ابتدا دست دوستی و وحدت بسوی  او را داشتند، افتاد

خوارج دراز کند و با رهبران این گروه که هنوز قوتی در سیستان محسوب 

میشدند، مذاکره کند و دوستی و اعتماد آنها را نسبت بخود و عیاران جلب 

 نماید.

 ازهر بن » ی وفادار و دلیر او یعنی درین کار، یکی از بستگان خیل

)که یعقوب او را پسر عم خود خطاب میکرد( دخالت داشت. « یحیی

ازهر با  چه از سالها قبل برای یعقوب بسیار ارزنده بود.« ازهر»همکاری 

 خوارج دوستی داشت،

خوارج، و ایشان را به ها کرد سوی بزرگان  پس نامه»... 

رد، تا هزار مرد به یک راه نواختن و نیکوئی گفتن ترغیب ک

بیامدند، و یعقوب مهتران ایشان را خلعت داد و گفت که از 

شما هر که سرهنگ است امیر کنم، و هر که یک سوار است 

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 

 « 1 گرفتند.

  

آن یعقوب پیکی بجانب عّمار خارجی، رهبر خوارج کش به پس از 

ئی باو پیغام داد و در آن از حمزه   آنسوی رودبار فرستاد و طی نامه

حمزه »سیستانی سردار بزرگ خوارج با تکریم بسیار نام برده و گفته بود: 

بن عبدهللا مردی بود که هرگز قصد این شهر نکرد، و هیچ مردم سکزی را 

اصحاب سلطان )خلیفه( بیرون آمده بود، و رعیت سلطان از او  نیازرد، بر

 « 2 بسالمت بودند.

 یعقوب در این نامه تذکر داده بود که اصحاب سلطان )خلیفه( بر مردم 

بیداد میکردند و حمزه حق داشت شر آنان را از سر مردم کم کند.اما امروز 

 :وضع طور دیگری است
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یابی،   باید که سالمت اکنون حال بر دیگر گون است، اگر»

امیرالمؤمنینی )خیال سلطنت( از سر دور کن، و برخیز با سپاه 

خویش، دست با ما یکی کن که ما باعتقاد نیکو برخاستیم، که 

سیستان نیز فراکس ندهیم، و اگر خدای تعالی نصرت کند، به 

والیت سیستان اندر فزاییم آنچه توانیم.و اگر اینت خوش نیاید، 

کسی را میازار و بر همان سنت که اسالف خوارج  به سیستان

 «1رو. رفتند همی

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 

ً به یعقوب پیغام داد که   تا نگاه کنیم، اما »نظر او مهلت خواست و عجالتا

 «2بیش نیازاریم ترا و کسان ترا

ازین ببعد یعقوب به تنظیم امور داخلی سیستان پرداخت، حکامی به 

نواحی دور دست از جانب خود گماشت و دفاتر دیوان را اصالح کرد و به 

گرفتن خراج دستوراتی صادر کرد که در آن هرکه از پنجصد درم مال کمتر 

آن به سرکوبی دشمنان سرکوفته داشت از مالیات معاف شده بود. بعد از 

هجری دستگیر  2۵1خود )صالح، و عّمار( پرداخت و هردو را در سال 

کرد و از میان برد. یعقوب پس از پاک سازی سیستان از دشمنان، به توسعه 

 پردازد.  قلمرو سیستان می

 

  گردن کشان مغلوب میشوند : 

نیرومندی نیز یعقوب بزودی آرامش را در سیستان تأمین کرد و سپاه 

بعدی او دفع دشمنان حکومت عیاران بود که هر آن منتظر  کار  .فراهم آورد

، با همه شکست های پیاپی اندازند . صالح بن نصر او را بر فرصت بودند تا 

پس از  .، باز در پی فرصت میگشت خورده بود که از یعقوب و از دیگران

بار دیگر بر شهر  راهم کرده ف   مدتی از مخفی گاه خود بیرون آمد و سپاهی

  درآویزد.  بست استیال یافت و در این اندیشه بود که با یعقوب 
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را مرد  هجری تصمیم گرفت این 248یعقوب در جمادی االخر سال 

بست کرد و برادر خود عمرو را به رفتن  این رو عزم  ، از دهد گوشمالی

 از سرداران را ریاست عبدهللا یکی و عزیز بن  دجانشینی  در سیستان برگزی

نزدیکی  در  ( داد و آنگاه متوجه بست شد. امنیت ، پولیس شرط)یارئیس

نجام صالح ت گرفت ، سر ابست چندین نبرد میان نیروهای متخاصم صور

  شکست دیده فرار اختیار کرد و بست به تصرف یعقوب در آمد . 

ت از صالح از پشت خواست خود را به پایتخت برساند و بدین جه  

 دشت مرگ ( خود را به طرف سیستاندشت مارگو)  راه میان بر از طریق

یعنی از راه کنار رودخانه هیرمند ، بین بست  شانید، زیرا از طریق عادی ک

 1 .بود ه راه و سیستان )مقصود  زرنج ( پنج روز

رسید . در تاریخ « آکار» شب به حدود دروازة  صالح در نیمه های

با مدالف و در فرهنگ معین  با ضم الف و "آکار" دروازه  سیستان نام این 

 همۀ مده و معنیکاف آ فتح اول و تشدید تشدید کاف و در کتاب یعقوب لیث با 

  2 .است مالک  هدو زارع خر این ضبط ها ، کشاورزی

بهر حال مردم با شنیدن سر و صدای لشکریان و غوغای سپاه در   

است که از بست باز میگردد و عمرو نیز  یعقوب  خارج شهر پنداشتند این 

  بود.  تا خبر دار شد ، صالح وارد شهر شده 

در تاریکی های نیمه شب سربازان عمرو نتوانستند کاری از پیش 

رده و عمرو مجبور شد خانه شهر را بدست صالح سپ ن اببرند و این غفلت ان

تقامت ورزد ، حصار گیرد و با صالح اس « وشه ک» خود را  واقع در محلة 

عمرو پراکنده شدند و عمرو و  مگر در اثر فشار نیروهای صالح ، سربازان 

صالح زندانی  عزیز بن عبدهللا و داود ، دو تن از سرداران و عمرو بدست 

نجام شده یافتند و عمل ا شدند . فردا صبح سیستان نیان خود را در برابر یک

 ه و کنار شهر به پاسبانیبجای سربازان یعقوب سربازان صالح در گوش 

 این واقعه سخت مردم را پریشان ساخت آنطور که نمی . مشغول بودند

مدن مردم بخود آ صالح سریع بود و برای توانستند تصمیمی بگیرند. ضربة 
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، یعقشوب لیشث ، نوششته باسششتانی  « اکشار » ، فرهنشگ معشین ج اول زیشر کلمشه 203تشاریخ سیسشتان، ص  - 

 110پاریزی ، ص 
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یعقوب از نقشه صالح  مطلع  مگر دیری نگذشت که  وقت الزم داشت. مدتی

شهر اردو  دیگر و در طرف گردید و خود را به سیستان ) زرنج ( رسانید 

، صالح نیز همان محله را که بدست آورده بود حصار گرفت. جنگ زد

داخلی بین محالت شهر در گرفت و پس از نبردی مختصر شهر را از چنگ  

. یعقوب وقتی صالح موفق به فرار شد . اما یک بار دیگرآورد  صالح بیرون

سپاه صالح مانده  ر توقیفتن از یاران  او که د برادر خود و عمرو و دو 

، و بازیافتن برادر زنده و ظفر برین خدای را شکر » :؟ آزاد شده یافتبودند

سخت خشمناک  امد پیش یعقوب از این   1 «داد. پنجاه هزار درم به درویشان

موقع  نرا به آ داری کند یا بطوریکه نمیتوانست از تعقیب صالح خود ،شد

بن عبدهللا  و عزیز وا دوباره به عمردیگری محول نماید ، لذا شهر ر

. در نزدیکی از شهر خارج شد هزار سرباز بدنبال صالح و د و با واگذاشت

اتفاق نیفتاد و صالح بدون آنکه به شهر  بست به صالح رسید ولی جنگی 

مقداری از بارو  و بنه  . یعقوب ه باشد بقلمرو  کابلشاه پناه بردکاری داشت

 . 2 ( هجری  241) ششم رمضان برگشت. سیستان صالح را بر گرفت و به

 

 :شاه کابل ،رتبیلبا جنگ 

کوهستانی واقع شده و چون از مرکز فرماندهی و کابل در درة زیبا

ایام حکام آنجا را تسلیم کند و به  نتوانسته بود تا آن  اسالم در جنوب غرب 

با انان  حکام عربی ، ( داشتندنالرتبیکه کابلشاهان ) سبب ثروت و قدرتی

هر ساله  لشاه ( نیز کاب) گاهی نبرد و گاهی مماشات و مدارا میکردند. رتبیل

 .ن خراج به دارخالفه میفرستاداومبلغی به عن

ژنده » و « زنتبیل » و « زنبیل » ام بن که در کتب تاریخ« یلبرت»  

که بر سلسله یی از بوده نام یکنفر نبوده بلکه لقبی  اً هم آمده ظاهر«  پیل

های قرن سوم هجری اطالق  پادشاهان کابل و زابل از اوایل اسالم تا نیمه 

ائی داشته اند و قلمرو آنها از طرف غرب تا شیوهندوئی یامذهب و میشده 

      .3ده و با سیستان هم سرحد بوده اندحدود بست میرسی 

                                                 
1
 ، 204تان، ص تاریخ سیس - 
2
 ، 205تاریخ سیستان، ص  - 
3
 4،ح 91ص  ، بهار ، تاریخ سیستان  121باستانی پاریزی ، یعقوب لیث ص  - 



 164                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

. نخست از بود که کابل شاهان را بر کند یعقوب از چند جهت مایل

در مشرق سیستان در ارتفاعات رودخانه هیرمند بود  دولتی قوی  جهت اینکه

. دوم اینکه دولتی غیر مسلمان رفتمی بشمار و برای سیستان خطری بزرگ 

اصالً کابلشاهان از صدر اسالم تا این تاریخ  . سوم اینکه بود مذهب  هندوو 

ً با اعراب سازش کرده و همیشه با  حق پرداخت جزیه و خراج و  عموما

باجها ، پولی  توانسته بودند حکومت خود را حفظ کنند و این خراج و الصلح 

کم نبود که از کابل و سیستان به بغداد میرفت . مثالً : نخستین بار در زمان 

یل صلح کرد با دو بم ( بود که رت 671 =هجری 51عبید هللا بن بکره )  

بار   1 .رفت یهبن اب و حتی خود نیز تا بصره بدیدن زیاد«   هزار هزار درم 

خروار زر  ککه با عبدهللا بن امیه صلح کرد ی    2هجری 74دیگر در سال 

 نکند و با پرداخت سالی دو هدیه فرستاد و تضمین کرد که دیگر جنگ 

خود را نیز با  هزار هزار درهم ) دو میلیون درهم ( صلح کرد و جان بار

 هجری 78دیگر در سالو بار     3پرداخت سیصد هزار درهم باز خرید

هجری  88در سال    4مجبور شد هفتصدهزار درهم بدهد.میالدی (  697  )

صلح شد با قتیبه بن مسلم در بدل هشتصد هزار درهم  میالدی ( ناچار  706)

 712هجری )  94، در سال  . و چون حجاج این صلح را نپذیرفت کند

( مصالحه   لیون درهم دو می ناچار شد با دو هزار هزار درهم ) میالدی (

 .  5نماید

زایدة بن ن ( مع میالدی 707هجری )  151باز در حدود سال   

وانی سیمین و قباهای ترکی از ابریشم و آ  هدیه فرستاد از »را: شیبانی

   6«.چیزهای لطیف 

یک کیسه پر از زر شده بود و همه ساله  بدین حساب کابل برای خلفا 

الغر شکم بودند و پیشانی  سربازان » یل برت لشکریان عرب که بقول همان

 افزارشان از لیف خرما پینه بسته و پای  شده و ها از بساری نماز سیاه
                                                 

1
 108تاریخ سیستان، ص  - 
2
  111تاریخ سیستان، ص - 
3
  120تاریخ سیستان، ص - 
4
 142-140تاریخ سیستان، ص  - 
5
 143-142تاریخ سیستان، ص  - 
6
  144 -143تاریخ سیستان، ص - 
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برای دریافت این خراج ها دشت سیستان را  زیر پا میگذاشتند ،     1 «بود.

و خراج را بروی بغداد ببندد  چشمة باژ این بطور کامل گرفت یعقوب تصمیم 

.  

صد سال بیشتر در برابر دویل شاهان ، آنانیکه از بجنگ با رتالبته   

یل بزرگترین حریف یعقوب بکار آسانی نبود ، رت عرب مقاومت کرده بودند 

 فراوان بود ، اما یعقوب خیال به شمار می رفت و صاحب پیاده لشکر 

ندارند ) آسوده ام  اگر من بیارامم مرا دست باز » :رامش نداشت و میگفتآ

   2« .رند ( ، بر جای قرار نکردنگذا

یل را با خود بر ضد حکومت بیعقوب اطالع یافته بود که صالح رت

و بر بست حمله کرده است . لذا خود را برای نبرد با   ساخته عیاران همراه 

» حرکت بجانب بست ، یکی از خوارج بنام  . اما قبل از ماده کردیل آبرت

حمله برده بود  زرنجطعام شهر دروازة را که طغیان کرده و بر « اسدویه 

  .و پس از آن متوجه بست شد کشت و سرش را بردار کرد

هجری باردیگر یعقوب لیث به جنگ صالح به  2۴9یک سال بعد در 

بدون جنگ با یعقوب از بست فرارکرد وخود را  بست شتافت. صالح این بار

حب نمود وبه یعقوب لیث باروبنه صالح را تصا به قلمرو زنبیل رساند.

دیری نگذشت که باز خبرحمله ورشدن صالح بر بست  3سیستان بازگشت.

بگوش یعقوب رسید،وگفته میشد صالح زنبیل را نیزباخود همراه ساخته 

خوارج بنام "اسدویه" را سران است،بنابرین یعقوب ، بعد از آنکه یکی از 

ویخت، که بر دروازه طعام طغیان کرده بود، مغلوب وسرش را بردار آ

هجری،  یعقوب لیث دررأس  2۴9بسوی بست شتافت. درذی الحجه

به   4نفرنوشته است(3000دوهزارسپاه )تاریخ گزیده تعداد این سپاه را 

مگرصالح  سوی بست مارش نمود و در دروازه میرکان بست اردوگاه زد.

بازهم فرارکرد، تاخود را به رخد)قندهار( برساند، یعقوب با آگاهی از فرار 

تعقیب کرد و دردشت لکان )هشت کیلومتری بست( جلو او را  ی، جداً اوو

                                                 
1
  408بالذری، فتوح البلدان، ص  - 
2
 246،یعقوب لیث،چلپ هفتم،ص139گردیزی،ص - 
3
 271،  ص205تاریخ سیستان،ص- 
4
 37۴،تاریخ گزیده، ص 211تاریخ سیستان،ص  - 
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آنروز  کس چنین نبردی را   را گرفت  وباهم به نبردی سخت پرداختند که تا

بخاطرنداشت. در آخرین دقایق نبرد که پیروزی حتمی از آن یعقوب معلوم 

ح رسید. میشد، زنبیل)یا رتبیل( با لشکر انبوه وپیالن بسیار، به کمک صال

سپاه تازه دم و بی شمار رتبیل)یازنبیل( همراه با پیالن جنگی  کار را 

بریعقوب دشوار ساخت، اما رشادت ازهر)پسرعم یعقوب( نتیجه جنگ را به 

نفع سپاه سیستان تغییرداد. ازهربا جالدت بی نظیری "خرطوم پیلی را که 

سبب هزیمت آن حمله آورده بود برسپاه یعقوب، با شمشیر بیرون انداخت و

این عمل "ازهر" سبب  شد تا جنگ عجالتاً متوقف   1سپاه بیشتر از آن بود."

موقعیت خود را درک کرد که با  قوا توازن شود. یعقوب با در نظر داشت 

که اگر به حیلة  جنگ نمیتواند بر لشکریان رتبیل فایق گردد. لذا اندشید 

رو رسولی به نزد  جنگی دست نزند ممکن است شکست بخورد. از این

 فرستاد و پیغام داد که: رتبیل 

"...از کرده پشیمانم واینقدر میدانم که مرا تاب مقابله باتو 

نیست، میخواهم مرا بپذیری تا با تو پیمان بندم که هرگز 

ازفرمان تو سرپیچی نکنم وآنچه فرمائی انجام دهم ولی اگر 

یروی نکنند بگویم که از در تسلیم نزد تو می آیم لشکریان پ

وتواند بود که مرابکشند، اینست که با ایشان میگویم که به 

 2 ."جنگ تو میروم تا با من همراهی کنند

داد که رتیل حاضر  فرستاده با موفقیت باز گردید و به یعقوب اطالع 

با  است او را مالقات کند و ساعتی برای این کار تعیین کرده است . رتیل 

وب حاضر به تسلیم گردیده دیگر جنگ لزومی خود فکر میکرد حال یعق

چون دشمن بطاعت آمد جنگ » صالح و برادران خود گفت :  ندارد ، لذا به  

چون یعقوب به » موعود یعقوب به محل معیاد رفت  در روز « روا نیست.

صف کشیدند ، یعقوب فرمود تا سیستانیان  نزدیک رسیده و سپاه در برابر هم 

گرفتند و شال بر فتراک  پوشیده شمشیر ها از بغل  زره ها در زیر جامه

ایشان سالح  بستند و از عقب  می کشیدند تا لشکریان رتبیل تصور نمایند که 

                                                 
1
 205تاریخ سیستان،ص- 
2
، 165مششاء نخشششب ، طبششع سششوم ص  ، جششامع الحکایششات عششوفی ، سششعید نفیسششی  374تششاریخ گزیششده ص  - 

 41زندگانی یعقوب لیث ،ص 
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همراه ندارند ، و کسی نزد رتبیل فرستاد که اینک من به مالزمت میرسم . 

 .1رتبیل بر قاعدة معهود بر تخت نشسته و جمعی آن تخت را برداشتند 

د و کابل را رسم بر این بود که وقتی از جایی به جایی پادشاه رخ

دوازده مرد انرا بر تختی از طالی ناب می نشست و  میخواست برود ، بر 

  2 .دوش می بردند

رتبیل در میدانی که کمی دورتر از آن گروهی از سربازانش در دو 

زبده  از   3پنجاه تن با پذیرفتن یعقوب شد . یعقوب خط کشیده بودند آماده 

از میان   بر روی زره پوشیده بودند در حالی که لباس عادی  ترین افراد خود

صفوف پذیرائی گذشت و نزدیک رتبیل از اسپ پیاده شد و در یک قدمی 

رتیل سر فرود آورد و به بهانه اینکه میخواهد گوشه تخت را ببوسد  تخت 

ه رتیل در یل زد چنانکآورد و بسرعت آنرا بر سینه رتب دفعتاً نیزه از نیام بر 

  4 دم جان داد.

 پس از آن "یعقوب ویاران شمشیراندرنهادند تا بریکجا شش هزار

اسیرگرفتند وچهارهزار اسپ گران بهاء آن روز به  بکشتند و سی هزارمرد

دست آمد یعقوب را دون اشتر واستر وخر واسپان یاالنی وترکی ودرم 

صالح بن النضربود اسیرگرفتند ودینار وپیالن وخیرک را که غالم وحاجب 

وهمه یاران صالح به زنهار یعقوب آمدند. صالح با پنج سواربه هزیمت شد 

وبرادرزنبیل به زنهار یعقوب آمد وهمه قرابتیان او برتخت سیمین زنبیل 

 5وخزینه او."

با ازمیان بردن زنبیل، درحقیقت قلمروزنبیل)قندهار وزابلستان( را نیز 

خود پسرعمومی رتبیل که صالح بن حجرنام داشت، به فتح نمود واز طرف 

حیث حکمران رخج و خلف بن الیث بن فرقد یکی از بنواعمام خود را به 

 خود بعد از دوسال توقف در بست،به سیستان  حکومت بست گماشت و

                                                 
1
   374تاریخ گزیده ص  ،  115جوامع الحکایات عوفی ، نیز  یعقوب لیث ص  - 
2
   205تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 . نفر آمده است 300همراهان یعقوب  ، در کتاب زندگانی یعقوب لیث تعداد  205تاریخ سیستان ، ص  - 
4
  ، 205تاریخ سیستان ، ص  - 
5
 (212)چاپ انتشارات معین، ص  205ان، تاریخ سیست - 
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 1 بازگشت.

یعقوب دستور داد سرهای کشته شدگان را جدا کردند و برای نشان   

خود ، آن سرها را بوسیله کشتی ) کشتی های کوچکی  دادن اهمیت فتوحات 

، دو یست و اند فرستاد ( به سیستان  که روی هیرمند به آب انداخته میشد 

»  ده بجز از پیل های سپاه که گفت :حمل کر و سایر ذخایر را نیز  . کشتی

  2  «باد کرد. تعالی ابرهه را بر پیل ایشان همایون ) میمون ( نباشد . که ایزد 

ربک با اصحاب فیل  الم ترکیف فعل »  و این گفتار یعقوب اشاره به سورۀ  

  ( میباشد .  ؟یعنی که خداوند با اصحاب پیل ، یاران ابرهه چه کرد« ) 

همچنان یعقوب دستور داد تا شصت تن از سر کردگان اسیران را بر 

و بدین گوشهای کشتگان بر گردن شان حمایل بیاویزند  خر سوارکنند. و از 

مردم بست یعقوب و سپاهیان او را که سه  گونه وارد شهر بست گردند. چون 

 میرفتند ، تمسخر کرده بودند. هزار مرد بودند و با سپاه اندک بجنگ رتبیل 

  3کرد. ان جزیه برایشان مقرر یعقوب بجرم آن اهانت مانند یهود

هجاااری ببعاااد بسااات از تسااالط طاهریاااان خاااارج  وجااازو 2۵1ازساااال   

لمروحاکمیت صفاریان سیستان گردید. چون در آن گیر و دار صالح باز هم ق

یعقوب شاهین بن روشان  توانسته بود با پنج سوار از چنگ یعقوب فرار کند. 

بان نضار  یکی از سرداران خود را در رأس گروهی برای دساتگیری صاالح 

گیر فرستاد. سپاهیان یعقوب چندی بعاد صاالح را در والشاتان بلوچساتان دسات

یعقوب آوردند و یعقوب او را با سایر اسایران باه سیساتان فرساتاد  کرده پیش 

.صالح در زندان سیستان مورد بازجوئی توأم باشکنجه قرارگرفات و پاس از 

 865فباروری  –  هجاری قماری  251محرم سال  17هفده روز در گذشت ) 

 ( .4میالدی 

دند وبی پذیرائی کرسربازان دلیر او را بخمردم سیستان یعقوب فاتح و 

ر و ند . پایان یافتن فتنه صالح بن نصمحبت خود فشرد و آنها را در آغوش 

موقعیت یعقوب را نه تنها در سیستان  کابل، "زنبیل" شاه کشته شدن رتبیل  یا 

                                                 
 206تاریخ سیستان ص-1

 305تاریخ سیستان ص-1
3
 166 - 165، ص 1347سعید نفیسی، ماه نخشب ، طبع سوم  - 
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در سراسر خراسان و فارس و دربار خلیفه ، مستحکم کرد و نام و  بلکه 

  .  آوازة او را بلند گردانید 

 

 نبرد یعقوب با رتبیل: محل

دراینجا الزم است این نکته توضیح گردد که نبرد یعقوب لیث با زنبیل 

هجری در رُخد)قندهار( صورت نگرفته، بلکه در دشت لکان  2۵1درسال 

واقع درجوارشهر لشکرگاه امروزی رخ داده است. برای اثبات این نظر من 

سیستان است که  دلیلی دارم  وآن شعرمحمد بن وصیف سکزی درتاریخ

درهمان زمان درستایش یعقوب لیث گفته است. ازاین شعربرمی آید که 

معیادگاه مالقات یعقوب لیث با زنبیل دشت لکان بوده است . چنانکه ابن 

رسایل یعقوب که ممکن است دراین نبرد همراه یعقو.ب رئیس دیوان وصیف 

 بوده میگوید:

      عام   که امیران جهان خاصه وای امیری  

 غالمبنده و چاکر وموالی و سگ بند و

      ری   ـشت بـگواست و زوـعمرعّمار تراخ 

  ـیان دد و دامو کـرد میانجی بـمـــتــیغ ت 

     ورد بلنگ    ــآمد زنبـیل ولتی خ 1لکانه ب  

 2نامـبا گشت کـلتره شد لشکر زنبیل و ه

 

ر دشت لکان با وصیف  اینست که، وقتی زنبیل د معنی  بیت سوم ابن

و  شد یعقوب لیث روبروشد، یعقوب چنان ضربتی به او زد که خودش نابود

 .تباه گشت لشکرش پراکنده وخانمانش

در شعر محمد ابن وصیف سکزی  را« لکان » مرحوم بهار کلمۀ 

ت که محلی در حوالی بست بوده ضبط نموده حدس زده اس« لتام »بگونۀ

وقتی این شعر  « یعقوب » ریزی ، در کتاب دانشمند ایرانی باستانی پا است،

سوال می گذارد. این کلمه در  عالمة « لتام» را ضبط میکند در برابر کلمه 
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 8 -7در  است ونام دشت وسیع ومعروفی است در«  لکان » اصل 

. قندهار از وسط آن میگذرد که راه شمال بست و شرق لشکرگاه  کیلومتری

اخته و نبرد پرد ز در همین دشت با زنبیل به یعقوب لیث نیاحتمال میرود که 

زیراابن وصیف که دبیر رسایل یعقوب لیث  او را به هالکت رسانده باشد .

بوده، با آگاهی از محل نبرد یعقوب با زنبیل ، درشعر فوق الذکرخود 

 متذکر شده است. در همین دشت لکانازتباهی زنبیل ولشکرش 

ان بااا زنبیاال شاااه کاباال، حیلااه یعقااوب لیااث در همااین دشاات لکاابنااابرین 

مااارنموده و بااه بُساات  و سااپاه او را تااار و نگاای بکااار باارده  و او را کشااته ج

در تااریخ بیهقای، در حادثاه غارق شادن کشاتی از دشت لکاان  بازگشته است.

سطان مسعود در رود خانه هیرمند، تذکر رفته ، و فرخی سیستانی در شارح 

 قصیده ایکه  با مطلع : یکی از سفرهایش ازسیستان به بست در

     چون بسیج راه کردم سوی بست از سیستان

 شب همی تحــویل کـرد از باختر بـراسمان

 

 :یاد میکنداز این دشت که کاخ سلطنتی لشکرگاه  درآن واقع بود اینطور 

 

      دیشه بودم کزکنار شهربست      اندرین ان

 یرمند آمد بگوشم ناگهانــــبانگ آب ه

        شـه بنــمــود از بــاالی دژ   رعـالیمنـظـ 

 کاخ سلطانی پدیدار آمد از دشت لکان

 

وملک الشعراعنصری بلخی درقصیده ایکه از کاخ سلطنتی لشکرگاه 

 توصیف مینماید نیز از این دشت به همین نام یاد میکند، آنجا که میگوید:

    وتو شد خوب همچو عقد بدر       بفرقصرت

 هیرمند ودشت لکان هوای بست ولب

      ــیاد او به  بـیخ  زمیـن     زمحکمی پی بن

 زبـرتـری خـم ایــوان آن  خــم کـیوان
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بنابرین محل نبرد یعقوب بازنبیل)یا رتبیل( وهمچنان با صالح بستی 

درهمین دشت لکان که نام معروف وشناخته شده درتاریخ سیستان وتاریخ 

 است.  بیهقی است، صورت گرفته

 

  طغیان جدید :

صالح نانگذشته بود که هنوز مدتی   صالح  آشوب های از پایان داستان

 .(هـ 252) شد قندهار ( پیدا –خد ) رخج رُ  دیگری بنام صالح بن حجر در 

یعقوب مدت زمانی را که  . دشدیگر برای یعقوب مزاحمت فراهم  و بار

صرف  ر کرد اگ« نا صالح » وبی این صالحان صرف مبارزه و سرک

ه بعدها ار زود تر میتوانست سرزمین های را کی، بسکارهای دیگری میکرد

. مگر ناگزیر بود آن مزاحمان را از سر راه آوردمی به چنگ  آورد بدست 

بیل( ) رت بیلزن باری صالح بن حجر که پسر عموی پیشرفت خود بردارد . 

ینکه پس از کشته برداشت . توضیح ا بود در اثر اشتباه یعقوب سر به طغیان 

همراهی گروهی از  شدن رتبیل و فتح رخج ) قندهار ( صالح بن حجر به 

کرد  بزرگان شهر برای استمالت به نزد یعقوب آمد . یعقوب آنها را نوازش 

و او را حاکم آن سرزمین  1.و صالح بن حجر را بوالیت رخج فرستاد

ع یافت که عمار ساخت. صالح بن حجر  مدتی در رخج باقیماند و چون اطال

. او هم در صدد طغیان است« کش » ند سفلی خارجی در سواحل هیرم 

 دانسته سر برداشت ، یعقوب این هر دو فتنه را خوابانید . فرصت را غنیمت 

خارجی پرداخت. آنروز ها عّمار خارجی  نخست به سرکوبی عّمار 

یعقوب کمین  ( بر ضد  هیرمند را عبور کرده ، درقلعه نیشک ) نزدیک خاش 

)تخمین یکصد گرفته بود . یعقوب براهنمایی شاهین عیار شبانه مسافت 

و نیشک را طی کرد و صبحگاهان که هنوز عمار و  بین زرنج کیلوکتر( 

کمینگاه عّمار ( حمله کرد . « )بتو » دهکدۀ  بازان او در خواب بودند بر سر

ادی جم 28ه کشته شد ) آن معرک بزودی سپاه عّمار پراکنده و خود عّمار در 

آوردند و  را به شهر  کشتة عمار  2.(میالدی 865 –هجری  251االخر 
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و تن او را در برج نهادند  روی کنگرة « طعام» وازۀ باالی درسرش را بر 

زی دبیر بردار آویختند . محمد بن و صیف سکگونه  اژ و« آکار »دروازۀ 

  میکند :  بازگو یعقوب این مطلب را در شعری بدینگونه 

 ست و زو گشت بری         عمـرعّمار تراخوا   

  ـیان دد و دامتــیغ تـو کرد میانجی بـم

 عمر او نزد تو آمد که تو چون نوح بزی          

  1«طعام» " تن او سراو باب آکاردر" 

 

سر و تن عمارمدتها به دروازه های شهر آویزان باقی بود و ترس در 

آنگاه پس از پابان کار عمار، یعقوب بسر وقت صالح  .  دل مخالفان می افگند

) ظ: کوهک ( می نشست و آنجا را برای   « کوهژ» بن حجر که در حصار 

ناگهانی او را در حصار  خود دژی نا گشودنی میدانست رقت و بطور 

نیست و حلقه  مذکور محاصره کرد. صالح چون دید یعقوب دست بردار او 

سپاهیانش جسد او را از    ه ، بناچار خود را کشت .محاصره به تنگی کشید

امان داد و  . یعقوب آنان را زیر انداختند و خود امان خواستندفراز برج قلعه ب

در  برآن گماشت. و  رگزاری از فرماندهان سپاه خودقلعه را تسخیر کرد و کا

موقع عزیمت به سیستان در بست و کوهک)پنجوائی( و رخج و زمین داور 

حاکمانی گمارد و برای نگهداری هر یک از آنها سربازان  طرف خود از 

 محلی استخدام کرد.

روبراه کردن کار هر یک و پس از اطمینان باینکه دیگر  پس از  

شود به سیستان باز گردید و مدت پنج سال  کسی نخواهد توانست مزاحم او 

برای آینده  تنظیم نقشه در سیستان به آبادی شهر و فراهم کردن سپاه و 

  مشغول شد.  

 

  ها :  صعود بر چکاد پیروزی

هجری یعقوب در سیستان توقف کرد . در این  253تا  251از سال  

آرامش و حفظ استقالل ملی  وآبادی سیستان و فراهم  مدت او برای تأمین 
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خویش به تهیه و تجهیز سپاه پرداخت  کردن زمینه برای توسعه نفوذ و قدرت 

کجا  کار را از میدانست ل که به تحکیم قدرت خویش می افزود، . در عین حا

  و چگونه آغاز کند . 

ذرانیده بود ، یعقوب از سرزمینی که سالها عمر خود را درآن گ

ن آشنا یات  آناتمایالت مردم را می شناخت و بروح . بخوبی اطالع  داشت

یعت می که مردم آن از حوادث طب بود، از وضع طبیعی سیستان و رنجی 

سه بند :  بند آب ، بند  بردند نیک آگاه بود. او میدانست که آبادی وطن بسته 

، صالحان نا صالح ، با از بین رفتن کردنکشان است .  ریگ و بند مفسدان

مفسدان سد بسته شده بود و اکنون  عمار خارجی ، رتبیل و دیگران ، جلو 

  شود .  تدبیر اندیشیده  موقع آن رسیده بود که برای بندکردن  آب و ر یگ

موضوع آب و میرآب و تقسیم آن از جمله مسایلی بود که همیشه تولید 

مینمود و یعقوب در این مورد ترتیبی داد که بمیزان معین به  هیاهو و جنجال 

کسی پایمال نمیشد، بطوریکه از ان ببعد مسئله یی  آب میرسید  و حق   همه

  .   ش نیامد به عنوان مسئله آب در سیستان پی

پس از حل مسئله آب ، موضوع ریگ در میان بود، این مسئله نیز 

ر وجلوگیری از ورود ریگ به داخل شهر، یعقوب دست بخوبی حل شد. برای 

بکارند و چیزی نگذشت که درختان بزرگ  داد اطراف سیستان را درخت 

بودند ، در  از هم نشانده شده شدند و از آنجا که کنار هم و به فاصله کوتاه 

را میگرفتند و  ریگ های روان  روزه بهاری بخوبی جلو 120بادهای دفع 

ظیم عالوه بر این کارها ، یعقوب برای تن عمل باد شکن را آنجام میدادند . 

داشته بود که بعدها  فهرست  دقیقی منظور  امور شهر و آبادی سیستان بودجۀ

  د .وآن آورده میش

که صورت میگرفت  شت که در اجرای کارهای واما ناگفته نباید گذا  

مردان بسیار تیز هوش ، زیرک و شجاعی در این کارها  . یعقوب تنها نبود

چناچه اشتباهی رخ می داد از میان بر  سهیم بودند که با فکر و عقل خود 

از « ازهر» و نیرومند  میداشتند. یکی از اینگونه مردان زیرک و زرنگ 

  .بنو اعمام یعقوب بود 

 

 بازوی توانای یعقوب : ازهر،
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ازهر، مردی دلیر، خردمند، ادیب و درعین حال پهلوان پر زوری  

ا  تمام بود و بیشتر موفقیت های درخشانی که عاید حال یعقوب میشد، تقریب

  بود .« ازهر»آنها مرهون خرد و عقل  

ازهر، گذشته از خردمندی ، بسیار زرنگ ، چابک و از نیروی  

برخوردار بود . او غالباً خود را به دیوانگی میزد و  فت انگیزی بازوی شگ

مردم را در عین کار و فعالیت می  سخنان شیرین بر  زبان می آورد و 

  خنداند و بدینوسیله خستگی از تن وروان آنان بیرون میکرد .

یعقوب که بسیار کم می خندید، تنها از گفته ها و کرده های ازهر   

همه ازهر هیچگاه از موقعیت خود سوء استفاده  د، با این بخنده می افتا

نمود. از ظلم و ستم جانبداری نمیکرد  نمیکرد. با مردم با فروتنی رفتار می 

سرعت انجام میداد. او  که یعقوب به او محول میکرد، با دقت و  و هر کاری

ز میکرد و ا در کمال دلبستگی از زیاده روی های یعقوب و عمرو جلوگیری 

 راهنمایی به آنها دریغ نمیورزید. 

یکی دو نمونة آن را برای  از ازهر، داستانهای زیاد نقل میکنند که ما 

 روشن شدن مطلب  اینجا بازگو میکنیم : 

نمازجمعه روانه شد. در میان راه با دهقان  روزی یعقوب برای 

یی بر تن داشت  بی چیزی که نه کفشی در پا و نه جامة برازنده 

ها پوستینی ژنده بردوش انداخته بود و پیاده بسوی مسجد وتن

میرفت برخورد. ازهر با دیدن روستائی بیچاره از اسپ پائین 

مسافتی با او پیاده پیمود و از وضع   آمد و به او سالم گفت  و

ونی کرد ، سر غیره سواالت گوناگ معیشت و  زراعت و شخم و 

پیمائی  و پیاده راه می نجام به روستائی گفت ، تو کفش نداری ا

مسجد  بهتر است بر پشت اسپ من سوار شوی تا با تفاق به

ریم . دهقان موافقت کرد و هر دو آدینه بجا آو برویم و نماز 

پشته  دهقان را دو سوار بر اسپ شدند . در راه یعقوب ازهر و 

چیزی نگفت و راه  سوار بر اسپ دید ، خشمناک گردید، ولی 

د و به مسجد رفت . ازهر به همان ترتیب به خود را تغییر دا

رسید و سپس به همراه دهقان و دیگران نماز گزارد.  مسجد 

» یعقوب رسانده گفت :  دربازگشت به خانه ، ازهر خود را به 
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ای امیر ما همه هنری از تو دیده بودیم ولی نمیدانستیم که در 

گوش به سخنان او  یعقوب با تعجب « و حسد هم است.وجود ت 

ترا با صد هزار سوار و ده  من موکب »داد. ازهر ادامه داد : 

هزار غالم میتوانم دید، ولی تو آرایش کوچکی که بر اسپ خود 

.   داده بودم نمیتوانی ببینی، آن روستائی زیور اسپ من بود 

یعقوب از این  سخن او بسیارخندیدهرچند عادت او نبود خنده  

  1بید.پوزش طل و از  ازهر « کردن.

نمونه دوم از شجاعت و شیرین کاری های این مرد نیرومند نیز در   

  که بسیار جالب است و آن اینست :  تاریخ سیستان ضبط شده 

منین]ظ:خلیفه معتز[ به سیستان آمد . رسولی از آن امیرالمؤ» 

فرود آورد . شب رسول از « رازه» یعقوب او را به سرای 

یعقوب چه  ه باشی ؟ ) یعنی با ازهر پرسید : تو امیر را ک

  نسبتی داری ؟ ( گفت : من ستوربان اویم ) میراخوراوهستم (.

رسول پیش خود خشمگین شد که چرا او را در خانۀ  

حال آن شب چیزی نگفت  میراخورش میهمان کرده است . بهر 

. روز دیگر ، وقتی یعقوب به افتخار سفیر ضیافتی ترتیب داد 

که میزبان او یعنی ازهر نیز بر سر سفره سفیر متوجه شد  ، 

رسول چند لحظه صبر کرد و سپس  کنار یعقوب نشسته است . 

اکنون به  من به خشم بودم ، » رو به یعقوب کرد و گفت:

   یعقوب گفت : چرا؟!« تعجب اندرم 

، و ویش فرود آورده ایمن را به سرای ستوربان خ» گفت: 

یعقوب دانست « نشسته است. تو اکنون ستوربانت بر سفره کنار 

سفره را  که بایستی ازهر با او شوخی کرده باشد . هیچ نگفت تا 

بر چیدند. آنگاه دستور داد تا دو گاو جنگی به میدان برابر قصر 

به جنگ انداختند. چون سر بیک دیگر  آوردند و آنان را 

کن. ازهر  : بر خیز و گاوان را باز ازهر را گفتفشردند، 

با یک دست شاخ یک گاو و با دست دیگر شاخ گاو  برخاست و
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بگرفت و مثل کوه در میان آنان ایستاد و هر دو گاو را  دیگر را 

  دو طرف نگاهداشت . 

  پس گفت : زخمی کن . 

از هر یک گاو را به دور انداخت. چنانچه بر پهلو بیفتاد ، سپس 

.  دیگر را شمشیری بزد و بدونیم کرد شمشیر بر کشید و گاو 

« ستوربان است  اگر » رسول به عجب ماند. پس یعقوب گفت:

بدین مردی که بینی ، حرمت او بزرگ است ناچار باید او را 

نشانم که چنین مرد به کار آید . و اینکه تو را اندر  برخوان 

بزرگداشت بود ، و او پسر عم  سرای او فرود آوردم از جهت 

چیزهای گفتن که من است نه ستوربان . ولکن عادت دارد 

خالف خرد باشد ، و به تکلف گوید ، و من میدانم که او با خرد  

و یعقوب را خدمت کرد و شکر   است ، پس رسول شاد شد

 «1کرد.

 

   :یاء زبان وادب فارسی دریاحفتح هرات و

را در سیستان  داود بن عبدهللا یکی از یاران عیار خود ،یعقوب 

هجری سیستان را بقصد  253یازدهم شعبان  جانشین خود تعیین کرد و روز 

فرسنگ فاصله میان زرنج و هرات را بدون  80یعقوب  هرات ترک گفت . 

در قلعۀ شهر بمحاصره گرفت .  موانع پیمود تا حسین بن عبدهللا را 

فرمانروای هرات در آن زمان، حسین بن عبدهللا بن طاهر و از سلسلۀ 

ول انجامید و در فرجام شهر و خاندان طاهری بود.  محاصره مدتی بط

 2بدست یعقوب افتادند. حسین 

پس از آنکه یعقوب هرات را فتح کرد، شعراء او را به زبان  عربی 

مدح گفتند. یعقوب که نمیتوانست معنی اشعارعربی  را درک کند روبه  

چیزی که من اندر »رئیس دیوان رسایل خود ،محمد بن وصیف کرد و گفت: 

محمدابن وصیف سکزی ، ازاین روز به بعد محمدبن  3«گفت؟نیابم چرا باید 
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رئیس داراالنشاء یعقوب نخستین کسی بود که بزبان فارسی دری شعر سرود 

و طبعاً  فرامین  ودساتیر یعقوب را به زبان وادب فارسی مینوشت وبه حکام 

وفرمانداران خود صادر میکرد. درتاریخ سیستان نخستین شعرپارسی از 

 یف سکزی چنین امده است:محمدبن وص

 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

 بلکان  آمــد زنبیل ولــتی خورد بلــنگ         

 ناملتـره شد لشکر زنبیل وهبا گشت ک

 لمن المــلک بخــواندی تو امیرا بیقین          

 با قلیل الفــئه کت داد برآن لـشکر کام

 عمرعّمار ترا خواست و زو گشت بری         

  رد میانجی بـه مـیان دد و دامـتـیغ تـوک

 او نزد تو آمد که تو چون نوح بزی        عمر

 1«طعام» راو باب ـار" تن او ســدِر" آک

 دومین کارمهم وماندگار یعقوب لیث رسمیت دادن زبان قعدر وا

در دربار وبا رسمیت بخشیدن زبان دری بجای زبان عربی بود  فارسی دری

، نوشتن به زبان عربی  لغو گردید وبا این کار خود وقلمرو دولت صفاری

یعقوب لیث در جهت احیاء زبان وفرهنگ فارسی خدمت بزرگی به مردمان 

 وماوراء النهر وفارس انجام داد.  سیستان وخراسان

یکی دیگر از شعرای هم عصر محمدبن وصیف سکزی،محمدبن 

مردی فاضل بود وشاعر، »بگفتۀ مولف تاریخ سیستان مخلد،بود که 

 نیزپارسی گفتن گرفت واین شعر را بگفت:

 جز تو نزاد آدم و َحّوا نکشت        شیرنهادی به دل و برمنشت

 توئی          بکنش و بمنش و بگـویشت ر مکیـمعجــز پیغــمب

ار روزی بزرگ         گویدهمانم  که یعقوب کشت  1فخرکند َعمَّ
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بسام ُکرد نیز شاعری بود از جمله خوارج که به یعقوب تقرب جست 

ودر بارۀ غلبۀ یعقوب برعمارخارجی شعر سرود.از شعرای عهد عمرو 

 اللیث میتوان ازابوسلیک گرگانی نام برد.

مینویسد که:" دولت صفاری)یعقوب لیث(نه تنها سلطۀ سیاسی  غبار

عرب را بکلی از افغانستان برانداخت، بلکه درمقابل زبان عرب، زبان دری 

قوی عربی قرار گرفته  افغانستان را که  بشکل محلی مانده بود وتحت نفوذ

 2بود،برکشید وآنرا بشکل زبان ملی و رسمی کشور قرار داد."

د که زبان دری درمناطق دوطرفه رودجیحون)افغانستان غبار می افزای

به میان آمده و زبانهای قدیمی این دو کشور از قبیل اسکائی،  وماوراءالنهر(

ً موثر بوده است.  تخاری، سغدی وهم پهلوی پارتی،در تشکیل آن قویا

ً زبان سغدی که چندین قرن زبان علمی آسیای وسطی بود ودر  خصوصا

مانوی،بودائی ونسطوری تأثیرداشته بود. قدیمترین نظم نگارش آثار مذهبی 

ونثر دری )مربوط قرنهای نهم ودهم (نیز در بادغیس ومرغاب، سیستان، 

جوزجان و بلخ)افغانستان( وسمرقند وبخارا)ماوراء النهر( ازطرف فضالی 

این کشورها سروده ونوشته شده است.مانند ابوالعباس مروزی،حنظلۀ 

 ف سکزی، ابوحفص سمرقندی،ابوالموئد بلخی،بادغیسی،محمدبن وصی

ومولف حدود العالم. درحالی که دراین ایام درکشور ایران حتی یک پارچه 

پهلوی »نظم ونثردری وجود نداشت. اینکه منشاء زبان دری را بعضی ها

گفته اند، یک اشتباه است، زیرا از قرن هفتم که زبان دری در « ساسانی

ایران زبان پهلوی ساسانی، زبان آنکشور بود. افغانستان موجود بود، در 

حتی پهلوی ساسانی تا قرن سیزدهم وهجوم مغول، درحصص غربی ایران 

حیات داشت. زبان دری بواسطۀ دولت های صفاری وسامانی وغزنوی 

درافغانستان بسط یافت. لهجه های زبان دری هم بیشتر درافغانستان بمیان 

است، از قبیل: هروی، سکزی و زاولی.  آمده وهم دردراینجا از بین رفته

درهرحال دورۀ نخستین ادبی زبان دری، یک دورۀ ادب شفاهی بودکه بعدها 

در رسم الخط عربی اسالمی درآمد، ودر دورۀ دولت صفاری رو به تکامل 
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سریع نهاد. محمدبن وصیف سکزی، رئیس دیوان رسایل یعقوب صفاری 

یک گرکانی شاعردیگرزبان دری است که او را در شعر دری بستود.ابوسل

است که با عمرو لیث صفاری معاصر بود. دولت صفاری بدون تبعیض، با 

مطلق العنانی نظامی کشور را اداره میکرد، وبراساسات مالی وقضائی 

وجاسوسی مستحکم بود. دیگر بمقام خالفت اسالمی وقدرت خوانین 

صفاری نام خودش را وروحانیون پایندی نداشت.... برای بار اول عمرولیث 

در خطبه داخل نمود، درحالی که قبالً خطبه تنها بنام خلیفۀ اسالم خوانده 

میشد. این است که خالفت بغداد برخالف دولت صفاری شد واین مجال آن 

در ماوراءالنر در  874داد که دولت سامانی زودتر ظهور نماید ودر سال

امیر اسمعیل سامانی در  عوض نام یعقوب لیث صفاری پادشاه خراسان، نام

 «1منابرخوانده شود.

 

 :طاهریان امیر صیۀ سپهساالر خراسان بهوتو نبرد پوشنگ

 

جنگ های یعقوب از این ببعد دیگر جنبة جنگ برق آسا داشت و 

ت میگفتند مقاومر دلها جای گرفته بود که با خود د هیبت سپاهیان وی چنان 

 در برابر او فایده یی ندارد . 

ر خراسان، ابراهیم بن الیاس که خبر فتوحات یعقوب را شنید سپاهساال

بزرگ برای مقابله با یعقوب به پوشنگ آمد. پوشنگ از شهرهای  با سپاهی 

هرات بود و خندق و حصاری استوار  قدیم و نزدیک هرات و کوچکتر از 

  2داشت.

مرد مان را » و  یعقوب برادر خود علی بن لیث را در هرات گذاشت 

پوشنگ  و سپس با سپاهیانی برگزیده به جانب « 3داد تا دل بر و نهادند.امن 

تاخت. ابراهیم بن الیاس با او به نبرد پرداخت، ولی بزودی بسیاری 

برخی فرار کردند و او هم شکست خورده  از میدان  ازسپاهیانش کشته و 

طاهر رفت و یکراست به کاخ امیر  گریخت و به نیشاپور نزد  محمد بن 
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به محمد بن طاهر  اهری باال شد و پس از آنکه گیالسی آب نوشید ، رو ط

  کرده گفت :

با این مرد ) یعقوب ( به حرب هیچ نیاید ، که سپاهی  » 

نمیدارند  و بی تکلف و بی  هولناک دارد و از کشتن هیچ باک 

نگرش ) بی پروا و بدون احتیاط ( همی حرب کنند ، دون 

ارند ، گویی که از مادر ، حرب را شمشیر زدن هیچ کاری ند 

همه یکی شده اند و به فرمان اویند .  زاده اند ! و خوارج با او 

آن خوارج  صواب آنست که او را استمالت کرده اید تا شر او و 

 بدو دفع باشد ، مردی جداست و شاه منش و غازی طبع ...
1 » 

 

دار خود محمد بن طاهر که از رشادت یعقوب بوسیله نزدیکترین سر

چاره یی نمیدید جز اینکه از در مسالمت پیش آید،  اطالع یافته بود هیچ 

کرد و با رسوماتی خاص بجانب  بنابراین نامه یی نوشت و هدایایی تهیه 

سیستان و کابل و کرمان  پوشنگ و سیستان فرستاد و سپس فرمان حکومت 

سیستان و  البته  و پارس را به نام او نوشت و با خلعتی بجانب او فرستاد ،

کابل قبالً بتصرف یعقوب درامده بود، ولی فرمان حکومت کرمان وپارس را 

مدتها  از آن جهت به نام او نوشت که حکام وفرمانروایان این دو ناحیه اصالً 

ً از طرف دستگاه خالفت  بود که دیگر عمالً تابع خراسان نبودند و مستقیما

ارسال این نامه گویا بازی سیاسی انجام میشدند . محمد بن طاهر با  انتخاب 

یعقوب مصالحه کرد و از طرف دیگر او را برای آنکه  داد. از یکطرف با 

کرمان و فارس سرگرم ساخت و در واقع  متوجه خراسان نشود به بیابانهای 

  2او را دنبال نخود سیاه فرستاد. 

احترام  یعقوب با دریافت این نامه ها آرام گرفت و رسول محمد را با

قصد بازگشتن کرد. اما قبل ازبازگشت کارگزارانی از  باز گردانید و خود 

گمارد و عده یی از نزدیکان و بستگان  جانب خود در هرات و پوشنگ 
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خود به سیستان آورد.  خاندان طاهری را که به عنوان اسیر گرفته بود با 

به  بود خلیفه معتز که از جریان شکست طاهریان در هرات آگاه شده 

و تقاضا کرد اسیران  طرفداری از خاندان طاهری نامه یی به یعقوب نوشت

  .   را آزاد کند

 

  خلیفه را نمی بوسد : یعقوب نامۀ

، او جریان برخورد ه معتز مردی به نام ابن بلعم بودحامل نامۀ خلیف

خلیفه را در زرنج ) کرسی  من نامۀ» بازگو میکند: را با یعقوب اینطور 

مالقات با او اجازة خواستم ، بمن اجازه  ان (  نزد یعقوب بردم و برای سیست

و در برابر او نشستم و  داده شد . به کاخ داخل شدم ولی به او سالم نکردم 

است ، آن  نامه را دادم . وقتی نامه را گرفت به او گفتم : نامة امیر المومنین 

ه میزان خود خواهی و قدرت را ببوس ، ولی او نبوسید. ) در اینجا میتوان ب

سفرای خلیفه که از حکام دست نشانده  چه توقعاتی داشته اند ، توجه داشت .  

یعقوب بوده است که برای اولین بار تشریفات بوسیدن نامه خلیفه  ظاهراً این 

گوید : یعقوب مهر از آن  هساخت.( سفیر ادامه داد و امثال آن را متروک 

. فراموش کردم که تحت تأثیر گرفت مرا سخت این مرد برداشت . هیبت 

اسالم » و سپس گفتم :  فرستادة خلیفه هستم ، و پس  پس تا دروازه کاخ رفتم 

تکبر نخستین  یعقوب وقتی رفتار مرا دید از « علیک ایها االمیر و رحمه هللا 

و خضوع آخرین من تعجب کرد و پس از آن مرا گرامی داشت و سپس به 

  «  1اسیران طاهری را آزاد کرد ... تقاضای خلیفه 

ابن خلکان یاد آور می شود که یعقوب جواب نامه خلیفه معتز را   

غنایم جنگی خود برای خلیفه فرستاد که در آن جمله  نوشت و هدایایی از 

می توانستند بر ان عبادت کنند. همچنان  عبادتگاهی بود از نقره که پانزده تن 

علی بن حسین بن شبل  لیفه تقاضا کرده بود تا یعقوب در نامة خود از خ

هزار  قریش حاکم کرمان را از کرمان خارج نماید . البته او سالیانه پانزده 

 . 2میلیون ( به عنوان خراج برای خلیفه خواهد فرستاد  15هزار درهم ) 
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پس ازاین مراسم یعقوب به تهیه سپاه برای جنگ عظیم دیگری یعنی حمله 

  داخت . پر به کرمان 

  تسخیر کرمان : 

چنانکه گفته آمدیم ، محمد بن طاهر فرمان حکومت کرمان و فارس را 

کرد. صدور این حکم ظاهراً بر اثر اختالفی بوده است که  بنام یعقوب صادر 

  وقت کرمان روی داده بوده است . بین محمد بن طاهر و حاکم 

بن شبل حاکم در این وقت از طرف خلیفه معتز ، علی بن حسین   

حکومت کرمان نیز به او سپرده شود. بدین جهت  فارس بود و مایل بود که 

ضعف طاهریان و توسعه قدرت یعقوب  در همین روزها ، بعد از آنکه از 

اطالع یافت ، نامه یی به نزد خلیفه فرستاد و در آان توضیح داد که آل طاهر  

برای خاندان  و بالنتیجه ضعیف شده و یعقوب لیث بر سیستان چیرگی یافته 

  1.یست که خراج کرمان را وصول نمایدطاهری میسر ن

اج کرمان خود دخالت او در واقع خواسته بود که در امر وصول خر  

خلیفه پس از انکه اطالع یافت که عامل او یعنی محمد بن طاهر  داشته باشد .

، صالح  حکومت را بنام یعقوب لیث صادر کرده است  از خراسان فرمان 

خود را تائید کند، اما پیش از آن وعده یی  در آن دانست تا حکم عامل مقتدر 

چنانکه میدانیم یکی و داده بود ن به علی بن حسین برای دریافت خراج کرما

حکومت یک ناحیه را  از روش های سیاسی خلفا این بوده است که فرمان 

  تفاده میکردند . بنام دو تن مینوشتند و از جنگ میان آن دو خود اس

کرمان بدین جهت نامه یی به یعقوب نوشت و طی آن رسماً حکومت 

قصدش این بود که طرفین یعنی علی بن حسین و  را به او بخشید . در واقع 

 ً که علی بن حسین در همین روزها  هم یعقوب را تضعیف نماید. خصوصا

رده بود که هر حساب ک در ارسال خراج فارس نیز تأخیر کرده بود. خلیفه 

  2یک از این دو در این کشمکش ضعیف بشود، بسود اوست.

یعقوب نیز چنانکه گفتیم طی نامه یی که به خلیفه نوشته بود قبول    

. از این مکاتبات معلوم کرمان و فارس را وصول نماید راج کرده بود که خ
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د خراج قصور کرده و شاید ادعای خو میشود که حاکم کرمان در پرداخت 

کرمان به سیستان بوده است و  سری داشته است، و حتی احتمال حمله  حاکم 

کرمان از پشت  اگر قصد خراسان کند ، لشکر » یعقوب پیشی بینی میکرد: 

 است.  این نیز خود یکی دیگر از دالیل حملة او بکرمان بوده   « 1.او در آیند

و پس از بهرحال یعقوب وضع پایتخت و اطراف را سر وصورتی داد 

 254ال ذی حجه س 22رمانروایی سیستان در عزیز بن عبدهللا به ف انتخاب 

گروه بی شمار سرباز  هر باعمرو و پسر عمش از اتفاق برادرش هجری ب

فاصله میان سیستان و کرمان خیلی  . یاده و سوار، عازم  فتح کرمان شدپ

پنجاه فرسنگ از  قریب  زیاد بود . حدود هشتاد فرسنگ راه از زرنج تا بم و 

  2بم تا کرمان می بایست پیموده شود.

وجود داشت که گاهی سی فرسنگ درسی  در این راه ، بیابانهای 

  .عبور از آن بسیار مشکل بود شد و فرسنگ نشانی از آبادی در آن دیده نمی

بایست ابتدا بطرف  راه سیستان بکرمان تا حدودی انحنا داشت ، یعنی می 

مغرب  بگذرند و سپس بطرف « گز شوره» سیاه کوه" و جنوب  از "ملک 

و شمال غربی نیم دایره یی را طی کنند تا به بم و سپس بکرمان برسند. 

یعقوب و سپاهیانش از بیابانهای بین سیستان و بم با سختی و مشقت  عبور 

یعقوب به حوالی بم رسید ، شنید که اسماعیل بن  زیاد پایان یافت و چون 

  3 مقابله با اوست . موسی آماده

، و خوارج بعد از بن موسی سر دسته خوارج بود اعیل این اسم

ده و و در آنجا با اسماعیل بیعت کر   اکندگی از سیستان به بم روی آوردندپر

موقعیت خود بیندیشد با  اسماعیل بدون آنکه به دم و دستگاهی یافته بودند .

ولی دیری  اه یعقوب حمله کرد گروهی از خوارج  از بم بیرون آمده بر  سپ

نگذشت که خود اسیر و سربازانش پراکنده شدند و یعقوب بآسانی بر شهر بم 

   4استیال یافت. 
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   مهارت ازهر درکمند اندازی:

یعقوب پس از استقرار در بم بجانب کرمان رهسپار شد . علی بن 

» ر خود فارس که از داستان آگاه شده بود ، سپهساال حاکم الحسین قریشی 

. طوق یعقوب کرد پاه مامور جلو گیری س را با پنج هزار « طوق بن مغلس 

به تحکیم سنگرهای شهر  و با سپاه خود قبل از یعقوب به کرمان رسید 

در محاصره  . دیری نگذشت که یعقوب نیز بکرمان رسید و شهر را پرداخت

تاد و گرفت . طی مدت محاصره یعقوب نامة نصیحت آمیزی به طوق فرس

ساخت. اما طوق جواب شدیدی به یعقوب نوشت  را ازعاقبت کار بر حذر  او

تاکتیک جنگی بکار برد و سپاه خود را بر گرفته یکی دو  . سر انجام یعقوب 

وانمود ساخت که به علت کمبود آذوقه و یا  منزل به عقب نشست و چنین 

عقب نشینی  نیست و خیال علل دیگر مایل به ادامۀ جنگ و محاصره شهر 

پراکندگی شده اند،  دارد. طوق بفکر اینکه لشکریان یعقوب دچار ضعف و 

است آر به طمع افتاد که از پی یعقوب بتازد و او را دستگیر کند. ابتدا بزمی 

، سپس دروازه ها را گشود و چون مسافتی و شبی را بخوردن شراب گذراند

ید که این سیاهی چیست شهر دورشد ، از دورسیاهی به نظرش آمد، پرس از 

اما طولی  1ظاهراً گله های اغنام و احشام هستند که به آغل میروند. ؟ گفتند: 

سپاهیان یعقوب از وسط تیرگی های گرد و غبار  نکشید که برق نیزة 

قوب طوق در محاصره  سپاه یع درخشیدن گرفت و لحظه یی بعد سپاهیان 

، خود اسپ بود سوار بر گرفت . طوق که  . نبردی سخت درقرارگرفتند

 پیشاپیش لشکریان میتاخت و فرمان حمله میداد.

. وفادار یعقوب دربین لشکریان بود عم ازهر عیاری رشید و بنی  

اکنون باید بکار گرفته  یاری طوق را دید بیادش آمد که چابکی ها و هنر ع

سپ ه بر ترک احلقه کمند را کعیاری کمند اندازی ماهر بود.، او در ، شود

کمند را بسوی طوق پرتاب کرد. حلقه کمند بر گردن خود بسته بود گشود و

طوق پیچید. ازهر مهمیزی برگرده اسپ زد و بسرعت خود را عقب کشید.  

طوق را اندر میان » . بدین طریق کوهی از اسپ فرو کشیده شد ق چون طو
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و دو   "  1 و اسیر کرد و سپاه او هزیمت کردند. معرکه که بکمند بگرفت 

  2 بقیه یا کشته و یا فرار کردند. هزار اسیر بدست لشکریان یعقوب افتاد و 

، دو  در میان بار و بنه ئی که از سپاه طوق به غنیمت گرفته شد 

صندوق سر بسته وجود داشت که آنرا نزد یعقوب بردند . ابتدا گمان میرفت 

دوق ها را صندوق جواهرات و اشیای قدیمی نهفته است. صن که در این 

غل و قید در آن ها نهاده شده بود . علی بن  گشودند، چند حلقه دستبند و 

که پس از دستگیری  حسین قیدها را همراه طوق کرده و سفارش داده بود 

به کرده  یعقوب آنها را بر دست دشمن ) یعنی یعقوب ( بزند و او را اسیر 

جیر بر دست و گردن اما مقدر چنین بود که همان غل و زن فارس بفرستد،

 دست های طوق را در قید بگذارند، د . وقتی که خواستندوزده ش طوق 

بسته اند. علت را از او طوق را با دستمالی  یعقوب متوجه شد که دست 

خوراکه های گرم دچار گرمی شده  ، طوق گفت : بر اثر افراط در سوال کرد

بودم . و جای فصد  و ناچار فصد ) گرفتن خون از طریق رگ زدن ( کرده 

خود  ) خون گرفتن ، رگ زدن ( را با دستمال بسته ام ، یعقوب پر شال کمر 

ای طوق !  "ک از آن به زمین افتاد. پس گفت :را گشود، پاره یی نان خش

خشک بوده اما توبه شراب نان غذای من و لشکریان من همین  دو ماه 

ا زنجیر در بن مغلس ب طوق "3گرمی ترا گرفت. نشستی و چنان نوشیدی که 

رسیدند و از آنچه برایشان گذشته  . سواران بکرمان گردن بزندان فرستاده شد

کرمان که موقعیت خود را  حاکم بود، علی بن حسین قریشی را آگاه ساختند . 

 خطرناک میدید ، شهر را رها کرد و بسوی شیراز فرارنمود.

ر وارد کرمان شده پس از رفتن علی بن حسین یعقوب از دروازه دیگ 

پرداخت و مدتی در آنجا درنگ حاکم دستگیری سربازان  نوازش مردم و ه ب

استراحت کرده رفع خستگی کنند و آماده برای حرکت  کرد تا سربازان او

 4 بسوی فارس شوند.
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  فتح پارس :

یعقوب دست به فعالیت  در شیراز علی بن حسین برای جلوگیری از  

نوشت و طی آن « ایاس » حاکم اهواز بنام  یی به نخست نامه  .شدیدی زد

بر ضد اسالم و بر ضد خلیفه قیام کرده و  دشمنی » چنین اطالع داد : 

کرده است و اکنون قصد دارد  جسارت را تا آنجا رسانیده که کرمان را فتح 

دست اندازی  زمین های دیگری  فارس را نیز بگیرد و شاید در آینده بسر

رفتن بغداد داشته باشد و درخت اسالم براندازد و تخم کفر . شاید نیت کند

با سپاه خود به  برافشاند ، باید باین فتنه پایان داده شود. پس بهتر است تو 

 «1بانفاق کار او یکسره سازیم .  شیراز بیایی تا

اهواز رسانید و حاکم اهواز با رسیدن  فرستادۀ مخصوص نامه را به 

کرد. علی بن حسین تا  شیرازبسیج خود را بسوی نامه علی بن حسین سپاه 

که در « کفچان » ، اقدامات دیگری نیز کرد و با طایفه یی بنام رسیدن ایاس

حساب می ه اطراف شیراز سکنی داشتند تماس گرفت . این طایفه از کفار ب

بن  آمدند. و بحالت نیمه و حشی زندگی میکردند . معلوم نیست که علی  

ازد و درخت اسالم لیفه که وظیفه داشت تخم کفر را بر اندحسین کارگزار خ

، به چه دلیل حاضر به همکاری با گروه بت پرست که سازد را بارور 

بود؟  باید گفت که علی بن حسین و دیگر  مخالف عقاید او بودند ، شده 

اسالم باشند در اندیشة حبیب  کارگزاران عرب قبل از آنکه در اندیشۀ عقاید 

ند و همینکه موقف خودشان یا ثروت و دارائی آنها بخطر می افتاد ، خود بود

یاد اسالم می افتادند و از دست دادن  سیم و زر خود را، از دست دادن  به 

 پنداشتند. دین می 

کوشان ( رابطه برقرار کرد و  –بهر حال او با طایفه کفچان ) کوچان 

دیری نگذشت که ایاس هم  حاضر به همکاری با دشمنان خود شدند. آنان نیز 

رسید و این سه گروه برای جلوگیری از یعقوب شیراز  از اهواز به شیراز 

» اردو زدند . زیرا رود « کر » رود  و در کنارة غربی    2را ترک گفتند.
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می شود و عبور سپاه  در واقع یک نقطه سوق الجیشی مهم محسوب « کر

است ، از  رود به شیراز نزدیک  یعقوب از آن به سادگی امکان نداشت . این

یعقوب وقتی نزدیک    1حدود اصطخر میگذرد و بدریاچه بختگان می ریزد.

رودخانه رسید ، باتفاق یکی از همراهان به دیدن رودخانه رفت. یکی از  

 « 2 حسین باو دشنام میداد، ولی او خاموش بود. اتباع علی بن 

یعقوب در عبور از  بگفته ابن خلکان ، علی بن حسین که دید  

است  ای رویگر زاده بهتر » رودخانه متفکر است از آن طرف فریاد زد: 

ز دیگ و کاسه و قلع به میان بجای لشکر کشی و جنگ ، صحبت ا

عد لشکریان خود را کنار . روزدبوب چیزی نگفت و بازگشتیعق    «3.آوری

دراین  دواب و چارپایان فراوان بود ، ، همراه  لشکریان رود آورد

کس نمیدانست برای چه  لشکرکشی همراه یعقوب همه جا صندوقی بود که  

را از  منظور است. یعقوب دستور داد  بارها  بر زمین گذراند و زین ها 

اسپ بر دارند و بر اسپ های لخت سوار شوند، همه اطاعت کردند و هر 

ی بزرگ دستور داد بکار بردند، بعد صندوق را گشود و از ان گرگ سگ چه 

 را در اب انداختند.« گرگ سگ »به دستور یعقوب  بیرون جست. 

سیستانیان می خندیدند و چون  اتباع علی بن حسین برین حرکات  

عبور کند، هر  تصور نمیکردند که سپاه یعقوب بتواند از رودخانه خروشان 

. گرگ سگ شروع کرد  به شنا نمودن و فت و میخندیدیک چیزی میگ

یعقوب اسپ خود را به آب زد و به پیروی از او سواران عنان بدنبال آن  

رها کرده شنا کنان در حالیکه نیزه ها را در دست داشتند  اسپ ها را در آب 

علی بن حسین چون دید یعقوب و سپاهیان  بدنبال سگ از رودخانه گذشتند . 

 گذاشتند مبهوت شد و نزد دلیر او با تهور رودخانه خروشان را پشت سر 

برای مقابله و  اما هر تدبیری  خود برگشته، آماده کارزار گردید،سپاهیان 

تقویت روحیات سپاه خود سنجید کارگر نیفتاد، تازه هنگامی که موفق به 

جمع و جور سپاه خود گردید ، لشکریان یعقوب برق اسا بر آنها  تاختند و تا  

  رسیدند .  آخر سپاه علی 

                                                 
1
 16باستانی پاریزی ، یعقوب لیث ، ص  - 
2
 57، ص  12ابن اثیر ، ج  - 
3
 ( 451، ص 5) وفیات االعیان ج  168یعقوب لیث ، ص  - 



 188                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

کردند و  درغم نجات خود بود جا تهی سپاه علی بن حسین که هر یک

لشکر علی بن حسین پانزده هزار تن بود ، حمله   1.کردند بطرف شیراز فرار 

. بخانة خود نرسیدو از پیادگان کسی  یعقوب روز پنجشنبه شروع شد 

عصر همان روز دسته  سواران علی منهزماً چنان با شتاب گریخته بودند که 

رساندند.  و برخی از فراریان خود را باهواز جمعی وارد شهر شیراز شدند 

. خود علی بن حسین نیز سه سپاه علی به پنج هزار نفر رسدند عدة مقتولین

ضربه خورد که بر اثر این ضربات زره از تنش فرو ریخت و از اسپ  

یعقوب ابتدا می خواستند او را بکشند ولی منصرف شده او  پائین افتاد. یاران 

سربازی که او را اسیر کرده بود نزد یعقوب     2وب بردند.را زنده نزد یعق

. سرباز پول را نگرفت و داد ه هزار درهم به سرباز جایزه آمد. یعقوب د

اسیر کرده بیاورم  گفت من این سگ کثیف را یافته و وظیفه داشتم که او را 

با  و بیش از این کاری از من ساخته نبود آنگاه بازگشت. یعقوب ده تازیانه 

دست خود بر سر و روی علی بن حسین زد و سپس او را به حاجب سپرد و 

 ریش او را گرفت و از خیمه بیرون برد.  حاجب 

رطل  20گران ) که  یعقوب سپس دستور داد تا علی را در زنجیری 

دو را در  کیلو گرم ( مقید ساختند و با طوق بن مغلس هر  30 –وزن داشت 

  3طوق در این سفر همراه یعقوب بود.یک خیمه نگاهداشتند. چه 

  

   هدیه یی برای خلیفه و ثروتی برای سیستان :
 

پیروزی به شیراز وارد شد و شب در کوی و برزن  اینیعقوب پس از

صبح مردم را امان داد. مردم نیز آرام گرفتند و  به گردش پرداخت و 

و فرمان داد تا مسجد جامع حضور یافت  بازارها را گشودند. بعداً یعقوب در 

در شیراز دو روز دوام یافت.  خطیب بنام المعتز خطبه بخواند. توقف یعقوب 

اثاثیۀ خانه او را  عمرو برادر یعقوب به منزل علی بن حسین رفت و فرش و 

ضبط کرد و چون خزاین علی را نیافت ، خود علی را بمنزل برد، او در 

                                                 
1
 168یعقوب لیث ص  58 - 57ص  1ابن اثیر ، ج  - 
2
  همان اثر ، همآنجا - 
3
 ( 451ص  5) وفیات االعیان  ج  171یعقوب لیث ، ص  - 
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هان یعقوب بعد از فتح شیراز هر آنجا هزار بدرۀ زرنشان داد. بالنتیجه همرا 

درهم دریافت داشتند. عمرو برادر یعقوب ، علی بن حسین را به  کدام سیصد 

بر روی شقیقه  1داشت . دو بیضة او را فشرده و جوزتین انواع عذاب معذب 

نشان دهد . علی گفت هر چه داشتم از من  او فشار دادند تا خزاین خود را 

دینار قیمت آن بود ، ضبط  مرا که چهل هزار  گرفتی ، حتی فرش زیر پای

 40زنجیری بوزن  کردی . دیگر چه می خواهید؟ باز او را عذاب دادند و 

خانة  کیلو گرام ( بر گردنش نهادند. علی ناچار آنرا به ذخیره  60رطل )

دیگری هدایت کرد که از آنجا چهار هزار درهم و مقدار زیاد جواهر بدست 

نمودند « حسن بن علی » شکنجه او ادامه دادند و او را تسلیم به  آوردند. باز 

زد و عذاب داد و ناسزا، و همچنین طوق بن  ، او نیز علی را تازیانه ها 

 2 یک بند زندانی کرد. مغلس را هم شکنجه داد و سپس هر دو رادر 

سپس یعقوب برای توجیه رفتار خود نامه  یی به خلیفه المعتز نوشت   

ده باز سفید ، چندین » فرستاد که از آنجمله بود: هم ضمیمه  و هدایایی

مرکبان نیکو و بازان شکاری و  و »   «3بازابلق چینی ، و صد نافچه مشک 

 « 4  .فور ، و آنچه ملوک را بایدجامهای مرصع و مشک و کا

سفر جنگی یعقوب به فارس که با شدت و سختگیری فراوان همراه 

 255تا جمادی االولی  254ه طول کشید )ذی الحجه ما بود ، نزدیک به پنج 

  هجری ( . 

 255پس از این فتوحات روز شنبه  دو شب مانده از جمادی االول ) 

مشرق نهاد و به سیرجان مرکز کرمان بازگشت .  هجری ( روی بجانب 

بصورت اسیر همراه او بودند. چون  علی بن حسین و طوق بن مغلس نیز 

مردم دستور داد به  نشان دادن فتوحات خود در نزد  بکرمان رسید ، برای

علی بن حسین و طوق بن مغلس لباس های رنگارنگ و چادر و قچور) 

دوالق ( بپوشانند. سپس آنهارا در شهر کرمان بگردانند.این دستور عملی  
                                                 

1
را بشر شششقیقه آدمشی فشششار میدادنششد و  "جشوزتین" وسششیله مجشازاتی بششود کششه دو قطعشه فلششز بششکل چششار مغششز - 

 ناچار میشد به گناه خود اعتراف کند. د که شخص آنقدر دردناک بو
2
، ده بشششاز  59ص  12ابشششن اثیشششر ج  (،  172) بحوالشششه یعقشششوب لیشششث ص  451ص  5وفشششات االعیشششان ج  - 

 صد من ُمشک و غیره شکاری سفید ، یک باز ابلق و 
3
   204تاریخ سیستان ، ص  - 
4
  ( 452، ص  5)وفیات العیان ج ،  173یعقوب لیث ، ص  - 



 190                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

از کرمان متوجه  گردید وبعد ازاین فضیحت دوباره پای آنانرا دربند کرد و 

   1سیستان شد.

گفته اند ثروتی که یعقوب از سفر جنگی فارس و کرمان بدست آورده 

مینوسند : که چهار صد خروار سیم و زر « احصاء نبود آنرا عد و » بود: 

و چهار صد خروار ظروف زرین و  هزار »قولی و ب 2ومالهای فراوان

و هزار اشتردون خر و  پنج هزار استر » درحالیکه   «3سیمین بدست آورد.

پنج روز  همراه داشت. روز پنجشنبه   «4اسپ تازی و دیگر مال ها رمه و

مردمان سیستان » هجری به سیستان اندر آمد و  255باقی از رجب سنه 

  «5کردند و یعقوب به سیستان آرام گرفت. شادی 

دربارة نتایج این لشکر کشی  یعقوب باید گفت که دشمنان یعقوب بعد   

دستگاه خالفت عباسی متوجه شد که خطری بزرگ شدند.  از این وقایع بیدار 

محمد بن طاهر هم دانست که هیچ قدرتی در  از سیستان متوجه بغداد است . 

دیگر چون ثروت و پولی  ب مقاومت کرده نمی تواند. از جهت وبرابر یعق

حصیر  با بسیاری از مردم که تا آنروز بیشمار از اطراف به سیستان رسید 

شدند و  روزگار میگذرانیدند ، صاحب ثروت و مالی بافی و شکار ماهی 

  رفاهیتی در جامعة سیستان پدید آمد . 

 

  غزنین و گردیز به قلمرو یعقوب در می آیند : 

پس از آنکه یعقوب از سفر فارس به سیستان بازگشت ، اطالع یافت 

« رُخد ، رخج » بست زندانی بود، گریخته و در که پسر رتبیل که در 

. یعقوب با شنیدن این گذاشته است آورده و بنای طغیان  زرگ گردسپاهی ب

و سپاهیان  6شتگما خبر حمدان بن عبدهللا را به جانشینی خود در سیستان 

خود را که به اصطالح هنوز گرد از تن نه شسته بودند ) پنج ماه پس از 

 255ورود به سیستان ( برداشت و متوجه رخد ) کندهار ( شد) ذیحجه  
                                                 

1
 74زندگانی یعقوب بن لیث صفار ، ص  - 
2
 173یعقوب لیث ، ص  - 
3
 214تاریخ سیستان ، ص  - 
4
 214تاریخ سیستان ، ص  - 
5
 215تاریخ سیستان ، ص  - 
6
 139گردیزی ، زین االخبار ، حبیبی ، ص  - 
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غزنین و از ه رتیل با شنیدن خبر حرکت یعقوب از رخد ب ی (. پسر هجر

به غزنین رفت  و زابلستان بگرفت  آنجا بکابل عقب نشست. یعقوب از رخد 

با ابو منصور افلح بن  و شارستان غزنین را بپا افگند و آنگاه بگردیز آمد و 

کرد، تا  محمد بن خاقان که امیر گردیز بود، جنگید و بسیار زد و خورد 

جمعی به میانجی افتادند و ابو منصور گروگان داد و ضمان کرد که هر سال 

یعقوب به تعقیب پسر رتبیل بر آمد   «1هزار درم خراج به سیستان فرستد. ده 

پیش رفت، اما در همین آوان وضع  ظاهراً شش گاو(«)خاشاب  » و تا حدود 

 .فتاد و راه مسدود شدبسیار ا هوا بهم خورد و چون فصل سرما بود، برف 

همآنجا به  یعقوب پی برد که پیشروی بسوی کابل بسود او نیست ، لذا از 

برخورد کرد و « خلج » سیستان باز گشت . در باز گشت یعقوب با مردم 

مواشی و برده بسیار از آنها گرفته با خود به سیستان آورد ، که از آن میان  

صحیف شده  سکزی خواهد به نظرمن کلمه سبکری شکل ت«)سبکری» 

غالم یعقوب لیث بود،وهمین مرد بعدها حاکم فارس شد و بر اوالد  « بود؟

  2عمرو لیث عصیان کرد.

 

  دومین سفر یعقوب بسوی کرمان و فارس : 

در خالل این مدت تغییرات تازه یی در بغداد پدید آمد . المعتمد بجای 

دامات یعقوب مخالفت داشت . معتز بخالفت نشسته بود. این خلیفه با کلیه اق

حکومت خراسان را بنام محمد بن طاهر صادر کرد  او در وهلة اول فرمان 

نواحی اطراف آن را نیز جزو قلمرو   و در این فرمان حکومت سیستان و 

برسمیت نشناخته  طاهریان شمرد و در واقع حکومت یعقوب لیث)عیاران( را 

کم جدیدی از دستگاه خالفت در بود. برای نواحی فارس و کرمان نیز حا

نظر گرفته شده بود . یعقوب متوجه شد که دستگاه خالفت معتمد با او روی  

چه گنجانیدن حکومت سیستان در فرمان حکومت خراسان،  خوش ندارد، 

طاهری بر ضد او حساب میشد که همه این کارها  برانگیختن مجدد خاندان 

عقوب بفکر افتاد که بهر حال باید ی برای یکسره کردن تکلیف یعقوب بود. 

                                                 
1
 6گردیزی،زین االخبار،ص - 
2
 ببعد ، 215  - 217تاریخ سیستان ، ص   - 
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یک سفر جنگی  تکلیف کرمان را یکسره کند ، بدین جهت به منظور انجام 

 طاقت فرسا، امور سیستان رابه افرادواشخاص ذیل تفویض کرد: 

مرزبان را جانشین خود ساخت ، فضل بن یوسف  حمدان بن عبدهللا  

هجری عثمان بن  255 چون در سال را سپاهساالر سیستان کرد ، و ضمناً 

ابراهیم بن داود یکی از  عفان پیشوای بزرگ روحانی سیستان درگذشته بود، 

نماز او را صادر  اکابر روحانیان را بجانشینی او گماشت و فرمان خطبه و 

کرد . همچنین بیت المال و امور مالی را به اسماعیل بن ابراهیم سپرد و 

را میدانست تا از جهت کرمان ) پشت زی 1 آنگاه راه کرمان در پیش گرفت. 

 . حمله بر خراسان برایش مقدور نیستراحت نباشد، امکان  سر ( مطمئن و 

یکی از نزدیکان « حرث بن سیما »   محمد بن واصل که به همراهی 

این نکته بود که پایداری  خلیفه ، حکومت کرمان و فارس یافته بود، متوجه 

طرف معتمد  کار عبث است و ظاهراً از  در برابر حمالت برق آسای یعقوب

نیز باو در این باب توصیه شده بود که با لطایف الحیل کار یعقوب را یکسره 

چون خبر استیالی محمد بن واصل بر مملکت فارس به یعقوب رسید » کند: 

دیگ طمع بجوش آورده، از سیستان بجانب فارس تاخت . محمد بن  ، یعقوب 

وب وحشت داشت ، ابوبالل مرداسی ) مامای خود یعق واصل که از حمالت 

یعقوب فرستاد. و یعقوب مسالمت نامه  ( را از راه هرمز بشفاعت خدمت  

محمد بن واصل ارسال  یی به همراه چند تن از نزدیکان خود در جواب 

بیخبر بغتتاً  داشت . محمد در خیال غدر افتاده ، فرستاده ها را حبس کرد که 

» او را تباه کند. چون از شولستان گذشت و نزدیک  ردهبر سپاه یورش آو

شد بعلت گرمی هوا و عبور از راه های سخت جمعی از همراهان « بیضا  

گرسنگی بمردند . و این خبر که به یعقوب رسید ، سران  او از تشنگی و 

را « ابو بالل مرداسی » قضیه را بایشان بگفت:  خود را جمع کرده و 

بن واصل چون غدر نمود، البته به  یح داد که محمد احضار کرد و توض

 «2نمود. عقوبت آن گرفتار شود. سپس روی بجانب محمد 

                                                 
1
 314،چاپ دوم،ص191اپ اول ص یعقوب لیث ،چ - 
2
 315یعقوب لیث،چاپ دوم،ص - 
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در نخستین جنگی که در گرفت، پیروزی نصیب یعقوب شد ، محمد   

امان خواست و یعقوب نیز او را امان داد. پس از آن محمد به  بن واصل 

آمد و هدیه و اموال  یعقوب برداری به پیشواز  فرمان  عنوان اطاعت و

حملة معنوی موفقیت آمیز خود  بسیار آورد. در اینجا بود که یعقوب نخستین 

آن روز فرمان  را بر ضد دستگاه خالفت وارد ساخت و آن این بود که تا 

ساعت  حکومت خراسان و سیستان از طرف خلیفه صادر میشد ، اما از  این 

حکومت فارس را از طرف یعقوب بنام به منشی خود دستور داد تا فرمان 

اما «  1.یعقوب پارس او را داد» واصل بنویسد و بدین طریق  محمد بن 

این محمد بن واصل مجدداً بر ضد یعقوب اقدامات  ، چنانکه بعداً خواهیم دید

  یعقوب به فارس و بغداد شد .  شدیدی کرد که منجر به آخرین سفر 

 

  : برادر خلیفه نزد یعقوب می آید

یعقوب پس از این پیروزی ، برای انکه نظر دستگاه خالفت را جلب 

پیکی بجانب دربار معتمد فرستاد و هدیه هایی بسیار همراه  نماید، نامه یی و 

هجری  257زرین و سمین بود ) ربیع االخر  کرد که از آنجمله پنجاه بت 

پرستان آن  کندهار (و از بت یعقوب این بت ها را از کابل، رُحذ )   2(.

بود که خلیفه  نواحی همراه آورده بود . یعقوب در نامة خود تصریح کرده 

این بتها را به خانه کعبه بفرستد تا در آنجا ذوب کنند و پول انرا برای 

آسایش زوار و حجاج بکار برند . پس از آنکه رسول و هدایای یعقوب نزد 

هد او نیز بود، به عنوان خلیفه برادر خود موفق را که ولیع معتمد رسید ، 

سه تن از رجال بزرگ دربار خود یعنی  رسول نزد یعقوب فرستاد و 

و  3 طغتا را همراه او کرد. اسماعیل بن اسحاق قاضی و ابوالسعید انصاری و 

فارس بخدمت  این افراد از امرای بزرگ درگاه خالفت بودند. اینان در 

خارستان و فارس و کرمان و یعقوب رسیدند. خلیفه فرمان حکومت بلخ و ط

سیستان و سند را نیز همراه ایشان برای یعقوب فرستاده بود . البته همان  

یفه گرفته که بیشتر آنها را یعقوب قبل از رسیدن فرمان خل شهرها و ایاالتی 
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رسوالن را بنواخت و خلعت و هدیه به  دریافت و  بود. یعقوب فرمان را 

  1 .سیستان بازگشت د و خود نیز به نیآنان داد و همه را بازگرا

  

  :  خامیان و بلب کابل،تسخیر

رام کردن طغیان مجبور شد جهت آسیستان ،  به پس از ورودیعقوب 

د ) ربیع االول نه برای سومین بار بجانب  شرق روی یل ) کابلشاه ( بپسر رت

« نای المان »یل به قلعة برسید ، پسر رت هجری ( و چون بزابلستان  258

نگهداشت تا اینکه ناچار  محاصره درپناه برد و حصار گرفت و یعقوب او را 

 2.دی کرشد و او را بند تسلیم

تا ان اسالم در آمد،چه با تسلیمی ودستگیری پسر رتبیل کابل به قلمرو 

تا فاتحین عرب  .کابل و کابلشاه دست یابند روز مسلمین نتوانسته بودند بر 

بودند کابل شاه را مغلوب و  نی موفق نشده در هیچ زماقرن سوم هجری 

جبال هندوکش   اوراء سرزمین او را به قلمرو اسالم در آورند و اسالم را تا م

فتح  ، فقط در قرن سوم هجری، یعقوب بود که این سرزمین  را توسعه بخشند

. پیداست که چنین ملحق ساختو آنرا بطور محکمی به ممالک اسالمی دکر

چه اهمیتی میتوانست باشد و ارزش این کار، یعقوب را تاچه  موفقیتی دارای 

   جلوه بدهد.  میتوانست اندازة بزرگ و مهم 

 بامیان ابتدا. طریق بامیان قصد بلخ کرد فتح کابل ازازبعد  یعقوب    

داود بن عباس فرار کرد و مردم  و بعد سوی بلخ کشید ، حاکم بلخ   .رابگرفت

» مسخر کرد و  یعقوب در اولین حمله بلخ را در کهندژ حصار گرفتند . 

گردیزی  بروایت   3  «شد بر دست سپاه او و غارت کردند. ردم کشتهم بسیار

تمام بناهاهی را که داود بن عباس  »، کار دیگر یعقوب در بلخ این بود که :

هاشم ماهجور در بلخ ساخته بود ویران کرد و در جملة این ویرانی  بن 

بودائی بوده است ( نیز  معبد زرتشتی یا -بلخ ) طاهراً  « ادنوش» تمان ساخ

   4 .ویران شد
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 هجری 259این خلکان ورود یعقوب را ببلخ در جمادی االول سال 

هجری  257اثیری و طبری و گردیزی فتح بلخ را در سال  ولی ابن    نوشته،

آمده نیز در همین وقت به تصرف یعقوب در ظاهراً بخارا   1ضبط کرده اند.

. اما طاهریان به یعقوب تسلیم شد انده است و رافع بن هرثمه حاکم دست نش

خود راند و رافع به  یعقوب او را که ریش دراز و منظری زشت داشت از 

  2.کرد همین سبب بعد ها بر ضد او قیام

گردیزی ) بن بشیر یعقوب پس از فتح بلخ محمد بروایت تاریخ سیستان،

رات به هرات رفت وحاکم همت بلخ گماشت و آنگاه محمد بن بشر( را بحکو

با  رات فرارکرد و یعقوب به هرات در آمد وعبدهللا بن محمد بن صالح از ه

برآنست که یعقوب بعد از فتح  ولی ابن اثیرمردمان به نیکوئی رفتار نمود.

( را بگرفت و بند کرد و از )کابلشاه یلبدر آنجا رت کابل روی آورد . ه ببلخ 

خلیفه روانه کرد که چندین بت کابلی  رسولی با هدایا گرانبهای سوی  آنجا

جا در آن  یکسال آنها بود . سپس بجانب بست حرکت کرد و مدت  ءجز

ساالران  اقامت گزید. علت اقامت او را ابن اثیر این طور میگوید: یکی از 

ه کرداز او حمل  قبل او در آغاز عزیمت بجانب سیستان، بار و بنة خود را 

برای « پیش از من رخت می بندید؟» شد و گفت : یعقوب خشمگین بود

ر( مدت یکسال در همین از سفر منصرف شد و ) برای کیفر ساالران دیگ 

 3.گزید بست اقامت 

» پس از حبس کابل شاه   یعقوب» ولی گردیزی میگوید که :    

و او را بر مردمان بست خراج ها بر نهاد از هر نوعی  سوی بست شد و بر 

ر تمسخ آنکه اندر آن وقت ایشان بروی مردمان بست خشم بود ، به سبب 

    4«. [نده بودند]کرده کرد

میتوان حدس زد که چون ن اثیر و گردیزی بمقایسه روایت های ااز  

یعقوب قبل از حرکت یعقوب باروبنة خود را بسته و عازم  یکی از ماموران 

رب و حمله مردمان بست ) مخصوصاً ض سیستان شده و در راه  مورد 
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 140، زین االخبار، ص107ص  12ابن اثیر ج  - 
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این عمل خلجی ها بر  کیفر ه طوایف خلج ( واقع شده بود لذا یعقوب ب

جرایم در  ، و تا وصول این خراج و کرد مردمان بست انواع خراج معین

زیرا دو سه سال پیش که  بازگشته است، بست مانده است و سپس به سیستان

و زابلستان لشکر کشیده بود با یل برخد بیعقوب برای سرکوبی پسر رت 

  برو شده بود .  رو مقاومت خلجی ها 

 

  خروج عبدالرحمن در هرات : 

از ورود یعقوب به سیستان دیر زمانی نگذشته بود که خبر رسید در 

ده هزار تن از خوارج و مخالفین را بدور خود   1خارجی کروخ عبدالرحمن 

تاختها همی کند » ت پناه گرفته و اسفزار و هرا گردآورده و در کوهستانهای 

 «2عاجزند. و سپاهساالران خراسان و بزرگان از او 

یعقوب بجانب کوهستانات هرات براه افتاد ، فصل زمستان بود و هوا   

. ولی ناچار یعقوب به همه نیز زمین را پوشانیده بود سنگین سرد و برفی 

اندر شده و برف  او بکوه» پرداخت و  این سرما و برف باری بجنگ او 

هیچ بازنگشت بر آن  صعب افتاده و یعقوب اندر برف با او حرب کرد و 

بزنهار  مقهور گشت و » و چندان کوشید تا عبدالرحمن   «3 سرما و سختی.

آمد با چند تن از پیشروان ، چون: مهدی بن محسن و محمد بن نوله و احمد 

و چون را کرد یعقوب با آنان مدا  «4موجب و طاهر بن حفص. بن 

وجه و موقعیت مناسب داشت برای اینکه هم عمل  حوالی  عبدالرحمن درآن

داشته باشد و هم مخالفی را از خود  نواحی اسفزار و بیابانها را تحت نظر 

را باو داد و خود  راضی کرده باشد ، حکومت اسفزار و نواحی اطراف 

 بسوی پوشنگ رفت . 

روبرو شد .  واقعه تازه دیگری  در همین آوان یعقوب ناگاه با یک

عبدهللا سگزی بن محمد بن صالح که ظاهراً دربر انگیختن خوارج بر ضد 

                                                 
1
گردیشششزی و طبشششری و ابشششن اثیشششروی را  درتشششاریخ سیسشششتان نشششام ایشششن ششششخص عبشششدالرحیم ذکشششر ششششده ولشششی  - 
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2
 217تاریخ سیستان ص  - 
3
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4
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یعقوب دست داشت و از آمدن یعقوب به هرات بیمناک بود با دو برادر خود  

. در ه یعقوب تاخت و جنگی سخت در گرفتهواداران برسپا و گروهی از 

له کرد و با شمشیر خود زخمی به او یعقوب حم کشاکش نبرد عبدهللا بسوی 

پیروزی یعقوب خاتمه یافت و زخم  زد و فرار اختیار کرد. گرچه جنگ با 

معرکه جان سالم بدر برد  شمشیر بزودی درمان شد ، ولی عبدهللا سگزی از 

 1و در نیشاپور نزد محمد بن طاهر شتافت.

ال در خود را به هرات رسانید و مدت یکس پس ازاین واقعه یعقوب 

گرفتند و  آنجا باقی ماند. در این مدت مردم هرات از نزدیک با یعقوب تماس 

سخت فریفته او شدند و قول دادند با جان و دل فرمان او را گردن نهند و 

  کسی بر ضد او قیام کند .  نگذارند 

 

 استمالت از خوارج :

ن هنوز یعقوب در هرات بود که خبر رسید، بر اثر توطئه ایکه میا 

او را » طرفداران عبدالرحمن تکوین یافته بود یاران عبدالرحمن ، خوارج  

  «2ابراهیم بن اخضر را بر خویشتن ساالر کردند. بکشتند و 

ابراهیم نیز دانست که مخالفت با یعقوب نتیجه ندارد ، هدایایی بر   

رفت . یعقوب فرمان حکومت اسفزار را بدو داد و  داشت و خود نزد یعقوب 

را تحبیب کرده باشد و برای همیشه از  ی صحبتی برای اینکه او و خوارج ط

  گفت :  سر پیچی آنان خالص شود ، خطاب به ابراهیم 

، که بیشتر سپاه من و تو و یاران دل قوی باید داشت » 

شما اندرین میان بیگانه نیستید ،  مه خوارج اند و بزرگان ، ه

تیولی  یعنی بدین اقطاع و اگر بدین عمل که دادم بسر نشود ) 

که داده ام وضع خوارج رو براه نشود  و سر آنجام نگیرد ( 

من فرست تا روزی ایشان پیدا کنم ،  مردم زیادت نزدیک 

. این   دیوان شان برانم ، و هرچه از آن عمل خواهند بدهم 

، سرزمین های غیر مسلمان کوهها و بیابانها ثغر هاست) مرز

                                                 
1
 1، ح119سیستان ، ص ، تاریخ  140زین االخبار  - 
2
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ان نگاه باید داشت ، که ما قصد والیت بیشتر دشمن ( که شما از 

بود ، و مرا مرد بکار  داریم و همه ساله اینجا حاضر نتوانیم 

ریان منید و این مردم تو بیشتر از هاست ، خاصه که شما همش

زرنج ( است و مرا به  از محالت حومۀ« ) ،لشکر بسکر » 

  «  1بدیشان آسیب رسانم. هیچ روی ممکن نیست که 

 

داشت : یکی آنکه خوارج و نارضیان سخنان یعقوب دو اثر مهم  این

یعقوب جلب میکرد. دوم آنکه ابراهیم سردسته آنان  را از جانب  را بطرف 

تا با دل قوی و خاطر جمع باز گردد. چنانکه بزودی  یعقوب مطمئن میساخت 

 و یعقوب»هواداران خود نزد یعقوب آمد.  ابراهیم در رأس گروهی عظیم از 

تا نامهاء  را فرمان داد همه یاران و مهتران شان را خلعت داد و عارض 

ابراهیم  . و بیستگانی شان پیدا کرد و مراتب ، و شان بدیوان عرض بنوشت

سپاه خوارج ( نام « ) جیش الشراه» را برایشان ساالر کرد و ایشان را 

الول سنه روز مانده از جمادی ا 13 –یعقوب به سیستان بازگشت  کردند و 

  2«هـ  259

» ا در زمستان ، بر خالف معمول ، پس از سالها و قرنه در آن سال   

یعقوب پس از « نانکه خرمابنان خشک گشت.چ برف بسیار افتاد به سیستان 

جانب غرب و شرق سیستان فراغت یافته  بازگشت به سیستان ، تا حدی از 

مسلط باشند، امکان  خراسان بود ، متوجه شد که تا خاندان طاهری بر 

که به توطئه  آرامش برای او فراهم نیست و هر روز احتمال این است  

خالفت از طرف این خاندان تهاجمی بطرف نواحی متصرفه وی صورت 

پس مناسب ان دید که ریشه را قطع کند و اساس را برافکند،  بگیرد . 

  افتاد  .  بنابراین بفکر تسخیر خراسان 

 

  :  نتقام از عبدهللا سگزیفتح نیشاپور وا
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قبالً گفتیم که عبدهللا سگزی با برادران خود از چنگ یعقوب فرار 

محمد بن طاهر رفته بودند . اینک بهانه ئی  از این  کرده و به نیشاپور نزد 

محمد سگزی به خراسان میروم ،  چه بهتر که بگوید : برای تعقیب عبدهللا بن 

هجری حفص بن   259ت هرات در شعبان بنابراین سه ماه بعد از بازگش

   1.  ساخت و راه نیشاپور در پیش گرفت زونک را در سیستان جانشین خود

طریق او از قهستان و قاینات بود ، عبدهللا سگزی که با عده یی »  

. در واقع جنبة تهاجمی هم داشت و او توانسته بود   بطرف نیشاپور رفته بود 

را محاصره هم بکند ولی علما و  مدتی آن شهر هنگام فرار به نیشاپور ، 

محمد بن طاهر  فقهاء واسطه شدند و بین او و محمد بن طاهر  صلح افتاد و 

همین  برای استمالت او حکومت قهستان و طبسین را به عبدهللا بخشید. شاید 

علت یعنی بخشیدن دو ناحیه نزدیک به سیستان به دشمن خونی یعقوب 

 که یعقوب بفکر حمله بخراسان و تسخیر نیشاپور بیفتد. بود موجب این شده 

سیستان و خراسان را بدون موانع طی کرد و عبدهللا  یعقوب فاصله میان  «  2

به نیشاپور رسانید . چون یعقوب به  نیز با اطالع از حرکت یعقوب خود را 

به نزدیک محمد بن  رسید ، رسولی « فرهادان » نزدیکی نیشاپور یعنی به 

دروازۀ  اهر فرستاد تا او را از نیت خود آگاه سازد ، اما وقتی رسول به ط

حاجب محمد گفت : بار نیست که امیر خفته است » کاخ آمد و بار خواست ، 

 «   3رسول گفت : کسی آمده کش از خواب بیدار کند. . 

محمد بن طاهر وقتی از خواب بیدار شد و از موضوع اطالع یافت ، 

عبدهللا بن محمد سگزی به مشوره پرداخت. عبدهللا بن  و  با رجال دربار

یعقوب ، دستگیری خودش ) عبدهللا ( است به  محمد که میدانست اولین شرط 

حرب کنیم ، محمد بن طاهر گفت :  سپاه جمع کن تا » محمد بن طاهر گفت:

یابد ، ما را بجان آسیب  ما با او بحرب بس نیائیم و چون حرب کنیم او ظفر 

  « 4سد.ر
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عبدهللا بن محمد سگزی چون وضع را چنان دید ، از نیشاپور بیرون 

و سپس نزد حسن بن زید علوی در گرگان پناهنده شد .  شد و به دامغان رفت 

رسول با سپاه خود حرکت کرده در برابر  یعقوب پس  از شنیدن گزارش 

سرهنگان و  زد. در اینجا اردوگاه « داود آباد » دروازة نیشاپور در محله 

فرار عبدهللا  عم زادگان محمد ، همه پیش یعقوب آمدند و خدمت کردند و از 

سگزی نیز یعقوب را آگاه ساختند . محمد بن طاهر ، ابراهیم بن صالح 

 مروزی را به رسالت نزد یعقوب فرستاده گفت :  

منشور عرضه کن  اگر بفرمان امیرالمومنین آمدی ، عهدء » 

رم ، و اگر نه ، باز گرد . چون رسول به تا والیت بتو سپا

یعقوب رسید و پیغام بگذارد ، یعقوب شمشیر از زیر  نزدیک 

  «1لوای من اینست. مصلی بیرون آورد و گفت : عهد و 

)از محالت معروف شهر ( فرود آمد ، و   سپس یعقوب به شادیاخ   

پس  رفت . پیشواز یعقوب  روز بعد محمد بن طاهر خود نیز سوار شد و به 

از آنکه بخرگاه درآمد و پذیرایی شد . یعقوب او را بباد مالمت گرفت و 

چون خواست باز گردد ، یعقوب به عزیز بن عبدهللا    2نکوهید. اعمال او را 

اینان را همه »    خود ، دستور داد که : ، یکی از سرداران عیار سپاه  

حمد بن طاهر و اد ، ممحبوس کن ! و عزیز همه را بازداشت و بندها نه

  3«.خواص او را تمام 

که با توجه   4هجری نوشته259گردیزی تاریخ این واقعه را دوم شوال 

یعقوب از سیستان ) ماه شعبان همان سال ( ، صحیح به  به تاریخ حرکت 

  نطر می آید . 

 

  خاندان طاهری :  

امد بر اساس یک پیشطاهر ذوالیمینین بود که خاندان طاهری سس مؤ

هارون الرشید در طوس  . پس از آنکه سلط شده بودتاریخی بر خراسان م
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امین از بغداد  وفات یافت، مامون در خراسان ادعای خالفت کرد، برادرش 

سپاهی بجنگ او فرستاد که این سپاه در ری توسط طاهر ذوالیمینین شکست 

جری ( ه 197خورد. طاهر به بغداد حمله کرد و شهر را محاصره نمود )  

ثمه سردار دیگر مامون پناه ببرد لذا  در زورقی نشست  امین خواست به هر 

فوشنجی که از ماجرا خبر یافته بود ، با  تا از دجله عبور نماید.  طاهر 

لب دجله ایستاد و چون  جمعی از سپاهیان خاصه خود ، در کمین گاهی بر 

و همان  دستگیر کردند امین به لب آب رسید آن سپاهیان بدو تاخته ،  او را 

شب یکی از غالمان طاهر وی را بقتل رسانید . روز دیگر طاهر سر امین 

بطرف مرو نزد برادرش مامون فرستاد و شهر بغداد را ضبط و ربط  را 

مامون به بغداد رفت و بخالفت نشست ، حکومت  نمود. سالها بعد که 

شاپور آمد و طاهر به نی هجری ( و  205خراسان را به طاهر داد ) 

خلیفه را  بحکومت نشست . چندی بعد طاهر خود بخیال استقالل افتاد و نام 

یعنی مامون را خلع کرد اندر خطبه روز آدینه در سال » از خطبه انداخت 

  «1.مان شب به فجاة ) ناگهانی ( بمرددویست و هفت ، و ه 

 وجاه مؤرخان گفته اناد کاه طااهر نسابت باه کشااورزان و روساتائیان ت 

داشت و عقیده داشت که دولات وقتای ثاروت مناد اسات کاه رعایاایش مرفاه و 

منعم باشند و راحت زندگی کنند. خزانه بخودی خود از وجود رعایاای مرفاه 

و متمکن ثروتمند می شود، زیرا در ایان صاورت خاراج و ساایر مالیاتهاا باه 

آساااانی جماااع آوری شاااده رعایاااا از روی میااال، اطاعااات سااالطان خاااویش را 

نماینااد. باارای درک احساسااات شااریف و انسااان دوسااتی طاااهر و توجااه او می

بحال کشاورزان خوبست این قمست از نامهً او را که عناوانی پسارش عبادهللا 

به خراج زمین توجاه کان ، رعایاا بای چاون و » نوشته است اینجا بخوانیم : 

 چرا آنرا می پردازند. پس تو آنارا بار طباق حاق و عادالت بار مباادی تسااوی

عمومی میان همه کسان که باید مالیات بدهند ، تقسیم کن . به هیچوجه نجیب 

را از آن بخاطر نجابتش معاف مدار و نه ثروت مند را بخاطر ثاروتش و ناه 

دبیر خاود را و ناه هیچیاک از نزدیکاان خاود را . ایان مالیاات را باه میزانای 

لعااده بار ماردم بیش از آنچه مردم میتوانناد بپردازناد، مگیار. عاوارض فاوق ا
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منه و در رفتار خود باا هماه ماردم حاق را مرعای دار ، زیارا باه ایان وسایله 

  1 «بتو و خشنودی عامه مردم تأمین می شود.بستگی آنهاعالقه و 

 

  نامهً تاریخی طاهر به فرزندش عبدهللا : 

 طاااهر یکاای از رجااال شااجاع و دور اناادیش و آگاااه در امااور مملکاات  

و او را در یی راکه طاهربرای پسرش عبادهللا نوشاته  داری بود. طبری نامه

توأم با میانه روی و انصاف در کار هاا توصایه کارده اسات  امورکشورداری

آن را احتاوا نماوده اسات . ایان ناماه  تااریخ صافحه 13،نقل کارده کاه درسات

دارای چنان محتوای سودمند و پر قاوتی اسات کاه هناوز هام راهنماای بسایار 

ایان ناماه را ابان   ی است که آرزوی رهبری مردم را دارناد.ارزنده برای آنان

خوشااحالم کااه  اقتباااس کاارده اساات. نیااز در کتاااب معتباار خود)مقدمااه( خلاادون 

برای نخستین بار آن نامه را من از تاریخ طبری ) به استثنای یک پراگراف 

که مفهوم ترجماه اش مغشاوش بودوهماان  پرگاراف را از کتااب ابان خلادون 

اینجا اقتباس میکنم به امید اینکه هموطناان ماا نیاز آن را بخوانناد و برگرفتم( 

دل ودماغ خود را بادان صافا وروشانائی بخشاند و بناام و اندیشاه هاای واالی 

برای آنکه از طارز فکار طااهر در اداره  شخصیت های تاریخی خود ببالند. 

قتباااس کشااور و توجااه او بحااال مااردم خااوبتر آگاااهی یااابیم ، آن را در اینجااا ا

 میکنیم :

   می باید نخستین چیزی که خویشتن را بدان وامی داری و کارهای » 

خویش را بدان منسوب میداری مواظبت نماز های پنجگانه باشدکه با مشردم 

ناحیششه خششویش بششه جماعششت کنششی و در او قششات نمششاز مطششابق سششنت هششای آن از 

و سجود و تشهد  اکمال وضو و آغاز از یاد خدا و قرائت آرام و انجام رکوع

جمشاعتی  0عمل کنی و در کار آن برای پروردگار نیت در سشت داششته باششی

را که همراه تو و زیر تسلط تو اند به نماز تر غیب کن و به انجام آن وادار 

کششن کششه نمششاز چنانکششه خششدای فرمششوده بششه نیکششی فرمششان میکنششد واز منکرمنششع 

لیشه و سشلم پابنشد بشاش و میکند.از پی این به سنت پیغمبشر خشدای صشلی هللا ع
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پیششرو خلقیششات آن، و از آثششار گذشششتگان پارسششا کششه پششس از وی بششوده انششد سششر 

 مپیچ. 

 و چون کاری بر تو رخ داد در باره آن از خبشر جشویی و تشرس خشدا و 

پای بندی بدانچه خدای در کتاب خویش نازل کرده از امر و نهشی و حشالل و 

یث از پیشامبر آمشده صشلی هللا حرام کمشک جشوی و نیشز ازپیشروی آنچشه در حشد

آنگاه در باره حادثه حقی را که خشدا بشر تشو دارد پشای دار . از  0علیه و سلم

عششدالت دربششاره آنچششه پسششند یششا نششا پسششند تششو اسششت و در بششاره مششردم خششویش و 

بیگانششه ماللششت نیششار . فقششه و فقیهششان دیششن و حششامالن کتششاب خششدا و آنهششا را کششه 

بهترین زینت مرد فقاهت در دین خدا است و بدان عمل می کنند بر گزین که 

طلب آن و ترویج و معرفت آن قسمت از فقه که مایه تقرب خدا می شود که 

فقه راهنمای همه نیکشی هاسشت و آمشر آن ، وضشع کننشده از همشه معاصشی و 

بدیها ست وبه وسیله آن به توفیق خدای ، بنشدگان را معرفشت خشدای فزونشی 

تب واال بشه دسشت مشی آیشد. بعشالوه اینکشه نمایشان میگیرد و به هنگام معاد مر

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 سشودمند تشر و ایمنشی بخشش » 

تششر و برتششر از میانششه روی نیسششت. میانششه روی موجششب رشششاد اسششت و رشششاد 

و توفیشق ، طریشق نیکشروزی اسشت. قشوام دیشن و سشنتهای نشان توفیق اسشت 

هدایت بخش به میانه روی اسشت ، آن را در همشه کشار هشا ی خشویش مشرجح 

بششدار ! در طلششب آخششرت و ثششواب و اعمششال نیششک و سششنن متبششع و آثششار رشششاد 

کوتهی میار ، که نیکی و فزون طلبی آن را اگر بخاظر خشدای و رضشای وی 

 رخانه کرامت وی باشد نهایت نیست . و همدمی با دوستان خدای د

 بدانکه میانه روی در کار دنیا موجب عزت است و محفوظ مانشدن از  

گناهششان کششه ، بششرای خویشششتن و یارانششت و سششامان دادن کارهایششت حصششاری 

بهتراز آن نداری . به میانه روی پرداز و ازآن هدایت جوی که کارهایت به 

و غیشر خواصشت بشه صشالح آینشد. بشه کمال رود و نیرویشت بیفزایشد و خشواص 

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 عملشی کشه بشدو مشی 

سپاری از آن پیش کشه کشار وی را معلشوم داری بشه تهمشت برمشدار کشه تهمشت 
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رویه توخوش گمانی  0ا گناه استزدن به بیگناهان و بد گمانی نسبت به آنه

با یاران باشد و بد گمانی نسشبت بشه آنهشا را از خویششتن دور کشن و بشر آنهشا 

مپسششند ، تششا خششدایت بششه کششار بششر آوردن و پششروردن شششان یششاری کنششد. و دشششمن 

خدای شیطان در کار تو رخنه ای نجوید که شیطان به اندک وهن تو چنشدان 

 که لذت زندگی را برتو تیره میکند. غم از بد گمانی بر تو بار میکند 

 بدانکشه از خششوش گمششانی قششوت و آسششایش مششی یششابی و بششه کمششک آن کششار هششای 

خویش راکه به سامان دادن آن دلبسته ای به سامان می بری و کسان را به 

محبت خویش وا میشداری بشه اینکشه در همشه کارهایشت بشا تشو راسشت باششند . 

بششا رعیششت مششانع از آنششت نشششود کششه خششوش گمششانی در بششاره یارانششت و رأفششت 

پرسشششی کنششی و در بششاره کششار هششای خششویش کششاوش کنششی و بششه کششار دوسششتان 

پردازی و احتیاط رعیت را بداری و در آنچه مایه قوام و صالح آن می شود 

بنگری. بلکه می باید پشرداختن بشه کشار دوسشتان و بداششتن احتیشاط رعیشت و 

بششه نششزد تششو ، بششر غیششر ان آن  نظششر در بایسششته هایشششان و آوردن لششوازم شششان

مرجح باشد . در همه کار ها ، نیت خشویش را خشالص کشن و خویششتن را از 

انحراف برکنار بدار . چون کسی که میداند که از اعمال وی پرسش میکننشد 

و در قبششال نیکششی ثششواب میدهنششد و از بششدی مواخششذه میکننششد کششه خششدای دیششن را 

و آن باشد و تائید آن کند به رفعت حصار کرده و مایه قوت ، و هرکه را پیر

میبرد پس آنها را کشه زیشر تسشلط تشو و رعیشت تشو انشد در راه دیشن و طریقشت 

 هدایت منسلک ساز!

 حدود خدای را در باره مجرمان بشه مقشدار جرمششان و اسشتحقا ق ششان 

بشششه پشششای دار و آن را معطشششل مشششدار و در راه آن سسشششتی میشششار ! در عقوبشششت 

ان کرد ، تأخیر مکن که این ، گمان نیک ترا در باره کسانی که باید عقوبتش

خویشتن به تباهی می برد. دربار ه کارهشای خشویش پشای بنشد سشنتهای روان 

بششاش و از شششبهت هششا و بششدعتها برکنششار بششاش کششه دینششت بششه سششالمت مانششد و 

مروتت بجای. وقتی پیمان کردی بدان وفا کن. وقتی وعشده نیکشی دادی آنشرا 

کشی را بپشذیر و آن را تالفشی کشن. از عیشب همشه عیشب ناکشان به انجشام ببشر. نی

رعیت چشم بپوش. زبان خویش را از سخن دروغ و نادرست بشدار و دروغ 

گویان را دشمن بدار. سخن چینان را عقوبت کشن کشه نخسشتین تبشاهی تشو در 

کششار حششال و آینششده ، تقششرب دادن دروغ پششرداز اسششت و جرئششت بششر دروغ ، کششه 
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ت و نادرست گویی و سخن چینی اوج آنست کشه سشخن دروغ سر گناهان اس

چششین بششه سششالمت نمششی مانششد و یششار وی از سششالمت دور میمانششد . آنکششه دل بششا 

 سخن چین دارد ، هیچ کارش به سامان نمی رسد . 

 اهل صد ق و صالح را دوست بدار، مردم شریف را در کار حق یشاری 

و از ایششن کشششار کششن ، ضششعیفان را کمششک کششن ، خویشششاوندان را رعایششت کششن 

رضائیت خدا را بجوی ، عز و جل ، و ثشواب وی را بخشواه و خانشه آخشرت . 

از اندیششششه بشششد و سشششتم بپرهیشششز و رای خشششویش را از آن بگشششردان و بیشششزاری 

خویش را از آن بر رعیت نمایان کن. و راه بردن ششان را بشه نعمشت عشدالت 

ا بشه راه هشدایت مابین آنها مطابق حق رفتار کن و معرفتی که تشر 0قرین کن

 میرساند. 

 به هنگام خشم آوردن ، خویشتن دار باش و سشنگینی و بشرد بشاری را 

مبشادا بگشوئی  0مرجح شمار. از تندی و بد فالی و غرور در کشار هشا بپرهیشز

مرا تسلط هست و هرچه بخواهم میکنم که این موجب کاستی رای و سستی 

را نسشبت بخشدای خشالص یقین به یکتای بی نیازاسشت . نیشت و یقشین خشویش 

دار. بدانکه که ملک از آن خدای است که بشه هرکشه خواهشد دهشد و از هرکشه 

خواهد برکند . نعمت داران صاحب قدرت که دسشت دولشت ششان گششاده اسشت 

اگششر نعمششت و احسششان خششدای راکفششران کننششد و بدانچششه خششدای شششان از فضششل 

گشر ششود و بشه خویش داده گردن فرازی کنند ، زود باششد کشه نعمشت ششان دی

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 عمشران والیشت و 

 تفقد امور و حفظ جماعت و کمک به درماندگان.

 بدانکه مالها اگر فزونی گیرد و در خزینه ها ذخیره ششود ، ثمشر ندهشد 

بهبود رعیت و اعطای حقو ق شان و رفشع حاجتششان بشه کشار رود، و اگر در 

نموکند و برآید و عامشه بشه کمشک آن بهشی یابشد و والیشت داران از آن رونشق 

پشس مشی  0گیرند و روز گار بدان خشوش ششود و مایشه عشزت و مناعشت ششود

باید که گنج خزینه های تو پخش مال در عمشران اسشالم و مسشلمانان باششد . 

میر مؤمنان را که به نزد تواند به کفایت بده ، سهم رعیشت را حق دوستان ا

به تمام ادا کن و لوازم اصالح امور ومعاش شان را عهده کشن. وقتشی چنشین 

کردی نعمت برتشو بمانشد و از جانشب خداونشد مسشتحق فزونشی ششوی ودر کشار 
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گرفتن خراج و فراهم آوردن مال از رعیت و قلمرو خویش توانشاتر باششی و 

به سبب شمول عدالت و احسانت به آسانی مطیع تو شوند و هر چه جماعت 

 را خواهی کرد به خوشدلی بپذیرند . 

 در باره آنچه که گفتم بکوش و مراقب آن باش که از ایشن مشال ، تنهشا 

آنچه در راه حق خرج شده باشد بجشای مشی مانشد. حشق سشپاس ، سپاسشداران 

ادا دنیشا و غشرور دنیشا ، هشراس را بشناس و بر این کار پاداش شان بده ، مب

آخرت را از یاد تو ببرد . و در باره آنچه بر تو فرض است تسشاهل کنشی کشه 

تسشاهل مایشه قصششور اسشت و قصشور مایششه ویرانشی. مشی بایششد عمشل تشو بخششاطر 

خدای و در راه خدای باشد ، تبارک و تعالی. امید ثواب داشته باش کشه خشدا 

مشام کشرده و بشا تشو تفضشل نمشوده . پشس در این دنیا نعمت خشویش را بشر تشو ت

سپاسدار باش و بدو تکیشه کشن تشا بشا تشونیکی و احسشان فزونتشر کنشد کشه خشدا 

 پاداش ، بمقدار سپاس سپاسداران و رفتارنیکو کاران میدهد. 

 در باره نعمت های کشه خشدا داده حشق گشزار بشاش از عافیشت و حرمشت  

ند ، به بدکار رحم مکشن روی مپیچ . گناهی را سبک مگیر، به حسود دل مب

، ناسپاس را رعایت مکن ، با دشمن مدارا مکشن، سشخن چشین را باورمشدار. 

خیانتکار را امین مشمار، فاسق را به کار مگمار ، پیشرو گمشراه مششو ، ریشا 

هیچکس را حقیر مششمار ، خواهنشده فقیشر را نومیشد  0کار را ستایش مگوی

ده ، از وعده تخلف مکشن . از مکن ، باطل را مپذیر ، به مسخره گوی دل م

فاجر بیم مکن ، خشم میار ، تجمل مخواه ، گردن فرازی مکشن ، بشه سشفهت 

مگرای ، در طلب آخرت کوتهی مکن ، با کسان عتاب میار ، با ترس و بشیم 

از ظشششالم در مگشششذر ، ثشششواب آخشششرت را در دنیشششا مجشششوی ، بشششا فقیهشششان بسشششیار 

از مشردم مجشرب و خردمنشد و مشورت کشن ، خویششتن را بشه حلشم وادارکشن ، 

صششاحب رای و حکمششت پنششد گیششر ، مششردم بخیششل و تنششگ نظششر را در مشششورت 

خویش دخالت مده و سخنان شان را مشنو که زیانشان از سود ششان بیششتر 

است ، در کار رعیت کشه مشی پشر دازی چیشزی از امسشاک ، تبشاهی انگیشز تشر 

 نیست . 

 اید ، مگر اندکی. اگر از بدانکه اگر حریص باشی کارت به استقامت نی

صشفای  0اموال رعیت چشم بپوشی و با آنها ستم نکنی دلبسته تشومی ششوند

دوستان با تفضل و عطای خوب پاینده میماند. از امساک بپرهیز و بدان کشه 
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امساک ، نخستین عصیان بود که انسان با پروردگار خود کشرد و عصشیانگر 

لی است کشه : و مشن یشو ق ششح به معرض زبونی است و این گفتار خدای تعا

( یعنشی : وهرکشه از بخشل 9نفسه فاولئک هشم المفلحشون. )سشوره حششر، آیشه 

پس راه بخشش را  0ضمیرخویش محفوظ ماند ، آنها خود شان رستکارانند

 به حق هموار کن و برای همه مسلمانان از نیت خویش نصیبی بنه . 

 رویشه و عمشل و بدانکه بخشش از بهترین اعمال بنشدگان اسشت و آنشرا 

سپاهیان را در دیوانهایشان و محل عملششان تفقشد کشن .  0طریقه خویش کن

مقرری شان را بده و در کار معاش شان گششادگی آر کشه بوسشیله آن حاجشت 

از آنها ببرد و کار شان برتو قوام گیرد و دلهشای ششان در اطاعشت و کشار تشو 

ه بشه سشبب صشاحب قشدرت را همشین نیکشروزی بشس کش 0خلوص و نششاط یابشد

معدلت و مراقبت و انصاف و توجشه و ششفقت و نیکشی و گششاده دسشتی مایشه 

رحمت سپاه و رعیت خویش باشد. محنت یکی از دو بلیه را به تکمیل بشاب 

 0دیگر و عمل بدان از میان بردار که انشاءهللا توفیق و صالح و فالح یشابی

 آن نیست . بدانکه قضاوت به نزد خدای اهمیتی دارد که چیزی همانند 

 قضاوت میزان خداست که اوضاع زمشین بوسشیله آ ن تعشادل میگیشرد . 

و به سبب عدالت در قضاوت و هم در عمل ، رعیت سامان مشی گیشرد و راه 

ها امن می شود و مظلومان انصاف می گیشرد و مردمشان حقهشای خشویش را 

ت و می گیرند ، معاش بهبود می یابد و حق اطاعت ادا می شود و خدا عافی

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. حشدود را بشه پشای دار ، 

عجله کمتر کن . از ماللت و اضطراب بدور باش. به قسمت قناعت کشن ، از 

یش سششود گیششر ، در خاموشششی خششویش اندیشششمند بششاش ، گفتششارت تجربششه خششو

استوار باشد ، بشا دششمن انصشاف کشن ، در قبشال ششبهه تأمشل کشن ، حجشت بشه 

تمشششام گشششوی ، در کشششار هشششیچ یشششک از رعیشششت دوسشششتی یشششا حمایشششت یشششا مالمشششت 

مالمتگری در تو اثر نکنشد ، تحقیشق کشن ، تأمشل کشن ، مراقبشت کشن ، بنگشر ، 

پروردگار خویش فروتن باش ، باهمه رعیشت مهربشان دقت کن ، بیندیش، با 

باش ، حق را بر خویش مسلط ساز ، در ریختن خون شتاب مکشن کشه خشون 

 به ناحق ریختن به نزد خدای اهمیت بسیار دارد . 
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ایششن خششراج را کششه رعیششت بششر آن اسششتقرار گرفتششه و خششدای آن را مایششه 

ب و خشم دششمن عزت و رفعت اسالم و وسعت و مناعت مسلمانان و سرکو

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. 

آن را از نجیب به سبب نجابتش و از تشوانگر بشه سشبب تشوانگری و از دبیشر 

چششه تحمشل پششذیر خشویش و هیچیشک از خاصششان خشویش بششاز مگیشر. بشیش از آن

باشد مگیر ، و تکلیف سخت منه ، مردمان را به حشق خشالص وادار کشن کشه 

 این همبستگی شان را محفوظ میداررد و رضای همه گان را فراهم کند. 

 بدانکه ترا والیشت داده انشد خشازن و حشافظ و رعشایتگر کشرده انشد مشردم 

ت آنهشایی کشه قلمرو تو را رعیت تو گقتند از آن رو که رعایتگر و سر پرسش

آنچه را به رضاییت وتوان خویش به تو میدهنشد میگیشری و بشه قشوام کشار و 

صالح و استقامت شان خرج می کنی ، پس در قلمشرو عمشل خشویش ، مشردم 

صاحب رای و مدبر و مجرب و خبیشر در کشار و دانشای سیاسشت و عفیشف بشر 

کشه عهشد آنها بگمار و در کار مقرری شان گششایش آر کشه ایشن ، در آن کشار 

کرده یی و به تو سپرده اند از حقو ق خاص تو است کشه نبایشد چیشزی تشرا از 

کارت مشغول دارد و از آن منصرف کند که وقتی آن را هدف خویش کشردی 

و به بایسته آن قیام کردی مسشتحق فزونشی نعمشت پروردگشارت ششوی و بلنشد 

اریشت آوازگی در قلمرو خویش ، رعیت نیکخواه تو ششود ، و بکشار صشالح ی

کننششد و بششر کششات سششوی شششهر تششو آیششد و آبششادانی در ناحیششه ات رواج گیششرد و 

فراوانی در والیت تو نمشودار ششود و خراجشت بیششتر ششود و اموالشت بسشیار 

شود و به وسیله آن در کار نگهداری سپاه نیرو گیری و عامشه را بشا عطیشه 

 دادن از جانششب خششویش خشششنود کنششی ، سیاسششت تششو مششورد سششتایش و عششدالتت

پسند دشمن شود و در همه کارت عادل شوی و نیرو مند و صاحب ابشزار و 

لوازم ، پس در این کار بکشوش و چیشزی را بشر آن مقشدم مشدار تشا سشر انجشام 

کششارت محمششود شششود . انشششاء هللا . در هششر والبششت از قلمششرو خششویش امینششی 

تشو  برگمار که ترا از کار عامالنت خبردارکند و رفتار واعمال ششان را بشرای

بنویسد ، چنانکه گویی به نزد هر عامل حضور داری و همه اعمال شان را 

اگششر خواسششتی بششه عامششل خششویش دسششتور دهششی در بششاره  0معاینششه مششی نگششری 

نتیجه ای که از آن منظور داری ، بیندیش ! اگر آنرا قرین سالمت و عافیت 
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ر و گرنشه دیدی و امید نیکی و خیر و بهتری از آن داشتی آن را به انجام بب

از آن دست بدار و با مردم روشن بین و دانا مشورت کن ، آنگاه لوازم آنرا 

فششراهم آر ، باشششد کششه مششرد در یکششی از امششور خششویش بنگششرد و آن را مطششابق 

دلخواه خویش بینشد و مصشمم ششود و دلباختشه آن ششود و اگشر در عواقشب آن 

 ننگرد مایه هالکت او شود و کارش را بشکند . 

 ر کششه خواسششتی کششرد دور انششدیش بششاش و بششا اسششتعانت خششدا در هششر کششا

نیرومندانه بدان پرداز و از پروردگار خویش در همه کار هایت خیشر بجشوی 

. کار امروز را به سر ببر و آنرا به فردا مفکن و بیشتر کار را به خویشتن 

کن که فردا را کار وحادثه هاست که ترا از کار امروزت که پس انداخته ای 

 میدارد .  مشغول

 بدانکه وقتی روزگذشت ، با هرچه در آن اسشت بشرود و اگشر کشار آنشرا 

مؤخر داشته باشی کار دو روز بر تو فشراهم ششود و چنانشت مششول دارد کشه 

از آن وامانده شوی ، اگشر هشر روز کشار آن روز بشه سشر بشری ، خویششتن را 

ن قوم را آزادگان و محترما 0آسوده کنی و امور حکومت را استواری دهی 

بنگر ، از صفای سیرت و بی خللی مودت شان در باره خویششتن و یشاری و 

نیکخواهی و خلوص ششان یقشین حاصشل کشن و آنهشا را جشزو خشواص خشویش 

کن و با آنها نیکی کن ، مردم خاندان ها را که به حاجت افتاده انشد بجشوی ، 

نشج حاجشت ن بشر، تشا از ربار مؤنت از ایشان برگیر و وضع شان را به سشاما

 بیاسایند. 

 در کار مستمندان و مسکینان و آنکه توان عرض مظلمه به تو نشدارد 

و حقیششری کششه طلششب حششق خششویش ندانششد ، بششه خویشششتن  نظششر کششن و از وی در 

کمششال خفششا پرسششش کششن و از صششلحای رعیششت ، کسششان بششه امثششال آنششان گمششار و 

ن بنگشری بشه دستور شان ده که حوایج و حاالت شان را بتو برسشانند تشا درآ

ترتیبی که خدای کارشان بسامان برد . جنگاوران و یتیمان و بیوه گان شان 

را بجوی برای آنها از بیت المال مقرری بنه و در کشار عطوفشت و نیکشی بشه 

آنها به امیر مؤمنان که خدایش عزیز دارد اقتدا کشن، تشا بشدین وسشیله خشدای 

 دهد.معیشت آنها را سامان دهد و ترا برکت و فزونی 

 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 مسشلمانان خانشه 
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ها به پا دار که پناه شان دهد و کسان بر گمار کشه بشا آنهشا مهربشانی کننشد. و 

ان را تششا آنجششا کششه بششه طبیبششان کششه بیمششاران شششان را عششالج کننششد و مقاصششد ششش

مردمشان را بسشیار بپشذیر و چهشره  اسراف بیت المال نینجامد بر آورده کن ...

خویشتن را به آنها بنمای و کشیک بانان خویش را از آنها به یکسشو کشن و 

با آنها تواضع و خوشروئی کن ، در پرسش و گفتار بشا آنهشا نرمشی کشن ، بشا 

کشن و چشون بخششش میکنشی ، بخشش و بزرگواری خویش بشا آنهشا عطوفشت 

خوشدل و آسان بخش باش نه جویای عوض و پاداش و دلگیر منت گشذار ، 

 که بخشش بدین ترتیب تجارتی سود آور است انشاء هللا . 

 از کار های دنیا که می بینی و آن صشاحبقدران و سشران کشه در قشرون 

گیشر. در گذشته با اقوام خود نابود شده انشد و پشیش از تشو رفتشه انشد عبشرت ب

همه احوال خویش به امر خدای متوسل باش و مطیع رضای وی باش و به 

شششریعت و سششنت وی عمششل کششن و دیششن و کتششاب وی را بششه پششا دار و از هرچششه 

 مخالف آن باشد و مو جب خشم خدا شود ، بپرهیز !

 از اموالی که عامالن تو فراهم می آررند و از آنچه خرج میکنند آگشاه 

راهم میار ، خرج مسرفانه مکن ، بشا دانششوران مجالسشت باش ، مال حرام ف

و مشششورت و آمیششزش کششن ، راغششب بششه تبعیششت از سششنت و اجششرای آن بششاش ، 

فضایل و معالی را برگزین . محترمترین همدمان و خاصشان تشو آن باششد کشه 

وقتی عیبی در تو دید مهابتت مانع وی نشود که آن را نهانی با تو بگوید و 

خبر دهد که اینان نیکخواه تشرین دوسشتان و یشاران تشو انشد . نقص آن را بتو 

عامالن و دبیران خویش را که نزدیک تو انشد بنگشر و بشرای هریشک از آنهشا 

وقتی معین کن که با نامه ها و گفتگو های خویش و حوائج عامالن و امور 

والیتها و رعیت پیش تو آیند ، آنگاه باگوش و چششم و فهشم و عقشل خشویش 

داز و مکرر در آن بیندیش و تأمل کن و آنچه را موافق دور اندیشی بدان پر

و خششرد اسششت بسششر بششر . و از خششدا ونششد در بششاره آن خیششر جششوی و هرچششه را 

 مخالف آن بود برای تحقیق و پر سش در باره آن پس فرست . 

 بر رعیت و غیر رعیت به سبب نیکی ایکه با آنها کرده ای منشت منشه 

ز وفشاداری و ثبشات و یشاری در کارهشای امیشر مؤمنشان و از هیچ کدامشان بج

مخواه و جز در قبال آن نیکی میار . این نامه مرا که بتو نوشته ام فهم کشن 

و در باره آن بسیار بیندیش و بدان کشار کشن و در همشه کشار هشای خشویش از 
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خدا کمک بخواه و از او خیر بجوی که خدا قرین صالح و اهل صشالح اسشت 

ر و بهترین رعیشت تشو آن باششد کشه موجشب رضشای خشدا و نظشام . بیشتر رفتا

دین و عزت و قدرت اهل دین وی و عدالت با معاهد و صلح اهل ملشت باششد 

. از خدا می خواهم که ترا اعانت و توفیق و هدایت و حفاظت نیکو بدهشد و 

تفضیل و رحمت خویش را بشه تمشام برتشو فشرود آرد و فزونشی و کشرم تشرا از 

شششتر و آوازه و کشارت را بششر ترکنششد . دششمنت را یششا هرکشه بششا تششو همگنانشت بی

مخالفششت و سششر کشششی میکنششد بکشششد و تششرا از جانششب رعیششت سششالمت بدهششد و 

شششیطان و وسوسششه هششای وی را از تششو بششدارد تششا کششارت بششه عششزت و قششدرت و 

  1« توفیق باال گیرد که خدا شنواست و اجابتگر.

 عبادهللا مطلاع شاد دساتورداد  گویندوقتی مامون ازنامه طاهر باه پسارش

اباو طیاب از کاار هاای » تا آن را برایش بخوانند پس از شنیدن ناماه گفات : 

دین و دنیا و تدبیر و رأی و سیاست و سامان ملاک و رعیات و حفاظ بنیااد و 

اطاعت خلیفگاان و بپاداشاتن خالفات چیازی نگذاشاته مگار آنکاه آنارا اساتوار 

ه را به عنوان یک دستور العمل برای تمام و بعد دستور داد تا آن نام« داشته

  2عامالن نواحی بفرستند. 

 واقعاااً یااک چنااین دسااتورالعمل جااامع و کاماال در اماار کشااور داری و 

مردم ساالری با درنظر داشت محتوا و خصلت نظام هاای اجتمااعی در عهاد 

فیودالیته از هیچیک ازخلفاء و امراء و پادشاهان عرب و عجم برجای نمانده 

ت کااه باا رهنمااود هااای ایان نامااه براباری و همسااری کنااد. اماا جااای تجااب اسا

اینجاست که چرا مؤرخین ما تاا کناون نخواساته اناد ایان پناد هاا و ایان انادرز 

هااای واال، انسااانی را در متااون تاااریخی کشااور باااز تاااب دهنااد تااا نساال هااای 

 مکتااب دیااده و درس خوانااده مااا از آن آگاااهی ماای یافتنااد و یاااد باازرگ مااردان

 سیاست و کیاست کشور را گرامی تر میداشتند ؟ 

 

 میگویند طاهر دفعتاً پس از آنکه اسم خلیفاه را از خطباه بار اناداخت و 

درمجمال التاواریخ میخاوانیم   آزادی قلمرو خاود را اعاالن نماود، فاوت کارد.

                                                 
1
 ۵70۵_ ۵۶92، صفحات  13محمدبن جریرطبری ، تاریخ طبری ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، جلد  - 
2
 ۵70۵، ص 13تاریخ طبری ، ج  - 
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مامون را خلع کرداندرخطبه روزآدینه در سال دویست وهفت ، و »که: طاهر

  1 «ناگهانی( بمرد.شب بفجاه ) همان

 گوینااد خلیفااه کنیزکاای همااراه طاااهرکرده وبااه اوگفتااه بودکااه هروقاات 

 متوجااه شاادی کااه طاااهر خیااال قیااام برضاادخالفت دارد، بااا زهااری کااه همااراه

  2 «و او همانشب طاهر را زهر داد. خواهی داشت او را از میان بردار.

 فت را طاهر این مرد مدبر و آگاه و شجاع، همان کسی که تخت خال 

مانند ابومسلم خراسانی، از فت و به مامون بخشید، سر انجام از امین گر

جانب خلیفه مامون مسموم واز میان برده شد. بعد از مرگ طاهر پسرش 

طلحه که او نیز مردی فاضل و خیری بود بجای پدرگماشته شد و پس ازچند 

  3قمری پدرودگفت. 213سال حکومت برخراسان زندگی را در

هـ ( و چون  207پسرش بحکومت خراسان نشست )  او طلحه  پس از

هجری وفات یافت .  213نشد، تا  در  قدرت تام یافته بود عزل او ممکن 

 230نشست و او تا  سپس عبدهللا بن طاهر برادرش بحکومت خراسان 

طاهر ثانی   گذشت طاهر بن عبدهللا موسوم به هجری حاکم بود . و چون در 

، محمد بن طاهر که پنجمین حاکم افت و پس ازفوت طاهرومت خراسان یحک

طاهری بود به حکومت رسید و هم او همان بود که فرمان کرمان را بنام  

  اسامی حکام طاهری بترتیب در این شعر آمده است :  یعقوب نوشت .

 

  طاهر و طلحه بود و عبدهللا        در خراسان زآل مصعب شاه        

  4 کو به یعقوب داد تخت و کاله ز طاهر ، دگر محمد دان      اـــب          

دولت طاهریان در نشر معارف اسالمی و بهبود وضع کشاورزی و 

اصالح سیستم آبیاری بذل مساعی نمود و حتی قانونی برای طرز استفاده از 

 آب توسط فقها تدوین نمود که تا عصر غزنویان از آن استفاده میشد.

 

                                                 
1
 ،3۵۴مجمل التواریخ والقصص، ص  - 
2
 1377چاپ 32۴باستانی پاریزی ، یعقوب لیث ،ص  - 
3
،  13۴۴وهانشد زهمشا ، چشاپ کابشل و. و. بارتولد ، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکشزی ، ترجمشه پ - 

 ۵708، ص  13، طبری ، ج۵7ص 
4
 187سعید نفیسی، خاندان طاهری، یعقوب لیث، ص  - 
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 یعقوب: خلع طاهر توسط

کرمان و رخج و زابلستان و فتح چنانچه گفته شد ، یعقوب پس از 

متوجه شده بود که کار سیستان وقتی بر او راست خواهد شد که  کابل و بلخ 

تکلیف آنجا یکسره شود . محمد بن طاهر که متوجه این  سرنوشت خراسان و 

را راضی و و پیوسته با وسایلی او  نکته بود بهانه بدست یعقوب نمیداد 

 سر سخت یعقوب بود، بن طاهر دشمن دلگرم میداشت. معلوم بود که محمد 

پوشنج و  طاهر را از سیستان و بست و  این یعقوب بود که دست زیرا 

هرات و کابل و رخج و کرمان کوتاه کرده بود و همه امرای طاهری را 

مام کاروان های نواحی رانده  ویا توقیف به قلعه ها تبعید کرده بود و ز ازآن 

. از این رفت بسوی سیستان متوجه ساخته بودنیشاپور می خراج را که بطرف 

ت کرمان را مماشات داشت و فرمان حکوم جهت با اینکه ظاهراً با یعقوب 

 خود را موقع بود که ضربۀ ا در باطن منتظر ، امهم برای او نوشته بود

ی به سیستان فرستاد در غیبت یعقوب سپاه حتی باریند .بریعقوب واردک

ولی موفق نشد. از طرف دیگر محمد بن طاهر کوشش داشت که از یعقوب  

خالفت شکایت کند  و نقاط ضعفی برای او بیابد و بارها نامه  در نزد دستگاه 

یکبار خودش نیز برای تعیین تکلیف به بغداد  های مفصل نوشت و حتی 

به یعقوب بد کند . یعقوب  نسبت رفت و کوشش بسیار کرد تا نظر خلیفه را 

فرصت و بهانه  که متوجه کار شکنی های محمد بن طاهر بود ، دنبال 

  میگشت تا سپاه خود را متوجه نیشاپور کند . 

پس از آنکه محمد بن طاهر دستگیر شد ، یعقوب دبیر و منشی خود ) 

صف بوده باشد ( را گفت : یادت هست روزی در اطراف  شاید محمد بن و 

ی االتو آنجا در ب ن صالح بن نضربود و بویرانه یی سر کشیدیم که از آ ستبُ 

و برای من خواندی و من گفتم : تو آنرا اجاق خانه ، دو بیت نوشته دیدی 

 یاداشت کن ! دبیر گفت : آری .   

را آورد و بر  یعقوب گفت : آن شعر را همراه داری ؟ دبیر آن بیت ها 

  یعقوب باز خواند : 

  خر و الصیحتهم علی االذقان     مان بآل بر مک صیحة    صاح الز
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  1یحل بهم من الرحمن  و بآل طاهر سوف بسمع صیحة       غضبا  

روزگار به خاندان بر مک صیحه ای زد که به آن صیحه  –) ترجمه 

مالیده شد. اما زود باشد شنیده شود که آل طاهر را نیز  صورت آنان بخاک 

 فرود آید.(  ای رحمان صحیه ای از غضب خد

یعقوب گفت : من آنروز برایت گفتم که : باید کسی باشم که داد مردم 

خاندان طاهری بستانم . اکنون " رو ، آن دو بیت بر محمد بن طاهر  از 

که چه باید ترا و حرم ترا تا سیستان روی و آنجا می  عرضه کن و بگوی 

: "المرد ند بگریست و گفتهر خواندطا باشی ، وقتی شعر را بر محمد بن 

گشتی نیست. ( اکنون فرمان  بازلقضاءهللا" ) بر خواست خداوند اعتراض و 

خواست های  و سپس   2و اندر دست اوئیم"  خداوند راست و ما بنده او ئیم 

یعقوب فرمان داد تا انچه » خود را طی نامه یی نوشت و به یعقوب فرستاد 

و فرمان داد که همی دهند و او را واهل  نوشته بود هر درمی را دو کردند 

را و آنکس ها را که برایشان خوش بود ، به سیستان  او را وندمأی او 

 «  3محبوس کردند.  فرستاد بزندان بزرگ بدر مسجد آدینه 

ابن اثیر تعداد حرم و کسانی را که با محمد بن طاهر به سیستان تبعید 

گردیزی این عده را هفتاد تن و تاریخ  ولی  4. تن مینویسند 160شده بودند ،  

 5. هجری ضبط میکند 259بن طاهر را دوم شوال  گرفتاری محمد 

طاهر پرسیدند سبب زوال  بعد از آن مشهور است که از محمد بن 

تفویض  شرب شبانگاه و خواب صباح و :» دولت شما چه بود ؟ گفت 

   «6منصب های عالی به غیر اهل.

 

خراسان را راضی و  مت داری ، نمیشد مردم با اینگونه روش حکو

حسن بن  آرام نگهداشت . بر اثر همین روش ، احمد بن عبدهللا خجستانی و 

های بسیار  به خراسان فتنه » زید علوی سر به قیام برداشتند و چنان شد که 
                                                 

1
 220تاریخ سیستان ، ص  - 
2
 221تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 221تاریخ سیستان ، ص  - 
4
 120ص  12ابن اثیر، الکامل، ج  - 
5
 ) طبع حبیبی ( 140 – 141زین االخبار ، ص  - 
6
 196یعقوب لیث چاپ اول، ص  - 
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برخاست و رنود و عیاران فرا کار ایستادند و به هر طرف یکی سر بر 

 «1 همه یعقوب لیث صفار بود.مقبلتر از  آورد و 

 

خبر پیشرفت  مردم نیشاپورو کسانی که پیشبین اوضاع بودند و   

یعقوب رامی شنیدند از او دعوت کردند که بخراسان روی آورد. در واقع 

این سفر یعقوب به نیشاپور تنها ارادۀ خود یعقوب نبود بلکه به تحریک  

طاهر نیز بوده است و اینان  نیشاپور و مخالفین محمد بن جمعی از اعیان 

ً نامه های به یعقوب  مینوشتند و یعقوب نیز با اطرافیان محمد ارتباط  مرتبا

محمد بن طاهر ( به یعقوب تقرب  اعیان روزگار دولت وی ) » داشت، چه 

که زودتر بباید  کردند و قاصدان مسرع ) تند رو ( فرستادند با نامه ها 

پادشاه  ما ، مقصود محمد بن طاهر است (  شتافت که از این خداوند ما )

هیچ کار می نیاید جز لهو تا ثغر ) مرز و سرزمین ( خراسان که بزرگ  

  « 2نشود. ثغری است بر باد 

 

   یکی بود!وعهد یعقوب خلیفه  عهد

 

ور رسیده بود، باری محمد بن هنگامی که یعقوب به دروازة نیشاپ

عقوب بپرسند که عهد و منشور خلیفه گفته بود : از ی به یاران خود  طاهر

طاهر، بد خواهان سر و صدا راه  دارد یا نه؟ پس از دستگیری محمد بن 

است و مردی  انداختند که یعقوب فرمان خلیفه ندارد و بدون حکم بغداد 

خارجی میباشد . یعقوب برای اینکه زمزمۀ شایعه پردازان را قطع کند ، 

ا جارچی در شهر و بازار براه افتاد و مردم را تدبیری اندیشید و دستور داد ت 

دعوت کرد" تا بزرگان و علما و فقهای نیشاپور و رؤسای ایشان فردا جمع 

صبح   «3امیرالمومنین )فرمان خلیفه( برایشان عرضه کنم . شوند، تا عهد 

نیشاپور جمع شدند و برابر کاخ دیوانی آمدند. یعقوب  روز بعد همه بزرگان 

همه سالح پوشیده برابر کاح ایستادند،  داده بود تا دو هزار غالم نیز دستور 

                                                 
1
 ش . ( 1320اقبال  ، ) به تصحیح مرحوم  245ابن اسفندیار ، تاریخ طبرستان ص  - 
2
 644، ص 15  ( طبری، ج  196) بحواله یعقوب لیث ص  247تاریخ بیهقی ، ص  - 
3
 222تاریخ سیستان ، ص  - 
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این » هرکدام سپری وشمشیری وعمودی سیمین و یا زرین بدست داشتند و 

آنگاه « نیشاپور برگرفته بودند. سالح ها را همه از خزانه محمد بن طاهر در 

د. برق پیش او بایستادن یعقوب برسم پادشاهان بنشست و خادمان در دو صف 

بدستگاه  شمشیر ها و نیزه ها و سپرهای آنان در دم طلوع آفتاب شکوهی 

مردمان اندر آمدند وپیش او » یعقوب داده بود.یعقوب دستور دادتا

بایستادند.سپس گفت: بنشینید،همه نشستند، در حالیکه دل در سینه نداشتند ، 

 کرد و گفت: یعقوب پس از آن رو به حاجب 

حاجب از کنار « مومنین بیار تا برایشان برخوانم.آن عهد امیر ال» 

و بستة لطیف که از قصب مصری ) پارچه سفید ( در دست داشت  پیش آمد 

کردند که این چگونه فرمانی است ؟ حاجب پارچه را  بمیان نهاد. همه تعجب 

درخشان از آن بیرون کشید گرفت. و سپس  گشود: شمشیر یمانی و براق و 

بیهوش گشتند و گفتند مگر بجانهای  مردمان بیشتر » نهاد.آنرا پیش یعقوب 

پریدگی آنان شده بود ،  اما یعقوب که متوجه رنگ « ما قصدی دارد ؟!

  بآرامی رو به آنان کرد و گفت : 

تیغ نه از بهر آن آوردم که بجان کسی قصد دارم ، اما شکایت »  

!«. ه بدانید که دارم امیر المؤمنین ندارد، خواستم ک کردید که یعقوب عهد 

مالیدند و دسنی به ریشها کشیدند و  مردم کمی بحال آمدند . فقها چشمها را 

که اینجا دیگر جای  بهم نگاه کردند، گویی چشمها با یک دیگر سخن میگفت 

نشانده  امیر المومنین را به بغداد این تیغ نه » شوخی نیست. یعقوب پرسید: 

 «  است ؟ 

  !« .  بلی» همه گفتند : 

مرا بدین جایگاه نیز هم این تیغ نشانده، عهد من » یعقوب گفت : 

سپس فرمان داد تا هرچه از آن مردمان از «  است! وآن امیر المومنین یکی 

 -قلعه الش سیستان -بکوه اسپهبد  جمله طاهریان بودند در بند کردند و 

 فت یعقوب خطاب به دیگران گ« فرستاد. 

ته ام بر خدای تبارک و تعالی و برگرفتن اسمن داد را برخ»  

چنین بود می ایزد تعالی مرا تا  اهل فسق و فساد را ، و اگر نه 
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، شما را باچنین کارها ) مقصود کنون چنین نصرت ها ندادی 

  « 1.فرمان خلیفه ( کار نیست ، برطریق ] آمده[ باز گردید  به

 

یعقوب به طرح حمله  آنگاه مردم بخانه های خود باز گشتند. پس از آن

عجب این است که بسیاری از یاران محمد بن طاهر  به دامغان پرداخت . 

نزدیک کنند و او را خوش خدمتی نمایند .  کوشش کردند خود را به یعقوب 

یعقوب نکردند. از آنجمله بود  اما در این میان افرادی هم بودند که اعتنایی به 

همه » بخواند و گفت:  ت. یعقوب او را ابراهیم بن احمد که نزد یعقوب نرف

االمیر! مرا  ابراهیم گفت: ایدهللا «. حشم پیش من باز امدند ، تو چرا نیامدی؟

با تو معرفتی نبود که پیش تو آمدمی ، و یا نامه نوشتی و از امیر محمد گله 

مند نبودم که از وی اعراض کردمی ، و خیانت کردن با خداوند خویش روا  

سخنان ابراهیم که « 2مکافات او و از آن پدر او غدر کردن نبود.  نداشتم که

آمیخته بود ، یعقوب را خوش آمد و او را گرامی داشت  با راستی و درستی 

و آنگاه کسانی که « چون تو باید داشت. کهتری »و نزدیک ساخت و گفت:

    «3 نعمت های شان بستد. باستقبال او رفته بودند همه را مصادره کرد و 

بن  یعقوب همچنان در نیشاپور بود تا به او خبر آوردند که عبدهللا 

حسن بن زید علوی ائتالف کرده محمد سگزی از دامغان به گرگان رفته و با 

یعقوب نامه یی به حسن بن زید نوشت و در آن عبدهللا سگزی و  . است

و جوابی نوشت » تقاضا کرد، مگر حسن بن زید  برادران او را از وی 

، از آن ساعت بفکر به یعقوب رسید وقتی جواب حسن .« ایشان را نفرستاد

 حمله بگرگان افتاد.
 

   :عبدهللا سکزی برای دستگیری طبرستانحمله به 
 

هجری یعقوب از نیشاپور به عزم گرگان حرکت  260در محرم سال 

علوی وقتی از حرکت یعقوب بجانب طبرستان آگاه شد،  نمود. حسن بن زید 

به طبرستان رفت. یعقوب  و دیگران گرگان را گذاشت و  سکزی عبدهللا با
                                                 

1
 223 -222تاریخ سیستان ، ص  - 
2
 141تصحیح و تحشیه حبیبی، ص  زین االخبار گردیزی ، به - 
3
 141زین االخبار گردیزی ، به تصحیح و تحشیه حبیبی، ص  - 
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و خود با   1فرستاد. سربازان خود را بدو قسمت کرد ، گروهی را بسوی آمل 

شد.  پنجصد تن از غالمان خاصه خویش بدنبال حسن بطبرستان رهسپار 

یعقوب بدون خونریزی بداخل طبرستان پیش رفت. حسن طبرستان را نیز 

به کوهای دیلمان پناه برد. عبدهللا و برادرانش راه دریا پیش گرفته  کرده  رها

لشکرگاه حسن وارد شد ، آنجا ه هنگامیکه یعقوب ب   2توسط قایق گریختند.

بتوانستند برداشتند و باقی را آتش زدند  فرمود تا هر چه » کسی را نیافت 

 «3وهم بسوخت.

ن ناچار شد باری در عزیمت کرد. حس سپس یعقوب بسوی ساری   

حمله لشکریان او دچار  اینجا در برابر یعقوب استقامت ورزد. امادر اولین 

یعقوب قبالً  شکست شدند و حسن بسوی آمل گریخت. چون گروهی از سپاه 

به آمل رسیده بودند، حسن از ترس آنها به رویان روی آورد، در رویان 

د از اطرافش پراکنده شدند. سربازان حسن که وضع لشکر خود را وخیم دیدن 

به کالر رفت و درآنجا خود را مصئون ندید و از آنجا به شیر  حسن ابتداء 

 حسن را دنبال میکرد.  گریخت . یعقوب همه جا 

پل  بقول طبری در تمام این گریزها و فرارها، حسن از پشت سر خود 

ه حسن ها و گذرها را ویران می کرد. در کالر چون یعقوب اطالع یافت ک

گریخته نامه یی به حاکم آنجا نوشت و تقاضای حسن را نمود، اما  به شیر 

، یعقوب از کالر به جانب شیر حرکت کرد، در  حاکم شیر جواب رد داد 

یعقوب زدند و مقداری از آنرا غارت  میان راه باری مردم شیر بر بار وبنة 

کجور رسید  چون به کردند . یعقوب از این حرکت مردم به غضب آمد و 

رویان  دستور داد عوض اموال غارت شده ، خراج دو ساله را از مردم 

بگیرید. در نتیجه زندگی مردم رو به سختی گذاشت بطوریکه نه نانی برای 

یعقوب ابراهیم بن «  4باقی ماند که بخورند و نه لباسی که بپوشند. مردم 

« پادوسبان » ویان و چالوس ولیث بن فنه را حاکم ر مسلم خراسانی را حاکم 

                                                 
1
 225ص  ، تاریخ سیستان ،  260، ذیل وقایع سال  15تاریخ طبری ، ج  - 
2
 89زندگانی یعقوب بن لیث صفار ، ص  - 
3
 141زین االخبار ، به تصحیح و تحشیه حبیبی ، ص  - 
4
 15، طبشری ج  89، زنشدگانی یعقشوب لیشث ، ص  265و تشاریخ طبرسشتان ص   70تاریخ رویشان، ص  - 

 . 6440،ص 
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بفکر بازگشت به آمل افتاد، اما همینکه  را حاکم طبرستان مقرر کرد و خود 

بر ابراهیم بن مسلم قیام  از رویان دور شد مردم فرصت را غنیمت شمرده 

خبراین حادثه  1.سوختند و جمله مردم او را کشتند کردند و خانه بر سر او

 دم رویان سخت عصبانی ساخت.بریعقوب سخت تمام شد و واو را برمر

عصبانیت شدید یعقوب از این زمان  » باستانی پاریزی مینویسد که:

از شکست در بیابان  شروع میشود ، از نمونه عصبانیتی که اسکندر را بعد 

شکست  بلوچستان پیش آمد یا ناپلئون را از سرمای روسیه و آتیال را از 

  « 2و بیابانهای هند روی داد. کوهستانهای الپ و یا نادر را از جنگلها

 

نواحی بسوخت و درختها برید و  بازگشت و آن » یعقوب از نیمه راه 

آن یعقوب دوباره  پس از   «3آتش در نهاد ، و به راه کندسان به کالر شد.

شد  بفکر بازگشت بآمل افتاد ، اما در میان راه یعقوب با قهر طبیعت رو برو 

. باران های سیل ران شدید مازندران شروع شدبا با . نخستین حمله طبیعت

مازندران که چهل شبانه روز متوالی دوام آورد ، امکان نقل مکان را  آسای 

ناممکن ساخت و بنابراین گروه بسیاری از لشکریان  بر لشکریان یعقوب 

دیگری برای حیوانات باربر سپاه یعقوب  یعقوب تلف شدند ، مگس ها دشمن 

تلف کردند. وقتی یعقوب به   د از شتران و اسپان یعقوب رابودند که عدة زیا

 چهل هزار آمل رسید ، از لشکریان خود سان دید، معلوم شد که قریب 

  4تن از لشکریان او تلف شده اند. چهارهزار؟()احتماالً 

رقم چهل هزار تلفات یعقوب از اثر باران و نیش مگس بسیار مبالغه 

شکریعقوب به چهل هزار نمیرسیده  است. آمیزمینماید، زیرا که تمام ل

مورخین رقم  دقیق تمام لشکر یعقوب را نشان نداده اند که چندهزار بودند؟ 

یعقوب در بازپسین لشکرکشی خود به فارس که با نیت حمله بربغداد برون 

آمده بود فقط پانزده هزارسرباز با خود همراه داشت ، ازاینجا معلوم میگردد 

رقم تلفات لشکر یعقوب در مازندران از اغراق کارگرفته  که در نشان دادن

                                                 
1
 245تاریخ طبرستان ، ص  - 
2
 211یعقوب لیث ، ص  - 
3
 146، تاریخ طبرستان ص  70تاریخ رویان، ص  - 
4
    6442، ص 15، طبری ، ج  225 - 124ص  12ابن اثیر ، کامل ج  - 
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که در لشکرکشی بردامغان ، تمام سپاه یعقوب شده است. گمانم براینست 

ازپنج هزار نفر تجاوز نمیکرده است،زیرا یعقوب به عزم مقابله وسرکوبی 

عبدالرحمن خارجی درکوهستان اسفزار بیرون آمده بود وضرورتی احساس 

کری فراوان را بسوی اسفزار سوق دهد. اگر درنظربگیریم که نمیکرد تا لش

یعقوب برای جنگ با رتبیل که چهل هزار سپاه درپشت سرخود داشت،با سه 

هزار جنگجوی خود مقابل شده بود، ممکن نیست که برای سرکوبی یک 

 نفرشورشی با بیشتر ازچهل هزار سرباز عازم اسفزار گردیده باشد؟ 

از دست عبدهللا سکزی،او را وادار به  وب حادثۀ زخمی شدن یعق

پیگرد اوتا نیشاپور ساخت ووقتی به نیشاپور رسید، عبدهللا سگزی،به گرگان 

فرارکرده بود.برای دستگیری یک نفر فراری یعقوب ضرورت به چهل یا 

پنجاه هزار سپاهی نداشت،پس میتوان گفت سپاهی که یعقوب را همراهی 

بیش نبوده است. یعقوب به پیروزی خود میکرد ازچهار تا پنج هزار 

بردشمن باور داشت وبه همین سبب وقتی به گرگان نزدیک شد، مطلع 

گردید که حسن علوی وعبدهللا سکزی به طبرستان فرارکرده اند، یعقوب 

لشکرش را به دو قسمت کرد وخود با پنجصد تن از غالمان خاصه خود 

اد. یعقوب با همان پنجصد تن عازم طبرستان گردید وبقیه را بگرگان فرست

سربازان خاص خود توانست حسن را شکست دهد ومجبور به فرار نماید. 

بنابرین بطور قطع میتوان گفت که یعقوب در لشکرکشی برطبرستان سپاهی 

بزرگ به همراه نداشته است تا چهل هزار آن براثر باران ونیش خرمگس 

نبود که هنگام ریزش وآنگاه یعقوب مردی  های مازندران تلف شوند.

الینقطع باران غم سرپناه لشکر خود را نخورد وبگذارد که عساکرش 

همچون برگ درختان بزمین بریزند وبمیرند وهیچکاری برای نجات آنان 

نکند. افزون برآن افراد لشکر یعقوب از هندوستان نیامده بودند که تاب 

ل از حمله سردی وسختی مناطق کوهستانی را نداشته باشند،آنان قب

در جنگ با خوارج در کوهستانان اسفزار که برف  259برنیشاپور در سال 

کوه ها را پوشانده بود با عبدالرحمن خارجی جنگیدند و دشمن را مجبور به 

تسلیمی نمودند، و تاریخ از تلفات جانی لشکر یعقوب براثر برف وباران 

ز زمان یعقوب قرن بعد ا 7زمستان خبر نمیدهد،مگر صاحب روضة الصفا 

لیث  تلفات لشکر یعقوب را براثر بارانها چهل هزارنفرنشان داده تا بی 
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خبری یعقوب را در امور نظامی نشان داده باشد، درحالی که اگر یعقوب 

سرشته ای از امور نظامی نمیداشت، چگونه از سیستان تا مرزهای 

سلطۀ خود  هندوستان واز آمودریا تا فارس وخوزستان وجندیشاپور را زیر

 در آورده بود؟

یعقوب بعد از تحمل بارانهای مازندران وتلفات ناشی ازعوارض 

اطالع یافت. نامه یی به  طبیعت،در آمل از فرار عبدهللا بن سگزی به ری 

عبدهللا سگزی و  صالبی حاکم ری نوشت و طی آن اعالم داشت که ) 

حسن  کند که با محمد و برادران او ( را بفرستد و اگر نی با او همان معاملت 

کرد ... و اهل ری از آن نامه بترسیدند و صالبی هر دو برادر را به نزد 

فرستاد . و یعقوب ایشان را به نیشاپور آورد و در محلة شادیاخ  یعقوب 

 .1بدوخت به میخ آهنین ایشان را اندر دیوار 

بدین ترتیب یعقوب انتقام ضربت شمشیر عبدهللا سکزی را از   

  رفت واز شر او راحت شد . اوگ

 

  وحشت در دارالخالفت : 

حاکم ری جریان کار یعقوب را به خلیفه  گزارش داد و اشاره کرد که 

حکومت ری را دارد. خلیفه معتمد از پیشرفت کار یعقوب  یعقوب ادعای 

داد تا یاران و غالمان یعقوب را که در دستگاه  سخت خشمگین شد و دستور 

. ضمناً نامه یی به یندمصادره نما قیف کنند و اموال آنان را خالفت بودند تو

عبدهللا بن طاهر)این عبدهللا پسرطاهر ذوالیمینین نیست( که آن وقت حاکم 

حجاج و زوار خراسان و طبرستان  و گرگان و ری را  عراق بود نوشت تا 

یعقوب دیگر حاکم خراسان » اینکه  جمع کند  و فرمان خلیفه را در باره 

عبدهللا نیز فرمان را در محضر زوار خواند و  برای شان بخواند . « نیست 

نواحی فرستاد تا مردم از آن آگاه  سی نسخه از روی آن نقل کرد و به کلیه 

  2شوند.

                                                 
1
   6443، ص 15، طبری، ج 141ی ، ص زین االخبار گردیزی ، حبیب - 
2
 214یعقوب لیث ، ص  - 
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ما قبل از این یعقوب لیث را به » مضمون فرمان خلیفه چنین بود:

یان از وجنات حال افراز کرده بودیم اکنون که عالمات طغ ایالت سیستان سر 

خلیفه برای اینکه آخرین  1«بروی لعنت کنید! او ظاهر شد ، حکم میکنیم که 

» را تکفیر کرد و تهمت  ضربت خود را بر یعقوب وارد کرده باشد ، او 

یعقوب  به امراء خراسان نامه فرستاد که » بر او بست و « 2باطنی بودن 

دین شکست آرد، هر که دیندار دعوت بواطنه پذیرفته است و میخواهد که در 

   «3است در متابعت او مخالفت کند. 

مهر تکفیر باطنی بودن بر بیشانی یعقوب زده شد و این  بدین ترتیب  

یعقوب را بفریفتند و در سر در بیعت  حرف در دهن ها افتاد که داعیان 

او  متوجه شد که اقدامات یعقوب   « 4اسماعلیان شد ، و با خلیفه دل بد کرد.

نگرفته است،  علیه سادات علوی هر چند به نفع خلیفه بود مورد توجه قرار 

به نایب خویش ، تا علویان را » سخت آزرده شد و به سیستان نامه نوشت: 

که گرفته  و به آنجا فرستاده بود خالص دهد و نفقه، تا به والیت خویش  

سادات برادر حسن او نبشت همه را خالص دادند و یکی از  شوند، و چنانکه 

این دو برادر مجدداً در طبرستان   « 5بود. ابو عبدهللا محمد بن زید  –زید 

هجری بدست اسماعیل سامانی   -287مقام خود را باز یافتند تا اینکه در 

  برافتادند . 

 

  طغیان خجستانی :

فتوحات یعقوب در اذهان مردم خراسان سخت اثر گذاشته بود ، و 

خراسان که آوازۀ « سالوکان » بازگشت عدۀ زیادی از   چون به نیشاپور

بودند، به نزد او شتافتند و خدمت گزاری و  ضرب شصت یعقوب را شنیده 

بود : ابراهیم بن مسلم سر  اطاعت خود را به او اعالم داشتند. از آنجمله 
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بن اسد، و  دستۀ سالوکان ) معرب آن صعلوکان است ( و ابراهیم بن الیاس 

ل خارجی  و ابراهیم بن ابی حفص ، و ابوطلحه و احمد بن عبدهللا ابو بال

خجستانی ) باد غیسی ( و عزیز بن السری . یعقوب ایشان را بنواخت و  

 1با خود به سیستان آورد. خلعت داد و بعد 

و  این سالوکان مردمانی بودند  درویش مسلک و فقیر که براهزنی  

هزنی و دزدی خود بهانه میتراشیدند و دزدی  روز میگذرانیدند و برای را

حق را از عطایای مسلمین بر میگیریم . هر چه آنها ازین راه  میگفتند ما 

کار خود را بحاکم محل خبر میدادند و روی  بدست می آوردند ، جریان 

، مگر بدست می آوردند میساختند اروانی همرفته به همان مقداریکه مثالً از ک

برای خود ممکن نمی  ه یعقوب را شنیده بودند ، دیگر اکنون که نام و آواز

پا  دیدند تا به این کار دوام دهند. بنابران از روی ترس و بامید کار بهتر و 

 2برجا نزد یعقوب آمدند تا در زیر پرچم او آسوده زندگانی کنند.

 

سر دسته های این گروه ، احمد بن عبدهللا مهترهمه  گفت که باید

او نیز مثل یعقوب لیث، از طبقات پائین جامعه بود و  اتفاقاً  خجستانی بود که

کراه کش ( بود و از « ) مردی خربنده  » بگفته عروضی در اوایل عمر 

بنابر قول خود او برادر  طریق کراه کشی در قافله روزگار میگذرانید و 

عصیان بر  که پس از  تا آنجا 3.او شده بود یعقوب علی بن لیث باعث ترقی

، کار او به درجه ای رسید که در نیشاپور، یک شب سیصد کومت صفاریح

  «4.هزار دینار و پانصد اسب و هزار جامة بخشید 

و  مینوسد که : ابراهیم دربارة آغاز طغیان خجستانی ابن اثیر  

 شرکب. رادر بودند پسران مسلم بن منصور سه ب ابوحفص و ] ابوطلحه [

لیری خود در جنگ های طبرستان مورد ابراهیم برادر بزرگ به سبب د

، ابراهیم بر بودروزی در نیشاپور که هوا بسیار سرد  واقع شد. یعقوب توجه 

یعقوب پوستینی که از پوست خز بر دوش داشت از روی  یعقوب وارد شد. 
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احمد خجستانی بر این مرد رشک برد و  تحبیب بر دوش ابراهیم انداخت . 

که خلعت خاصه خود را  : یعقوب بهر گفت یمدر موقعیتی مناسب به ابراه

  چیست ؟  د چاره یبخشید، او را نابود میکند. ابراهیم غمگین شد ، و پرس

چاره اینست که من وتو هر دو فرار کنیم و نزد  گفت: خجستانی

شبی ابراهیم بیرون رفت و در محل  ( برویم. یک  برادرت یعمر ) والی بلخ 

 از خجستانی پیدا نشد ، بسوی چون اثری  ،ماند معهود منتظر خجستانی

بقصد اتحاد با  خجستانی موضوع فرار ابراهیم را  سرخس رهسپار شد.

. یعقوب هم اطالع داد برادرش و قیام علیه دولت صفاری به یعقوب

ستانی در خج کرد.  س گروهی مامور دستگیری ابراهیمرا در رأ خجستانی 

کر نمیکرد بقصد غدر باو پیوسته ، او را که ف وابراهیم رسید  سرخس به 

. هنگامی که یعقوب به سیستان باز میگشت )   بازگشت کشت و نزد یعقوب

سپرد و هرات را به  ن سریزبعزی هـ ( نیشاپور را به  261جمادی االول 

حفص  نب اندیشی طاهر و برادر خود داد و عمرو نیز از نظر مصلحت عمر

   1.ات فرستاداز خود به هر غیسی را به نیابتباد

سهمی نصیب خجستانی که همه فعالیت های او برای  بدین ترتیب   

خجستانی چارة دیگر اندیشید و به فکر افتاد که  . بود، نشد حکومت ناحیه یی

چون بیشتر اوقات در  . سود ببرد خود و بین برادران صفاری نفاق بیندازد

دو برادر » گفت : لیع خدمت علی بن لیث برادر یعقوب می بود ، روزی به 

، بتو نرسید خراسان را میان خود تقسیم کردند و چیزی و عمرو  تو یعقوب

. علی از حاصل کنم نست که مرا بخراسان بفرستی تا برای تو چیزیبهتر آ

، رفت برادرش اجازه خواست ، چون احمد خجستانی برای وداع نزد یعقوب 

من »  :د یعقوب گفتنواخت و خلعت داد و چون خارج ش یعقوب او را 

پشت یک خاین عهد شکن و متمرد وعاصی  گواهی میدهم که پشت این مرد 

 «2خواهد بود. است و این آخرین روز اطاعت او نسبت بما 

ید که خجستانی پس از یعقوب درست فهمیده بود ، زیرا طولی نکش  

د کروخ هرات ) که یکی از اقطاعات علی بن لیث بود( نیروی گر»  ورود به 
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دومین اقطاع علی بن لیث را غارت کرد و سپس بیهق )  آورد و خواف ) 

هزار سوار از سبزوار بیرون شد و نیشاپور  سبزوار ( را متصرف و با دو 

هـ ( و کار او تا آنجا باال   265را از جنگ عزیز بن سری بدر آورد ) 

یافت  تسلط گرفت که با عمرو لیث جنگید و او را شکست داد و بر خراسان 

هجری در نیشاپور  268سرانجام در سال  و بنام خود سکه ضرب کرد و

و خراسان مجدداً ضمیمهء   1بدست دو نفر از غالمان خاص خود کشته شد. 

 صفاری گردید . قلمرو دولت 

تاثیر دو بیت از دیوان عروضی سمرقندی علت طغیان خجستانی را  

، احمد بن عبدهللا خجستانی را روزی » غیسی میداند و مینوسید :  حنطله باد

خربنده  بودی به امیری خراسان چون رسیدی؟ گفت :  پرسیدند که تو مردی 

دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم ، بدین  در باد غیس در خجستان روزی 

  دو بیت رسیدم : 

  شو خـطر کن زکام شیر بجوی     مهتری گـر بکام شیر دراست    

 یا چو مردانت مرگ رو یا روی    و جاه     یا بزرگی و عز و نعمت

 

در باطن من پدید آمد که به هیچوجه در آن حالت  که اندر  داعیه یی

خران را بفروختم و اسپ خریدم و از وطن  بودم راضی نتوانستم بود. 

برادر یعقوب لیث شدم ... و باز  لیث خویش رحلت کردم و بخدمت علی بن 

چون یعقوب از  علیین پرواز همی کرد. و دولت صفاریان در ذروة اوج 

باز  خراسان به غزنین شد ، از راه جبال ، علی بن لیث مرا از رباط سنگین 

گردانید و بخراسان به شحنگی اقطاعات فرمود.  ومن از آن لشکر سواری 

کرده بودم و سواری بیست از خود داشتم و از اقطاعات علی بن  صد براه 

و دوم خواف نیشاپور. چون به کروخ رسیدم  د بو« کروخ » اللیث یکی 

تفرقه لشکر کردم ) بین لشکریان  فرمان عرضه کردم ، آنچه بمن رسید، 

بخواف رسیدم و  تقسیم کردم ( و بلشکر دادم، سوار من سیصد شد. چون 

فرمان عرضه کردم ، خواجه گان خواف تمکینی نکردند و گفتند : ما را 

رائی من بر آنجمله قرار گرفت که دست از طاعت شحنه ای باید با ده تن .  
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بیرون « بشت » ی بازداشتم و خواف را غارت کردم و بروستا صفاریان 

بیامدم و مدم . دو هزار سوار بر من جمع شد. در آ سبزوار( شدم و به بیهق )

ترقی همی کرد تاجمله خراسان  نیشاپور بگرفتم و کار من باال گرفت و 

 1سبب آن همه این دوبیت شعر بود. گردانیم. اصل و خویشتن را مستخلص 

»  

  

 باز پسین لشکر کشی یعقوب :

به  یعقوب وقتی به سیستان رسید و متوجه شد که سفر جنگی او 

طبرستان و گرگان و راندن حسن بن زید علوی  از آن سرزمین ها ، بجای 

ن هایی خلیفه، بر عکس سبب خشم دستگاه خالفت شده وخلیفه فرما رضائیت 

ً وی را در اذهان مردم  مبنی بر استقالل  حکام خراسان فرستاده و ضمنا

الحاد نموده است ، بنابر آن هدف خود  سرزمین خالفت شرقی متهم بکفر و 

نکند ، ریشه  را بغداد قرار داد. چه میدانست که تا کار بغداد را یکسره 

و شرق و غرب اصلی ناهنجاری ها نمی خشکد و نمیتواند از جانب شمال 

پیش از اتخاذ قلمرو  مفتوحة خویش احساس آرامش نماید. برای اینکه  

، از اوضاع دارالخالفه اطالع یابد ، چند تن از افراد مورد تصمیم در این 

فرستادۀ مخصوص همراه با هدایا و نامه یی به  بیدار و آگاه خود را بنام 

 دارالخالفت اعزام کرد. 

، از لشکر کشی خود بخراسان و طبرستان علل از یعقوب در این نامه 

حسن بن زید علوی ، از دستگیری و  عزل محمد بن طاهر واز نبرد خود با 

راند و آنرا همراه با سر  باالخره از پیروزی بر عبدالرحمن خارجی ، سخن 

بریده  عبدالرحمن به بغداد ارسال داشت. رسوالن به بغداد رسیدند و سر 

پس » خوانده شد،  ای خلیفه انداختند. نامة یعقوب هم بر عبدالرحمن را به پ

ن محمد بن طاهر و آن را امیر المؤمنین ) خلیفه ( را خوش نیامد بند کرد

. اما سر عبدالرحمن و کشتن او قبول اقتاد . فرمان داد تا سر به منکر شد 
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.. و منادی کردند که : این سر اوست که دعوت خالفت کرد. بغداد بگردانیدند 

 «  1و سر او بفرستاد. یعقوب بن لیث او را بکشت 

موفق برادر خلیفه و عبدهللا بن یحیی به رسوالن یعقوب گفتند که 

را در باب خاندان طاهری نمی پسندد و فرمان  امیرالمؤمنین عمل یعقوب 

حکومت آنجا بدو سپرده شده  میدهد که یعقوب به همان سرزمین های که 

اما  2خواهد شد. ر آن جزو مخالفین خلیفه شمرده  است باز گردد، در غی

خلیفه معتمد ناچار بود جوای یعقوب را بدهد. پس ازشور و مشورت های 

نامها را جواب » زیاد چاره در این دید تا از یعقوب استمالت کند ، بنابر آن  

، ز آنچه چاره نداشت و یعقوب قوی گشته بود صواب ،  کرد به نیکوئی 

 «  3ن او دید.استمالت کرد

فرستادگان چون به سیستان رسیدند ، یعقوب را بر آنچه در دارالخالفه 

زنگیان « صاحب الزنج » ساختند و گرفتاری های خلیفه را با  میگذشت آگاه 

که در دستگاه خالفت جریان داشت، به او  بازگفتند و از هرج و مرجی  

 اطالع دادند. 

عنی معتمد بود که بردگان تحت براستی در زمان همین خلیفه ی     

سواحل بحرین و  رهبری صاحب الزنج بر مالکین خود شوریدند و تمام 

حسن بن زید ، ری و » 4عمان و خلیج فارس را تحت تاثیر خود در آوردند.

بر خراسان  سلطه خود کشید و احمد] بن عبدهللا[ خجستانی گرگان را زیر 

مرو و سرخس مسلط شدند ، و  برادرانش بر حب جمال و دست یافت، و سر

عظیم براه افتاد و خانه کعبه را  علویان در مدینه شورش کردند و کشتاری 

رافع بن اعین در  غارت کردند ... و در مصر احمد بن طولون یاغی شد و 

   « 5حوالی خراسان کروفری میکرد.
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یعقوب که جریان وقایع را بر روی هم حساب میکرد ، امید پیروزی 

میگرقت با خود می اندیشید که هنگام آن فرا رسیده تا  ه در دلش قوت برخلیف

  مکر و حیله خلفا پایان دهد .  بر بغداد حمله ببرد و بروزگار پر 

خلفای عباسی در اثر غارت ملل تابعه بجای رسیدند که برای خود ) 

»  قصر التاج ( اعمار نمودند . حکایت این قصر چنان است که : 

ن المقتدرباهلل کاخ و باغ بسیار زیبایی پدید آورد که آن را امیرالمومنی

دارالشجر می خواندند. در این کاخ درختی از زر و سیم ساخته بودند  که 

میان دریاچه ء بزرگی جلو ایوان کاخ قرار داشت. این درخت هشت شاخهء 

بزرگ از زر و سیم داشت و بر هر شاخهء آن شاخه های کوچک ، میوه 

ونی از جواهر رنگا رنگ دیده می شد. به عالوه از پرندگان زرین های گوناگ

و سمین صدای سوت و آواز چهچه بر می خاست و در اطراف راست و چب 

دریاچه مجسمهء پانزده سوار بود که لباس حریر پوشیده و شمشیر در کمر 

 «1داشتند و چنین به نظر می رسید که به جنگ یکد یگر می شتابند.

 

  : نیرنگ نبرد 

وقتی یعقوب به فارس نزدیک شد ، محمد بن زیدویه ) که سابق حاکم 

یعقوب او را معزول کرده بود و اینک به محمد بن و اصل  قهستان بود و 

مخالفت را برداشته بود ( به محمد بن واصل  متوسل شده و با یعقوب بنای 

شینی شود. بهتر آنست که عقب ن گفت فعالً صالح نیست با یعقوب مقاومت 

شوند و بعد از آن به  کنیم تا سپاهیان او را از مرکز خود دور و ضمناً خسته 

نگرفت،  جنگ بپردازیم ، چون این پیشنهاد مورد قبول محمد بن واصل قرار 

محمد بن زیدویه قهر کرد و به کوهسار فارس پناه برد و چندی بعد بخراسان 

ن جدی یعقوب از میدان سپس به قهستان رفت. بدین نحو یکی از مخالفی و 

بن واصل ابتدا قاصدی نزد یعقوب فرستاد . یعقوب برای  کنار رفت . محمد 

کرده باشد هنگام ورود قاصد ، دستور داد تا  آنکه محمد بن واصل را اغفال 

وارد شد ، در اطراف یعقوب  سپاهیان او کنار روند. وقتی پیک ابن واصل 
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را عطا داد و  ا ندید ، یعقوب قاصد جز تنی چند از غالم بچه گان، کسی ر

 گفت:

من از سیستان بدان رفتم و سپاه نیاوردم و با این کودکی » 

آمدم ، تا محمد  بن واصل  را یقین شود که من از  چند اینجا 

دل با من یکی بکند  بهر دوستی جستن ، موافقت او کردم ، تا 

من به ایرانشهر و خراسان، تا  که او بزرگترین کسی است 

آنچه کنم به فرمان او باشد و بداند که احمد بن عبدهللا 

خجستانی با من بود و از من بگشت ، ناچار مگر اکنون سپاه  

دهد تا خجستانی را دریابم و اگر  مرا  او ) محمد بن واصل ( 

نا  نه او اکنون همه خراسان بر من تباه کند و آنچه من کردم 

  «1.چیز گردد

 

آمادگی جنگی یعقوب را به محمد بن واصل  رسول بازگشت و عدم

اگر بر او تاختن کنی او را به یک ساعت از جهان بر » داد و گفت: خبر 

واصل به طمع افتاد و با لشکر فراوان به یعقوب حمله  محمد بن   « 2.کنی

قلعه سفید ( با هم « ) قلعه البیضا » حوالی  کرد ، سپاهیان هر دو طرف در 

حال بود که ده هزار تن از  سخت در گرفت ، در همین برخوردند. نبردی 

آسای یعقوبی  سواران کار کشتۀ یعقوب از پشت سر رسیدند . حمله برق 

تا محمد بن واصل نگاه کرد، ده هزار مرد به یک جا از آن » شروع شد و 

  «3 او کشته شد. 

هزار سوار بود،  15هزار و از یعقوب30 عدۀ سپاه محمد بن واصل  

این هنگام عشایر فارس با محمد بن واصل همکاری داشتند ولی کاری از در  

همه شکست خوردند. موسی بن مهران کردی سردستۀ  پیش برده نتوانستند و 

کوه » تعقیب کرد . موسی درون کوه های  آنان فراری شد و یعقوب او را 

مردی  به میان کوه اندرون ، »وب همچنان بتاخت و پناه برد ، یعق« گیلویه 
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سپس   1.« ده هزار از آن او اسیر گرفت، و دیگران به کوه ها بر شدند 

  میالدی ( .  875اکتوبر  –هجری  262یعقوب به رامهرمز رفت ) محرم 

 

  خلیفه دوباره مهربان می شود : 

که از اطاعت  -معتمد خلیفه پس از خبر شکست محمد بن واصل 

تجلیل به عمل آورد ، از این جهت خواست از یعقوب   -خلیفه سر پیچی داشت

. موفق برادر خلعتی برای یعقوب بفرستد داد که به برادر خود موفق دستور 

تا منادیان در بغداد ندا  خلیفه که ولیعهد او هم بود ، دستوری صادر کرد 

که در  کردند و کلیه بازرگانان و تجار و حجاج و مسافرین خراسانی را 

و سپس ایشان را بار داد و در اجتماع عام موفق به بغداد بودند جمع نمودند 

را نزد یعقوب بن « اسماعیل بن اسحق قاضی » آنان رساند که خلیفه  اطالع 

) فرمان ( خراسان و طبرستان و گرگان و فارس و   لیث فرستاده به عهد 

ریاست افتخاری شرط ) پولیس ( بغداد را هم  و ضمناً « کرمان و سند و هند.

  2 پرده است.به او س

عظیم یعقوب و حمله او تا حوالی خوزستان و  معلوم میشود که قدرت 

تائید یعقوب پرداخت ه میکرد لذا ب رامهرمز خلیفه را به خطر بزرگی تهدید 

رها نکند و از  و شاید تائید خلیفه از یعقوب برای آن بوده تا دنباله کا ر 

کرده بود ، صرف نظر دستگیری محمد بن واصل که از چنگ یعقوب فرار 

ننماید و بهر حال اسماعیل قاضی در رامهرمز نزد یعقوب رسید و پیغام و  

خلیفه را به او تسلیم کرد. باری یعقوب توسط اسماعیل  خلعت و فرمان 

سامره برگشت و نامة یعقوب را به خلیفه  پاسخی به خلیفه داد و اسماعیل به 

اعالم داشتند که یعقوب میخواهد  لیفه سپرد . فرستادگان چون بازگشتند ، به خ

   3 راضی نیست. خود بدرگاه خلیفة بیاید و از این همه بخشایش خلیفه 

» خلیفه نیز برای آنکه توجه یعقوب را به پشت جبهه معطوف کند 

و   « 4لنهر را، هم در این سال به نصر بن احمد سامانی داد.ءاماورا والیت 
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ق که خلیفه در ماوراءالنهر کاشت ، بیست و پنج نفا چنانکه میدانیم این تخم 

اسماعیل سامانی برادر نصر سامانی در  سال بعد ثمر داد ، بدین معنی که 

 پس از نبردی محتصر  بلخ هجری عمرو برادر یعقوب را در حوالی  287

 دستگیر کرد و به بغداد فرستاد و سپس قلمرو صفاری جزء امپراتوری 

  گردید .  وسیع سامانی 

 

  بدام می افتد : ابن واصل 

یعقوب سردار معروف خود عزیزبن عبد هللا را به تعقیب محمد بن 

بقایای لشکر و بنة محمد را بدست آورد و تا  واصل فرستاد و او توانست 

زد و توسط کشتی ماهیگیری با  بندر او را تعقیب کند. محمد خود را به دریا 

« راشدی » بنام  ط یکی از سران ُکرد عده یی از یاران بدر رفت ، اما توس

سرهنگ  که « کری لشغانم » دستگیر و به عزیز بن عبدهللا اطالع داده شد. 

خوارج بود از طرف عزیز مامور آوردن محمد بن واصل شد و او را دست 

   1 و سر برهنه براستری ) قاطری ( نشاندند و پیش یعقوب بردند. بسته 

حاکم فارس و اکنون در زمرۀ بندیان  علی بن حسین قریشی که قبالً 

محمد بن واصل را دست بسته از نزدیک تماشا کند ،به  بود اجازه خواست تا 

واصل را به زندان بردند . سپس یعقوب  او  اجازه داده شد وبعد محمد بن 

محمد بن واصل قبول کرد  کس نزد محمد فرستاد و کلید ذخایر او را طلبید ، 

اقامتگاه محمد  « ) سعید آباد» را دست بسته تا پای قلعه  و خلف بن لیث ، او

برد و از پائین کوتوال آواز داد تا در را بگشایند . نگاهبان قلعه بر فراز « 

که  برج آمد و نگاهی کرد و محمد بن واصل را بدید ، اما  اعتنایی بدستوری 

زه قلعه را باز نکرد. از پائین دوباره فریاد زده شد که دروا به او داده شد  

مقداری هیزم از باالی برج بزمین ریخت  کند اما این بارنگاهبان ، شمشیر و 

 و گفت : 

شمشیر بکشید یا بدین هیزم بسوزید تا من  محمد بن واصل را بدین » 

باز نزد یعقوب آورد ، یعقوب  بناچار خلف او را    «2در قلعه را بگشایم .... 
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اشرف محمد بن  د تا او را شکنجه کند. او را بدست اشرف بن یوسف سپر

واصل را از یک پا واژگونه آویزان کرد ، لحظه یی بعد محمد از فرط 

او را پائین « 1 مرا باز کنید تا عالمتی دارم بگویم. »ناراحتی فریاد زد:  

آوردند ، غالمی فرستاد و نشانی مخصوص را داد تا با آن عالمت کوتوال 

رین یعقوب پس از گشایش دروازة قلعه آنقدر خواسته قلعه را گشود. مامو در 

سی روز هر روز » قلعه بیرون آوردند که شمار نداشت :  و پول از آن 

شبانگاه ، از آن جا همی درهم و  پانصد اشتر و پانصد استر، از بامداد تا 

زرین بر گرفتند  دینار و فرش و دیبا و سالح و أوانی ) ظروف ( سیمین و 

دست فرا  بر جا ماند از خورش های بسیار و فرش پشمینه کسی دون  آنچه 

بهای آنچه یعقوب از آنجا آورد، بیش از چهل هزار هزار   « 2 آن نکرد.

  3 بود. درهم ) چهل ملیون درم ( 

او و برادر بسیار صمیمی او  پس از آنکه یعقوب به شیراز رسید بین  

د و محمد پسر خود را بر عمرو خشم کر» شدیدی پیش آمد  ، اختالف عمرو

این اختالف درین موقع حساس برای     «4 گرفت. گرفت و راه سیستان پیش 

شکست و چنان او را  یعقوب بسیار گران تمام شد و روحیة او را سخت 

ً سالمت خود را از دست داد . اما بهر حال  چارة  متفکر ساخت که تقریبا

، پایان ببرد، یعنی ناچار بوده به نداشت جز اینکه راهی را که پیش گرفت

 که بر ضد دستگاه خالفت بلند کرده بود بر زمین نگذارد.  پرچمی را 

واصل را بند کرد و بقلعه یی فرستاد  بعد از این جریان ها ، محمد بن 

 تا در آنجا زندانی باشد و آنگاه رخ بسوی اهواز نمود. 

 

 یعقوب به جنگ خلیفه میرود:

مور فارس و خوزستان،می بایستی به سیستان یعقوب پس از ترتیب ا  

میشود که بدون توجه به عظمت کاری که در پیش  بر میگشت، اما دیده 
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براه افتاد. در طالیه لشکر او « هزار و یک شب » شهر  گرفته بود  جانب 

 کار آزموده بود قرار داشت .  که سردار « بالل بن ازهر» 

ت داشت، زیرا وقتی یعقوب به یعقوب لیث از معتمد خلیفۀ عباسی نفر

دنبال دشمنان خود که او را زخم زده بودند،تانزدیکی های ری لشکرکشید، 

وسرانجا به حاکم ری نامه نوشت واستردادعبدهللا سگزی وبرادرانش را از 

وی تقاضا نمود وحاکم ری چنان کرد که یعقوب خواسته بود، حاکم ضمناً به 

لیفه ضمناً نامه یی به عبدهللا بن طاهر)این خلیفه نیز از موضوع اطالع داد،خ

عبدهللا پسرطاهر ذوالیمینین نیست( که آن وقت حاکم عراق بود نوشت تا 

حجاج و زوار خراسان و طبرستان  و گرگان و ری را جمع کند  و فرمان  

ما قبل از این » خلیفه را برای شان بخواند . مضمون فرمان خلیفه چنین بود:

افراز کرده بودیم اکنون که عالمات  ایالت سیستان سر  یعقوب لیث را به

 1«بروی لعنت کنید! طغیان از وجنات حال او ظاهر شد ، حکم میکنیم که 

را  خلیفه برای اینکه آخرین ضربت خود را بر یعقوب وارد کرده باشد ، او 

به امراء خراسان » بر او بست و « 2باطنی بودن » تکفیر کرد و تهمت 

یعقوب دعوت بواطنه پذیرفته است و میخواهد که در دین  اد که نامه فرست

  « 3است در متابعت او مخالفت کند. شکست آرد، هر که دیندار 

ازاینجا بودکه یعقوب نسبت به خلیفه بغداد بدبین شده بود. مؤلف تاریخ 

یعقوب بسیار گفتی که دولت عباسیان »سیستان از قول یعقوب لیث میگوید: 

کر بنا کرده اند، نبینی که با بوسلمه و ابومسلم و آل برامکه و بر غدر و م

فضل بن سهل با چندان نیکوئی که ایشان را اندر آن دولت بود، چه کردند؟ 

 «  4 کس مباد که بر ایشان اعتماد کند.

این سخنان یعقوب نشان میدهد که وی مردی بیسواد وبی اطالع از 

 ا رجال نامدار خراسان نبوده است.تاریخ خالفت عباسیان و برخورد شان ب
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براستی دولت عباسیان دولت غدر و خیانت بود. دولتی بود که حاصل 

رنج و فداکاری واز جان گذشتگی خراسانیان بود، اما آنها تمام کسانی را که 

در راه به قدرت رساندن آنان جان فشانی کرده بودند، به غدر وخیانت هالک 

ه سعی وکوشش خود که در نشر دعوت آنها کردند. ابوسلمۀ خالل، با هم

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 

سرنوشت شوم  وغم انگیز رهائی نیافتند. خاندان سهل نیز همین سزا را دید 

خدعه آمیزی که عباسیان، در حق سرکردگان خراسانی کردند،  واین رفتار

 بی تردید نفرت انگیزبود.

 

 :م یعقوب لیث به معتمد خلیفۀ پیا

 

از شعر المتوکلی که از جانب یعقوب لیث برای خلیفه معتمد فرستاده شده 

برمی آید که او در صدد بوده تا درسایۀ درفش کاویان بر همه امم سیادت 

  ر ملوک عجم برآید وخاندان عباسی را براندازد.جوید ویر سری

(هجری از تند ترین 248 -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: 

 رم من نسل جم          وحائـز ارث ملوک العجمانا ابن االکا

 ومحیی الذی بادمن عـزهم          وعـفی علـیه طوال القــد م

 وطالب او تار هــم  چهــرة         فـمــن نام عـن حقهم لم انم

 معی علم  الکا  بیان الــذی          به ارتــجی ان اسود االمم

 هلمــوا الی الخلع قبل الندم   فقل لـبنی هاشم  اجــمعــین      

 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

 1ام وحرف القلمفانی  ساعلو ســریر ملوک          بحــد الحس
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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 

نخواهم بست. درفش انتقام آنانم واگر کسی ازحق ایشان  چشم پوشد،من چشم 

آن برتمام ملل برتری یابم. پس به همه  فَّرکاویان با من است وامیدوارم که با 

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 

ید، پس بازگردید به حجاز سرزمین دادند، اما شما به شکر نعمت ها وفا نکرد

خود برای خوردن سوسمار وچرانیدن گوسپندان. وآنگاه به یاری شمشیرتیز 

 1«نوک قلم، من برتخت پادشاهان خواهم نشست.

فکری نسبت به خلفای بغداد عزم لشکر  با چنین عقیده و طرز  یعقوب

می  –هجری قمری  261  شعبان  18کشی به فارس نمود . سر انجام روز 

خود را به  میالدی سیستان را ترک گفت  و ازهر بن یحیی بنی عم  875

ً سرداران شکست خورده و اسیر سابق ، یعنی  جانشینی تعیین کرد. ضمنا

بن حسین بن شبل قریشی و احمد بن عباس هاشم و محمد بن طاهر را  علی 

  نیز همراه گرفت . 

 

 علت لشکرکشی یعقوب به بغداد:

در » در مورد لشکر کشی یعقوب به بغداد مینویسد :  باستانی پاریزی

یعقوب از فارس و خوزستان به بغداد ، سخن بسیار گفته اند  باب علت توجه 

عربی یعقوب و سودای جهانگشایی دانسته اند  و بیشتر آنرا از تعصب ضد 

چند ماه پیش یعقوب بدستور  و البته همه این ها درست است . اما اینکه 

خلیفه و  فارس آمده و محمد بن واصل را گرفته و مکاتبات با خلیفه به 

برادرش داشته ، چطور شده که یک باره قصد بغداد کرده ، باید عامل 

داشته باشد که مورخین در جستجوی چنین عاملی نبوده اند. این  مهمتر 

مرکزی خالفت و آن عبارتست از رقابت های اطرافیان  عامل باید در حوزه 

                                                 
1
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برادرش موفق ، و همچنین دخالت سایر  سوداهای دور و دراز خلیفة و 

مکاتباتی داشته که  مدعیان خالفت ، چنانکه خواهیم دید موفق ابتدا با یعقوب 

بعد معلوم شده آنرا با برادرش در میان می گذاشته و بصورت توطئه علیه 

واثق یعقوب از آن استفاده کرده است . اما مهمتر از آن ادعاهای فرزندان  

 بوده است . 

یفه توضیح آنکه پس از مرگ واثق خلیفة قرار بود محمد بن واثق خل 

د و به عنوان کودک بودن محمد از ترک دخالت نمو شود ، اما وصیف 

شرم نمیدارند ؟ شخصی را خلیفه میسازید  » اینکار جلوگیری کرد و گفت : 

بدین طریق « ارد.گزتوان  رسیده که در عقب او نماز که سن او بدان مرتبه ن

یعنی متوکل  مردم خالفت را از خاندان واثق منتزع کرده به پسر معتصم 

دادند، ولی رقابت فرزندان واثق همچنان باقی بود تا بعد از اتمام خالفت 

متوکل و منتصر پسرش و مستعین پسر دیگر معتصم و معتز پسر متوکل  

یله همان ترکان خلع شد محمد پسر واثق رسید ولی او هم بوس خالفت بدست 

برداشتند و او لقب المعتمد علی هللا گرفت و  و احمد بن متوکل را بخالفت 

 همانست که در این صفحات نام او آمده است .

در چنین روزهائیکه یعقوب به خوزستان رسیده بود ، یکی دیگر از  

ه از واثق ، یعنی عبدهللا بن واثق بفکر استفاد« الخالفه  منتظر » پسران 

رفت و از او خواست تا علیه خلیفه معتمد  موقع افتاده و شخصاً نزد یعقوب 

  « 1بگرفتن بغداد تطمیع کرد. قوب را به او کمک نماید و هم او بود که یع

در واقع این مکاتبات ، یعنی مکاتبات ابواحمد موفق برادر خلیفه و 

نگیزة توجه یعقوب به مدعی خالفت ، بهترین وسیله وا تطمیع عبدهللا بن واثق 

قوی و سایر مسایلی که درمیان بود ،  بغداد بوده است . و با این دو انگیزه 

بود که به پای تخت  یعقوب در واقع از درون دستگاه خالفت دعوت شده 

یعقوب و  عباسیان روی آورد. متاسفانة راز نگهداری و مرموز بودن شخص 

از نقشه هایی که او در سر  حاالت روحی او موجب شده است که هیچکدام

 «  2.دپروراند ، فاش نشود و درجایی منعکس نباش می 
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آیا او میخواست انتقام خون ابومسلم و بوسلمه و سهل فضل و خاندان 

عباسیان بکشد ؟ و آیا میخواست موفق را بخالفت برساند ؟ آیا  برامکه را از 

؟ آیا می خواست خود خاندان معتمد بواثق داشت  قصد انتقال خالفت را از 

را پایتخت « جندی شاپور» داشت  ؟ آیا در نظر بر اریکه بغداد جای گیرد

و هر کدام از این  قرار دهد ؟ به هیچکدام از این مسایل توجه نشده است 

مسایل میتواند خود یک انگیزه قوی برای حرکات یعقوب باشد . حرکت 

گران می آمد، لذا  معتمدیعقوب بسوی اهواز برای دستگاه خالفت و برای  

به او پیغام داد که چون ما مملکت فارس بتو نداده ایم جهت  »خلیفه معتمد 

میکشی؟ تو ببغداد هیچ کاری نداری ، همان  چیست که زمام لشکر باینجا 

نگاه میداری تا خللی و دل  بهتر که قهستان و خراسان مطالبت میکنی و 

 « 1مشغولی تولد نکند باز گرد.

یعقوب ابالغ شد که اتفاقاً در همان روزها  یغام خلیفه در وقتی به این پ

روم وشام و یمن برای  سفیران ترکستان و هند و سند و چین و زنگ و 

اکناف عالم  بزرگداشت یعقوب که پس از دوازده سال حکومت نامش در همه 

 اسالمی پیچیده بود، به سیستان رسیدند و چون متوجه شده بودند که یعقوب

 جنگ فارس است همه در پی او آمدند. در 

سفرا رسیدند و در  مقام کرد تا همة « جندیشاپور» یعقوب چندی در  

نامه  آنجا بطور رسمی بنشست  تا " همه هدایا و پیغامها بگذاردند ، او نیز 

 "2ها نوشت و خلعت هایی به آنان بداد و باز گردانید.

فه معتمد برای بغداد بس گران خلی این دبدبه و کوکبه در بیخ گوش   

ً که بعضی از سفرا نیز در خطابه  » های خود یعقوب را  بود ، خصوصا

این .«  جهان شاه ( خواندند و همة جهان اندر فرمان او شدند« ) ملک دنیا

شهرت و قدرت یعقوب نه تنها از نظر سیاسی ، بلکه از جهت شخصی نیز 

در واقع این همه تبلیغات بضرر کینة خلیفه را تحریک میکرد  و  حسد و 

از همه اصرار او برای ورود به بغداد بود که  یعقوب تمام شد . و بدتر 
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آیم و شرط خدمت بجای آورم ،  مرا آروز چنانست که البد بدرگاه » میگفت: 

 «1.زه گردانم تا این نکنم باز نگردمو عهد تا

 

 گسترد : خلیفه دام می

یعهد او صالح چنان دیدند که از در خلیفه معتمد و برادرش موفق ول

مردمان جهان دل و بدو » درآیند ، چه متوجه شدند که  حیله و مکر و غدر 

به هرجای که رو کرد کسی  براو بر  اندر بستند . از آنچه او عادل بود و 

بزرگان حضرت را  بر او بدگمان شد ، » بنابراین خلیفه معتمد  «2 نیامد.

ما  ن می برم که یعقوب لیث سر از چنبر اطاعت بخواند و گفت چنان گما

بیرون برده است و بجانب اینجا می آید که او را نفرموده ایم که به درگاه آید 

می فرمایم که باز گردد با زنه میگردد! و به همه حال در دل  . هر چه 

که در بیعت باطنیان شده است و تا بدینجا نرسد  خیانتی دارد ، و چنان پندارم 

بعد از او دعوت بعمل آمد که « 3   هار نکند و از احتیاط غافل نباید بود.اظ

در بغداد مالقات کند  خلیفه مایل است برای دیدار و تقدیر از خدمات تو ، ترا 

خلیفه  ، بنابراین نامه یی باین مضمون عنوانی یعقوب از طرف موفق برادر 

 فرستاده شد :

م و جهان بتو سپاریم ، تا تو فضل کن و بیا تا دیداری کنی» ...  

بان باشی ، که همه جهان تابع تو شدند و ما آنچه فرمان  جهان 

ما بخطبه بسندة کرده ایم ،  دهی بر آن جمله برویم و بدانی که 

که ما از اهل بیت مصطفی ئیم و تو همی قوت دین او کنی و 

بدار الکفر ترا غزات بسیار بو دست بهندارند بشدی به سر  

و بچین و ما اندر آمدی و  ب باقصأی دریای محیط ، اندی

بترکستان بیرون آمدی و بروم ، و بر کفار جهان به همه جای 

اثر تیغ تو پیداست ، حق تو بر همه اسالم واجب گشت ، و ما  

مکه و مدینه ( ترا همی خطبه کند  فرمان بدان داه ایم بحرمین ) 

از  را اندر اسالم که چنین آثار خیر ست اندر عالم ، و کسی 
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ابوبکر و عمر آن آثار خیر و عدل نبودست کاندر روزگار تو 

مسلمانان معین توییم ، تا جهان همه  بودست . اکنون ما و همه 

«   بر دست تو بیک دین که آن دین اسالم است باز گردد . 

هرگز از خصمان » بدینگونه خلیفه و برادرش یعقوب را که 

با   « 1.شده بودهیچکس بر او روان هزیمت نشده بود و مکر 

 .مکر و حیله بدام کشیدن

بغداد برود و معتمد را از » یعقوب قصد داشت:  گردیزی مینویسد که 

این حال با معتمد بگفت ، یعقوب  خالفت باز کند و موفق را بنشاند ، موفق 

همی رقعها معتمد را  وشتی و موفق آن اندر سر نامه هایی سوی موفق همی ن

موفق برادر  دد که از این روایت گردیزی استنباط میگر« 2ضه کردی.عر

داشته و یعقوب را برای فتح بغداد تشویق و تحریض مکاتبه با یعقوب  خلیفه 

میکرده است و یعقوب نیز به او نوید میداده است که اگر بغداد را فتح کند ،  

ه موفق بنای این معتمد بخالفت خواهد نشاند. اما متأسفانه ک موفق را بجای 

و سپس برادر  یعقوب گذاشتهترتیب توطئه یی بر ضد  مکاتبات را بخاطر 

 پشت پرده نموده است . خود معتمد  را وارد قضایای 

زیر خود عبدهللا بن یحیی را در برابر ری خلیفه از روی حیله وبا 

وزیر من به آزردن » حجاج خراسانی مورد سرزنش قرار داد و گفت  

هدف خلیفه این بود که به یعقوب حالی نماید که  « نیست  ضی یعقوب را

تا باشد که یعقوب بفکر نفاق در   «3نیست. دردربار خلیفه وحدت نظر موجود 

جنگی به بغداد بیاید ، ولی از  دستگاه خالفت بدون لشکر و آراسته گی کامل 

صدای اقوام و  طرف دیگر این مماشات ظاهری خلیفه با یعقوب سر و 

ویشان و بستگان خالفت را هم بلند کرد و موجب شد که همه موالی بنی خ

عباس در سامرا بخلیفه و موفق برادرش سوی ظن بردند و گفتند که مگر  

مواضعتی در بین هست که یعقوب از اقصای بالد بدون معین  تبانی و 

ه باین خیره گی روی به بغداد نهد ، و خلیفه هم برخیزد و لشکرها بردارد و 

سامرا دراز شد و گفتگوی  ؟ این حدیث در کوت روز بگذارندبمدارا و س
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عصای  برخاست و خلیفه بر اثر این گفته ها بود ) خرقه ( و قضیب ) 

  «1بمدافعه قیام کرد.

بدون آرایش  بدین طریق پس از آنکه یعقوب به عنوان دیدار و شاید هم 

برگشت و اطرافیان یا بطرف بغداد روان شد ، ناگهان قضاجنگی کامل 

انگیختند . وقتی یعقوب بخوزستان خالفت ، خلیفه را بر ضد یعقوب علناً بر 

آمد . از این شهر نامه یی به خلیفه نوشت و فرمان « مکرم  عسکر » به  و

شرطه بغداد و سامراء و طبرستان و گرگان و  حکومت خراسان و فارس و 

ن و سند را خواست و ضمناً سیستا یجان و قزوین و کرمان و ئری و آذربا

تقاضا کرد که خلیفه فرمانی بنویسد و نامه یی را که  عبیدهللا بن عبدهللا 

یعقوب خوانده شده  درباره خلع یعقوب از مناصب و افتخارات سابقه و تکفیر 

طرف  عد از بود باطل و فسخ کند ، اما از این ساعت دیگر جواب های مسا

  2.خالفت به یعقوب نرسید

 

 از دام خلیفه:تن جس

ر پیش رفت و در حوالی چند منزل دیگ« عسکر مکرم » یعقوب از 

در شرق دیر عاقول ( اردوگاه زد. برادر خلیفه ،  واقع « ) واسط فول» 

قوب از بغداد خارج برای مقابله با یع موفق ابتدا یک دسته سپاه برداشت و 

» در محل دهکده «   دیر عاقول » ی طرفین را در حدود شد . طبری تالق

سیاه  تعیین کرده عالوه میکند: یعقوب در حالی که لباسی از دیبای « سیب 

  3رنگ پوشیده بود در پیشاپیش سپاه خود قرار داشت.

هنوز هم یعقوب گمان می برده که موفق  از سیاستنامه بر  می آید که    

کار خلیفه  اردو خروج کرده برادر خلیفه با او همنواست و به موقع از داخل 

بدینگونه انجام  را خواهد ساخت . یعقوب گمان میکرد توطئه ضد خلیفه 

خلیفه مالقات کند ، سپس در این مالقات یعقوب با کمک یارانی بامیشود که 

که همراه خواهد داشت به خلیفه حمله برده و کار او را یکسره نماید ، موفق  

،اما در باطن کار را ورد می آجلوگیری به عمل سپاه خلیفه  هم از هجوم 
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مرد دیگری در وعده گاه قرار دادند و بالنتیجه دگرگونه کردند وبجای خلیفه 

 پالن یعقوب نقش بر آب شد .

سخن بر این ختم شد که خلیفه در » خواجه نظام الملک مینویسد :   

ان و بزرگان نزول کند و لشکر گاه بزند و خاصگ شهر نباشد و به صحرا 

یند رسد و خلیفه را در صحرا ب وب در با او باشند تا چون یعقبغداد جمله 

را بزودی  امیرالمومنین طا افتد و عصیان او لشکر گاه زده ، اندیشه او خ

او یار  عصیان دارد نه همة سران عراق و خراسان با  سرمعلوم گردد.. اگر

او  ، چون عصیان آشکار کند . لشکرباشند و رضا دهند بدانچه در دل دارد 

وبا اوجنگ نتوانیم کرد،باری راه برگردانیم به تدبیر و اگر بس نیاییم  را سر 

یم ، امیر چهاردیوارنمانیم وبجایی دیگر بروو چون اسیران در ده بود بر گشا

  « 1همچنان کردند. المومنین را این سخن خوش امد و 

 سپس بدستور معتمد ، بر سر راه یعقوب نهری عطیم کندند ، ولی آنرا

شط وصل نکردند و فقط اندک آبی در آن نهر جاری ساختند چنانکه گذر  به 

« ) گروهه انداز» تن از غالمان  900و اطراف دیگر به  از آن ممکن بود 

داد تا گلوله های آتشین با کمان مخصوص  فالخن دار ( خود معتمد دستور 

تا با خلیفه  تو آمده یی»   ترتیب دادند . سپس کس نزد یعقوب فرستاد که : 

نماید .  آیی تا جمعیت روی « دیر عاقول » مالقات کنی ، فردا باید که به 

یعقوب را این سخن موافق افتاد و با خود گفت ، چون خلیفه را در صحرا 

الفور او را بگیرم . معتمد برادر خود موفق را در مقدمه روان کرد  ببینم فی 

ستاد . یعقوب با فوجی از خواص در قلب سپاه  بای و  خود در دیر عاقول 

چون نزدیک رسید محمد بن  دالوران که برایشان باور داشت روان شد . 

و معتمد را  کثیر و حسن بن ابراهیم که قبل از آن به رسالت بغداد آمده بود 

میشناخت دید که سیما به جای معتمد ایستاده ، نزد یعقوب رفته گفت : 

ه جای خلیفه ایستاده ، یعقوب با پانصد سوار که حیله کردند و سیما ب بغدادیان 

بودند در نهر راند و چون عبور کرد گماشتگان خلیفه فی  همه غرق در آهن 

غرقابی گشت ، و غالمان سپاه یعقوب را به  الفور بند را بگشادند و آن نهر 

رسیدی آن اسپ رم کرده روی  گروهه گرفتند و هر گروه ئی که بر اسپ 
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بغداد از کمین  رد . چند اسپ و سوار کور گردیدند و سپاه بهزیمت می آو

 «  1 بیرون آمده برایشان تاختند.

» مراه کردن یعقوب توطئه آن قدر دقیق چیده شده بود که برای گ

معتمد بود ) یعنی شکل و لباس و ظاهر خلیفه را  ر عالمت ابراهیم سیما ب

ند که مکر است . پس حمله بدانست داشت ( بر آنجمله که این خلیفه است اما 

کشته شد ، از آنجا   کرد یعقوب به نفس خویش و از سپاه بغداد بسیار مردم 

» و   «2 آب گرفتند. آب بر سپاه بیرون گذاشتند. هزیمت شدند ، پشت به 

جان به هزار حیله کنار » یعقوب  خود   3 «لشکر یعقوب بیشتر هالک شدند.

 . «4 کشید.

این جنگ بدینگونه شرح  آرایی یعقوب را در ابن خلکان کیفیت صف 

مساحتی برابر یک  جای گرفت و  [خلیفهدر برابر] لشکر یعقوب» میدهد : 

فراوان  ، او در حدود ده هزار مرد داشت . خلیفه عطایای ل را اشغال کردمی

موفق برادر خلیفه  .به لشکریان خود داده بود و خود نیز در لشکر گاه بود

و بر یاران یعقوب تاخت . جمعی کثیری از طرفین کشته شد کرد  سر برهنه 

، ناچار هزیمت کرد و بسیاری از لشکریانش نتوانست مقاومت  و یعقوب

 «  5 .ندفرصت فرار هم نیافتند و کشته شد

ن بر می آید که موفق ابتدا شروع بجنگ کرده الکخ از روایت این

در « موسی بن بغا » جنگ عبارت بودند از: درین است . سرداران خلیفه 

 نۀلشکر بود . لشکر یعقوب بر میم در میسره « مسرور بلخی » میمنه و 

ابراهیم » از قبیل  موفق حمله برد و آن را شکست و جماعتی از سران او 

جمعی  کشته شدند . « محمد طغتا ترکی » و « طباغواترکی » و « بن سیما 

 کثیر و یک سردار دیگر از یاران یعقوب هم مثل حسن درهمی و محمد بن

بود کشته شدند و خود یعقوب نیز سه تیر به گلو و « لباده  »معروف به  که 

تا نماز شام ادامه یافت. هنگام غروب  جنگزخمی شد و دستش خورد و 
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تاریخ این جنگ یکشنبه دهم  1 .نشستند عقب  بسیاری از لشکریان یعقوب

وز مذکور ضبط شده ر فتاب وب آهجری از ظهر تا غر 262رجب سال 

 .است

نیستی و  شکست یعقوب در نزدیک دیر عاقول ، خاندان عباسی را از  

 تباهی ابدی نجات داد . گویند بعد از این جنگ ابوالساج داود به یعقوب رسید

گاهی آ عنه به او گفت : اکنون متوجه شدم که هیچ از سیاست جنگیط و با 

جلو فرستادی و درجایی پا نهادی که  بنه سپاه را درو بار نداری ، چطور تو 

آنجا نداشتی و هیچ راهنمایی نیز با تو نبود ،  اندک اطالعی از وضع طبیعی 

جنگ شروع کردی؟ همچنین از  عالوتاً در حالیکه بار پیش روی تو بود به 

تا دیر العاقل قول را  شوش تا واسط را چهل روزه آمدی و آن وقت از واسط 

روی  من هیچ گمان نداشتم که جنگی » عقوب گفت : دو روزه پیمودی ؟ ی

. من گمان داشتم که کار با  دهد و اگر خیال جنگ میداشتم حتماً فاتح میشدم

نان ناگهان به آ ولی بودند، ل های نیز فی ما بینوسو ر نامه بر آید ل و وسر

 « 2ناچار آنچه توانستم کردم و چنین تقدیر بود .... جنگ مبادرت کردند و 

 

توطئه بزرگی برای از میان  این مطلب تردیدی باقی نمیگذارد که  

موفق و بزرگان  برداشتن یعقوب چیده بودند و خلیفه با همدستی برادر خود 

خود  دستگاه خالفت ، طرح این  توطئه را ریخته بودند و آنرا بر ضد رقیب 

  یعقوب بکار بستند و با فریب و غدر بر او چیره شدند . 

 

  کار یعقوب : پایان 

مده نتوانست . لشکریان و بخود آ شکست دیگراین یعقوب پس از 

چهارپایان خصوصاً شترها و جماز های معروفش نابود  سپاهیان و دواب و 

زار ، قریب به ده هنتیجه گشودن بند دجله سند که در شدند . مؤرخین مینوی

پشت سر در از طرف دیگر  . رفت س از چارپایان اردوی یعقوب از بینرأ

قاطران باربر  لشکرگاه یعقوب اتش زده شد که در اثر آن اکثر شترها و 
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)   پنج هزار شتر بختی  ها. گویند تنی از بین زفتندردوی ویعقوب و بارو بنه ا

   1 .نصر ( یا سوختند یا پراگنده شدندمنسوب به بلخ یا بخت ال

برادرش عمرو اینکه لت ، ظاهراً به عیعقوب از سیستان دور شده بود

. از خراسان و برنگشت به سیستان ،سیستان رفته بود از او قهر کرده و به 

بر اوضاع  و احمد بن عبدهللا خجستانی نیشاپور هم خبرهای پریشان میرسید 

 روحی یعقوب را صدمه . این عوامل کافی بود که تعادل آنجا مسلط شده بود

و حمله   مبنی بر همکاری را« صاحب الزنج » . چنانکه او پیشنهاد بزند

هجری رد کرد و اظهار داشت من از کافر  262مشترک بر بغداد در رجب 

و در آنجا  برگشت« واسط » نمیگیرم . یعقوب پس از عقب نشینی به  کمک 

 آمد .در فکر تجدید قوا بر 

را در سیستان شنید ، از  برادرخودعمرو لیث چون خبر شکست  

ً شد نپشیما حرکتی که کرده بود  که نامه یی نیز از برادر دریافت  ، خصوصا

. کرده بود عمرو گله نموده بود و او را نصیحت داشته بود که در آن نامه از 

را بعزم خوزستان  دوباره سیستان ، کمک به برادر بنابراین عمرو برای

هم هر دو از دیدار در جندی شاپور عمرو به یعقوب رسید و  » : ترک گفت

 «. 2 .، و یعقوب به آمدن عمرو شادمان گشتخشنود گشتند 

هجری ، یعقوب جنگ دیگری با بعضی  263در سال  نوشته اند که 

به بصره سپاهی هجری  264در سال  کرده است و باز  از یاران خلیفه

یکی از سرداران  هجری ،  265. در محرم سال فرستاد و اسیرانی گرفت

ۀ مصادر وب پیوست و خلیفه دستور خلیفه بنام محمد الغوید به لشکریان یعق

اما هیچیک از این   3 .مرد را در مرکز خالفت داد امالک و ثروت این

شد  . و سر انجام در جندی شاپور بیمارقدامات موفقیتی نصیب یعقوب ننمودا 

 صعب پیش آمد او را ، چون کار جهان همه روی بدو گرفت، و علتی  »  :

ً  ماریبی یعقوب به   «4نقص اندر آمد. در بستر  قولنج گرفتار شده بود . اتفاقا

امیرالمومنین خلیفه از اینکه یعقوب با   .بیماری قاصدی از جانب خلیفه رسید
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طعنه را او آمادگی میگیرد ، او  به جنگ پرداخته و باز هم برای مقابله با 

 گفته بود : زده و

ه ما آهنگ به محارب  به ترا تجربه نشده که بازز آن نوهنوز ا» 

خلیفه در این نامه « مینمایی و در مخالفت ما توبه ننموده یی 

داده بود : ما را معلوم گشت که تو مرد ساده  دلی و به  توضیح 

کار نگاه نکردی ، دیدی که  سخن ساده دالن غره شدی و عاقبت 

تو  ده و تراهم به لشکر ایزد تعالی صنع خویش به تو چگونه نمو

ا نگاهداشت ؟ و این سهوی بود که بر تو ، و خاندان مضایع کرد

ن کرده پشیمانی ، و بر آ بیدار گشتی رفت ، اکنون دانیم که 

نیست و  امارت خراسان و عراق را هیچ کس از تو شایسته تر 

بر آن مزیدی نخواهیم فرمود و ترا حق نعمت بسیار است 

 ترا در کار خدمت های پسندیدة تو کردیم  نزدیک ما ، این عطا 

ن حدیث آ از سر  کردة ترا نادیده انگاشتیم ، باید که تو نیز و

و به مطالبة   یتر به خراسان و عراق رو درگذری هر چه زود

  « 1. شوی والیت مشغول 

در واقع  خلیفه به پاس خدمات گذشتة یعقوب ، او را دوباره به کار 

از  نلۀ ممکولی معلوم بود که میخواست او را  به  هر وسی میگماشت ، 

کند . یعقوب چون این سخن از رسول خلیفه  پشت دروازه های بغداد دور 

پیازی در کنار شمشیر او که برابرش  شنود، دستور داد که نانی خشک و 

  جواب داد: بود نهادند و سپس به قاصد خلیفه

ام و  گری آموخته ام و از پدر روی من مردی رویگر زاده» 

ره و پیاز بوده است. و این خوردن من نان جوین و ماهی و ت

پادشاهی و گنج و خواسته از سرعیاری و شیر مردی به دست 

ام و نه از تو )خلیفه( دارم.  آورده ام، نه از میراث پدر یافته

ام، و  من بقوت دست و زور بازو، کار خود باین درجه رسانیده

داعیه چنان دارم که تا خلیفه را مقهور نگردانم، از پای 

گر مردم که خلیفه از آسیب من آسوده شده است. و ننشینم. ا
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اگر از بستر بیماری برخاستم، حکم میان من و خلیفه این 

شمشیر است و بس... اگر مطلوب من میسر پذیرفت فبها ، 

حرفه رویگری بر  قرار است ... یا آنچه  نان کشکین و  الاو

تره و پیاز و  گفتم به جای اورم و یا بر سر نان جوین و ماهی 

  « 1شوم .

رسول خلیفه بر گشت و پیغام یعقوب را رساند . بیماری یعقوب 

یاران یعقوب ، فاتح بزرگ ، پروانه وار برگرد او  همچنان امتداد می یافت و 

ً عمرو ،که  برادر را در واپسین لحظات عمر رنجانده  میگشتند و خصوصا

اما بهر حال ،   «2بسیار کرد. او را اندر ان علت ، به نفس خدمت » بود 

آخرین لحظات نیز  هرچه کردند از عالج و دوا نتیجه ای حاصل نشد و در 

مرض  از لجاجت دست بر نداشت و هر چه اطبا مبالغه کردند که عالج این 

حقنه دور از شهامت و :» منحصر در حقنه ) اماله ( است نپذیرفت و گفت 

تا باالخره روز   «3مردانگی است . مرگ بر من آسانتر ار احتقان است 

میالدی ( فرمان  879هجری ) نهم جون  265سنه  دوشنبه دهم شوال 

روز یکشنبه دوازده روز مانده از  و خبر وفات او به سیستان ،    4یافت.

  5هجری رسید. 265شوال سنه 

 

  بر سنگ قبر یعقوب : 

یعقوب در جندیشاپور جهان را بدرود گفت و همآنجا دفن شد .  مدت 

روز نوشته اند. عجیب است که یعقوب تا  16بود  اری او را که قولنج بیم

انتقام خلیفه فارغ نبود و لشکر گرد  آخرین روزهای حیات خود از فکر 

چون سه منزل » بغداد نهاد  میکرد و در همان حال بیماری روی سوی 

در نرهد ،  برقت قولنجش بگرفت و حالش به جای رسید که دانست از آن 
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 «1خویش عمرو لیث ولیعهد کرد و گنجنامه ها به وی داد و بمرد.  برادر

  چون یعقوب را بخاک سپردند ، بر سنگ قبر او این ابیات را نوشتند : 

 ملک خراسانا و اکناف فارس         وما کنت من ملک العراق بایس

  سالم علی الدنیا و طیب نسیمها         کان لم یکن یعقوب  فیها  بجالس

 

خراسان و اکناف فارس را به دست آوردم از  -ترجمه) 

نبودم درود بر دنیا و  تسخیر سرزمین عراق هم نومید 

که دیگر یعقوب در آن  نسیم دلپذیر آن، در آن روزگاران

 .( نخواهد بود

 

یعقوب نوشته بودند و  گویا ترجمه فارسی این ابیات را هم بر قبر 

خود او پیش از مرگ صورت گرفته  احتمال دارد تهیة سنگ قبر هم بدستور

دلیلش این است که این مرد بزرگ با همه سلحشوری و جنگجویی،  باشد و 

شاعر پیشه و حساس داشته است . این دو بیت فارسی  روحی لطیف و دلی 

از اشعار قدماست و بنابر روایتی آنرا  که ترجمه دو بیت عربی اصلی است 

 .: ه اندبه امام محمد غزالی طوسی نسبت داد

 

   راسان با ملک فارس یکسان       بگرفتم آنخ

 ملک عــراق از من یکسر نبــود رسته

 ارانگـیـتی با بوی  نو بهـبــدرود بــاد  

 2نشسته ودــیعقوب لیث گویی دروی نب

مسعودی بصورت دیگری بقیه ابیات عربی را هم نوشته و گوید : 

دربیت » سند. وی عالوه میکند که بود آنرا برگورش بنوی یعقوب دستور داده 

هشتصد هزار هزار دینار باقی مانده  المال او پنجاه هزار هزار درهم و 

 3 «بود.

                                                 
1
 16سیاست نامه، ص  - 
2
 275اقبال آشتیانی، از طاهریان تا مغول، فصل صفاریان، یعقوب لیث،  - 
3
 314 -313، ص2ب، جمسعودی، مروج الذه - 
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بارتولد برآنست که پس از مرگ یعقوب، با وجود مصارف     

پنجاه میلیون  دینار و (4000000های دایمی وی،چهار میلیون ) کشی لشکر

بود و بگفته مؤلف تاریخ خیرات  ( درهم در خزینه او موجود 5000000)

  1 کشی آماده داشت. خر برای لشکر 10000اشتر و ۵000عالوه بر نقدینه، 

 بدینگونه عیاران سیستان در تحت رهبری بزرگ مردی چون یعقوب 

لقب داده بودند، اسپان خود را از « سندان»لیث  که دشمنان او، او را 

ون آب دادند و تا آن طرف دجله های هیرمند سوار شدند و بر لب جیح کرانه

جوالن آوردند و برای بیش از نیم قرن بیرق استقالل و آزادی را بر ه ب

 سراسر خراسان و ایران برافراشته نگاهداشتند.

شاعر توانای ایران شهریار، داستان رشادتهای یعقوب لیث را در یک 

ن آن بدر آمده چکامه حماسی به شعر در آورده که واقعاً استادانه از عهده بیا

 است . 

 

 یعقوب :شخصیت سیاسی 

  های او به عنوان مردیکه از  لیث و رشادت مطالعه سرگذشت یعقوب

گری )مسگری( به پادشاهی رسید و پادشاهیکه از سفطه بازی سیاسی  روی

او را بحیث نفرت داشت و باتکای شمشیر و لشکریکه ازدل و جان، 

راهیش میکردند، جالبترین بخش دوست میداشتند و هم "سرهنگ عیاران"

لیث مردی آهنین تصمیم بود، یکی از دشمنانش   تاریخ کشور ماست. یعقوب

فرمان روای طبرستان او را از لحاظ عزم راسخ و  علوییعنی حسن بن زید

 . نامیده بود« سندان»راده پوالدینش ا

 شناس،  یعقوب به تمام معنی یک سرباز بود. سربازی پرکار، وقت  

، نافذ و پرهیبت که همیشه آمادۀ عمل و پیکار بود. یعقوب مثل همه خشن

قهرمانان جنگجوی تاریخ، هرگز فرصت این را نداد که لشکریانش به تن 

آسایی بپردازد. )یا الاقل این فرصت را نیافت( و خود او نیز مردی بود از 

ند و زره پرورده شده بود زاده و در جامه   بر خانه زین »جمله کسانیکه 

                                                 
1
 474، ص 1بارتولد، ترکستان نامه،ترجمه کریم کشاورز، ج - 
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جوئی   آسائی و هوس  او هرگز در فکر تن« فراش شب آنها نمد زین بود.

 نیفتاد.                         

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 

ز ندما معروض داشت که هوا به غایت گرم شده تعیین کرده بودند. یکی ا

ئی استراحت کنند تا وقت مقرر نزدیک شود به  است اگر پادشاه در سایه 

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 

  1«ه دارم، و بکدام استعداد بر دشمنان حمله آورم؟نیزه و شمشیر و تیر چگون

پوشید. بر روی زمین   یی داشت. لباس کرباس می  یعقوب زندگی ساده

نشست و سرش را روی شمشیر گذاشته، میخوابید و فقط در وقت  می

پذیرفت گارد مخصوصی را بدور   رسمیات آنهم در حاالتیکه سفیری را می

بود و متشکل از   بهترین افراد عساکر او می خود جمع میکرد. این گارد از

دو بخش بود که هر بخش آن از هزار نفر تشکیل میشد. نظامیان بخش اول 

  2ئی داشتند.  های نقره های طال و بخش دوم گرز و کوپال گرزها وکوپال

ً تمام امور نظامی و اداری را فیصله میکرد و درین مورد  یعقوب شخصا

 اشت. رائی هیچکس را قبول ند

عامل قوی نامرئی سلوک یعقوب، »به قول بوسورت محقق انگلیسی، 

گذشته از نفرت او از خانواده عباسی، ظاهراً عشق مفرط او به فتوحات و 

لشکرکشی بوده است. این عالقۀ شدید یعقوب رابه کشورگشائی  میتوان از 

و خالل منابع موجود که اخالق شخصی و همچنین انطباع مسلمانان معاصر 

بخشند، گردآوری  گیری او را انعکاس می   تهورات و جسارتهای زمین

گرا بوده   القولند که یعقوب طبیعتاً شخصی درون نمود،. ا ین منابع همه متفق

گذاشت. اکثر وقت   و خیاالت و افکار و اسرارش را با کسی د رمیان نمی

و بدون  نمود  خود را در انزوا و بدون ندیم و حاجب و دربان سپری می

پرداخت. معموالً فقط برادرانش و   استشاره ملتزمان به حل و عقد امور می

                                                 
1
 281باستانی پاریزی،یعقوب لیث،ص  - 
2
، تششاریخ سیاسششی واجتمششاعی آسششیای مرکزی،ترجمششۀ زهمششا، ص 474، ص 1بارتولششد، ترکسششتان نامششه، ج - 
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  خوانده شده« العزیز»ای دیگر از اطرافیان او، که به قول مسعودی   عده

شد، اجازه   اند، و خیمه و خرگاه ایشان در پیرامون بارگاه یعقوب کوفته می

بسمی بر لبان او نقش می ورود به پیشگاه او را داشتند و بس. به ندرت ت

خندید و تاریخ سیستان به مناسبتی خاص تذکرمی دهد که  بست و کمتر می  

یعقوب باری بسیار بخندید، گفته شده که یگانه تفریح او آن بود که تمرینات 

  1)جنگهای غیر حقیقی( غالمان جوان خود را تماشا مینمود.

ندگی خود را وقف بوسورت می افزاید : یعقوب سپهساالری بود که ز

مسلک نظامی کرده بود ولی با وصف نبوغ او درین فن، هنوز چنانکه باید 

معرفی نشده است. آغاز زندگی درویشانۀ یعقوب به حیث رویگر او را معتاد 

به یک حیات بدون تکلف گردانیده بود. چندانکه هیچگاه به خوشگذرانی 

نی به این نوع زندگانی عالقه نگرفت و از آن لذت نبرد. پسر رویگر سیستا

شان در  ساده و بدون آرایش خود را سرمشق احاد سپاه خود ساخت، و مانع 

ازدیاد محتویات چانته گردید، زیرا که تراکم مواد در رفتارهای سوق 

کاست.   نمود و از قدرت جنگی شان می  شان ثقلت می  الجیشی بر دوش

ساخت  از سپرش بالش می  چون میخوابید از نمد کهنه زین اسپ خود نالی و

نهاد. غذاي او را معموال از مواد  و گاهی علم پیچیده را زیر سر می 

کردند: از قبیل نان جوین، برنج، نوش  خوراکی پیدا وارسیستان درست می 

پیاز، زردک و ماهی. البته به قول مسعودی غذای یعقوب منحصر به پیداوار 

قوب بیست رأس گوسفند کشته و سیستانی نبود، بلکه هر روز در مطبخ یع

در پنج دیگ برنجی بزرگ پخته میشد. یعقوب حصه آبگوشت خود را 

)که ترکیبی از شیره انگور یا خرما و نشایسته بود( و « خبیصه» بامقداری

فالوده که از شهد و نشایسته ساخته میشد، برمیداشت و باقی بین غالمان 

  2سرای و ملتزمین او تقسیم میگردید.

                                                 
1
مششه پوهانششد سششرور همششایون  ص ، مقالششه لشششکریان صششفاری، از بوسششورت ترج13۶۴مجلششه آریانششا، سششال  - 

۵0- ۵1 
2
خوانشده ششده و « تشرش روی»)در مشوردی دیگشر یعقشوب  270همان جا بحوالۀ تاریخ سیستان، صفحه  - 

( 12ص 1317او یشششاد کشششرده اسشششت. )تشششاریخ بیهشششق، طبشششع احمشششد بهمینشششار، تهشششران، « تبسشششم»فنشششد ق از  ابن

 309 ،ص۴، ابن خلکان، ج۴7-۴۶، صفحات 8،مسعودی، مروج الذهب، ج 
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ب در بین صفوف لشکر دسپلین و نظم دقیقی برقرار کرده بود، یعقو

آنگاه که در طبرستان به جنگ داعی کبیر علوی موسوم به الحسن بن زید 

رفته بود، رسول خلفیه را با خود همراه داشت. این رسول از مراعات نظم 

و دسپلین دقیق در بین لشکر او به حیرت افتاده بود و دیده بود که یعقوب 

 نست سپاهیان خود را از غارت اردوگاه هزیمتیان الحسن باز دارد. توا

کشی در فارس بود  مسعودی شرح دیگری نیز دارد و آن هنگام لشکر

که یعقوب ناگاه امرداد که لشکریان ستوران را از چرا باز داشته آماده 

حرکت شوند . یکی از حشمیان یعقوب چون ازاین امر آگاه شد علف را از 

خود کنده به راه افتاد. یکی از سرهنگان او، در حالیکه برهنه بود  دهن اسپ

و بر دوش سالح، فوراً حاضر گردید و گفته شد که وی هنگام شنیدن امر 

 یعقوب مشغول استحمام بود.

پسر لیث چون به میدان جنگ قدم میگذاشت مانند شیری بودکه به پیش 

دید. داغی که پایین تر از می شتافت وهرکه با او مقابل میشد، نابود میگر

رخسارش بازمانده بود، جراحت ناگواری بود که در حرب خوارج برداشته 

بود گویا ضربتی که بر روی او فرود آمده بود قسمتی از رخسارش را برده 

و پس از التیام همچنان شدیار مانده بود. روایتی است که یعقوب مدت بیست 

ین وصف هنوز شمشیر بر زمین روز از مجرای نی غذا میخورد، و با ا

 نگذاشته و میدان را ترک نگفته بود. 

خطاب « سندان»دشمن او در ایالت کسپین، الحسن بن زید او را 

حتی  1میکرد، چون که بردباری و تحمل رنج فراوان در او سراغ کرده بود.

مخالفینش تصدیق داشتند که لشکریان او زیر لوای زعامت خدا داده او تحمل 

 یاری غریبی نشان میدادند.و برد

میالدی یعقوب ، ابراهیم بن الیاس بن اسد 8۶7هـ/  2۵3در سال 

سامانی سپهساالر محمد بن طاهر را از هرات اخراج نمود و سپس در جنگ 

پوشنگ نیز او را شکست فاحشی داد. وی به نیشاپور عقب نشست و مشوره 

و ابراهیم به »... ند: اش به محمد ابن طاهر این بود که با عیاران صلح ک 

هزیمت سوی محمد بن طاهر شد. و گفت با این مرد )یعقوب( حرب هیچ 

                                                 
1
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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،  شده  اند، و خوارج همه با او یکی مادر حرب را زاده 

صواب آنست که او را استمالت کرده آید تا شر او و آن خوارج بدو دفع 

 «. 1 منش و غازی طبع. باشد، مردی جداست وشاه

یعقوب جوانمرد و آزاده بود و آزادمردان را قدرمینهاد. بیهقی روایت 

 بن طاهر یعقوب قصد نیشاپور کرد تا محمدبن طاهربن عبدهللا:» میکند که 

امیر خراسان را فروگیرد، و اعیان روزگار دولت وی به یعقوب تقرب 

زود تربباید شتافت که ازین :» کردند و قاصد مسرع فرستادند با نامه ها که 

خداوند ما هیچ کارمی نیاید جزلهو، تا ثغر خراسان که بزرگ ثغری است 

ب ننگریستند و بدو سه تن از پیران کهن تِر داناتر سوی یعقو« بباد نشود.

هیچ تقرب نکردند و بر در سرای محمد طاهر می بودند. تا آنگاه که یعقوب 

لیث در رسید و محمد طاهر را ببستند، این سه تن را بگرفتند و پیش یعقوب 

آوردند. یعقوب گفت: چرا بمن تقرب نکردید چنانکه یارانتان کردند ؟ گفتند: 

ی شد، اگرجوابی حق بدهیم وخشم توپادشاهی بزرگی و ازین بزرگترخواه

نگیری بگوییم .گفت نگیرم، بگویید! گفتند: امیرجز امروز ما را هرگز دیده 

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 

سال بسیار خدمت کرده و دردولت ایشان نیکوئیها دیده  وطاهریان را سالهای

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 

دد و در دست امیریم و خداوند ما برافتاد ، با ما آن کند که ایزد عزاسمه بپسن

از جوانمردی و بزرگی او سزد. یعقوب گفت : بخانه ها باز روید و ایمن 

باشید که چون شما آزادمردان را نگاه باید داشت و ما را بکار آیید. ایشان 

ایمن و شاکر بازگشتند و یعقوب پس از این جمله آن قوم را که بدو تقرب 
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تدند و براندند ، و این کرده بودند فرمود تا فروگرفتند و هرچه داشتند پاک بس

 « 1 سه تن را برکشید و اعتماد ها کرد در اسباب ملک.

 

 رسیدگی به داد خواهان: 

قصر یعقوب درشهرزرنج، خضراء یا میدانی سبز از خود داشت که 

یعقوب برای بارعام در آنجا می نشست تا مردم عرض حال و شکوای خود 

ی پرداخت .تاریخ سیستان داستان را بوی تقدیم کنند و او به داد دادخواهان م

جالبی از عدالت و رسیدگی یعقوب را دراین خضراء بیاد می دهد که خیلی 

 آموزنده است. 

بنابراین روایت ، روزی یعقوب در خضراء قصر خود برای بار عام 

مردی بدید به سر کوی سینک نشسته و سر به زانوی اندوه »نشسته بود، 

تاد که آن مرد را پیش من آر، بیاورد گفت: نهاده، اندر وقت حاجبی بفرس

حال بر گوی ، گفت اگرملک فرماید تا خالی کنند، فرمود تا مردمان برفتند. 

گفت: ای ملک حال من صعب تر از آن است که بر توانم گفت. سرهنگی از 

آن ملک هر شب یا هر دو شب بر دختر من فرود آید از بام بی خواست من 

ردی همی کند و مرا با او طاقت نیست. گفت الحول و از دختر، و ناجوانم

وال قوة االباهلل چرا مرا نگفتی ؟ برو به خانه شو، چون او بیاید اینجا بیا به 

پای خضراء مردی با سپر و شمشیر بینی باتو بیاید و انصاف تو بستاند، 

چنانکه خدای فرمودست ناحفاظان را. مرد برفت آن شب نیامد دیگر شب 

با سپر و شمشیر آنجا بود با او برفت و به سرای او شد بکوی  آمد، مردی

عبدهللا حفص بدر پارس و آن سرهنگ اندر سرای آن مرد بود، یکی شمشیر 

برتارکش بزد و بدونیم کرد و گفت چراغی بیفروز چون بفروخت ]گفت[: آبم 

ده، آب بخورد. گفت نان آور، نان آورد،  بخورد. پدر نگاه کرد یعقوب بود 

ود به نفس خود. پس مرد را گفت : باهلل العظیم که تابا من این  سخن بگفتی خ

نان و آب نخوردم و با خدای تعالی نذر کرده بودم که هیچ نخورم تا دل تو 

  2 ...«از این شغل فارغ کنم 
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 توجه  به حال مردم کم درآمد:

یعقوب برای تأمین زندگانی لشکریان خود جایداد مردمان متمول را 

درآمد را داشت. او به  بط میکرد، ولی رعایت حال مردم ناتوان و کم ض

وران و کشاورزان و طبقات پائین اجتماع که خود از ته آن برخاسته  پیشه 

بود، بدیدۀ عطوفت و مهربانی مینگریست و  کساني راکه کمتر از پنجصد 

دقه هم درهم درآمد داشتند، از دادن مالیات معاف کرده بود وحتی به آنها ص

از باب صدقه هر » لیث  بنا به گفته مؤلف تاریخ سیستان، یعقوب    1 میداد.

روز، هزار 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 

 درا  که نیز نزدیک او آمده بود.داد و پانصد هزار دینار داد عبدهللا بن زیا 

2 » 

البته متمولین و مالکین بزرگ هرگز از آسیب مصادرۀ یعقوب در 

پیه اندر » امان نبودند و چنانچه از کلمات کوتاه برادرش عمرو که گفته بود:

آید که درآمد دیوانی   برمی«  3 شکم گنجشک نباشد، اندر شکم گاو گرد آید.

 آورد، نه از فقرا و ناتوانان.  بدست می را از متمولین و پولداران

روی کار آمدن یعقوب و برادرانش در واقع » بقول باستانی پاریزی: 

آغاز یک تحول اجتماعی بزرگ در سیستان و شهرهای بزرگ دور و 

نزدیک آن بود. بدین معنی که طبقات حاکم و پولداران و ثروت مندان، 

دره شد و در برابرآن یک طبقه حاکم یکباره از میان رفتند و اموال آنان مصا

های اشراف نفوذی نداشتند پدید  از مردم سافل و کسانی که هرگز در دستگاه 

ها را از  آمدند و پیه« ها گنجشک روزی»آمدند و در واقع بقول عمرو، این 

 « 4 ها درآوردند.« بشر فرقد» شکم اشخاصی مثل 

 

 توجه یعقوب به وضع اجتماعی  سیستان

                                                 
1
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وب از تۀ اجتماع سیستان برخاسته بود و به جزئیات احوال چون یعق

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، 

رستاد خبر نباشد، قاصدی را به سیستان ف  برای اینکه از اوضاع سیستان بی

تا 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:

 ت که معموال در یعقوب پرسید: به مظالم بودی )مظالم جای بوده اس»

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 

ار کرده بودند و بدین نام شهرت یافته بود و معموال جوانان عمار را آنجا برد

کردن به آنجا میرفتند ( گفت: گذشتم. گفت کودکان بودند  اغلب برای بازی

 آنجا؟ گفت نه، گفت الحمدهللا! 

پس گفتا: به پای منار کهن بودی؟ گفتا بودم. گفت: روستاییان بودند؟ 

 گفت نه. گفت: الحمدهللا! 

ها عرضه دارد، یعقوب  ه سخن آغاز کند و نسختپس مرد خواست ک

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 

ید که بگوید. گفت: او همه بگفت و شنیدم. کار مرد خبرها آورده است با

سیستان 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 

لت تقسیم میشده و بدین جهت کسی از میراب گله نکرده که آب هیرمند به عدا

 و شکایات نداشته است(.
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جمعی باید باشد( و  و الفت، ابتدا آن چوبکی )ظاهراً نوعی بازی دسته

تعصب میان فریقین تابرافتد، و اصل جوبکی به پای چوب عمار کودکان 

نیست. کنند، پرسیدم، گفتا: نبود. دانستم که الفت بر جای است و تعصب 

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(، 

  1«از چه پرسم؟چون نبودند، آنجا دانستم که بر رعیت جور نیست... بیش 

از این داستان به توجه مخصوص یعقوب لیث نسبت به وضع 

بریم که تا چه حد به این  اجتماعی مردم سیستان و همشهریان او پی می

 مسایل دقیق بوده است.

از تاریخ سیستان اشاره به این روایت دکتر باستانی پاریزی هم با 

ت که در زمان یعقوب به نخست، مسأله تقسیم هیرمند اس»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

مالکین چندان دقت کرده رعایت یعقوب در تقسیم آب و قراردادهای بین 

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 

 کرد. ریاضی و هندسه در تقسیم زاینده رود

ایجاد وحدت و یگانگی در مردم سیستان بوده است. قبل از -نکته دوم 

یعقوب، در مردم سیستان دود ستگی شدید حکمفرما بود که نمونه آن 

ها بوده اند و هر کدام با بستگی به  ها و تمیمی ها و بکری ها و صدقی سمکی

نه تنها این  اند. و یعقوب انداخته  راه می« حیدر نعمتی»ای جنگهای  طایفه 

انداخت، بلکه حتی دشمنان شخص او یعنی خوارج نیز از  دو دستگی را بر

ها با او همکاری کردند. ظاهر امر این است که  فدائیان او شدند و درجنگ

یعقوب همه جا با تقویت روحیه ملی مردم سیستان را یک کاسه کرده و 

                                                 
1
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تری بنگرند و باعث شده است که در مورد مسایل زندگی از نقطه نظرباال

های دور  اختالفات کوچک داخلی  را کنارگذارده چشم به تسخیرسرزمین

 دست بدوزند. 

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 

ات مالکان و پولداران، یک اصالح کردن به آنان و اخذ مازاد عاید 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

  درسایۀ رهبری یعقوب وعمرو بن لیث، » به عقیدۀ بوسورت  

سگزیان پابرهنه و بی چیز، خلفای عباسی را گرفتار تنگنا و ناگزیر به دادن 

باج کردند و طاهریان اشرافی را از والیتداری خراسان برداشتند. برسراسر 

نان تابدانجا جنوب ایران تا اهواز و اصفهان استیال یافتند وبلند پروازی های آ

رسیدکه بر آن شدند تاحاکمیت خود را درآن سوی آمودریا و سرزمین 

از این گذشته، سالحهای مسلمانان با چنان  .ماوراءالنهر نیز گسترش دهند

شور وگرمی از راه زمینداور و زابلستان به کابل و فراسوی آن برده می شد 

 «1 که تا آن زمان سابقه نداشته است.

داد که در مورد کارهای داخلی، همکاری برادرش  و باید احتمال

و سرداران فداکاری مثل عزیز بن عبدهللا و « ازهر»عمرو و بنی عم او 

شاهین بتو و غیره در توفیق او تأثیر داشته است، او با اینکه شب و روز 

یک لحظه از جنگ آسایش نداشت و تمام مدت عمر )دوران قدرت( را بر 

واقع موزه از پای بیرون نکرد، اما باز هم توفیق او پشت اسپ گذارند و در 

به کمک برادرش عمرو و تعمیر  2«به پا افگندن شارستان غزنین »در 

                                                 
1
 2۵2رت، تاریخ سیستان. ص بوسو - 
2
رتبیشل را بکششت و پنجشوائی بشر خشود بگرفشت و از »گردیزی در شرح فتوحات یعقوب لیث مینویسد کشه  - 

تهشران(  1327چشاپ 139ص «)آنجا به غزنین آمد و زابلستان بگرفت و شارستان غزنین را بپشا افگنشد...

 امده است.̃در شهر یادشده انجاکه از سرازیرشدن سیالب̃در تاریخ بیهقی نیز این مطلب
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مسجدی در سیرجان و امثال آنها بس عجیب و شگفت مینماید وعالقه او را 

 «1 به جهانداری به همراه جهانگیری نشان میدهد.

انش مردم سیستان را به توجه خاص یعقوب نسبت به مردم و همشهری

ئی در آنها پدید   های اجتماعی برانگیخت و روحیه شدن و همکاری متشکل

آورد که در زیر لوای یعقوب )سرهنگ عیاران( اسپان خود را در کنار 

دجله و در ساحل خزر و حاشیه جیحون آب دادند. این فتوحات و کشور 

رداشت یعنی با نرفتن ها یک اثر عظیم اقتصادی برای سیستان در ب گشائی 

های باج و خراج درهم و دینارهای سیستان و خراسان به بغداد و با  کاروان

آمدن اموال 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 

میالدی( از بزرگترین شهرهای  در قرنهای سوم و چهارم هجری )نهم و دهم

آسیا در شرق میانه بشمار میرفت و تنها اجاره بهای یکی از بازارهای آن 

  2 یاد میشد روزی هزار درهم بود.« لیث و بازار عمر»که بنام 

از باب » در عین حال یعقوب، هرگز از عبادت خدای غافل نبود: 

ت کردی از فرض و تعبُد اندر شبانه روز صد و هفتاد رکعت نماز زیاد

از این جهت در تعمیر مساجد و بنای محال خیریه کوشا بوده است   3«سنت

و با اینکه مدت حکومت او دیری نپائید و همین مدت را هم دایم در جنگ و 

 جدال ومسافرت گذراند، از آبادانی و بنای مساجد غافل نبود.

 است و نیز بوده تقوی و خداپرستی در برادر او عمرهمان روح 

اش پنجصد مناره مسجد و هزار رباط   چنانکه او هم در دوره حکمروایی

)کاروان 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 

  4افروخته میشده است. 

  

 :یعقوب وعمرو عهد در فائی زرنجشکو
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 حکمروائی برادران صفارورزمین سیستان، در دورۀ شهر زرنج و س

)پایتخت « دارالملک»عیار، در کمال شوکت و دبدبه میزیست و بحیث 

های تجارتی را که از بخارا و نیشاپور به هرات وارد  عیاران( کاروان

میشدند بسوی خود میکشید و از همین جهت بود که اصطخری، هرات را 

موقعیت زرنج در جنوب هرات، بر   1ارد.دروازه خراسان و سیستان میشم

سر سه راهی تجارت خراسان، پارس و هند سبب شده بود که این شهر 

بسرعت انکشاف کند و عالوه بر اصل شهر که پنج دروازه آهنین داشت، 

حومه وسیعی برگرداگرد آن غرض بود وباش اهل کسبه و کشاورزان 

 ه داشت. درواز 13بوستانها ایجاد شده بود که آن نیز و

» کتاب حدودالعالم نوشته است که : مؤلف هجری قمری  372درسال 

زرنگ ، شهری با حصار ست و پیرامن او خندق است .... و شهر او را 

 « 2پنج در است از آهن و ربض او باره دارد و او را سیزده در است. 

 یعقوبی مورخ عهد طاهریان و صفاریان )که کتاب البلدان حود را در 

نامیده و پهنائی «  شهر رتبیل»هـ تألیف کرده( زرنج را  279-278 سال

  3 کیلومتر( نوشته است. 30محیط آنرا چهار فرسخ )حدود 

 زرنگ ، شارستان بزرگ حصین دارد،  :»بقول خود مؤرخ سیستان 

که خود چند شهری باشد از دیگر شهرها، و آنگاه آنرا مدینه العذرا گویند 

نست آنرا ستدن، اال تا بدادند و نتوانند تا ابدالدهر، که هرگز هیچکسی نتوا

و مردان مردحربی باشند و شوریدن سالح عادت کرده باشندکه آن ایشان 

را ازخردی تابزرگی پیشه باشد و به تعلیم جنگ و مقاتله آموخته باشند. 

ودیگر شهریست که آسیا چرخ کنند تا باد بگرداند و آرد کند و به دیگر 

کنند و هم از این چرخ ها  باید یا آسیای آب یا بادست آرد شهرها ستور

هرگاه غ ها و بزمین که از آن کشت کنند ]بساخته اند تا آب کشد از چاه ببا

آب تنگ باشد. و همچنین بسیار منفعت ازباد برگیرند ... وکار های  [ که

که دون ایشان را نیست. چون راندن ریگ از جایی به جایی و  دیگر دارند

مع کردن آن و بداشتن برجایی که بخواهند . و دیگر شهریست بذات ج
                                                 

1
 2۶۵اصطخری، ص - 
2
 ببعد. 101ببعد، حدود العالم ص  3۶0های خالفت شرقی، ص  جغرافیای تاریخی سرزمین - 
3
 ۵1تی، ص البلدان یعقوبی، ترجمه آی - 
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خویش قایم که به هیچ شهری محتاج نیست . و اگر کاروان گسسته گردد، 

های بزرگوار و آنچه ملوک را و اهل  های الوان و جامه همه چیزی از نعمت

مروت را باید، همه اندر آن شهر یافته شود و بجای دیگرحاجت نیاید و 

ادت ]باشد[ و زمستان میوه ترباشد، همچنانکه بتابستان سال بسال، و بزی

اسپرغمهای نیکو. وهمه ساله بره شیرمست یافته شود، و ماهی تازه به 

. و دیگر که از د تعالی اندر کتاب خودبستوده استهمه اوقات که ایز

حمل باید  های دور بار بکشتی بیارند اندر قصبه و دیگر جایها برستور شهر

کرد مگر ببغداد که همین یافته شود ... و اندر نهادش آن شهریست که هیچ 

دشمنی قصد آن نکند که نه مخذول و مذموم باز گردد و اگرخود باز نگردد، 

هالک شود. و دیگر اندر همه عالم چندان بناءبزرگوار نیست که به سیستان 

  1 .«است . و عرصه شهر و سواد آن فراخ است 

  معروف زرنج، قصر دار االماره و قصر حوربندان در بناهای  از 

ربض، و سرای حیک بن مالک در شارستان، و کوشک یعقوبی در ربص 

بین دروازه پارس و درواز طعام، و مسجد آدینه در اندرون شهر نزدیک در 

پارس پیش ربض، و محله گاشن بیرون شارستان، و کوی سینک نزدیک 

ی رخ و کوی فراه و کوی کوشه و کوی زنان و کو  کوشک یعقوبی، و کوی

میار و سرای بوالحسینی و سرای با یوسفی و سرای ارتاشی و سرای 

  2مردمان مشهور بودند.

 مسجد جامع و زندان و داراالماره نزدیک دو دروازه جنوب غربی بر 

جاده پارس واقع بود، و ارگ بین باب نیشک و باب کرکویه در گوشه شمال 

ابنیه زرنج از خشت و گل  که خزانه را در آنجا میگذاشتند.شرقی افتاده بود 

های تجارتی در داخل و   بود، زیرا چوب را در آنجا کویه میخورد، سرای

خارج شهر و دفاتر سرکاری در ربض وقوع داشت. طول یکی از بازارهای 

بیرونی شهر که از در پارس آغاز میشد، نیم فرسخ بود و در تمام شهر آب 

ها وجود داشت. در نزدیک مسجد جامع دو حوض پخته   دابجاری و سر

                                                 
1
 13-12تاریخ سیستان، ص  - 
2
 و اکثر صفحات آن 197، 173، 1۶2تاریخ سیستان، ص  - 
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جا به تمام شهر وخانها ساخته شده بود که آب بآنجا داخل میشد و بعد از آن

  1.یددتقسیم میگر

 یک قرن بعد از یعقوب لیث، مقدسی سیاح و جغرافیه نگار شامی 

و  نامیده« بصره خراسان» زرنج را دیده و آنرا از فرط شادابی و عمران 

عالوه کرده است که بناهای زرنج ازعجایب روزگار است، بدورا دور شهر 

اند که آب در آن جریان دارد، زندان و مسجد در داخل  خندقی حفر کرده 

شهر موقعیت دارد و در مقابل آنها دو منارۀ قدیمی است و منارۀ سوم را 

 آور است.  یعقوب لیث از صفر )روی( ساخته که خیلی شگفتی

ها  زرنج از رود هیرمند مشروب میگردد و در آن انواع میوه شهر  

برای تنظیم امور شهر   2فراوان است و منجلمه جایگاه خرما و انگور است.

 ه بود. مؤرخ سیستان )مؤلفبودجۀ مفصلی از طرف یعقوب لیث منظور شد

درهم  3/ ۵97/ 000تاریخ سیستان( آنجا که کل مالیات سیستان را ساالنه 

ایکه صرف امور شهر و کارهای   فهرست دقیقی از بودجه  3میکند قلمداد

 عامه المنفعه میشده اینطور بدست میدهد:

 

 برای سلطان ) بمقصدمصارف نظامی و دفاعی ونیزبرای  - 1

کردن تیمو ق _ ظاهراًساختن باروی شهر، یا بندی معین( دوملیون  راست

 درهم.

 رابرسیالبها( چهارهزار برای مرمت گوره ها) بندهای خاکی درب -2

 درهم 

  هزار درهم. برای تعمیروآبادانی قالع پراکنده سیستان پنجاه - 3

  هزار درهم. برای محبوسان و زندانیان بیست - ۴

  هزار درهم. برای مصرف بیمارستان ده- ۵

  درهم. هزار برای مؤذنان بیست -۶

                                                 
1
 ببعد 3۶۴های خالفت شرقی ص  جغرافیای تاریخی سرزمین - 
2
 30۵،333-29۶مقدسی، احسن التقاسیم، ص  - 
3
 2۶تاریخ سیستان، ص  - 
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ده که بودجه )چنان مینماید که تعداد موذنان درسیستان خیلی زیاد بو

آن درمقایسه بابیمارستان شهر دوچندان تعیین شده است. درجای دیگراز 

حمزه ابن عبدهللا اندرسنه احدی وثمانین »تاریخ سیستان میخوانیم که : 

بدرشهر آمده بود، بانگ نمازبسیار  برغلس )تاریک(  ق(بامداد181ومایه )

خر) به یاران( گفت از این شهرکه آنراعد واحصاء نبود، عجب ماند. آ شنید

که برشهری که اندرآن چندین تکبیرو تهلیل بگویند شمشیرنباید  : بازگردید

 « 1 کشید.

 برای قرآن خوانان درماه رمضان درمسجد جامع زرنج سی هزار  -7

 درهم 

 برای بستن بندها وسدهای رودهیرمند ) ودرصورتی که الزم  - 8

 باشد، بیشترازآن( بیست و پنج هزار درهم 

  برای بستن بندهای ریگ سی هزار درهم  - 9

  برای حفاظت پرنها و سدهای خاکی پنجاه هزار درهم. - 10

  درهم هزار برای بستن پلها ونگهداری معبرکشتیهادرهیرمند سی - 11

  برای والی شرط )قوماندان پولیس( سی هزار درهم. - 12

  برای صاحب مظالم )رئیس عدلیه( بیست هزار درهم. - 13

  برای بندار خراج )رئیس مالیه( پنجاه هزار درهم  - 1۴

  برای بازسازی ومرمت دیوارهای گرد شهر دوازده هزار درهم  -1۵

 درهم خریده میشد  پانصد تاچهارصد هرسال صد بنده زن ومرد از -1۶

 و بهریک معادل بهای اوپول داده میشد چهل وپنج هزاردرهم 

  بر »باقیمانده مالیات سیستان را درهم) 1، 000،171و بقیه پول(

جای نهادندی برای ابناء سبیل و ضعفاء و نفقات و جامه کردندی غربارا، 

و نگاه کردندی اگر کسی را وامی آمدی بدادندی و اگر جای بغریق یا سببی 

ویران گشتی آبادان کردندی و هرچه بسر سال زیادت شده بودی والی برین 

کردی و به عید ها مهمانی کردندی و بخور  ها که یاد کرده شد، تفرقه کس

 « 2 و غالیه دادندی ضعفا را هم از این.

                                                 
1
 ۵۶تاریخ سیستان ،ص  - 
2
 30-2۶تاریخ سیستان، ص  - 
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بدینگونه شهر زرنج در دورۀ صفاریان عیار در کمال رونق و دبدبه 

  میزیست و این رونق را تا قرنها بعد نیز حفظ کرد.

بودجه ساالنه  مؤلف احیاءالملوک، ملک شاه حسین صفاری،خراج و

ق( بدین 832-80۶عهدحکومت ملک قطب الدین سیستانی)در  سیستان را

 تفصیل بدست میدهد:

  درهم  7،  ۵12، 000کل خراج  

  مصارف 

  درهم  2، 000،000حصه بیوتات حاکم  - 1

  درهم  1، 000،000بییت المال  - 2

  درهم  2، 000،۵12سپاهیان  - 3

  و تتمه بدین نحوخرچ شدی : 

  درهم  7، 000خرج عمال  - ۴

  درهم  20، 000تعمیرقالع  - ۵

  درهم  ۴، 0000خرج گورستانها  - ۶

  درهم  ۴، 000خرج ماه رمضان وحافظان کالم هللا  - 7

  درهم  3، 000خرج زندانیان  - 8

  درهم  3، 000خرج کوران  - 9

  درهم  7، 000خرج پاسبانان وعسسان وحارسان ملک  - 10

  درهم  10 ،000خرج بیمارستان  - 11

  درهم  30 ،000والی شرطه  - 12

  درهم  20 ،000صاحب مظالم  - 13

  درهم  20 ،000خرج کشتیها  - 1۴

  درهم  ۵0 ،000مقرری دبیران  - 1۵

  درهم  18 ،000خرج بخور وغالیه  - 1۶

 خرج پرن وبستن بند آب وبندریگ، همه ازمال دیوان شدی)مبلغ  -17

 معین نشده (
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نیزک خریدی وهریک را بمقداردیگرکه هرسال صدغالم وصدک - 18

بهای ایشان بودی ،دادی که درآن سال،خدمت بیماران وغریبان کردی 

  1وآخرسال آزادکردندی.

های دایمی وی،چهار  کشی پس از مرگ یعقوب، با وجود مصارف لشکر

( درهم در خزینه او  5000000( دینار وپنجاه میلیون )4000000میلیون )

کشی  خر برای لشکر 10000اشتر و ۵000بر نقدینه، موجود بود و عالوه 

  2 آماده داشت.

  

 جانشین یعقوب، عمرو لیث :

  یافت، دو برادرش: عمرو و علی بر بالین او  وقتیکه یعقوب وفات مي

حاضر بودند. اما چون عمرو چندی قبل از آن قهر کرده و به سیستان آمده و 

تر بود. برادران یعقوب  سپاه روانتازه بازگشته بود، فرمان علی بن لیث بر 

هر دو ادعای جانشینی او را داشتند ولی سرانجام بر اثر حکمیت چند تن از 

 کار، انگشتری سلطنت را از علی گرفتند و به عمرو دادند.  سرهنگان کهنه

  مصالحه با خلیفه دید. نامه ربا توجه به مقتضیات روز، صالح د عمرو

اطاعت کرد. خلیفه نیز فرمان حکومت کرمان  یی به معتمد نوشت و اظهار 

و پارس و اصفهان و طبرستان و خراسان، و هند و سند و ماوراءالنهر را 

میلیون درهم( خراج فرستد. عمرو از  20به او داد باین شرط که هر سال )

  3 هـ( و بکار پرداخت. 2۶۶رجب  27شاپور به سیستان بازگشت ) جندی

 در خود خلیفه معتمد را به جنون متهم دیری نگذشت که موفق برا

عمرو به   4 رد و خود بر مسند خالفت تکیه زد.ساخت و او را زندانی ک

عامل خود در فارس )محمد بن لیث( و احمد بن عبدالعزیزنامه نوشت که 

خراج آن سامان را بدربار موفق بفرستند و ضمناً در مورد خراج سیستان از 

                                                 
1
، 1378تیکششان سیسششتان، نگششارش وگششردآوری جوادمحمششدی خمششک سیسششتانی،چاپ واژیششران، مشششهد، ما - 

 ۵13ص
2
، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی از ۴73، ترجمه کشاورز، ص 1بار تولد، ترکستاننامه، ج  - 

 76-7۵بار تولد، ترجمه پوهاند زهما، ص 
3
 234تاریخ سیستان، ص  - 
4
 235تاریخ سیستان، ص - 
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فق نظر خواست و خلیفه موفق با آن موافقت قرار یک ملیون در سال از مو

  1 کرد.

 

  خجستانی: با عمرونبرد

بن عبدهللا خجستانی از اهل خجستان و خجستان ناحیه ایست از  احمد

اعمال بادغیس. وی یکی از متنفذین امرای طاهریان بود و بعد از انقراض 

 آل 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 

 268درسال ، سرانجام در نیشاپور نیز مفتوح ساخته بنام خود سکه زد

  2 .توسط دونفر از غالمان خود بقتل رسیدفجری 

از اطاعت عمرو سر  غیان بر افراشت وخجستانی در نیشاپور علم ط

.عمرو برای سرکوبی خجستانی به نیشاپورلشکر کشید. دراین برتافت

با عمرو همراه لیث نیز حمد پسر عمرو و علی برادر عمرو لشکرکشی م

، کرد، خجستانی از دخول لشکر عمرو به شهر ممانعت بودند. در نیشاپور

خبر داد که طرفدار اوست، چون علی برادر عمرو مخفیانه به خجستانی 

خجستانی از این خبر قوت گرفت و بر سپاه عمرو شبیخون زد و عمرو 

دنبال  شکست خورده به هرات عقب نشست. خجستانی هنوز هم عمرو را

محاصره کشید، ولی چون از تسخیر شهر عاجز ه ب شهر هرات را نموده ،

فراه، بسوی  آمد، متوجه سیستان گردید و پس از قتل وغارت فراوان در

هجری درپای 2۶7ربیع االخر سال  28مرکز سیستان )زرنج( تاخت و در

بن حسین درهمی داماد عمرو)شوهرفاطمه بنت  حصار زرنج رسید. محمد

همکار اوشادان بن  عمرو( که عامل سیستان و عبدهللا بن محمد بن میکال و

جستانی که وکیل عمرو درسیستان بودند، به دفاع شهر برخاستند. خ سرور

که خود را درتصرف شهرسیستان هم ناکام دید، به سپاه و همراهان خود امر 

داد تا حومه شهر و محالت بین زرنج و خراسان را غارت کنند. مردم که از 

                                                 
1
 236تاریخ سیستان،ص- 
2
 ۶3، چارمقاله عروضی ، ص 1۴8ص 12کامل ،ج  - 
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و بدنبال سپاه  این قتل و غارتگری خجستانی بستوه آمده بودند، بهم برآمدند

آمد، نابود می مردم  خجستانی به حرکت افتادند و هرکه ازسپاه او بدست

 کردند وبدینگونه درنظام قوای خجستانی بی نظمی و شکست افتاد.می

بن یوسف عامل هرات را در  از طرف دیگر، عمرو در هرات، فضل

رأس قوایی به نیشاپور فرستاد تا ما در خجستانی را باسارت آورد، اما 

ست خجستانی ابوطلحه منصور بن مسلم که قبالً برادرش ابراهیم بن مسلم بد

کشته شده بود، بر نیشاپور حمله برد و مادر خجستانی را دستگیر و در 

هرات به عمرولیث تسلیم کرد. خبر این واقعه سبب شد تا خجستانی هرچه 

تر از سیستان به نیشاپور برگردد. ابوطلحه منصور در برابر این  زود

سه سال اما خجستانی تا  1خدمت، منصب سپاهساالری خراسان را یافت.

قمری،  2۶8دیگر همچنان به مقاوت دربرابرعمرو پرداخت تا آنکه درسال 

و نیشاپور دوباره به تصرف  بقتل رسید توسط دونفرازغالمان خاص خود

 عمرو درآمد.

مگر ابوطلحه به عمرو خیانت کرد ، ابتدا با رافع بن هرثمه در مرو  

وآمد و عمرو او را چندی بعد پشیمان شده به نزد عمر برضد عمرو شورید و

ولی دوباره با سپاهی که عمرو او را بمدد محمد پسرخود به فارس  عفوکرد

فرستاده بود، به خلیفه موفق پیوست. و عاقبت شوم این خیانت آن شد که 

موفق بجرم آنکه ابوطلحه قصد بازگشت به نزدیک عمرو دارد، ویرا گرفته 

سپاهساالری داشت از  مصادره کرد و هرچه از اسباب امارت و بزرگی و

اوگرفته به ابوالعباس معتضد فرزند خود بخشید و شماتت این کافر نعمتی 

 . 2 هـ( 27۵بوی بازگشت )

 عمرو از خیانت ابوطلحه و یکصد و پنجاه هزار لشکر موفق که بمقابله 

با عمرو حرکت کرده بودند آگاه و مجبور شد ازکرمان به سیستان بازگردد، 

االول  جمادی 19بن عمرو مریض شد و درتاریخ  ت محمددر اثناء راه لو

  3 فرسنگی زرنج ازجهان در گذشت. 23هـ در محل راشاک در  27۴
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 سیاست ضد و نقیض بغداد:

 هجری نماینده موفق با پیام صلح نزد عمرو به  27۵در ماه صفر 

هزار  های کرمان و فارس و خراسان را در بدل ده  سیستان آمد و سرزمین

ر )ده ملیون( درهم خراج طور مقاطعه به عمرو واگذارکرد. عمرو این هزا

االصبغ( به نیکوئی پذیرائی  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

از اهل رخج )غالم یعقوب که  «یا سکزی؟ سبکری»همراه با نماینده خود 

بود( به بغداد فرستاد. موفق از دیدن هدایای عمرو خشنود گشت و فرمان داد 

ها و  نام عمرو را بر همه عالمتها ومطردها)علمها( وسپرها و در خانه» تا 

عمرو به فارس سفر کرد و در سیستان  27۶در سال  « 1دکانها بر نبشتند.

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 

رهمین آَوان، علی بن لیث که در اثر همکاری با خجستانی از طرف عمرو 

ندانی بود، از زندان آنجا فرار کرده با گروهی خود را در قلعۀ بم کــرمـان ز

هر بن ن وکیل عمرو احمد بن شاهپور و ازبه سیستان رسانید، ولی در سیستا

یکی « ع بن هرثمهراف»یحیی او را روی ندادند و او هم بخراسان نزد 

لیث رفت. و چندی بعد در دهستان بادغیس از جهان چشم ازمخالفان عمرو

موفق از فرار علی بن لیث از زندان بم و رفتن او به نزد  پوشید. همینکه

نامهای عمرو را محو کردند از اعالن  »رافع اطالع یافت، فوراً امر داد تا 

عمرو نیز پس از اطالع فرمان داد تا نام   2 .« هـ 27۶در بغداد اندر شوال 

  3 موفق را از خطبه برانداختند.

خونین در فارس و اهواز و های  اختالف موفق و عمرو سبب جنگ

هـ(  278مرزهای 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 
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کردن غایله   عمرو دراز کرد و عمرو آنرا پذیرفت و بعد متوجه خاموش

  1 رافع شد.

ایکه عبدهللا خجستانی د رنیشاپور بر   ابن اثیر مینویسد: در موقعی

عمرو 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 مازندران بعهد خود وفا نکرد و کمکی به رافع ننمود. رافع در 

رد و پس از آن به ابیورد فرار جنگ مختصری از عمرو بسختی شکست خو

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 نمود. در اثر این حادثه جمع کثیری از لشکریان رافع به سپاهیان 

ن منوال دید، برای طلب مساعدت و عمرو پیوستند. چون رافع کار را بدی

پشتیبانی نزد پادشاه خوارزم رفت، اما پادشاه خوارزم به حیله وی را کشت 

  2 هـ(. 283و سرش را نزد عمرو فرستاد. )

العاده باال رفت تا آنجا که از  پس از این واقعه اعتبار عمرولیث فوق 

نیز عهد و  خلیفه معتضد درخواست حکومت ماوراءالنهر را نمود. خلیفه

ً نامه کوتاه به امیر  لوای حکومت ماورالنهر را برای وی فرستاد و ضمنا

ما دست تو کوتاه نکردیم زان  »اسماعیل سامانی هم نوشت باین مضمون:

 . 3«عمل که کرده بودیم. والسالم

 ها پیش عمرو شد، و  و جعفر باعهد و هدیه»... گردیزی مینویسد که: 

بود و بزنه بود منسوخ به بدره و مرصع بجواهر  اندر آنجا هفت دست خلعت

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 مروارید و چهار دست و پای او نعل زرین بسته و صندوقها 

عمرو بگذرانیدند و صندوقها اندر سرای عمرو  ها پیش بسیار. پس این هدیه

ها یگان یگان اندر عمرو همی پوشید و هر دستی  بنهادند و جعفر آن خلعت

که پوشیدی دو رکعت نماز کردی و شکر آن بگذرادی، پس عهد ماوراء 
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النهر پیش او بنهاد. عمرو گفت : این را چه خواهم کرد که این والیت از 

ان کرد، مگر بصد هزار شمشیر کشیده. جعفر دست اسماعیل بیرون نتو

  1 «گفت: این تو خواستی، اکنون تو بهتر دانی...

 

  آخرین نبرد عمرو: 

  در صدد مقابله با اسماعیل  بهرحال عمرو پس از دریافت فرمان خلیفه 

. مورخین نبرد بین اسماعیل و عمر را با انواع و اشکالی مختلف بیان افتاد

روزیکه عمرولیث به جنگ اسماعیل سامانی ردیزی ، بنابرگ داشته اند.

هفتاد هزار سوار عرضه کرد، همه بر گستوان دار با سالح و »میرفت، 

و بروایت دولتشاه   2«مطبخ او راچهارصد اشتر میکشید»و « عدتی تمام

حاالنکه قوای امیر اسماعیل   3«.هشتاد کاروان مطبخ عمرو را میکشیدند»

برگی و  رکاب اسپان از چوب داشتند ازغایت بیده هزار سوار بود که 

های سخت کردند تا آخرین  طرفین در بلخ آماده نبرد شدند و جنگ  4« فقر.

بادی درآمد چون صاعقه که روز شب گشت و لشکر عمرو هزیمت »روز 

کردند و عمرو همی حرب کرد تا بگرفتندش، روزشنبه یک شب مانده 

  5« هجری. 287ازربیع االخرسنه 

 شخی جزئیات واقعه را خ بخارا ، ابوبکرمحمدابن جعفر نرمؤلف تاری 

بدین گونه شرح مید هد که ظاهراً صحیح تر از تمام ضبط های دیگر است . 

 ابن جعفرگوید : 

ه احمد بن به ابوداود که امیر بلخ بود، و ب عمرولیث نامه کرد» 

ل که امیر ان)گوزگانان(بود، وبه امیر اسماعیفریغون که امیر کوزکان

ماوراءالنهربود، ومر ایشان را به طاعت خویش خواند، وعهدهای نیکو 

کرد، واینها به فرمان او پیش رفتند وخدمت نمودند. رسول به نزدیک امیر 

اسماعیل آمد و نامه بداد از اطاعت نمودن امیر بلخ وامیر گوزگانان خبر داد 
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شاهی تو بهتر دانی که وگفت: تو بدین اطاعت نمودن سزاوار تری، وقدر پاد

پادشاه زاده ای. امیر اسماعیل جواب داد که خداوند تو بدین نادانی است که 

مرا با ایشان یکی میکند و ایشان مرا بنده اند، جواب من شمشیرتراست 

ومیان من واو جز حرب نیست، بازگرد و او را خبر ده تا اسباب حرب 

کرد، و از ایشان یاری خواست سازکند. عمرولیث با امیران وبزرگان تدبیر 

درکار امیر اسماعیل سامانی، وگفت دیگر کسی باید فرستادن و سخنان 

خوش باید گفتن و وعده های خوب باید کردن. پس جماعتی از مشایخ 

نیشاپور را از خاصگان خویش بفرستاد و نامه بنوشت و در نامه یاد کرد که 

ولیکن ترا باخود شریک کردم در  هرچند امیر المؤمنین این والیت ما را داد،

ملک، باید که مرا یار باشی، ودل با من خوش داری تا هیچ بدگویی میان ما 

راه نیابد، و میان ما دوستی و یگانگی بود. وآنچه پیش از این گفته بودیم از 

راه گستاخی بود از سر آن درگذشتیم، باید که والیت ماوراءالنهر نگاه داری 

و رعیت را تیمار داری، وما آن والیت را به تو  که سرحد دشمن است

ارزانی داشتیم و جز خشنودی وآبادانی خان ومان تو نخواهیم. واز معروفان 

نیشاپور چند تن را فرستاد و گفت ما را برهیچ کس اعتماد نیست جز برتو، 

باید که تو نیز برما اعتماد کنی و با ما عهد کنی تا میان ما دوستی استوار 

لیث به امیر رسید، به لب جیحون) آمودریا( ووچون خبر فرستادۀ عمر گردد.

]کس[ فرستاد ورها نکرد تا ]کسان عمرولیث[ از آب بگذرند، و چیزی که 

 آورده بودند از ایشان نگرفتند و نیاوردند، وآنرا بخواری باز گردانیدند.

وعمرو لیث را خشم آمد، حرب را راست ساخت. وعلی بن سروش را 

هساالر او بود با سپاه فرمود که برود و به آمویه  لشکر را فرود آرد و که سپ

به گذشتن شتاب نکند تا آنگاه که بفرمائیم. واز پس او سپهساالردیگری که 

محمدبن لیث بود با پنج هزارمرد بفرستاد وگفت که با علی بن سروش تدبیر 

هید ونیکو دارید. کنید وسپاه را بدارید. وهرکه از آنجا به امان آید امان د

وکشتیها ساخته کنید وجاسوسان فرستید وعمرو لیث لشکرها پیاپی میفرستاد. 

چون امیر خبر یافت از بخارا با بیست هزار مرد تاختن کرد، وبه لب 

جیحون رفت و ناگاه شبیخون برد و از جیحون بگذشت به شب. وعلی بن 

ادگان را پیش و پیزود برنشست و سپاه را سالح داد  سروش خبر یافت

فرستاد وحرب در پیوست. واز هرسو لشکر امیر اسماعیل می درآمد وحرب 
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سخت شد، ومحمدعلی بن سروش برگشت و او نیز گرفتارشد. و از معروفان 

بسیار گرفتار شدند. و دیگر روزامیر اسماعیل سپاه عمرو لیث را  نیشاپور

 د...فرستا به نزدیک عمرولیث  بنواخت، وعلوفه داد وهمه را

و از آن بعد تا یکسال عمرولیث به نیشاپور بماند و غمناک و اندوهگین 

وپشیمان. ومیگفت من کین علی سروش و پسر باز خواهم. وچون امیر 

اسماعیل خبریافت که عمرولیث تدارک حرب می سازد، وی مر سپاه خویش 

رد فرغانه سی هزارم را گرد کرد وعلوفه ایشان بداد و از والیت ترکستان و

رسید و بیست وپنجم ذی القعده محمد بن هارون را با مقدمه لشکر فرستاد 

وخود روز دیگر بیرون رفت و از جیحون بگذشت و سپاه از هرجای به 

آمویه گرد کرد و از بخارا به شهر خوارزم رفتند، وتا دوشنبۀ دیگرکار 

 راست کردند و از آنجا روی به بلخ آوردند. و عمرولیث شارستان حصار

لشکر به رده گرد برگرد  بگرفت، وخود پیش شارستان سپاه فرود آورد. و

خندق بگرفت، وچند روز بود تا سپاه درآمد و بارها استوار کرد، و به مردم 

چنان نمود که من از شهرشما برگردم ومردم را دل خوش کرد. وامیر 

رولیث د تا کارداران عماسماعیل علی بن احمد را به فاریاب فرستاد و فرمو

وبسیارمال بیاوردند. واز هرجای کسان فرستاد تا کسان عمرولیث  را بکشتند

 رامی کشتند و مال می آوردند.

وامیر اسماعیل به علی آباد فرود آمد و سه روز آنجا مقام کرد واز آنجا 

 چنان نمود که به نمازگاه خواهد فرود آمد وآن راه  را برداشت و لشکر

ن عمرو چنان بدید ، آن جانب در وازه ها استوار چو .فراختر فرمود کردند

کرد و لشکر بدان جانب پیش داشت و منجنیق ها و عراده ها بدان جانب 

راست کرد وبدان راه نمازگاه کمین نهاد و چند جای لشکر را مشغول کرد. 

پس چون بامداد شد، امیر ماضی راه بگردانید و بر راه دیگر بدر شهر رفت 

د آمد، عمرو لیث از این کار به تعجب بماند و منجنیق ها و به پل عطا فرو

پائید و بفرمود تا  نیز بدان جانب بایست بردن و امیر اسماعیل سه روز آنجا

آب از شهر بر گرفتند و دیوار همی کندند و راه راست کردند تا روز سه 

شنبه بامداد که امیر اسمعیل با اندک سپاه بر نشست و بدر شهر رفت، 

یث بیرون آمد وحرب در پیوست وحرب سخت شد و لشکر وی به عمرول

هزیمت شدند و لشکر در پی ایشان همی تاخت و بعضی را همی کشتند 
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لیث را دیدند به هشت فرسنگی بلخ برسیدند. عمرووبعضی را همی گرفتند تا 

با دوچاکر، یکی بگریخت وآن دیگر به عمرولیث درآویخت، پس عمرولیث 

و پرسیدند چگونه گرفتار شدی؟ گفت: همی تاختم اسپم فرو را بگرفتند. از ا

ماند... و من بر اسبی بودم که پنجاه فرسنگ رفتی و بسیار آزموده بودم، 

امروز چنان سست همی رفت که خواستم فرود آیم. پاهای او بجوئی فرو شد 

و از اسپ فرو افتادم و از خویش نومید شدم، دو غالم قصد من کردند، 

ا من بود او را گفتم براسپ من بنشین و بگریز، وی بر اسپ من آنکس که ب

دولتی من بوده   نشست، نگاه کردم چون ابر همی رفت، دانستم که آن از بی

  "وعمرولیث را پیش امیر اسماعیل آوردند. است، عیب اسپ نیست

 

 برخورد نجیبانۀ امیر اسماعیل با عمرولیث:

دستوری )امیراسماعیل(ماضی عمرو لیث خواست که پیاده شود، امیر"

نداد وگفت من امروز با توآن کنم که مردمان عجب دارند. وبفرمود تا 

عمرولیث را به سراپرده فرود آوردند، و برادر خویش را به نگاه داشتن او 

فرستاد و از پس چهار روز امیر را بدید. عمرولیث  را بفرمود تا بپرسیدند 

اختم، اسپم فروماند، فرودآمدم و خفتم، که چگونه گرفتار شدی؟ گفت: همی ت

ودوغالم دیدم به سرمن ایستاده، یکی از ایشان تازیانه رها کرد و بربینی من 

بنهاد، گفتم از این پیرمرد چه میخواهی، سوگنددادم مرایشان راکه مرا هالک 

مرا زینهار دادند. یکی از ایشان  نکنند. فرود آمدند و پای مرا بوسه دادند و

اسپ نشاند ومردمان جمع آمدند و گفتند با تو چیست. گفتم با من چند  مرا بر

انگشتری خویش بدادم  دانه مروارید است، قیمت هریکی هفتادهزاردرم، و

وموزه از پای من بیرون کردند، لختی گوهرهای گرانبها یافتند. و سپاه مرا 

فرود آیم، به  اندر یافت.  ودر آن میان امیر اسماعیل را دیدم از دور، خواستم

جان وسرخویش سوگندم داد فرود مه آی، دل من قرارگرفت ومرا به سرا 

 مرا بنواخت و پرده فرود آورد، پس امیر اسماعیل نزدیک من اندر آمد و

عهد کرد که ترا نکشم، و بفرمود تا مرا درعماری نشانند و به حرمت به 

انکه از اهل به شب مرا به شهرسمرقند در آوردند، چن رسانند. و شهر

خبر نبود. و امیر اسماعسل انگشتری من بخرید از آن  سمرقند هیچکس را

کس که با وی بود به سه هزار درم وبهای آن بداد، وبه نزدیک من فرستاد، 
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نگین انگشتری یاقوت سرخ بود. وعمرولیث گفت در روز حرب با من  و

یل را گفت چهل هزار درم بود که در جنگ بردند...عمرولیث امیر اسماع

من به بلخ ده خروار زر پنهان کرده ام، بفرمای تا بیاورند که امروز بدان 

تری. امیر اسماعیل کس فرستاد و بیاوردند، جمله به نزدیک  سزاوار

هرچند الحاح کردند، هیچ قبول  اسماعیل را امیر عمرولیث فرستاد. و

  1 «نکرد.

 

 عمرو لیث درزندان بغداد:

بخارا را با عمرو دیدیم ،اکنون ببینیم که خلفای  برخورد نجیبانۀ امیر

مؤلف تاریخ بخارامی افزاید که چندی   بغداد با او چه گونه برخورد کردند؟

)معتضد( به طلب عمرولیث به امیر اسماعیل رسید،  بعد نامۀ امیرالمؤمنین

امیر اندوهگین شد از جهت عمرولیث، فرمان خلیفه را رد نتوانست کردن. 

عمرولیث را درعماری نشانده به بخارا آوردند. وامیر اسماعیل از  فرمود تا

شرم روی به وی ننمود. وکس فرستاد که اگر حاجتی داری بخواه! عمرولیث 

گفت: فرزندان مرا نیکو دار و این کسانی که مرا می برند وصیت کن تا 

انده ایشان مرا نیکودارند. وامیر اسماعیل همچنان کرد. و او را به عماری نش

به بغداد فرستاد و چون عمرو لیث به بغداد رسید، خلیفه منشور خراسان را 

 2 اسماعیل فرستاد. به امیر

گردیزی مینویسد که چون عمرو را نزد معتضد بردند، معتضد گفت: 

الحمدهللا که شرتو کفایت شد و دلها از شغل تو فارغ گشت...و بفرمود تا او »

 « .3را بزندان باز داشتند.

ها، اشتری دو  و عمرو معتضد را اندر هدیه» ل دیگری میگوید:قو

کوهان فرستاده بود به اندازه ماده پیلی بزرگ، عمرو را در آن روز بر 

معتضد در اول میخواست عمرو را به سبب « 4همان اشتر در بغداد بردند.

قاسم بن »های  خدمات او بعالم اسالم آزاد کند ولی ظاهراً در اثر شیطنت

                                                 
1
 126-121تاریخ بخارا، چاپ دوم،صص  - 
2
 126تاریخ بخارا، چاپ دوم،صص  - 
3
 18گردیزی، ص  - 
4
 262-2۶1تاریخ سیستان، ص  - 
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وزیر معتضد، او را بزندان فرستادند، و بعد در زندان کشته شد، اما « عبدهللا

خلیفه معتضد بعدها پشیمان شد و بدر الکبیر را بدسیایس وزیر قاسم نیز 

  1 کشت.

هزار رباط )کاروانسرای( و پانصد مسجد آدینه و »باالخره مردیکه 

داد از گرسنگی در زندان بغ  2 «های بیابان. ها و میل مناره کرد. دون پل

شدن و مرگ عمرو مورخین اختالف   در کشته  م(. 902هـ =  289بمرد )

نظر دارند. برخی میگویند: چون معتضد خلیفه در بستر مرگ از زبان افتاد 

را بخواست و چون اونمیتوانست « صافی خرمی»یکی از خاصگان خود 

قصودش حرف بزند یک دست بر چشم نهاد و دست دیگر برگردن بمالید )م

این بود که مرد یک چشم را گلو باید برید( چه عمرو لیث را یک چشم بود. 

ولی صافی خرمی این امر را انجام نداد. زیرا میدانست که معتضد در حال 

نزع است و نیز نمیخواست عمرو را بکشد. و چون مکتفی خلیفه نو، وارد 

نه است وزیر بغداد شد از وزیر )قاسم بن عبیدهللا( پرسید که عمرو چگو

گفت زنده است، مکتفی از این خبر خوش شد چه عمرو او را هنگامیکه در 

های بسیار فرستاده بود واونیز میخواست در حق  ری اقامت داشت تحفه

آمد. بنابر آن در ساعت کس  عمرو احسان کند ولی وزیر را خوش نمی

ه مرگ خلیفه و نیز گویند در هنگام  3 فرستاده و عمرو را در زندان بکشتند.

معتضد از وی غفلت شد و در زندان ازگرسنگی بمرد. یا این را بهانه قتل 

 وی ساختند. 

 

 سیاست مالی عمرولیث :

  عمرو برادر یعقوب و جانشین وی روش برادر را تعقیب کرد و 

عمرو شغل امارت خراسان »بگفته گردیزی «. هرگز ضعیف را نیازردی»

ط کرد و سیاستی چنان پیش گرفت چنانکه تر ضب را هرچه نیکوتر و تمام 

رائی  هیچکس بر آنگونه نگرفته بود. عمرو بس هوشیار و ُگربُز و روشن

                                                 
1
 2۶2تاریخ سیستان، ص  - 
2
 263وحواشی ص  2۶2تاریخ سیستان، ص  - 
3
 2۶8تاریخ سیستان، ص  - 
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اقتدار عمرو مانند برادرش یعقوب باساس شمشیر تأمین میشد و   1 «بود.

بدان جهت بود که عمرو مجبور میگردید برای پیشرفت پالنهای جنگی 

ها را از طریق ضبط اموال متمولین  ولخویش پول داشته باشد. عمرو این پ

پیه اندر شکم گنجشک نباشد، اندر شکم »داران تهیه میدید و میگفت:  و پول

« پولداران»ها( را از شکم  ها )پول و بنابرین وی این پیه  2 «گاو گرد آید.

ایکه باسیستم بسیارمنظم اقتصادی اداره  آورد و بقول بار تولد، درخزینه درمی

  3 باشت.میشد،می ان

 یی  گردیزی میگوید که عمرو اموال اشخاص را بعد از آنکه بهانه

اندازه مالیات و  4ش میتراشید در فرصت بسیار مساعد، ضبط میکرد.یبرا

عایدات عمرو بطور دقیق معلوم نیست ولی از روی مالیات دوره طاهریان 

 میتوان اندازه مالیات عمرو را حدس زد.

 فات عبدهللا بن طاهر مالیاتیکه از تمام والیات به عقیده طبری در سال و

و بعقیدۀ ابن خردادبه و   5ملیون درهم بالغ میگردید. ۴8جمع میشد، به 

م( خراجی که عبدهللا به  827-82۶هـ =  212-211اطالعات سالهای )

اسپ  13( درهم نقد ۴۴/ 8۴۶/ 000پرداخت عبارت بود از ) خلیفه می

درهم ارزش داشت،  ۶00/ 000م ُغز که غال 2000گوسفند  2000اصیل، 

 .  6پاره آهن  1300پارچه،  1187

 838هـ =  221اگر گفته قدامه مورد قبول و اعتماد باشد، در سال 

ها و  میلیون درهم بشمول پول غالم 38میالدی عبدهللا تعهد نمود که مبلغ 

ن استنباط های کتان بخلیفه المعتصم بدهد. از این گفته میتوا 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 

                                                 
1
 (1ح  2۶3)بحواله تاریخ سیستان ص  170، ص 7ابن اثیر الکامل، ج  - 
2
 2۶8تاریخ سیستان، ص  - 
3
، تاریخ اجتماعی و سیاسی آسیای مرکزی، ترجمشه پوهانشد زهمشا ۴7۵ص  1بار تولد، ترکستاننامه، ج  - 

 ببعد، 7۶ص 
4
 17گردیزی، ص  - 
5
 1338ص  3طبری ،ج  - 
6
 ۴7۶ص  1بار تولد، ترکستاننامه ،ج  -1۵8 39-3۵ابن خردادبه، ص  - 
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ملیون از عراق با  13لغ الزم میدیدند استفاده میکردند. بر عالوه این مب

  1 های زیادی در جیب طاهریان میریخت. تحفه

 ظاهراً مالیات عمرو که ماوراءالنهر در حیطه قلمرو وی نبود از 

طاهریان کمتر میباشد، ولی در اینجا باید اضافه نموده گفت که مالیات عمرو 

ً بدون اینکه برای خلیفه جمع و فرستاده شود از آن خودش بود. مگر  تماما

هایی که از جنگ ها بدست میآورد میفرستاد. مسعودی  گاه به بغداد تحفه   گاه

هـ عمرولیث پادشاه خراسان صد ستور و بسا از  283میگوید که: در سال 

های خراسانی  های فراوان مملو از خواسته های خراسان را با صندوق حماری

یفه بغداد هدیه ملیون( درهم بدربار المتوکل خل ۴و چهار هزار هزار )

فرستاد 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. 

شت که بر روی های کوچک دیگری وجود دا همچین در بین این هدایا بت

ها را سه روز در اداره پلیس  آنها زیورها و جواهر کار شده بودند. این تمثال

  2 قسمت شرقی بغداد به نمایش گذاشتند و بعد آنرا بدار المعتضد بردند.

تاریخ باری اشاره میکند که همینکه عمرو بعنوان نخستین شاه مسلمان 

در عوض نام خودش را بر منبرها امر داد نام خلیفه را از خطبه براندازند و 

ذکر کنند، دستگاه خالفت حکم تکفیر و لعن او را صادر کرد و هدایت داد 

  3در منابر خراسان وی را نفرین کنند.

 به عقیده ابن خلکان خراسان از دیرباز چون عمرو فرمانروای ماهر و 

پاه در باره سیاست اداری عمرو گفته اند که باری س  4 زرنگ ندیده بود.

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 

                                                 
1
 271غانستان بعد از اسالم ص و اف 480همان اثر، ص  - 
2
شششماره اول و  50، ص  1346سششال  لشششکریان صششفاری از بوسششورت ، ترجمششه همششایون ، مجلششه آریانششا  - 

 477ص  1دوم / ترکستاننامه ج 
3
 . 81هما ، ص  بار تولد ، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی ترجمه ز  - 
4
شششماره اول و  50، ص  1346سششال  مجلششه آریانششا  لشششکریان صششفاری از بوسششورت ، ترجمششه همششایون ، - 

 دوم
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خود دستور داد تا ببیند کدام یک از سپاهیان او دست دراز میکند و سیبی از 

اغ گذشتند اما هیچ سپاهیان از کوچه ب .درخت میکند و بعد به او اطالع بدهد

عمرو ازین نظم لشکریان شادمان گشت. در  د 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 

زیر بار کودک  کودک از مادرش میخواهد تا سیبی به او بدهد ، اما مادر

نمی رود. 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 این میوه ها را ندیده و مالیاتش را تعیین ننموده اند بنابرین نمیتواند به 

مادر مسرور میشود و دستورمیدهد کودکش سیبی بدهد. عمرو از متانت این 

  1 تا از باغ های میوه منبعد مالیات گرفته نشود.

 راجع به سیاست مالی عمرو گردیزی  میآورد که، عمرو سه خزانه  

ها به مصارف و  داشت: خزانه اول بشمول مالیات زمین و دیگر مالیات

و از  2داثمخارج نیروهای نظامی میرسید. خزانه دوم مالیاتی بود که از اح

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 

ال خاص بودکه و سوم خزینه م  3 برایش آورده بود هفت هزار درهم بخشید.

ان ̃ ان اندر وجه نفقات و مطبخ و مانند̃ ازبهرغله و ضیاع جمع شدی و خرج

  4شدی.

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 

ابن خلکان و گردیزی   5اند.  یاد کرده« بیستگانی»باقیماند و از آن بعنوان 

                                                 
1
 اخال ق ناصری،ص ...)زیرنام عمرولیث دیده شود( - 
2
« مشششوات»احشششداث ظشششاهراً مالیشششه زمشششین نوآبشششاد بشششودودر فقشششه اسشششالمی بشششرای چنشششین اراضشششی اصشششطالح  - 

 موجوداست.
3
 ۴77، ص  1بار تولد، ترکستاننامه، ج  - 
4
 ۶زین االخبارگردیزی ، ص - 
5
هششای  رجششوع شششود بششه بحششث جششامگی و بیسششتگانی در عهششد غزنویششان. در کتششاب: مالکیششت ارضششی و جنبش - 

 دهقانی از نویسنده این سطور
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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 

یاد میشد میگذاشت. عارض در روز توزیع معاش، در جایگاه « عارض»

قرار میگرفت و هنگامی که صدای دو کوس برزگ بلند میشد،  مخصوصی

های پول  آمدند. درمقابل عارض خریطه افراد نظامیان، به آنجا گرد می

و نامهای لشکریان را « شاگرد عارض دفتر پیش گرفته»گذاشته میشد، 

و عمرو با اسپ « نخستین نام عمرو بن لیث برآمدی»بصدای بلند میخواند و 

مقابل عارض میگذشت، عارض با دقت تمام اسپ و ابزار آنرا و سالحش از 

درهم بدو میداد. عمرو بعد از آنکه پول را در  300معاینه میکرد و سپس 

نشست  اش میگذاشت و شکر خدا را بجای می آورد. در جای بلندی می  موزه

شتند و معاش میگرفتند، و پیاده را که از جلو عارض میگذ و عساکر سواره

معاینه و توزیع معاش دوره خلکان بین این رسم و مراسم  میکرد. ابن مشاهده

  1 بیند.  انوشیروان شباهت زیاد می مخصوصاً خسروساسانی

حکایتی است که عمرولیث روزی سپاه را بازنگری ومعاینه 

میکرد،یکی از لشکریان خود را دید که براسپی بغایت الغرسوار است. 

ای برلشکریان من که هر دینار ودرم که عمرو خشمگین شد وگفت:لعنت خد

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 بسی الغرتر است. عمرو ازاین سخن بخنده افتاد وده 

داد ومرسوم)معاش( او را مضاعف گردانید وگفت:   هزار دینار به وی انعام

  2".فربه ساز "اکنون برو وهردو مرکب را

 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 

بن عمرولیث بیعت  تا آنروز که سپاه )عمرولیث( به طاهر»تاریخ سیستان 

شش  و  کردند، اندر ارگ جداگانه سی و شش بار هزار هزار درهم )سی

                                                 
1
 ببعد ۴8۶، ص 1ترکستاننامه، ج  - 
2
 127لطایف الطوایف ،تالیف موالنا فخرالدین علی صفی،چاپ چارم،تهران، ص - 
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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  ها همه گنج )الش( و دیگر قلعه

وعقار و مرکبان بزرگوار  را کس عد و احصاء نداشت که چند بود و ضیاع

جمادی االول  17)طاهر روز « و ده هزار غالم سرای بود دون بیرونی

  1 هـ به سیستان اندر آمد(. 287سال 

آمدند. خواه مخواه چشم  سپاهیانی که زیر لوای یعقوب و عمرو گرد می 

آن داشتند که غیر از بیستگانی، یعنی معاش مرتب رسمی، از مال غنیمت 

 ردار باشند.نیز برخو

 

 غنایم جنگی 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 

، 8۶8/  2۵۴ -۵5های  افتاد، دو سه مثال کافی خواهد بود: در سال می

حسین بن قریش عامل  ور شد، و علی بن یعقوب بر کرمان و فارس حمله 

خلیفه در فارس و سپهساالر او طوق بن مغلس را مجبور به فرار گردانید. و 

هزار اشتر،  از غنائمی که به سیستان حمل نمود، محض از قسم حیوانات پنج 

ملیون درهم   ای اسپ تازی بود، به عالوه سی  یک هزار قاطر واالغ و گله

هل هزار دینار از مال مصادره علی که از آن جمله چهار میلیون درهم و چ

  2 بن الحسین بخت برگشته حاصل گردید.

 مجرد، حوالی اصطخر، که متعلق به مردی آباد را یعقوب از قلعه سعید

هـ /  2۶3در سال   3جو موسوم به محمد بن و اصل حنظلی بود  بسیار حادثه

بها، و م، درم و دینار و آالت و أوانی زرین و سیمین، البسۀ گران 87۶

های  غیره به غنیمت گرفت، که فقط حمل و نقل این اموال غنمیت، کاروان

یعقوب بعد از تهاجمات سال  .4اشتر و االغ را سی روز مصروف نگه داشت

                                                 
1
 2۶۵تاریخ سیستان، ص   - 
2
 21۴تاریخ سیستان، ص - 
3
دربسشت علیشه عامشل طشاهری موسشوم بشه  -939هشـ/  22۴شاید همان محمد بن واصل است که در سشال  - 

 (188سیاری بن نصر بغاوت نمود )تاریخ سیستان ص 
4
 230-22۶تاریخ سیستان ص  - 
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م به سوی اراضی کافرنشین وادی رودخانه کابل و 871هجری/ 2۵7

اد افغانستان شرقی، پنجاه عدد بت زرین و سیمین، برای معتمد خلیفه فرست

که 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 

های مرصع کوچکتر قرار داشت، و این  ساخته شده و در پیشگاه آن بت، بت

  1 بر عراده کوچکتر قرار گرفته بود، که بوسیله حیوانات کشیده میشد. همه

 درسایه رهبری یعقوب وعمرو بن لیث، سگزیان » به عقیدۀ بوسورت  

ناگزیر به دادن باج  پابرهنه و بی چیز، خلفای عباسی را گرفتار تنگنا و

 طاهریان اشرافی را از والیتداری خراسان برداشتند. برسراسر کردند و

اصفهان استیال یافتند وبلند پروازی های آنان تابدانجا  جنوب 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

آن برده می شد فراسوی  شور وگرمی از راه زمینداور و زابلستان به کابل و

 «2 که تا آن زمان سابقه نداشته است.

 

 مسایل فرهنگی :

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 «  حماسه فئودالی»پرورش وگسترش 

 عامی و پس ماندۀ نخستین  امیران عیارمنش صفاری نیز برجوشید.

 بگفته تاریخ سیستان، یعقوب درمیان اطرافیان خود شاعرانی داشت که  

پوشنگ را از حاکم طاهری بنام  م هرات و8۶7ق =2۵3پس از آنکه وی در

س ) ابراهیم بن الیاس سامانی درست است( گرفت، امیر بن اوی محمد

صفاری را در اشعار عربی مدح گفتند. یعقوب نمیتوانست این اشعار را 

                                                 
1
 ببعد. ۴7۵، ص 1افغانستان بعد از اسالم، ج  - 
2
 2۵2بوسورت، تاریخ سیستان. ص  - 
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درک کند و به یکی از کار بدستان دیوان رسایل خود به نام محمد بن 

ازاین روی محمدبن « چیزی که من اندر نیابم چرا بایدگفت؟»وصیف گفت: 

 ارسی روی آورد.وصیف به سرودن شعرف

پیدائی ادب بومی در میان صفاریان در این دوره از آنجا پیداست که  

تاریخ سیستان خود هنگامی که به ذکر تشویق یعقوب از ادب نوفارسی می 

پردازد، آن را با مدایح عربی شاعرانی که در خدمت حمزه بن آذرک 

 خارجی بودندمقایسه می کند. 

 دورۀ صفاری سهم فراوانی در زنده کردن  بدین ترتیب سیستان از اوایل

فرهنگ نوفارسی درمشرق قلمرو ایران داشته است. عالوه بر شاهنامه 

وحماسه رستم ازسده پنجم هجری )یازدهم میالدی( با شمار فراوانی 

داستانهای حماسی برمیخوریم که ذیل شاهنامه فردوسی هستند یا به جنبه 

ندین بدانها نپرداخته است. چ هایی ازحماسه می پردازند که فردوسی

نامه اسدی طوسی ریشه های استواری اثرازاین گونه، بویژه گرشاسپ 

 درجنوب افغانستان دارند.

 که دورۀ  برآمدن صفاریان دوره یی را در سیستان بپایان می برد 

استیالی دوصد ساله تازیان برزندگی سیاسی و فرهنگی این سرزمین است. 

هم میالدی سیستان از آن سرزمین های که مستقیماً درسده چهارم هجری = د

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 

وانستند پاره یی قدرت وحاکمیت را در دست خود بودند، با این همه گوئی ت

نگهدارند. این وفاداری تنها درپایان سده نهم هجری )پانزدهم میالدی( از 

میان رفت، واز آن پس سیستان هویت جداگانه خود را عمدتاً از دست داد و 

 والیت مرزی امپراتوری صفوی گردید. 

 ما اعتبار زبان اگرچه سلطه سیاسی عرب برسیستان پایان گرفت، ا

تربیت یافته، مدتی دراز  فرهنگ و ودانش عربی در همه محافل مسلمانان با

سیستان را یکی از مراکز تحقیق درهمه دانشهای عربی نگهداشت. چنانکه 
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در این مدت به علمأ و ادیبان فراوانی برمی خوریم که دارای نسب سجستانی 

  1 هستند.

 میرصفاری، ولی الدوله خلف ابن درسده چهارم هجری )دهم میالدی( ا

م( حامی سخاوتمند دانشهای سنتی عرب 9۶3-1003ق= 393-3۵2احمد )

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 

ن یاد آوری گردد، همه مسایل نحوی و توضیح داده شود، قرائت های گوناگو

زبانشناختی باز نمائی شود و همه روایات درست مطرح گردد. گویند وی 

هزار دینار صرف این طرح کرد و سرانجام شمار مجلدت تفسیر به  20

  2 یکصد جلد رسید.

 بنابراین، درنگاهی بگذشته، میتوانیم ببینیم که دورۀ عرب در سیستان 

ی ویژه ئی  برخوردار است. این والیت بخشی از جهان از اهمیت شکل گیر

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 

 سالمی عادی آن را برپا استوارکرده بود. ا

 

 :ان سیستانسقوط دولت عیارعلل   

چون عمرو لیث در جنگ بلخ اسیر شد ، طاهر و یعقوب دو پسر  

محمد بی عمرو با دیگر سپاه، از طریق هرات به زرنج بازگشتند و بر طبق  

بن  سرهنگان  و بزرگان سپاه زمام امور امپراتوری صفاری به طاهر فیصله 

هجری( داده شد و احمد بن شاهپور به مقام وزارت   274محمد ) متوفی 

ولی از همان آغاز کار ،      3 م .(903هجری/ 289منسوب گردید ) محرم 

کبوتران و  معلوم بود که طاهر مرد سیاست و کشور و اداره نیست و به 

                                                 
1
ونیشز  214، ص 13۴۵جمه ابوالشرف ناصح جربادقانی، بکوشش دکتر جعفر ششعار .تاریخ یمینی، تر - 

-2۵3، ص 3. ج 13۶9رجوع شود به) سیستان ، سشر زمشین ماسشه هشا و حماسشه هشا( از نگارنشده، کابشل،

2۵۴ 
2
 2۵۴-2۵2بوسورت. تاریخ سیستان. ص  - 
3
 273تاریخ سیستان ، ص  - 
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. زنان و شراب و لهو و لعب بیشتر از امور مملکت داری عالقمند است

  1 «این دولت  سر سوی نشیب نهاد.» بنابر این با روی کار آمدن طاهر  

سبکری )یاسکزی، یکی از بندگان یعقوب لیث ( با شناخت نزدیک از  

فته ها طاهر، بزودی امیر طاهر را تحت تاثیر گ خصوصیات روحی و ذوق 

ار قتل سه نفر از رجال صادق و وفاد ، و زمینه و مشوره های خود قرار داد

شاهپور و حمدان بن  بخانوادة صفاری را ) چون : احمد و محمد پسران 

های  محمد که هر سه آن در عهد عمرو لیث مورد اعتماد و از صالحیت 

فراوان برخوردار بودند ( مهیا ساخت. با ازمیان رفتن این اشخاص وزارت 

گرفت تعلق  )سکزی(عبدهللا بن محمد بن میکال و سپاهساالری به سبکری به 

خود را مطیع و فرمانبردار طاهر وانمود میکرد ،  . سبکری در عین حالیکه 

سر و سری داشت و او را بگرفتن  پشت سر با لیث بن علی بن لیث   نیز 

 میگرفت. امارت تحریص مینمود و خود  با آلوده کردن آب ماهی 

ث بالل بن ازهر از بنو اعمام طاهر که حاکم کرمان بود و از سابق لی 

سبکری را بخوبی میشناخت و پیش دستی و مداخلة آنها را در  بن علی و 

قلمرو صفاری بد فرجام میدید، در کرمان بر  امور مملکت و سرنوشت آینده 

سرهنگان و عیاران پای در میان  روی لیث بن علی شمشیر کشید ولی 

هنگامی که طاهر به    2گذاشتند و موضوع بمصالحه میان آن دو حل شد.

صغیر به  پارس لشکر کشید و پارس را پس از تصرف با میانجی گری بدر 

 خلیفه المکتفی بخشید تا خاصه خویش گرداند . 

طاهر لیث بن علی و بالل بن ازهر  سبکری و عبدهللا بن محمد وزیر 

میکرد که سبکری  در سپاه طاهر بودند. و بالل باز هم در پارس مالحظه 

بیش از  خویش ساخته و سرهنگان و سپاهیان  چگونه طاهر را بازیچه دست

طاهر بن محمد، از سبکری اطاعت و فرمانبرداری میکنند ، بنای مخالفت با 

سبکری را گذاشت. ولی طاهر که چشم بصیرت او را عیاشی و لهوبازی  

آن درة سقوط را که سبکری بر روی او و دولتش پهن  کور کرده بود و 

بر پسر ازهر، این سرهنگ عیاران سیستان  کرده بود دیده  نمیتوانست ،

                                                 
1
 250تاریخ سیستان ، ص  - 
2
 273ان ، ص تاریخ سیست - 
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سیستان برگردد. اما  خشم گرفت و او را فرمان داد تا با خدم و حشم خود به 

یعقوب پر  سبکری بازگشت بالل را به سیستان برای آیندة طاهر و برادرش 

خطر جلوه داد و طاهر را وادار ساخت امر توقیف بالل بن ازهر را صادر 

اصطخر فارس بیرون نرفته بود که یوسف بن یعقوب از هنوز بالل از کند.

جانب طاهربه او رسید وی را گرفته در قلعۀ محمدبن واصل زندانی کرد تا 

   1 در آنجا درگذشت.

طاهر پس از مدتی عیاشی و تعدی بر مردم فارس ، هدایا و تحفه  امیر   

د ، به نزد و تعنیف از مردم آنجا وصول کرده بودن های که عمال او به جبر 

برای خلیفه واگذار شد تا جزو امالک  خلیفه المکتفی فرستاد و فارس را نیز 

هجری (  291غره رجب  خاصه خویش سازد و خود به سیستان بازگشت.) 

مشایخ  و هیچکس را بار نداد و روز شب بشراب و لهو مشغول شد ، نه » 

داشتی ، همه  دوست انرا بار دادی و نه لشکری را ، و استران و کبوتر

کردی و بدان نگاه کردی ... و تعصیب افتاد به سیستان   روز آن جمع 

 سمکی و صدقی ( و بسیار مردم کشته شد. اندرین روزگار میان ) فرقه های 

2»  

هیچکس چیزی نستدی و  از »او روال کار خود را چنین ادامه داد که   

تا آنچه  ر چرا کنم ، از رعیت مال ) مالیات ( نخواستی ، گفتی ظلم و جو

هست بکار برم تا خود چه باشد که جهان برگذر است. اما تبذیر کردن اندر 

و اندر عطیات اسراف کردی ، بسیار بره و مرغ بر خوان نهادی و  نفقات 

بسیار شدی ، چندانکه کس از حشم نتوانستی خورد. تاشا  حالوی ، و زیادت 

بفروختند چنانکه هر چه به دیناری   3طرح گردان مطبخ به بازار بردند و به 

بودی تا آن همه مالها و گنجها  خریده بودی به درهی بفروختند ، چندین غبن 

  4 «دادی. برین جمله بشد ، و استران بسیار داشتی و همه را یخ  آب 
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یعقوب برادر طاهر بن محمد بن عمرو دست کم از برادرش در  

ی در مقابل چهار بیت بشاعری که او المال  نداشت چنانکه روز اسراف بیت 

همچنان هر دو برادر به   1 هزار درهم صله داد. را مدح گفته بود، شانزده 

در زرنج و بست به مسابقه بی  ساختن کاخ های پر شکوه و بساتین مجلل 

هرچه مال فراز » مؤلف تاریخ سیستان میگوید :  سابقه دست زدند، چنانکه 

مراد ها که بودی صرف همی  بساتین و لهو و آورده آمد اندر بناها و 

مؤنات بسیار  پس مالها کمتر گرفت و عملها ضعیف گشت و »    2 «کردند.

طاهر سالی چندین بار به بست سفر میکرد   3 «گشت و دولت به آخر رسید.

و از کاخ و بوستانی که آنجا فرمایش داده بود دیدن می نمود و مجدد اً به  

و گاهی هر دو برادر مرکز را خالی میگذاشتند و به بست  زرنج باز میگشت 

بی لزومی برخزینه بیت المال تحمیل  یا فارس لشکر میکشیدند و مخارج 

 مینمودند . تا آنکه:

سیم که همه بکار برده و داده شد و  اندر خزینه مال نماند . از زر و »  

و دینار زدن و  درم دست فرا کردند اندر أوانی فروختن و زرینه و سیمینه 

ستوران  بکار بردن اندر حدیث مطبخ ، و بناها ساختن و استران حریدن ، و 

که آن هیچ بکار نبود و به بست فرمان داد طاهر تا نه گنبد بر آوردند ) تو 

و بستانها ساختن پیرامون آن و میدانها ، و مالی اندر آن شد و هم به  در تو ( 

بطرف میدان بر آورد و مالی اندر آن در دیوانست  بست خضرایی که بر 

لب هیرمند نزدیک پل ، به سیستان  کرد و کوشک دیگر کرد هم به بست بر 

قصرها بدرم کرد و از  ) مقصود زرنج است ( قصر بوالحسن ، این همه 

که بکار  نفقات  کار مجانی ( نخواست و دیگر اندر –هیچکس حشر ) بیگار 

داد آنرا که بایست نمیداد و او را که نبایست نبود و عطیتها بی معنی که همی 

  4 «همیداد. 

 

 بدینگونه دولت عیاران صفاری در سراشیبی سقوط و زوال قرار    
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طاهر با سیاست غیر عاقالنه و دور از کشور داری ، زمینة  گرفته بود و 

و صاف تر کرده میرفت. زیرا بقول مؤرخ  این سقوط را هر چه عمیق تر 

به بازی و نشاط مشغول  مالها به کار بردن بر نا چیز ، و  از» سیستان 

رهبری  دور از رموز کشور داری و « بودن ، و اهتمام پادشاهی نا بردن 

و هرچه بخردان سپاه بودند از عاقبت آن » جامعه است . بزودی بزرگان 

بسیار ترسان شدند و دانستند که پادشاهی با کبوتر بازی دیر نماید و با  کار 

ایاس  از خزینه برداشتن و ننهادن ... ]باالخره [خوردن  روز و شب شراب 

خرد و کمال بود و یعقوب و عمرو را خدمت  بن عبدهللا که مردی کاری و با 

این پادشاهی ما » رفت و گفت :  کرده بود . دستوری خواست و پیش طاهر 

با هزل نتوان پادشاهی  به شمشیر ستدیم و تو به لهو همی خواهی که داری ، 

سیف . این  داشت. پادشاه را داد و دین باید و سیاست و سخن و سوط و 

  1 «سخن ننیوشید و او را دستوری داد که به کرمان برفت.

لیث بن علی به سیستان و زرنج وارد شد و پس از  اما طولی نکشید که   

و طاهر و برادرش مجبور به فرار شدند  نبردی مختصر شهر را بگرفت و 

شیر » همین سبب او را  این لیث بن علی آن روز لبادة سرخ پوشبده بود به 

االخر  جمادی  28لیث روز پنجشنبه   2«.-هجری  296 -نام کردند « لباده 

محمد را ضبط قوبی اندر نشست و خزاین طاهر بن هجری بقصر یع 296

ردند . جمادی االخر ( نامش را درخطبة ذکر ک 29روز بعد ) جمعه  نمود و 

) گرمسیر ( نیز امارت لیث بن علی را تائبد و نامش   در فراه ، بست و کش 

  را درخطبه ها خواندند .

ر سو غرض جمع آوری مالیات متعاقباً لیث بن علی عمال خود را به  

آوان به سیستان خبر رسید که سبکری با زد وبندی که در  . در همین فرستاد

، طاهر و یعقوب پسران محمد بن عمرو  را  بود فارس با خلیفة المقتدر داشته

  .   با دسیسه دستگیر کرده به بغداد فرستاده است 

انعکاس این خبر در سیستان با تأثر و تأسف هواخواهان دولت عیاران 

بن وصیف سکزی صاحب دیوان رسایل یعقوب لیث که  مقابله شد و محمد 
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عاری سروده که دو سه بیت مناسبت اش شاعر دربار یعقوب نیز بود ، بدین 

  ست : اینآن 

  مملکـتی بــود شـده بی قـیاس         عمرو بر آن ملک شده بود رأس  

  از حـد زنگ تا بحد روم و گاس      حد سند تا بــحد چین و ترک     از

  1یعــقوب دریــغا بــرفت        مانــد عقوبت به عقب بر حواس دولــت 
 

محمد بن  ت از جانب طاهر بن محمد بن عمرو،بس در این هنگام عامل

( فورچه بن حسن و در زمینداور احمد بن سمن ) قندهار)دخُ ردر زهیر بود و 

» ر سبکری و در غزنین شخصی بنام دغالب برا  2.  ( و در زابلستان سمی یا

غالب اولین کسی بود که از دادن مالیات   .عامل و فرماندار بودند« سخجک 

ً به لیث بن علی سر باز ززابلستان  ؟( از عامل غزنین )سخجک د و متعاقبا

کردگی معدل برادر  که از سیستان بسر  ، اما نیرویانکار کرد تادیه مالیات

لیث بن علی برای سرکوبی غالب مامور شده بود بزودی غالب برادر 

. در شد سبکری را دستگیر کرده به سیستان فرستاد و سپس متوجه غزنین 

 کشته شد و اموال او ضبط گردید بدست معدل بن علی« سخجک  » غزنین 

اشکار کردند و بر ضد او  مگر سپاه غزنین مخالفت خود را با معدل 

سیستان گزارش داد و کمک خواست .  . معدل موضوع را به ندبشورید

حسن درهمی داماد عمرو  بزودی لشکری از سیستان تحت قیادت علی بن 

 بسوی غزنین ( و رخج ) قندهار وهای کمکی زمینداورلیث و به همکاری نیر

نجامید و معدل و ا. با رسیدن این لشکر غایله غزنین بصلح بحرکت افتادند

  3  .کردند رجعتبه وطن شان  سپاه سیستان 

هنوز سپاه سیستان ازین سفر نفسی براحت نکشیده بودند که لیث بن 

ت هزار سواره نظام سرهنگان بست و زمینداور و هف ان و دعلی بامر

حرکت کرده بزودی بم و سیرجان و  سیستان بجانب فارس بجنگ سبکری 

سبکری از ترس لیث به  کرمان و اصطخر و شیراز بدست او مسخر گشت . 
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برخاست و  ، بدر صغیر پیشکار خلیفه به میانجگری رفته بود بغداد نزد خلیفه

لیفه بود ترک گوید. خ فارس را که خاصۀ از لیث بن علی خواست تا والیت

لیث تقاضای سبکری را از خلیفه نمود ، در این آوان بدر الصغیر خود را به  

قابله پرداخت ولی چون مب دفارس رسانید. محمد بن زهیر شهمر اصطخر 

حمد بن زهیر، لیث خورده عقب نشست . شکست م نیرویش کم بود شکست 

طریق کوهبند عقب  وادار ساخت از پاچه کرد و او را  بن علی را دست

کوه پایه های صعب  نشینی نماید. درین عقب نشینی که از میان دره ها و 

شد و  سپاه لیث متحمل خسارات هنگفت جانی و مالی  .البور صورت گرفت

در فرجام در نبردی مختصری خودش نیز دستگیر و به بغداد فرستاده شد و 

   1یشاپور سر بدر آورد.برادر او نیز از راهی به عقب رفت که از ن معدل 

علی به امارت سیستان  برادرش ابو علی محمد بن پس از لیث بن علی 

  .( جریه 298  ) یکشنبه غرة ماه محرم برداشته شد

معدل برادر دیگرش از نیشاپور بر کرمان تاخت و بعد از غارت و 

در  .نزد برادر به سیستان آمد« ندازه مالی بزرگ بی ا» سامان با  چپاول آن 

ترسید که  بعددیدن و آمدن برادر خوشحال شد ولی  ابتدا محمد بن علی از 

 ارگ» معدل را به   برادر خود لذا ،مبادا حکومت را از چنگ وی بدر کند

را در  زندانی کرد ، منتها همه روز  همه گونه اسباب عیش و تنعم « زرنج 

 زندان برایش میفرستاد . 

احمد بن  به  ،در بغداد زندانی کردرا علی  خلیفه المقتدر همینکه لیث بن

اسمعیل سامانی نامه یی فرستاد و ضمناً حکومت خراسان و سیستان را نیز 

. احمد لشکر بفرستد عهدة او شناخت و گوشزد کرد که فوراً به سیستان در 

سپاهساالری سیستان گماشت ه رودی را ب المرو بن علی بن اسماعیل حسین 

همراه وی کرد. دیری نگذشت که سپاه  ا با فوجی و خواهرزاده خود ر

کثیری که بیشترشان  بن علی  با سپاه  لدوارد شد و مع سامانی به سیستاان

بودند به  ( در سپاه او داخل شده رحشوستائیان تربیت نشده بودند و طور)ر

ظاهراً روستائی بوده در « ) رامتو» شتافت و در محل پیشواز سپاه سامانی

 جنگ سخت درگرفت.شرود نزدیک کده ( بین طرفین حوالی خا 
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 هجری در سپاه سیستان 298سوم رجب  نجشنبه نجام روز پسر ا 

( بقتل رسیدند . محمد بن   ) حشری سه هزار نفر دو حد و مدشکست وارد آ

نمود  حصاری را آغاز جنگهای علی به شهر عقب نشست و با تدبیر بزرگان 

ترا قصبه نگاه باید »  آورد و گفت: دان بیرونو ضمناً برادرش را نیز از زن

ولی معدل همینکه « .تامن شارستان نگاه دارم . برادر گفت نیک آید داشت 

. امارت خود را بر ضد برادر نواخت طبل ،سلطه خود دید شارستان را زیر 

روز » لذا  انست با دو دشمن به نبرد پردازد،تو محمد بن علی چون نمی 

چون به بست  کش به بست شد. هر بگذاشت و براه ش ریجه 298هفتم رجب 

مردم را غذابها کرد  شد جور و ستم کرد بر مردمان و غارت و کشتن و 

  1«بمال ستدن از ایشان بلونهاء عذاب.

مردم که از دست جور وستم محمد بن علی بستوه آمده بودند آماده 

ی از سرکردگان ابراهیم بن یوسف العریف، یکدرهمین هنگام  طغیان شدند.

عیاران در بست ، در یک روز جمعه  سر به طغیان برداشت و درحالی که 

چشمانش را سرمه کشیده بود، برضد صفاریان وبه هواخواهی سامانیان 

به اصطالح امروزی،زنده باد ساماینان ومرده باد صفاریان  ) شعار داد

شهر روان گفت(. کودکان ومردم عوام شهر نیز از عقب اودر کوی وبرزن 

به همنوائی با  شدند و بزودی گروه بسیاری از مردم به دور او گرد آمدند و

داد تا  او پرداختند. ابراهیم عریف که همنوائی مردم را با خود دید، دستور

بر دوایر و خزاین  وگدامهای  دولتی حمله کنند،مردم چنان کردند و سپس به 

دراخیر بنام احمدبن  یراد کرد ومسجد آدینه رفت  و ازپشت منبر خطابه ای ا

اسماعیل سامانی خطبه خواند و بقول مولف  تاریخ سیستان"کاری بکرد که 

هرگزچنو نکرده بود وبرفت وحالش بزرگ شد وستوران بسیاربدست او 

   2 افتاد."

از آن پس به مقابله با شهزاده صفاری  محمدبن علی لیث پرداخت 

رد، ابراهیم بن یوسف عریف به وهروقت که محمد بر شهر حمله می آو

مقابلش می شتافت، وجنگ های سخت بسرمی آورد تا سرانجام از فرمانده 
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:مارگو( عقب نشست و فرمانده اهراً صفاری شکست خورد و بسوی دشت )ظ

صفاری براو دست نیافت. وقتی محمد بن علی بربست  مسلط  شد: " جور 

بهاءکرد.] وبا انواع  وستم کرد برمردمان وغارت وکشتن ومردم را عذا

"مردمان برباطها وجایهاء مبارک  شکنجه ها از مردم پول گرفت[ تا آنجا که

  1 همی شدند ودعا همی کردند تا مگرفرج یابند از جورایشان."

بن اسماعیل  آوازه ظلم وستم محمدبن علی به گوش  شاه سامانی  احمد

کشید وبزودی به بست  که اینک تا فراه آمده بود، رسید واو عنان بسوی بست

وارد شد." چون خبرنزدیک محمدبن علی رسید اندر وقت فرمان داد تا پل 

بست بریدند وآب بسیار بود وراه گریز گرفت با سپاهی که با او بودند، 

کیلومتری شمال قلعه بست( شاه سامانی   7 -۶مردمان بوالن)روستای  در 

  2 آمد." را از آب هیرمند عبوردادند و او به بست اندر

شاه سامانی عده یی سپاه ماموردستگیری محمدبن علی نمود ودیری  

دستگیرکرده با بار وبنه  نگذشت که نیروهای سامانی اورا در رخد)قندهار(

واموالی که از مردم غارت کرده بود، به بست باز آوردند. امیرسامانی در 

ص بست برلب رود خانه هیرمند اردو زد وحکومت  بست را به شخ

نیکوسیرو دادگستری بنام حاتم بن عبدهللا چاچی سپرد. چون محمدبن علی را 

به بست باز آوردند، امیرسامانی فرمان داد  همه اموالی که محمدبن علی از 

مردم بست گرفته، به صاحبان اصلی بازدهند. وصاحبان اموال هریک مال 

باقی ماند وسپاه خود را پس گرفتند وامیرسامانی تا چهار بیستگانی  در بست 

خود را حقوق می داد تا ایشان) سپاه(همه مایحتاج خود رابه پول نقد بخرند." 

امیرسامانی هشتاد وپنج  روز به بست بود که اندرمیان سپاه او هیچ ندیدند 

  3 مگرنمازشب کردن  وروزه داشتن وجماعت وبانگ نماز وقرآن خواندن."

درهم  3000بخارا برد  وبه  محمدبن لیث  را باخود شاه سامانی،

بن علی را به  دستورخلیفه  محمدنه  برایش حقوق تعیین کرد،مگربه ماها

 بغداد فرستاد ودرآنجا به حیاتش خاتمه دادند.

 

                                                 
1
  . 292تاریخ سیستان ، ص  - 
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 : اسامی شاهان صفاری

 هجری قمری 265تا  247از  یعقوب بن لیث صفاری-1

 هجری قمری 287تا  265از  عمرو بن لیث صفاری-2

 هجری قمری 296تا  287از  طاهر بن محمد بن لیث صفاری-3

 هجری قمری 298تا  296از  لیث بن علی بن لیث صفاری -4

 مریقهجری  298الحجه  از محرم تا ذی محمد بن علی بن لیث صفاری-5

 هجری حکومت سامانیان برسیستان( 311تا  298)از 

از  )نواسه دختری عمرو بن لیث(احمد بن محمد بن لیث صفاریابوجعفر -6

سیده بانو نام داشت وبه همین ، )مادرابوجعفر احمدهجری 352تا  311

 (وی وپسرش خلف به ابن بانویه معروف اند.خاطر

درسیستان حکومت کرد وبعد  هجری 393تا  352از ،خلف بن احمد-7

 بدست سلطان محمودغزنوی با حمایت مردم سیستان سقوط کرد.

 

 ن وقیامهای پراکندۀ آنان :عیارامشاهیر

  از مشاهیر عیاران و سرهنگان و نقیبان و ساالران ایشان در سیستان  

الرشید، سرهنگ ابوالعریان بود که اصال از سیستان  قرن دوم در عهد هارون

و دربست سرهنگ عیاران بود و در جنگهای ضد خالفت عباسی، امیر 

 .1حمزه سیستانی را یاری میکرد

 م هجری عالوه بر یعقوب لیث و برادرانش، کثیر بن رقاد در قرن سو

)ماهای یعقوب( و از هر )از بنی اعمام یعقوب لیث( و حامد سر بادک و 

عزیز بن عبدهللا و عشان و صالح )هر دو پسران نصر بستی( و احمد قولی 

از بوالن بست، و بالل بن ازهر و یوسف بن یعقوب و محمد بن خلف بن 

 ند. لیث و غیره بود

                                                 
1
 1۶1تاریخ سیستان، ص  - 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D9%84%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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در قرن چهارم هجری که دولت صفاری عمالً سقوط کرده بود، 

عیاران سیستان باز هم وفاداری خود را نسبت به اوالد و احفاد این خاندان 

 300- -299عیار منش سیستانی ابراز میداشتند. چنانکه در سالهای )

هجری( یکی از موالی محمد بن عمرو لیث که محمد بن هرمز مشهور به 

ندلی بود، در رأس عیاران سیستان قرار داشت. این سرهنگ عیاران مولی س

توانست با استفاده از نام و محبوبیت خاندان صفاری، حکومت سیستان را 

برای خود کمائی کند. بدین معنی که ابتدا یکی از کودکان ده ساله بقیه السیف 

وان آل لیث عیار، ابوحفص عمرو بن یعقوب بن محمد بن عمرو لیث را بعن

وارث حکومت سیستان برداشت و سپس خودش حکومت را تصاحب کرد. 

ولی عیاران سیستان که به آل صفار رابطه قدیم و عهدی قویم و استوار 

داشتند، محمد بن عباس گورکی )یا کولکی( را به قیادت خویش برگزیدند و 

ند و بفراه رفتند و از آنجا به مخالفت و مبارزه  با طرفداران سندلی پرداخت

سرانجام موفق شدند مخالفین عیاران سیستان را قلع و قمع کرده و ابوحفص 

 1 هـ(. 299عمرو صفاری را به تخت سیستان بنشانند )رمضان 

است، که در حدود « زنگالود »دیگر از مشاهیر عیاران سیستان 

هـ( هنگامیکه ابوحفص صفاری به حکمدار دربار سامانی حسین بن  300)

لیم میگردد، بامر احمد بن اسماعیل سامانی به هرات برده علی مروزی تس

شود، این عیار بزرگ نیز با ایشان است، و وقتیکه ابوحفص مذکور بامر  می

در ربیع االول « زنگالود عیار»پادشاه سامانی به سمرقند فرستاده شد، 

  هـ( با عیاران دیگر که همواره مدار هیاهو و نهضت و جنبش بوده 301)

 . 2شود  اند، کشته می  کانون آزادی خواهی را گرم نگاه میداشته اند، و

 نامداشت که همدران عهد « احمد نیا»دیگر از سرداران عیاران 

هـ( در فتنه ملیخ نام اوقی )که بدر شهر سیستان آمده بود، و  301)حدود 

روز دوشنبه برخالف مناسک دین خود را به امارت خطبه کرده بود( با 

یش برخاست، و آن مدعی را بکشت. بعد ازین فضل بن حمید عیاران خو

که بخواش »بامیری سیستان رسید، و این شخص با محمد بن حمدویه 

                                                 
1
 192تاریخ سیستان، ص  - 
2
 301تاریخ سیستان، ص  - 
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عاصی شده بود، و دست فراغله و مال سلطانی دراز کرده بود در آویخت، 

و او را و یاران او را که عیاران بودند بپراگندند و اسیر کردند و بکرمان 

دیگر از وقایعی که بدست عیاران سیستان  1« هـ(. 302د )فرستادند، حدو

صورت گرفته، حرب ایشان است با کثیربن احمد حکمدار آنجا که بسال 

هـ( اتفاق افتاد. درین نبرد عظیم سر غوغا و سرهنگ عیاران 30۶)

بویعقوب )کورکتر( نامداشت، و وی حکم کرده بود به کشتن کثیر و همدران 

  2 د.حال این حکم عملی ش

 هـ) امیر بوجعفر به ساالری عیاران و امیری سیستان  311در محرم (

متمکن گردید و این شخص در مقابل عزیز بن عبدهللا موفق برآمد. مؤلف 

عزیز بهزیمت رفته بود، باز آمد، چون بدر شهر »تاریخ سیستان میگوید: 

ی ساالر آمد، عیاران بانگ امیر بوجعفر کردند وگفتند هرگز بر ما هیچ کس

نگردد، مگر او )ابو جعفر(، عزیز چون کار شهر متغیر دید و دلهای 

مردمان و عیاران از خویشتن نفور، و هیچکس نزدیک او نشد. و محبت 

امیر جعفر اندر دل مردمان جایگیر دید، متحیر ماند، بیرون شد از شهر، و 

  3 «عیاران بانک بو جعفر همی کردند.

 ی، طاهربن امیرخلف )پادشاه سیستان( وبا همچنین درقرن چهارم هجر

گ طاهر بن خلف، شورش سعید بن حسین )که بر ضد امیر خلف پس از مر

طاهر بن زینب )امیر عیاران( و بولیث پسر بو و  .4 هـ(393 -براه انداخت

بن عبدهللا )نبیره دختری امیر خلف بانو( و جعفر بن سهل زرنجی و بوبکر

بجی  و امیر احمد بوالحسن گاشنی و اوالحسن قابوالحسن حاجب، و بوعلی اب

  5بوالحسن کهتر از جمله سرکردگان عیاران بودند.

                                                 
1
 303تاریخ سیستان، ص - 
2
 308تاریخ سیستان، ص - 
3
 310تاریخ سیستان، ص - 
4
 3۵0سیستان، ص  تاریخ - 
5
 3۵1تاریخ سیستان، ص  - 
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در نیمه اول قرن پنجم هجری بولیث بن بوالقصر بن ملک و طاهر بو 

محمد و احمد بن طاهر و اسحاق کاژ بن وشنگیان که دو هزار مرد عیار 

 نام آورتراند.  1 داشتندهمواره زیر فرمان 

 هجری در سیستان و به تعقیب آن و  ۴00لت غزنوی از قحط سال دو

هجری در آن سرزمین سعی و تالش فراوان  ۴01باء خانمان برانداز از 

طی  کرد تا گروه عیاران سیستان را قلع و قمع کند ولی بکلی موفق نشد.

ستان خود هجری خواجه بو منصور خوافی عامل سی ۴18 - ۴01های  سال

ان سیستان تحت رهبری بو لیث بن بوالقصر و احمد دید عیاررا با مخالفت ش

  بن طاهر و اسحاق کاژ روبرو میدید و بنابر آن هرچه از ایشان دستگیر می

اما بروزگار وی، مردم بسیار عاصی شد چون بولیث  » کرد میکشت:

بوالقصر ملک و طاهر بو محمد و احمد طاهر )عریف( و با ایشان همیشه 

و عصیان آورده بودند و این هر دو کشته شدند وهمیشه  بسیار مردم بود

هزار مرد اندر سیستان بروزگار وی عاصی بودند و او همی گرفت و همی 

  2 «کشت.

 هجری امیر حسنک میکال وزیر معروف غزنوی بحیث  ۴18در سال 

های سیستان کمر همت بست و  و او به مرمت خرابی شد عامل سیستان تعیین

 فرخی سیستانی باین مطلع:چنانکه از شعر 

 من قیاس ازسیستان دارم که آن شهرمنست

 وز پی خویــشان زشــهرخـویشـتن دارم خـبر

  شهــر مـن شهـر بزرگست و زمینش نامـدار

 ر مـن در شــیرمــردی نامــورمـردمـان شـهـ

برمیآید، مجدداً اوضاع سیستان رو به بهبودی نهاد. ولی مرگ سلطان 

حسنک نیشاپوری وزیر سلطان محمود از سیستان، اوضاع محمود و رفتن 

هجری عزیز فوشنجی با  ۴21را دوباره درهم و برهم ساخت و در سال 

در همکاری قاضی ابوسعید جیرفتی که از جانب سلطان مسعود بحیث عامل 

، عیاران تعیین شده بود، خواست از راه فشار و شکنجه و کشتارسیستان 

                                                 
1
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2
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و منقاد خود سازد و بنابر گفته تاریخ سیستان: سیستان را مطیع آزادۀ 

نقیبان را گردن بزد و دو نیم کرد و   ،سرهنگان را بازگرفت و بتازیانه بزد»

ها ستد و بسیار از سرهنگان قصبه ه کاری بسیاست فرو گرفت و مصادر

)زرنج( و مهتران روستاها را )بخصوص پس از مرگ ناصر کاژ رهبر 

  1 «عیاران( باز داشت.

 شان و مصادره  دادن زن و فرزندان  کشت و کشتار عیاران و شکنجه

اموال آنها از جانب عزیز فوشنجی کاری را از پیش نبرد و دردی را دوا 

نکرد، دولت غزنوی خواست برای خاموش نمودن عیاران سیستان، یکی از 

 تا باشد که آرامشی از آن ناحیه صفاری را بر آنها والی مقرر کند شهزادگان

هـ امیر ابوالفضل نصر یکی از احفاد  ۴27احساس گردد. لهذا در سال 

صفاریان را بحیث عامل بآنجا فرستاد. امیرابوالفضل که یکبار دیگر هم قبال 

هـ از جانب سلطان محمود بحیث عامل به سیستان تعیین شده  ۴21در سال 

تخت شدن سلطان مسعود بر  و آمده بود ولی مرگ سلطان محمود و جانشین

اینبار هم از جانب مردم با خوشی   2 غزنه او را از وطنش دور کرده بود

به سیستان امنیت کشورش را دوباره   زــاستقبال شد ولی حمالت ترکان غ

 دار ساخت.  خدشه

 هـجری او در شهر سیستان )زرنج( طور محصور  ۴28لهذا در سال 

ت داشتند، وی در بسر برد و چون عیاران سیستان در ایجاد این آشوب دس

هجری به غزین رفت و مجدداً بعنوان عامل سیستان به سیستان  ۴29سال 

بازگشت. این بار جداً به مقابله با عیاران برخاست و پس از یک برخورد 

ساالران را دستگیر کرده کشت خونین، چند تن از سرهنگان و شحنگان و 

بو ناصر وشنگیان عمر بالیث و پسرش هنگ باشدگان،سر  رجمله اعدامکه د

شامل بودند ولی رهبران بزرگتر مانند، احمد بن طاهر و اسحاق کاژ 

احمد طاهر را و منوچهر را »هجری،  ۴32در سال    3 توانستند فرار کنند.

و همه اولیا و سرهنگان ایشان و مظفر حصین را )و بو جعفر حمدان درقی 
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ر کولکی را تا بر فرمود امیر شهر را بونص د[که دستگیر شده بودنرا ]

  1 «.آویخت )یعنی بردار کرد(

 همچنان بومنصور و بو حاتم پسران ستکان جوینی و بو نصری و 

یوسف یعقوب صابرکمری و بو جعفر صابر پسر وی که  از یاران احمد 

امیر ابوالفضل نصر ملک  مرهـجری دستگیر وبه ا ۴۴2بودند درسال طاهر 

ری عیاران سیستان بسرکردگی و هـج ۴۴3در سال  2نیمروز شق شدند.

سرهنگی لیث یوزی و بو محمد منصور در دفاع از قلعه طاق سیستان، 

  3 طغرل کافر نعمت را شکست دادند.

 از سرهنگان نامدار عیاران سیستان یکی هم ابی جعفر احمد بن امیر 

الفضل نصر( بود که در حیات پدر، بدرود زندگی ابوزاده امیر  نصر )برادر

این امیر ابی جعفر احمد پسر امیر با  :»بروایت تاریخ سیستان گفت و 

نصر، مردی از گردان عالم که اندرین ارکان دولت هیچ مردی بشجاعت و 

سخاوت و تواضع و نیکو عهدی وی نبود، با صورت تمام که چنو بخشنده و 

نان ده، اگر گوئی که هرگز به سیستان برنیامده، پس از امیر طاهر 

سای عیاران سیستان و سرهنگ طاهر بن محمد سجزی از رؤ  4 «بوعلی...

 در قرن پنجم بود.

 درعهد سلجوقیان نیز عناصر فراوان از این گروه در سیستان وجود 

داشتند که عندالضرورت برخی از اشراف را تنبیه مینمودند. و کوشش و 

کن ساختن این گروه از شهرهای خراسان  تالش امرای سلجوقی در ریشه

خان رسید و او خراسان را زیر و زبر  ی نرسید تا اینکه نوبت چنگیزبجا

کرد. ولی عیاران خراسان در بحبوحه سیل خانمان برانداز چنگیزیان، در 

های مرغاب و غور و هرات و غیره بارها در اردوی مغول شبا خون  جنگ

میزدند و اغتنام میکردند و بعد از تخریب هرات توسط چنگیزیان، اینان 

ن فخر آهنگر، رشید برجی، اصیل معدل و غیره، از نواحی قهستان و چو
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گان و   آوردند و بر گرسنه  غور و غرجستان ومرو، تا چهار سال غله می

  1 ناتوانان بخشش مینمودند.

 یکی از عیاران نامدار سیستانی در هرات در اواخر قرن هفتم و ربع 

( شخصی بود بنام اول قرن هشتم هجری )معاصر ملک فخر الدین کرت

که حدود دو صد نفر عیار در شهر هرات او را فرمان برداری « یار احمد»

 میکردند. 

 او میگوید: در روزگاریکه شهر هرات  مؤلف روضات الجنات دربارۀ

از طرف بو جای مغولی بحکم الجایتو محاصره شده بود و جمال الدین محمد 

جنگ هراتیان قوای بوجای سام از شهر بسختی دفاع مینمود و در چندین 

مقارن این حال شخصی بود در هرات  »مغولی را شکست داده بودند 

نام. در « یاراحمد»سجستانی االصل و درغایت جرأت و جالدت، پهلوان 

گیری، و تیراندازی بحدی که بزور بازوی توانا دست در شاخ فیل  کشتی

نگی بربودی... تار، خال از رخ ز ستان در شب  کردی و بنوک پیکان جان

و بسبب دالوری و هنرمندی پیش ملک فخرالدین راه قرب یافته بود. و در 

معظمات امور و مهمات شروع کردی. و بحسن تدبیر بنوعی که پسندیده 

خاطر ملک بودی بپرداختی. و قریب دویست تن از عیاران و مبارزان 

الدین محمد  او به نیت سرنگون ساختن جمال« هرات تابع و منقاد او بودند.

سام برخاست ولی در اثر سعایت دوست ناجوانمردش )تیرگر( دستگیر و 

  2 بقتل رسانده شد.

های مغول و خشم مرگزای تیمور   بقایای گروه عیاران با تمام بیرحمی

کوچکتری در افغانستان و ایران و  در برخورد با آنها، بشکل دیگر و

و « کاکه»را بنام  رکابل ایشانماوراءالنهر بزندگی خود ادامه دادند.که د

گفته غبار آنها و در والیات شمال ب« جوان خوب« »وانځشه »درقندهار 

شان از مردم عادی فرق داشت  کردار لباس و اطوار و ند.میگفت« الوفته»را 

اند.   فراموش کرده جزو اوباش درآمده مگر اکثر محاسن مسلک عیاری را

 ار شان، بکتاب یادداشتها وبرداشتهایی برای اطالع ازکاکه های کابل و اطو

                                                 
1
 89افغانستان درمسیرتاریخ، ص  - 
2
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  1 ازکابل قدیم، نوشته آقای آصف آهنگ رجوع شود.

 در قرن دهم و یازدهم هجری گروه    2بنا بگفته مؤلف احیاء الملوک

در سیستان وجود داشتند چون: شاهان، امیران، میرزایان،  ها و اقشار زیر

گردان )ظ: عیاران( میران، یاران )ظ: عیاران(، منشیان، نقیبان، شب

بازان،  بازان، تیغ بازان، حقه  گان، پاداران، کالنتران، شعبده خواجه

گیران، پهلوانان، شاهنامه خوانان، منجمان، هنرمندان  بازان، کشتی طاس

، شیخان، سرخیالن، نوازان، شاعران(، تیرگران )خوشنویسان، موسیقی

ها و  ملکامدارترهمه ن، لولیان، معرکه آرایان و ازرئیسان، سادات

  بزرگ.(  ها )فیودالن الموک ملک
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 مپنج فصل

 

  اوضاع سیاسی و اجتماعی سیستان

 سامانی ، غزنوی ،  ت هایدر عهد حکوم

 سلجوقی و ملوک نیمروز

م(1221 -923 ق=618 -311)  

 

 

 :سیستان در عهد سامانیان

خلیفه المقتدر همینکه لیث بن علی صفاری را در بغداد بزندان انداخت 

احمد بن اسمعیل سامانی نامه یی فرستاد و به اوگوشزد کرد که ادارۀ  ، به 

وراً به سیستان لشکر بفرستد. احمد بن خراسان وسیستان برعهدۀ اوست وف

بن علی المرو رودی را به سپاهساالری سیستان گماشت و  اسماعیل، حسین 

 همراه وی کرد.  خواهرزاده خود را با فوجی 

سپاه سامانی بزودی وارد سیستان شدند و زرنج را بمحاصره کشیدند. 

ی آخرین امیرصفاری معدل بن علی در زرنج متحصن شد و جنگ ها

کرد. حسین بن علی مرو رودی سپاه ساالر  حصاری را با سپاه سامانی آغاز 

کرکویه در شمال شرقی زرنج  لشکر سامانی با سپاه خود در مقابل دروازة 

سنگر گرفت  و از آنجا توسط منجنیق ها، شارستان )مردم شهر( را مورد 

سین بن ترقوای ح هجری (. کمی بعد  298رجب  12حمله و آتش قرار داد) 

شد  را متصرف « آکار» علی مرو رودی به ربض شهر راه یافت و دروازة 

. همزمان با این پیروزی) پنجشنبه دوم شعبان همان سال( ، سیمجور که 

حکومت سیستان بنامش صادر شده بود، " کوشک یعقوبی " را اشغال  فرمان 
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ر جنوب بیست و هفتم شعبان ، دروازه فارس واقع د کرد . روز سه شنبه 

اشغال گردید . درین موقع به  غربی شهر زرنج نیز توسط قشون سامانی 

اسمعیل سامانی بست را  امیر صفاری ، معدل بن علی خبر رسید که احمد بن 

بنابراین او هم از  متصرف و برادر او محمد بن علی را دستگیر کرده است. 

احمد بن  مقاومت دست کشید و پیشنهاد شرایط صلح را توسط کثیر بن

شهفور ) شاهپور ( که مورد اعتمادش بود همراه با مشایخ شهر نزد حسین  

فرستاد و متعاقباً خودش نیز به پیشواز سقوط و تسلیم نزد حسین  مرورودی  

 هجری ( .  298الحجه  مرورودی رفت ) اول ذی 

هجری ، قشون های سامانی تحت رهبری  298در ماه ذی الحجه سال 

تیولدار قهستان)قاین( و حسین بن علی مرورودی  ور ابوالحسن سیمج

گشودند و با فتح زرنج مرکز  سپاهساالر خراسان دروازه های زرنج را 

در همین  .  سیستان ، گویا سیستان در تصرف دولت سامانی قرار گرفت 

شهرستان را  موقع سیمجور دواتی به نیروهای مهاجم امر داد تا دروازه های 

باروی شهر را نیز رخنه ها زنند و به شهر داخل گردند . کنده بسوزند و 

هجری( زرنج در تصرف کامل سپاه  298فردای آنروز ) دوم ذی الحجه  

   1 سامانی بود.

هجری احمد بن اسمعیل سامانی پس از تأمین آرامش  299در سال  

و رخذ ) قندهار ( و گرفتاری محمد بن علی بن لیث  اوضاع والیت بست 

مروزی ) یا مروالرودی ( دستور  طی نامه یی از بست به حسین  صفاری ،

معدل بن علی به هرات  داد که سیستان را برای سیمجور بگذارد و خودش با 

علی  بیاید و خودامیر نیز از بست بمقصد هرات حرکت کرد. البته محمد بن 

سه  را نیز همراه خود به هرات   برد و از آنجا به بخارا فرستاد و ماهانه

معاش نیز برای او مقرر کرد، اما دیری نگذشت که بنابر  هزار درهم 

در همین    فرستاد و در آنجا بزندان خلیفه افتاد. خواهش خلیفه او را به بغداد 

وقت امیر سامانی سیستان را به پسر عم خود منصور بن اسحاق سامانی داد 

منصور در مالقات  2هجری وارد سیستان شد. 299او هم در ربیع االول  و  
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زرنج وعده های فراوان  از نیکو کاری و مردم داری داد ولی  خود با مردم 

نکرد. و پیش از همه لشکریان خود را از لشکر  در عمل به این وعده ها وفا 

شهر در منازل و سراهای مردم جا  جای ) واقع در بیرون ربض ( به داخل 

 گزاف از مرم پرداخت.  ای به جا کرد و سپس به وضع تحصیل مالیات ه

 

درهم   1/ 000/000چون قبالً مجموع مالیات سیستان ازیک میلیون )

نبود ، بنابراین مردم در برابر وضع مالیات های جدید ) که بیشتر از  ( بیش 

بود ( بر ضد عمال دولت سامانی دست به عصیان زدند. در قدم  یک ملیون 

مشهور و مردی دراک و جلد و « ی مولی سندل»هرمز که به  اول محمد بن 

از مردم شهر به )مظالم ( شد و اظهار داشت که  زبان آور بود، به نمایندگی 

خواهند و لشکری بلشکر جای باشند  به سیستان رسم نیست که مال زیادت » 

منزل و سرای آزاد  که مردمان را زنان و دختران باشد . مردم بیگانه به 

   1«  مردان واجب نکند.

در گوش  حاکم سامانی « مولی سندلی»اما این سخنان معنی دار   

منصورراه نیافت وقبل از آنکه او بجواب مولی سندلی بپردازد برادرزاده 

ماسرای و جماع از خراسان » گفت:  جوان و تند خوی وی  به مولی سندلی 

واه( ما که بیستگانی )تنخ نیآورده ایم و مال کم از آن ]چه معین شده [ نستانیم 

) یعنی باز با هم خواهیم دید ( و از    2«باشد .مولی سندلی گفت ، بگویم ترا

آنجا برخاست و نزد عیاران رفت و با ایشان تدبیر و چاره سپاه خراسان را  

بزرگترین روستای آنروزی سیستان رفت . « پیش زره »   سنجید و بعد به 

نزدیکی پیش زره ) پیش  واقع در همان« کمرزهیر  » چون خودش از محلة 

را بخاطر طغیان بر ضد حکومت  آب امروزی ( بود ، مردم دعوت او 

محله با وی همدستان  سامانی بر سیستان لبیک گفتند و پانصد مرد ازآن 

بیست مرد  شدند. بزودی از شهرها و روستاهای دیگر سیستان نیز ده مرد و 

توانست در یک شب )شنبه   به قوای مولی سندلی پیوستند و او پنج روز بعد

هجری ( با قوایش بر دروازه کرکویه واقع در 299هفدهم جمادی االول  
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آورد و کسان منصور را از آنجا مجبور به فرار کند.  شمال شهر زرنج حمله 

برخاستند و در محلة "خوج" متصل دروازة  مردم شهر نیز به پشتیبانی از او 

طریق دروازة کرکویه به شهر  بعد از  کرکویه قوای مولی سندلی پیوستند و

و خانه افراد  بر سر سپاه خراسان فرو ریختند و هر جا در کوی و برزن 

سامانی را می دیدند از دم تیغ میگذراند تا آنکه بزندان رسیدند . دروازه های 

زندان را نیز درهم شکستند و زندانیان را رها ساختند. زندانیان نیز در  

سامانی با شورشیان همدست شدند و محمد بن عباس  د کشتن و قتل افرا

بود با قیام کنندگان پیوست و همراه با  و معروف « مردی مرد» کولکی که 

نیز تعداد بیشماری از  عده یی بر بام ستورگاه یعقوبی باال رفتند و در آنجا 

 افراد منصور سامانی را بقتل آورند .

آگاه شد ، پا به فرار نهاد و  چون از قضیه منصور بن اسحاق سامانی  

شورشیان افتاد و محمد سندلی  از شهر بیرون رفت ولی برادر زادة او بدست 

فضیحتش کند.  او را بخاطر همان سخنان نا معقولش بدست ستوربانی داد تا 

منصور بن اسحاق سامانی بسرعت خود را به قلعه محمد واقع در یک 

عزم رزم کرد ولی بدون جنگ فرسخی جنوب زرنج رساند و روز بعد  

   1 تمام مال و بنة و دارائی اش به غارت رفت. بدست افراد سندلی افتاد و 

مولی سندلی نیز به قصر یعقوبی جای گرفت و آرزو داشت تا در 

اما مردم میخواستند تا ابوحفض عمرو بن یعقوب بن  خطبه نام او برده شود 

بر تخت بنشانند و خود در خدمت  بود محمد عمرو لیث را که هنوز ده ساله 

زدند و مخالفت خود را با  او کمر ببندند. لذا از خواست مولی سندلی سرباز 

کولکی  امارت مولی سندلی ابراز داشتند. محمد بن عباس عیار ) که به 

به  معروف بود ( با گروهی از عیاران سیستان از مولی سندلی جدا شدند و 

د سندلی را از آنجا آغاز کنند. مولی سندلی ازین فراه رفتند تا مبارزه بر ض

دست به مصادره و جور کردن برد بر »مردم به خشم آمد  مخالفت 

جوینی را با گروهی از ترکان شامل قوای  و بانصر حمدان « مردمان.

بجنگ محمد کولکی بفراه فرستاد  منصور بن اسحاق که بجان امان یافته بود 

بامخالفان محمد  بنفع سندلی با مخالفین بجنگد  . اما این قواء بجای آنکه
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کولکی و عیاران و همراهان وی همنوا شده بر ضد سندلی بصوب زرنج به 

بانصر » حرکت افتادند . همینکه بزرنج نزدیک شدند ، ناگاه محمد کولکی  

بکشت و یاران او نیز به هزیمت رفتند و خود با قوای خود به  را « جوینی 

 ه زد . در شهر اردوگا

نگذشت که مردم ناراضی شهر نیز بدو پیوستند و با نیروهای  دیری 

پرداختند. حربی صعب روی داد و گروه بیشمار از  مولی سندلی به نبرد 

شکست خورد و خویشتن را به غرب  مردم کشته شد. سر انجام سندلی 

و "با حفص" یگانه  هیرمند رساند. کولکی به کوشک یعقوبی داخل شد 

خواندند  اندة دودمان صفاری را بر تخت امارت نشاندند و بنام او خطبه بازم

   1 هـ ( 299رمضان  12) روز آدینه 

درکشمکش های مولی سندلی و محمد بن عباس کولکی ، منصور بن  

سامانی هر طوری شده بود از زندان فرار و در سرای گبری  اسحاق 

اً دستگیر و به نزد امیر ده ساله بود . ولی مجدد سیستانی خود را پنهان کرده 

سیستان یعنی با حفص عمرو برده شد . امیر کوچک با دیدن او از جای خود  

احترام نمود و باو خلعت بخشید و مانع بردن او به زندان گردید.  بلند شد و 

مار زخمی در یک فرسخی غرب زرنج کمین داشت ،  مولی سندلی که چون 

بدر آمد و بر شهر حمله آورد . محمد  مینگاه نیروی گرد آورد و شبی از ک

نتیجه باز هم مولی  کولکی همراه با قوای امنیتی به مقابله پرداختند و در 

مولی  سندلی شکست خورد و روی بفرار نهاد، کولکی او را تعاقب نمود. 

سندلی خواست در پیچ و خم شهر خود را از پی گرد کولکی نجات دهد لذا 

ان داخل شد و اسپش را قمچین زده و سپس به کوی رخ دور کوی زن ابتدا به 

منزلش متوجه فرار مولی سندلی شد. از همآنجا که بود  زد، اما زنی از بام 

فرق او حواله کرد که از اسپ بزیر افتاد.  ) سه منه ؟ ( بر   هاونی سی منه 

  2آویخت. کولکی باو رسید و سر او را بریده بدار 
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کولکی را چنان مغرور کرد که خواست حکومت باری این پیروزی   

با وفای خانوادة عمرولیث بر ضد او     1نماید . اما موالی را برای خود ضبط 

آورند ، ولی کولکی بزودی خود را نزد  شوریدند و نزدیک بود او را بقتل 

را در خضراء برده بر  باحفص عمرو رسانید و با عذر خواهی فراوان او 

او را در  د در برابرش به پای ایستاده شد تا موالی و مردم تخت نشاند و خو

       2 حال خدمت مشاهده کردند و بازگشتند.

بعد از بازگشت مردم کولکی، منصور بن اسحاق را به زندان ارگ 

یعقوبی بازگشت . چندی بعد موالی و هواخواهان  فرستاد و خود به قصر 

اس کولکی  خروج کردند، مگر عب باحفص عمرو یک بار دیگر بر محمد بن 

عفو گناهش کسانی نزد با حفص  این بار کولکی از شهر فرار کرد و برای 

پیشین باز گرداندش  عمرو فرستاد و با حفض او را بجان امان داد و به شغل 

از  . تا این وقت اوضاع آشفته سیستان بگوش امیر سامانی رسیده بود و 

ا سپاه بسیار به سیستان فرستاده شد . جانب او بار دیگر حسین مرورودی ب

ذیعقده مرورودی به "خلف اباد" اردوگاه زد و بالفاصله به  در بیستم ماه 

بدست نیاورد لذا از "خلفاباد"  به دروازة  جنگ پرداخت . اما نتیجه ئی 

رؤسا ومهتران شهر فرستاد و با  نیشک آمد و کسانی از جانب خود به نزد 

انجام مردم عوام  ف داری خود دعوت میکرد. سر استمالت مردم را بطر

آوردند  الناس ربض زرنج به هواداری حسین مرورودی نبردی خونین بسر 

تا آنجا که کولکی و باحفص عمرو مواضع خود را در ربض خالی کردند و 

شارستان عقب نشستند. مرورودی به ربض داخل شد و آنهایی را که از  به 

   3 مورد نوازش و تقدیر قرار داد. کرده بودند او طرفداری 

                                                 
1
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بکمک مرورودی به  در همین فرصت سپاه سیمجور از قهستان نیز   

افتاد، سر انجام  سیستان وارد شد و متعاقباً جنگ های خونین وپی همی اتفاق 

دروازه های شهر از روی صلح بروی لشکریان سامانی باز گردید ) 

  هـ ( . 300چهارشنبه سال  

سران عیاران چون زنگالود و محمد بن عباس کولکی )یا  روز بعد  

حسین مرورودی رفتند و او همه را امان داد و بشهر  گورکی ( و غیره نزد 

سامانی نیز همان موقع از زندان ارگ رها  باز گردانید. منصور ابن اسحاق 

بعزم خراسان و بخارا سیستان  شد و نزد سپاهساالر سامانی رفت و از  آنجا 

بار سامانی گزارش  ترک گفت. حسین مرورودی از اوضاع سیستان بدر را

داد و جواب گرفت که باحفص عمرو را و محمد بن عباس کولکی  و 

زنگالود را همراه با دیگر سران عیاران به پایتخت بفرستند و امور سیستان 

را به سیمجور  وا گذار شود. حسین مرورودی که خود چشم بحکومت  

ری میخواست سر از اطاعت امیر خراسان بپیچد، مگر در  با سیستان داشت

عده یی را که وجود آنها در سیستان ممکن در  اثر وساطت سیمجور بناچار 

برد و در آنجا با استثنای زنگالود  آینده ایجاد دردسر نماید با خود به هرات 

 301ل ) ربیع االو  نزد خود زندانی نگاهداشت و سر انجام او را بقتل آورد 

   1هـ ( 

هجری ابومنصور جیهانی حاکم بست از  301در اول ربیع االول 

هیئتی از جانب سیستان نزد احمد بن  بست به سیستان آمد و به مشورۀ او 

کوچک صفاری ابوحفص  اسماعیل به بخارا رفتند تا تقاضای رهایی شاهزادۀ 

خارا داخل نشده را از امیر سامانی بنمایند ولی هنوز این هیئت به ب 2عمرو

خبر قتل امیر سامانی توسط غالمانش در نزدیکی جیحون منتشر شد  بود که 

بازگشت بدون نتیجه هیئت سیستانی   سیستانی ناکام برگشت.   و بالطبع هیئت 

را در از دست دادن امیر کوچک صفاری و  ، خشم و تنفر مردم سیستان 

بت بحکومت سامانی غیره نس سران عیاران چون: زنگالود و کولکی و 

                                                 
1
 301تاریخ سیستان، ص  - 
2
(: با حفص عمرو از بخارا به بغداد برده شد و در وقایع سال  43ص  8ن اثیر ) الکامل ج بگفته اب - 

هجری هنگامی که خلیفه المقتدر طاهر و یعقوب پسر ان محمد بن عمرولیث را از زندان آزاد کرد  310  

 (314این باحفص در بغداد ُمتَنَِکر)با تغییر قیافه( میزیست.)حواشی تاریخ سیستان، ص 



 307                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

سیمجور تیولدار قهستان  برانگیخت. چنانکه عیاران شهر بهم بر آمدند و بر 

پایگاهی نداشت،  و سیستان شبخون زدند. سیمجور که در میان مردم سیستان 

رمضان  فرار را بر قرار ترجیح داد و راه قهستان را در پیش گرفت ) هشتم 

   1هـ (  301

« نیا » بن محمد عمرو لیث که معروف به مردم شهر نیز نزد احمد 

بود رفتند و از وی خواستند تا زمام شهر را در دست گیرد. درین میان  

مردم اوق ) قلعه گاه ( سیستان بنام ملیخ در رأس گروهی  جوالهه مردی از 

رساند و ادعای امارت کرد، او که مردی   از عوام الناس خود را بدر شهر 

زبانها افتد ، حکم کرد تا  د و میخواست نامش بر سر بی سواد و گمنامی بو

ایها  »گفت:  او را در همان روز چهارشنبه خطبه خوانند. یکی از خبرگان 

رسم و عادت خطبه روز آدینه باشد، گفت باشد که مرا زمان نه « المیر 

و همانطور هم شد، احمدنیا و عیاران سیستان ساعتی  «روز آدینه. باشد تا 

   2 کردند و کشتند. ا دستگیر بعد او ر

از این تاریخ به بعد تا ده سال دیگر اوضاع سیستان هر روز آشفته    

از روز پیشتر بود و در هیچ ماه و سالی نبود که در گوشه و کنار  تر 

و عیاران و فیوداالن محلی زد و خورد صورت  سیستان میان حکام سامانی 

هـجری فرزانه مردی از  311سال  در نگیرد و شورش برپا نباشد. تا اینکه 

بن لیث  خانواده صفاری موسوم به ابو جعفر احمد بن محمد بن خلف 

بحکومت سیستان برداشته شد که از لحاظ دانش و خرد و تسلط بر علوم 

عصرش سر آمد همه صفاریان بود، ولی از جهت شهرت بعد از  متداوله 

فته است. برای شناخت بهتر و پادشاه سیستان قرار گر پسرش خلف ابن احمد 

  میکنیم .  بیشتر او در اینجا قدری مکث 

 

 صفاریان: تبارابوجعفراحمد،امیری دانشمند از

ابو جعفر احمد بن محمد بن خلف بن لیث بن فرقد بن سلیم بن ماهان 

هجری( یکی از رجال دانشمند خانواده صفاری  353-311  پادشاه سیستان ) 
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سلسله یعنی یعقوب لیث یا برادرش  موسس آن بود،  اما نه از پشت 

ماهان به باال نسب  عمرولیث ، بلکه از بنی اعمام آن دو بود . زیرا فقط از 

قرار  هر دو خانواده بیک دیگر وصل می شود. چه نسب یعقوب لیث از این 

است : یعقوب بن لیث بن معدل بن حاتم بن ماهان ، ولی از ماهان پائین 

ماهان سلیم و حاتم نسب دو خانواده مذکور از یک دیگر  پسر یعنی از دو 

ابو جعفر احمد است و حاتم جد اعلی یعقوب  جدا میگردد . سلیم جد اعلی 

محمد بن عمرو لیث بود و  دختر « سیده بانو » مادر ابو جعفر    1لیث.

   2نیز معروف استند.« ابن بانویه» ازهمین جهت او و پسرش به 

احمد، خلف پادشاه معروف سیستان است که ممدوح پسر ابو جعفر    

و ابوالفتح بستی بود. ابو جعفر و پسرش هر دو مردانی  بدیع الزمان همدانی 

علوم دینی و ادبی و از مشوقان بزرگ  دانشمند و علم دوست و مطلع از 

بزرگترین قصیده خود را که با  علما و شعرای عصر خود بودند. رودکی 

شروع می شود در مدح ابو جعفر ...« بکرد باید قربان  مادرمی را» مطلع 

سروده که در پاداش آن ده هزار  احمد این پادشاه خردمند و جواد صفاری 

   3. دینار از امیر ابوجعفر احمد بن محمد صفاری صله گرفت

رودکی قصیدۀ  روایت کنندکه در یکی از مجالس شراب امیرخراسان ، 

همه بیک »صر قرائت نمود و حضار درباررا بحضور امیر ن« مادرمی» 

    4 «اندراو هرچه مدیح گوئی مقصرباشی که مردی تمامست. زبان گفتند که:

گویند امیر نصر بن احمد سامانی، همواره در مجالس بزرگان بخارا از 

نیکوی یاد میکرد و دریغ دیدار او را میخورد و باری به یاد این  ابوجعفر به 

همه نعمتی ما را » شرابی سامان داد و گفت:  لس دانشی مرد صفاری مج

اکنون که نیست باری یاد او  هست اما بایستی که امیر با جعفر را بدیدمی، 

و بخورد و همه  گیریم و همه مهتران خراسان حاضر بودند، یادوی گرفت 

بزرگان خراسان نوش کردند . آنگاه که سیکی بدو رسید جام سیکی سر 

ره یاقوت سرخ و ده تخت جامه بیش بها و ده غالم و ده مهر کرد و ده پا ب
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با حلی و حلل و اسپان و کمر ها ، نزدیک وی فرستاد به  کنیزک ترک همه 

خراسان برفت که اگر نه آنست که امیر با  سیستان و آنروز بر زبان امیر 

تدبیر و رائی و خرد که وی  جعفر مردی قانع یا نه ) و گرنه ( با آن دل و 

همراه با هدایای  گویا رودکی این قصیده را   1 «، همه جهان گرفتستی. دارد

گیر  امیر نصر به حضور امیر ابوجعفر احمد به سیستان فرستاد وصلۀ چشم 

 دریافت داشته است.

سلطنت  ابودلف مسعربن مهلهل خزرجی سیاح معروف که در ایام  

ترک نموده  هـ ( سفری به چین و هند و بالد 331-301»نصر بن احمد 

وقتی در یکی از سفرهایش از سیستان عبور نموده بود و به خدمت این  بود، 

دل سیستان ابو جعفر احمد رسیده است ، او را در سفر  امیر باذل و دریا 

وکان صاحب سجستان فی وقت موافاتی  » نامه اش بدینگونه وصف میکند:

لسوف سمتح کرتم له فی فی ایاها ابا جعفر احمد بن محمد بن اللیث و هورجل 

زواره و  بلده طراز تعمل فیه ثیاب و یخلح فی کل یوم خلعه علی واحد من 

یقوم علیه من طراز بخمسته االف درهم معهاددابه التوبه وولی الحمام )؟( و 

و بذلک یعمل ثبت و بسلم الی الزایر  المسند و المطرح ومسورتان و مخدتان  

   2 «فیستوفیه من الخازن.

و » دیگر راجع باین امیر خردمند میگوید :  ف تاریخ سیستان جای مؤل

و از هر علمی بهره داشت و  امیر با جعفر مردی بود بیدار و سخی و عالم 

بشجاعت او نبود  مردمان جهان اندر روزگار او آرام گرفتند و هیچ مهتری 

ندن و خوا اندرین روزگار و ساعات و اوقات بخش کرده بود. زمانی بنماز و 

زمانی نشاط و خوردن ، و زمانی کار پادشاهی بازنگریدن ، زمانی به 

خلوت آرمیدن و ذکر او بزرگ شد در جهان نزدیک مهتر ان عالم  آسایش و 

» .3   

دلیلی که رسوخ این امیر   عالمه قزوینی دراین خصوص میگویدکه،

ین است دهد ا را در علوم متداوله عصرش در عموم بالد اسالمی نشان می 
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که باری پنجصد و چهل مسأله از فنون مختلف ادب و شعر و قرآن و احکام 

و غیره را بوسیله ابوسلیمان منطقی سیستانی به بغداد فرستاد و جواب آنها  

   1 سیرافی سوال نمود. را از ابوسعید 

مؤلف تاریخ سیستان که گمان می شود در عهد همین امیر به نگارش 

درباره آغاز جلوس ابوجعفر به تخت سیستان  باشد  کتاب مبادرت ورزیده

بود هنوز اما با خرد پیران بود و  و او اندک مایه بزرگ » مینوسد : اینطور 

   2 «علم بسیار حاصل کرده و فرشاهی و بزرگی اندر وی پیدا.

هجری مردم  311 محرم سال 21بنابر روایت تاریخ سیستاان، در 

حمد که یکسال پیش قدرت را از احمد بن قدام بن  ا سیستان بر ضد عبدهللا 

عبدهللا بن احمد برای گرفتن خراج به  گرفته بود  خروج کردند. در این وقت 

طاهر دستور داده بود تا یک  والیت رُخد ) قندهار( رفته بود و به مطهر بن 

سیستان پسرش  میلیون درهم از مردم بست به عنوان خراج وصول کند و در 

جعفر  دهللا از امور وارسی میکرد. وقتی مردم با دادن شعار ابو عزیز بن عب

احمد بن محمد بسوی قصر یعقوبی به تظاهر پرداختند، عزیز بن عبدهللا  

قرار در قصر یعقوبی ترجیح داد و از شهر بیرون رفت. عیاران  فرار را بر 

دست به غارت و کشتن و سوختن » گرفتند و قسمأ  شهر را در تصرف خود 

بخانه برگشت و ناظر  امیر ابوجعفر چون چنین دید احتیاط کرد و .« بردند 

  اوضاع ماند . 

باری عزیز بن عبدهللا برای تصرف مجدد زرنج خود را آماده کرد، 

آمد عیاران بانک امیر باجعفر کردند و گفتند بر ما  چون بدر شهر » ولی 

ازگشت و به رباط عزیز آن بدید ب هیچ کس ساالر نگرددد مگر او. چون 

برسید نخفت و  ربیع فرود آمد. و خبر امیر بو جعفر به عبدهللا بن احمد 

روز شنبه یازده روز باقی مانده از صفر سنه  –نیارمید تا به سیستان آمد 

چون کار شهر متغیر دید و دلهای مردمان و عیاران از خویش نفور  – 311  

جعفر اندر دل مردمان جا گیر  نزدیک او نشد و محبت امیر با و هیچ کسی 
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متحیر ماند و بیرون شد از شهر و عیاران بانک با  دید، و شعار او آشکار را 

   1 «جعفر همی کردند.

 

بدینگونه ابو جعفر احمد به امارت سیستان برداشته شد ) چهارشنبه 

سال در  42برای مدت  352هـ ( و تاسال  311  روز باقی از محرم  13

تولد وی را روز دوشنبه   اداره کرد.  وکت و عزت سیستان را کمال شأن و ش

میگویند که   اند.  هجری قید کرده  293باقیمانده از شعبان سال  چهار روز 

هر  در روز تولد هر دوست او باز بوده و دایه اش هماندم پیشبینی کرد که 

نکه تاریخ و چنا   2 چه این مرد پیدا کند آن را با این دو دست به مردم دهد.

  دایه زن به حقیقت پیوست. گواهی میدهد این پیشگوئی 

امیر ابو جعفر احمد بن محمد پس از آنکه آرامش کلی را در سیستان   

هجری نامه ای برای ابوحفص عمرو )بن یعقوب  320  تأمین نمود. در سال 

بن محمد بن عمرولیث( به بغداد فرستاد واز او خواهش کرد به  سیستان 

هجری وارد سیستان شد و  321. باحفص عمرو هم در محرم سال   رددبازگ

استقبال گردید . امیر ابو جعفر حکومت  از طرف امیر ابو جعفر بگرمی 

داشت که ریاست شهر را  سیستان را باو پیشنهاد کرد، اما نپذیرفت و اظهار 

. بیزارم هوا خواه بودم،  ولی چون فالن کس بدان مهم مقرر است، از آن 

پس از شهرداری ، ریاست آب را خوش داشتم ، چون فالن کس باین مهم 

است ، از آن هم بیزارم و دیگر شغلی نخواهم. مادر ابوجعفر  نیز مقرر 

محمد بن عمرو لیث که زنی فهمیده و مردم دار  موسوم به "سیده با نو" دختر 

هاد کرد و  وزارت عدلیه ( را پیشن معادل « ) صاحب مظالم »بود ، باو شغل 

قرار میگرفت و به  او هم پذیرفت و بعد از آن هر روز بر صدر مظالم 

   3شکایات سپاه و مردم رسیدگی می کرد.

یکی از کارهای جالب امیر ابوجعفر احمد گرفتن انتقام بالمثل از 

. گویند ماکان در حالت مستی نسبت به   ماکان بن کاکی حکمران کرمان بود

را تراشیده و بعد با عذر  توهین کرده بود و ریش وی رسول ابوجعفر احمد 
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دوباره بحالت  خواهی او را تا وقتی نزد خود نگاهداشته بود که ریش رسول 

اولی رسید و با دادن خلعت او را به سیستان برگردانید . امیر ابوجعفر احمد 

وقتی از قضیه آگاه شد، شام یکی از روز ها باهزار سوار برنشست و بسوی  

آورد و ناگاه بر سرماکان حمله برد و او را دستگیر کرده  یابان کرمان روی ب

به سیستان آورد و"خزینه ومال او برگرفت وهزار اسپ تازی وپانصد شتر 

اورد واینجا از اوهزارهزار درم]بگرفت[ پس بنواخت وبگذاشت ومهمان 

راب او با مهربانی موظبت نمود. و شبی ماکان را بخوردن ش و از « کرد

شراب ابوجعفر قیافة متغیر بخود گرفت و امر  دعوت کرد. درعین نوشیدن 

کرد تا ریش ماکان را بتراشند، چون مجلس شراب به پایان رسید، او هم از  

خواست و گفت تو باید تا وقتی نزد ما بمانی که ریشت دوباره  ماکان معذرت 

و را خلعت داد و ریش ماکان بحال اول برگشت ا بشکل اولی بدر آید. چون 

قضیه آگاه شد به تعجب اندر شد و   بازگردانید . امیر نصر سامانی وقتی از 

   1 بر شجاعت و همت ابوجعفر آفرین خواند.

هجری سیستان را در کمال آرامش وامنیت  352امیرابوجعفر تا  سال 

مجلس شراب شب  اداره نمود، مگردر فرجام خودش در کوشک خلفی در 

   2توسط غالمان خاصۀ خود کشته شد. 352م ربیع  االول  سنه سه شنبه، دو

 

 کارنامۀ امیر طاهر،عیاری از دودمان صفاری :

تاریخ سیستان، داستان جوانمردی یکی از عیاران منسوب بخاندان 

 بوجعفر زخویشاوندان ومعاصر همین امیراصفاری را بازگو میکند که 

یک عیار ویک آزادمرد بلند  صفاری بوده است. این داستان نمونه تیپیک

همت است که بسیار دلچسپ، گیرا وآموزنده است. بنابر روایت تاریخ 

سیستان: پس از انتصاب امیربوجعفر به حکومت سیستان و ظاهراً بعد از 

آنکه هدایای امیر خراسان به سیستان میرسد، اونیزهدایای ازسیستان بخدمت 

ازسرداران لشکرخود بنام های امیر خراسان به بخارا میفرستد و دونفر 

 طاهر بوعلی ومحمدحمدون را برای تقدیم هدایا نیز همراه میکند.
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روزی امیر بخارا در ریگستان دوازده هزارسوار جرارجمع کرد » 

تا گوی زنند. طاهر بوعلی و محمد حمدون لشکری نیزحاضر بودند. 

آنهاهم گوی  امیرخراسان حاجبی را فرمان داد که به میرکان سکزی بگوی تا

زنند. حاجب دستور شاه را به آنها گفت. طاهر بوعلی و محمدحمدون خدمت 

کردند و گوی زدند، چندانکه از دوازده هزار سوارخراسانی گوی بردند. 

سپاهساالرخراسان که مرد عرب بود به پارسی گفت: آباد باد شهری که 

ئیم وما را چنین مردمی دارد.محمدحمدون گفت : کمینه سواران آن شهرما

یارای آن نباشد که پیش سواران ملک نیمروز بمیدان برویم. ازجواب آن 

امیرخراسان خشنود گشت. و هردوی را خلعت و مال بی اندازه داد و فتیک 

خادم را به طاهر بوعلی بخشید. کار امیر طاهربوعلی که مردی عالم وسخی 

رعایشه بنت وعادل ونیکوخصال بود از آنجا باالگرفت)مادربوعلی طاه

محمد بن ابی الحسین بن علی بن لیث بود(. و امیر خراسان او را به جنگ 

امیرماکان به گرگان فرستاد. امیرک طوسی وعبدهللا فرغانی را بزیر دست 

او داد. طاهر بوعلی باسپاه خویش روان شد و جنگی سخت کرد تا ماکان 

 شکست یافت و گرگان غارت گردید....

  ماکان شد وخیمه بزد وکسی را نگذاشت که اندر  امیرطاهر بمیدان

سرای اوغارت کند وکمترین مالها هزار مرکب تازی وهزار استر بردعی 

 ضرورت( برآخوراو بود، وخادمی را بخواند واجراهای غالمان)اموال مورد

وسرای زنان او همی داد بزیادت از آنکه ماکان داده بود. امیرماکان به 

ا به ترکستان شد وسواران زیادی گردآورد وناگهان طبرستان رفت و از آنج

بردشمن شبیخون زد. امیرک طوسی و عبدهللا فرغانی و فتیک خادم و 

ابولحسن گاشنی که حاجب الحجاب بود، با سپاه خویش فرار کردند، اما 

طاهربوعلی با تنی چند از مردان سیستان خویش مقاومت کرد تا به اسارت 

را درقفس آهنین کرده به زندان انداخت، اماسخت رفتند.امیرماکان اسراء 

متأسف بود که کاش من طاهررا  بدیدی تا خدمتی کردمی بدان نیکوئی که 

اوکرد. دوسال بعد روزی خادم ماکان، بزندان اندر شد و امیرطاهر را بدید 

و بشناخت و شتابان به نزد امیرماکان آمد وگفت: طاهر اندر بند تست. 

خویش به زندان شد و طاهر را زمین بوسه کردوعذر  امیرماکان به نفس

خواست اندر ندانستن و بیاورد او را و بجای خویش بنشاند وخود بخدمت 
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بایستاد وبسیارجهد کردتا بنشست و صدغالم وصدکنیزک وبیست هزار دینار 

و صدهزار درم فرستاد طاهر را وکوشکی بیاراست وستوران ومرکبان نیکو 

شاهان راباشد بفرستاد ویکشب ویکروزمهمان داشت، پس چنانکه ماکان وپاد

وزیرخویش را نزدیک اوفرستاد واز امیرطاهر خواهش کردکه: تو امیرباش 

ومن سپهساالرت. طاهربوعلی گفت: نیکو گوید، اما اگر این همه برای آن 

همی کند که من براستای) درحق( حرم واسباب وی کردم تا مکافات آن 

کردم، که این میراث از اجداد من بمن رسیده است، چه باشد! من آن از آن 

آنها که جهان گرفتند، هرجا که به سرای آزاد مردان رسیدندهمان کردند. این 

عادتی بود که من از نیاکان خویش نگهداشتم. او رابگوی که هرکه را نه 

پرورده ای بر او اعتماد مکن!... ماکان گفت:فرمان تراست. ]چندی بعد[ 

هربه خراسان رفت، چون به یک منزلی بخارا رسید، سوی امیر طا

امیرخراسان نامه نوشت وخبر کرد. دگر روزامیرخراسان سپاه برنشاند 

وخود تا یک فرسنگ به اسقبال اوباز شد... او را سخت نیکوداشت و 

خلعتهاء نیکو داد وارآنجا نامه کرد نزدیک امیر بوجعفرتا فراه او را داد و 

ابوجعفراحمد از وی به نیکوئی پذیرائی نمود   1 «ن حالها افتاد.آنجا بود تا ای

وششماه بعد حکومت بست را نیز به وی تفویض کرد واو به بست رفت 

علواء وفقهاء بست »وچون مردی علم دوست بود ودر بست  علماء بسیار،

را روز وشب نزدیک خویشتن داشتی ومناظره کردندی اندر پیش او  واو 

  2 «تی.اندرآن سخن گف

امیرطاهر بوعلی مردی عادل »تاریخ سیستان عالوه میکند که:  

وکاری بود وسخی وعادل ونیکوخصال وسیستان بدوآرام گرفت از بس عدل 

وانصاف که بررعیت خاص وعام لشکری بود اندرعهد او، وامیر باجعفرهم 

این عادت داشت... واگرسیِر مروت و عیّاری امیر طاهر گویم قصه دراز 

   3 «د.گرد
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این است نمونه کامل یک عیار جوانمرد که کارنامه اش سربلندی و 

هم مورد پسند امیرخراسان و هم مایه افتخار برای آزادگی بود، چنانکه 

 هموطنان خودگردید.

 

  ابوجعفر احمد : وجانشین امیر خلف پسر

ولی الدوله ابو احمد خلف ابن ابوجعفر احمد از امرای نامورسیستان 

تدبیر و سیاست پس از بعقوب و عمرو لیث ، سومین شاه  ه از لحاظ است ک

جهت دانش و تسلط در علوم دینی بعد از  صفاری محسوب می شود و از 

شهرتش نسبت به پدرش بیشتر  پدرش ابوجعفر احمد قرار میگیرد هر چند که 

خلفی کشته شد  است. هنگامی که ابوجعفر احمد بدست غالمان خود در قصر 

رش خلف به مزرعه دوشابگه رفته بود تا از اسپان که به خصیل بسته ، پس

بود دیدن کند. بدین جهت از مرگ نجات یافت و همینکه از قضیه آگاه شد دو  

نزد والی بست ) مکجول یا مکحول ( رسانید و از او کمک  اسپه خود را به 

ی گذاشت یاری کرد و یکهزار سپاه در اختیار و خواست ، مکجول نیز او را 

ابوحفص محمد بن عمرو جانشین  و خلف با این سپاه به سیستان برگشت و 

ابوجعفر وقتی از ورود خلف آگاه شد بدون مقابله شهر را بگذاشت وبه 

به قصر امارت نشست ) پنجم  خراسان رفت. وخلف بدون خون ریزی 

هـ (. تا این وقت از مرگ ابوجعفرپدرامیرخلف پنجاه  352جمادی االول 

   1 روز گذشته بود. 

در همین آوان امیر طاهر بو علی بن حسین از خویشاوندان امیر    

مردی شجاع و از عیاران نام آور سیستان بود و در زمان  خلف که 

سپرده بدو بود ، وارد زرنج شد  ابوجعفراحمد پدر امیر خلف، حکومت فراه 

ر دو مشترکاً ه و از طرف امیر خلف بخوشی استقبال گردید و قرار شد 

این  امور سیستان را پیش ببرند و خطبه بنام هر دوی شان خوانده شود. ولی 

امر سبب عصیان گروهای مذهبی شهر بخصوص گروه سمکی و صدقی 

تصمیم داشتند تا امیر طاهر را از شهر اخراج نمایند . مگر این  گردید که 

سبب رفتن امیر  خاموش گردید و امیر طاهر نیز به شورش با آتش و شمشیر 
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هـ ( به نیابت او امور  353االول  خلف بزیارت خانه کعبه ) اول جمادی 

  سیستان را در دست گرفت .

امیر طاهر بوعلی مردی عالم و کاری » بنابر روایت تاریخ سیستان   

و نیکو خصال و سیستان بر او آرام گرفت از بس عدل  بود و سخی و عادل 

عام و لشکری بود اندر عهد او و خراج  و و انصاف که بر رعیت خاص 

داشت ... طاهر هم بر  درمی ، درمی ستدی و امیر جعفر هم این عادت 

و اگر  عادت و سیرت او رفت. وقاتالن او را همه بدست کرد و بکشت ... 

   1 .«سیرت و مروت و عیاری امیر طاهر گویم قصه دراز گردد 

ای فریضۀ حج پنج سال را در سیستان بمنظور اد غیبت امیر خلف از  

سیستان او را وصف کرده ،  برگرفت و امیر طاهر بدانگونه که مؤرخ 

هواداری از او  بدرستی توانست سیستان را اداره نماید ، تا آنجا که مردم به 

مانع ورود امیر خلف به سیستان شدند. امیر خلف ناچار شد به منصور بن 

مانی نیز به او کمک کرد و سپاهی در نوح سامانی التجا ببرد . امیر سا 

تا به سیستان برگردد . امیر طاهر وقتی از آمدن امیر خلف  اختیار او گذاشت 

اطالع یافت، بدون جنگ شهر را خالی کرد و به  در رأس سپاهی به سیستان 

داخل شد و به قصر یعقوبی بر تخت  اسفزار رفت و امیر خلف هم به زرنج 

   2 هجری (. 358رجب  12امارت نشست ) 

سامانی را پس از دادن خلعت و هدایا مرخص کرد  امیر خلف سپاه   

سیستان را از چنگ او بدر آورد. امیر  ولی دیری نگذشت که طاهر مجدداً 

کرد و این بارنیز لشکری  خلف باز هم دست کمک بسوی امیر سامانی دراز 

بشود ،  سیستان  عظیم بعزم سیستان حرکت نمود ، مگر قبل از آنکه وارد

خبر شد که امیر طاهر فوت کرده و پسرش حسین بن طاهر که هنگام حیات 

  والی فراه بود، به امارت نشسته است. پدر 

حسین بن طاهر خود را برای جنگ با امیر خلف آماده کرد ، نبردی 

درگرفت و بالنتیجه حسین به شهر پناه برد. شهر در  خونین میان طرفین 

مدتی بعد حسین به امیر سامانی پیکی  خلف قرار گرفت. محاصره امیر 
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میخواهد جزو مالزمان درگاه  فرستاد و امان خواست و عالوتاً متذکر شد که 

نامه نوشت که وی  باشد . امیر منظور استدعای او را پذیرفت و بامیر خلف 

یر ام را اجازه دهد تا به بخارا بیاید و خود امور سیستان را در دست گیرد و 

   1هجری (. 366خلف چنان کرد ) دهم ربیع االول 

بعد از فوت منصور بن نوح  ، نوح بن منصور بجای او بر تخت   

خلف که به ضعف قدرت مرکزی پی برده بود، سر  سلطنت نشست و امیر 

  را امیر مستقل سیستان خواند . از اطاعت سامانیان بر تافت و خود 

ر)صفاری( را برای سرکوبی امیر نوح بن منصور ، حسین بن طاه  

فرستاد ، امیر خلف نیروهای خود را تا جوین  خلف با سپاه کافی به سیستان 

از هر دو » هولناک بسر آورد که  بسیج کرد و در آنجا یکروز تا شام نبردی 

   2«.گروه مردم بسیار کشته شد. 

 در هر حال امیر خلف مجبور به عقب نشینی شد ولی حاضر نشد به  

گردد. حسین بن طاهر زرنج را به محاصره کشید و  سپاه خراسان تسلیم 

جنگ های حصاری را دوام داد . هفت  خلف نیز در قلعۀ ارگ نشست و 

سامانی مقاومت کرد و دراین  سال تمام زرنج در برابر قشون های اعزامی 

انی و مالی فراو مدت در اثر حمالت نا به هنگام قوای امیر خلف تلفات جانی 

بر قشون سامانی وارد آمد.  سر انجام حسین بن طاهر بدون نتیجه نزد نوح 

بن منصور مراجعت کرد . امیر سامانی ابوالحسن سیمجور سردار نامی  

  خود را برای سرکوبی  امیرخلف به سیستان فرستاد. 

چون ابوالحسن سیمجور  و امیر خلف از قدیم  با یک دیگر رابطه 

نزدیک امیر خلف اندر سر پیغام » به سیستان آمد  ینکه دوستی داشتند ، هم

ماند و همه امرا و بزرگان  کرد که امیر خراسان اندر  حدیث توعاجز 

زآنچه داند از  خراسان اینجا بر دست تو هالک گشتند ، اکنون مرا فرستاد ، 

دوستی میان من و آن تو ، چیزی مکن تامن بازگردم و خط حسین طاهر 

   3«شکر باز گردانم . بستانم و ل 
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نیز برای  عالوه بر این سیمجور نامه ها و پیغام های امیر سامانی را 

این نصیحت بشنود و معقول داشت چه » امیر خلف فرستاد. امیر خلف نیز

لذا از قلعه ارگ      1 «دانست که سیمجور این سخن از سر اخالص میگوید. 

هـجری  372ه نهم شعبان سنه بحصار طاق رفت ) روز پنجشنب فرود آمد و 

حکومت سیستان را به حسین بن طاهر تسلیم کرد  (.  ابوالحسن سیمجور نیز 

بازگشت سیمجور بخراسان امیر خلف  و خود به خراسان بازگشت . پس از 

گرفت ) هفتم ذی الحجه  از حصار طاق بیرون تاخت و شهر را در محاصره 

بست ولی  روی سپاه امیر خلف هـ (. حسین دروازه های شهر را بر  372

دیری نگذشت که دروازه پارس شارستان بدست نیروهای امیر خلف افتاد ، 

حسین و مردمان از دروازه پارس به حصار ارگ پناه بردند . امیر  امیر 

خندق ارگ ( عدۀ قشون مؤظف کرد تا از بردن هر  خلف در کنار پارگین ) 

وگیری نمایند . چون تمام مواد جل گونه آذوقه و خواربار بدرون حصار 

کشیده بود، لذا دیری  خواربار و گستردنی حصار را قبالً امیر خلف بیرون 

بدویست و  خرواری گندم » نگذشت که قحط در حصار ارگ شیوع یافت و 

   2«چهل دینار شد بر آنجا ، و مردمان بیشتری از گرسنگی بمردند. 

امیر خلف با پیشکش  حسین باری از سبکتگین مدد خواست ولی  

سبکتگین کمکی را که سبکتگین بایستی به حسین بن طاهر  کردن هدایای به 

یکهزار نفر سپاه کمکی سبکتگین از بست بسر  مینمود به امیر خلف کرد و 

بومنصور گوشمال وزیر او ، به  کردگی امیر ابوالقاسم برادر بایتوز و 

. حسین بن طاهر   ویت کردندسیستان آمدند و امیر خلف را بر ضد حسین تق

حصار  چون دانست که مقاومت بیشتر فایده ندارد، به صلح راضی شد و از 

ارگ فرود آمد و خلف مجدداً بر تخت امارت قرار گرفت. یکماه بعد از ان ، 

خادمان و غالمان او وارد سپاه  حسین بن طاهر در قلعه طاق درگذشت و  

    3امیر خلف شدند.

ولت سامانی بواسطۀ پیشرفت کار غزنویان رو به در این موقع د

پادشاهان  این سلسله دیگر آن قدرت و توانایی را که  اضمحالل میرفت. 
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نمایند، در خود نمی دیدند . امیر خلف که  بتوانند یاغیان را منقاد و منکوب 

زوال قریب الوقوع این  بتمام جزئیات  سیاست آن زمان آگاهی داشت  و 

سیستان حکومت  وبی درک میکرد با کمال استقالل و آزادی در خاندان را بخ

منظم  میکرد و درصدد بر آمد تا والیات از دست رفته را دوباره  به سیستان 

کند. بنابرین همینکه اطالع یافت ناصرالدین سبکتگین بدیارهند لشکر کشیده 

را از جمعی از سپاهیان خود بر بست حمله برد و خراج یکساله  ، فوراً با 

گماشتن کسانی از جانب خود بدآنجا به سیستان  مردم بست گرفت و با 

 برگشت. 

امیر خلف مطلع گردید، متوجه سیستان  وقتی سبکتگین از این گستاخی 

سیستان ترک گفته بودند  شد ولی قبل از او  کسان امیر خلف بست را بقصد 

سبکتگین  برای و امیر خلف مالیات بست را به عالوه مقدار زیاد تحایف 

فرستاد و از کاریکه صورت گرفته بود معذرت خواست . سبکتگین هم او 

   1بخشید و بحکومت سیستان ابقا کرد. را 

با خود برای  حملة سبکتگین بر خراسان و بردن سپاه سیستان را  

انداختن خاندان سیمجوریان که دوستان امیر خلف بودند ، زبان انتقاد و 

ا بر ضد سبکتگین باز کرد و در نتیجه سبکتگین از این امیر خلف ر شکوة 

دشمنانش به غضب آمد و خواست او را از میان  همنوایی امیرخلف با 

امیر خلف رسید و نگذاشت آتش  بردارد  ولی کاردانی ابوالفتح بستی به داد 

   2 جنگ و تباهی درگیرد.

هجری ناصرالدین سبکتگین را مرگ در ربود و  387در سال  

ماوراءالنهر رفت.  در این آوان امیر خلف سپاهی  سلطان محمود به 

قهستان فرستاد. طاهر قهستان را  بسرکردگی پسر خود طاهر برای تصرف 

پوشنج به تصرف درآورد  متصرف شد و سپس نواحی مختلف خراسان را تا 

بغراجق عم سلطان  . چون پوشنج از مضافات هرات و هرات در تحت اداره 

بود لذا بغراجق به امر و اجازة سلطان  محمود خواست تا والیت محمود 

 خود را با جنگ از چنگ طاهر بیرون کند. 
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خورد ولی بعد عطفه کرد  بقول عتبی در این جنگ اول طاهر شکست 

ضربتی بر  و در حالیکه بغراجق مستان مستان در پی وی همی تاخت 

   1 ریده به قهستان بازشد.بغراجق زده او را از اسپ بزیر انداخت و سرش ب

مؤلف تاریخ سیستان مینگارد که : طاهر با صد سوار غالم خویش بر 

هزار نفر سپاه او را همراهی میکردند غالب  12( که   بغراجوگ ) بغراجق 

او بیاورد و هفت پیل از آن لشکر بیاورد  بغراجوگ را بکشت ، سر » شد و 

به همه جهان خبر بشد از  شد که و بسیار اسپ و سالح و خزینه ، و مردی 

شاد بود و او  مردی و مردمی و مروت و خرد و سخاوت ، و امیر خلف بدو 

   2  «بپدر شاد بود ، تا روزگار بر آمد و چشم زدگی رسید.

کینه امیر خلف  را از دیرباز ) یکی بدلیل قتل  سلطان محمود که 

میر خلف در هنگام سبب اینکه ا عمویش بدست طاهر بن خلف و دیکری به 

سپاه عظیم  مرگ سبکتگین اظهار شادمانی نموده بود ( بدل می پرورانید با 

بر سیستان حمله کرد و چون بحوالی جوین رسید به او خبر دادند که امیر 

در قلعة اسپهبد ) الش ( است و بدون چند نفر خادم و تعدادی کنیزکان  خلف 

م فرصت را غنیمت دانسته خلف را هیچکسی با او نیست ، او ه و زنان حرم 

هژده روز گذشته از جمادی االخر سنه تسعین و  » در محاصره گرفت 

هیچکسی نبود اال زنان و خادمان  هجری( و بر  امیر خلف  390ثلثمائه )

   3  «سپاه.

عدت ]لشکر[ سلطان را قیاس نبود ، و » همان مؤلف می افزاید که 

چنانکه هیچکس چراغ نتوانستی افروخت  فرو گرفتند کوه را ) قلعه را ( 

امیر خلف     4«کردندی و منجنیق ها بر ساخت. بشب که اندرآن خانه پر تیر 

فرستاد و او را از محاصره نجات  به امید آنکه پسرش طاهر کمکی خواهد 

انتظار بیهوده است در  خواهد داد، مدتی در قلعه الش مقاومت کرد وقتی دید 

                                                 
1
 . 206ترجمه تاریخ یمینی ص  - 
2
 347 -346تاریخ سیستان، - 
3
  346 - 345تاریخ سیستان ، ص  - 
4
 . 346 - 345تاریخ سیستان ، ص  - 



 321                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

اما سلطان  ر درهم به سلطان محمود پیشنهاد صلح کرد بدل پرداخت صد هزا

   1  محمود آنرا نپذیرفت.

سر انجام امیر خلف مجبور شد شرایط صلح را که از جانب محمود   

بپذیرد. عتبی این مال صلح را صد هزار دینار نوشته  پیشنهاد شده بود 

خلف کسان  و» هزار دینار ذکر نموده گوید :  و گردیزی آن را صد    2است،

مؤلف تاریخ   3 «خطبه بروی کند. اندر میان کرد که صد هزار دینار بدهد و 

عالوه میکند که نبشتن  سیستان اشاره ئی به خطبه بر نام سلطان محمود کرده 

   4  نام سلطان بر یک روی سکه نیز از جمله شرایط این صلح بود.

ود را از دام سلطان بدینگونه امیر خلف با قبول شرایط سنگین پولی خ   

سلطان محمود از آنجا دور شد، به "خوران دیز")خوران  نجات داد و همینکه 

را بگناه  اینکه شاید سللطان محمود را از  دژ( رفت و مردم " خوران دژ" 

بگناه اینکه سپاه محمود   وجود وی در قلعه اسپهبد مطلع ساخته باشند و هم 

ایشان  غلة » رار داد و امر کرد تا را علف داده بودند مورد مواخذه ق

اما در بدل این عمل ناروای امیر خلف آن « بسوختند و آن ناهمایون دارند 

هر مردی را از آن هزار من بدست آمد » آنقدر ترنجبین بعمل آمد که  سال 

   5  «غنی گشتند. تاخرد و بزرگ آن 

یستان و بر مردمان س» امیر خلف پس از آن به قلعۀ طاق رفت و     

عیاران خشم گرفت و هیچکس را یارگی آن نبود که سوی وی  مشایخ و 

امیر طاهر پسر امیر خلف نیز از پدر    6 «را. بشدی . االفقیه بوبکر نیهی 

و بکرمان شد و همچنان بشد  پیالن پدر و سپاه برگرفت » هراسان گشت و 

  «.تا بپارس 

وسی ، گرچه ابوموسی حاکم کرمان درین وقت شخصی بود بنام ابوم  

ولی امرای آن ناحیه از آمدن طاهر به کرمان خوش  طاهر را پذیرفت  

کردند که طاهر حاال مستاصل و  نبودند و حتی یکبار باموسی گوشزد 
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ضرری بتو متوجه  پریشان است به همین جهت از وجود او درین سرزمین 

گفته  بوموسی باین نیست ولی در آینده ممکن است با تو بنای نزاع گذارد . ا

وقعی نگذاشت اما دیری نگذشت که طاهر نیروی گرد آورد و اغلب نواحی 

جیرفت را در تحت سلطۀ خویش در آورد . ابوموسی به مقابله  کرمان تا 

و سراسر کرمان بدست طاهر افتاد . بها الدوله   پرداخت ولی شکست خورد 

پاه خود را برای گرفتاری از س دیلمی وقتی از این قضیه آگاه شد ، عده یی 

بها الدوله بکرمان  طاهر بکرمان فرستاد ولی فایده نکرد، زیرا وقتی لشکر 

سیستان  رسید ، طاهر با سپاه بزرگ که اغلب آنها دیالمه بودند، بطرف 

طاهر به اسرای دیلمی شرط گذاشته بود که در      1  حرکت کرده بود.

ا را دوباره بوطان شان مرخص کامیابی در حرب با پدر خود آنه صورت 

   2  هم کرد. خواهد کرد و همانطور 

رسولی فرستاد سوی پدر که » بهرحال وقتی طاهر به سیستاالن آمد 

کردم زان کردم که از سایة وی بترسیدم ، اکنون رفت آنچه رفت ،  من آنچه 

ا شوم او دارم و باز آمدم ، مراجای  پیدا کن تا آنج من بندة اویم و جان فداء 

رسول را و او را گفت فرزند من نیست و کردنی با  ... امیر خلف دشنام داد 

شنید آماده نبرد شد ، ساالر امیر  طاهر چون جواب از پدر     3«او نکنم.

دو سپاه پدر و پسر  طاهر ، طاهر زینب بود که او را سرهنگ میگفتند ، هر 

گرفت و  ونین در در دو طرف هیرمند در غرب شهر صف کشیدند. جنگی خ

در نتیجه طاهر غالب شد . امیر خلف شهر را خالی کرد و به حصار طاق 

 393امیر طاهر بشهر داخل شد ) بامداد روز سه شنبه غره محرم  رفت و 

تمام دروازه های شهر بر روی سپاه طاهر باز شد .  هـ ( و تا نماز پیشین 

غوغاء شهر ) عامه شهر سرهنگان و عیاران و  سپاه و » بزودی امیر طاهر 

حرب فرو گرفتند ومنجنیق ها از  ( را جمع کرد و بپای حصار طاق شد و 

   4 «زیر و زبر بر کار کردند بی هیچ حشمت و محابا.
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هر چند در اثر این جنگ حصار طاق صدمه دید ولی طاهر موفق   

دوباره بشهر زرنج برگشت. باالخره بزرگان و موی  بگشودن طاق نشد و 

پسر ظاهراً صلح بر قرار گردید. امیر  دان در میان افتادند و بین پدر و سپی

فرستاد تا مراسم احترام و  خلف حیله کرد و تمام خواص خود را نزد طاهر 

گروهی از  خدمت بجای آوردند. طاهر از این پیش آمد فریفته شد و با 

خواص خود برخاست و پیش پدر به حصار طاق رفت. هرچند برخی از 

نزدیکان او باو گوشزد کردند که نزد پدر نرود و چندی صبر کند، اما امیر  

حرف ها وقعی نگذاشت و به پای حصار طاق فرود آمد و پدر را  طاهر باین 

از آمدن خود اطالع داد .  امیر خلف بدو نفر از غالمان خود دستور داد تا 

ن جاری کرد، آنها ( را بر زبا  کمین کنند و همینکه او کلمه ) الحمد هللا 

پیشواز پسر  بکمک بشتابند و طاهر را در بند افگنند . امیر خلف پیاده به 

امیر طاهر چون پدر دید و شکوه در دل او بود ، از اسپ فرو » براه افتاد 

جست و زمین بوسه داد و سبک فراز وی شد و پدر او را اندر برگرفت و  

دستور امیر خلف عملی شد . پسر در بند  با گفتن الحمدهللا .«  الحمد هللا بگفت 

که او را تا دروازة طاق همراهی کرده  پدر افتاد و گروهی از سپاهیانی 

در همان روز به  بودند ، فرار کرده خود را به زرنج رساندند و طاهر نیز 

   1  هـ (. 393امر پدرش بقتل رسید ) دوشنبه چهارم جمادی االول سنه 

وید که امیر خلف تمارض کرد و به طاهر پسر صاحب تاریخ یمینی گ  

که چون مرگ من نزدیک است ، می خواهم ترا وصیت  خود پیغام فرستاد 

طاهر فریب خورده نزد پدر رفت و خلف  کرده خزاین خود را بتو بسپارم ، 

   2 امر بگرفتاری و قتل او داد و کشته  شد.

نی در سراسر بهر حال خبر قتل طاهر توسط پدرش ، انعکاس نامیمو

تمام شدن و گذشتن آل عمرو و »بقول مؤرخ سیستان  سیستان پیدا کرد و 

مردمان سیستان و سپاه طاهر و عیاران ،  یعقوب اندرین روز بود ...  و 

محمود پیدا کردند و بانگ  شهر حصار گرفتند و از امیر خلف شعار سلطان 

همی کردند ....  (  محمود ) باصطالح امروز یعنی  زنده باد سلطان محمود
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بانگ  با سعید حسین سرهنگی بود ، بدر طعام طبل بر باره برد و همی زد و 

محمود همی کردند و خطبه آل عمرو افگندند و مفرد خطبه کردند بنام 

) یعنی که نام خلف را از خطبه انداختند ( و طاهر زینب )   سلطان محمود 

فرستاد سوی سلطان    1شت و جمازهشارستان نامه نب سپاه ساالر طاهر ( اندر 

     2  «تراصافی گشت. محمود که حال چنین افتاد و شهر 

سلطان محمود برای معلوم کردن اوضاع سیاسی سیستان ، حسن  

عبدهللا قاری را که معروف به عبدهللا ملول بود به زرنج فرستاد و چون او  

کردند. طاهر بن  شد و عیاران از قصد محمود اطالع حاصل به زرنج وارد 

تمامتر خود را به غزنین رسانید و از اوضاع سیستان  زینب بسرعت هر چه 

سلطان محمود هم مقدمتاً حاجب خود را در  به سلطان محمود گزارش داد . 

« کوشۀ داشن » شهر او را به  رأس هزار سوار به سیستان فرستاد و مردم 

باسهل زرنجی به  جعفر  جای دادند و گروهی از عیاران تحت سرکردگی با

جنوب  عنوان گارنیزیون شهر را بعهده گرفتند و از دروازه طعام واقع در 

شهر که خطر حمله امیر خلف متصور بود، مراقبت مینمودند ، ناگاه 

خلف بر این دسته یورش آوردند و بوسهل زرنجی را دستگیر  نیروهای امیر 

آنجا به امر امیر خلف بقتل  بردند و او را در کرده با خود به قلعه طاق 

ً سلطان محمود در رأس س  آوردند . پاه عظیم از طریق بست و متعاقبا

لف را در حصارطاق به سیستان آمد و امیر خ کش و رودبار به گرمسیر و

  .محاصره کشید

عتبی، دربارۀ حصار طاق و جنگ سلطان محمود با امیر خلف   

ود و آن قلعه ایست که هفت بارو حصار طاق مقیم ب و خلف در » مینوسد : 

فلک بشاید چید و زمزمة ملک بتوان  دارد و از شرفات قصر هر یک سنبله 

معولی بر غور آن زنند ،  شنید . پیرامن او خندقی بعید الغور کشیده که اگر 

دایره ای پیرامن  سر از آن سوی کره زمین بیرون کند . لشکر سلطان چون 

ر و خاشاک و شاخ و بال بیشه ایکه در آن آن حصار در آمدند و از خا
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حوالی بود دسته های فراوان به تعاون دست ها فراهم آوردند و غور آن  

مجال سوار و پیاده منفسخ گردانیدند و خیول و فیول سلطان  خندق بانباشتند و 

دیوار بر جوشیدند و بجدی هر چه تمامتر در  بهدم آن حصار  و ردم آن 

و اصحاب خلف به ممانعت  نطاق )کمر( بستند . استخالص حصار طاق 

بقوت ناب ،  برخاستند و شرر شر مشتعل شد . و فیلی که معظم افیال بود 

باب آن حصار بیرون کشید و در هوا انداخت و خلقی از اعوان خلف تلف 

   1 «. دیگران به حصار اندرونی گریختند و به محاصره باز ایستادند.  کرد 

روحانیون با گروه بیشماری  از متمولین طاق  شایخ و در این هنگام م 

» سلطان محمود را در گشایش  از روی صلح نزد سلطان محمود رفتند و 

میان کردند ، امیر  و قصد گشودن ربض » یاری نمودند « ربض بیرونی 

خلف عجز خویش بدانست و برگشتن خاص و عام سیستان از وی، صلح 

مود او را اجابت کرد که فرود آی چنانکه اندر میان آورد ، سلطان مح 

خواهی ، هیچ کس را با مال و اهل تو کار نیست و بهر  خواهی و چندانکه 

کن تا ترا آنجا فرستم که به هیچ روی  جا که خواهی خویشتن را اختیار 

نیست که من تکلف کرده ام  مردمان سیستان بر تو قرار نگیرند و این شغلی 

   2 .«، تو کردی بر خویشتن

بدینگونه مردم از امیر خلف به سبب ظلمی که در حق فرزند خود   

هجری در حالی که  393صفر  12او شام یکشنبه  کرده بود ، بریدند و 

سوار بر خری مصری ، از حصار  لباسی به رسم علما و زهاد ببرداشت ، 

مینویسند که چون چشم   طاق فرود آمد و نزد سلطان محمود رفت. مؤرخین 

امیر خلف به محمود افتاد او را سلطان خطاب کرد. محمود را این لفظ 

   3  خوش آمد و چون به غزنین بازگشت خود را سلطان نامید. 

بهر حال از اینکه لقب سلطان برای اولین مرتبه از زبان امیر خلف به 

» شد جای تردید نیست ولی مورخ سیستان میگوید که:  محمود نسبت داده 
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سلطان محمود اندرشد ... محمود برخاست و او را  چون پیش امیر خلف 

نیکو پرسید و دل او را گرو کرد و  کنار گرفت و بجانب خویش بنشاند و 

را؟  امیدهای نیکو داد و آخر پرسید ، امیر کجاخواهد اختیار کند خویشتن 

امیر خلف گفت ، مرا با پسر کاکوی ) حاکم اصفهان ( دوستی است اگر مرا 

مسمی کند آن دوستتر دارم اگر به آنجا سلطان صواب ببیند. پس او را   آنجا

به قلعه رو بنزدیک عیال خویش ، دیگر روز کس  باز گردانید و گفت 

ستوری بایست که کاال و [ حرم من بر  فرستاد که مرا ثقل و بنه است] و 

چه خواست دادند تا آن گیرد. سلطان بفرمود تا پنجاه استر و پنجاه اشتر او را 

او  از زر و سیم و جواهر برگرفت و برفت سوی خراسان و حاجبی با 

 «تا خدمتی کند او را  وعلفه و آنچه باید راست دارد تا بمقصد رسد.  بفرستاد

1   

یمینی سلطان محمود امیر خلف را ابتدا به  بقول صاحب تاریخ  

خان نوشته و را که به ایلک  جوزجان فرستاد. چون مدتی بعد مراسالت او 

، سلطان محمود  وی را بر ضد سلطان محمود تحریص کرده بود بدست آمد 

امر کرد تا وی را به دژ گردیز که سخت ترین و سرد ترین محبس محمود 

هـ(. و بگفته گردیزی و این اثیر آنجا بود تا در رجب 397بود فرستادند ) 

هجری  327محرم والدت او در نیمه    2. جهان در گذشت هـ از  399سال 

  سال را در بر گرفت.   42بود و مدت امارت او جمعاً 

 

  دانش پروری امیر خلف : 

چنان مینماید که امیر خلف از شاهان بافضل و بادانش سیستان بوده و 

  مجمع فضال و شعرا و دانشمندان بوده است .  دربار او همواره 

لف چون کار امیر خ» مؤلف تاریخ سیستان درباره او مینویسد: 

خراج ) مالیات ( درمی درمی ستدند و بساط عدل  مستقیم شد ، فرمود تا 

و سلب علما و فقها پوشید و طاق و  بگسترید و جامه لشکری بر طاق نهاد  

سفها را خوار کرد و  طیلسان و مجلس علم نهاد و علما را نزدیک کرد و 
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مجلس  حدیث و مجلس سماع نهاد و علم دانست از هر نوعی ، اما علم 

مناظره نهاد هر شب . و علمای جهان نزدیک آو آمدند ، چون خطیب فوشنج 

  الزمان ) همدانی ( و فقها و علماء بغداد و عراقین چنانکه بدیع گوید : و بدیع 

 قصدت السید الملک الموید        و خد المکرمات به مورد

 ن احمدبارض تنبت االمــال فیــها        الن سحابها خلف ب

  ترجمه : 

  و هم بدیع گوید : 

 اکفــف بحــق هللا عن هــذا الصلف          بحیوه من جمع المکارم و الکف

 ملک الملوک بنی الملوک عن لسلف        خلف بن احمد بن ابی لیث خلف

  ترجمه : 

و اگر قصه سیاست و بزرگی همت و رزانت و کفایت او گویهم قصه 

بزرگان عالم : االمیر السید الملک العالم العادل ولی  مه دراز گردد و او را ه

مکارم ]با[ کس آن نکرد که او کرد و  الدوله نبشتندی ز آنچه هیچکس اندر 

و سفها و مخالفان و   کس از ونیکوتر نداشت و قمع اعدا اهل علم و دین را

ت ( امنی ه ) در والیت او میان بیابان سیوک ساماهل شر، کس چنو نکرد . ان

بیش بود از آنکه بر بساط او و فرزندان او را یارگی نبود که بر چاکری از 

   1 «خویش بانگی زدندی که سیاست و فرمان او را بود. آن 

مینویسند که ابوالفضل احمد بن حسین همدانی معروف به بدیع الزمان 

بنام او کرده است و « مقامات بدیعی » خویش را موسوم به  کتاب معروف 

بستی از مورخین او بوده اند. عتبی  درباره  ومنصور ثعالبی و ابوالفتح اب

 فضل و دانش پروری او مینویسند که: 

خلف از اکابر ملوک جهان بود و معروف بغزارت کرم و  امیر » 

وفور مجد و جالل و انعام او درباره اهل علم  سخاوت طبع و کمال فضل و 

شعرای جهان بمدح اطوار او زبان  و ارباب هنر شایع و مستفیض زمان و 

افتاده ، علمای عصر  گشاده و ذکر فضایل و تاثیر او در افواه خواص و عام 

کردند  و فضالی دهر را جمع کرد تا در تفسیر قران مجید تصنیفی مستوفی 

مشتمل بر اقاویل مفسران و تاویل متقدمان و متأخران و بیان وجوه قرائت و 
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ت مشحون بشواهد امثال و ابیات موشح بایراد اخبار و نحو و اشتقاق لغا علل 

ثقات حضرت او باز میگفتند که بیست هزار دینار زر سرخ  احادیت. و از 

به آن کتاب خرچ افتاده بود. و نسخة این  بر مراعات مؤلفان و مصنفان 

بود تا حادثه غز افتاد در  تفسیر در مدرسه صابونی به نیشاپور مخزون 

امروز به  ( و این نسخه هـ 535و اربعین و خمسمایه )  خمسشهور سنه 

تمام و کمال به اصفهان است  در میان کتب آل خجند ... و این ضعیف 

ترجمه ابوالشرف ناصح الجربادقانی بوقتی که از وطن خویش  مصنف 

بریاض فواید آن تفسیر مستأنس بود و از انوار  منزعج و باصفهان مقیم ، 

مجلد است در قطع حال ، که اگر  تبس .و این کتاب صد نکت و دقایق آن مق

های دراز  جز بسال عمری تمام در استنساخ آن مستفرق شود و تحصیل آن 

.   ، االبمعاونت نساخ. و کتابت آن بخطوط مختلف میسر شودممکن نگردد

عتبی آورده است که شیخ ابوالفتح بستی با من حکایت کرد که وقتی مراسه 

لف اتفاق افتاد و در نیت نبود که بحضرت او تبلیغ کنم اما در خ بیت در مدح 

بدو رسید، ناگاه روزی معتمدی از آن او در پیش  افواه افتاد و بزبان روات 

پیش من نهاد بصلت آن ابیات  و بر  من امد و صره سیصد دینار زر سرخ 

  است ، شعر :  سر آن زبان امیر خلف عذرها خواست و آن ابیات این 

 ف بن احمد احــمد االخــالف            اربی بسود ده علی االسالفخل

 خلف بن احمد فی الحقیقه واحد            لکنه مـــربی عــلی االالف

   1بد منافـل النبی االل عــمث     ی البی اللیث اعالم الهدی      اضح

 

ا ترجمه : خلف بن احمد ستوده ترین جانشینان ) صفاریان ( است و ب

اسالف برتری پیدا کرده. خلف بن احمد در حقیقت یکتن ،  سروری خود از 

وی نسبت به اوالد لیث که مشاهیر مردمان  لیکن افزون بر هزاران تن است. 

عبد مناف است. ) چنانکه شرافت عبد  بودند به منزله رسول خدا نسبت به ال 

شیخ     2 شدند.( شریف صفاریان نیز با خلف  ،مناف به وجود رسول اکرم بود

                                                 
1
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آن  ابوابفتح بستی قصیده یی نیزدر مدح خلف گفته است که ترجمه چند بیت 

  این است : 

هر که نام بلند و شرافت آرزو دارد یا توجه  و مهربانی روزگاری »  

ستیزه و جفا کرده است یا چیزی را که از دستش رفته  را می جوید که 

ل و پسندیده یعنی ) خلف ( را خدمت عاد میخواهد تدارک کند ، پس پادشاه 

است که اینان با بزرگواری  د کند. او وارث عدل و بزرگواری گذشتگان خو

   1  .«نگرفتند کردند و آنها را بچیزی  ، روی گذشتگان را خاک آلودهخود

یدم که  بر در سرای او نوشته عتبی آورده که ، از سید ابوالجعفر شن

  ، شعر : است

  الفردوس عالیه         فلینظرن الی االیوان کیوان  من سره آن یری

  بمل عینیه فلینظر الی الیانی   سره أن یری الرضوان من کتب     او 

بهشت برین ببیند، ایوان کیوان  ترجمه : هر که شادمان باشد از اینکه

احمد ( را باید بنگرد، یا اگر کسی بخواهد که باغبان  متعلق به خلف بن )

  «، باید به بانی ایوان خلف نگاه کند. از نزدیک با دو چشم باز ببیندبهشت را 

مدح امیر خلف و  همچنان بدیع همدانی در قصیده دیگر خود که در      2

  اشتیاق پدر خود را بدیدار خود ذکر کرده در یکجای آن گوید : 

 له الکنف المامول و لنائل الجزل    یقولون و افی حضره الملک الذی   

 بهــا للغـوادی عن والیت ها غزل    ت علــیــه دیـمــة، خلیفه     و فاضــ

 لــذی اجـــد مـــایقــولــون ام هزل     هـــم باهلل االصد قــــتــم   بــاذکـــر 

ترجمه : میگویند]دوستان[ که ]من[ بحضور پادشاهی ] خلف [ رسیده 

ن است ، و باران بخشش مورد آرزو و صاحت بخشش فراوا ام که در گاهش 

چنان بارانی که به سبب آن ابرها صبحگاهی از  خلفی بر من ] جاری شده [ 

نظر ها افتاده اند ( بخدا سوگند  والیت و حکومت او معزول شده اند ) از 

   3میخورند که راست بگویند ، آیا آنچه میگویند جد است یا هزل ؟

میر خلف یاد میکند و او یاقوت حموی نیز در معجم البلدان خود از ا

و سیاستمدار سیستان میشمارد و عالوه میکند که وی  را شاه عالم و فاضل 
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محبسی از بالد هند در گذشته و تولد او در  ) ماه رجب ( در  399در سال 

   1 هجری بوده است. 326نیمة محرم 
 

 در عهد غزنویان : سیستان   
 

)بقول ماه نبرد  ز چهار بعد ا پس از آنکه سلطان محمود خلف را  

از حصار طاق بزنهار فرود آورد و به جوزجانان فرستاد ، عنصری شاعر(

به "کرکنگ" در  هق از حصار طاق به زرنج آمدو 393  در نیمه ماه صفر 

تا شهر و والیت سیستان را به طاهر  حومه شهر اردوگاه زد و قصد داشت 

بوبکر نیهی مشوره کرد و  هر زینب بسپارد اما چون در این مورد با فقیه ش

طاهر را  گفت طاهر نشاید این شغل را ، سلطان »  ،نظر او را خواست

بخواند  گفت ما اعتماد سیستان بر تو کرده بودیم ، اما بوبکر نیهی میگوید 

چون گفته بود که  ،این شغل را نشائی ، طاهر جلدی کرد و خردمندی که تو 

. پس شهر و نیاورد و گفت راست گویدرا خالف  او او معتمد است، قول 

سپرد و کدخدای او بوعلی شاد را داد  ی ) بوالحسن( حاجب والیت به قبج

    2بازگشت باختیار مشایخ، و سپس سلطان محمود بر راه بست 

مؤلف تاریخ سیستان در مورد ابتداء جلوس ترکان بر سجستان 

ود سلطان محمود است چون بر منبر اسالم بنام ترکان ) مقص و » مینویسد: 

سیستان آنروز بود و سیستان را هنوز هیچ  ( خطبه کردند ، ابتدا محنت 

روزگار یعقوب و عمرو و هیچ  آسیبی نرسیده بود تا این وقت . اندر جهان 

نیمروز را ، تا آنروز  شهری آبادتر از سیستان نبود ، و دارالدوله گفتندی 

تادیدند   که مردمان برو کردند ، خالفیکه امیر خلف را از سیستان ببردند . ب

لی داند که چند ( می بینند و ایزد تعا جریه 445آنچه دیدند و هنوز ) 

   3« روزگار برگیرد. 

نگذشته بود که یک شبی  از سلطۀ سلطان محمود بر سیستانچند ماهی 

غوغاء شهر و عیاران » هجری  393ماه جمادی  ااالخر سال  از شب های 
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علت این حرکت یکی آن بود که دو    1 «شهر بیاشفت. آوردند و بخوج بانگ 

محمود برای جمع آوری مالیات و خراج به  سه هزار سوار عامل سلطان 

و دو دیگر آنکه ، آن عده از  فراه و اوق و نواحی اطراف زرنج رفته بودند 

غزنه رفته  عیاران  و سرهنگان سیستان که با سلطان محمود به بست و 

شید و از آن دیار بر با این فکر که چون سلطان محمود به هند لشکر ک بودند

همینکه به سیستان برگشتند دست به شورش بر ضد سلطان  نخواهد گشت، 

سیستان زدند. در رأس این طغیان بوبکر عبدهللا نواسه  محمود و عامل 

عیاران را » داشتند و آن دو  دختری امیر خلف وابوالحسن حاجب قرار 

بزدند و بانگ  وردند و جمع کردند و طبل نیافتند دبة بزرگ برگرفتند و بیا

ی ) حاجب سلطان محمود ( کردند و ند ، و شارستان بگرفتند و قصد قبحکرد

قبحی و لشکر او بر نشستند اندر شب به هزیمت از شهر بیرون شدند  و به  

در شد و آنجا کوی میار فرود آمدند . و امیر بوبکربه قلعۀ ارگ ان کرکنگ و 

روز آدینه او را خطبه کردند ، ومحمود  بنشست و مردم با او جمع شد . 

تن ار بودند بگاه بازگش فرمان داده بود تا بارة شهر را رخنها بسیار کرده 

رخنه ها  یعنی    2«بوبکر بفرمود تا راست کردند سیستان تا فسادی تولد نکند.

 را مرمت نمودند . 

ه با قبحی در محلة کرکنگ )یا سرکنگ، محله سپاه سلطان محمود ک

» شهر قرارگاه داشتند و اکثریت آنها را  ئی در حومۀ زرنج بوده ( در حومه 

گرد عیاران و مردم سیستان  تشکیل میداد، مورد حملة و پی « هندوان کافر

سوار از  در حدود صد  و بسیاری از آنان کشته شدند. عده یی قرار گرفتند

در روستای پیش زره ( را به نزد امیر بوالحسن گاشنی ) خودسپاه محمود، 

رسانیدند و از او پناه و کمک خواستند . امیر بوالحسن گاشنی نیز با دو  

هواداری از  سلطان محمود بر خاست و همراه با قوای  هزار مرد خود به 

، بر ضد ندقلعه گاه ( برگشته بود سلطان محمود که تازه از فراه و اوق ) 

دوام یافت. بزودی  وبکر عبدهللا بر شهر حمله برد. جنگ آغاز شد و مدتی ب

سعید  خبر قیام عیاران به غزنین رسید و از آن طرف قوای بسرکردگی با 
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حسین و بوالحسن باقبحی دو سرهنگ بزرگ غزنین برای سرکوبی قیام 

نیز  ند. در همین هنگام خبر بازگشت سلطان محمود از هند سیستان براه افتاد

شک در روحیۀ قیام کنندگان تاثیر سؤء داشته  منتشر شد و این خبر بدون 

  است .

بهر حال ، لشکر های کمکی غزنین نیز به سیستان وارد شدند و شهر  

کرکویه واقع در شمال شهر  در محاصره گرفتند. دروازۀ سمت ،  را از چهار

ازه  طعام  واقع باقبحی محاصره شد و درو توسط نیروهای بوالحسن بوعلی 

مورد ضربه قرار  شهر بوسیله قوت های با سعید حسین  جنوب در سمت

دو  غربی شهر که نزدیک هم قرار داشتند و معروف به  گرفت و دو دروازۀ

در پارس بودند از طرف نیروهای بوالحسن  گاشنی که اکثراً پیاده نظام 

قع در سمت شرق حمله قرار گرفت و دروازه مینای ربض وا بودند ، مورد 

محمودی تحت ضربه قرار گرفت. بدینگونه شهر  نیز توسط مفرزه های 

  ضربة دشمن واقع شد .  زرنج از چهار سمت مورد حمله و 

سگزیان محصور مجبور بودند در چهار سمت شهر نیرو بفرستند و 

یی  دفاع نمایند. نبردهای خونین صورت گرفت و عده از زاد و بوم خویش 

سر انجام نیرو های محمودی  مقاومت  . بخاک و خون غلتیدنداز طرفین 

دیری  رخنه نمودند .  درهم شکستند و بشهر « مینا » مردم را در دروازه 

کرکویه و دروازه دروازۀ زمفتوح شد و متعاقباً پارس نی ازۀنگذشت که درو

   1(.هق 393مفرزه های دشمن افتاد)آخرشعبان  یز بدست طعام ن

 و سپاه ساالر او ابوالحسن حاجب و دیگر عیاران مجبور بوبکر عبدهللا

حصار شارستان )خود ه را در ربض بدشمن تخلیه کرده ب شدند مواضع خود 

حمله های دشمن را دفع نمایند . مدتی  شهر( پناه گیرند و از درون شهر 

بگفته عتبی سلطان محمود  دیگر نیز جنگ های حصاری ادامه یافت تا آنکه 

اجب و ح ده هزار نفری خویش که امیر نصر برادرش و التونتاش  با سپاه

عبدهللا طائی زعیم عرب نیز سپاه او را همراهی و رهنمونی میکردند، ابو

   2 سیستان شد. وارد 
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روز دوم عید گوسپند کشان سلطان با » بقول مولف تاریخ سیستان   

ت و بلب پارگین) بحلفاباد فرود آمد و دگر روز بر نشس سپاه فراز رسید و 

بگشت و نگاه کرد و تدبیر حرب و حصار ستدن  خندق ( پیرامن حصار همه 

بستن فرو گرفت و اندر پارگین بر هر  آغاز کرد و منجنیق ها برنهاد و گوره 

ء خضراپارة از  بینداخت و بر نهاد و    1رویی ، برابر ارگ منجنیق عروس

   2 .«  راست ، ظفر مامحمود گفت بفال نیک آمد ارگ فرو افگندند.

سلطان باده » عتبی توصیف جالبی از این جنگ و فتح نموده گوید: 

... و آن مردم را در قلعۀ ارگ محصور کرد و چون   هزار به سیستان رفت 

 توار بافراد امراءجوانب حصار و حواشی اس لشکر پیرامن ایشان در آورد و 

ذی الحجه سنه ثالثه و تسعین  منتصف و احاد کبراء لشکر سپرد و روز آدینه 

قیام نمودند. چون  هبمحارب و ثلثمایه آغاز جنگ نهادند و سگزیان یک زمان 

دیوارهای  س فضل قوت و فر شوکت لشکر سلطان دیدند  برمیدند و در پ

بر عارض سپید روز بدمید، جمعی به  حصار گریختند و چون  خط سواد 

او کردند و راه لشکر باز دادند تا  هوای سلطان بیرون آمدند و بشعار دعوت 

   3  «افتادند و چون برگ خزان سر ها از قلعه بزیر ریختند. در قلعه 

نیز مردم خود شهر به هواداری  حقیقت آن است که اگر این بار    

محمود نمی گفتند و  سلطان محمود بر نمیخاستند و شعار زنده باد سلطان 

عتبی  حمود باز نمیکردند، زرنج بقول دروازه های شهر را بر روی قشون م

آسانی ه کشور نیمروز بود، ب« مدینه الذرا » و ثعالبی و عنصری و غیره 

 فتح شود و بدست سلطان محمود بیفتد . ممکن نبود 

از عتبی بیان  مؤلف تاریخ سیستان این مطلب را قدری صریح تر  

بود . اندر  ینهچون پنج روز از عید بگذشت روز آد» کرده نوشته است که 

لی مردمان زرنج ( هیچکس  نماز نگزارد از شکسته دجامع سیستان ) مسجد 

معلوم می شود که اکثریت مردم در دفاع از شهر برخاسته  ) شهر و حصار.

                                                 
1
بشود و گوینشد پانصشد « عشروس » ن نشام آ منجیقی بوده نزد حجاج بن یوسف ثقفی که  –منجیق عروس  - 

را بکار بشرده  هجری در محاربات سند و هند آن منجیق  89محمد بن قاسم درسنه  مرد آنرا میکشیده اند و 

 ( 143  ، ص 1است ) تاریخ تمدن اسالمی ، جرجی زیدان، ج 
2
  .357تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 . 223ترجمه تاریخ یمینی ، ص  - 
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ز، خالی از خطر دشمن جهت ادای نما بودند و خالی کردن سنگرها را از 

اه یکی از عیاران سیستان ناگ گاه نماز خفتن  . چون شب شنبه بودنمی دیدند (

سپاهساالر لشکر محمود  بنام بوالحسن کهتر عیار که دوست با سعید حسن 

امروزی فریاد  بود، در طعام بگشاد و بانگ محمود کرد ) یعنی باصطالح 

زد : زنده باد سلطان محمود!( و بوبکر را و گروه او را هیچ خبر نبود تا 

و برباره برآمدند و طبل زدند و بانگ همه غالم سرای محمود بقلعه برشدند  

غارت و سوختن فرو گرفتند و بازارها و سراها بسوختند و  محمود کردند و 

در حلوا گران بسوختند و علوی خباز را  مسجد آدینه را غارت کردند و 

د مسلمانرا اندر خانه مر بکشتند اندر مسجد آدینه، و اندر کلیسا ترسا کشتند و 

   1 «نکشتند که غرض غارت بود نه کشتن.ی یش کسبکشتند  و ب

» فردای آن شب به امر سلطان محمود در شهر منادی کردند که   

یکروز بعد بوبکر عبدهللا و « و غارت بیش مکنید  مردمان را   امان است 

  شدند و بزندان افتادند . بوالحسن حاجب نیز به محمود تسلیم 

توسط خود مردم سیستان  بدینگونه برای  دومین بار شهر زرنج  

واین بار سلطان محمود والیت سیستان را به  بدست سلطان محمود افتاد 

امارت خراسان و نیشاپور  برادر خود نصر بن ناصر سبکتگین داد و به 

   2 مضاف کرد.

ادارۀ سیستان به  هـ ( برای 400-394امیر نصر هم طی سالهای ) 

عناوین  نجا فرستاد که مردم را به بدا ز خود افرادی ظالم ومستبدی رانیابت ا

  گونه گون چپاول وغارت میکردند .

هـ ( با قرار گرفتن سیستان  393بدینگونه از اواخر قرن چهارم )   

با  اعزام حکام خود کام و عمال طماع بدانجا   بدست سلطان محمود و 

  .  شیرازة نظم اجتماعی سیستان از هم فرو پاشید 

                                                 
1
  .357 تاریخ سیستان ، ص - 
2
، امشششا مؤلشششف تشششاریخ سیسشششتان 223ص  ، ترجمشششه تشششاریخ یمینشششی،  286ص  15ابشششن اثیشششر ، کامشششل ، ج  - 

محمشد  کشه سشلطان محمشود دوبشاره  سیسشتان را بشه قبحشی حاجشب سشپرد و  خود بشر آن اسشت   356درصفحه  

ـ ( و سشپس هش 394مانشده از  ذی الحجشه سشنه  باحفص کالنه را بحیث عامل حشراج تعیشین کشرد.) ششش روز 

دوبشاره سیسشتان بخانشدان   396هجری حکومت آنجشا بشه حاجشب بهششتی و بعشد در سشال  395  در آغاز سال  

 سپرده شد . محمد باحفص که مردمان جابر بودند 
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کام موجب میشد که اقتصاد مملکت سقوط کند ، زیرا روش جابرانۀ ح  

اوضاع را ناپایدار و از غارت مستمر فیودالها محلی و عمال دولت  مردم که 

بکارهای تولیدی تن در می دادند و چنانکه باید بزراعت  بیمناک بودند، کمتر 

وضع ناگوار سبب شد که در اثر ظلم  و کشاورزی مشغول نمی شدند. همین 

محمود در سیستان )  کامگی خاندان محمد باحفص عامل سلطان و خود 

و  چون مردمانی جابر بودند سیستان ویران  کردند ... »هـ (  396-400

و قحط افتاد و خرواری گندم بدویست و  هـ ( غله تنگ شد  400اندرسنه ) 

رمضان این سال اندر آمد و  چهل درهم شد و مردمان را رنج رسید ، تا ماه 

بحال خویش  ، نرخ ساالر کردند امیر نصربن سبکتگینبرسپاه  خطبه

   1.«رها نیکوتر گشتبازگشت و کا

هـ  401هنوز مردم از فقر و قحط زدگی بدر نیامده بودند که در سال   

در همین سال در      2 «به سیستان و مردم بسیار مردند. و باء بزرگی افتاد » 

عدة زیادی از گرسنگی بمردند ، و و  نیشاپور نیز قحطی سختی روی داد 

ها را می خوردند و  مردم چنان العالج شدند که پشک و سک و حتی آدم 

اثر این  کسی هنگام شب از بیم گرسنگان از خانه خارج شده نمیتوانست. در 

انسان تلف شدند و این قحط زدگی تنها در نیشاپور و جوار آن یکصد هزار

  «کشی های سلطان محمود به هند زیادتر بود.بار تولد از تلفات لشکر  بقول 

3   

بگفته عتبی در یک فرصت در بازارهای نیشاپور چهارصد من غله   

اگر چه سلطان محمود امر داد     4داشته باشد مانده بود. بدون اینکه خریداری 

شود ولی این پول چندان سودی نکرد و  تا بمردم گرسنه و بی چیز پول داده 

  خورد میشدند . مردم زیر بار مالیات های سنگین باز هم تودة 

هـ ( در غور نیز داد و فریاد مردم بلند شده  402در همین آوان )   

باج و خراج سر باز زدند . سلطان محمود خود با  بود و اهالی از  دادن 

                                                 
1
  .358 -357تاریخ سیستان ، ص - 
2
 359ایضاً ص  - 
3
 4روضشه الصشفا ج  - 204 همشا ، ص بار تولشد ، تشاریخ سیاسشی و اجتمشاعی آسشیای مرکشزی، ترجمشه ز  - 

  ، تهران .  1339، طبع 103ص 
4
 223، ترجمه تاریخ عتبی ص 205ایضاً ص  - 
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پس از قتل و خونریزی بی حساب  لشکری گران بسوی غور حرکت کرد و 

   1 بازگشت. د و دوباره به پای تخت حصار پشلنگ را مسخر کر

     2«غنایم فراوان محمود بدست آورد.»در این جنگ بگفته بیهقی   

امور سیستان به زرنج  آوان برای وارسی از امیر نصر برادرش در این 

با مردم بینوا و بازمانده از وباء  ولی کمکی الزم     3هـ ( 402) رفته بود

عامل سیستان ،  غزنه خواجه بومنصور خوافی نکرد، بلکه با عودت او به 

بسیاری  کسانی را که از دست او به امیر شکایت کرده بودند، توبیخ کرد و 

سبب عصیان و رابکشت . این روش عامل کاری از پیش نبرد، بلکه بیشتر 

اما در روزگار » ، چنانکه مؤلف تاریخ سیستان مینوسد:گردید طغیان مردم 

ر خوافی ( بسیار مردم عاصی شد، چون بولیث منصو خواجه بو وی )

احمد طاهر ) عریف ( و با ایشان همیشه  بوالقصر ملک ، و طاهر بومحمد 

این هر دو کشته شدند، و  بسیار مردم و دواب بود و عصیان آورده بودند و 

منصور خوافی (  همیشه هزار مرد اندر سیستان بروزگار وی ) خواجه بو 

   4 «گرفت و همی کشت. عاصی بودند و او همی

مردم بینوای سیستان هنوز دست عامل محمود را از گریبان خود کوتاه 

 404به بالی خشم طبیعت گرفتار آمدند بطوریکه در سال  نکرده بودند که 

چنانکه بسیار در ختان و خرمابنان و  » هق، برفی سخت در سیستان بارید 

این همه »    5«.برف.   کشته ها خشک گشت و سرای ها ویران شد از آن

مردم  اندر عمل خواجه بومنصور خوافی بود و او مردی با سیاست بود و 

   6 «بسیار کشت به سیستان.

و جسمی  این کشت و کشتار سبب دلسردی و عدم آسایش فکری    

مردم میشد و طوریکه الزم بود ، بکشت و زرعت توجه نمیکردند و در 

یمانه کافی بعمل نمی آمد و به همین جهت در پ تولیدات زراعتی به  نتیجه 

رفت، چنانکه  کیلی گندم به  هجری نرخ غله در سیستان بلند  418شوال 
                                                 

1
 102، ص  4، روضه الصفا ج 355تاریخ سیستان ، ص  - 
2
 شود . دکتوراکبرمددی،وضع اجتماعی دوره غزنوی زیر بحث غنایم جنگی محمود دیده  - 
3
 359تاریخ سیستان ، ص  - 
4
 360ان ، ص تاریخ سیست - 
5
 360همانجا ، ص  - 
6
  360همانجا ، ص  - 



 337                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

امیر  418  و مردم توان خریدن آن را نداشتند. در سال     . 1 هفت درم شد

حسنک میکال وزیر معروف غزنوی بحیث عامل سیستان تعیین شد . او به 

  کمر همت بست .  مرمت خرابی ها وارده 

 

 پریشانی مردم از زبان فرخی :

 ه در آن مدح حسنک وزیر آمده ، فرخی سیستانی در قصیده ایک

لی آن که علت اص راسیستان و خرابی و ویرانی آن دیار پریشان حالی مردم 

ن نقشی مفسدان و مغرضان در آ و گویا دو دستگی و نفاق خود مردم بوده 

  میکند : داشته اند اینطور تصویر 

       در  یشـپ دارد ل روزه ـامسال شغ مهرگان

 مگر ش پرستی توبه داد او راـواجه از آتـخ

      رد  کس بدانگی طمع کاز وـک کس نداند گفت

 دردسرچندین فرمان و چندین شغل و با چنین

      اد گشت  ـو آب رم ـخ تـلک و والیـرم مـالج

 رـنظ و  دلــک از عــردد ملـگ ادـرم و آبـخ

 ستمنشهر دارم که آن سیستانازمن قیاس 

 ر خویشتن دارم خبرهـویشان ز شـو زپی خ

      ر  داـنام شـر بزرگست و زمینـشهر من شه

 ورـنام یر مردیــمن در ش رــان شهـردمـم

     گرفت    راز آنجا ب سرو ایرانـف را خـتا خل

 داد گر یـر بـــداد ه از بی ودندـتم بــــدرس

     وسمن    سرو  ها ن و باغـیـکشیدند از زمبر

 رـزب و رشد زی وط ـارستان قوم لــو شـهمچ

     د  ـتنـذاشــانه ها بگـخ  ریدهـدایانش خــدخــک

                                                 
1
 420دیگششر در سیسششتان کششه در سششال  ، مؤلششف تششاریخ سیسششتان از یششک آفششت  361تششاریخ سیسششتان ، ص  - 

مینویسد : تگرگ در سیستان محشر کرد و خسارت کلشی بشه محصشوالت  هجری حادث شده نیز یاد آو رشده 

چنانکششه مرغششان زره بسششیار بمردنششد و  » آن بسششیار آسششیب دیدنششد  رسششید و حتششی مرغششان و پرنششدگان هششم از 

تقریبشاً نشیم خشورد (  شکسشته بشود و یکشی از آن تگشرک بشر کششیدند، ده درهشم سشنگ )  بگرفتند که بال ایشان 

 «بود 
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 پدر از دور افتاد و فرزند شوی خویشزن ز

        د ده مانـیــوشـدیث سیستان پـایران ح شۀ بر

 رـگجون ــم و خـن از غـودند مسکیـب اساله

     داد   جه بازواـبخ وزارت رامشرق  ۀـچون ش

 پسر با ومادر زن با شوی زن گشت وبا شوی

    شد     ر پایـا بــه ـاخـا آباد گشت و کـانه هـخ

 های بی خضر باغ رــار دیگـد بــخضر ش با

       دل او ـــوئی عـــکـن را با ار سیستانــروزگ

 ار زال زرــمی از روزگــم هـاز نشــناســــب

   گوشه ایست   بر سیستانسلطان  والیتهای از

 بهرور دل و داد او ناــنیست از انصاف و ع

 ته بادـذیرفـروز او فرخنده باد و روزه اش پ

  1رخنده ترـخجسته مهرگان از روزها ف آن 

 

قعات اد حدوث وهاش ابیات باال بخوبی نشان میدهد که فرخی خود یا

مطلع بوده است که عمال غزنوی چگونه شهرها و  و یا  هبود در سیستان

درختها را از ریشة می کشیدند و  آبادی ها را ویران و خراب میکردند و 

ر امیر حسنک تقر کندند ، اما با  دروازه ها را از سرای ها و کاخها بر می

سلطان  ولی مرگ  ،به بهبودی نهادرو  وزیر دانشمند غزنوی اوضاع سیستان

دوباره  حسنک وزیر سلطان محمود از سیستان اوضاع را محمود و رفتن 

هجری عزیز فوشنجی با همکاری  421برهم و درهم ساخت و در سال 

سعود بحیث که از جانب سلطان م سعید جیرفتی حاکم سیستان قاضی ابو 

ران آزاده ا، عیاست از راه فشار و شکنجه و کشتارخو ، شده بود عامل تعیین

سرهنگان » :گفته تاریخ سیستان و بنابه قاد خود سازد و من سیستان را مطیع

است فرو گرفت و یبس را بازگرفت و بتازیانه بزد و دو نیم کرد و کاری 

                                                 
1
  123، ص  1337  دیوان حکیم فرخی سیستانی، چاپ  محمد دبیر سیاقی ، تهران  - 
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روستاها را  تران اراز سرهنگان قصبة ) زرنج ( و مهها بستد و بسی همصادر

   1 . «( بازداشت ) بخصوص پس از مرگ ناصر کاژ رهبر عیاران

ن آزاده منش و آزادی دوست سیستان مخصوصاً کشت و کشتار مردما

دادن زن و فرزندان و مصادرة اموال آنها از جانب عزیز  عیاران و شکنجه 

بلکه سبب بر طرفی  را دوا نکرد،  دردی فوشنجی کاری از پیش نبرد و 

  خود وی از سر مردم آن دیار گردید .

 ینهادولت غزنوی خواست برای خاموش نمودن طغیان ها و عصیا  

شهزادگان صفاری را بر آنها والی مقرر کند تا باشد که  مردم آنجا ، یکی از 

هجری امیر ابوالفضل  425لهذا در سال  آرامشی از آن ناحیه احساس گردد. 

نجا فرستاد آ یان را بحیث والیصفار از احفاد  هـ ( یکی 465 -425نصر ) 

از جانب سلطان  هجری  421. امیر ابوالفضل یکبار دیگر هم قبالً در سال 

محمود بحیث والی به سیستان تعیین شده وآمده بود، ولی مرگ سلطان 

زنه او را از وطنش دور غوجانشین شدن  سلطان مسعود برتخت   محمود

وان نیز همینکه سیستان را بقصد خراسان ترک گفت و همان آدر  کرده بود ،

شهر » : رخ سیستان مؤرفت ، بگفتۀ  سلطان مسعود به نیشاپور به پیشواز 

پارس غارت کردند و سرای  تصعب پیوستند و درِ  عیاران گرفتند و حرب و 

بسوختند و غارت کردند اندر رمضان این  و از پسران او  معاذ نب امام فاخر

   2 «هـ( 421سال ) یعنی سال 

از استقرار بر تخت غزنه خواست مجدداً امیر  سلطان مسعود پس   

نامبرده از قبول این امر از  ومت سیستان بفرستد ولی ابوالفضل را بحک

به حکومت  سلطان معذرت خواست و سلطان مسعود هم عزیر فوشنجی را 

هجری عزیز فوشنجی را از حکومت  425سیستان گماشت تا آنکه در سال 

او با مردم معزول کرد و بجای وی ابوالفضل ظالمانۀ سیستان به نسبت رفتار 

وی از جانب مردم سیستان بخوشی استقبال  راین بار نی فرستاد . نصر را 

هجری او  427در سال برسیستان سلجوقی  حمالت ترکان  براثر شد. مگر

سیستان در ایجاد این  در شهر زرنج بطور محصور بسر برد و چون عیاران 
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عنوان  به غزنین رفت و مجدداً به  قه 429وی در سال  ،آشوب دست داشتند

شورشیان و عیاران با. این بار جداً به مقابله باز گشت نعامل به سیستا

سرهنگان و شحنگان و  از تن برخاست و پس از یک  برخورد خونین ، چند 

مرو عکرده کشت که در جملة اعدام شده گان سرهنگ با ساالران را دستگیر 

. ولی رهبران بزرگتر چون : شامل بودند  لیث و پسرش با ناصر و شنگلیان

   1 .فرار کنند طاهر و اسحاق کاژ  توانستند احمد بن

در کافی بعمل نیامد و هجری محصوالت کشاورزی بق 430در سال     

و امیر « درم شد. شد تا خرواری گندم بصد و سی غله گران »در نتیجه 

» جدید شهر مبادرت ورزید و  ابوالفضل در همین سال به ساختن بارة 

ثلثین اربع مائه  ن گرفتند  و اندر سنه اثنی سیستان نو برآورد فرمود تابارۀ

   2«. .شارستان تمام شد بر دست امیر ابوالفضل ( بارۀ قه 432)

در همین سال احمد طاهر عیار گروه بیشماری از مردم سیستان را 

دست یکی کرده بر زرنج حمله آورد و دروازة  اغواء کرد و با ترکان 

مورد نهب و غارت قرار داد.  را کرکویه  و محالت پیش زره و اطراف آن

، بناچار از نشد  امیر ابوالفضل هر چند کوشید این فتنه را خاموش کند میسر

سر  یز کمکی با او صورت نگرفت . لی از غزنه نطالب کمک شد، و مسعود

ه تصرف نجام دست کمک بسوی ترکان سلجوقی که خراسان و هرات را با

برادر طغرل سلجوقی « بیغو » ذشت که . دیری نگبودند دراز نمود درآورده 

را تحت سرکردگی ارتاشی  به کمک امیر نصر به  سپاهی پنجهزار نفری 

همدست احمد و او توسط ترکمانان  هـ (  432) ربیع االول فرستاد سیستان

. نصر انداخت بزندان امیر ، احمد طاهر و یاران او را دستگیر کرده طاهر

بر  را کولکی د طاهر را و منوچهر را و امیر ابوالفضل نصر نیز ) احم

   3 «آویخت ) بردار کرد (.

و پسرش مودود بجای  ود کشته شد سلطان مسع هجری 432در سال   

از زیر  تان او نشست . سلطان مودود باری کوشش برای تصرف مجدد سیس

  لی نتیجة نگرفت و قشون او ناکام به غزنه بازگشت .سلطه سلجوقیان کرد و
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هجری سلطان مودود به روحانیون  بزرگ سیستان  433 در سال

و به امیر کنگ  و «  فاخر مو عبدالسالم دو پسر اما فقهین عبدالحمید » چون 

فرستاد تا مردم را علیه امیر نصر  امیر احمد کوتوال نامه هایی سری 

از موضوع همة این  سیستانی بشورش برانگیزند، اما امیر نصر با اطالع 

دو هزار  در ارگ زندانی کرد، متعاقباً سپاه غزنه که متشکل از اشخاص را 

  سوار و ده هزار مرد پیاده بود برای تصرف سیستان آمدند .

رهبری این سپاه را حاجب بزرگ غزنه و بوسعد جیمرتی)یا   

عیاران معروف چون باعمرو بالیث عیار و  جیرفتی؟( سابق عامل سیستان و 

 ر وبا حاتم پسران ستکان جوینی بدوش داشتند.برادر احمد طاهر وبومنصو

ابوالفضل نصر  هجری نبردی  سخت میان قوای امیر  433رجب  25در 

هی از هر دو طرف کشته شدند. سر سیستانی و سپاه غزنه در گرفت و گرو

نجام نیروهای امیر ابوالفضل نصر تحت سرکردگی سرهنگ طاهر بن ا 

غزنه شهر را درمحاصره گرفتند و  بشهر عقب نشستند و سپاه محمد سجزی 

 مردمان حومه شهر کردند.  شروع به کشتن و غارت 

که  و بسیار مردم بکشتند و آن کردند » بقول مؤلف تاریخ سیستان 

وهر روز بدرهای حصار  اندر دارکفر نکنند، اول حصار از این روز بود

و ردند وهمی کشته گشت از هر دو گروه، چهار ماه صد حرب سخت میک

   1«بیست روز. 

ابوالفضل نصر نامه یی بخراسان نزد ارتاش فرستاد و  باالخره امیر  

ارتاش با سپاهی به سیستان وارد شد و با کمک  مدتی بعد  کمک طلبید. از او

دادند و برخی از سران سپاه غزنه  سپاه سیستانی ، قشون غزنه را شکست 

وابوسعد جیمرتی " قیماس و حاجبان وگروهی از زرین کمران » چون 

وخواجه بوسعید عبدالرزاق بن حسن میمندی وزیرسلطان مسعود ) بقول ابن 

اثیر( نیز درین جنگ دستگیر شدند و بوسعد جبیمرتی را امیر بوالفضل 

   2 یعقوبی بدار زد. سیستانی در قصر 
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هجری ، طغرل حاجب امیر مودود  434در ماه جمادی االخری سال 

نعمت نیز شهرت دارد ( در رأس دو هزار نفر از بست  ) که به طغرل کافر 

سیستان ، امیر بانصر منصور بن احمد  به فراه تاختن آورد. برادر امیر 

سپس    مولی امیرالمؤمنین را در درة هندقانان ) انار درۀ فراه( دستگیر کرد.

به سیستان زیانها کردند و در کرکوی » به سیستان حمله کرد و سپاه او 

بسیار مردم بکشتند گبرو مسلمان و غارت کردند و بگاشن شدند و  و  بستدند

گروهی مردم کشتند و گرفتند و غارت کردند.وباز  حصار گاشن بستدند و 

بپای حصارآمدند و با امیرابوالفضل دیدار کردند وصلح گونه ساختند،آخر 

   1  «امیربانصررا ببردند به غزنین وآنجا محبوس کردند.

تاش با سپاهی عظیم بجنگ  هجری سپاهساالر بیغو ار 437در سال 

سیستان  انتقام جویانه بر غزنین حمله برد ولی شکست خورده  دوباره به 

هجری بیغو نیز به سیستان آمد و  438برگشت. یکسال بعد یعنی در سنه 

هجری امیر  442بعد او و ارتاش بخراسان باز گشتند. در سال  مدتی 

یوسف یعقوب صابر کمری و با جعفر صابر پسر  ،یسیستان ابوالفضل نصر 

اندر ساعت » عیار بودند دستگیر کرد و  وی را که از یاران احمد طاهر 

   2«فرمان داد تا برمیان دو نیم ) شق ( کردند 

هجری ، سیستان یکی از عیاران  442ربیع االول سنه  29  در  

جعفر احمد بن ابا دست داد، این شخص ابی  بزرگ خانواده صفاری را از 

ابوالفضل نصر صاحب سیستان  زادۀ امیر  نصر منصور بن احمد ، برادر

بانصر ]منصور[  این امیر احمد پسر امیر » بود . بگفتة مورخ سیستان: 

سخاوت و  مردی از گردان عالم که اندر ارکان دولت هیچ مردی بشجاعت و 

ده   نو  بخشیده و نانتواضع و نیکو عهدی وی نبود ، با صورت تمام ، که چ

گوئی که هرگز به سیستان بر نیامد پس از امیر طاهر بوعلی ... و نه  اگر 

بدلی دردمند و چشمی گریان ، خاصه و عام او را ماتم  روز همه سیستان 

   3  «رحمة هللا علیه. داشتند ، زآنکه عدیم المثل بود 
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ریخ سیستان هجری طغرل کافر نعمت یا بقول مؤلف تا 443در سال    

به سیستان لشکر آورد و حصار طاق را در     1 «طغرل ملعون نا مبارک »   

محاصره کشید . کوتوال حصار طاق هالل درقی بود که در حراست و  

خود جانبازی ها نشان داد تا باالخره بر سر این وطن  نگهداری حصار از 

  پرستی جان داد . 

در حصار طاق ، امیر بوسعید پس از او وکیل  امیر  ابوالفضل نصر 

او با همدستی عیاران آنجا چون با لیث یوزی و  سموری جوینی بود . 

سیستان طغرل را شکست دادند و  بومحمد منصور در دفاع از حصار طاق 

هزار نفر از سپاهیان  طغرل مجبور شد حیله جنگی بکار برد. لذا همراه با 

امیر  فت که امیر موسی بیغو و زرنج حمله برد و در راه اطالع یا خود بر

لذا در محلی کمین گرفت و وقتی  صر آماده حرکت بسوی حصار طاق اند،ن

ابوالفضل با تنی چند از شهر بیرون شد و نزد امیر بیغو به کنار هیرمند  امیر 

منتظر بیرون آمدن بقیه سپاه از معسکر ) لشکرگاه ( شهر  رفت و هر دو 

، بقلب شهر زد و عوام الناس را  راد خود بودند  که ناگاه طغرل با اف

هرات رفتند و شهر و  سراسیمه ساخت . امیر بیغو و امیر نصر هر دو به 

کوشش  والیت بدست طغرل افتاد . طغرل شهر را غارت کرد و یکبار دیگر 

بخرج داد تا حصار طاق را تسخیر نماید، اما موفق نشد . باالخره راه غزنین 

و چون بعزنین رسید عبدالرشید پسر سلطان مودود      2 در پیش گرفت. را 

شاهزادگان محمودی را بکشت و عاقبت خود نیز در روز  وتمام فرزندان و 

امیر ابوالفضل نیز همینکه از بازگشت   3 شد. بار به تیغ همدستان خود کشته 

آمد و زمام امور را بدست  طغرل به غزنین مطلع شد دوباره به سیستان 

  گرفت . 

 

  در عهد سلجوقیان : سیستان 

 

                                                 
1
 . 371یخ سیستان ، ص تار - 
2
 . 372تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 1ج  371تاریخ سیستان ، ص  - 



 344                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

هنگامیکه ترکان سلجوقی در خراسان سرازیر شدند ، سراسر خراسان 

الی متواتر  و فشار چهل ساله لشکر کشی پی در پی و خشکس آنروز در زیر 

محمود و مسعود ( غزنوی که شیرة  )وسلطان معروف  مالیات های گزاف د

ی به مصرف لشکر کشی ها رسانده هنگفت جان روستائیان را مکیده و مبالغ 

ً خراب و ویران بود .چنان مینماید  که تا روزگار امیر خلف   بودند ، تقریبا

آزادی و قدرت  در اواخر قرن چهارم مردم روستائی سیستان هنوز صاحب 

بیشتری بودند ، چنانکه سلطان محمود بکمک خود مردم زرنج و اطراف آن 

تان میگردد و لی با قرار گرفتن سیستان فتح زرنج و سراسر سیسه موفق ب 

محمود فشار مالیات ها و عوارض گونه گون نظامی برای  در دست سلطان 

محنت و رنج فراوان برای مردم سیستان  لشکر کشی سلطان محمود سبب 

  شماره شده است . 

در سرزمین خراسان ، سپاهیان غزنوی  هجری ببعد 425از سال 

یکردند، در زد مردم شهری و روستانشین را غارت م پیوسته با ترکمانان که 

نتیجۀ مالیاتهای کمرشکن و عوارض گوناگون  یان که در و خورد بودند. دهات

آنها و توقف ممتد لشکریان آن  جابرانه دولت غزنوی و غارت و چپاول 

بفرار می  دولت ، مفلس و مستاصل شده بودند ، از محل اقامت خود رو 

 نهادند .

سلطنت غزنوی که مردم دل خوشی از آن نداشتند ، در  سرانجام 

 برافتاد و دولت سلجوقی بر ویرانه های آن دولت بناشد. خراسان 

اد آن همان کارداران قدیمی افر دستگاه اداری سلجوقیان که اکثر  

آبیاری را از نو  ، کوشش داشت که نظم و ترتیبی بر قرار نماید . نظام بودند

مالیات را سر و سامانی بخشد . فرمان روایان سلجوقی ایجا کند  و وصول 

در ابتداء ناتوان تر از آن بودند که بتوانند خراچ کشور را همچون غزنویان  

بیرون بکشند و لذا در زمان آنها دهاتیان در ابتدا اندکی  از جیب مردم 

وضع دهاتیان و « اقطاع » بزودی با رواج  احساس آرامش میکردند، اما 

الملک ناچار شد ، مخصوصاً به  نشینان خراب گشت تا حدی که؛ نظام روستا

فرمان نیست که این  ایشانرا بر رعایا جز » اقطاع داران اخطار نماید که: 
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اسباب  مال حق بستانند بوجهی نیکو، چون آن بستدند بتن و مال و فرزندان و 

   1 «و ضیاع ایمن باشند.

، آن دوره خوبتر باثبات میرساندخی این مطلب را نگاهی به کتب تاری

اندر همه سیستان » سلجوقیان  تاریخ سیستان ، در ابتدا  چنانکه بگفتۀ مولف 

     2 «زیان نکردند. از هیچ کس یک من کاه نستدند و هیچکس را بیک دانگ 

اما با قرار گرفتن سیستان در دست طغرل سلجوقی  غارت و کشتار 

ز میگردد. چنانکه با مر طغرل سلجوقی روستائیان تهی دست سیستان آغا 

هجری در سیستان قتل و غارت فراوان کرد و تنها در  447  یاقوتی در سال 

تن مرد کشت و در سایر   1200در یک روز  جوین که  روستائی بیش نبود 

رفت و اهل زنان را اسیر گ روستاهای اطراف جوین ، مردمان را کشت و 

بجان امان  درهم (  300000در ) مقابل را « درق » روستای موسوم به 

   3 « داد .

بطور کلی در قرن پنجم هجری ) یازدهم میالدی ( آنچه مسلم است 

این است که مردمان روستایی تأمین نداشتند. عبور و مرور دایمی قوای  

زد و خورد هائی که میان عیاران و فیوداالن بزرگ در  مسلح از دهات و 

وضع روستائیان میشد . از این گذشته سیستم  ود میگرفت کمتر موجب بهب

قیمت های مواد ضروریه و  پیچ در پیچ مالیه گیری که بلند رفتن سطح 

روستائیان  را در  بیش از همه  ،احتکار کاالها را  اجتناب ناپذیر می ساخت

قیمت  هق ( باری  493چنانکه در اواخر همین قرن )     4زبون میکرد.وبدر 

سام آوری باال رفت و منی گندم در روستاها تا دو صد درهم  غله بطور سر

   5 مرکز زرنج تا یکهزار و دو صدد درهم بلند رفت. و در 

 

  :  ق( 718 -425سیستان در عهد ملوک نیمروز)
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• الدین ابوالفضل نصر  ملک تاج سلسلۀ ملوک نیمروزاینها اند:] 

وله الد یمین• الدین  ملک تاج• الدین محمد  ملک شمس

شاه • ملک ناصرالدین • الدین علی  شمس بهرامشاه،ملک 

الدین  ملک تاج• ملک عزالدین • الدین اول  ملک قطب• نصرت 

ملک • الدین سوم  ملک قطب• الدین دوم  ملک قطب• نصر 

ملک • ملک محمد • الدین یحیی  ملک نظام• الدین علی  شمس

• اول  الدین ملک جالل• ملک محمود اول • سلطان محمود 

• ملک فتحعلی اول • ملک جعفر • ملک نصرت • ملک حمزه 

• ملک ناصرالدین • ملک فتحعلی دوم • ملک محمود دوم 

ملک • الدین دوم  ملک جالل• ملک بهرام • سلیمان خان دوم 

 حمزه.[

 

ظاهراً چنان معلوم می شود که با از میان رفتن امیر خلف ابن احمد و 

محمود ، خاندان صفاری سیستان هم کامالً از سلطان  سقوط سیستان بدست 

باشد ، مگر تاریخ عکس این حدس  صحنۀ سیاست و امارت برداشته شده 

دهۀ قرن پنجم  وگمان را ثابت می سازد و نشان میدهد که در آغاز سومین 

افرادی از همان دودمان معروف صفاری ، با ابراز لیاقت و شایستگی از 

نایل آمده « ملوک نیمروز » سیستان زیر نام  خود دوباره به کسب امارت 

این سلسله همانا ، امیر ابوالفضل نصر بن احمد صفاری  اند . نخستین فرد 

طرف سلطان محمود بحکومت سیستان  هجری از  421است که در سال 

هجری تا  425از سال  گماشته شد و چنانکه در مبحث بیشتر دیدیم نامبرده 

دشوار و پر از  ار، سیستان را در شرایط بسیار هجری بطوردوامد 465سال 

هرج و مرج ناشی از زد و خوردهای ترکان سلجوقی با حکومت غزنوی 

هجری از جهان چشم  465جمادی االخر  23اداره کرد و سر انجام در  

   1پوشید .

پس از او پسرش بهاء الدوله طاهر بن ابوالفضل نصر بجای پدر   

که حکومت امیر طاهر، امنیت و آرامش را در   نشست ، اما چنان مینماید

                                                 
1
  . 383 تاریخ سیستان ، ص - 
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برادرش موسوم به بدرالدوله شمس  سیستان تأمین نکرده و پیش از همه 

هق ( و  465غرة شوال  المولوک ابوالعباس در والیت اوق بر او قیام کرد) 

شد  حصار های موسوم  به سمور و درق را واقع در منطقه جوین متصرف 

. زد و خوردهای هشت ماهة این دو برادر در جوین  و بنام خود خطبه خواند

بدبختی برای مردم آن ناحیه چیزی در برداشت . سپس هر دو طرف  بجز 

بخراسان نزدملک شاه سلجوقی رجوع کردند و امیر طاهر  برای  احقاق حق 

  به حکومت سیستان ابقا گردید .

قلعه کاه ( هجری مجدداً امیر ابوالعباس بوالیت اوق )  479در سال   

حرب و بعداً امیر اسماعیل ابن ابرم قوقهی را کشت و در  حمله کرد و امیر 

هـ (  480روز آدینه دوم جمادب االول  کوشۀ برونج بنام خود خطبه خواند ) 

را تحت فشار گرفت.  و سپس بر زرنج حمله برد و برادر خود امیر طاهر 

آن جز  ت که نتیجه زد و خوردهای میان نیروهای دو برادر صورت گرف

بخاک و خون غلتیدن عده یی از مردم روستانشین سیستان چیزی نبود و در 

جنگها وکشتن ها بسیار »جنگ بگفته مؤلف تاریخ سیستان: ادامۀ این  اثر 

رفت آنجا ونرخ ها عزیز)گران( شد،یکمن گندم بهشت درم شد درشارستان 

   1هق" 480-هم دراین سال

دراین جنگ نتوانست برامیرطاهر پیروز شود گرچه امیر ابوالعباس 

ومجبور شد به جوین به کوشک برونج بازگردد،اما بزودی نیروئی گرد 

آورده مجدداً حمله آورد وقلعۀ ارک را در محاصره کشید وتنی چند از مردم 

شارستان را کشت. کوتوال شهر موسوم به "بادارعیار" با بیست تن از افراد 

واو هم به تعقیب "قلعه ارگ فرودین" دیوار " قلعه خود، به وی تسلیم شد 

 ارگ زبرین" را رخنه زد و بر قلعه باال رفت و داراالماره را متصرف

امیر طاهر همان شب قصد فرار کرد ولی از    2(.هـ 480اول ذی الحجه شد)

روز پنجم ذی الحجه همان سال پس  جانب کسان امیر ابوالعباس دستگیر و

   3 ومت در سیستان به قتل رسانده شد.از پانزده سال حک

                                                 
1
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هجری برای تصرف قلعۀ نیه که  481امیر ابوالعباس در اول رجب 

در دست مالحده قهستان قرار گرفته بود، حمله برد وقدرت خود را برآنجا 

بزودی  تحکیم کرد وسپس نزد ملک شاه سلجوقی به خراسان رفت و

هجری ) شب  482سال بازگشت. ولی حکومت اودوامی نداشت ودر اخیر 

پس از درگذشت   1 هجری( جهان را بدرود گفت. 482ذی الحجه  6شنبه 

ل نصر به حکومت سیستان وی، برادرش بهاء الدوله امیر خلف بن ابوالفض

 .هجری( 482)هشتم ذی الحجهقرار گرفت

با کشمکش های خانوادگی و  اما دوران حکومت این شخص همه   

بقصد دیدار  همینکه امیر خلف سیستان را  سپاهساالران وی سپری شد .

ملک شاه سلجوقی ترک گفت و امیر بومنصور بن با جعفر قوقهی را به 

از خود در سیستان گذاشت ، بومنصور قوقهی از فرصت بر ضد امیر  نیابت 

داشت تا از ورود وی گروهی را به هواداری از خود وا  خلف استفاده کرد و

   2  ( .  هـ  483به سیستان جلو گرفتند ) 

نج از مربوطات جوین متحصن شد و امیر امیر خلف به قلعه برو  

ذی الحجه  12سپاهساالر وی را در محاصره گرفت ) از  بومنصور بوجعفر 

امیر خلف مجبور شد که از  هـ (. باالخره  484هجری تا محرم  483

ینی قوقهی ) جو حکومت سیستان منصرف شده به طبس برگردد و بومنصور 

   3  ( هم به زرنج بازگشت.

چون وقت زیاد روستائیان را نا امنی و جنگ های تباه کن محلی تلف 

و کار مردم از این رهگذر صدمه فراوان رسیده بود ،  کرده بود و به کشت 

 در این سال بود که من گندم به بیست »   بنابراین بقول مؤلف تاریخ سیستان 

نقد ، و منی خرما به  منی جو به پانزده درم و     4درم نقد و سه من گندم

 دوازده 

   1 «.]رسید[درم نقد 
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 میگرفته اند 
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هـ ( امیر بومنصور بن احمد قوقهی ،  484باری در همین سال ) »   

را غارت کرد و اهل قلعه را  به تلفظ امروزه ( جوین  قلعه درق ) یا درگ 

ر همان سال صف در ماه    2مجبور نمود تا یکصد هزار درم به وی بپردازد.

قوقه  امیر خلف دوباره بر سیستان حمله آورد و با همدستی امیر ابوالعباس 

بر امیر بومنصور و زرنج یورش برد  ئی ) یا گوهگه ئی به تلفظ امروزی(

حکومت  . دیری نگذشت که امیر بومنصور پسر بوجعفر سپاهساالر که 

هری خود سیستان را از چنگ امیر خلف غضب کرده بود ، به دست همش

ابوالعباس کشته شد و با از میان بردن او ، امیر خلف دوباره به  امارت  امیر 

   3هـ (. 484صفر سال  25گرفت )  سیستان قرار 

هـ ( امیر مؤید از جانب ملک شاه  485مدتی بعد ) اول جمادی االول 

آمد و امیر خلف را تحت فشار گرفت. امیر خلف نیز  سلجوقی به سیستان 

ً سیستان را برای امیر مؤید عجالت قزل سارق که مامور  گذاشت و نزد ا

   4قاین بود رفت. قهستان در قلعه یی در درة یی از توابع  سرکوبی مالحدۀ

گذشت و مالحده قهستان در همین سال ملک شاه سلجوقی نیز در   

کار آسانی نبود، قزل « اسماعیلیان قهستان » سرکوبی  ، چون قوت گرفتند

مجدد سیستان یاری کرد و با او به سیستان  ، امیر خلف را در تصرف ساُرق

اکناف سیستان نزد امیر خلف  رفت. بزودی تعداد ده هزار نفر از اطراف و 

سپاه زرنج را  آمدند و تابعیت خود را از او ابراز داشتند. امیر خلف با این 

دهم محرم تا  485در محاصره گرفت ، مدت یکماه یعنی از دهم ذی الحجه 

هجری شهر در محاصره قرار داشت ولی چون فتح شهر بزودی  486  

محاصره دست کشید و بغزنین رفت . دیری نگذشت که در  ممکن نبود ، از 

مورد ضربه قرار  وارد سیستان شد و کرسی آنرا رأس سپاه عظیم از غزنین 

شد . سر بناچار رهسپار حصار طاق  . اما نتیبجه دلخواه بدست نیاورد، داد
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خود به خراسان را برای امیر نصر شهنشاه سپرد و انجام امیرمؤید زرنج 

   1 .هق(486بازگشت)هفتم ربیع االخر

در همین موقع بود که خبر فتح قلعۀ طاق بدست امیر خلف در شهر 

پخش شد ومتعاقباً حمالتی در دروازۀ طعام زرنج از طرف امیر خلف اجرا 

آن همه جنگ وغارت ومحاصره به تنگ آمده گردید. مردم شهر که از دست 

بودند، نامه یی به امیرمامون در هرات فرستادند ولی چنانکه الزم بود از 

بالنتیجه سبب تمایل قسمتی از مردم شهر  آنطرف اقدامی صورت نگرفت  و

 25تا  486به امیر خلف گردید. در دوران محاصره )از نیمه ماه رجب 

ن م شهر سقوط کرد و امیر خلف برای سومیهق( سرانجا 487جمادی االخر

از وقت روز برآمد)طلوع »گویند  مرتبه برکرسی امارت قرارگرفت. 

   2 «آفتاب( تا نیمروز]وی[ سیصدمرد از ]اهل[ شارستان کشت.

سپس امیر خلف بسرکوبی متمردین قلعه های جوین چون: 

رمان وغیره پرداخت وهمه را سرکوب ومنقاد ف قوقه،درق،کوشۀ برونج،

خویش ساخت. مگر در همین آوان مالحدۀ قهستان)اسماعیلیان قهستان( از 

به دفاع برخاست. به قول مولف  رقاین برسیستان حمله آوردند و او بناچا

 تن کشته برجای گذاشتند و شکست خوردند 1400تاریخ سیستان: مالحده 

   3 هجری(. 489)جمادی االول 

نفسی براحت نکشیده بودند که هنوز ار این جنگ ها مردم سیستان 

الب غازی، یکی از امرای غوری از هرات به سیستان تاخت آورد و 

روستاهای مسیرحرکت خود را چون: درق، ده مولین،دستکرده وغیره 

محالت جوین را غارت کرد و تنها از مردم روستا درق پانزده هزار دینار 

   4 زر سرخ گرفت.

نشاه )ظاهراً امیر نصر هجری امیر بومنصور شه 492درسال 

ً برسیستان حمله آوردند و از ماه  شهنشاه(و امیر فرخشاه  امیر مامون متفقا

هجری مدت هفت ماه جنگ های  493شعبان همان سال تا اخیر صفر 
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خونین وهالکتباری میان سیستانیان و نیروهای مهاجم واقع شد که بجزتباهی  

قول مورخ تاریخ سیستان: به وبدبختی وقحطی ثمره یی به دنبال نداشت. ب

سبب ادامۀ  این جنگها، نرخ مواد خواربار بگونۀ سرسام آوری بلند رفت. 

نرخ ها عزیز)گران( شد. گندم منی بدویست درم شد، وجو » چنانکه:

بصدوهشتاد درم وخرما بصدو وبیست درم .... وهمچنان غله عزیز میشد تا 

ودویست درم رسمی شد و جو منی گندم در ناحیه سیستان) زرنج( به هزار 

   1« و گاورس)ارزن( وخرما هم بدین نرخ شد، تا خدای عز و جل نیکو کرد.

هجری امیر برغش سپهساالر سلطان سنجر که مامور قلع 496درسال 

وقمع مالحدۀ قهستان وطبس شده بود، به سیستان آمد و بهاء الدوله امیر خلف 

وع ازطریق مصالحه حل را در زرنج تحت فشار گرفت، مگربزودی موض

گردید و امیر برغش هنگام بازگشت از سیستان پسرامیر خلف موسوم به تاج 

الدین ابوالفضل را باخود به بلخ و از آنجا به ترمذ برد. شش ماه بعد تاج 

پسر  الدین ابوالفضل به سیستان بازگشت، ولی دیری نگذشت که میانۀ پدر و

 هجری(. 499برهم خورد)غرۀ رجب 

بوالیت اوق)قلعۀ کاه( رفت  تاج الدین ابوالفضل از پدر رنجید وامیر 

ومدتی بعد با گروه بیشماری از مردم اوق ، پیش زره و نواحی دیگر 

سیستان، بر پدرعصایان ورزید و پس از بیست روز محاصرۀ زرنج، شهر 

دروازه هایش را بروی تاج الدین ابوالفضل باز کرد و وی برتخت امارت 

قلعۀ طاق را  ر برادر وی امیرشاهنشاه برضد او عصیان کرد وتکیه زد، مگ

در تصرف خود گرفت. متعاقباً پدرش امیر خلف نیز از ارگ زرنج به قلعۀ 

   2 طاق رفت و با پسر خود شاهنشاه برضد تاج الدین ابوالفضل همدست شد.

برسیستان هجوم آورد   3هجری امیر قتلمش500در ذی القعده سال 

نواحی مختلف سیستان را مورد تاخت و  هجری  501م سال وتا نیمه محر

که مخالفت او با پدرش به  تاز قرار داد و امیر تاج الدین ابوالفضل چون دید 
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آمد و او را  نفع  دشمنان سیستان تمام می شود ، لذا با پدر از در صلح پیش 

به زرنج آورد و مجددا    1.لی نه بعنوان امیر سیستانًً

 511سال  ف تاریخ سلطان سنجر متذکر می گردد که در راوندی مول   

، سلطان سنجر را در گشایش غزنه یاری هجری امیر تاج الدین ابوالفضل

رساند و به عنوان سپاهساالر وی ، در جنگ معروف بیالن غزنه رشادت و  

   2 .مانند از خود ابراز داشت اعت بی شج

هجری  535ا سال هجری ت 501اوضاع و احوال بعدی سیستان از   

ابوالفضل بکمک سنجر به سمرقند رفت، چندان روشن  که ملک تاج الدین 

 559تا  499شود که اداره سیستان از  نیست و صرف اینقدر معلوم می 

بقول میر خواند ،  هجری به ملک تاج الدین ابوالفضل تعلق داشته و چون 

حکومت او  وران ، لذا در دا علم و فضل و درایت و شجاعت بودوی مردی ب

   3 سیستان از آرامش و امنیت کافی برخوردار بوده است.

هجری ملک تاج الدین ابوالفضل سیستانی با  535  گفتیم که در سال   

رفت و در جنگ معروف قطوان  به سمرقند  سپاه خود به کمک سلطان سنجر

ورخان خان خطا ) گ با  536سمرقند که بقول ابن اثیر بتاریخ پنجم ماه صفر 

آل  مؤلف تاریخ    4( صورت گرفت ، شجاعت عجیبی از خود نشان داد.

سلجوق مینویسد که در این جنگ سنجر از خان خطا شکست خورد و از 

محاصره شد که اگر ملک تاج الدین ابوالفضل سیستانی  چهار سمت طوری 

اه هنگامی که سپ بدست خطائیان حتمی بود. تاری او او را نجات نمیداد ، گرف

تنگ و تنگ تر مینمودند ، ملک  گورخان) خان خانان ( حلقۀ محاصره را 

و پایداری فایده مند  تاج الدین به سنجرگفت : ای سلطان دیگر برای تو ثبات 

رفت.  نیست ، بایستی هر طوری شده حلقه محاصره را شکستاند و بدر باید 

زد و با سلطان سنجر با سیصد تن از مالزمان بطور یورش بگوشه یی 

همراهان خود را نجات داده ، ملک تاج الدین خود بجای سلطان  پانزده تن از 

چنان داد مردانگی و شجاعت داد تا دستگیری او ،  سنجر بقلب سپاه ایستاد و 

                                                 
1
 391تاریخ سیستان، ص  - 
2
  169راوندی ، راخه الصدور ، ص  - 
3
 656ص  1339میر خواند ، روضه الصفا ، ج  - 
4
 55این اثیر ، کامل جلد بیستم ترجمه ابولقاسم حالت ، ص  - 
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سلطان سنجر است. سر انجام ملک تاج  همة دشمن تصور مینمود که وی 

ل را در حبس وی یکسا الدین دستگیر و اسیر گورخان خطایی شد و مدت 

زمام امور  گذشتند و بعد خان خطا او را رها ساخت و به سیستان برگشت و 

دولتشاه سمرقندی متذکر میگردد که سلطان    1آن جا را مجدداً بدست گرفت.

را « صفیه خاتون »سنجر به سبب همین شجاعت و تدبیر ، خواهر خود  

  .  2ادالدین ابوالفضل سیستانی به زنی د برای ملک تاج 

صاحب طبقات ناصری در مورد نحوة نجات ملک تاج الدین ابوالفضل 

مورد توجه و عالقه مندی یکی از مستورات خان خانان  مینگارد که: وی 

زنجیر پای  به سیستان فرارکرد،تخته بند و قرار گرفت و بعداً رهایی یافت و 

خت. منهاج آوی آنرا در پیش مقصورۀ جامع ن آورد وخود را نیز به سیستا

باالی مقصورة  هجری آن زنجیر و تخته بند را در  613سراج در سال 

ملک تاج الدین ابوالفضل ،  جامع سیستان دیده است. وی عالوه میکند که

پادشاه عالم و فاضل بود و گاه گاهی خطبة روز جمعه را خود میخواند و این  

و مدفن او در  است بر وفور فضل او و مدتی مدید حکمراند معنی دلیلی 

     3سیستان است.

ابوالفضل را به  سراج جوزجانی این ملک تاج الدین مگر منهاج  

طاهر ابن محمد نبیرة خلف میشمارد ،  ضبط کرده وی را « ابوالفتح» کنیت 

بن ابو جعفر احمد پدر  نه از پشت بهاء الدوله خلف ابن  امیر تاج الدین نصر 

)که بزعم دانشمند فقید  را هر بن محمدهمچنان منهاج، طا . خلف معروف

هجری  480تا  460پوهاند حبیبی نوۀ طاهر بن خلف بوده واز سال 

   5 شمارد. می سرسلسلۀ ملوک نیمروز (4برسرقدرت بوده است

میر خواند مولف روضة الصفا وخواندمیر مولف حبیب السیر، ظاهراً 

د واز تاج الدین بالنقل از طبقات ناصری این روایت را تکرار کرده ان

                                                 
1
 174 - 173ص  1332راوندی ، راحته الصدور ، طبع تهران ،  - 
2
 121 - 120دولتشاه سمرقندی ، تذکره الشعرا ص  - 
3
 .  276ص  1342حبیبی کابل  ند منهاج السراج جوزجانی ، طبقات ناصری ، ج اطبع پوها - 
4
 ، شجره نسب صفاریان دیده شود1طبقات ناصری، طبع حبیبی، ج - 
5
 276 -275، صفحات 1مناج السراج،طبقات ناصری، ج - 
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درحالی که منابع تاریخی  و از    1ابوالفضل نصر بن احمد نامی نمی برند.

جمله تاریخ سیستان به وضوح تمام نشان میدهد که سلسله ملوک نیمروزدر 

هجری با تقرر ملک تاج  421اواخر عهد سلطان محمود غزنوی در سال 

س از مرگ وی  در الیدن ابوالفضل نصر بحکومت سیستان آغاز میگردد وپ

هجری سیستان را  480هجری پسرش بهاء الدوله طاهر تا سال  465سال 

اداره میکند. وسرانجام توسط برادرخود بدرالدوله ابوالعباس بقتل میرسد 

وپس از مرگ ابوالعباس برادر دیگرشان بهاء الدوله امیر خلف در سال 

ک تاج الدین هجری زمام امور را چنانکه گذشت بدست میگیرد. مل 482

ابوالفضل دوست وشوهر خواهر سلطان سنجربنابر تاریخ سیستان پسر همین 

   2 امیر خلف دوم است نه پسرطاهر بن محمد بن طاهر بن خلف معروف.

ز به نیکوئی یاد در هرحال منهاج سراج جوزجانی از ملوک نیمرو

وملوک ملوک نیمروز که پادشاهان عالم وعادل بوده اند  »آورشده مینگارد:

هـ ( تا بدین عهد که آن  522 - ه 511فاضل غریب نواز واز عهد سنجر ) 

، آن ممالک بشکوه و عدل و  ممالک بتعدی و تاراج کفار چین خراب شد 

   3 «شهامت و بذل ایشان مزین بود.

طاهر بن محمد می پردازد و بعد از آن تاج  سپس منهاج به شرح حال   

، سخن میگوید و آن بحث شد لفضل ( که در باال از الدین ابوالفتح ) و یا ابوا

و فاضل بود که  تاج الدین ابوالفتح ) ابوالفضل ( پادشاه عالم عالوه میکند که: 

اوست  گاه گاهی نماز جمعه را خود میخواند و این معنی دلیل بر وفور فضل 

هق ( در سیستان  559تا  499و مدتی مدید ) بروایت تاریخ سیستان از 

آثار خیر او در شهر سجستان و اطراف آن بسیار باقی مانده و  اند و حکمر

    4 است . مدفن وی نیز در سیستان 

پس از ملک تاج الدین ابوالفضل ، پسر بزرگش  ملک شمس الدین 

بدست گرفت . شمس الدین محمد بر خالف پدرش مردی  محمد زمام امور را 

                                                 
1
، خوانششدمیر ،حبیششب السششیر، چششاپ محمششددبیر سششیاقی، 659،ص 1339،چ 4میرخوانششد، روضششة الصششفا،ج - 
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2
 388 -382تاریخ سیستان، صفحات  - 
3
  275ص  ،1طبقات ناصری ، ج  - 
4
 طبقات ناصری، همانجا - 
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ده برادر خود را کشت و دریک روز هژ خشن و ظالم و سفاک بود . او 

اشخاص بسیاری را ازبین برد .  عزالملک برادر دیگر خود را کور  کرد و 

« دارالسیاست » را  بنابر همین سفاکی او بود که سیستانیان سرای امارت او 

سنجر  میگفتند . در عهد همین ملک نیمروز بود که غزان پس از انقراض 

ک شمس الدین محمد بدستیاری مردم خواستند سیستان را غارت کنند ولی مل

آنها را عقب زد. معهذا چون شخص ظالمی بود سیستانیان  ازجور و  سیستان 

الدین بستوه آمدند و به خواهرش که زن فهمیده و مورد  تعدی ملک شمس 

و او هم پس از معلوم کردن جانشین ،  رجوع مظلومان بود ، التماس بردند 

کرد . مردم نیز صبح  شمس الدین مجاز  مردم را در از میان بردن ملک

همان شبی که برای از میان برداشتن ملک موصوف با هم شور وقرار 

گذاشته بودند ، بر سرملک شمس الدین خروج کردند و اورا با هژده پسرش  

بجای وی ملک تاج الدین حرب عزالملک را به ریاست خود  بقتل آوردند و 

  او بستند . و کمر در تابعیت    1  برگزیدند

ملک تاج الدین حرب ، مردی کریم و سخاوتمند و به ایثار درم و   

چون در عهد وی سالطین غور بر سرزمین های  دینار معروف بود. 

اطاعت خود را از سالطین غور ابراز  خراسان مسلط شده بودند، لذا وی 

  داشت و خطبه بنام آنها خواند . 

توجه نیک داشت و مساجد و وی نسبت به مدارس و تربیت علما 

مصلی  اتمام مساجد بخار باری امر نمود تا برای خوانق زیاد اعمار کرد و 

و  خانه کعبه فرش و أوانی بسیار تهیه های ببافند و ارسال داشت و نیز برای 

همین ملک نیمروزی دوبار  . پدر منهاج سراج جوزجانی در عهد ارسال کرد

محمد سام  از طرف سلطان غیاث الدین  به سیستان رفت و یکبار برسالت

هـ ( و باردیگر که به رسالت بغداد میرفت ، از  598 – 558غوری ) 

. عواطف فراوان دید حرب به سیستان گذشت و از ملک تاج الدین مکران 

حرب شصت سال پادشاهی و یکصد و بیست سال عمر کرد ، ولی  تاج الدین 

                                                 
1
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را  هجری زندگی 612و در سال عمر چشمانش نابینا گردید  در اواخر 

   1 .بدرود گفت

ملک تاج الدین حرب ، پسرش ناصرالدین عثمان را در حیات خود و 

مگر وی در حیات پدر از دنیا درگذشت . عایشه خاتون  . کرده بود لیعهد

ناصرالدین عثمان بود . و این ولیعهد چندین  دختر عمر مرغنی خراسان زن 

غیاث الدین شتافته و حتی در فتح  کمک سلطان بار در رآس لشکر سیستان ب

عثمان مردی نیکو  نیشاپور با افراد خود در رکاب سلطان بود . ناصرالدین 

در کنار  در بیرون شهر زرنج ،  و عالم پرور و علم دوست بود وسیرت 

 بنا نهاده بود.  هیرمند قصر بزرگی

لک موسوم به الم ، پسرش س از درگذشت ملک تاج الدین حربپ

. او قرار گرفت امشاء حرب بحکومت سیستانبهر والدین الغازی یمین دولت 

و منصف و سیاست مدار توصیف شده و به  ، علم پرور شجاع قهار مردی

  . پدر مشهور بود حیات شهامت و جالدت و کیاست و شجاعت در 

بهرامشاه از مادر ترکی بود و بنابراین اولین امیر سیستان است که 

) از پوست خز ( بسر نهاد . در حالیکه ملوک کاله قندوز نه بافت و کاتر جعد

باز گذارند و کاله جوار گونه ) مخروطی (  سابق رسم داشتند که موی ها را 

   2 سر همه دستار سیاه پیچند. بر سر نهند و دوسه دستار بر آن بندند و بر 

هفت ماه مهمان این  ،هجری 613منهاج سراج جوزجانی در سال 

ً بدر بوده  امیر امیر به سیستان رسیده است . وی در حوالی  اینباروشخصا

طرف رسولداران ) ماموران تشریفات  از  شهرگنبد بلوچ واقع در شرق 

، بشهر داخل و جنوب شهر ز دروازه طعام واقع در سفراء ( پذیرائی شده و ا

ع حوض واق را طی کرده است و سپس در مدرسه بر سر « بازار فرود » 

از آنجا بدر بار امیر رسیده است. منهاج  در شارستان منزل گزیده است و

 ملک یمین الدین بهرام شاه در غایت ضبط و کیاست» سراج دربارة او گوید: 

   3 «بود. و شهامت 
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رسم بالد نیمروز آن بودی که در قدیم قبایل با » وی عالوه میکند که:

ی سالح تمام ب و روستاورزیدند و هیچکس در شهر  می هم مخاصمت 

مشاه ( رسید ، از هر قبیله یی گروگان  بهرام نرفتی، چون عهد دولت بدو )

خونی بنا حق ریخته شدی ،  وده ، تا در هر قبیله که فرم بستد و در قالع مقید

 از میان قبایل مهتر آن قبیله را بدان حادثه مواخذه فرمودی ، بواسطة آن قتال 

      1«برافتاد.

 مالحدۀ به  شاه برای امنیت سرزمینش دوبار ضرب شصتیبهرام

شرف  مرانده است . امابدور  قهستان نشان داده و آنها را از حدود سیستان

الصبیان که ملک الکالم عصر  بفراهی صاحب نصا ]ابونصر[احمد الدین 

  این قطعه را سروده است :  خود بود در تهنیت فتوحات وی 

     تی     ـیـل گـر اهـده بـرخنـون و فــمایـه

  رخ نژاد است ـــــــبارک رخ شاه فــم

    سارش      ـسر یـی ن و زــــیـمـن یـــمـزی

  انصاف و داد است   نـاز آئیهان پرـج

          ــتو در روز ملک روزی ـیمـن شـــۀ

  است    دادـــامـوز اول بـنــه هـستـخج

        مودی ـتان نـهسـدر قــن حرب کانـازی

  انصاف و داد است ازعدل وپـر جهانی

     هان تا جهان  را طراوت     ـان در جـمـب

  اد است ـو زب اک ـش زخــآتز آب و ز 

 سروـاد خـر یــوش بــرامــد فــانــنم

   2.چ یاد استـر هیـراهی اگــــــثنای ف

بنابر تقاضای  سلطان محمد خوارزمشاه در سال  امشاه حرب بهر

 باحفص سیستانی را تحت سر کردگی امیر هجری شش هزار نفر  616

یا لشکریان مغول به ترمذ  جوینی و سرهنگ اصری کمری برای مقابله 

                                                 
1
 282،ص  2طبقات ناصری ، ج  - 
2
 283،ص  2، طبقات ناصری ، ج  393تاریخ سیستان ص  - 



 358                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

دند و یا در ش فرستاد که با شکست سلطان محمد خوارزمشاه همه گی یا کشته 

   1 .آب ترمذ غرق گردیدند

استر داد قلعه از مالحده  بهر امشاه  هجری یمین الدین 618در سال 

را که برادرزاده اش پسر ملک « نیه » نزدیکی  شاهنشاهی واقع در 

فروخته بود ، تقاضا کرد و تهدید نمود  ناصرالدین عثمان آن را باالی مالحده 

صورت عدم رعایت این امر ، بر آنها لشکر خواهد کشید . مالحده از  که در 

سر     2 .مذکور موظف کردند تعیین و برای کشتن امیر میان خود فدائیانی 

هجری هنگامیکه بهر امشاه  618سال  نجام روز جمعه پنجم ماه ربیع االخر ا

اجان ، چهار نفر فدائی  راهی ادای نماز  جمعه بود ، در میان بازار سر 

   3  .را بشهادت رساندند مالحده بر سر او ریختند و وی

م به نصرت الدین او موسو انۀشاه حرب ، پسر می ماپس از مرگ بهر

طراب و آشوب برداشته شد اما چهار ماه بعد اض سیستان بهرامشاء بحکومت 

اهل سنت و جماعت بطرفداری از  سراسر سیستان را فرا گرفت و فرقه 

زندان ارگ بیرون کشیدند  پسر بزرگ بهرامشاه را از  ]بومنصور[رکن الدین

و از سیستان  منهزم شد و بسرای امارت نشاندند . شاهزاده نصرت از برادر 

حمله  ورده مجدداً به سیستانگرد آ بخراسان و از آنجا به غور رفت و نیروی

اما  آورد،را از چنگ برادر بدر  . و پس از نبردی مختصر سیستانآورد 

که اردوی چنگیزی به سیستان فرو ریختند و ضمن کشتار بی  دیری نگذشت 

هـ (  619) دهم ذی الحجه سال جام شهادت نوشید  ، ملک نصرت مامان مرد
4   

پس ازدر گذشت ملک نصرت ، ملک رکن الدین محمود زمام امور 

. این ملک که مادرش کنیزک رومی بود از نظر گرفت را در دست  سیستان

سرخ و سفید و در عین حال قتال و ظالم  اخالقی مردی متهتک میانه باال و 

مک  بهرامشاه به ک یمین الدین  بود . هنگامی که با لشکری از طرف پدر خود

 عازم خراسان شد، سلطان هـ ( همراه با فرستاده  617 -596خوارزمشاه ) 

                                                 
1
   283ص  1، طبقات ناصری ، ج  393یستان ص تاریخ س - 
2
  279ص  2طبقات ناصری ، ج  - 
3
  . 393تاریخ سیستان ، ص  - 
4
  394  ، مقایسه شود با تاریخ سیستان ، ص  283طبقات ناصری ، ص  - 
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سیستان  در هرات فرستاده خوارزمشاه را در مجلس شراب کشت و با سپاه 

. بمین الدین بازگشت و از جانب پدر محبوس گشت مجدداً به سیستان

لدین زنگی بن امیر باحفص مجبور شد در عوض او ، شمس ا بهرامشاه 

اصری کمری و تحف و هدایا و معاذیر بسیار  جوینی را همراه با سرهنگ 

با چنگبز  مذلشکر در جنگ تر آن  بخدمت خوارزمشاه بفرستد که بالنتیجه

   1خان تماماً هالک گشتند .

یکی از علل شورش سیستان در عهد ملک نصرت بهرامشاه ، از   

مولف  با خوارزمشاه بود. سیستان در جنگ چنگیز میان رفتن تمامی لشکر 

شورش سیستان را بر ضد ملک  تاریخ سیستان خاطر نشان مینماید که 

اصری کمری و پادار  نصرت ، شاه شمس الدین زنگی و شجاع الدین سام 

به نظر میرسد که اینان یا همان  انداخته بودند . براه  نصر علی برونجی 

ترمذجان بسالمت  که از جنگ چنگیز خان در  سران لشکر سیستان بودند

هواداری  ن نزدیک سران لشکر بودند که به یرده بودند و یا از جمله وابستگا

بجرم قتل فرستادة  رکن الدن محمود قیام کردند و وی را که از جانب پدر

بامارت سیستان و، بیرون آوردند ارگ محبوس شده بود زندانخوارزمشاه در 

   2 قرار دادند.

در هر حال رکن الدین چون بقدرت رسید ، دست به قتل و کشتار و   

مردم بزودی ملتفت شدند که رکن الدین شایستگی  ظلم و تعدی یازید . 

به ملک نصرت برادرش رجوع  ، بناچار دوباره بر آنها را ندارد ریاست

سیستان را از چنگ  ی دو خور دزکردند و او به سیستان بازگشت و پس از 

انداز  ، ولی دیری نگذشت که هر دو برادر در سیل خانمان بر بدر آوردوی 

  مغل نیست و نابود شدند .

ان سیستان ، سیستان را ترک مغول ها پس از غارت و ویرانی فراو  

، مغول ها از سیستان، ملک شهاب الدین محمود بیرون رفتن ، با گفتند

و نفوس آنجا  حد گذشته  خرابی از ولی چون  را قبضه کرد، سیستان ویرانه

ناممکن بود . در این موقع  بشدت کاهش یافته بود ، رونق گذشته بزودی 

                                                 
1
   283  ، ص  2مقایسه شود با طبقات ناصری ج  394تاریخ سیستان ص  - 
2
   283  ، ص  2شود با طبقات ناصری ج  مقایسه 394تاریخ سیستان ص  - 
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در شهرنیه  خوارج سیستان به شاه عثمان پسر ناصرالدین عثمان حرب که 

کمران سکنی داشت ، رجوع کردند و او از براق حاجب که در کرمان ح

  1گی تاج الدین ینالتگین. سپاه کرمان بسرکردخوارزم شاه بود کمک خواست 

جنگی که میان شاه عثمان و شهاب الدین محمود واقع شد ، آخری  ، در آمدند

سیستان به دست برادرش امیرعلی افتاد و شاه  بقتل رسید ولی حکومت 

را قبالً تاج الدین ینالتگین هنگام  . چون شهر نیه مراجعت کرد عثمان به نیه

سیستان از او تقاضای  گرفته بود ، مردم  ورود لشکر کرمان موقتاً در قبضه

. تاج کند  کمک کردند تا شهر را از چنگ امیرعلی برای شاه عثمان بیرون

الدین ینالتگین نیز از نیه به سیستان بکمک شاه عثمان شتافت و شهر را فتح 

   2 .هـ ( 622را برای خود قبضه کرد ) والیت نیمروز  و 

از جانب ملک رکن الدین  ردربار غو اج سراج دوبار برسالت ازمنه  

امیر ) تاج الدین ینالتگین ( رسیده است .  بخدمت این  )یا قیصاری(خیساری

شهر کهنه فراه ( مالقات  « )  داوری قلعه »بار اول وی را در فراه در 

بحضورش  در شهر سیستان هجری  623کرده است و بار دوم در سال 

ین باری به قهستان لشکر کشید ولی منهزماً به تاج الدین ینالتگ   3 .رسیده است

سیستان را که بر ضد او قیام کرده بودند ،  سیستان بازگشت و خوارج 

کشید و شهرهای اسفزار و  گوشمال داد . سپس به اسفزار و غور لشکر 

  تولک غور را نیز بتصرف آورد . 

. شد هجری بار دیگر لشکر مغول به سیستان سرازیر 625در سال 

ماه را در ارگ  19قلعة ارگ محصور گردید و مدت  اج الدین ینالتکین در ت

تاج بچشم نجام تیری از جانب دشمن ا بطور محصور بسر برد . سر  زرنج

                                                 
1
اعمشام خوارزمششاه بشود. ایشن ششخص در  تاج الشدین ینشالتگین منسشوب بخانشدان ملشوک خشوارزم و از بنشو  - 

هندوسشتان افتشاد و  نیشاپور با پسر عم خود ملک  فیروز التمش خوارزمشاهی به  عهد سالطین غور و فتح 

ملششک کششریم الششدین حمششزه در ) نششاگور سششوالک ( بسششر میبششرد.  ت در حادثششه کفششارچین ) چنگیزیششان ( در خششدم

قباجشه رفشت . وقتیکشه جشالل الشدین  بغتناً خواجه نجیب الدین را شهید کرد و در سشند نشزد ناصشرالدین  نامبرده 

بمشدد ششاه  تشاج الشدین در معیشت او بشود . بشرا ق حاجشب حشاکم کرمشان او را  منکبرتی از سشند بشه کرمشان کششید 

بششه تصششرف آورد دیگششر یششادی از خانششدان قششدیم  انی اعششزام کششرد، ولششی وقتششی شششهر سیسششتان را عثمششان سیسششت

 ( 284،ص  2طبقات ناصری، ج  سیستان نکرد. ) 
2
 285ص ،  2طبقات ناصری ، ج  - 
3
 285ص ،  2طبقات ناصری ، ج  - 
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اصابت کرد و  د ( نمو) هنگامی که از دریچه دشمن را نگاه میینالتگینالدین 

عد بشهر و ب کردند از ارگ بزیر افتاد. دشمن یورش برد و او را دستگیر

فرو ریختند و تمامی مردم و لشکرهای غوری و تولکی و سگزی که باوی  

را با خود به  کشتند و خود تاج الدین ینالتگینرا، همه گی  در ارگ بودند 

 قلعه 

    1.وی در آنجا خاتمه دادند گی بزنده د ) الش ( برده ، اسپهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 285ص ،  2طبقات ناصری ، ج  - 
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 مششفصل 

 

 ضزبات مغولهاسیستان در زیر 

 م(1381 -1222 ق/783 -619)

 
 

  : نخستین ضربت مغولها

قرن سیزدهم میالدی از  چنگیز خان بمثابة مخوف ترین چهرة فیودالی

کوفتن و خورد ساختن  همبا خشم و غضب برای در صحرای گوبی چین 

خوار  برخاست و چون طوفان هستی تمامی قدرتهای فیودالی آسیایی میانه 

    1رفت و به نیستی کشانید. گرفت ، از دم راهش پاک قرار شمسیرهرچه در

، در مسیر این طوفان عمدة کشور سیستان نیز مثل اکثریت شهرهای

ضربات جانکاه این خشم مرگ آلود و تباه کن را قهراً تحمل  قرار گرفت و 

  کرد . 

 619ربات مغول های چنگیزی بر سیستان ، در سال ن ضاولی 

 شد . قشون دشمن که بسرکردگی تولی دی وارد میال 1221 =هجری

افغانستان از  ر و انهدام والیات شمال غربی مامور تسخی )فرزندچنگیز(خان

قبیل مرو و نیشاپور و هرات و عالقه های والیات مذکور بود ، در عین 

جنگهای این والیات قسمتی بسوی سیستان دور خورده و مرکز این والیت  

                                                 
1
بنگششاه نشششریات پروگششرس ، ترجمششه م . ن  یخی ( طبششع واسششلی یششان ، چنگیششز خششان ) شششاهکار رومششان تششار - 

  هرمزان 
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ی سیستان بود ، در الدین بهرامشاه حرب امیر محل نصرت را که مقر ملک 

ستند و در طی جنگ های که بمقابله برخا . مردم و امیر محاصره کشیدند

بدست آرند . لهذا از تسخیر  ، موفقیت بزرگی واقع شد، مغول ها نتوانستند

چون : اوق ، الش  شهر منصرف شدند ولی محالت واقع در مسیر حملة خود 

دم  ره  را ویران و منهدم ساختند و مردم را بی باکانه از ، جوین و پیش ز

از کیانیان   فرد در جمله این قربانیان ملک نصرت الدین اولین .تیغ کشیدند

خاندان صفاری سیستان نیز شامل بوده و زرنج دروازه هایش  ومنسوب به 

   1 .ل ها مراجعه کردندومغ من نکشود و را بر روی دش

از طرف اوگتای قا آن توسط سپاهی  زیر امر دو سوقیات دیگر مغول 

منگده چربی و سعدی چربی ( در سیستان عملی شد . این  نفر منصب دار ) 

، ملک رکن الدین محمود بن حرب با مردم  وقت برادر و جانشین امیر سابق 

. در ضمن نبردها برخاستند قابله با دشمن به نبرد سیستان برای دفاع و م

شهر را بیشتر  نج ( را با برج و بارة آن منهدم و نفوس شهرسیستان ) زر

 کشتند و خود برگشتند . 

 

جوزجانی چنین  راجع به این جنگ سیستان قاضی منهاج السراج 

فتند و ر، سیستان را بجنگ بگلشکر یکه بدر سیستان رفته بود»   مینویسد : 

ند که تا بر خلق دست یافت کرد جنگ بایست در هر کوی و در هر خانه 

بزرگ جمله جنگ کردند و با  مسلمانان سیستان از زن و مرد و خورد و 

   2  «  . و تیغ تا همه کشته شدند و عورات همه شهادت یافتند دکار

پس از این ضربت مغول ها که سیستان با هرج و مرج روبرو شده   

خاندان ملوک نیمروز بنام شهاب الدین محمود بن  بود ، دوباره مردی از 

سر بر آورد ولی بزودی تاج الدین  ناصر الدین برادر زادة بهرمشاه حرب 

 در سیستان از میان ینالتگین خوارزمی از فراه بر وی حمله کرد و وی را 

الدین  سلطان جالل  گین که بقول خواند میر برادر زاده. تاج الدین ینالتبرد

، قلعه ر آوردبد همینکه سیستان را از چنگ امیر محلی   3.بود خوارزمی

                                                 
1
  بعد  به  70به بعد واحیاً الملوک ، ص  390تاریخ سیستان ، ص  - 
2
  ، طبع حبیبی128، ص 2طبقات ناصری ، ج  - 
3
  76احیا الملوک ، ص  - 
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یم کرد و خندق اطراف شهر را وسیع ساخت و قلعه ارگ را ترم ارگ را 

   1. دداد و سپاهی تجهیز کر مقر حکومت خود قرار 

 

 دومین حمله مغولها برسیستان:

هجری بر ای  ۶2۶مولف تاریخ سیستان اشاره میکند که،  درسال 

ین ینالتگین  به مقابل دومین بار مغولها برسیستان حمله کردند، ملک تاج الد

مغولها به کوه اسپبهد)قلعه الش( رفت ولی مغوالن قلعه الش را مدت چهل 

روز به محاصره گرفتند مگر موفق به گشودن قلعه الش نشدند، وملک تاج 

هجری از محاصره نجات یافت. متعاقبا دو نفر از رجال ۶27الدین درسال 

قمری به سیستان  ۶30ال خوارزم شاهی بنامهای قراجه ویغمان سنقردرس

به سیستان  ۶31پناه  آوردند و در تعقیب این دونفر باردیگرمغولها درسال 

فرو ریختند و شهر وقلعه ارگ را به محاصره کشیدند.سرانجام 

هجری ، ملک تاج الدین ینالتگین را ۶32دردرچهاردهم جمادی االولی

 . 2بعد کشتند اسیرکردند و

که :  واند مولف روضة الصفا مینویسدمرحوم بهار از قول میرخاما 

تاج ملک و تندفبه والیت سیستان ر قمری۶2۵لشکرمغول باردیگر در سال 

انجام  د ، سر بوارگ زرنج محاصره قلعه  ماه   در 19الدین ینالتگین  مدت 

تیری از جانب دشمن بچشم تاج الدین ینالتگین) هنگامی که از دریچه دشمن 

کرد و از ارگ بزیر افتاد. دشمن یورش برد و او  اصابت را نگاه مینمود ( 

فرو ریختند و تمامی مردم و لشکرهای غوری  را دستگیر کردند و بعد بشهر 

، همه گی راکشتند و خود تاج  و تولکی و سگزی که باوی در ارگ بودند 

بزنده گی وی در  الدین ینالتگین را با خود به قلعه اسپهبد ) الش ( برده ، 

 3ه دادند. آنجا خاتم

 سومین ضربت مغولها:

هنگامی کاه مغاوالن بارای باار ساوم باه ارد: گمینتاریخ سیستان مولف 

م هجااوم بردنااد ، ویراناای و قحطاای  123۴هجااری =  ۶32سیسااتان در سااال 

                                                 
1
  393تاریخ سیستان ، ص  - 
2
 395تاریخ سیستان، ص  - 
3
 396 -395ص تاریخ سیستان، حواشی  - 
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چندان عظیم بود که آذوقه به قیمت باور نکردنی فروخته میشد . بدین قرار : 

دیناار ، روغان  12ده دیناار ، عسال  ، فانیذ) قند سفید ( 1دینار 1۵شکر منی 

حیوانی پنج دینار ، گوشت گوسفند چهار دیناار ، گوشات گااو دو دیناار ، پیاه 

دینار ، حنا ) بارای درد پاا و  2۵دینار ، سیرخشک  1۶چهار دینار ، سرکه 

هفات دیناار  بار   2درمان امراض ساری همچون دارو بکار میرفتاه ( سایری

ندان و دهان بروز کرد که قریاب یکصاد هازار اثر قحطی بیماری درد پا و د

فسااد » ممکن است این بیماری، بیماری معاروف باه   .3نفر از اثر آن مردند

 بوده باشد . « الدم 

هرج و مرج سیستان ، ملوک و ملک زادگان کیانی سیستان  در دوره

مخفی بطور، مکران و قهستان گرمسیراتمانند  سیستان در اطراف واکناف 

 نفع خود دیدند از گوشه و کنار سیستان همینکه اوضاع را به  ردند،ب بسر می

تقاضای مردم سیستان  اثر اولین مرد این خاندان که در  سر بر آوردند.

شمس  ، وضع آشفته کشورش را سر و صورت بخشد ، ملک حاضر شد

  الدین علی مسعود بن خلف از احفاد صفاریان بود . 

و احوال سیستان را بدرستی درک علی که اوضاع  ملک شمس الدین

به تنظیم سپاه    4هجری ۶33جلوس بتخت حکومت در سال  کرده بود پس از 

. سپس والیات نیه و جوین و الش و پرداخت وارده  و به ترمیم خرابی های

-هق۶3۶شد و در سال ) قلعه کاه را از چنگ امرای مغولی متصرف 

را به نیابت در سیستان  ( برادر خود ملک ابوالفتح بن مسعود م1238

را بدست  رفت تا منشور حکومت سیستان آن گذاشت و خود نزد  اوکتای قا 

–هـ ۶39گز در سال  روز عالءالدین درهاین ملک نیم . در غیابت آورد

عنی مالیات به سیستان آمد و رسم قبجور ی میالدی به فراه و از آنجا 12۴1

    5.اخذ کرد و مراجعت نمود و  یناهل سیستان را تعیسرانه و مالیات مواشی 

                                                 
1
   ق  هنوز دینار در سیستان ضرب میشده و یک دینار = ده درهم بوده است . ۶28در حدود سال  - 
2
گششرام اسششت. یششک مششن سیسششتان در آن  107گششرام بششوده اسششت و امششروز  7۵سششیر سیسششتان، در آن وقششت  - 

 کیلو گرام است . 7هنگام شش کیلو و امروز یک من نیمروز = 
3
 39۶ص ،  تاریخ سیستان - 
4
هشـ ضشبط  630ایشن ملشک را سشال  ،تشاریخ جلشوس  77، احیشاً الملشوک ، ص  397تاریخ سیسشتان ، ص  - 

  کرده است. 
5
 396، تاریخ سیستان ، ص  77احیا الملوک ص  - 
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نی بوالیت وکالی ین دالو ملک مجد هجری امیر تمغی ۶۴0در محرم سال 

اوق سرازیر شد و پس از تخریب قسمتی از قلعه الش و جوین و سایر 

   1  .رفت مواضع معمور آنجا بیرون 

جراحات مردم سیستان هنوز از ضربات متواتر و کشندة مغولها التیام   

(  م12۴3هجری ) ۶۴1از هیرمند در سال خانمان براند سیالب فته بود که نیا

. مؤلف تاریخ سیستان را خراب و خراب تر کرد و به سیستان سرازیر شد 

 برانداز را بدست میدهد و مینویسد :  سیستان تصویری از این سیالب خانمان 

ر حوالی شه آمدن سیالب در سیستان ، چنانکه در کنارة خندق و » 

یک نیزه باال آب میرفت و در طرف مغرب تا بیابان سر کندة کرمان آب 

داشت و در طرف مشرق تا پای کوه دزدان ) نزدیک دالرام ( و در شمال تا  

و در جنوب تا حدود مکران ، بدین منوال آب بود ، و از شهر  پای کوه فراه 

مرد و زن و . و درین مدت سیصد آدمی از شد  مدت سه ماه بر کشتی میباید

برد ، در روز آدینه را آب  سیستان  اغلب غلههالک گشتند و بسیار چارپای

   2« هـ .۶۴1در سال  نوزدهم ماه شوال

 

   فیودالی برسرسیستانجنگ های غارتگرانه 

مبارز الدین ابوالفتح بن  برادرش  بعد از مرگملک شمس الدین علی 

در ) میر نکو را از چنگ امیر ( والیت نیه قه ۶۴7  ) ربیع االول درمسعود 

 جریه ۶۵1کرده به سیستان آمد و در سال  آزاد جوجی اغنون بن چنگیز ( 

تمام قالع و  ۶۵2سال  و تا متوجه شال و مستونگ و حصار قصدار شد 

درین وقت چون ملک  .ن سامان را فتح نموده به سیستان بازگشتحصون آ

بود ،  گ زرنج قرار گرفته شمس الدین کرت به سیستان آمده بود و در ار

خود نشست ، اما بتحریک  ملک شمس الدین از این وضع متأثر شده بخانه 

اما سیفی    3. هـ ( ۶۵3بدخواهان ملک شمس الدین کرت او را کشت ) صفر 

                                                 
1
   397، تاریخ سیستان ، ص  77احیا الملوک ، ص  - 
2
   78  ، ص  ، احیاء الملوک با کمی اختصار 398 – 397تاریخ سیستان ، صص  - 
3
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ارگ زرنج  هجری در قلعه  656هروی قتل ملک علی مسعود  را در سال 

   1 توسط ملک شمس الدین ضبط کرده است.

دیری نگذشت که ملک نصیرالدین محمد بن مبارز الدین ابوالفتح  ولی

) نواسۀ چنگیز( به سیستان آمد  وشمس الدین کرت را   کیانی بفرمان هالکو 

–هق ۶۶2چارسال بعد )  .  2  م (12۶0–هـ ۶۵9از آنجا بیرون راند )

ای بزرگ مغول از امر میالدی ( بتحریک ملک شمس الدین کرت ، 12۶3

به همدستی  هزار نفری خویش  12ین و ما غوالش با سپاه وارس نوئقبیل باغ

شمس الدین کرت و تمامی لشکر غور و خراسان و اسفزار و فراه و نیه و 

امرای آن نواحی به سیستان فرو ریختند و در آنجا قتل و غارت و خرابی از  

ت و بسی از مردم سگزی و بلوچ و مجوسی را بکشتند و مد حد زیاد نمودند 

  محاصره کشیدند . چهل روز زرنج را نیز در 

اما مردم زرنج برهنمایی شهریار با تدبیر خود ملک نصیرالدین با   

شهر خود دفاع کردند و با حمالت نا به هنگام شبانه  مردانگی و رشادت از 

اظهارعجز نمودند.  چنانکه دشمن بزودی  خود، دشمن را وادار به صلح و 

   3  و آماده مراجعت گردیدند. ح نزد نصیر الدین فرستاد ملک نیه را برای صل

دوره  برای توضیح بهتر و بیشتر اوضاع اجتماعی سیستان درین   

خوبتر آن است تا فشرده ئی از روایت تاریخ احیأ الملوک را در اینجا نقل 

نکته را باید خاطر نشان ساخت که امرای مغولی قبل از سلطان  بکنیم. این 

مغلوبه رابصورت مقاطعه ومبلغ مقطوعی بمقام  اکثر والیت  غازخان ،

سیستان را نیز قبل از آنکه ملک نصیرالدین  محلی یا غیر محلی میدادند و 

ن منکو قا آن والی خراسا آنرا بمقاطعه بگیرد، ملک شمس الدین کرت از 

ملک نصیر  . و ملک شمس الدین علی عم اجاره کرده به سیستان آمده بود

بقا فتوحات بلوچستان و مالقات با کد محمد حاکم سیستان را که تازه از الدین

یین برگشته بود کشت. ملک نصیرالدین از مشاهدة این وضع خود بدر بار نو

                                                 
1
  . 242 - 239سیفی هروی ، تاریخ نامه هرات ، ص    - 
2
  78، احیا الملوک ، ص  399تاریخ سیستان ، ص  - 
3
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چنگیز رفت و سیستان را ظاهراً به قیمت زیادتر به مقاطعه  هالکو نواسة 

  1 گرفت.

حمد بدر ملک شمس الدین کرت چون از رفتن ملک نصیر الدین م  

او نیز با پول و هدایای که از مردم بزور گرفته بود  بار هالکو اطالع یافت 

بن ینالتگین را در  الدین ارس شاه بعزم دیدار هالکو حرکت کرد و تاج 

حمله انتقام جویانه   . اما ملک نصیرالدین به او مجال نداده ، سیستان گذاشت

سیستان  ات متواری ساخته به بر او اجرا کرد و او را بکوه های اطراف هر

وارد شد و نایب او را محبوس ساخته و سپس همدستان سیستانی او را که 

ملک شمس الدین علی دست داشتند مانند نوبت ساالر ، و طاهر بن  در قتل 

مبارز الدین محمد بن حرب و میر مقابل برونجی را  اسد فوقهی و نقیب عمید 

خراب شده و ارگ زرنج و بندهای  ع کشت و بالفاصله متوجه تعمیر قال

  گشته بودند گردید . والن خراب مغخراب شده که درسی سال قبل توسط 

ملک شمس الدین کرت که نمیتوانست از سیستان و عواید مالی آن   

دوباره قوای از مردم غور و اسفراز و فراه بهم  سرزمین دست بشوید ، 

جز شکست و مراجعت بدست   یآورده بر سیستان حمله  کرد ولی نتیجه ئ

تصرف سیستان  . بعد از آن درصدد بر آمد تا امرای مغولی را به نیاورد

دوازده  تحریص و تحریک نماید. بزودی موفق شد تا ماغوالش  نوئین را با 

هزار سپاه اش به سیستان بسیج کند و متعاقباً خودش نیز با قوای خود به او 

از امرای بزرگ مغول بنام جنجودر نوئین  در این هنگام یکی دیگر پیوست . 

سیستان سرازیر شد و ظاهراً اوضاع سیستان را برای تهیه  با لشکری بسوی 

منکوقا آن مطالعه میکرد. لشکرهای مهاجم در  گزارش بدربار هالکو و 

 زدند . غرب هیرمند به موازات شهر زرنج اردوگاه 

وفراهی  لشکری از مغل وغوری» ک بقول مؤلف احیأالملو 

اسفزاری ونیهی ومخالفان سیستان جمع شد که چشم انجم از دیدن آن و

الف نگذشت که در میان لشکرهای مهاجم اخت دیری       2«خیرگی میکرد.

که مایۀ فساد و فریب آنها درین  نوئین دریافت نظر پدید آمد و امیر جنجودر

                                                 
1
 مغوالن صحبت میشودمفتوحه عصر  بعداً در مورد اصول و مقررات مقاطعه و اقطاع کشورهای  - 
2
   80احیاء الملوک ، ص  - 
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سپاهیش از آنها  با قشون ملک شمس الدین کرت بوده، بنابراین جنجودرنوئین 

جدا شده جنگ کنان بدر شهر زرنج پناه گرفت و از این سوی چون ملک 

دشمن که    ، به پشتی بانی او برخاست .نصیرالدین از حقیقت امر آگاه شد 

قوایش را دو نیم شده دید ، از جنگ رویارویی منصرف شد و بر دهات و 

ره را غارت نموده روستاها بتاخت و در بلوک زره مردم حوض دار و بر ز 

خرابی فرو گذاشت نکردند و سران مردم اوق و قلعه کاه و فراه  دقیقه یی از 

و غوریان در خرابی کوشیدند و اکثر مردم  و نیه نیز بیشتر از مغوالن 

  1 دهقان را قتل یا اسیر گرفتند. صحرا نشین سیستانی و بلوچ و مجوسیان 

ه شهری نبود که ب ولی زرنج  دشمن به محاصره شهر زرنج پرداخت سپس 

. در شبخونی که بر دشمن از طرف زرنجیان وارد گشوده شود این آسانی

آمد اکثر اموال و سالح دشمن به غنیمت گرفته شد و این مسئله بر روحیات  

الش نوئین و اغولطمه وارد کرد تا آنجا که مناسبات میان م دشمن سخت 

یی از سران  غوالش عدهاه م. چنانکهم زد کرت را بر ملک شمس الدین

، ملک نصیرالدین فرستاد بشهر  ر را برای صلح نزد ملک نصیرالدینلشک

طبق »  دروازه من چیزی نبود پذیرفت و در عجز دشجزشرایط صلح را که 

  از او با مهمانی مجللی پذیرائی کرد . « گران زرنج 

ً ملک شمس الدین کرت نیز از کرده پشیمان شده برای  آشتی متعاقبا

اوطان خود برگشتند.ملک  آمد و چند روز بعد همگی به نزد ملک نصیرالدین 

ارسی شاه بن ینالتگین را با  شمس الدین کرت در راه مراجعت تاج الدین 

هـ (  ۶۶۶بنابر روایتی دو سه سال بعد ) در هزار سوار در اوق گذاشت و 

زار  و فراه به غرجستان و اسف ملک عز الدین تولک با لشکر امرای غور و 

جانب مرکز سیستان ب کمک ملک تاج الدین ارسی شاه به اوق آمده و از آنجا 

ی برخاستند جلوگیربه روستای کلما رود  در راه حمله نقیبان بحرکت افتادند.

کاری از پیش برده نتوانستند . ملک نصیرالدین از این  ولی جز دادن کشته 

لک عالًءالدین را بسرکردگی اطالع حاصل کرد و برادر خود م واقعه 

ن پس از نبردی در دشت رباط دشم . کلمارود فرستاد  لشکری به کمک نقبیان

قوقه ) واقع در مصب  . و سپس قلعة شکست خورده مجبور به مراجعت شد

                                                 
1
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شادت از قلعه  . مردم قوقه مدت نه روز با رفراه رود ( را در محاصره کشید

لک عالً الدین قلعه بدست م صیل هایخود دفاع کردند ولی وقتی یکی از ف

، مجدداً بر همینکه حصار قوقه ترمیم شدمگر افتاد، مجبور باطاعت شدند . 

 ضد ملک عالوالدین قیام کردند .

موقع تاج الدین ارسی شاه از قلعه سمور به کمک قوقه  درین  

سمور واقع گشت ، شکست بر  رسید و در جنگی که در صحرای )کوهگه( 

مردم سمور در  نجامید ، چنانکه شاه و مردم سمور ا الدین ارسیقوای تاج 

بردند  حالیکه زخم برداشته بودند خود را بخندق قلعه انداخته و جان بسالمت 

نجام قلعة سمور و قوقه و اوق و برونج  بدست ملک عالء الدین سرا ولی

  گشت .  مسخر 

ایل دفاعی منفرد سیستان را بهترین وس که قالع  ملک نصیر الدین

هـ طرح دار الملک انداخت و  667محرم سال   24میدانست در تاریخ 

یگر بقاع مساجد و بازار و حمام و د عمارت رفیع القدر بنا کرد و مدارس و 

   1 .خیر و ارگ را نیز بساخت

همچنان به امر ملک نصیر الدین ، قلعه سفید دژ مشهور به قلعه الش 

بود مجدداً آبادان و معمور گشت و همچنان خراب شده  ، که بدست مغولها 

جن و ملک آباد و لنبو و پای یو به بلبلی  کدۀمواضع شرقی زرنج مانند 

غیره که از طرف  کشک طاهری و پشته سلطانی و هیسونج و مارجویه و 

مغوالن ویران و خراب شده بودند ، با کشیدن انهاری از هیرمند بدانسو 

   2 .تندگذشته را از سر گرف سرسبزی 

 

 مغوالن برسیستان: حمالتبازهم 

هـجری برای چند مین بار قالع و چرخ های بادی اوق و جوین  683تا سال 

و قوقه و الش و برونج و سمور بدست لشکر های مغولی ویران گردید و 

خسارات هنگفت جانی و مالی به مردم آن نواحی رسید. ملک نصیرالدین 

خود بعد از صفاریان و اخالف خود در  شهریار نیمروز که نسبت باسالف
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 675عمران مجدد سیستان خیلی کوشا بود، اوق و قلعه الش را در سال 

  1هـجری مجدداً آبادان و معمورگردانید 

و سایر قالع مخروب شده توسط مغوالن  را نیز ترمیم کرد اما او با 

و قالع وجود آن همه عالقه به آبادی و شادابی سیستان باری در حق جوین 

معمور مربوطه آن ظالم شد و مثل امرای مغول با آنها رفتار نمود. قضیه از 

مانند سالهای قبل یک بار دیگر به  683اینجا شروع شد که مغوالن در سال 

عزم حمله به سیستان سرازیر شدند و به اوق آمدند. ملک نصیر الدین توسط 

برادرش ملک قوایش به سر کرده گی پسرش ملک شمس الدین علی با 

عالالدین به دفاع برخاست.جنگ مختصری در اوق بوقوع پیوست در نتیجه 

مغوالن شکست خورده به قلعه اوق پناه گرفتند. قوای ملک نصیر الدین 

توسط منجنیق برج و باروی حصار اوق را فرو ریخت و اندکی بعد قلعه را 

 فتح نمود.

عه قوقه را برهنمایی مغوالن از آنجا بسوی جوین سرا زیر شدند و قل  

تاج الدین ارسی شاه بن ینالتگین که خود را از جانب مغوالن رئیس والیت 

اوق می دانست محاصره کردند و توسط منجنیق برجی از قلعه را فرو 

ریختند. قوای ملک نصیر الدین به شکستن محاصره پرداخت و در جنگی 

کست خورده به که در کرانه های مصب فراه رود واقع شد لشکر مغول ش

قلعه برونج واقع در همان حوالی پناه گرفتند. چندی بعد قلعه برونج نیز 

توسط قوای ملک نصیر الدین فتح شد، اما دیری نگذشت که تاج الدین ارسی 

شاه باعده یی از مردم برونج و قوقه و سمور به موضع برزره )پیش آب 

رسیده را به آب داد امروزی ( حمله کرد. عده یی مردم را کشت، محصول نا

و  گدام های غله را سوختاندند. قضیه بگوش ملک نصیر الدین رسید او هم 

قوای بسر کردگی پسرش به جوین فرستاد و امر کرد تا تمام قالع اوق و 

جوین را خراب سازند، خرمن ها را آتش بزنند و چرخ های باد را بسوزانند 

شوند و دیگر قدرت همراهی  و زمین ها را اب دهند تا مردم بکلی مستاصل

 تاج الدین ارسی شاه را بر خالف ملک نداشته باشند. 

 گرچه بعد از این ضربه ملک نصیر الدین مجدداً به مرمت و تعمیر 

                                                 
1
 82، ص 1342احیاء الملوک تالیف ملک شاه حسین کیانی سیستانی، طبع  - 
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خرابی های وارده درین منطقه پرداخت ولی هنوز سوز و درد مردم اوق و 

هزار  جوین آرام نگرفته بود که یکی از امرای مغول بنام کمشو با پنج

هـ بعزم یورش بر سیستان به قلعه گاه هجوم آورد و  ۶8۴سوارش در سال 

آنجا را غارت کرده بسوی الش سرازیر شد، اما چون قوای ملک نصیر 

الدین را در قلعه الش زیاد تر از سپاه خود دید، تاب مقابله را در خود ندیده 

  1جعت کرد.دوباره به اوق )قلعه گاه ( برگشت و از آنجا به هرات مرا

چهار هزار سوار نکودری مغول بر اوق حمله آورد و  ۶9۴در سال 

  2 پس از تاراج و غارت مال مردم به هرات مراجعت کردند.

طی این حمالت وزد و خوردهای مردم بامهاجمین اوق و جوین و 

آبادی های دیگر واقع در مصب رود فراه ضربات کشنده را متحمل شدند و 

بعدی عصر تیموری و پس از تیموری مدنیت چشم گیر با لشکر کشی های 

منطقه که متکی بر سیستم منظم آبیاری با استفاده از چرخ های بادی بود 

 طوری صدمه دید که دیگر رونق گذشته را نیافت .

والیت اوق وجوین در دورۀ مغول بیش از ده بار مورد تهاجم قشون 

د از آن نیز تقریباً به همان های دشمن واقع گشته و در دوره تیموریان و بع

پیمانه در گذرگاه حمالت متواتر لشکرهای تیمور و شاهرخ و ملوک دست 

نشانده تیموریان که همگی کیانی االصل بودند و سپس در تالطم هرج و 

مرج حکام خودکام صفوی و تاخت و تاز ازبک های شیبانی و افشار و زد 

شده است. و به این ترتیب میتوان و خورد های اربابان و متنفذین محلی واقع 

گفت بیش از هر ناحیه دیگر سیستان وخراسان در دورۀ بعد از صفاریان 

 3صدمه دیده است.
 

 :احیاء مجدد سیستاندر لدین تالش ملک نصیرا

هجری ملک نصیرالدین شهریار نیمروز که به آبادی  ۶7۵درسال  

ی وارده کشورش عالقمند بود، به سلسلۀ مرمت خرابی هاوعمران 

                                                 
1
 406تاریخ سیستان، ص  - 
2
 به بعد 402،تاریخ سیستان، ص  78احیاء الملوک ص  - 
3
 ببعد، احیاء الملوک تالیف ملک شاه حسین صفاری، فصل دوم و سوم 300تاریخ سیستان ص  - 
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چنگیزیان برپیکر سیستان قلعۀ اسپهبد یا "قلعۀ سفیددژ را که معروفست به 

 " معمور گردانید.  1الش

واقع  نهجری والیت اوق مکرراً مورد حمالت مغوال ۶83 سال در

تحریک تاج ه محصوالت زراعت و غله جات مردم بر زره ب شد و باری 

تلفات سنگین مالی و جانی بر  سوختانده شد و الدین ارسی شاه توسط مغوالن 

بدخواه  انمرج ها دست مردم چون در اکثر این هرج و  د.گردی مردم تحمیل

نواحی دشمنانه  ، ملک نصیرالدین نیز باری با این ل بوداوق و جوین نیز شام

ملک شمس الدین محمد ) بگفته تاریخ  سیستان شمس الدین ه رفتار نمود و ب

ع در مصب فراه رود هدایت داد تا تمام قالع واقعلی پسر ملک نصیرالدین (  

آتش بزنند و چرخ های باد را بسوزانند و آب را . خرمن ها کنند را خراب 

زیر نمایند تا  محصوالت شان جمع نشده بود سرا را بر زمین های که هنوز 

ا قیام های پی در پی قدرت مقاومت و ی  مردم آن سامان مستاصل شده ، دیگر

  بدهند . را از دست 

به تعقیب این امر خالف انصاف ، لشکرهای مغول تحت سرکردگی 

بقاخان و امیر جاردو و نقره و طغان با عده ای چون ا  امرای بزرگ مغولی

ریختند، محصوالت نا رسیده را بخورد  از امرای هزاره به سیستان فرو 

ال آباد را حانستند موتو تا  را کشته خود خوردند  اسپان خود دادند و مواشی

    2 .خراب و ویران ساختند

دفاع برخاست و مردم ستم کشیده سیستان پس از ه ملک نصیرالدین ب

. مع د شر آنها را از سر خود دور کنندتوانستن تحمل رنج های فراوان 

نیمروز بود که تمام اوقات  الوصف ملک نصیر الدین از ملوک با تدبیر 

سیستان نمود و هر  سبزی مجدد  فراغت حکومتش را صرف عمرانات و سر

اولتر  او آوردند، بار که دشمنان بر نیمروز حمله میکردند و خرابی ببار می

را  به مرمت آن خرابی کمر می بست . قلعه الش ، حصار اوق و محالت آن

طاق و ارگ زرنج و بسی جایها و مواضع که در اثر یورش  ، با قلعه 

جدداً آباد کرد و انهاری از هیرمند به م ندبود لشکرهای مغولی ویران شده 

  محسوس بود ، کشید . در آن جایها بیشتر  آب واحی که قلتو ن مناطق
                                                 

1
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2
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بطول تقریباً  ۀ معروف " زرکن" و "زورکن"کمترو ظاهراً نهرهای  

در اصل چخانسو  کیلومتر از قلعه فتح تا کده و نیشک یکصد و پنجاه  

 .  است  زکارهای این ملک نیمروزا

میالدی ( قلعه ارگ را که از چهل سال 12۶9– هق۶۶7) در سال 

بود ترمیم و تعمیر کرد و مجدداً مقر حکومت قرار داد و  پیش خراب شده 

نسو بهتر تر از گذشته آبادان از هیرمند بدا حصار طاق را با کشیدن انهاری 

   1 .کرد

ً شصت بار   ،در دوره حکومت شصت سالة این ملک  نیمروز تقریبا

همه این  مورد تجاوز و حملة امرای مغولی و محلی قرار میگیرد و او 

تجاوزات را بیاری مردم آزادة نیمروز دفع میکند و باز هم برای ادامه حیات 

م نجاو سر ا مت خرابی های وارده مبادرت میورزدو مر کشورش به تعمیر 

   2 .مرگ را لبیک میگوید هـ  718در 

. شد ، سیستان میان پسران او تقسیمنبعد از مرگ ملک نصیر الدی

بشمول مکران به ملک رکن الدین محمود پسر بزرگ  طوریکه غرب هیرمند 

و شرق هیرمند یعنی زرنج و خاش و کده و قلعه فتح و  ملک نصیرالدین 

سمور و  الش و قلعة جوین و قلعه بشمول قلعۀ شمال  طاق و تمام آبادی های

)  "نصرت" نواحی به شهزاده علی باد آن نج و غیره محالت آکوهگه و برو

  که بزودی جوان مرگ شد ( تعلق گرفت . 

نشاه ، شاه اام شاه ، میررپسران دیگر ملک نصیرالدین مانند به

ً اد ارسالن وجهانگیر شاه  . بنابر روایت مؤلف ای سلطنت نداشتندععجالتا

                                                 
1
  85احیاء الملوک ، ص  - 406 – 400تاریخ سیستان ، ص  - 
2
هـ ضبط کرده ولی در قطعه  728  ل ، مرگ ملک نصیر الدین را در متن سا 92احیا الملوک ، ص  - 

ضبط شده که ظاهراً مؤلف احیأ الملوک نیز باید  718تاریخ فوت او  شعری که در همان صفحه امده 

ممکن است تصحیفی در متن رخ داده  تاریخ فوت وی را از روی آن ضبط کرده باشد و در نسخه برداری  

  باشد . این است آن شعر : 

  نــیــمــروز  نــیــمـروز                 منکــسف شـد آفـتاب   چــارشـنبه وقــت تاب

  نـیـمــروز  در ربیع االول از مه چـــهـــارده                  شد تباه جمــله  صواب 

  هفتصدوهژده زهجرت چوگذشت                  ناگـهــــان آمـــد عـــذاب  نـیمروز 

   جــواب نـیــمروز ا مـلول                  از ســوال و از شـــد نصیرالـدین و الـــدنی

 (92)احیاء الملوک،ص                                                                   
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زموده بود و محمود مردی شجاع و آ تاریخ سیستان و احیأ الملوک رکن الدین 

گاهی با پدرش در سیستان  در جنگ های متعددی که با قشون های مهاجم و 

  با او بود . صورت گرفت  برد

شاه نصرت پس از سیزده سال امارت در زرنج که دورة حکومتش   

سالگی درگذشت و جایش را  ۴۵هـ بعمره  731در سال  با آرامی سپری شد 

ود که مردی رسیده و عالم و علم دوست محم ملک قطب الدین بن رکن الدین 

آن مردی بود »   الملوک :  و مهمان نواز بود پر کرد . بقول مؤلف احیا 

مروت و و بذل و سخا اتبغایت ضابط و صاحب سیاست و عدالت و به صف

فضال و زهاد و عباد مایل و از فسق و  موصوف و به صحبت  د و تقویهز 

معین نمود و راتبة راایف اهل فضل مالهی بغایت مجتنب . وظ فجور و 

نان و ده خروار گوشت بود و باقی مایحتاج  مطبخ او هر روز سی خروار 

  1 «وان کرد.را از این قیاس ت

را به فرزندان شاه شمس الدین علی که از عمزادگان  وی والیت اوق    

امنیتی ( زرنج و سیستان را به شاه  او بود گذاشت و داروغگی ) امور 

 بود محول کرد نصیرالدین الفتح بن سابق بن مسعود که خواهرزادة ملک ابو

و سپاه هشتاد هزار نفری برای دفاع سیستان تجهیز نمود . دو سه سالی از  

این ملک سخاوتمند واهل دانش وفضل گذشته بود که ملک حسین  حکومت

ه قایله ماو به سیستان لشکر کشید. ناچار او هم ب بر ضد  غوری از هرات

که زیارتگاهش امروز بنام سید  درین هنگام میر اقبال سیستانی )  .برخاست

میانجیگری بر ه ب میر اقبال در صالحان جوین مورد احترام عموم است ( 

هجری در  747وبایی که در سال مرض  خاست و مانع برخورد گردید . در

د بلکه شمردم تباه  سیستان شایع شد ، نه تنها ملک قطب الدین و بسیاری 

   2 گردید. سبب قحط نیز 

از ملک قطب الدین یک پسر بنام ملک تاج الدین و پنج برادر با سم   

  ماندند . شاه ارسالن و ملک شاه و ملک عزالدین باقی شاه بهرام ابوالفتح و 

                                                 
1
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هجری ( دو نفر از ملوک سیستان یکی تاج  753-747)ایساله طی  

بن علی ملک سلطان محمود بن شاه الدین و دیگرش  قطب الدین بن ملک 

ولی هیچ یک از ایشان کار مهمی   1. نصیرالدین در نیمروز بحکومت رسیدند

 –هـ  – 753سال )  . در رفتند نجام نداده از میانمردم و کشورشان ا برای

را   میالدی ( ملک عزالدین برادر مک قطب الدین امور سیستان 1357

این ملک را جنگ های خانگی با  . دوران سی ساله حکومتبدست گرفت

قطب الدین و با عمزادگان او چون شاهزاده بن ملک سلطان  پسرش ملک 

پر میکند . و بجای آنکه گامی در راه عمران  محمود و شاه بهرام برادرش 

خود ، اکثر چرخ های بادی و  کشورش بگذارد بخاطر تسلط و فرمانروایی 

شاهزاده همدست بودند  ورد های او با گدام های غله مردم اوق را که در برخ

نیز  ، خراب ساخت . مدتی بعد مواضع پشت زره ) نزدیک جوین( را 

چنانکه مدت شش سال در   ساخت، خراب کرد و نهر مزروعی آن را ویران

مردم  و بالنتیجه قحط و نیستی دامنگیرنشد نواحی تخمی برزمین پاشیده  آن 

زره که به سبب خرابی انهار مزروعی سرکرده پشت     رشید  2. پادارشد

ملک عزالدین استمداد جست ولی ملک  پشت زره عاجز شده بود ، باری از 

 همگی بعد بروایتی دو سال وعزالدین او و اتباعش را به قلعة طاق فرستاد 

های  نجام خودش نیز بعد از سی سال کشمکش عام کرد. سر ا را قتل 

   3 .در گذشت 783در سال  خانوادگی

تیمور برای بار اول به  در دوره حکومت همین ملک بود که امیر    

ملک  الدین ) یا جنگ های که بر ضد دشمنان ملک عز سیستان آمد و در

نجام زخمی و لنگ صورت گرفته بود ، شرکت جست و سر اجالل الدین ( 

ولی این زخمی شدن او به قیمت جان هزاران تن  ،سیستان گریخت از وشد 

 .  بی گناه تمام شد انسان 

 

 اوضاع در والیت فراه:

                                                 
1
 97 - 96احیاء الملوک ، ص  - 
2
 استپادار لقب دهقانان سیستان بوده  - 
3
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م( ملک فراه 1316 -1317هق ) = 717و  716درحوادث سالهاى 

بنام ینال تگین شناخته میشد. چون در آن زمان اسفزار و فراه از توابع 

هرات و در تیول ملک غیاث الدین کرت بود، در شورش هاى که شهزاده 

انداخت و در برخورد با ملک غیاث یسور از تخمه چنگیز در خراسان براه 

الدین کرت مجبور به عقب نشینى به سیستان و گرمسیر گردید، ملک قطب 

سبزوار( و ملک ینال تگین حکمران فراه به پشتى  یاالدین تیولدار اسفزار)

بانى شهزاده یسور برخاستند. ملک قطب الدین اسفزارى میخواست قلعه 

ختائى حاکم انتصابى ملک غیاث الدین  چنگ آورد، اما امیرعلىه عقیل را ب

، او را در ارگ اسفزار به محاصره کشید. ملک غیاث الدین با اطالع از 

بر  ختائی این حادثه نیروئى گرد آورده به حمایت از هوادار خود امیرعلى

 سبزوارحمله آورد. 

راى نجات تگین فراهى در رأس ده هزار نفر باز آن طرف ملک ینال

نزدیک اسفزارمطلع شد « متکان»، اما در دشت خود شتافتمتحد اسفزارى 

که ملک غیاث الدین ُکرت نیز با لشکرى گران براى سرکوبى ملک قطب 

الدین به اسفزار رسیده است. ملک ینال تگین از این حمله ملک غیاث الدین 

چنان خود را باخت که بدون اطالع به سپاه تحت فرمانش، به تنهائى رو 

بسختى خود را به فراه رسانید. ملک غیاث الدین کرت نیز به بفرار نهاد و 

حمله بر فراهیان پرداخت و فراهیان که سرکرده خود را از دست داده بودند، 

سراسیمه و پراکنده شدند و ملک غیاث الدین توانست تعداد دو هزار فراهی 

از سپاه ملک ینال تگین را به اسارت بگیرد و در هرات از آنها در کار 

خشت زنى و آجر پزى و مرمت حصار هرات و اعمار ساختمان هاى مورد 

نیاز خویش با خشم و تشدد کار بگیرد. بالنتیجه ملک قطب الدین اسفزارى و 

پسرش ملک خسرو بناچار خود را به ملک هرات تسلیم کردند و به هرات 

به اسارت برده شدند و در آنجا ملک قطب الدین در محضر عام گردن زده 

   1 و پسرش زندانى گردید. شد

                                                 
1
، احیششاء 73۶،737،738، 73۵ -727تهششران، ص   1383سششیفی هششروی ، تششاریخ نامششه هششرات، چششاپ - 

 220 -219الملوک ، ص 
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سالطین هرات رعایای ملوک خویش راکه سرکشی کرده بودند، برای 

م( حسام الدین 1301هجری) 701می بردند. درسال « بیگار»تنبیه ایشان به 

ملک اسفزاری به ملک فخرالدین ملک هرات خراج نپرداخت. ملک 

بسی  رفت وحصار شهر اسفزاررا بگ»فخرالدین نیز بیاری لشکریان مغول

را از مخالفان ومعاندان اسفزاری بکشت قرب هفتصد تن را بزنجیرکشید 

تمامت مردم اسفزار را زن وحصاری چند که در روستاقات بود فتح کرد و

بنده به هرات فرستاد و دویست تن را از خواجه گان  زاد وومرد و آ

وبه    1.پیاده به شهر هرات آورد ومتموالن دوشاخه کرد و سرو پا برهنه و

   2«گل کشیدن وخندق وخشت زدن مامور گردانید.

م( ملک غیاث الدین کرت، پس از 1319-20هجری) 719درسال 

جماعتی را که از » مطیع ساختن ملک ینالتگین ملک فراه که تابع وی بود:

به کار عمارت خندق و باره حصار  حصار بیرون آمده بودند، زنجیر کشید و

. وفراهیان هر روز تا نماز دیگر در پای حصار » .. 3«مامور گردانید.

وحمام وکوشک وحوض و خانقاء ملک اسالم گل میکشیدند وخشت میزدند 

وبعد از نماز دیگر چون فروش مبثوث فوج فوج وگروه گروه دهگان 

وپنجگان در بازارها وکویها وسرایها میگشتند وبه گدائی واظهار بینوائی 

   4 «پوشش حاصل میکردند. خورش و

که موفق  کرت سلطان ابوسعید با اطالع از اقدامات ملک غیاث الدین

به حفظ منافع او در خراسان در مقابله با یاغیان شده بود بسیار راضى و 

خرسند گشت. امالک و تیول ملک قطب الدین اسفزارى و هم آنهایى که به 

 ساى نکودرى مقیموسته بودند، ضبط گردید. و کلیه رؤشهزاده یسور پی

عنوان عالیترین مقام فئودالى ه برآن شدند که ملک غیاث الدین را ب گرمسیر

 خویش بشناسند.

ملک غیاث الدین مسجد جامع هرات را که توسط هم نام خودش یعنى  

سلطان غیاث الدین غورى ساخته شده بود، تعمیر و مرمت نمود. بیشتر 

                                                 
1
 742سیفی هروی، ص -
2
 372سیفی هروی، ص - 
3
 260-2۵9ملک شاه حسین کیانی، احیاءالملوک درتاریخ سیستان، ص - 
4
 763ورزی ومناسبات ارضی درعهد مغول،ترجمه کریم کشاورز،   صپطروشفسکی، کشا - 
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رانى گرائیده و محوطه ها و الحاقات این ساختمان متبرک، به تباهى و وی

لى از نیازمند باز سازى بود و همچنین ایوانهاى شمالى و جنوبى نیزبطور ک

بوسیله ملک غیاث الدین احیاء گردید. ملک غیاث میان رفته بود، که تمامٍا 

الدین بالشخصه به همراهى رؤسا و دولتمردان و بزرگان شهر در محل 

روز اقامت  50به مدت مسجد که مرمت و احیاء آن در حال پیشرفت بود، 

کرد. عالوه برآن تعداد دیگرى از ابنیه و ساختمانهاى عالى را چه در خود 

هق  720هرات و چه در شهرهاى عمده قلمروحکومتش بنیاد کرد. در سال 

م( خصم او 1320م( او بلوک باخرز را فتح نمود. و در همین سال)1320)

شکست خورد و موقعیتى  شهزاده یسور با نیروهاى او به جنگ پرداخت ولى

 بدست نیاورد. 

م( امیرحسین که سپاهساالرى و 1321- 22هجرى ) 721در سال 

، سردارى کل خراسان را به نیابت از سلطان ابوسعید پسر الجایتو داشت 

فراه را به ارسال پنجهزار حاکم ملک ینالتگین  حکمى رسمى باصدور

تگین از قبول چنین اما ینال براى ملک هرات موظف نمود،خروار غله 

دستورى استنکاف ورزید و اعالم داشت که اجراى چنین امرى به حکمیت 

در غیاب  رین ملک شمس الدین محمد ُکرتشمشیر واگذار خواهد شد .بناب

قبل  پدرش ملک غیاث الدین کرت که به حج رفته بود، بر فراه لشکرکشید و

مقدار زیادى تاراج به  لتگین، مردم محالت را غارت کرد واز برخورد با ینا

 م(1328 -29هق)729هرات برد . ملک غیاث الدین کرت درسال 

درگذشت و چهار پسر بنامهاى شمس الدین محمد، ملک حافظ ، ملک 

برجاى گذاشت. در زمان ملک غیاث الدین  معزالدین و ملک بکر از خود

ن کرت شکوه و اقبال آل کرت به اوج شکوفائى رسیده بود و سراسر خراسا

   1 و همچنین سیستان ظاهراً تابع آنها بود.

مابین ملوک کیانى و ارباب و صاحب هرچند که از روابط موجود 

که  تیول اسمى آنها خبرى دردست نیست ، با این حال چنین به نظر میرسد

فراه بوده و در منازعات حاکم کیانیان در اتحاد و نزدیکى با ملک ینال تگین 

حتی در دورۀ شاهرخ نیز ت شرکت میکرده اند. آنها برعلیه ملوک هرا

                                                 
1
 86 -85، ص 1تیت ، سیستان ، ج  - 
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ینالتگین نامیده میشد حمایت خود را اسکندرملوک کیانی از حکمران فراه که 

 دریغ نمیورزیدند.

بنام حسن جاندار) یا حسین والیت فراه را به شخصی شاهرخ چنانکه 

بنابر ضبط احیاءالملوک تمامى شاهان و ملوک داده بود واین شخص جاندار( 

اه را بکشت و از آن میان تنها شاه اسکندر ینال تگین و شاه اسکندر شاه فر

دند. ملک یعلى جان بسالمت برده خود را به نزد ملک قطب الدین رسان

» از این قضیه سخت متأثر شده و بر زبان آورد که :  کیانی قطب الدین

در این ملوک فراه خویشاوندان ما بودند، ایشان را بکشتند یقین که باما نیز

و فوراً با بزرگان و سران مدبر سیستان در این باب به مشوره    1 «مقام اند.

پرداخت. چون مردم سیستان آمادگى خود را بمال و جان در راه دفاع وطن 

خویش و حمایت از حکومت او ابراز داشتند، فرمود که از سرحد اوق در 

ام قالع خویش شمال تا حصار طاق و گرمسیرات در جنوب ، مردم باستحک

 بنام او سکه زدند. « زرنج»بپردازند و امر داد تا در 

بزودى آوازه این حرکت به اطراف رسید و سران و بزرگان خواف و 

غور و غرجستان و گرمسیر و کابل و طخارستان)؟( ، مثل  فراه وقهستان و

امیر مودود و شاه اسکندر ینالتگین و شاه اسکندر شاه على بدرگاه ملک 

الدین جمع شدند. چون حسن جاندار ستم و جور کلى به سلسله ملوک قطب 

فراه کرده بود و رعایا و مالزمان ایشان را در شکنجه و آزار داشت ، اوالً 

برادر کوچک ملک )براى دفع او ده هزار سوار بسرکردگى شاه محمود 

بصوب فراه حرکت کردند. چون شاه محمود به نوده فراه رسید،  (قطب الدین

سن جاندار بجانب هرات گریخت و شاه محمود به فراه آمده ستم رسیدگان ح

را مستحکم کرد. و بعد از راه قلعه کاه « قلعه داورى» را دلجوئى نموده 

معاودت نمود. ملک قطب الدین فراه را به شاه اسکندر ینالتگین داده همشیره 

 خود را نیز بحباله نکاح او در آورد و جانب فراه فرستاد. 

 

 

 

                                                 
1
 111احیاءالملوک ، ص  - 
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 متفصل هف

 

 سیستان در زیر پاشنه تیمورلنگ و جانشینانش

(1506 -1383 ق/785-912)  

 

 

 

 سیستان توسط تیمورلنگ: ویرانی

سرزمین زرخیز و مدنیت پرور سیستان، تا اواخر قرون وسطى 

هجرى( یکى از آبادترین و سرسبزترین و  785میالدى =  1383)

گدام غله »و بنابرهمین علت بنام پرجمعیت ترین نقاط کشور بشمار میرفت 

یاد میشد، ولى متاسفانه با تهاجم « بصره خراسان»و« باغ آسیا»و « 

مغولهاى چنگیزى و حمالت پى هم تیمور و جانشینان وى ، حوزه هیرمند 

در سرتاسر مسیر آن با تمام شهرهاى پرناز و نعمت آن که در آن جمله : 

شهر نعمت و » زه( و طاق  بصفت )شهر دوشی« مدینه العذرا» زرنج بنام 

انبارگاه تجار خراسان و » یا « شهرعلم و شمشیر»و بُست بحیث « انگور

 در شرق میانه بلند آوازه بود، با خاک یکسان شدند.« دروازه هندوستان

تیمور، کسى که اعمال و خشونتش تنها با اعمال چنگیزخان قابل  

م در 1336فبرورى هجرى مطابق  736شعبان  25مقایسه است ، در 

ماوراء النهر بدنیا آمد و وقتى بسن بلوغ رسید، با خواهر امیرحسین از 

نوادگان چنگیز ازدواج کرد و بدین طریق به خانواده سلطنتى مغول پیوند 

 گردید و بعدها به تیمور گورکان شهرت یافت. 
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بنابر روایت سفرنامه کالویخو، تیمور در آغاز برهزنى مى پرداخت 

از ترس سلطان سمرقند دست از دزدى گرفت، ولى بازهم براثر  و بارى

حرکات و کردار نادرست خود، خشم سلطان را برانگیخت و مجبور گردید 

روزى » از سمرقند فرارنماید و بار دیگر برهزنى روى آورد. تا آنکه 

برکاروان بزرگى زد و غنایم هنگفتى بدست آورد. پس آنگاه تیمور بسوى 

ت و به استانى بنام سیستان رسید و گله هاى گوسفند و اسپ جنوب روان گش

مردم آن پیرامون را غارت کرد، زیرا که این استان فوق العاده از نظر 

اغنام و احشام مواشى پُرثروت است. در این هنگام تیمور پانصد سوار 

داشت . چون مردم سیستان گرد آمدند، شبى که تیمور گله اى گوسفند به 

رد، بریاران وى زدند و گروهى بسیار از آنان را کشتند. او را غنیمت مى ب

نیز از اسپ انداختند و پاى راست او را زخم زدند. این زخم تا پاى زندگى با 

وى بود و نیز زخمى بدست راست وى زدند که انگشت کوچک و انگشت 

پهلوى آن بریده شد. بدینگونه سرانجام او را مرده برجاى گذشتند، اما چون 

به هوش آمد، کشان کشان خود را به چادر هاى بعضى از بیابان گردان آن 

پیرامون رسانید و در آنجا آنقدر پنهان بماند تا زخم هایش بهبود یافت، آنگاه 

   1 «به میهن خویش بازگشت و بار دیگر یاران را گرد آورد.

اما پرسى سایکس بحواله ظفرنامه تیمورى مى نویسد که: در سال 

م( درست وقتیکه مردم سیستان بر امیر خود، ملک 1363رى )هج 764

جالل الدین کیانى شوریده بودند، تیمور از زندان ترکان ماوراء النهر 

فرارنموده به همراهى امیرحسین برادر زنش در سیستان آواره میگشت . در 

این فرصت امیر سیستان در فرونشاندن این غایله از تیمور یارى طلبید، 

تیمور و امیرحسین بال فاصله این مسئول را اجابت کردند و به یارى  بالمقابل

امیر سیستان شتافتند و هردو با کمک خود اهالى سیستان از بین هفت دژى 

که شورشیان در تصرف داشتند، سه تاى آن را مسخر کردند، اما یاغیان در 

نشان حالى که با امیر شان از در صلح پیش مى آمدند، این مطلب را خاطر 

ساختند که چنانچه تیمور را بگذارد تا بقیه دژها را نیز تسخیر نماید، هر 

آئینه سیستان بدست تیمور خواهد افتاد. امیر جالل الدین که از بیان منطقى 

                                                 
1
 218سفرنامه کالویخو، ترجمه مسعودرجب نیا، چاپ ایران ، ص  - 
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اتباعش مرعوب و تحریک شده بود، نیروى فراهم آورده و بر متحدین 

مورشد. تیمور بدبختى و مصیبت بزرگى دامنگیر تی از اینجاخودحمله برد.

براى آنکه رشادتى از خود نشان داده باشد، متهورانه خود را به قلب سپاه 

سیستان زد و چون دید به تنهائى نمیتواند کارى از پیش ببرد، خواست 

ملک ممقتو ) ظاهراً از  ن اثنا تیر یکى از فرماندهان بنامبگریزد، در ای

ه اش نشست و تا رفت مقیم سیستان( از عقب برشان هزاره روساى نکودرى

صابت کرد. تیمور دانست که تیر دیگرى به پاشنه پایش ا رویش را برگرداند

سیستان او را از صحنه هستى نابود  انترین غفلت ،جنگ آور که با اندک

خواهندکرد. لهذا آخرین نیرویش راجمع کرد و با یک پا از آن معرکه 

ر لنگ و به قول به تیمو فرارکرد، ولى او دیگر بطور دایم لنگ شده بود و

 2سال داشت. 29در این وقت تیمور  .1 گردید« النتیمور» اروپانیان

 

 واى به حال آنانیکه از شهر و دیار خود دفاع نکنند:

 

تیمور که مردى ماجرا جو و تشنه کشورگشائى بود، پس از کسب 

هجرى )=  785قدرت و گشودن پى درپى شهرهاى خراسان در سال 

سال قبل در آنجا  21کریان خود براى تسخیر سیستان که م( با لش1383

بدست مردم آن سرزمین لنگ و معیوب شده بود، یورش آورد. لشکریان 

تیمور محالت میان هرات و سیستان را غارت کردند و در سبزوار، هزاران 

در این خصوص ، جى   3انسان را نابود یا زنده در الى دیوارى جاى دادند.

الملوک و  به مآخذ نایاب تاریخى مانند شجرت ا دسترسى، پى ، تیت ، ب

ملفوظات تیمورى )یا تزوک تیمورى( مطالب بسیار سودمندى را که به 

موضوع تحت مطالعه ما رابطه دارد ، شرح نموده است و ما قسمتى از آنرا 

 اینجا نقل میکنیم :

م( تیمور لنگ  1383هجرى )  785تیت مینویسد: که در پائیز سال  

راى هجوم به ، از طرح خود با آگاهى از اوضاع و احوال خراسانب ،

                                                 
1
 184،ص 2پرسى سایکس ، تاریخ ایران ، ترجمه فخرداعى گیالنى ، چاپ دوم ، ج  - 
2
 92،ص 1364، ترجمه دکتر سیداحمد موسوى ، چاپ 1ى، تیت ، سیستان ، ج جى ، پ - 
3
 500، ص 2مرتضى راوندى ، تاریخ اجتماعى ایران ، ج  - 
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ً به اعزام نیروئى در جهت مراقبت از  مازندران صرف نظرکرد و صرفا

اقدامات تحریک آمیز امیرولى و حفاظت سرحدات قلمروش قناعت نمود و 

خود در رأس لشکریانش بمنظور مقابله با جنبش خراسان به عقب بازگشت . 

در سبزوار یا اسفزار از استحکام زیادى برخوردار و « آبادبدر»حصار 

یکى از قالع باستانى در کوهستانهاى اسفزار بود. حکومت سبزوار) 

اسفزار( به شیخ داود اعطا شده بود، در حالى که تابان بهادر به عنوان 

مالزم دربارش به امر حفاظت از منافع تیمور مامور گردیده بود. شیخ داؤد 

نکه در روضات الجنات شیخ على ختائى نامیده میشود، پس از قتل یا آنچنا

تابان بهادر، به بدرآباد فرارکرد، زیرا او دریافت که مسئولیت شورشى را 

که در آن ناحیه بر پا شده بود، بگردن او انداخته اند. فرمکان هم یکى از 

ردار حصارهاى آن ناحیه گفته میشد که از استحکام و استوارى زیادى برخو

 ند. را به سلطان مسعودغزنوى نسبت میدادبود و بنیادش 

سرکوبى عملیات سبزوار به عهده یک نیروى اعزامى واگذار شد و 

در همان حال تیمور خود بسوى هرات حرکت کرد، بعد از سامان بخشیدن 

به امور هرات او به سبزوار کشید. بدرآباد تسخیر شد و تعداد شش هزار تن 

دافع آن بدم تیغ سپرده شدند. چون این محل به تصرف از جنگجویان م

درآمد، تیمور به حرکت خود بسوى سیستان ادامه داد. شاه جالل الدین، 

حکمران فراه تسلیم شد و در ازاء هدایایى بجان امان و پاداش یافت .تیمور 

 خود گوید: 

و من از فراه به سیستان روکردم و آق تیموربهادر را در » 

از سربازان فداکار و دالور و سرداران سواره  رأس نیروئى

نظام خویش بجلو فرستادم . به او )آق تیمور( فرمان دادم که 

سرزمین سیستان را ویران و تباه کند. آنها به پیش تاختند و 

سراسر سیستان را تا به دروازه هاى شهر سیستان )منظور 

 زرنج کرسى سیستان است( متصرف شدند و با انبارهایى از

گندم ، گله هایى از گوسفند و گاو و چهارپایان و بردگان بیرون 

 -از حد و شمار بمن ملحق گردیدند. با ترتیب یافتن اوک )اوق

 هوکات( من به پیش حصار زره رسیدم . 
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مردان آنجا دروازه ها را بسته و با من مقابله کردند، 

بنابران به فرماندهان و سرداران سپاهم امرکردم که فوراً 

بطرف حصار پیشروى کنند و بى آنکه سربازان را استراحت 

دهند ، بر آنها هجوم برند. طبق فرامین من ، سربازان فدائى من 

همچون خیل مور و ملخ از هرسو به محل حمله کردند. با 

حصول به کنار و پاى دیوارحصار، آنها رخنه و سوراخهایى 

اندرون ارگ  در استحکامات ایجاد و بدرون وارد شدند. اما در

پنجهزار مرد جنگآور بودند که همه از حیات دست شسته و به 

مقاومتى شجاعانه دست یازیدند، تا اینکه با سالح سربازانم از 

پاى در آمدند. با عون ویارى خدا تسخیرحصار در نخستین 

روز عملیات نتیجه داد و با تسخیر قلعه زره ، براسپ جنگى 

سیستان روانه شدم . و چون  خود سوار و به عزم تصرف قلعه

به آنجا رسیدم ، سپاه را در فاصله کمى از آن مستقر کردم و به 

ً طى یک بازدید  همراهى دسته اى به پیش تاختم تا شخصا

دفاع آنرا براى حمله  مقدماتى دژ سیستان و معابرو نقاط باز و

.بطرف داوازه اى رفتم و در فاصله اى نه چندان براندازکنم

صعود کردم و در « قتلغ»بر پشته یى موسوم به  زیاد دور،

 برابر قلعه ایستادم . 

به عنوان یک عمل احتیاط آمیز دو هزار جنگ آور مسلح 

. مردم آن سرزمین ینگاهى مستقرکردمبا زره کامل را در کم

زمانى که مرا بربلندى تپه مشاهده کردند، دانستند که با چه 

میر سیستان ، شاه کسى طرف معامله هستند. قطب الدین ا

شاهان و تاج الدین را که سردار و فرمانده کل قواى او بودند، 

بحضور من فرستاد. چون آنها اجازه حضور یافتند، تعظیم کرده 

ن به آنها سپرده بود، تسلیم یو پیامى را که ]ملک[ قطب الد

نمودند، مبنى بر اینکه در صورت بذل توجه و عنایت من با 

هرباج و خراجى را که مامورانم مقرر سیستان و مردمش ، 
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کنند، پذیرفته و اجازه هیچ تعللى را در پرداخت آن نخواهد 

  1 «داد.

واقع در « زاهدان»در اینجا ، تیت ، پایتخت سیستان )زرنج( را همان 

کیلومترى جنوب نادعلى دانسته به تشریح  20غرب رودخانه هیرمند در 

و کانالهاى آبیارى و تپه هاى شن که نقشه شهر و موقعیت آبادیها، باغها 

اى بادى و بقایاى آسیاه» تیمور بر آن صعود کرده است ، پرداخته میگوید: 

جنوب شرقى شهر ویران جاى دارند، بخوبى زاهدان را  ابنیه که درگوشۀ

که تیمور یدرون حومه و مضافات و باغها محاط میکند. درآن بعد از ظهر

استحکامات شهر را بمنظور هجوم برانداز از فراز تپه، قلعه بندیها و 

میکرد، درختان باغها نمى توانستند منظر و دیوارهاى شهر را از نظرها 

مستور دارند. دیوارهاى مرتفع باغها که اکنون نیز چنین اند، باغهاى انار و 

تاکستانها را در خود پناه میداد. اندکى درختان توت ، سرو یا کوره گز نیز 

ض و طویل دیوارهاى گلى را درهم مي شکست و از تنها خطوط عری

یکنواختى خارج مینمود. و محیط هاى گرد درختان ،کوچکتر در روى آنها 

بنظر میرسید. درهاى ورودى کوچه هاى تنگ و باریک که بوسیله باغها 

محدود میگردیدند و مسیرهاى پر پیچ و خمى را بین دیوارها بسمت شهر 

مسدود و دهان هایشان در سمت بیرون شهر احیاناً دنبال میکردند، احتماالً 

توسط پشته هاى خاک و یا گودال و خندق هایى که پر از مردان مسلح 

 بودند، سنگر بندى و مستحکم میشدند. 

در عقب باغهاى خارجى ، برج و باروهاى زاهدان سر برافراشته 

فریح پر بود، که بى تردید با جمعیت ناظر و تماشاجى و مشتاقان گردش و ت

جلوتر بطرف دست چپ هنوز کنگره ها و محجرهاى  همهمه و غوغا میشد.

مرتفع و بلندى از سراى طاهرى با قلعه بندى و استحکامات جسیم و حجیم 

آن قرار دارد. روى بلند ترین برج این مجموعه ساختمانى که اکنون به 

ر آن سایبان دختر زیباى ملک قطب الدین مشهور و نشان داده میشود، د

روزگاران باید عالیم سلطنتى کیانیان و بیرق یا درفش هاى آنها به اهتزاز 

به افول زمستانى پرتوى از نور کمرنگ و مایل بزردى  بوده باشد. اشعه رو
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خود را در آن بعد از ظهر سرنوشت ساز بر صحنه افگنده و شهر و کاخ و 

انعکاس با دیوارهاى باغات را همسان روشن میساخت. شعاع آفتاب در 

سالح و زره جنگ آوران صف کشیده در کنارحصار قلعه که تپه خارج 

شهر و سرداران گرد آمده بر فراز آن را زیر نظر داشتند ، بازتابى سهمگین 

 داشت . 

همهمه و غوغاى درهم و برهم انسانها توأم با صدا و زوزه حیوانات 

هیاهو از ازدحام  از درون شهر و برج و باروها به هوا بر میخاست . این

فراریانى بود که از جلو چابک سواران بى رحم تیمور گریخته و خود را در 

پناه دیوارهاى حفاظتى شهر قرار داده بودند. تقدیر و سرنوشت شهر زره را 

بخوبى میشد از حضور سرکردگان نیروهاى مهاجم برتپه ، در حالى که 

میان جمعیت مشتاق اسپهاى جنگى خود را لگام میزدند، حدس زد. در 

که سابقاً  تماشاگرى که بر باالى دیوارها گرد آمده بودند، اشخاصى هم بودند

تیمور را دیده بودند و اکنون مى توانستند او را بر اسپ جنگى اش در وسط 

سرداران به نا آشنایان نشان دهند. اسپ تیمور بهترین اسپ الخى سرزمین 

جنگاور بى باک تا حدى به این  هاى مفتوحه بود که شهرت امیر بزرگ و

اسپ مربوط بود.با پنهان شدن جمعیت از نظر، مردان رزمنده در پشت برج 

نفرى تحت  2000و باروها سنگر گرفتند. سپاهیان تیمورنیز در ردیف هاى 

السالح و مسلح به کاله خودى برسم شرقیان صف کشیدند. این رزم آوران 

ده و آماده براى هر اتفاق ناگهانى خارج از دید نظامیان زاهدان منظم ش

 شدند.

در حالى که باب مذاکره مفتوح بود و تیمور عرض حال ارسالى  

ملک قطب الدین را مى شنید ، سیستانیان وى را با تنى چند در گرد او مى 

دیدند، جمعى از جوانان سیستانى از پشت دیوار ها بدون توجه به فرمان 

توجه به روئسایى که در حضور تیمور  حکمران خود ملک قطب الدین و بى

مشغول مذاکره بودند، بسوى تیمور روانه شدند. اینان آشکارا موضوع را به 

داورى شمشیرحواله کردند و جنگ را بر مذاکره ترجیح دادند. ملفوظات 

صاحب قران ، بقیه حکایت را زمانى که مذاکرات صلح علناً نقض گردید، 

 دهد:  از زبان تیمور چنین ادامه مى
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محمدسلطان را در رأس عده کمى از مردان از سمت باز و » 

بى حفاظ به حمله سیستانیان گسیل داشتم ، تا ضمن درگیرى با 

دشمن آنها را اغوا کرده تا اینکه سپاهیان من با کسب فرصت 

در کمینگاه ها مخفى شده بتوانند و بطور موثر عمل کنند. بر 

ت و با دشمن بجنگ و حسب فرمان من ، محمدسلطان پیشرف

ً پیش از حمله آنها شروع به عقب  گریز پرداخت و تدریجا

سوار مخفى کشانده شدند.  2000نشینى نمود و دشمن بسمت آن 

عقب نشینى محمدسلطان در نظر سیستانیان حقیقى جلوه کرد و 

تالشهایشان را شدت و جسارت بخشید تا به ناحیه باز و بى 

سوار ]  2000د. دراین میان حفاظ منظور من پیشرفت کردن

ازمخفى گاه خود خارج شدند[ بناگهانى بر مردان سیستانى حمله 

کردند و راه عقبگرد و گریز آنها را قطع نمودند. جدالى سخت 

در گرفت و از هردو طرف تعداد زیادى از جنگاوران بخاک 

هالک افتادند. در این لحظه فرمان دادم که نگهبانان و نخبگان 

بده سواران من پیش روند و آنها به کمک شخصى و ز

همرزمان شتافتند و بطور کامل سیستانیان مغلوب شدند. از 

دشمن تعدادى زیاد مقتول و زخمى گردید و بقیه فرار کرده به 

استحکامات خود وارد شدند و دروازه ها را از عقب خود 

  1 «بستند.

جر هاى خود سیستانیان همگى سربازان پیاده نظامى بودند که با خن

اسپهاى زیادى از سواران تیمور را شکم دریده بزمین انداختند. بدنبال آن 

تیمور با هسته اصلى سپاه خود باز گشت تا در شب اردو زند و در طى 

ساعتهاى تاریک شب ، گارد نگهبان وظیفه مراقبت را بدوش داشت. روز 

کرد و دسته  بعد تیمور نیروهاى خود را براى حمله به شهر سیستان بسیج

هاى سربازان او براى تصرف نقاط استراتژیک حرکت کردند. سپاهیان 

تیمور هلهله و فریاد هاى عجیب و غریب براه انداخته بودند. تا نظامیان و 

 ساخلوى شهرزاهدان ) زرنج( را متوحش سازند. 
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سیستانیان با فرارسیدن شب مجدداً دست به حمله زدند و ده 

از شهر خارج شدند و بر محاصره کنندگان شبیخون  مخفیانه 1 هزارسپاهى

زدند. آنها دریافتند که مواضع اشغال شده بوسیله میر شمس الدین و برات 

خواجه به دقت حفاظت نمى شود و از این رو خود را در آن قسمت انداخته 

و به سنگرها وارد گردیدند و سپس تا خود اردوگاه نفوذ نمودند. در آنجا 

ایل حمل و نقل و دیگر حیوانات نظیر اشتر و اسپ را نابود تعدادى از وس

کرده آسیب فراوان رسانیدند. سپس حمله کنندگان خود را به خیمه هاى 

رساندند و به زد و خور پرداختند. سپاهیان تیمورکه غافلگیر شده بودند، با 

فریاد و هلهله از خواب بیدار شده ، دست به اسلحه بردند و از هرسو با 

اب پى در پى تیرها بسوى حمله آوران ، آنها را مجبور به عقب نشینى پرت

کردند. عده اى ازحمله آوران در جنگ هاى تن بتن با سربازان تیمور، جان 

 باختند. و بخش اندکى توانستند از آن شبیخون جان سالم بدر برند. 

تیمور درسپیده دم روز بعد نیروهاى خود را بر طبق روش روز پیش 

کرد و یک حمله عمومى در سراسر آن روز ادامه یافت . در اواسط منظم 

سوار بر عده  500جدال امیرزاده على )درسطور بعدى امیرولى( در رأس 

اى از مدافعین که در جلو دروازه و در مقابل آنها صف کشیده بودند، حمله 

ه نمود و آنها را به عقب نشینى مجبور کرد. سیستانیان از هر سوبه این دست

مهاجم یورش برده و نبرد شدیدى در گرفت و مردان سیستانى از بازگشت 

این دسته مهاجم جلوگرفتند . بهرحال امیرزاده ولى در رأس عده کمى از 

مردان خود شجاعانه و بى باکانه به زد و خورد ادامه داد و تلفات زیادى به 

و یا زخمى د سیستانیان وارد کرد، اما از مردان او بزحمت کسى زنده مان

سوار به نجات او رسیده ، با  1000تیمور در رأس نشد. در این زمان آق

نابودکردن عده اى از محافظین دروازه ، امیرزاده ولى و مردان بازمانده 

 اش را نجات داد. 

پس از بازگشت از این عملیات برجسته نظامى، تیمور که شخصاً قلب 

آنها داد و از عملیات آنها  سپاه را فرماندهى میکرد، پاداشى فورى به

قدرشناسى بعمل آورد. در این گیر و دار و موقعیت ویژه ملک قطب الدین 
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دریافت که به هیچوجه یاراى مقابله با تیمور را ندارد و امید هیچگونه 

موفقیتى نیست ، وى با سرداران و فرماندهان به مشوره پرداخت مبنى بر 

یمور برود و براى دفع بال و مصیبتى که اینکه او خواه ناخواه باید بحضور ت

حکومت او را تهدید مینماید تدبیرى اندیشد. برخى از بزرگان و سرداران با 

او همدم و موافق بودند، در حالى که دیگران به ادامه جدال تمایل داشتند. 

بهر حال ملک قطب الدین با خروج از قلعه و پائین آوردن بیرقهاى خود 

 مشوره را قطع نمود.  پیش از موقع بحث و

ردن احواالت بمن خبر دادند فرماندهانم با گزارش ک» تیمور میگوید: 

ر فش هاى سیستان بعنوان نشانه تسلیم شدن پائین آورده شده، دکه در

شاه قطب الدین که باتکاء بخشش و  همانحال در این خصوص با فرستادۀ

تقاضاى ترک  نیکخواهى من بحضور پذیرفته شده و با تعظیم خاضعانه

مخاصمه را مینمود، بحث و مذاکره داشتم . بر این اساس سپاهیانم را فرمان 

دادم که از نزاع بیشتر خود دارى کنند. و امیر زاده على را اعزام کردم که 

شاه قطب الدین را بخدمت آورد. وقتى که شاه قطب الدین سواره رسید از 

مین زد و تعظیم کرد، اما اسپ پیاده شد و زانوها را بعالمت تسلیم بز

بخواهش من دوباره براسپ سوار شد. او سپس موضوع مورد بحث را 

سرگشود و از تقصیرات و بدکرداریهاى خود پوزش خواست. پاسخ دادم که 

چون او خلوص و صداقت خود را بمن نشان داده است و با حضور بخدمت 

اعطا کردم . او با  تأکید نموده است ، لذا مجدداً سرزمین سیستان را به وى

تواضع عمیق سپاسگزارى خود را از بخشندگى من ابراز نمود. پس از آن 

سرداران و سربازان من به گفتگو و مذاکره با او وارد شدند و ستایشهاى 

  1 «خود را از رهبریش در سراسر عملیات باو تقدیم کردند.

حتى با آمدن ملک قطب الدین بحضور تیمور اکنون تیمور احساس را

میکرد و بنابرین سالح و زره را از تن بدرکرد و تنها جامه اى پنبه اى را 

که زیر آن پوشیده بود برتن داشت براسپى معمولى سوارشد و فقط با 

مرد مسلح براى بازدید از میسره نیروهاى خودحرکت نمود.  15مالزمت 

به پائین هزارسیستانى خود را از برج و بارو هاى قلعه  3یا  2در میسر او 

                                                 
1
 108تیت ، همان اثر ، ص  - 
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پرت کردند و به تیمور و مالزمین محدود او یورش بردند. بنابرین تیمور 

مجبور به بازگشت به قرارگاه سپاه خود گردید و اما اسپ وى بوسیله 

تیرهاى حمله آوران مجروح گردیده بود. فوراً دستور داد تا ملک قطب الدین 

شهر صادر  بیدرنگ زندانى و جنگ از سر گرفته شود. حمله عمومى بر

گردید. شهر زرنج با یورش عمومى به تصرف دشمن درآمد و مدافعین به دم 

شمشیر گذاشته شدند و قتل عام بزرگى رخ داد و حمله کنندگان با غارت و 

 چپاول اموال و دارائى زیادى بدست آوردند. 

فرامینى صادر کردم که قلعه و شهرسیستان باید ویران شود و » 

و ذخایر اندوخته شده در زیر زمین بوسیله ملوک و شاهان خزاین و دفینه ها 

قرون گذشته باید جمع آورى و بحضور من آورده شود. اسپان عربى ، قاطر 

و استرهاى یورغه ، اشتران باکتریان و دیگر چپاول و غارتهاى با ارزش 

 .«بى حد و حصر بچنگ آمد و بعنوان دارائى شخصى من اختصاص یافت 

1  

شهر ابتدا دروازه »انگلیس در تاریخ ادبى ایران میگوید:  ادواردبراون

هایش را بروى لشکریان تیمور بست و در مقابل مهاجمان با رشادت تقریباً 

یک ماه مقاومت و پایدارى نمود. ولى سرانجام قواى تیمور بر آن دست 

یافتند و شهر بسر نوشت شومى گرفتار گردید. تیمور سکنه شهر را تا سه 

عام کرد و تعداد دو هزار مرد را زنده در الى دیوارى جاى داد و  روز قتل

با چونه و ساروج روى آنها را ) مثلى که در سبزوارعمل کرده بود( اندود. 

و از جمجمه انسانها کله منارى بر پا نمود. حصار و ابنیه شهر را منهدم 

د را با آن کرد و ثروت و گنجینه هاى آنرا بسمرقند انتقال داد تا پایتخت خو

بیشتر غنى و رونق دهد. سپس براى آنکه خونخوارى خود و انتقام جوئى 

« بند رستم» خود را بحد اعلى نشان داده باشد، بند سیستان را که بنام 

معروف بود، به آب داد، و از قسمت جنوبى هیرمند متوجه بست شد و 

  2 آنجارا نیز بسر نوشت زرنج گرفتار ساخت و بعد بقندهار رفت .

                                                 
1
 109 - 108تیت ، همان ، صص  - 
2
، ص 1، شششرف الششدین علششى یششزدى ، ظفرنامششه ، ج 186، ص  2ادواردبششراون، تششاریخ ادبششى ایششران، ج  - 
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سپس تیمور براى آنکه خرابى و ویرانى سیستان را تکمیل کرده و 

خوئى انتقام کشى خود را به مردم نشان داده باشد، پس از تباهى حصار طاق 

و غارت آن ، دستور داد تا بندهاى آب را برهیرمند ویران کنند. سپاهیانش 

ستان را که عمده ترین و سیله آبادى و شادابى منطقه سی« بند رستم» 

 بحساب مى آمد، خراب کردند. 

در هیمن جا بود که به تیمور اطالع رسید که طایفه نکودرى )هزاره( 

که بین رودبار و گرمسیر ئیالق و قشالق داشتند، کوچ و بار خود را بسته و 

بسوى کیچ و مکران در حرکت اند. تیمور نیروى را بسرکردگى امیرزاده 

 21ئیس آن طایفه ، ملک ممقتو را که میرانشاه بدانصوب مامورکرد تا ر

زخم زده بود، دستگیر و بحضورش حاضر کنند.  سال پیش تیمور را

را دنبال کردند تا سرانجام آنان را  یان تیمور با شتاب فراریان نکودریانسپاه

در صحرائى در یافتند. نکودریان جنگ را برتسلیمى بدون چون و چرا 

ند. پس از نبردى خونین ، ملک ممقتو ترجیح دادند و تا توانستند جنگید

دستگیر و بحضور تیمور آورده شد. ملک ممقتو با تقدیم هدایائى براى تیمور 

از آنچه در گذشته در حق تیمور انجام داده بود، معذرت خواست و اطاعتش 

رابعد از این از تیمور اعالم داشت . ظاهراً تیمور او را بخشید، اما همینکه 

 یرون رفت با یک اشاره تیمور، ملک ممقتو معدوم گشت.از حضور تیمور ب

1  

هجرى  764از این حکایت استنباط میشود که تیمور در سال 

مردم و بخصوص نکودریان براثرغارت گله احشام مردم سیستان از جانب 

سفلى هیرمند سکنى داشتند، زخمى و بالنتیجه لنگ شده است نه  که در حوزۀ

 ع امیر سیستان. براثر شرکت در جنگ به نف

 

 ازقتل عام یک شهرتا نابودی یک تمدن: 

 

ملک شاه حسین، یکى از اعقاب صفاریان در کتاب احیاءالملوک 

م(، امیر تیموربه تعقیب 1383هجرى )= 785خویش مینویسد: در سنه 

                                                 
1
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اطالع قبلى با اردوى فراوان به سیستان آمد و در ماه رمضان همان سال 

دت یک ماه سخن از دم شمشیر بود. در غرۀ شهر سیستان محاصره شد. م

شوال طرفین بصلح راضى شدند. امیر تیمور سید رضى الدین ترمذى را 

نزد ملک قطب الدین براى مذاکره صلح فرستاد. و او هم قاضى سابق حرب 

را به همراهى سید رضى الدین نزد امیر « اقضى القضات» معروف به 

ت امیر تیمور به قلعه آمد، روز تیمور روانه داشت . چون قاضى ازخدم

دیگر اکثراعیان و اشراف سیستان نزد امیر تیمور رفتند و امیر تیمورآنها را 

با اعزاز و اکرام زیاد باز گردانید . سپس ملک قطب الدین وشاهشاهان به 

خدمت امیر تیمور رسیدند، تیمور ملک قطب الدین را محبوس کرد، 

هده کردند، فرداى آن روز چهل هزار مرد سیستانیان که این او ضاع را مشا

جنگى بصورت مجموعى از شهر بیرون آمده بر اردوى امیر تیمورحمله 

بردندکه در مرحله اول موجب اختالل دشمن شد، ولى بزودى تیمور سپاهش 

 راجمع کرد و از اطراف لشکر پیاده سیستان را محاصره نمود. 

ند] و چنان گرم جنگ آن چهل هزار مرد دو فرقه شد» در این وقت 

گردیدند[ تا جملگى درجه شهادت یافتند و هنوز از آن رزمگاه بر در 

  1 «شهرخرابه سیستان دوتل استخوان آن دو فرقه برهم ریخته است.

روز دیگر که سیستانیان بیشتر از پیشتر به پایدارى بر خاسته بودند » 

او وعده کرد تا ، امیر تیمور شاهشاهان را طلبید و حکومت سیستان را ب

مگر مردم را از جنگ منع کند. شاه شاهان هم در کنار خندق قلعه رفت و 

مواعید امیر تیمور را به اهل سیستان ابالغ داشت .مردم دسته دسته جهت 

استماع مواعید تیمور از شهر بیرون مى آمدند، ناگاه لشکر امیر تیموربطور 

را تسخیرنمودند و باین یورش بر شهر حمله بردند و بزودى ممکنه شهر 

سه روز در آن شهر قیامت صغرا آشکار بود، » صورت بقول مولف احیاء 

چندان مرده در کوچه هاى شهر افتاده بودکه گذرد شوار بود. ذخایر و دفاین 

که از زمان ملوک عجم اندوخته بودند، همه بتاراج رفت .لشکر شوم توران 

یمور اکثراً اعاظم میران و بزرگان کینه رستم از سیستانیان خواست . امیر ت

ه سیستان را خانه کوچ به سمرقند فرستاد و ملک قطب الدین که در بند بود ب

                                                 
1
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 394                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

ارگ سمرقند فرستاد که محبوس باشد... و پس از سه سال حبس به سن سى 

سالگى او را کشت . و تمامى سیستان نیز خراب کرد، اال مواضع امالک 

  1 «مقرر کرد. شاه شاهان را که بوجه سیورغال

بدینگونه تیمور با بیرحمى و قساوت تمام جنایتى چنان عظیم در حق 

سیستان مرتکب شدکه این خطه زرخیز از آن ضربت مهلک دیگر کمر 

 راست کرده نتوانست و تدریجاً بویرانه موحشى تبدیل شد. 

جى، پى ، تیت، در مورد مرکز آن روزى سیستان ابراز عقیده میکند 

نام شهر سیستان در حکایت و داستان خرابیش ذکر نمى شود، با که ، گرچه 

این حال بنظر نمى رسد که بیان و نقل شجره الملوک و روایات دیگر که 

زاهدان را آن شهر دانسته غیر صحیح باشد. درون شهر ویران زاهدان از 

اسکلت و استخوان هاى فاسد شده انسانى پر است که بیشتر از همه در 

شمال شرقى شهر و در جلو دروازه بختیارى قراردارد.اینها  خارج دیوار

بقایاى اجساد متالشى شده انسانهاى است که بسرعت و شتاب زیادى در زیر 

دیوار هاى ساقط و خراب شهر مدفون شده و اکنون پس از طى قرنها براثر 

فرسایش مربوط به جریان باد عریان و آشکار گردیده است . موقعیت مرتفع 

زاهدان باعث حفظ این بقایا بوده است و احتماالً الیه زیرین و  و خشک

تحتانى اجساد مدفون متعلق به قربانیانى است که بواسطه جسارت و بى 

  2 پروائى شان بفرمان تیمور به دم شمشیر گذاشته شده و بقتل رسیده اند.

حکومت سیستان بدنبال سرنوشت وحشتناک و اسف بار پایتختش به 

واگذار گردید و ملک قطب الدین و خانواده اش به سمرقند  شاه شاهان

فرستاده شدند، درحالى که علما و روحانیون و دانشمندان و قضات بر آن 

ً تیمور به شاه شاهان فرمان داد تا با  شدند که در فراه ابقا گردند. متعاقبا

نیروهاى سیستان ، قشون امیر تیمور را در محاصره و فتح سیرجان مرکز 

مان که در تصرف گودرزمملوک ابواسحاق از آل مظفربود یارى دهد. کر

سپاه سیستان بسرکردگى شاه شاهان در زیر بیرقهاى امیر تیمور چندین سال 

  3مشغول فتوحات بود. 

                                                 
1
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2
 110 -109،ص  1تیت ، سیستان ، ج  - 
3
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م(  1386هجرى )=  788ملک شاه حسین سیستانى میگوید: در سال 

ل و علم و آل شاه شاهان بن شاه مسعود شحنه از اردوى امیر تیمور با طب

تمغا که فرمان سلطنت او بود، به سیستان آمد و شهر خراب سیستان را از 

کشتگان پاک ساخت و بناى جمعیت و آبادانى نهاد و مردم متفرق را  جسد

  1جمع کرد و بندهاى بایر را ببست و سیستان مزروع شد.

م( تسخیر 1383هجرى ) دسامبر  785بگفته تیت : سیستان در شوال 

آن زمان ببعد عمالً موجودیت آن بعنوان حکومتى مستقل خاتمه یافت،  و از

هرچند پس از آن حکمرانانش ) از خاندان کیانى( دوباره گماشته شدند و آنها 

 موفق به نگاهداشتن این ناحیه، دور از اوالد و اعقاب تیمور شدند. 

بهرحال سیستان پس ازآنکه تیمور درگذشت براى اینکه بطور کامل 

یر سلطه و سیطره امراى تیمورى آورده شود به تهاجم و قتل عام دیگرى بز

نیاز داشت . مطابق نوشته احیاء الملوک ، شاه قطب الدین بدستور تیمور 

اعدام شد، مگر در ملفوظات صاحبقران )تیمور( و ظفرنامه تیمورى ، 

 هیچیک ذکرى از اعدام و قتل ملک قطب الدین نمى شود. بنابرین نه دلیلى

ردن او در وجود داشت که شاه قطب الدین را تیمور بقتل رسانده باشد و نه م

. باحتمال قریب به یقین در زمان تصرف زاهدان سمرقند مورد اشاره است

)یا شهرسیستان( بوسیله تیمور، ملک قطب الدین هنوز جوان بوده و بعید 

باشد  هجرى به سیستان بازگشته 807نیست که بعد از مرگ تیمور درسال 

  2 تا زمام امور را مجدداً بدست گیرد.

ً تأئید میکند آنجا  این نظر تیت را یک روایت ملک شاه حسین تلویحا

که مینویسد: ملک قطب الدین سیستانى به هنگام حیات تیمور، از دوستان 

صمیمى شاهرخ میرزا بود، چنانکه خبر مرگ امیر تیمور را او مژده وار 

المقابل شاهرخ نیز و برایش تهنیت پاشاهى داد. بدرگوش میرزا شاهرخ گفت 

به سیستان رو و این سخن مخفى دارکه این سخن : » در گوش او گفت

آشکار خواهد شد، مبادا امراى چغتاى که در خدمت همایون اند ترا از رفتن 

مطابق ضبط احیاءالملوک ، دو تن از ملوک   3 «به سیستان مانع شوند.

                                                 
1
 106احیاء الملوک ، ص  - 
2
 110تیت ، سیستان ، ص  - 
3
 110 - 108احیا ء الملوک ، ص  - 
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م داشته اند، ولى غیر محتمل به نظر نمیرسد که در سیستان ، قطب الدین نا

ه توسط تیمور زندانى شده و پس هردو نام ، شخص واحدى بوده باشدکواقع 

 کرده است .  م( آزاد شده یا فرار1404هجرى )= 807از مرگ تیمور در 

م( ملک قطب الدین در سیستان از 1405هجرى ) = 808در سال 

برطبق روضه الصفا در همین سال  طرف شاهرخ میرزا حکومت میکرد.

تیولدار سیستان ملک قطب الدین به شاهرخ گزارش داد که برادران شاه على 

و غیاث الدین شاه پسر ملک جالل الدین تیولدار فراه متمرد شده سر از 

اطاعت برتافته اند . بنابرین شاهرخ نیروئى را بفراه اعزام و برادران یاغى 

  1 را دستگیر و مجازات کرد.

چنان مینماید که نیروهاى شاهرخ تحت فرماندهى مردى بنام حسن 

جاندار) یا حسین جاندار( براى سرکوبى شورشیان فراه گسیل شده بود که 

بنابر ضبط احیاءالملوک تمامى شاهان و ملوک فراه را بکشت و از آن میان 

خود  جان بسالمت برده ،تنها شاه اسکندر ینال تگین و شاه اسکندر شاه على

را به نزد ملک قطب الدین رساندند. ملک قطب الدین از این قضیه سخت 

ملوک فراه خویشاوندان ما بودند، ایشان » متأثر شده و بر زبان آورد که : 

و فوراً با بزرگان و سران   2 «را بکشتند یقین که باما نیزدر این مقام اند.

م سیستان آمادگى مدبر سیستان در این باب به مشوره پرداخت. چون مرد

خود را بمال و جان در راه دفاع وطن خویش و حمایت از حکومت او ابراز 

داشتند، فرمود که از سرحد اوق در شمال تا حصار طاق و گرمسیرات در 

بنام « زرنج»جنوب ، مردم باستحکام قالع خویش بپردازند و امر داد تا در 

 او سکه زدند. 

رسید و سران و بزرگان خواف و بزودى آوازه این حرکت به اطراف 

قهستان و غور و غرجستان و گرمسیر و کابل و طخارستان)؟( ، مثل امیر 

مودود و شاه اسکندر ینالتگین و شاه اسکندر شاه على بدرگاه ملک قطب 

الدین جمع شدند. چون حسن جاندار ستم و جور کلى به سلسله ملوک فراه 

در شکنجه و آزار داشت ، اوالً براى کرده بود و رعایا و مالزمان ایشان را 
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دفع او ده هزار سوار بسرکردگى شاه محمود برادر کوچک ملک قطب الدین 

بصوب فراه حرکت کردند. چون شاه محمود به نوده فراه رسید، حسن 

جاندار بجانب هرات گریخت و شاه محمود به فراه آمده ستم رسیدگان را 

م کرد. و بعد از راه قلعه کاه را مستحک« قلعه داورى» دلجوئى نموده 

معاودت نمود. ملک قطب الدین فراه را به شاه اسکندر ینالتگین داده همشیره 

خود را نیز بحباله نکاح او در آورد و جانب فراه فرستاد. چون اسکندر شاه 

على نیز بحکومت فراه چشم داشت از سیستان پنهانى به هرات نزد شاهرخ 

 یستان تحریک کرد. رفت و او را به آمدن به س

 

 سیستان در عهد شاهُرخ پسرتیمور : 

شاهرخ پسر تیمور که درحیات پدر حاکم خراسان بود ،بعد از مرگ 

سلطنت کرد. خلیل سلطان در  م( اعالن 1۴0۵هجری )=808پدر در سال 

سمرقند و پیر محمد حکمران زابلستان هردو اطاعت خود را به شاهرخ 

ا پایتخت قرار داد و تا مدت نیم قرن بر ابراز کردند. شاهرخ هرات ر

افغانستان ، گرگان ، مازندران ، سیستان ، و نیشاپور و آسیای میانه حکم 

م( متوجه سیستان 1408هجرى )= 811راند .شاهرخ در ربیع االول سال 

شد و در جمادى االول همان سال قلعه داورى فراه را محاصره کرد و پس 

اه اسکندر حکمران فراه را  دستگیر کرده از بیست روز آنرا گشود و ش

متوجه سیستان شد. چون به اوق ) قلعه کاه( رسید، شاه محمود شاه نصرت 

را به قلعه الش بگذاشت و خودش به برادر خود ملک قطب الدین پیوست . 

چند روز بعد شاه نصرت نیز پس از نبردى مختصر، در بند شاهرخ افتاد ، 

اردوى شاهرخ فرار نموده به خدمت ملک  ولى در عوض شاه اسکندر از

 قطب الدین آمد. 

در این وقت ملک قطب الدین با متحدین خود به آرایش و معاینه 

تعداد سپاهیان سوار به هشتاد هزار میرسید، فرمود که » نیروهایش پرداخت 

هشتاد دروازه در اطراف شهر بگشایند تا هر هزار مرد از یک دروازه بدر 

لشکر شاهرخ به شهر نزدیک گردید، دسته هایى از چابک چون  1 «روند.

                                                 
1
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سواران سیستان با حمالت پى هم و نا بهنگام خود خسارات فراوان مادى و 

معنوى بر دشمن وارد میساختند. چنانکه این امر باعث شد تا شاهرخ از 

محاصره منصرف شود، ولى یکنفر سیستانى بنام جمال الدین مشهور به 

از قومان او را ملک قطب الدین بقتل آورده بود، و او میرساقى که جمعى 

مدتها قبل از سیستان به هرات گریخته بود و در خدمت میرزا شاهرخ 

این هم قسمى از فتح است که کل :» میزیست ، به شاهرخ عرض کردکه 

مملکت را خراب سازیم و بندها را از هیرمند برداریم ]آنوقت[ خود اهل قلعه 

جمعى دیگر نیز نظر او را تأئید   1 «ریر اعلى خواهند آمد.و شهر به پایه س

آوردند و « بند هاونک» کردند و به این صورت اردوى شاهرخ را بر سر

بندى بود که در زمان گرشاسپ بسته شده بود بسنگ و آهک و از آن »آن 

تاریخ هر پادشاه بر آن افزوده بود و آبادى سیستان از او بود. آن بند را به 

صفت خراب کردند که سرکه کهنه بر سنگ میریختند و به میتین فوالد این 

 آبدار مى شکستند. 

چهل فرسخ در هشت فرسخ و بعضى محال دوازده فرسخ از آن بند و 

سایر بندهامثل : بند حمزه بلواخان ) معروف به بند بلبا خان( و بند یکاب ) 

سرابان و بیابان برزره و  امروزه از آن بنام بند یکاو یا یکاب یاد میکنند( که

رامرود و حوض دارا و ُکندر از آنجا آب مى بردند. و آبادى طرف شرقى 

هیرمند بنوعى بود که قلعه زرنج و حصار طاق و مواضع آن تا دِر شهر و 

پشت شهر و چهار کمر شهر و بلکه تا اوق همه عمارت بود کوچه بکوچه. 

تا بلوا خان برفت و همه را  این بند را که اشرف بندها بود، خراب ساخت

  2 «خراب کرد و از آنجا بخشکرود مراجعت نمود و به هرات رفت.

خرابى بندهاى آب از روى هیرمند، قحطى عظیمى را بدنبال داشت و 

مردم خسته و مستاصل سیستان را بشدت ضعیف و ناتوان ساخت .عالوه 

ن ملک قطب برآن زد و خورد هاى محلى و نقاضت هاى ملوک الطوایفى بی

الدین و شاه سلطان بن شاه خسرو بن شاه ارسالن از نبیره هاى ملک 

عزالدین کیانى که از طرف شاهرخ به حکومت سیستان گمارده شده بود و 
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تاخت و تاز هاى نقیب جان بکم در الش و جوین و میر ساقى جمال الدین در 

ن جوین( و جوین و قلعه برونج ) در نزدیکى هاى قوچ و پنج ده در صالحا

چور و چپاول امیر حمزه و حسن جاندار در والیت اوق ، بیش از پیش بر 

چون بندهاى هیرمند همه شکسته بودند و  1 بدبختى مردم سیستان افزود.

دیگر مردم سیستان از دست زد و خورد هاى دشمنان و هواخواهان حکومت 

دها مهار بزنند، سیستان ، موقع نیافته بودند تا مجدداً هیرمند رابا بستن س

بنابرین در بحبوحه این گرفتارى ها، سیالب مدهش هیرمند، یک بار دیگر 

اقتصاد ضعیف مردم را با خاک یکسان نمود و اکثر مزارع و مساکن و خانه 

هاى مردم را سیل برد و براى مدت سه ماه توسط زورق ها بشهر رفت و 

  2 آمد میشد.

ناسبات ملک قطب الدین م( ، م1412هجرى) = 815در اوایل سال 

محمدبا شاهرخ میرزا در اثر وساطت شیخ زین الدین خوافى که از طاعون 

هرات به سیستان آمده بود، بهبودى حاصل کرد و موافقت شدتا پس از این 

در خطبه نام ملک قطب الدین بعد از نام شاهرخ ذکر شود و ثانیاً سکه بنام 

. این شرایط را قبول کرد و دیگر شاهرخ زده شود، نه بنام ملک قطب الدین 

هجرى 821شاهرخ در صدد انتقام وى بر نیامد. ملک قطب الدین در سال 

که از هرات از نزد شاهرخ عودت میکرد، مریض شد و در پانزدهم محرم 

سال حکومت  16ز سالگى بعد ا 53م( به عمر 1419هجرى)= 822سال 

  3 .در سیستان درگذشت

مدت حکومتش نفسى براحت نکشید، زیرا این ملک نیمروز در تمام 

هنوز از مرمت خرابیهاى وارده از دست امیر تیمور برسیستان خالص نشده 

بود که به تحریک دشمنان با مخالفت شاهرخ میرزا روبرو شد و باوجودیکه 

شهر زرنج را به وى تسلیم نکرد، ولى بندهاى آب از هیرمندکه اهمیت 

خراب شد، طوریکه دیگر او هم نتوانست  حیاتى براى سیستان دارد، مجدداً 

به احداث مجدد بندهاى آب موفق شود. و این عدم دسترسى به ساختن بندهاى 

اساسى و محلى بر هیرمند سبب سرازیرشدن سیالب مدهش شد. این سیالب 
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م( درست چار سال بعد از حمله شاهرخ بر 1412هجرى)= 815در 

ن شک کمتر از خرابى هاى سیستان واقع شد و خسارت این سیالب بدو

 وارده بردست سپاه شاهرخ در سیستان نبوده است . 

 

 تالش شاهرخ در  احیاى مجدد سیستان :

هق 822بعد از ملک قطب الدین، ملک شمس الدین على در اواخر سال 

م بحکومت سیستان برداشته شد. از مطالعه سوانح حکومت این 1419=

شکسته نفسى بوده ، بزهد و تقوا  ملک برمى آید که وى مردى نرم خوى و

متمایل و به عمران و آبادى سیستان عالقمند بوده است . همینکه او اداره 

به عمارت مدرسه والیت اشتغال نمود و » امور سیستان را بدست گرفت ، 

چند رود احداث کرد: یکى رود سلطانى که پشت زره بدان معمور شد. دیگر 

این آبادیها « ک شاه على بدان آبادان شد.رود سروستان که سروستان و کول

م( در 1419-20هجریى ) 823هجرى و قبل از شعبان  822در اواخر 

  1.سیستان انجام گرفت

اکثر مواضع در شهر )زرنج( از ممر ریگ روان » همچنان چون 

خراب شد، ملک در باب ساختن شهر نوى ساعى بود تا رأى رزین ملک به 

هللا ( قرارگرفت و آن امالک میران میر عبداموضع میرک ) در قلعه فتح

بود، از ایشان به قیمت واقعى بستد و شهر بنا کرد و آن شهرى بود از ریگ 

دور و به آب هیرمند نزدیک ، در روزشنبه هفدهم محرم سنه سته و عشرین 

م( بناى شهر و دولت خانه و مسجد جامع 1422هجرى= 826و ثمانمایه ) 

نسرا و بازار و حمام و سایر عمارات کردند و و مدارس و خوانق و کاروا

اتمام او به اهتمام مردم ساعى کاردان فرمودند و باندک زمان شهرى شد و 

اندکى حقیربود به  شاه محمود) عم شاه على( نیز از عمارت زیارتگاه که

و قصبه اى در نهایت نزهت و لطافت طرح نمود و  2.محمودآباد رفت

 وس نشان طرح نمود که در هرات از او نشانه عمارت نشیمن و باغات فرد
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  1« بردند.

 

عمارات این شهر هنوز تکمیل نشده بودکه ملک شمس الدین على به 

امر شاهرخ میرزا، مامور فتح غایله قندهار شد و بعد از موفقیت در این 

امر، کلید شهر قندهار را باخود به هرات برد و در ازاء این خدمت ، اوق ) 

در سال   2 شمول جوین( و کیچ و مکران نیز ضمیمه قلمرو او شد.قلعه کاه ب

هجرى ملک شاه على به سفر تبریز رفت و دو سال در آنجا ماند.  838

استادان معمار و نقاش و سنگتراش با خود آورده بودند و » هنگام بازگشت 

سنگ مرمر بسیار از تبریز به سیستان نقل داده شده بود، حمامى ساختند که 

آبگینه فلک چنان عمارتى نبود و دیگر با مشایخ و علما پیوسته هم  در

صحبت بودى. از جمله مدرسه محمودآباد که در زیب و هوا ثانى فردوس 

است و علما و فضال در آن مدرسه به تدریس اشتغال داشتند و قریه شیخ 

وقف   3 لنگ و جارونک شیخ لنگ و آتشگاه را که مجموع چهل برج گویند،

ه فرمود. وقف نامه جات بتاریخ هفتم جمادى الثانى سنه خمس و مدرس

این شخص   4 «م( به قلم آوردند.1441هجرى = 845اربعین و ثمانمایه )

  5 هجرى از دنیا چشم پوشید. 854درسال 

برادر ملک شمس الدین على ، شاه جالل الدین نیز دست کم از برادر 

یر و مدارس و خوانق و قناطر و بقاع خ» و عم خود نداشت ، چنانکه او هم 

مساجد و مشاهد در شهر و والیت انشاء و احداث فرمود و چیزى از ضیاع 

و امالک خود برآنها وقف فرمود. چون تجار امصار و غربا آوازه احسان او 

را به مسامع اقاصى و ادانى رسانیدند، علما و فضال و مشایخ و فقراء متوجه 

                                                 
1
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 معشروف امیشران صشاحب در نیمشروز واقشع مشى باشششدو اطشراف آن مملشو از خرابشه هشاى قشالع و ششهرک هششاى

است که تقریبشاً همگشى درهشم فشرو ریختشه انشد. ولشى خشود ایشن قلعشه کشه مشردم آنشرا چهشل بشرج میگوینشد، بجشز 

 قسمت هاى شرقى و جنوب شرقى آن که تخریب شده بقیه سالم میباشد.
4
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5
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ى اعظم ، جامع محاسن الشیم موالنا سیستان شدند: از آنجمله موال

محمدشیرازى به سیستان آمد و در مدرسه میان شهر که عمارتش اتمام یافته 

بود، ساکن شده اجالس فرمود و مدت دیگر چون بگذشت ، مدرسه بازار 

اتمام یافت . جناب فضایل مآب اسالم ، مال ذى الملک العلما و سلطان فضال 

على عطار که از طاعون هرات به سیستان آمده  زین الملت والدین ، موالنا

بود، بتدریس آن مدرسه مجدداً اجالس کردند و موالناى اعظم افضل ملک 

الحفاظ ، موالنا اصیل الدین کازرونى با جماعت حفظه بتالوت هر روزه و 

تعلیم قرائت در بقعه دیگر مشغول شد و جهت ارشاد و نصیحت خلق ، 

ر محل بقاع و مدارس مطبخ و ضروریات و واعظان ناصح معین شد. و د

خدمه تعیین شد و همه ساله و همه روزه پانصد نفر از فقرا قوت یومیه و 

  1 «کسوت ساالنه مى یافتند. 

یزد. این شخص به زراعت سخت عالقمند و در تجارت نیز دست م

على، نوبت به پسرش ملک یحیى رسید. بعد از حکومت ملک شمس الدین 

ان ابوسعید، نبیره امیر تیموراست و چنان مینماید که او از وى معاصر سلط

دوستان صمیمى سلطان ابوسعیدکورگان بوده است ، چنانکه بعد از مرگ 

شاهرخ همینکه خراسان را متصرف شد، بملک یحیى در سیستان پیغام 

فرستاد و او را به هرات دعوت کرد. ملک یحیى بال معطلى به هرات رفت 

تشئید دوستى خواهر  بوسعید شد. سلطان ابوسعید به خاطرو مهمان سلطان ا

  2 .و او چندى بعد به سیستان بازگشت خود را به نکاح او در آورد

در جنگى که سلطان ابوسعید در آذربائیجان با حسن بیک کرد، ملک 

یحیى با سپاه خود او را همراهى میکرد و چون درین جنگ سلطان ابوسعید 

کشته شد، حسن بیک ترکمان ملک یحیى را که شکست خورده ، اسیر و 

تا مانع سلطان ابوسعید از برخورد با حسن بیک گردد، مورد  کوشیده بود

نوازش قرار داد و چند بلوک از والیت کرمان را بشمول شهر بابک ضمیمه 

   3 سیستان نمود.

 

                                                 
1
 125احیا ء الملوک ، ص - 
2
 130احیا ء الملوک ، ص  - 
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 سیستان پس ازمرگ شاهرخ : 

ه اش اسم( شاهرخ درگذشت ونو1447- 48هجرى ) 851در سال 

بابر میرزا پسر بایسنقر میرزا پسر شاهرخ حکومت خود را در هرات اعالم 

کرد. در همین آوان درسیستان کسى حکمروائى داشت که حاضر نبود از 

هرات اطاعت نماید، بلکه او خود را امیرى مستقل در سیستان به حساب 

گانى میگرفت و این امر، وى را براى درگیرى و تصادم حتى باسلطان کور

 مجبور میساخت ، این شخص ملک معزالدین حسین بود. 

جى ، پى ، تیت ، بحواله منابع دست داشته خود از او به حیث کسى 

که در سیستان به ضرب سکه بنام خود پرداخته یاد میکند و مینویسد: ملک 

معزالدین حسین ) یا حسین شهید در روایات محلى( شخصیت تاریخى است 

ضرب مسکوکاتى بنام خود اقدام کرده بود و دستور داد که که در سیستان به 

خطبه نماز جمعه با حذف تمام اسماء و اعالم درباریان و صاحبان تیول بنام 

شخص خودش خوانده شود. به عالوه او شهر و قلعه فتح را بسیار مستحکم 

و استوار نمود. با این حال او غیر محبوب بود، زیرا مردى جبار و ستمکاره 

بود که رعایاى خویش را با سخت گیرى هاى نا مشروع و رفتار توهین  اى

آمیز از خود متنفرو بیزارساخته، وگروهى از مردم را بدون اثبات جرم و 

 گناه بدست مرگ سپرده بود. 

وقتیکه امیربابر پسربایسنقر میرزا اوضاع و احوال خویش را 

هى امیرخلیل م( نیروئى را به فرماند1454هق =859استوارکرد، در)

دارد.  هندوکه، اعزام داشت تا امیر سیستان را به تسلیم و اطاعت از وى وا

اما نیروى اعزامى بابر میرزا توانائى سرکوبى ملک حسین را نداشت و از 

طرف ملک حسین باشکست مواجه و عقب زده شد. فرمانده سپاه بابر براى 

و تحت نظر امیران و تقویت خود نیروى تازه دم به یارى طلبید. این نیر

سردارانى چون : اویس ترخان ، حسین جاندار و دیگران به یارى امیرخلیل 

هندوکه شتافتند و با کمک این سپاه امیر خلیل توانست ملک معزالدین حسین 

را از پیش بردارد و تا قلعه فتح به عقب راند. نیروهاى مهاجم سیستانیان را 

ستانیان به جنگ میدان بیرون آمدند و به محاصره کشیدند، ولى سرانجام سی

در بیرون قلعه جنگى شدید رخ داد که در نتیجه سیستانیان متحمل تلفات زیاد 

گردیدند. ملک حسین که رعایایش از اودلى پرخون داشتند، خود را در 
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مضیقه و تنگنا دید و از این روى دارالحکومه ) قلعه فتح( را ترک و به 

( فرارکرد و در آنجا در میان نیزارپناه گرفت و جزیره اى در زره)گود زره

 لشکریان او منهزم و متفرق شدند. 

امیر بابر، سیستان را به امیرخلیل هندوکه ، به عنوان تیول بخشید و 

سیستان در تحت تصرف حاکم جدید قرارگرفت . مگر ملک حسین هنوز 

یک بار برآمد و  نفوذى در سیستان داشت و بنابرین در صدد تدارک نیرو

دیگر بخت خود را در مقابله با حاکم جدید آزمود، ولى جز شکست نصیبی 

نداشت و قوتهاى او پراکنده شدند و خودش نیزبه علت کردار نامناسب با 

مالزمش کشته شد و سرش بحضور امیر خلیل هندوکه آورده شد و امیر 

 خلیل از ناحیه ملک حسین فارغ البال گردید. 

این حوادث را از روى روایات محلى بدست روضه الصفا جزئیات 

میدهد: برطبق این کتاب ، به دنبال آنکه ملک حسین بوسیله قشون امیر خلیل 

تن از  4یا  3هندوکه، منهزم شده بود، با برادر مهترش شاه قطب الدین و 

مالزمان عازم کیچ و مکران شد. در طى سفر ملک حسین یکى از مالزمان 

وا و گستاخ و کینه جوبود از اسپ پیاده کرد و خود را که شخصى بى پر

مرکب وى را به دیگرى داد. شخص محروم از مرکب بشدت خشمگین و از 

این بى عدالتى که دیگران سوار و او پیاده طى طریق میکرد، کسل و متفکر 

بود. در میانه شب زمانى که این مرد به محل اطراق رسید، دید که هرکس 

، پس او هم بفکر انتقام رفته است وابى عمیق فرواز فرط خستگى راه در خ

افتاد و در تاریکى شب سر ملک حسین و برادرش شاه قطب الدین را از تن 

جدا کرد و واپس به سیستان نزد امیر خلیل هندوکه برگشت. امیرخلیل 

این حادثه خوشنود شد. پس از آن امیر خلیل هندوکه ، به توسعه  هندوکه از

و قلمرو اقطاع خود را تاحوالى قندهار و مرزهاى تیول خود پرداخت 

  1هندوستان وسعت داد.

بهرحال در سیستان هنوز از خاندان کیانى بى شمار کسانى بودند. امیر  

خلیل هندوکه براى اینکه بطور کامل روح و روان مردم را درهم شکند، 

دست  خوى خونخوار و بیرحم ذاتى خود را با شدت زیاد به مردم نشان داد و

                                                 
1
 124، ص 1تیت ،سیستان، ج  - 



 405                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

به کشتار وسیعى در سیستان زد و رؤسا و سرکردگان را همچون دشمن به 

دست مرگ سپرد تا اینکه مردم اجباراً به ترک خانه و کاشانه خود پرداختند 

و بخش عمده سیستان نامسکون و به وضعى نابسامانى درآمد. شبکه آبیارى 

کشاورزان نیز  و نظامات مربوط به آن مختل گردید و از عمران افتاد، زیرا

 از ترس جان بنواحى دیگرگریختند. 

م( سلطان ابوسعید تیمورى نوه شاهرخ 1460هق ) 864در سال 

میرزا ، توجه خود را بسمت سیستان و شاه یحیى که به لحاظ فتوت ، 

شجاعت و سخاوت از همه همشهریان، اقران و خانواده خود باالتر و 

شناخته میشد، معطوف نمود.  متمایزتربود و به عنوان حکمران سیستان

ً آن پادشاه فرامینى ساى صادرکرد که برخى از سرداران و رؤ عالوتا

ند و آن ناحیه را از سپاهش در رأس نیروى قوى باید به سیستان روانه شو

امیر خلیل هندوکه انتزاع کنند. چون مقدارى مسافت طى شد، این  زیر سلطۀ

که یکى از آنها به نزد امیر خلیل سران به مشورت نشستند و تصمیم گرفتند 

رفته و او را به تسلیمى وادارد، اما در این احوال خبرهاى بدى از اوضاع 

مازندران به سلطان ابوسعید رسید و خود را مجبور دید بدانسو حرکت نماید، 

بنابرین لشکرى را که راهى سیستان بود، فراخواند تا یکجا با او روانه 

 مازندران گردند. 

خلیل هندوکه، با اطالع از اینکه سلطان ابوسعید بقصد مازندران ، امیر

د و بسوى هرات نیروئى از مردان سیستانى گرد کر هرات را ترک کرده ،

م( به هرات رسید 1460مى  14رمضان همان سال )  12روى آورد و در 

و بال درنگ به محاصره دروازه هاى عراق ، فیروزآباد و خوش پرداخت . 

ام سخت کوشیها در حمله به شهر ناکام گردید. سرانجام از بیم مگربا تم

بازگشت سلطان ابوسعید از مازندران، هراسان از محاصره دست کشید و از 

هرات تا مرزهاى سیستان بدون توقف یکسره تاخت . سلطان ابوسعید در 

حین بازگشت بسمت هرات درجام بود که ازحوادث رخ داده و عقب نشینى 

اخ با خبر گردید. از هرات نیرویى براى قلع و قمع امیرخلیل آن امیرگست

رهسپار گردید، اما رهبر این نیروى اعزامى دوست قدیمى امیر خلیل بود، و 

او دوست خود را به اطاعت از اقتدار و سلطه سلطان ابوسعید ترغیب کرد 

و وى هم پذیرفت. شاه از امیر خلیل بخوبى پذیرائى کرد و باصرف نظر از 
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طا و جریان سابق مجدداً جزو خدمه دولتى محسوب گردید، اما براى خ

حکومت بنواحى سرحدى به بلخ فرستاده شد و بدین طریق سیستان و نواحى 

 مجاور آن از چنگ استبداد امیرخلیل هندوکه نجات یافت . 

با وجودى که سیستان به عنوان سیورغال به ملک نظام الدین شاه 

ن و پایه ملوک از این زمان ا وضع و احوال و شأطا شده بود، امیحیى اع

بسیار دور و متفاوت با آباء و اجداد شان بود. ملک یحیى اکثراً در شهر 

بابک کرمان و بلوک شبانکاره مى بود و میر سید احمد بعنوان سپاهساالر او 

در سیستان با پنج پسر خود که هرکدام در یکى از والیات سیستان مسئول 

ودند، مردم سیستان را براثر ظلم و ستم خود بستوه آورده بودند. رتق و فتق ب

 میگویند این شخص روى انگشترى خود این بیت را نقرکرده بود: 

 همچو نهنگ پردل و چون اژدها دلیر        

 سید احمدمبارز محمود یار شیر

ملک یحیى از ستم و جور میر سیداحمد بر مردم سیستان مطلع شد و 

قالع سرحد و مکران حرکت کرد. میرسید احمد نیز از  به عزم تسخیر

سیستان به آنسو رفت. ملک یحیى تصمیم داشت میرسیداحمد را دستگیرکرده 

گوشمالى بدهد، ولى میر سیداحمد از موضوع بوئى برده بدون مالقات با 

ملک یحیى همراه پسران خود به هرات گریخت. در این هنگام سلطان حسین 

اختیاردار هرات شده بود و میر سیداحمد نزد او از ملک میرزا بایقرا ، 

یحیى به شکایت برخاست و او هم پسر خود بدیع الزمان میرزا را به سیستان 

ملک یحیى در اثر مشورت بزرگان سیستان بدون مقابله با بدیع  1مامورکرد.

الزمان میرزا، شهر را گذاشت و به سرحد و مکران رفت و سه سال بعد در 

به سیستان حمله آورد، ولى پس « گودزره»قاضاى مردم اطراف اثر ت

 ازجنگ مختصر در کنار هیرمند شکست خورده به مکران بازگشت . دو

سال بعد نیز به عزم تسخیر سیستان به حرکت آمد، ولى بازهم موفقیتى 

 63م( به عمر 1480هجرى ) 885بدست نیاورد و سرانجام در شعبان 

مت درگذشت . از او سه پسر ماند: ملک محمد سال حکو 43سالگى پس از 

                                                 
1
 ببعد 138احیاء الملوک ، ص  - 
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سلطان ابوسعید  از همشیرۀ  1 از یک مادر سیستانى و ملک سلطان محمود

  2کورگانى و ملک شاه على.

پس از مرگ ملک یحیى پسر بزرگش ملک محمد به حکومت نامزد 

، برادر خوردتر و به امور حکومت عالقه اى نداشت شد ولى چون آدم ساده

ک سلطان محمود را به این کار نامزد کرد که دوران حکومت او از خود مل

مصادف به ظهور صفویان ایران است و ما در فصل سیستان در عهد 

 صفویان در موردش سخن خواهیم زد. 

 

 ع فراه:وض

کشی  والیت فراه وبلوک اسفزار) یاسبزوار( هردو درمسیر قشون

 متضرر لشکرکشیها نگ وبسوی سیستان قرارداشتند وطبعاً از ویرانیهای ج

هجری،  شده اند. پس از آنکه ملک غیاث الدین ُکرت، در اوایل قرن نهم

ار نابود و پسرش را در هرات به زندان ملک قطب الدین را از اسفز

انداخت، از ملوک فراه به عنوان یک خاندان حاکم، ذکر نمى شود. با این 

انى و روز بهى قرین حال اوضاع سرزمین آنها براى مدتى کوتاه با کامر

بود. ظاهراً انحطاط و تباهى آن به امیر خلیل هندوکه نسبت داده مى شود. او 

به دفعات چه شخصاً و چه توسط عمال و اعضاى خاندان خود این شهر را 

مورد هجوم و یورش قرار داده و نه بار آنرا غارت کرده است. ارگ درون 

ینکه مردم با استفاده از فرصت شهر مدتهای دیر معمور نگهداشته شد، تا ا

، جمع شده و بدلخواه آنرا چاپیدند و انى که ارگ غیر مسکون گردیده بودزم

 غارت نمودند. 

هق( شنیده بود که در ازمنه  898مولف روضات الجنات ) تألیف در 

دکان و مغازه وجود داشت که این  1200سابق در بازار اصلى سبزوار تنها 

ى که در محالت مختلف شهر و یا نواحى اطراف آن رقم شامل سایر دکاکین

بود، نمى شد. تباهى و خرابى شهر که در روزگار این مولف حادث شده 

                                                 
1
هجششرى از خششواهر  866ملششک شششاه حسششین مینویسششد کششه ملششک سششلطان محمششود بششن ملششک یحششى در سششال  - 

 (131سلطان ابو سعید بدنیا آمد. )احیاءالملوک ، ص 
2
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بود، در نتیجه تجاوزات ممتدى بود که امیر خلیل و یاران او مرتکب 

 گردیدند. 

سا و حکام ون مردم سیستان بشدت به خاندان رؤساکنان فراه همچ

، از این روى به حکومت سخت ظالمانه امیر خلیل محلى خود پیوسته بودند

هندوکه و لشکریان او تن در نمى دادند و تابع نمى شدند. امیر حسین جاندار 

ریافت که تا زمانى که بعد از خرابى و تباهى سیستان، حاکم فراه شده بود، د

نمایندگان خاندان شاهان در آنجا باقى باشد، مردم این ناحیه  که یک تن از

یرا نخواهند شد، پس نقشه یى طرح ه و اقتدار وى را بعنوان حاکم پذطسل

کرد تا آن خاندان را از ریشه نابود کند. بنابرین او همه اعضاى آن دودمان 

را با مکر و حیله در یک محل دعوت کرد وسپس همگى را بدم شمشیر 

دوام داشت با یک گذاشت و بدین ترتیب سلسله ایکه براى چندین قرن 

ناجوانمردانه مضمحل گردید. گفته میشود که پس از قتل نابخردانه  و ضربت

عام شاهان فراه ، امیر اویس ترخان همه اشراف و بزرگان و اصیل زادگان 

فراه را بخدمت فراخواند و پس از تسکین بیم و وحشت آنها، تمایالت خود را 

داشت، اما ساختن همگى آنها و اعطاى چند رتبه اعالم   1 "ترخان"مبنى بر 

موالنا محمدشاه فراهى که در آنجا حضور داشت، به نیابت از همشهریان 

  2خود این امتیاز را رد کرد.

 898مولف روضات الجنات متذکر میگردد که تا زمان تألیف کتابش )

هق( یکتن از بقایاى این خاندان بنام شاه اسکندر حیات داشت که با مال و 

نماینده این خاندان در عصر شاهرخ ، شاه  منال زیاد روزگار میگذرانید.

اسکندر ینال تگین نام داشت که همواره با صاحب تیول و ارباب خویش در 

شاه اسکندر ینال تگین از اوالده و احفاد ملک تاج الدین ینال  3 ضدیت بود.

تگین بود که بکمک براق حاجب از کرمان بر سیستان تسلط یافت و فراه را 

. بسیار احتمال دارد که تاج ساخت ه و مقر ادارى خوددارالحکوم ظاهراً 

م( با زنى از 1225هق ) =622الدین ینال تگین پس از غصب سیستان در 

                                                 
1
لقبى بود که بهرکه داده میشد ، میتوانست تا ارتکاب نه جرم از کیفرو بشاز خواسشت ترخان یا ترخانى ،  - 

 حاکم و قاضى معاف باشد.و نیز هروقت اراده کند، بدون رعایت نوبت بحضور شاه باریاب گردد.
2
 126تیت ،همان اثر، ص  - 
3
 127تیت ،همان اثر، ص  - 
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خاندان ملک عثمان کیانى ازدواج کرده و بدین طریق خودش را عضوى از 

هجرى ملوک فراه همگى  898سال  تاته است.خاندان ملوک سیستان ساخ

 اند.خوانده میشده نام یا لقب ینال تگین ب
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 هشتمفصل 

 

 سیستان در عهد صفویان و نادر افشار

م(1747 -1510 ق/916-1160)  

 
 

 

 صفوى : سیستان در دورۀ

م( دولت صفوى ایران توسط 1502در اوایل قرن شانزدهم میالدى)

نبردى  این دولت ، پس از سال بعد 8شاه اسمعیل صفوى پایه گذارى شد. و 

خونین محمدخان شیبانى موسس دولت شیبانى اوزبک را در مرزهاى هرات 

از میان برداشت و هرات که سه سال قبل زیر سلطه دولت شیبانى قرار 

 م(.  1510ق =916گرفته بود، در تصرف دولت صفوى درآمد)

م ، ملک 1480هق =  885پس از مرگ ملک یحیى کیانى در سال 

یى کیانى ریاست ملوک و مردم سیستان را متقبل محمد، پسر بزرگ ملک یح

وتى به افتخار بزرگان قوم خود شد، ولى چون مردى استراحت طلب بود، دع

را برسر ملک سلطان محمود برادر « ملک الملوکى»تیب داد و دستار تر

 کوچکتر از خود گذاشت و تبریک گفت .

عهد حکومت ملک سلطان محمود با تاسیس دولت صفوى مصادف 

ست و چون جوان فعال و پرانرژى بود ، بزودى در میان اقوام و طبقات ا

مختلف سیستان نفوذ کرد و در صدد برآمد تا اولتر نفوذ امراى خارجى را 

از سیستان حذف کند. زیرا بعد از بدیع الزمان میرزا، دو سال میشد که 
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شخصى بنام شاه منصور بخشى نماینده حکومت شاه بیک خان اوزبک والى 

 1هرات، برسیستان تسلط یافته بود.

م( ملک سلطان محمود از گرمسیرات 1507هجرى ) 913در سال 

مکران به عزم هرات حرکت کرد و در راشکک مقابل قلعه فتح نیمروز 

او را تشکیل میدادند. محافظ  مسلح گارد اردو زد. در اینجا دو هزار مرد

واند بر شاه منصور اوضاع سیاسى سیستان، دریافت که میت اوبا مشاهدۀ

. نیمه شبى توسط سل و توتین ) قایقهاى محلى بشکل وفیق یابدبخشى ت

سیگار( نیروهایش را از هیرمند عبور داد و هنگام نماز صبح با قواى شاه 

منصور بخشى به نبرد پرداخت و تا ظهر همان روز شاه منصور اوزبک 

  2 د.در جنگ کشته شد و ملک سلطان محمود به شهر داخل گردی

از مطالعه شرح این وقایع معلوم میشود که مقر حکومت در دست 

راست هیرمند در محل قلعه فتح واقع بوده است . در این قسمت سلسله 

پلنگى و  خرابه زار وسیعى موجود است که بنام خرابه هاى سرخ گنبد و

 حوض و مدرسه ملک حمزه معروف اند. 

منصور بخشى ، در سال  ملک سلطان محمود، پس از پیروزى بر شاه

م( به هرات بدیدن شاه اسماعیل صفوى که تازه  1510هجرى )  916

                                                 
1
سیستان، به اهتمام دکتور منوچهر سشتوده ، تهشران  ملک شاه حسین سیستانى، احیاء الملوک در تاریخ - 

، بنششابر تششاریخ مختصششر افغانسششتان ،ظششاهراً ایششن شششاه بیششک غیششر از شششاه بیششک پسششر امیششر  139ص،  1344

ذوالنون ارغون است که در زمان سلطان حسین میرزا بایقرا حکمشران غشور و زمینشداور بشود. وى در سشال 

ودرى را مطیع گردانید و در ازاى آن حکومشت فشراه و قنشدهاررا میالدى قبایل هزاره نک 1498هق = 904

م دختششر خششود را بششه بششدیع الزمششان میششرزا داد و او را در عصششیان 1496هششق=902بدسششت آورد . او در سششال

برضد پدرش یارى نمود تا آنکه سلطان حسین مجبور ششد پسشر را در سشلطنت خشود ششریک و نشام او را در 

سششلط داشششته باشششد. در همششین وقششت ارغششون از قنششدهاربر سیسششتان حملششه بششرد و خطبششه ذکششر نمایششد و بششر بلششخ ت

م( و دامنششه نفششوذ و تسششلطش از قنششدهار تششا سیسششتان وبلوچسششتان گسششترش 1496سیسششتان را نیششز بگرفششت )

یافشششت. ارغشششون در جنشششگ باششششیبانى خشششان در هشششرات کششششته ششششد، و قلمشششروش بشششه دو پسشششرش )ششششاه بیشششک و 

و از قندهار تا دریاى سند حکم میراندنشد و بشا محمشدخان ششیبانى بعشد از فشتح محمدمقیم ارغون( ماند و آن د

هق( از در صلح و تسلیم پیش آمدند و به حکومت خود در آن نشواحى ادامشه دادنشد. 913) 1507هرات در 

( امشا بنشابر غبشار، پشس از تسشلط محمشدخان 196- 195) تاریخ مختصر افغانستان ، چشاپ دوم پششاور، ص 

رات و فششراه ، در سیسششتان شخصششى بنششام سششلطان علششى حکومششت میکششرد. کششه اطاعششت خششود را از شششیبانى برهشش

دولششت شششیبانى هششرات کتبششاً ابششراز داشششت و درسیسششتان ابقششا گردیششد.)غبار ، افغانسششتان در مسششیر تششاریخ ، ص 

273) 
2
 145- 140احیاء الملوک ، ص  - 
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هرات را پس از کشتن محمدخان شیبانى گرفته بود، رفت. شاه صفوى در 

حالى که ظاهراً حکومت او را مورد تائید قرارداد، دو نفر از وابستگان خود 

روى هزار نفرى از بنام هاى میر پیرقلى و شاه قلى را در رأس یک نی

ترکمانان به سیستان فرستاد و ظاهراً چنین وانمود کرد که در تحت اوامر 

ملک سلطان محمود عمل نمایند، ولى درواقع آنها خود را اختیاردار کل 

سیستان میدانستند. همانطورهم شد. میر پیرقلى که بزودى داماد ملک سلطان 

امور کلى و جزئى سیستان  محمود نیز شده بود، مدت ده سال مستقالً در

دخالت داشت . باالخره مردم سیستان از بى بند و بارى این دوقلى هاى 

صفوى به تنگ آمدند و جمیع میران و یاران و پاداران زره ، گود زره ، 

رامرود و سرحد ، نزد ملک سلطان محمود که دراین وقت مصروف اعمار 

ى خواستند تا مردم را از قلعه بزرگ تره قون )یاتراخون( بود آمده از و

جور و ستم این دوقلى هاى صفوى نجات دهد، در غیر آن یا دست به 

عصیان خواهند زد یا از سیستان بیرون خواهند رفت. ملک سلطان محمود، 

میرپیرقلى را که دامادش نیزبود، از وظیفه اش عزل کرد و معاشى براى او 

ند مجدداً نزد شاه اسمعیل تعیین نمود، ولى میر پیرقلى و شاه قلى خواست

بروند، اما ملک سلطان محمود آنها را به گرمسیر فرستاد تا شکر رنجى 

ایجاد نشود و خود مستقیماً امور سیستان را بدست گرفت و ضمناً چون نقباى 

زره و میران آنجا را دولت خواه خانواده خود مى دید وکالت را به امیر 

و خودش  1 لک بود، واگذار شد.محمد محمود که از خوردى سفره چى م

قلعه تره قون را مقر خود قرار داد. ملک سلطان محمود عالقه زیاد به 

 تعمیرقالع داشت و در زمان او چند قلعه معروف آباد شد. 

در این مورد ملک شاه حسین سیستانى مؤلف کتاب احیاءالملوک و 

 معاصر ملک سلطان محمود مى نویسد: 

که در میانه سرابان و رامرود و بر  -اول قلعه تره قون » 

زره واقع است و آب رودخانه رامرودى زراعت حوضدار و کندر و 

زره و رامرود از آن رودخانه میشود، برگرد آن قلعه محیط است و 

آن قلعه دوازده جریب است. طرف مغرب و جنوب کوه است و 

                                                 
1
 148احیاء الملوک ، ص  - 
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برفراز آن کنگره است و عمارت نیز طرح کرده اند و طرف شمال 

مشر ق دو نیزه بلند کوه است که مسطح کرده اند و دور او را  و

دیوار کرده اند ، میان دیوار ها بخاک انباشته اند که اگر احیاناً 

توپ بربلندى نصب کنند و بر قلعه زنند کار نکند. و در آن قلعه 

چاه آب شیرین است و بغایت راست مزه و پایاب فرو برده اند که 

خورد و میگذرد، آب روان برمیدارند. آن چون آب برکمر قلعه می

قلعه به حسب استحکام و خوبى هوا نظیر ندارد و بالطبع شادمانى 

در گل او سرشته اند. و دور این قلعه آسمان آشیان را بدین نوع 

هموار کرده بودند که استادان سنگ تراش را از کنگره او به 

و بیست سال در زنبیل ها آویختى تا دور او را به مرور تراشیدند 

   1 «آن قلعه استادان کار کردند.

دور این قلعه ، قصبه اى ترتیب داد که به حسب » همچنان 

در زمان  2 «بازار و آبادى شهرى شد که در آفاق نظیر نداشت.

حمله شیبانیان برسیستان در این قلعه بیش ازهفتاد هزار خروار 

ن را کفایت گندم ذخیره بود که شش هفت سال مصرف تمام سیستا

  3 کرد.

دیگر قلعه فتح : که در قدیم بر زبرتلى ، قلعه اى ساخته » 

ملک الملوک ) ملک  مشهور بود.« قلعه سپاهان»بودند و به 

سلطان محمود( به موالنا محمدى کدخداى سرابان رجوع کرد و شاه 

جالل الدین خواهر زاده خود را نیز برآن گماشت که قلعه را 

دیگر اضافه قلعه سپاهان کردند. آن نیز بر زبر  ساختند. پنج جریب

پشته اى است درکمال رفعت در میان بلوک سرابان که به حسب 

آب روان و خوشى بوستانها ، بهترین بلوکات سیستان است و آن 

   4.« ى بر دور او محیط شدهچاه و پایاب دارد و خندق عمیق

                                                 
1
  144احیاء الملوک ، ص  - 
2
 145احیاء الملوک ، ص - 
3
 145 -526 -احیاء الملوک ، ص - 
4
  145احیاء الملوک ، ص  - 
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گذشته  او نمودار شکوه روزگاران« برج مثمن»قلعه فتح که 

روز قرار دارد و از یماست، در ساحل راست رودخانه هیرمند در ن

قلعه تره قون که امروز اهالى آنرا )تراخون( تلفظ میکنند، بنابر 

گفته ملک شاه حسین سیستانى زیاده از ده فرسنگ شرعى فاصله 

م( به بلوک سرابان وابسته بوده 16و در آن روزگار )قرن   1دارد.

 است .

عه یى که بطرف شمالى شهر سیستان است و دیگر قل» 

بسعى عمده االمرا امیر محمد) جانشین میر پیرقلى داماد ملک 

بفرموده ملک « بزمان»سلطان محمود( سرانجام پذیرفت . و قلعه 

نیز در کنار هیرمندو میان   2الملوک اتمام پذیرفت و قلعه تاغرون

رح قلعه شد جنگل پشت زره اتمام یافت و در موضع تمین سرحد ط

و آب او را بیرون آوردند، اما انجام نیافت و قلعه الدز درسرحد 

سیستان استحکام یافت، و در جارونک قلعه شاه على بساخت در 

دور عمارت خویش، محل نزول حوادث )ازبکان( شاه على و شاه 

محمود آنجا مى بودند. و قلعه برتک خسم)ظاهراً قلعه برینک در 

هاى جوین ، زیر نیه باشد( بفرموده شاه ابو  شمال سیستان نزدیکى

اسحاق اتمام یافت .و سیستان را به حسب استحکام ظاهر بنوعى 

ساختند که عقل عقال را اعتقاد چنان بود که هرگز خللى بدان ملک 

  3 .«راه نخواهد یافت 

مردمدارى و روش حکومت ملک سلطان محمود در دورانى که 

سیستان قوس صعودى خود را مى پیمود، روابط فئودالى در چهار سمت 

ً نمونه بوده است، چنانکه در روزگار این ملک بسیارى از مردم  واقعا

سیستان از یک نوع بیمه اجتماعى وسیع برخوردار بوده اند. و اکثر ملوک و 

میران و پاداران و سادات و مشایخ و قضات و نقباء و سپاهساالران و غیره 

 شتند: از حکومت ، نان راتبه دا

                                                 
1
 526احیاء الملوک ، ص  - 
2
 (526قلعه تاغرون در جزیره پشت زره محل توطن عظما و میران بود) احیاء ص  - 
3
 146احیاء الملوک، ص - 
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اعلى سه نان ، و اوسط دونان و تا یک نان ، هرکس »

وظیفه )استحقا ق( داشت . اگر تا پنج سال کسى بجایى میرفت، 

محل )موقع( آمدن ، آرد و روغن پنج ساله را برآورد کرده میدادند 

و این قاعده همیشه مستمر بود وکفن اموات از اعلى و ادنى از 

سى و ماتم اهل سیستان سرکار خاصه مقرر بود و خرج عرو

ازسرکار خاصه داده میشد. پیرایه طال و نقره که بیوه زنان را 

درکار بود،محلى ) وقتى( که دختر خود رابه شوهر میدادند، به 

خدمت شریف ملک آمده ، فراخور حال هرکس، جواهر و طال 

مقرر میفرمود و انعام ملک عام بود و هیچکس از هیچ گروه نماند 

  1.« ال و اقطاع و الطاف بیدریغ ممتاز نگردیدکه به سیورغ

به این ترتیب وقتى تاریخ را ورق مى زینم ، مى بینیم که سیستان هم 

روزى از خود حکومتى دلسوز و عادلى داشته و در سایه حمایت مردى که 

توانسته بود نظم جدیدى در روش مردم دارى و حکومت ایجاد کند، چنان 

 2 «قافله هاى ده هزار اشترى از آنجا میگذشتند.» ه امنیتى بهم رسانیده بودک

ولى متأسفانه که آبادى و شهرت سیستان همواره بالى جانش بوده و این 

بارهم، این امنیت و آرامش دیر نپائید. با آمدن حکام قزلباش و افشار و بعدتر 

لشکر هاى ازبکان ماوراءالنهر، بالیى بر سرمردم سیستان نازل کرد. نا 

و قتل و غارت و خراب کردن قلعه ها که تنها پناهگاه سیستانیان بود، امنى 

مضمون عمده تهاجم اقوام بیگانه براین دیار بود. اما باز هم جنبش ساکنان 

آن دیار را براى بقا وادامه حیات میتوان در تعمیر و مرمت قلعه ها و احداث 

رفت ، احساس خندق هاى عمیق که بهترین وسایل دفاعى آن زمان بشمار می

 کرد. 

قبالً اشاره کردیم که مردم سیستان از روش کار میر پیرقلى ، وکیل 

جان آمدند و از ملک سلطان محمود ه شاه اسمعیل صفوى در سیستان ب

خواستند باین وضع خاتمه بدهد و او هم بخاطر آرامش اوضاع ، میر پیرقلى 

و بعدها بگرمسیر  را که دامادش میشد، از وکالت امور سیستان معزول کرد

                                                 
1
 128همان اثر، ص  - 
2
 220همان اثر، ص  - 
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فرستاد و بدین ترتیب مردم سیستان موقع یافتند تا چند سالى براحت نفس 

بکشند، ولى همینکه شاه اسماعیل فوت کرد و طهماسب میرزا بر تخت 

سلطنت ایران قرار گرفت ،برادر طهماسب میرزا، سام میرزا که والى 

بدست نیاورد و هرات بود، به قصد تسخیر قندهارحرکت نمود، ولى موفقیتى 

 1از سپاه کامران میرزا بابرى شکست خورده به سیستان عقب نشینى کرد.

ملک سلطان محمود از وى پذیرائى مجلل نمود، اما چون میانه سام میرزا و 

طهماسب میرزا چندان خوب نبود، از این استقبال ملک سلطان محمود وقتى 

براى نظارت امور  طهماب میرزا مطلع شد، ناراضى شد و بنابرین وکیلى

 سیستان از جانب خود فرستاد.

این وکیل احمدسلطان افشار نام داشت که عالوه برامر وکالت سیستان  

از جمله چهارده بلوک سیستان ، گرمسیر، خاش، خشکرود) مناطق شمال 

خاشرود( و نیه بندان به او تعلق میگرفت . و بقیه ده بلوک دیگر به ملک 

بود. ملک سلطان محمود از این عمل شاه طهماسب سلطان محمود داده شده 

احمد سلطان افشار با خوف و هراس   2آزرده شد و از سیستان به هند رفت.

وارد سیستان شد و چندان پذیرائى از او بعمل نیامد. جریان را فوراً به شاه 

 طهماسب نوشت و شاه از عملى که انجام داده بود، پشیمان شد. 

ن محمودکیانى از هند به قزوین بازگشت و پنجسال بعد ملک سلطا

سال حکومت در قزوین درگذشت .  43سالگى پس از  79سالى بعد در سن 

پس از ملک  3جسد او را به سیستان نقل دادند و در کوه خواجه دفن کردند.

م( اداره سیستان بدست حکام 1577هجرى )= 985سلطان محمود تا سال 

ه کاسه سر آب دادند. هشت سال اول را قزلباش بود که مردم سیستان را ب

بعدعزل شده به هرات رفت . احمدسلطان شاملو در سیستان حکومت کرد و 

م( ، همایون 1544هجرى)= 951احمدسلطان شاملو در سال  در دورۀ

براى   4 پادشاه هند وارد سیستان شد و سر انجام بعزم ایران به هرات رفت.

و در سیستان حاکم بود و چون مردى پنج سال بعد از او محمدسلطان شامل

                                                 
1
 8تاریخى ، سال دوازدهم ، شماره چهارم ، ص  مجله برسى هاى - 
2
 143احیاء الملوک ، ص  - 
3
 157احیاء الملوک ، ص  - 
4
 308، احسن التواریخ ، ص 245، ص  1284اکبرنامه یا آئین اکبرى ، از ابوالفضل ، طبع هند،  - 
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خشن و ظالم بود، عده اى از مردم سیستان از او به اصفهان استغاثه کردند 

و شاه طهماسب او را بدست مردم ستم دیده سیستان سپرد تا قصاص شود، 

ولى مردم سیستان جوانمردانه از خون وى در گذشتند و او را بخشیدند. 

 آمد که مردى نرم خوى و مردمدارى بود.سپس صافى ولى خلیفه به سیستان 

1   

بعد از او سیستان در اختیار دو تن از برادرزادگان شاه طهماسب ، 

بنامهاى سلطان حسین میرزا و بدیع الزمان میرزا فرزندان بهرام میرزا، 

شد و  قرارگرفت . سه سال بعد سلطان حسین میرزا والى قندهار و زمینداور

یمروز باقى ماند. بدیع الزمان میرزا بروش حکومت بدیع الزمان میرزا در ن

شاه طهماسب در آخر   2 میداشت. مردم دارى بلد بود و خاطر مردم را نگه

بدیع الزمان   3 عمرش ، تیمورخان را با پانصد سواربه سیستان فرستاد.

میرزا از این عمل عمش مکدر شد و در صدد برآمد تا تیمورخان را از میان 

ین میان مرگ شاه طهماسب را از تخت ایران در ربود و شاه بردارد. در ا

اسماعیل دوم بجاى پدر نشست و با کشتار عده یى از شهزادگان صفوى، 

کس به سیستان فرستاد تا بدیع الزمان میرزا را نیز از میان بردارد. آن 

شخص به همدستى تیمورخان ، بدیع الزمان را با طفل شش ساله اش که 

قتل آورد. مردم سیستان از استماع این خبر متأثر ه ام داشت ببهرام میرزا ن

، قاتل طفل شش ساله را دستگیر و در ه هیجان آمدند و جوانى بنام قاسمشده ب

  4میان بازار در انظار مردم تکه تکه کرد.

، تیمورخان برسیستان حکمروا بود و همینکه در عهد شاه اسمعیل دوم

ه محمدخدا بنده بر تخت سلطنت ایران شاه اسماعیل دوم در گذشت و شا

جلوس کرد، مردم سیستان بر تیمورخان شوریدند و تیمور از سیستان 

 گریخت و سیستان دوباره بدست مردم و ملوک کیانى قرار گرفت . 

سال حاکمیت صفوى  42ملک شاه حسین سیستانى مینویسد که پس از 

یار ملوک کیانى و م( ، سیستان دوباره در اخت1577هجرى )= 985بتاریخ 

                                                 
1
 ببعد 162احیاء الملوک ، ص  - 
2
   165احیاء الملوک ، ص - 
3
 1 92احیاء الملوک ، ص - 
4
 193احیاء الملوک ، ص  - 
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بن ملک حیدرکیانى، زمام  شاهان عجم قرار گرفت و ملک نجم الدین محمود

گرفت و خطبه و سکه بنام خود زد.  امور سیستان را در کف با کفایت خود

و از مکران تا نیه بندان و اوق و خشکرود و رودبار و گرمسیر و خاش به 

شى که پس از اظهار مگر رئیس مؤمن خا  1اطاعت از او گردن نهادند.

تبریک بملک نجم الدین محمود حاضرنشد عمالً این اطاعت را به اثبات 

برساند، ملک نجم الدین محمود،عده یى از ملک زادگان را در رأس پنج 

آن قلعه با  ) که بقول ملک شاه حسین سیستانى )هزار سوار به قلعه خاش 

ت کرد، ولى سرانجام افالک همسرى میکرد( فرستاد. قلعه خاش مدتى مقاوم

و سپاه مجدداً  اى میرحسن ، خاش را تسلیم گرفتندکشوده شد و چند تن از نقب

  2 به مرکز سیستان مراجعت کرد.

شاه عباس اول، پس از جلوس بتخت ایران، حکومت ملک نجم الدین 

محمود را برسمیت شناخت ، ولى خواهش نمود تا سکه بنام او در نیمروز 

جم الدین محمود بر اثر تقاضاى بزرگان و موى ضرب نشود و ملک ن

سفیدان سیستان این خواهش را پذیرفت. اما مظفرحسین میرزا فرزند سلطان 

حسین میرزا) برادر زاده بدیع الزمان میرزا( از این اقدام شاه عباس حسد 

برده با لشکرى بزرگ به سیستان حمله نمود و ملک نجم الدین محمود به 

پس از نبردى سخت با ملک نجم الدین محمود، موفقیتى مقابله پرداخت . 

بدست نیاورد و باالخره مواد صلح را با نکاح دختر حمزه بیک به پسر ملک 

نجم الدین محمود یعنى ملک جالل الدین محمود و دختر ملک نجم الدین 

  3 محمود را براى خود تحکیم بخشید و به قندهار مراجعت کرد.

ا برادر مظفرمیرزا که حاکم زمینداور بود و در این وقت رستم میرز 

انتظار داشت برادرش سیستان را براى او قبضه کند، اما نتیجه چنان شد که 

با وصلت و خویشى در واقع سیستان را به قندهار وابسته ساخت، لذا 

خاطرش از برادر مکدر شد. در این وقت حمزه بیک پیشکار همه کاره 

مظفر میرزا برجان خود ترسیده از قندهار به مظفر میرزا ، از تغییرمزاج 

زمینداور نزد رستم میرزا رفت و او را بر ضد مظفرمیرزا و حمله بر 

                                                 
1
 210احیاء الملوک ، ص - 
2
 203-200احیاء الملوک ، ص  - 
3
 379، ص 1، عالم آراى عباسى ، ج 210همان ، ص  - 
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و رستم میرزا به قندهار حمله کرد و دروازه ماشور  قندهار تشویق کرد

درمیانى  گری و پا قندهار را بتصرف گرفت . باالخره در نتیجه میانجى

بین برادران برقرار شد. رستم میرزا به ریش سفیدان قندهار صلح در 

زمینداور مراجعت کرد و حمزه بیک مجدداً در دربار مظفرمیرزا به امر 

 وکالت و رتق و فتق امور مالى قندهار گماشته شد. 

دیرى نگذشت که حمزه بیک دوباره از مظفرمیرزا برجان خود 

گرفتن قندهار ترسان شده مخفیانه کس به نزد رستم میرزا فرستاد و او را ب

و از  دعوت کرد. صبح یکى از روزها ، رستم میرزا وارد شهر قندهار شد

طرف حمزه بیک و محمدبیک بیات داماد حمزه بیک و عده یى دیگر 

استقبال گردید و حکومت قندهار را از مظفرمیرزا برادرش ، براى خود 

بل( غصب کرد. مظفر میرزا با پانصد نفر محافظ قزلباش جانب قالت )زا

رفت و پس از چند ماهى با سیصد نفرعسکر خود از راه بیابان کوچا کوچ 

به سیستان آمد. ملک نجم الدین محمود، حاکم سیستان از او پذیرائى نمود و 

دختر خود را که قبالً به او نامزد کرده بود، طوى کرده بدو داد. چند 

به صباحى بخوشى روزگارمیگذشت . روزى بشکاردر جزیره پشت زره 

قلعه تاغرون ) که محل توطن عظما و میران سیستان و مخالفین و حاسدین 

ملک نجم الدین محمود بود( رفت . یک هفته در آنجا نگذشتانده بود که به 

تحریک و پشتى بانى میران و نقیبان زره و رامرود و دیگر سرخیالن 

بر سر مخالف، بر ضد ملک نجم الدین محمود، یعنى خسرش قیام کرد. ابتدا 

در قلعه جارونک حمله کرد.   1ملک نصرالدین عم ملک نجم الدین محمود

ملک نصرالدین با فرزندانش هریک ملک ظریف و ملک غریب و ملک 

لطیف بدفاع برخاست و مدت یک ماه جنگ هاى پراکنده در اطراف این قلعه 

صورت گرفت . در این مدت ملک نجم الدین محمود قواى گرد آورده بسر 

ف حمود، به کمک قلعه جارونک ) معروى پسرش ملک جالل الدین مکردگ

 به چهل برج( فرستاد و خود نیز با قواى دیگرى به تعقیب او حرکت کرد. 

                                                 
1
مولششف عششام آراى عباسششى، همششه جششا ایششن شششخص را بنششام ملششک محمششودو از عششم او بنششام ناصششرالدین یششاد  - 

لششوک معاصششر و بششرادر زاده آن ملششک کیششانى ، آنهششا را ( ولششى مولششف احیششاء الم480 - 479آورشششده ) ص 

 (311 - 282بصورتى که در متن ضبط کردیم ، آورده که بصحت نزدیک تر است .) ص 
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م( در صحراى 1582هجرى )= 990چاشت روز پنجشنبه دهم صفر 

بیرون قلعه جارونک جنگ سختى در گرفت و تا شام آن روز تمام 

شدند و میرزاى شکست خورده منفعل از  طرفداران مظفرمیرزا پراکنده

عملى که انجام داده بود به ملک نجم الدین محمود رجوع کرد. ملک نجم 

الدین محمود نه تنها از گناهش در گذشت ، بلکه با فرستادن پیامى نزد رستم 

میرزا و حمزه بیک به قندهار، قندهار را دوباره برایش از آنها گرفت و او 

به همراهى سه هزار سپاه سیستانى به قندهار فرستاد.  را با احترام و عزت

مظفر میرزا که مردى جبون و سست عزم و بى اراده و متلون مزاجى بود، 

دش محمد بیک بزودى در اثر تحریک دیگران حمزه بیک را توسط داما

. و چون محمدبیک بیات را بجاى حمزه بیک به امر بیات از میان برداشت

ال و دارائى قندهار گماشته بود و او در میان مردم وکالت و جمع و خرج م

، قندهار را براى محمدبیک گذاشته، بزودى صاحب نفوذ و قدرت شناخته شد

بازهم ملک نجم الدین محمود از او پذیرائى  .یک بار دیگر به سیستان رفت

کرد، ولى این داماد نمک نشناس بازهم برنجم الدین محمود بشورید و با 

فر از مالزمین ملک و دادن هزار کشته از اطرافیان خودش کشتن سیصد ن

شکست خورده، سرافگنده بخانه ملک نجم الدین محمود در آمد. چندى بعد با 

برگشت و با وجود پذیرائى و ابراز احترام از جانب  اهل و عیالش به قندهار

بیک بیات او را از میان برگرفت. برادرش رستم میرزا که شکست  محمد

در حمله دوم برقندهار از دست ملک نجم الدین محمود میدانست ،  خود را

 به نیت حمله بر سیستان به فراه رفت.

مردم فراه که ازغارت و چپاول اوزبکان به تنگ آمده بودند، از  

رستم میرزا پذیرائى کردند، ولى رستم میرزا بزودى عده یى از سران و 

ال و دارائى شان را به تصرف خوانین قزلباش فراه را قلع و قمع کرد و م

خود در آورد.در این هنگام ملک نجم الدین محمود سیستانى با آگاهى از 

مزاج متلون میرزایان صفوى به استحکام قالع و تهیه و تدارک لشکر در 

سیستان مصروف بود و بزودى ده هزار سپاه در محکمه چپ راست که از 

ماه بعد مرض وباء در سه طرف به آب محاط بود جمع کرد. ولى هفت 

. تا این وقت رستم و قواى مجتمع او را پراکنده ساختسیستان شیوع یافت 

میرزا چند حمله اوزبکان را در فراه دفع کرده بود و اعتبارى اندک در میان 
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فراهى که با ملوک سیستان نسبت قومى هللا مردم کسب کرده بود. ملک عبدا

شویق کرد و متعهد شد تا جمعى داشت، رستم میرزا را به گرفتن سیستان ت

از اقوام خود را در سیستان به نفع او بکار اندازد. ملک ظریف پسر ملک 

نصرالدین و عموزاده ملک نجم الدین محمود که در کم عقلى در میان اقوام 

فراهى را خورد و به امید هللا مشهور بود، فریب وعده هاى ملک عبدا

به قلعه حمود را از چپ راست حکومت آینده سیستان ، ملک نجم الدین م

. ملک جالل الدین محمود پسرش از رفتن به جارونک به مهمانى خواست

ملک ، ولى پدر را از سوء نیت انى ابا ورزید و به قلعه فتح رفتاین مهم

. اما ملک نجم الدین نپذیرفت و با عده کمى از برادر ظریف با حذر ساخت

و ملک شاه حسین مولف کتاب  زاده هایش مانند ملک محمودى و ملک على

 احیاء الملوک ، به قلعه جارونک رفت. 

م( بود که رستم 1589هجرى )اوایل اپریل 998اوایل بهار سال 

میرزا به پیغام ملک ظریف در یک فرسخى قلعه جارونک اردوگاه زد. 

ملک ظریف از خدعه خود پشیمان شده دروازه هاى قلعه را برویش نکشود 

دفاع از قلعه و اقوام خود پرداخت . روز شانزدهم رستم و پانزده روز به 

میرزا، سلیمان خلیفه ترکمان شخص اعتمادى خود را به همراهى ملک 

فراهى برسالت نزد ملک نجم الدین محمود به قلعه فرستاد. ملک هللا عبدا

ظریف بزودى تطمیع شد و بدون آنکه با ملک نجم الدین محمود به مشوره 

. چون ملک نجم الیدن خود به اردوگاه رستم میرزا رفت نپردازد، با برادرا

ً به  محمود از این کار آگاه شد، قلعه را به کسان خود گذاشته او نیز اکراها

همراهى ملک شاه حسین نزد رستم میرزا رفت . رستم میرزا ظاهراً از 

ملک نجم الدین بخوبى پذیرائى کرد و بعداً باسپاه خود به قلعه جارونک 

  1.داخل شد

در اینجا ملک ظریف و برادرانش بفکرکشتن رستم میرزا افتادند، ولى 

موفق نشدند و فرداى آن روز رستم میرزا، ملک مصطفى و ملک نصرالدین 

و پسرانش یعنى ملک ظریف و ملک غریب و ملک لطیف کیانى راکشت . 

سپس ملک نجم الدین محمود کیانى را که ملک الملوک سیستان بود با ملک 
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حسین و ملک محمودى و ملک شاه على برادران ملک شاه حسین را  شاه

طور محبوس با خود به راشکک در نزدیکى غرب قلعه فتح آورد و شام 

م( ملک نجم الدین محمود 1589هجرى=  998همان روز ) اول رمضان 

را توسط غالم سیاه پوست خود همدم نام بقتل آورد. رستم میرزا عده یى از 

هت تصرف قلعه فتح که ملک جالل الدین محمود پسر ملک سپاه خود را ج

نجم الدین محمود در آنجا اقامت داشت ، فرستاد ، مگر ملک جالل الدین با 

 رشادت از فراز برج مثمن این قلعه بدفاع مشغول شد. 

ادرانش با کشته شدن ملک نجم الدین محمود، ملک شاه حسین و بر

خرج دادند و از زندان فرار کوششى ب ،ملک محمودى و ملک شاه على

نمودند و اتفاقاً با جمعى از سیستانیان که براى نجات ایشان کمر بسته بودند 

مقابل شدند و اسپ هاى بدست آورده ، شیله محمود آباد ) شاخه اى از 

هیرمند( را دربرابر جالق عبور کردند و از هم جدا شده ، هر یکى بسمتى 

  1ملک نجم الدن محمود رفتند. غرض آگاه کردن مردم و طرفداران

بروایت عالم آراى عباسى ، ملک شاه حسین و برادرانش بزودى از 

اقوام زره و غیره مردم سیستان ، ده هزار نفر گرد آورده، هزار نفر را 

بسرکردگى یکى از اقوام خود به کمک ملک جالل الدین محمود به قلعه فتح 

د و رستم میرزا از دیدن سپاه رستم میرزا گردی سبب شکست  فرستادند که

. البته ه ، ملک نجم الدین محمود را بکشتدر پاى قلعه فتح به غضب آمد

کشته شدن ملک نجم الدین محمود قبل از فرار ملک شاه حسین و برادرانش 

صورت گرفته بود و ظاهراً او را تا آن وقت زنده نگهداشته بود که پسرش 

و چون دید که ملک جالل الدین دست به ملک جالل الدین خود را تسلیم کند 

مقاومت زده و حاضر نیست تسلیم گردد ، لذا رستم میرزا بغضب آمده دست 

بقتل ملک نجم الدین محمود زد. فرداى آن روز ملک جالل الدین محمود با 

کمک لشکر زره بر سر رستم میرزا حمله برد، رستم میرزا تاب مقاومت در 

مند عبور کرد و در نزدیکى پشته زره جنگى خود ندیده به هزیمت از هیر

واقع شد و رستم میرزا شکست سختى از سیستانیان خورد و به سرابان داخل 

شد. سپاه سیستان او را تعقیب کرده روز دیگر نیز جنگى بوقوع پیوست و 
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فتح نصیب سیستانیان شد. رستم میرزا که امید موفقیت را از دست داده بود 

ملک جالل الدین محمود   1.زمینداور رفته رمسیر بست از طریق گ، یکرا

( به 1589ق= 998پسر ملک نجم الدین محمود در ذیقعده همانسال ) 

 حکومت سیستان برداشته شد. 

، سیستان مورد تاخت و تاز ملک جالل الدین محمود آغاز حکومتاز

اوزبک هاى ماوراء النهر قرار گرفت و بر هستى و جان و مال مردم 

ظلم ها صورت گرفت . در این هنگام ملک جالل الدین محمود به سیستان 

اعمار قلعه سبز) بعدها جالل آباد( در منطقه میان کنگى سیستان پرداخت و 

وایل سال در اطراف قلعه کهنه حفر شد و در ادر ظرف ده روز خندقى 

م( ملک جالل الدین محمود و اطرافیانش از چپ 1594هجرى)= 1003

بز نقل مکان نمودند. دیرى نگذشت که خبر حمله ازبکان راست به قلعه س

بردى بگوش مردم آنجا رسید و چون تمام مردم در  بسرکردگى اغالن

حصار قلعه سبز و پشت خندق جاى نمى شدند، اجباراً بکندن خندق دیگرى 

، بز که پنجاه جریب زمین وسعت داشتدرسمت شرقى خندق سابقه قلعه س

شب خندق را کندند و در پشت آن خندق که  وادار شدند و در ظرف یک

یگانه وسیله دفاعى مردم بي دفاع بشمار مى آمد، در آمدند. صبح همان شب 

، سر وکله اوزبکهاى مهاجم در پشت خندق پیدا شد، در جنگ مختصرى که 

اوزبک را )که « یارم پهلوان » صورت گرفت، میر قاسم سیستانى توانست 

ده( با تیر بکشت و با کشته شدن او، اغالن بردى گفته میشد هرات را فتح کر

سپاهش را بسوى جنوب سیستان در سمت حوض دار، پیش زره و رامرود 

و سرابان و قلعه تراقون سوق داد و پس از چپاول وکشتار بسیار، هنگامى 

ل الدین که از پاى کوه خواجه بسمت شمال حرکت میکردند، ملک جال

حیاء الملوک و برادرانش بسرکردگى یک لف امحمود و ملک شاه حسین مؤ

هزار نفر بر مهاجمان اوزبک تاختند و عده یى از آنها را کشتند و برخى را 

  2دستگیر و بعضى هم فرار کردند.

 اما حمالت مکرر و متواتر اوزبک ها بر مردم دهات و قصبات  
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 1004مجاور ، سبب شد تا ملک جالل الدین محمود در سال 

لعه سبز را به یاران ایوب گذاشته ، خود به قلعه تره م( ق1595هجرى)=

قون که از مهمترین قالع وقت بود برود. ملک شاه حسین سیستانى که خود 

 ناظر حمالت اوزبک ها برسیستان بوده ، در این زمینه چنین میگوید: 

چون سالطین جوجى نژاد توران از سرعهد و پیمان مصالحه و » 

ستان آمدند، از در و دیوار این مضمون به گوش توان قهستان گذشته به سی

 مستمعان میرسید که :

 رمــرده انـد           که تـورانـیـان سر بــرآورده اندـدلیران ایران مگ

 زغــیرت برون آرد ازخاک سر      این خـبـر زال زر       ـربـشنوداگ

 ــن بدرد کفناز ایــن نــنگ در ت      یلتن      ـوگـر بشنود ایـن سخن پ

 1کزان مرده راغیرت افزون بود    ــون بود       نـدانم دل زنـده اى چ

 

م( که قلعه تره قون نیز تحت ضربات 1۵9۵هجرى) 1004در سال 

، ملک شاه حسین سیستانى کیانى به عزم دریافت ها قرار داشتپیهم اوزبک 

مولتان رغولى قندهارشاه بیک خان از درباکمک به قندهار رفت. حاکم م

ً دوسه هزار کسب اجازت کرد نفربراى کمک ملوک سیستان آماده  و ضمنا

در این وقت مردم نیمروز احساس حمیت شان بر انگیخته   2حرکت ساخت.

شد و گروه عظیمى از مردم نزد ملک جالل الدین محمود به تره قون رفته، 

اصره بیرون آماده حرب با اوزبک ها شدند و عجالتاً قلعه تره قون را از مح

کشیدند. ملک جالل الدین محمود به ملک شاه حسین از موضوع اطالع داد 

و ملک شاه حسین نیز بزودى خود را به قلعه تره قون رسانید. اما چون 

ملک جالل الدین محمود خود بسفر حج رفته بود، اختیار امور سیستان را 

  3 ته بود.توسط نامه اى در غیاب خودش بملک شاه حسین کیانى واگذاش

هجرى بازهم قلعه تره قون تحت تهدید و  1005در نیمه دوم سال  

محاصره اوزبکها قرارگرفت ، و اجباراً ملوک سیستان و اطرافیان شان در 

م( متحصن ماندند. آذوقه 1597مارس 21هجرى)=  1006آنجا تا نوروز 
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نفر براى ومردم قلعه فتح را نیز به قلعه تره قون انتقال دادند و فقط چند 

چون دست   1 نگهبانى آن قلعه به همراهى ملک محمودى آنجا گذاشتند.

 1006درازى و تجاوز به مال و هستى مردم از حد گذشت، در اوایل بهار 

هجرى سران ملوک نیمروز بشمول ملک جالل الدین محمود و ملک شاه 

با حسین و ملک ابوالفتح و ملک ظفر و شاه على و ابوسعید و جمعى دیگر 

اهل و بیت شان به قندهار کوچ کردند که تعداد شان از پنج هزار خانوار 

  2 تجاوز میکرد.

ملک جالل الدین محمود تصمیم داشت از قندهار بغرض گرفتن کمک 

نزد جالل الدین محمداکبر پادشاه مغولى هند برود، مگر خبر ورود شاه 

ملک شاه حسین و اسان شنید، ملک جالل الدین محمودعباس اول را در خر

در مشهد ملک شاه حسین،  3 صفاری به دیدار شاه عباس به مشهد رفتند.

مولف کتاب احیاء الملوک مریض شد و ملک جال الدین محمود و ملک 

محمودى به همرکابى شاه عباس بسوى قلب ایران حرکت کردند، و در راه 

برود از شاه عباس صفوى فرمان حاصل کردند که ملک شاه حسین بقندهار 

ه سیستان برگرداند. ملک شاه و فامیل هاى مهاجران سیستان را دوباره ب

، همینکه صحتش بهبودى حاصل کرد، بقندهار رفت و با پنجهزار حسین

خانوار سیستانى اقوام خود از راه گرمسیر و رودبار در غره ربیع االول 

  4 م( به قلعه فتح داخل شدند.1598هجرى )= 1007سال 

دین محمود پس از بازگشت از نزد شاه عباس صفوى ، ملک جالل ال

کلید قلعه فتح را از گنج على خان حاکم کرمان که حین فتح هرات، شاه 

و بعد از جابجا نمودن   .5هجری( گرفت 1006-7عباس به او سپرده بود)

در اوایل   .6اقوام خود درمواضع موروثى شان خودش به قلعه سبز رفت

(، ملک جال ل الدین محمود با ملک شاه م1606هجرى )= 1015سال 

حسین سیستانى و چند تن از امراى صفوى با ده هزار نفر سپاه خود از 
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طریق گرمسیر برقندهار که در تصرف حکام مغولى هند بود، حمله کرد و 

مدت یازده ماه شهر قندهار را در محاصره داشت و چون ازطرف حکومت 

ب نشینى دید و به سیستان باز عق مغولى به قندهار کمک رسید، صالح در

 .1 گشت

م( ملک جالل الدین محمود با 1609هجرى )= 1018در سال 

رفت و به مکران  همراهى ملک شاه حسین سیستانى غرض اخذ خراج 

چون حاکم مکران حاضر به تادیه مبلغى که ملک جالل الدین محمود تعیین 

ملک   .2را گرفت از جنگ مختصرى ، آن مبلغو تقاضا میکرد نبود، پس 

شاه حسین در این حادثه بارى وساطت کرد، ولى سودى نبخشید و بالنتیجه 

ه آزرده خاطر به سیستان بازگشت و ملک جالل الدین و کسان او را ب

 مکران گذاشت . 

مناسبات ملک جالل الدین محمود با ملک شاه  شد تا باین واقعه سب

باالخره از این وضعیت  حسین بسردى گراید و ملک شاه حسین سیستانى

ملک جالل الدین محمود و پیشآمد دیگر مخالفین تصمیم گرفت با اهل و عیال 

 3هجرى) 1019خود از سیستان بیرون رود. او در روز دهم ربیع االول 

میالدی( از باغ مؤمن آباد خارج شد و به جالق آمد. سه روز  1۶10جون 

و از هیرمند گذشت و در اینجا درجالق ماند. نماز عصر از جالق بیرون آمد 

بمنزل میر نظام وارد شد. و سه روز آنجا توقف کرد. بعداز آنجا به گزبار 

ملک جالل الدین محمود از کرده  رفت و سه روزهم آنجا توقف نمود تا شاید

و نگذارد که او از سیستان بیرون رود.  پشیمان شده کس بدنبال او فرستد

ده روز توقف از اوق  به اوق رفت و پس ازچون یکسر مایوس شد، از آنجا 

 1028ظاهراً ملک جالل الدین محمود تا سال  .3 به هرات رفت

م( که به سفر اصفهان نزد شاه عباس رفت ، امور سیستان 1618هجرى)=

هجرى معلوم نیست که ملک جالل  1028پس از سال   .4را در دست داشت

ولى  ان حکومت کرده باشد،دیگر در سیستالدین محمود کیانى تا چند سال 
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ملک پسرش  مرگ ملک جالل الدین محمود،این قدر مسلم است که پس از 

 از سوی دولت صفوی به حکومت سیستان گماشته شده است.حمزه  

 

 ملک حمزه کیانى: 

برادر ملک ابوالفتح  پسر ملک جالل الدین محمود و ملک حمزه کیانی

ز بود و باش داشتند.  هردو برادر از کیانی است که اغلباً در قلعه فتح نیمرو

اند. جى.پى. تیت عضو هیئت بوده شخصیت هاى نامدار و موثر سیستان 

با دسترسى به یکى ازآثار نایاب تاریخى در  1903حکمیت سیستان در 

یاد آور مى شودکه ملک حمزه کیانى از « شجره الملوک»مورد سیستان بنام 

م عهده دار حکومت سیستان 1645ـ-1618هجرى برابر با 1055 -1028

مدرسه دیگري که در شمال  بود. واراضى وسیعى به مدرسه مالشاهى و

اعمارکرده و بنام مدرسه ملک « حوض»قلعه پلنگى درمحل معروف به 

 حمزه مشهور بوده  وقف کرده بود. 

ملک حمزه کیانى از شخصیت هاى ملى سیستان بود که در بخشش و 

ر عرصه فرهنگ و ادب و شعر و راز و رمز سخاوت و نان دادن و نیز د

آنکه مردى عاقل و هوشیارى بود،  با مملکت دارى شهرت بسزایى داشت و

 تخلص مى نمود و بارى این رباعى)چهارپاره( را سرود و« غافل»در شعر 

لى و ادبیات از طبع شعر گویى و نازک خیابه برادرش ملک ابوالفتح که 

 بهره داشت فرستاد: 

 از گفــــته من تــرا نقــارى نرسد     ـر عاطـرت غبـارى نـرسد  بر خاطـــ

 بى زحمت آتش به عیارى نر سد     هرچند طالى خاطرت را غش نیست  

 و او جواب برادر را چنین میدهد: 

 استنظمم زشراب معنوى سرشار است       درکش را هوشیارى در کار

 1د سخنم طالى دست افشاراستنقـ  ا ج به پاى مــردى آتش نیست     محــت

 

زار او که در داخل گنبد سرخ قرار م،پس از مرگ ملک حمزه 

مورد احترام و ارادت خاص مردم سیستان بود. عصر این ملک  مدتهاداشت،
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  37ـ36، ص 1317تذ کره نصر آبادى، تهران، ارمغان ،  - 
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 ادعدت فراخ دست را عصرامن و امان نامیده اند. تیت، مساحت کشت و

فتح باستقامت  کشتکاران ملک حمزه را تشریح کرده، مینگارد که از قلعه

شمال شرق تا قلعه چگینى که اراضى دشت امیران صاحب و قلعه چهل برج 

و نوکین کالت)قلعه جدید( و قلعه سرخ و قلعه چخانسورک را نیز شامل 

 6میشد، دو هزار پا گاو )هر پا گاو معادل چهار هکتار زمین بود که بوسیله 

زرکن و »متداد انهارنفر کشت میشد( مشعول کار زراعت بودند. در ا 7یا 

از  که ازنزدیک قلعه فتح از رودخانه هیرمند سرچشمه میگرفت و« زورکن

امتداد مى یافت، « پوست گاو»پشت قلعه چگینى عبور میکرد و بسوى دشت 

یکهزار پاگاو، بکار کشاورزى مى پرداختند که قسمأ از نهر خاشرود آب 

ه ترقون و حوض دار میگرفتند. در دست چپ رود خانه هیرمند ، در ناحی

و در جنوب هیرمند در ناحیه  که از رود بیابان آبیارى میشد، هزار پا گاو

  1 یک هزار پا گاو، بکار کشتمندى گماشته شده بودند.« نشینخان»

بدین سان دیده مى شود که مردم سیستان در پناه امنیتى که این ملک 

زمین خویش ى سر، چگونه به کار عمران و آبادکیانى فراهم آورده بود

مصروف بودند و روزگار نسبتأ آرامى را از سر میگذرانیدند. ولى متاسفانه 

که این آرامش و امنیت دیر نپایید. و ملک حمزه کیانى با بد اندیشى در 

باریان سود جوى دربار اصفهان مواجه گردید وبه وى خاطر نشان ساختند 

سر سازش و مماشات با که در دربار اصفهان این اندیشه بوجود آمده که 

حکمران مغولى قندهار دارد، پس براى اطفاى غضب شاه صفى باید مخالفت 

 خود را با حکمران مغولى هند آشکارا نماید. 

واقعیت این بود که بر اثرظلم و استبداد شاه صفى، حکمران صفوى 

قندهار، علیمردان خان ازحکومت ایران بیزار گردید و قندهار را درماه 

  2ق( به قتیچ خان صوبه دار مغولى هند واگذار شد.1048م )=1638مارس 

حکمران قندهار از همان اول تقررش مایل به نفوذ امپراتورى مغولى هند 

درسیستان بود و بنابر این بناى مکاتبه و دوستى با ملک حمزه خان کیانى را 

یعى گذاشته بود. از مدتها قبل ملک اودل )عبدل( قندهارى که بر اراضى وس

                                                 
1
 143 -142. ص 1366( باهتمام غالم على رئیس الذاکرین. تهران، 2جى.، پى.تیت، سیستان )ج  - 
2
 254 -234، افغانستان در عصر کورگانیان هند. ص  125، ص 2تیت، ج  - 
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میان خواجه على و خاننشین تسلط داشت ملک حمزه کیانى را براى حمله بر 

متصرفات حکومت مغولى قندهار تشویق و تر غیب مینمود، اما ملک حمزه 

حاضر به اغوا و اقدامى خشونت انگیز نمیشد. اما خطرى که از جانب در 

را به بار صفوى اورا تهدید میکرد، سر انجام تصمیم گرفت نظرملک عبدل 

ق ملک حمزه کیانى در 1049م=1639منصه اجرا گذارد. در پاییز سال 

سواحل هیر مند سپاهى گرد آورد و بر متصرفات حاکم قندهار که از جانب 

شاهجهان، امپراتور هند در آنجا حکمروایى میکرد، حمله برد. در آغاز 

 حمله، خان نشین واقع در هیرمند سفلى سقوط کرد و به تصرف نیروهاى

ملک حمزه و ملک اودل قندهارى درآمد. بزودى حکمران مغلى هند دست 

به حمله متقابله و تالفى جویانه زد و سپاهیان زبده هندى که با ساز و برگ 

برتر جنگى مجهز بودند، پس از نبردى سخت، ملک حمزه کیانى و ملک 

اودل)عبدل( قندهارى را مجبور به شکست و عقب نشینى کردند. ملک حمزه 

 و ملک عبدل به قلعه فتح عقب  نشستند و جنگ حصار را ادامه دادند.

نیرو هاى هندى پس از تصرف مجددخان نشین به داخل سیستان رخنه 

کردند و محالت میان خاننشین تا قلعه فتح را غارت کردند و براى انتقام 

را که عمده ترین سربند)سد( سیستان « بلباخانبند»نیان کشى از سیستا

میشد و آبیارى کلیت سیستان بدان وابسته بود، به آب دادند و پس از شمرده 

تخریب کلى منابع آبیارى در سیستان واپس مراجعت کردند. گزارش نتایج 

 23در « تیت»این عملیات موفقیت آمیز سپاهیان هندى بر طبق نوشته 

به شاهجهان امپراتور هند عرضه گردید و ملک عبدل یا به  1639دسمبر 

قندهاریان)اودل( به عنوان محرک این غایله تنبیه گردید.تاثیر این تلفظ 

شکست بر ملک حمزه خان کیانى چنان گران آمد که از غم و غصه آن 

بیمار و زمینگیر شد و این مریضى تا زمانى بطول انجامید که از جهان در 

م(. ملک حمزه را در صحن مدرسه 1645هجرى برابربا  1055گذشت )

د بنیاد هشته بود دفن کردند و مقبره او به عنوان زیارت، دولتى که خو

  1 ارادت و اخالص فراوان مردم سیستان قرار داشت. سالهاى سال مورد

 

                                                 
1
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 جانشینان ملک حمزه کیانی:

تالیف جواد « خورشیدی1330بهمن  19سیستان و رویداد »در کتاب 

 محمدی خمک سیستانی، فرمانی ازسوی شاه عباس دوم  عنوانی ملک

عزالدین ابن ملک جالل الدین محمود نقل شده است که معلوم میشود بعد از 

ملک حمزه برادرش ملک عزالدین کیانی از سوی دربار صفوی به حکومت 

 سیستان برگزیده شده است.فرمان  چنین مشعراست:

 هو

 بندۀ شاه والیت عباس

ام ازابتدای دو ماهه تنگوزئیل رفعت ومعالی پناه نتیجۀ ملوک العظ» 

ملک عزالدین ولد ملک جالل الدین خان سیستانی را در عوض ملک قطب 

الدین در سلک آقایان عظام منتظم گردانیده مواجب رفعت ومعالی پناه 

مشارالیه راغ برمسودۀ مواجب مرحوم مزبور به مبلغ هفتاد تومان تبریزی 

مقرر فرمودیم. مستوفیان عظام به حکم دیوان اعلی حسب المسطور مقرر 

دانسته رقم این عطیه را در دفاتر خلود ثبت نمایند وسال به سال برمسودۀ 

امثال واقران تنخواه داده موقوف ندارند ودر عهده شناسند وچون رقم... 

 مهرآثار اشرف اعلی مزین  ومحلی کرده اعتماد...تحریرفی سنۀ

 «1 م1648خ 1026]1058

ین محمود، غیر فرمان فوق بیانگر این حقیقت است که ملک جالل الد

پسر سومی هم « ملک ابوالفتح»و« ملک حمزه»از دوپسر دیگرش، یعنی 

داشته  که ملک عزالدین نام داشته است وما تا قبل از نشراین سند از وی 

اطالعی نداشتیم.اما  ملک حمزه وملک ابوالفتح در احیاء الملوک شاه حسین 

تن کتاب احیاء الملوک شاید هنگام نوش کیانی به تکرار نام برده شده اند.

 ملک عزالیدن کیانی خیلی کوچک بوده باشد. 

شخص پیش ازنلک عزالدین کیانی همچنان از این سند برمی اید که  

دیگری بنام ملک قطب الدین برسیستان حکم میرانده است و دربار صفوی 

بجای او ملک عزالدین کیانی را به حکومت سیستان طبق فرمان فوق 

به هرحال از مدت حکومت ملک عزالدین اطالعات   ت.الذکرگماشته اس

                                                 
1
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بیشتری در دست نیست و درعوض از ملک فتح علی برادرش در تاریخ 

 بیشتر سخن آمده است.

از ملک حمزه کیانى فرزند مذکرى برجاى نماند. به نظر می رسد که 

اما برادرى سخنور و ادیبى بنام ملک ابوالفتح داشت که یاور خوب روز 

رى و زمینگیر شدن ملک حمزه خان بود. بعد از مرگ ملک حمزه هاى بیما

کیانى، برادرش ملک ابوالفتح به حکومت سیستان قرار نگرفت، بلکه پسرش 

ست گرفت. دوران حکمروائی این در د نصرت خان زمام حکومت راملک 

ملک مصادف است با دوران شاه عباس دوم وشاه سلیمان صفوی. این ملک 

به نظر میرسد که دوران حکومت  م درگذشت.1674/رىقم 1085درسال 

این شخص باید مصادف باشد با مشکالت کمبود آب براى آبیارى منطقه 

، تخریبات در قندهار دلتاى سیستان. زیرا لشکریان مهاجم حاکم مغولى هند

 فراوان بر سیستم آبیارى و ویرانى بندهاى آب در سیستان انجام داده بودند. 

به رغم شرکت فعال در دفع تجاوز همسایگان ملک نصرت خان، 

میالدی در 1671ق/1082برقلمرو خود، در اواخر عمر یعنی در سال 

درگیری در بار صفوی با بلوچ های تنکه) بلوچ های تنکه، هنوزهم با همین 

نام در چابهارسکونت دارند(طریق مماشات را در سرکوبی بلوچه در پیش 

بدگمانی شاه صفوی را به خود کمائی میکند میگیرد ودر پی آمد آن، احتمال 

وبه روایتی مرگ او هم ناشی از تصور عواقب احتمالی این امر بوده است 

وبرادرش ، ملک عبدالرزاق هم سرانجام به شیخ تنکه پناهنده میشود ودر 

  1آنجا از دنیا می رود.

از ملک نصرت خان کیانى، دو پسر بوجود آمد که بزرگترش ملک 

ان نام داشت و کوچکش ملک جعفر خان نامیده میشد. ملک جعفر فتح على خ

خان بدان سبب که مادرش بانوى از خاندان شاهى صفوى بود از برادرش 

ملک فتح على خان پیشى گرفت و حکومت سیستان را از آن خود ساخت. و 

م( بنابر ضبط جى. پى .تیت 1674-1691ق) 1103تا سال  1085از سال 

در اختیار داشته، حکومت کرده است. اما بنابر گواهى  که شجره الملوک را

م(در قید حیات بوده 1721ق) 1133منابع تاریخى، ملک جعفر خان تا سال 

                                                 
1
 (27)بحوالۀ جواد سکائی سیستانی، اثرقبل الذکر،ص386میرمحممدسعیدمشیزی، تذکرۀ صفویه، ص  - 
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میالدى 1720 - 1719است. قبل از همه خود تیت مى نویسد که در سالهاى 

هجرى( شخصى بنام ملک جعفر سیستانى در قندهار 1132-1131مطابق)

 . 1 رددر باز داشت بسر مى ب

پس از ملک نصرت خان، »مینگارد که: جواد محمدی خمک سیستانی

پسرش ملک جعفرخان در نبردهای شورابک قندهار، در ادامه خدمات 

پدرش در سرکوب افغانها،دشمنی پنهان وآشکار همسایگان خویشاوند افغان 

را برای اینده اقتدار ملوک تدارک می بیند، آنهم در زمانی که حامیان 

این نکته میرساند که ملک « 2ان در سراشیب سقوط قرار دارند.صفوی ش

جعفر در مقابله با لشکرهای شاه محمود هوتکی شکست  خورده ودستگیر 

شده است، زیرا نام او در حوادث قندهار بعد از آنکه محمود هوتکی سیستان 

درمینوردد و کرمان را تسخیرمیکند، ومدتی در آن شهر  1719را در سال 

افتد، که گفته میشد وی در می  راند، دوباره زمانی برسرزبانهامیحکم 

دست داشته است. وخامت این شورش شاه محمودافغان را  شورش قندهار

وادار میکند تا بسرعت خود را به قندهار رسانده و محرکین شورش را 

 سرکوب نماید.

هجرى شاه  1131برابر با  1719غبار ولکهارت بر آنند که در سال  

نفرسوار لشکر بقصد  11000ود هوتکى پسر میرویس خان در رأس محم

حمله بر اصفهان، سیستان را در نوردید و کرمان را متصرف شد و مدت 

ماه برآنشهر حکم راند. او در کرمان مطلع شد که ملک جعفر خان 9

سیستانى با همراهى سلطان بیجن لکزى فراهى که گویا نایب شاه محمود در 

هاى زندان قندهار را شکسته و شورشى را بر ضد شاه  قندهار بود، در

محمود هوتکى در قندهار براه اندخته است. شاه محمود هوتکى به سرعت 

خاموش و ملک جعفر  شورش را تمام از کرمان خود را به قندهار رسانید و

 . 3 کیانى و سلطان بیجن لکزى فراهى را اعدام نمود

 عفر سیستانى که تیت تاریخ باوجود اختالف در سنوات فوت ملک ج
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ى نام هجرى ضبط نموده و باز هم همو از ملک جعفر کیانى ا 1103آنرا 

هجرى درقندهار زندانى بوده است،  1132 -1131مى برد که در سال هاى 

و چون هیچ شخصیت مهم سیاسى دیگرى در سیستان غیر از همان ملک 

میتوان احتمال داد که  جعفر کیانى پسر ملک نصرت کیانى اسم برده نمیشود،

این هردو شخص همانا یکى است که ظاهرا در جنگ دالرام میان ابدالیان و 

میالدى و یا همراه با لشکر کیخسرو  1718-19غلزائیان در سال 

درحمله برقندهار مغلوب و اسیر و بزندان به نفع دولت صفوی م 1711در

بوده است، این  سپرده شده است. و چون مردى سر شناس و قابل اعتمادى

است که سایر رجال موثر در بر انگیختن شورش قندهار با او همراه و هم 

 آواز شده اند.

در هر حال پس از ریاست ملک جعفرکیانى ، برادرش ملک فتح  

ه م، ب1720هجرى مطابق  1132على خان جانشین گردید که تا سال 

کز ادارى حکومت سیستان منسوب بود. بقول تیت در عهد همین ملک مر

 در جنوب غرب هیرمند انتقال یافت .« ندرککُ »سیستان از قلعه فتح به 

بعد از او پسرش ملک حسین کیانى برادر بزرگ ملک محمود 

سیستانى)بعد ها شاه خراسان( بحکومت سیستان نامزد شد و با هدایایى 

بدربار اصفهان رفت. اما ملک حسین از همان آغاز با مخالفت پسر عموى 

لک اسدهللا خان پسر ملک جعفر خان رو برو گشت و چون مردم از خود م

از حق خویش به در بار او در سیستان حمایت نکردند، او نیز براى دفاع 

د. در دربار اصفهان ملک اسد هللا خان توانست نظر نمواصفهان رجوع 

وزراى طماع و سود جوى شاه سلطان حسین را نسبت بخود جلب نماید و 

ه را که وزراى او گفتند قانع شد و سیستان را شامل منطقه یى از شاه نیز آنچ

بُست تا خاشرود و از آنجا تا الش و جوین و اوق ) قلعه کاه( به ضمیمه 

تون) فردوس( و خیاباد در خراسان با خلعت و هدایاى نفیس دیگر به اسدهللا 

 .1 خان اعطا نمود و نامبرده حاکم سیستان گردید

دهللا خان بحکومت سیستان، مصادف به ایامى بود که اتفاقا انتصاب اس

براى تصرف لشکریان قندهار بسرکردگى شاه محمود مي بایستى مجدداً 
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از سیستان عبور کنند. طبعا این عبور یا هجوم لشکریان تشنه به کرمان 

انتقام از لشکریان قزلباش کسانى را که سد راه پیشرفت آنان میگردید از 

ملک اسد هللا) پسر ملک جعفر خان کیانى محبوس و سپس  میان مى بردند. و

مقتول در قندهار( یکى از کسانى بود که مخالف سلطه کندهاریان بر سیستان 

و بطور کلى ایران بود و هرگاه بدست شاه محمود هوتکی هنگام عبور از 

سیستان مى افتاد، طبعاً بدست مرگ سپرده میشد. این است که ملک اسد هللا 

بر اصفهان و عبور شان از سیستان که بطور  حمله لشکریان قندهار قبل از

مین خوار بار و علوفه براى ت مالى فراوان از لحاظ تأطبیعى فشار و خسار

لشکریان مهاجم بر مردم سیستان تحمیل میکرد، سیستان را ترک گفت و 

ملک حسین و ملک یعنی بسوى اصفهان فرارکرد. پسران عم ملک اسد هللا، 

نیز با وابستگان خویش سیستان را ترک گفتند و به خراسان  کیانیودمحم

 رفتند و در تون رحل اقامت افگندند. 

 

 قیام ملک محمود سیستانى درخراسان:

 

طئه چینى در ور ادارى، اختالفات و توبى نظمى و از هم گسیختگى ام

باریان صفوی یکى علیه دیگرى، رشوه خوارى و ستمباره گى حکام خود 

صفوى و عدم رعایت قوانین جارى در کشور، تعصبات مذهبى و محلى  کام

نسبت به گروه هاى که مذهب شیعى نداشتند، عدم دادرسى به شکایات مردم، 

فشار مالیاتهاى توان فرسا و اعمال فشار و شکنجه براى وصول مالیات هاى 

، عقب افتاده، درعهد شاه سلطان حسین صفوى، در پهلوى ده ها کاستى دیگر

سبب، میشد تا افراد و شخصیت هاى مؤثر جامعه در فکر چاره کار خود بر 

آیند و به اندیشه استقالل ملى و محلى خود بیفتند و از شرایط مساعد، بهره 

بردارى الزم را بنمایند. درعهد آخرین شاه نگون بخت صفوى، شورش ها و 

ود. در طغیان هاى مردم اکثریت ایاالت تابع ایران را فرا گرفته ب

دولت مستقل خود را هوتکی قندهارغلزائیان پشتون برهبرى میرویس خان 

تاسیس کردند.متعاقبا ابدالیان افغان، هرات و فراه را از حکمرانان صفوى 

آن ایاالت پیامدى جز  و تالش هاى بعدى دولت براى اعادۀ پس گرفتند

ه اسوشکست براى دولت صفوى در بر نداشت. در کرمان سید احمد خان ن
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و بنادر سلطان محمد مشهور به  میرزا داود در عصیان بود و دربلوچستان

  1سوار یکه تاز میدان بود.خر

نکته جالب دیگردر این شورشها، سهم گیرى اقلیتهاى مذهبى براى  

بهبود موقعیت خودشان در این قیامها است. ظلم و توهین و تحقیر بى 

اقلیت هاى مذهبى و از جمله  شماري که حکام و روحانیون صفوى نسبت به

زردشتیان در سیستان و کرمان و یزد و غیره جاها اعمال میکردند و آنان را 

، سبب و غیره به سخریه میگرفتند« پرست آتش»و « گبر»بنام هاى 

میگردید که اقلیت هاى مذهبى و قومى از هر شورش و هر قیامى که برضد 

استقبال نمایند تا باشد که  دم و دستگاه حکومت صفوى بوقوع مى پیوست،

 در شرایط جدید از وضع بهترى برخوردار گردند. 

یک چنین قیامهائى برضد حاکمیت صفوى، پس از استقالل قندهار) 

م صورت 1721و 1719م ( توسط محمود افغان در سال 1710درسال 

گرفت و چون حرکت قیام کنندگان از طریق سیستان و کرمان بقصد سقوط 

م میگرفت، بنابراین زردشتیان مقیم کرمان که دل پرخونى از اصفهان انجا

دست حکام متعصب شیعى آن نواحى داشتند، همدلى و همراهى خود را با 

لشکریان مهاجم قندهار ابراز داشتند و یکى از سرداران الیق زردشتى ، 

نصرهللا کور سلطان بود که در این لشکرکشى بر اصفهان سهم فعال گرفت. 

سه شخصیت موثر و رهبرى کننده قشون افغانى درفتح اصفهان او یکى از

 بشمار میرفت.

صفوى،  یورش شاه محمود افغان بر ضد سلطۀ اندکى بعد ازشورش و

وتسلط برکرمان، ملک حسین و ملک محمود سیستانى پسران ملک فتح على 

خان کیانى که در امور مملکت دارى تجربه و سابقه ئى داشتند، هنگامیکه 

لت مرکزى ن )فردوس خراسان( اقامت داشتند، متوجه ضعف هاى دودر تو

یدند و در ت و از جمله حکومت تون و طبس گردوبى بند بارى حکام والی

سا و ریش سفیدان محل را نسبت به وضع جارى صدد بر آمدند تا نظر رؤ

براى خود معلوم کنند و سپس داخل اقدامات جدى گردند. بزودى مردم و 

نخى) نخعى( و اللویى سیستان مقیم آنجا همدلى و همیارى  جوانان طوایف

                                                 
1
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خود را با ملک زادگان ابراز داشتند و آماده گى خود را براى هر اقدامى که 

ملک زادگان صالح بدانند ابراز کردند. بنابرین ملک محمود برادر جوانتر 

نفر قرار  300-200ملک حسین که مردى پرشور و جدى تر بود، در رأس 

برمرکز تون حمله برد و آنرا متصرف شد. آوازه این حادثه بزودى به  گرفته

هزار  12گوش والى مشهد و سپس به اصفهان رسید. بدستور شاه صفوى 

نفر بسرکردگى فتح على خان والى مشهد بمنظور سرکوبى ملک محمود 

اما ملک محمود کیانى و همراهان بدون  سوى تون حرکت کردند،کیانى ب

ه لشکریان صفوى بدل ترس و واهمه یى راه داده باشند، آماده آنکه از انبو

 مقابله با قشون مشهد گردیدند. 

ملک محمود سیستانى که محرک شورش شناخته میشد، در پیشاپیش 

با شهامت کم نظیرى بر قلب سپاه مهاجم  نیروهاى شورشى قرار گرفت، و

آورد. این  درزد و در نخستین حمله والى مشهد فتح على خان را از پاى 

ده پا حادثه بر روحیات سپاه دولتى لطمه وارد نمود و افراد والى سراسیمه ش

دومین پیروزى خود را بر نیرو هاى دولتى  بفرار نهادند و شورشیان مزۀ

چشیدند و بر عزم خود استوارتر گشتند. از آن به بعد ملک محمود سیستانى 

به ادامه  رح ساخت وخود را به عنوان شخصیتى مستقل در خراسان مط

  1.داختحکومت در تون پر

جى ، پى ، تیت ، بدنبال این مطلب به نکته اى اشاره میکند که میتوان 

تاریخ قیام ملک محمود را در تون خراسان مشخص کرد. او عالوه میکند 

م( بارسیدن اخبارمرگ صفى قلى خان 1719هجرى )=1132که درسال 

ار اصفهان، اسماعیل خان غالم ، با رتبۀ بدست محمدزمانخان ابدالى به درب

سپهساالرى براى سرکوبى ابدالیان و پس گرفتن هرات مامور گردید و او 

درمسیرحرکت خود به مشهد وارد شد. دراینجا او از شورش و طغیان ملک 

محمودسیستانى درتون مطلع شد و قبل از اقدام برضد ابدالیان ، سرکوبى 

یگلربیگى مشهد، فتحعلى خان گذاشت که شورش ملک محمود را برعهده ب

  2درنتیجه به مرگ والى مشهد و اقتدار هرچه بیشترملک محمود تمام شد.
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م( براى 1719هجرى )=1132آنچه معلوم است، این است که سال 

دولت صفوى سال شورش ها و قیامهاى پیاپى است که درهمه جا قشون هاى 

هات شورشى جزشکست صفوى باشورشیان کم مى آورند و در تمام جب

 نصیبى ندارند. 

درهمان سال صفى قلى خان باده هزار )بروایت کروسینسکى 

( سپاه خود درکافرقلعه هرات توسط نیروهاى محمد زمانخان ابدالى 16000

 بطورکامل نابود میگردد.

درهمان سال شاه محمودهوتکى در رأس اردوى چندین هزار نفرى ، 

رافتح میکند و مدت نه ماه برآن ایالت حکم سیستان را درمى نوردد وکرمان 

نفرى محمدقلى بیک قزوینى را که براى نجات آن ایالت 9000میراند و سپاه 

 فرستاده شده بود، درهم مي شکند. 

درهمان سال ملک محمود سیستانى نیز درتون )فردوس( پرچم طغیان 

کند و نفرى والى مشهد را درهم مي ش 10000و آزادى بلند میکند و سپاه 

خود والى را از پا درمى آورد و بحکومت مستقل خود در تون و طبس ادامه 

 میدهد. 

که، قیام ملک محمودسیستانى پس  بنابرآن میتوان استنباط کرد

ازتسخیرکرمان بوسیله شاه محمود غلزائى و یکى دوماه بعد ازشکست و 

سال قلى خان درکافرقلعه هرات در کردگى صفی نابودى لشکرصفوى به سر

م به ظهور پیوسته است. به نظرمیرسد که 1719-20هجرى مطابق 1132

برادر ملک محمود سیستانى، ملک حسین خان به سبب ویژگى بارز و 

نیرومند تر ملک محمود دیگر در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد و از 

هرگونه ادعاى براى حکومت درآن ناحیه صرف نظر میکند. اما پسرانش، 

ملک اسحاق و ملک لطفعلى خان و ملک فتح على خان و  ملک سلیمان و

ملک کلب على خان و حسین خان ثانى ، هریک در پیروزى هاى آتیه 

عموى شان، ملک محمود سیستانى نقش سازنده بازى کردند که در سطور 

 بعدى از عملکرد هر یک آنان یاد خواهد شد. 

ام مؤلف آنرا که ن« الملوک ةشجر» ، با دسترسى بر کتاب نایاب تیت

ق( ملک محمود 1135میالدى )=1722ذکر نکرده، مى نویسد که درسال 

سیستانى از تون در رأس یک نیروى داوطلب براى کمک به شاه صفوى 
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د و اورا ید نماینده خود را نزد شاه فرستاعازم اصفهان شد و چون به یزد رس

رابر صفهان در باز قصد خود آگاه ساخت که حاضر است در دفاع از ا

، شاه را یارى رساند. اما این پیشنهاد او از جانب یورش محمود افغان

درباریان فاسد شاه رد شد و به ملک محمود فرمان داده شد که از همان 

راهى که آمده است پس برگردد و شاه قادر است که حمله محمود افغان را 

براى  که، چون خبرمساعدت ملک محمود اما لکهارت مینویسد 1زند.بعقب 

ریزى بیشتر  نجات اصفهان بگوش شاه محمود رسید، او برآن شد تا ازخون

اجتناب جسته، درعین حال نگذارد ملک محمود، وى را از افتخارى که 

کورسلطان هللا عماْل درچنگش قراردارد، محروم سازد. بنابراین او نصرا

یکى ازسرداران خود را که همچون ملک محمود اهل سیستان بود ،2زردشتى

درگلناباد باملک هللا نصرا امورکرد تا با او به مذاکره و مصالحه بپردازد.م

محمود مالقات کرد و پس ازآنکه هدایاى گرانبها به وى تسلیم نمود، درمقام 

که اصفهان درشرف تسلیم و سلسله صفویه درحال سقوط  توضیح برآمد

 است. او ازاین روى دربرابرملک محمود پافشارى کرد تا وى ازهرگونه

او خواست تا به غلزائى  اندیشه ئى براى نجات شهرچشم بپوشد و مصراْ از

هاملحق گردیده به کمک آنان درخراسان بطور مطلق العنان حکمروایى کند. 

زردشتى قرارگرفت که بي هللا ملک محمود طورى تحت تاثیر سخنان نصرا

درنگ به خراسان بازگشت واصفهان وسلسله صفویه را بسرنوشت محتوم 

سپرد. لکهارت تعداد لشکریان ملک محمود راکه میخواست دردفاع شان 

  3 ازاصفهان شرکت کنند ، ده هزارنفر برشمرده است.

 

 تسلط ملک محمود بر مشهد ونیشاپور:

اوضاع آشفته خراسان و اختالفاتي که میان اجامر و اوباش به  

 طرفدارى از على قلیخان شاملو والى مشهد از یک سو و اسماعیل خان

                                                 
1
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2
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بیشتر زرتشیان بودند از سیستان به اصفهان کشوچ کردنشد.) رسشتاخیز قنشدهاروزوال خانشدان صشفوی ایشران، 

 از من، فصل سوم(
3
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سپهساالر از جهت دیگر بروز کرده بود، به ملک محمود سیستانى امکان 

داد تا به سرعت داخل اقدامات جدى تر شده بر مشهد حمله ببرد و با عقب 

زدن رقباى سیاسى، بساط حکومت خود را در آنجا بگستراند. گفته میشود 

که مردم مشهد از دست درازى و تجاوز اوباش بر شرف و عزت و ناموس 

هستى خویش بستوه آمده بودند. جماعت اوباش مشهد به سر کردگى حاجى  و

محمد پهلوان هرچه دلشان میخواست در حق مردم روا میداشتند و از کسى 

باک نداشتند. آنان ابتدا به هوادارى علیقلى خان بر خاسته او را بمقام والیت 

یعاى گیالنى، و بیگلربیگى برداشتند و اسماعیل خان سپهساالر را با مال رف

روحانى بزرگ شهر بزندان سپردند و سپس همینکه علیقلى خان در ممانعت 

اوباش از بد رفتارى و خود سرى آنان داخل اقدام شد، آنها بر ضد علیقلى 

خان بشوریدند و اورا کشتند. مال رفیعاى گیالنى و اسماعیل خان سپهساالر 

صرف مشهد دعوت کردند. هردو به ملک محمود نامه نوشتند و او را براى ت

ملک محمود نیز فرصت را غنیمت شمرده بر مشهد حمله برد و آنرا 

متصرف شد و فرداى آنروز بزرگان و معاریف شهر را در سراى چهار باغ 

 فرا خواند. 

بزرگان مشهد در وقت موعود همه به سراى ملک وبه تاالر 

اش مردم مخصوص راهنمایى شدند، ناگاه صدا و هلهله دورباش دور ب

بگوش ملک محمود رسید و ملک را به پرسش واداشت، جواب دادند که 

حاجى محمد یهلوان سر کرده اوباش شهر است که به دیدار ملک مى آید. 

ملک محمودخاموش ماند و بگذاشت که مردم به داخل آمدند و حاجى محمد 

ندیشه نیز داخل تاالر گردید. چون حاجى محمد به داخل تاالر گام نهاد در ا

جاى خود سر گردان بماند و ملک بگذاشت تا لختى چند بماند. پس ملک ندا 

داد که در این تاالر هر کس بجایى بنشیند که بروزگار گذشته مى نشسته 

است و حاجى محمد با سر افگندگى در پایین مجلس بنشست، اما تاب نیاورد 

ار از پس وبا خشم بر خاست و برفت و جماعت اوباش بقدر چهار پنج هز

وى روان بودند. و از آنروز به بعد راه سر کشى در پیش گرفت، ولى 

  1بزودى دستگیر و سر به نیست گردید.
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لکهارت درمورد تاریخ ورود ملک محمود به مشهد مى نویسد که، 

 1135جمادى الثانى  16ملک محمود بعد از بازگشت از اصفهان، در تاریخ 

د مشهد شد و اسماعیل خان سردار م( مظفرانه وار 1722مارس  14ق )

مشهد رانده، پس از اندک زمانى غرور و نادان صفوى رابه سهولت از م

بگفته الرودى، ملک محمود پس از   1قدرت خویش را به نیشاپور بسط داد.

آنکه رقباى حاکمیت خود را در مشهد از بین برداشت ، براى فتح شهر هاى 

بعد ازین مرحله است که  نمود. ن به سوى نیشاپور پیشروىدیگر خراسا

روئساى ایاالت خراسان از راه ضعف نفس و قوت و هم به طوق خدمت »

  2«او گردن نهادند و در اطاعت برویش گشودند.

ملک محمود وقتى شهر هاى نیشاپور و پیرامون آنرا فتح کرد، خود 

تش داد. ار  را پادشاه مستقل خراسان نامید و مشهد را پاى تخت خویش قرار

  3منظمى مرکب از سواره نظام و پیاده نظام با توپخانه قوى تشکیل داد.

 

 نبرد هاى ملک محمود با نادر افشار: 

یکى از موانع عمده در راه پیشرفت ملک محمود سیستانى در 

خراسان، وجود نادرقلى افشار)بعد ها نادرشاه( بود. پرسى سایکس مى 

محمود، حاکم ابیورد بود و  نویسد: شخصى بنام باباعلى از جانب ملک

نادرقلى در خدمت این حاکم بود. شبى در غیبت باباعلى، یکى از ماموران 

ملک محمود خواست نسبت بخانواده باباعلى بدرفتارى کند. نادرقلى به دفاع 

از ناموس اربابش بر خاسته مامور را به قتل آورد. ارباب نادر ازین قضیه 

گردید جریان را خود به ملک محمود  دچار وحشت شده و نادرقلى حاضر

اظهار کند. بالنتیجه ملک محمود را این شهامت و همت نادرقلى خوش آمد و 

بادادن خلعتى به او، وى را در ردیف نوکران نزدیک بخود قرارداد. بعد ها 

ملک محمود او را براى سرکوبى اوزبک ها مامور مى کند و او از عهده 

ید. چون ملک محمود به نادرقلى در پاداش این این ماموریت موفق بدر مى آ

موفقیت مقامى را وعده داده بود، لهذا نادرقلى اصرار میکرد تا ملک به 
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وعده اش وفاکند. ملک محمود هم که یک روز حوصله اش از این تقاضا ها 

و یاد آوریهاى وقت و بي وقت نادر سر رفته بود، امرکرد تا وى را کتک 

فه ایکه داشت معزول کرد. از آن پس نادرقلى به مفصلى زدند و از وظی

  1رهزنى پرداخت وکالت را در خراسان با همراهان خویش غارت نمود.

تیت، متذکر میگردد که نادرقلى پس از ترک ملک محمود به ابیورد 

رفت و شروع به عرض اندام نمود. بدون شبهه آگاهى ها و معلوماتي که او 

، برایش بسیار مفید و کار آمد افتاد. در در خدمت ملک بدست آورده بود

آغاز کار وقتي که نادر به تحکیم نفوذ خود در میان افشار هاى ابیورد و 

کالت مى پرداخت، برخى از طوایف ُکرد با دعاوى وى مخالفت ورزیده به 

ملک محمود شاه مى پیوستند. ملک محمود اطاعت رؤساى طوایف و ایالت 

پاپالو و امام قلى خان امیر لوى افشار را براى خراسان از جمله قلیچ خان 

  2پا نمود. خود دست و

با بهره گیرى از جهانکشاى «  زادسروان سیستان »مؤلف کتاب  

سایر منابع موجود کتبى وشفاهى دراین زمینه  و« تیت» نادرى و تحقیقات

شرح جالب توجهى پیرامون حوادث دوران حکومت ملک محمود سیستانى 

انگر محبت خالصانه او نسبت به خاندان تاریخى کیانى است. بنابر دارد که بی

نوشته زاد سروان سیستان، پس از آنکه ملک محمود سیستانى مشهد را فتح 

و کار حاجى محمد پهلوان رئیس اجامرو اوباش مشهد را بوسیله محمد بیک 

ر مروى یکسره کرد، به روئسا و اکابر خراسان نامه نوشت و آنانرا به دربا

خویش فرا خواند. روئسا و خوانین هریک به دیدار ملک محمودسیستانى 

آمدند و اطاعت خود را از حکومت او ابراز میداشتند و به گرفتن خلعت و 

بخشش ملک محمود دلگرم مي گشتند. در آنجمله عاشورخان و قلیچ بیک و 

ت امام قلى خان از ابیورد به دیدار ملک محمود مشرف شدند و ضمن مالقا

به ملک محمود خاطرنشان ساختند که نادر قلى در ابیورد اراده سرکشى و 

طغیان دارد ومى باید کسى از برگزیدگان را به آنجا روانه کنید تا شر اورا 

کم کند. ملک محمود هم محمد بیک مروى را که وظیفه قورچى باشى لشکر 
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رر نادر را کرد و فرمان تق ملک را به عهده داشت به حکومت ابیورد نامزد

پیام  به عنوان ایشیک آقاسى گرى و دیوان بیگى حاکم جدید صادر نمود. و

داد که هرگاه نادر از در یکرنگى ویک جهتى پیش آید، بدون تردید در آینده 

از سر کردگان و رجال مقرب در گاه او خواهد بود. وقتى محمد بیگ مروى 

ین خان نامیده میشد با که اینک از جانب ملک رتبه خانى یافته و محمد ام

پانصد سوار به ابیورد نزدیک شد، نادر با گروهى از مردم ابیورد به پیشواز 

 شتافت و حاکم جدید را به گرمى استقبال کرد. 

محمد امین خان نیز رفتار مهر انگیز پیشه کرد، تا اینکه این روش 

ادرقلى محمد امین بر امام قلى بیگ و قلیچ بیگ گران آمد و آن دو روزى ن

را گرفته کتک مفصلى زدند و او را مجبور کردند تا به دره گز فرار نماید. 

نادر قلى مدتى در دره گز ماندگار شد تا آنکه ملک محمود از قضیه اطالع 

یافت و بالدرنگ به محمد امین خان دستور صادر کرد تا نادر را دلجوئى 

ش فرا رسد و کار او نموده نزد خود بخواند و خاطر او را نگهدارد تا روز

را یکسره سازد. بنابرین محمد امین خان با فرستادن هدایایى به نادر، اورا 

به باز گشت به ابیورد دعوت نمود و چون نادر قلى نیز در باطن طرح از 

میان بردن ملک محمود را به دل داشت، به ابیورد باز گشت و در نزد محمد 

ار نادر بیشتر از پیشتر در کار هاى امین خان بکارش ادامه داد. چون این ب

ابیورد ذیدخل مینمود، امام قلى بیگ و قلیچ بیک که نادر را دشمن خویش 

ّ از ابیورد به مشهد نزد ملک محمود رفتند و شکوه و  میشمردند، متفقا

شکایت سر دادند که مى بایستى هرچه زود تر ملک در صدد چاره کار نادر 

و خیانت برجان ملک دارد. ملک به دلدارى بر آید و اال نادر خیال غدر 

ایشان پرداخت و در ضمن به مال رفیعاى گیالنى دستور داد تا نامه بنویسد 

به نادر و او را به مشهد بطلبد و منبعد به بارگاه مشهد باشد. نادر نیز به 

مشهد آمد و کمر بخدمت ملک بست و در پى فرصت بود تا ملک را بر 

ز در اندیشه از میان بردن نادر در یک فرصت اندازد. ملک محمود نی

مساعد بود. سر انجام نادر عده یى از سران افشار و از جمله امام قلى بیک 

و قلیچ بیک را اغوا نمود تا ملک محمود را در میدان چوگان، که به کشتزار 

ترتیب یافته بود از میان ببرند. اما توطئه گران از انجام « گاو سلوک»

و بالنتیجه نادر دچار خوف و اضطراب گردید  ملک عاجز آمدندتوطئه علیه 



 443                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

که چون امام قلى بیک و قلیچ بیک از اسرار توطئه او آگاه اند، مبادا این 

بر او سخت خواهد  کار اه طبعا ً اسرار را به ملک محمود فاش کنند و آنگ

ه بنابرین نادر بعداّ به بهانه یى آن دو را در شکارگاه کشت و خود بشد. 

  1 کالت فرار نمود.

ملک محمود وقتى از قضیه آگاه شد که کار از کار گذشته بود و نادر 

به کالت رسیده بود. ملک محمود به سران کالت پیغام فرستاد که نادر را 

زنده یا کشته بدو باز سپارند و پاداشى نیکو دریابند. اما خوانین و سران 

ى دیگر از آینده خود در اندیشه کالت برخى با نادر همنوایى داشتند و برخ

بودند که اگر نتوانند کار نادر را یکسره کنند و نادر روزى بقدرت برسد، 

که پیام ملک هر آئینه از خشم نادر در امان نخواهند بود. از این است 

عمل نپوشید و ملک محمود بر آن شد تا بگوش مالى نادر و  محمود جامۀ

سپاهى مجهز با توپخانه عازم کالت شد و سران کالت بپردازد. بنابران با 

برخى از سران کرد را که با نادر همداستان بودند بکشت و قلعه زیدانلو را 

 زیر آتش گرفت. 

بقول تیت، ملک محمود در رأس سپاهى پنج شش هزار نفرى بسوى 

خبوشان حرکت کرد و در دو فرسنگى خبوشان با جنگجویان کردى و 

برخوردى سخت خونبار صورت گرفت که افشارى به سرکردگى نادر 

مجبور شد در پناه آتش توپخانه، دنباله سپاه خود را که بر اثر جنگ و گریز 

به  سواران نادر به مخاطره افتاده بود، صیانت و حمله دشمن را دفع نماید و

  2مشهد عقب نشینى کند.

تیت مى افزاید درهنگامیکه شاهزاده طهماسب آهنگ خراسان داشت، 

از قوچان بر مشهد حمله کرد و محلى را بنام میرکهریز دریک فرسخى  نادر

خیابان علیا اشغال نمود. ملک محمود بانیروهایش برنادرحمله کرد. اماحمله 

شد. درین اثنا  اوبا تلفات سنگین از جانب نادر دفع گردید وناچار به عقبگرد

هد فرستاد بنام رضاقلى خان را به مش طهماسب میرزا یکى از افراد خود

در خراسان باشد. رضاقلى خان بابسیج نیرویى ازکردان  تانماینده منافع او
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ه بسوى مشهد هجوم آورد، اما ازطرف ملک محمود بسختى بشکست و ب

طوس عقب نشست. برخى از مردم مشهد بامید اینکه از همراهى با رضاقلى 

بناى  خان، خوش خدمتى خود را به شاهزاده طهماسب نشان داده باشند،

 آشوب و همنوایى با رضاقلى خان را گذاشتند و دروازه هاى شهر را بر

روى افراد ملک محمود بستند. اما ارگ بوسیله مهدى نام مشهدى براى ملک 

نگهداشته شد و ملک با مهمات و توپخانه خویش به ارگ داخل گردید و 

کسته درهم شتوان خویش لشکریان رضاقلى خان را  باسرعت با توپخانه پر

گردن شان نمود. رضاقلى خان نیز پس از سه ماه  دست آشوبگران را آویزۀ

سرگردانى در اطراف مشهد و طوس مجبورشد به قوچان برود و این بى 

 کفایتى سبب بر کنارى او گردید.

ى را به سرکردگى برادرزاده جوان خویش یملک محمود همچنان نیرو

علیخان بیات را که دعوى خود ملک اسحق به نیشاپور فرستاد تا ملک فتح 

سرى داشت، بر سر جایش بنشاند. ملک اسحق وقتى به نیشاپور رسید، شهر 

را به محاصره کشید و ملک فتح على خان جنگ هاى حصارى را ادامه داد. 

نادر وقتى از این خبر مطلع شد، به یارى ملک فتح علیخان شتافت و در 

ک اسحق کیانى در گرفت که در بیرون نیشاپور جنگ هولناکى میان او ومل

نتیجه ملک اسحق مجبور شد به باغ بزرگى در آن حوالى پناه ببرد و 

موضوع را به ملک محمود اطالع بدهد. ملک محمود، مال رفیعاى گیالنى 

را به میانجي گرى از مشهد به نیشاپور فرستاد. مال رفیعاى گیالنى یکى از 

او بسیار حرمت مي گذاشتند و نادر  روحانیان پر نفوذ مشهد بود که مردم به

نیز او را محترم میشمرد. نادر آنچه را که مال رفیعاى گیالنى پیشنهاد کرده 

بود پذیرفت تا ملک اسحق با افرادش به مشهد بر گردد. اما فتح على خان 

بیات و افراد او حاضر به قبول چنین توافقى نبودند. سر انجام مالرفیعاى 

ف نظر افشارو طوایف کرد و بیات را به ملک محمود گیالنى موضوع اختال

نوشت و از او خواست تا خود براى حل موضوع و نجات برادر زاده اش به 

نیشاپور بیاید. ملک محمود هم با نیروهاى تحت فرمانش بسوى نیشاپور 

شتافت و جنگى سخت در محل قدمگاه به وقوع پیوست که عده بسیارى از 

ات در آن جنگ کشته شدند و برادرنادر ابراهیم بیک سران ُکرد و افشارو بی

زخمى شدید بر داشت. نادر نیز راه فرار در پیش گرفت و کردان هر یک با 
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آنچه از غارت بدست آورده بودند، بسوى خانه هاى خویش فرار کردند. 

نیشاپور مسخر گشت و ملک فتح على خان بیات از کرده خود پشیمان شده 

فو نمود. ملک نیز او را بخشید و دوباره حکومت از ملک محمود طلب ع

نیشاپور را به او داد و خود با برادر زاده اش ملک اسحق و لشکریان 

خویش به مشهد باز گشت. بر طبق نوشته جهانکشاى نادرى، پس از این 

جیغه بر سر و  »حادثه بود که ملک محمود در مشهد تاجگذارى نمود. و 

 و چون خود را سکه سلطنت به سیم و زر زد 

  1 «منسوب به کیانیان میدانست، کاله کیانى براى خود ترتیب داد.

بهر حال پس از باز گشت موفقانه ملک محمود و ملک اسحق از 

نیشاپور به مشهد، دیرى نگذشت که اهالى بوقمیچ)یا بغمج( بین مشهد و 

ابیورد سر به شورش برداشتند. ملک محمود برادرزاده اش ملک اسحق را 

مامورسرکوبى شورش نمود. مردم بغمج نادر را به یارى خود طلبیدند. اما 

قبل از آنکه نادر به مدد آنان فرا رسد، ملک اسحق بر آنان تاخت آورد و 

سران شورش را گوشمالى داده به مشهد بر گشت. نادر نیز از طریق رادکان 

قصد قوچان بسوى مشهد شتافت. اما این بار خود را با محمود که ظاهرا به 

از شهر خارج شده بود، روبرو دید. در محل اشترپا، یکى از دهکده هاى 

مشهد تالقى طرفین واقع شد و نادر با تلفات سنگین روبرو گشت و کشته و 

زخمى بسیار بر جاى گذاشته خود با دو نفر از همراهان خود بسوى کالت 

 فرار نمود. 

سامان را تنبیه و از ملک محمود نیز عازم قوچان شد تا اهالى آن 

همراهى با نادر ممانعت کند. بزودى ملک محمود به فتح آن ناحیه موفق شد 

و برخى از سران کرد را گردن زد و بعضى را اسیر نموده با خود به مشهد 

آورد. نادر نیز در قبال طغیان شدیدى که برضد او در میان بخشى از 

ه یارى طلبیده بودند، طوایف افشار صورت گرفته و ترکمنها را نیز ب

این از کالت عازم ابیورد شد و در جلو  خواست دست به اقداماتى بزند. بنابر

قلعه اى درآن حوالى زد و خوردى در گرفت که نزدیک بود نادر در آن تباه 

شود، اما نیروهاى منظم نادر بر شورشیان غیر منظم غلبه حاصل کردند و 
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قوچان عزیمت کرد. نادر باز هم از  نادر از آن خطر جان بسالمت برده به

اینکه نا وقت به قوچان رسیده بود و ملک محمود قبل از وصول او گردن 

 کشان آن نواحى را گوشمالى داده به مشهد برگشته بود به ابیورد باز گشت. 

در این گیر و دار محمد خان ترکمان که شاهزاده طهماسب او را 

منصوب کرده بود به نیشاپور بجاى رضاقلى خان به سردارى خراسان 

واردشد. فتح على خان بیات که چندى قبل ملک محمود او را به حکومت 

آنجا ابقا کرده بود، با او هم پیمان شده بر ضد ملک محمود بناى مخالفت و 

شورش را گذاشت. ملک محمود باز هم مجبور شد بار دیگر بر نیشاپور 

نیشاپور زور آزمایى نماید. فتح  یاغى حمله ببرد و مجدداّ با حاکم طاغى و

على خان بیات و محمد خان ترکمان به مقابله پرداختند ولى هردو بزودى 

منهزم و اولى دستگیر و بى سرگردید. ملک محمود با استیالى مجدد بر 

آن شهر تعیین و جوان و فعال خود ملک اسحق را در نیشاپور، برادرزاده

  1برگشت. خود به مشهد

 

 ب میرزا با نادر برضد ملک محمود :اتحاد طهماس

طهماسب میرزا چون خبر شکست محمد خان ترکمان و فتح على خان 

بیات را شنید بناچار راهى گرگان و از آنسو رو به قوچان نهاد. طهماسب 

تر دید، حسن على  میرزا که ملک محمود را نسبت به خود قوى تر و توانمند

و او را دعوت به اتحاد با خود نمود. خان معیر الملک را نزد نادر فرستاد 

چون پیام طهماسب میرزا به نادر رسید نادر بخدمت وى شتافت و دو کس 

از یاران ملک محمود بنام هاى طهماسب بیگ جالیر و دیگرى موسوم به 

چراغ بیگ افشار نیز از ملک بریده بخدمت نادر پیوستند. متقابالً نادر بر 

سنگى راهى خواجه ربیع شد. با اطالع از مشهد حمله برد و از سوى کوه 

این اقدام نادر، ملک محمود نیز ملک اسحق را از نیشاپور فرا خواند و خود 

با جمع کثیرى به باغهاى خارج شهر روانه شد. به زودى ملک اسحاق در 

دو فرسنگى مشهد وارد گردید و سپس نیروهاى خود را از سمت بابا قدرت 

اى اطراف نیروهاى خود را بر علیه مواضع و ملک محمود از سمت باغه
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اشغالى نادر هدایت کردند. اما سرانجام پیروزى به نفع نادر اعالم شد و 

ً به شهر عقب نشستند. نادر اسراء و آنهایى را که مشهدى  کیانیان مغلوبا

بودند آزاد نمود، مگر آنهایى که سیستانى بودند به کالت فرستاد تا در بند 

 فرستاد و او ین حادثه طهماسب میرزا پیکى نزد ملک محمودباشند. پس از ا

ملک « زادسروان سیستان»را به اطاعت از خود فرا خواند. بنابر روایت

شاهى این کشور را هیچ  :»محمود جواب فرستاد به طهماسب میرزا که 

کس بیشتر از ما سزاوار نیست که از تخم کیانیم و اگر تا کنون پدران 

ریا بوده است نه  این ملک پادشاهى کرده اند به زور و طهماسب میرزا بر

به شایستگى. اینک که خود بر خاسته و تاج نیاکان بر سر هشته ایم از 

  1 «یادگار بازمانده نیاکان خویش پاس خواهیم داشت تاخدا چه خواهد.

از آن پس جنگ هاى حصارى در پشت حصار هاى مشهد از بام تا  

حال ملک محمود به طرح نقشه یى بر ضد نادر  شام ادامه یافت. در عین

دست زد که بزودى نتیجه داد. این نقشه عبارت از این بود تا مامورانى به 

اطراف در میان طوایف افشار و کرد و ترکمن نزد مخالفان نادر اعزام کند 

و آنانرا به شورش تحریک نماید. ماموران ملک محمود به آسانى از عهده 

د و دیرى نگذشت که در مرو و نساء و ابیورد و قوچان، این کار بر آمدن

صداى اعتراض مردم بر ضد نادر بلند شد. نادر با اطالع از این خبر به 

مرو رفت و بعد از سر کوبى شورشیان دوباره جانب مشهد بحرکت افتاد. 

قلعه بهارگاه، میعادگاه نبرد بعدى طرفین بود. ملک محمود به نا گهان حمله 

کرد. اما بواسطه شدت سرماى هوا که با ریزش سنگین برف همراه را آغاز 

بود، عملیات حربى متوقف شد. پس از این، قشون طهماسب میرزا به 

هجرى =  1139محرم  2سرکردگى نادر مجدداً آماده حمله بر مشهد شدند ) 

با بستن  م ( ملک محمود در ارگ خود را محکم نمود و1726آگست  27

 بر روى دشمن خود را براى مقاومت طوالنى آماده کرد. دروازه هاى شهر 

م( نبرد به دروازه 1726سپتامبر 8هجرى)1139ز دوم صفردر رو

هاى شهر مشهد رسید و نیروهاى نادر در زیر آتش توپ و تفنگ از جانب 

کوه سنگى بر باالى دیوار ها صعود و موضعى را در خواجه ربیع اشغال 
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تى با نیروهاى ملک که نقاط مستحکم و کردند و از همان موضع تا مد

استراتژیگ را در اختیار داشتند به زد و خورد پرداختند. در چهاردهم صفر 

سپتامبر( فتح على خان رئیس قاجارها به توطئه نادر که رقیب او بود  20)

توسط طهماسب میرزا دستگیر و کشته شد. گفته میشودکه فتح على خان نامه 

فرستاده بود و این نامه  نوشته و به ملک محمود دپیوستن خو اى مبنى بر

بدست کسان نادر افتاد و نادر آنرا به شهزاده نشان داد و فتح على خان 

سپس محاصره  1کشته شد. نتوانست ازخود دفاع کند و درنتیجه زندانى و بعد

شهر براى مدت دو ماه دیگر ادامه یافت و ملک مهدى خان امیر لشکر ملک 

ملک محمد على و ملک فتح على بن ملک حسین با دیگر  و ملک اسحق و

برادران و عموزادگان در پاى باروهاى شهر به حفاظت ارگ و در وازه 

 هاى آن از خود جان فشانى بروز دادند.

نادر نیز کسانى به نزد ملک محمود فرستاد و او را به اطاعت از  

طاعت خود را شاهزاده طهماسب دعوت کرد. اما ملک محمود حاضر نبود ا

در گرماگرم نبرد ها، برخى از هواداران ملک  از شاهزاده ابراز نماید.

محمود از بهبود کار ملک نا امید شده ٓاهسته آهسته به ترک ملک پرداختند و 

به دشمن پیوستند. پیرمحمد فرمانده سپاه ملک مجدداً آماده تغییر موضع شد و 

اطمینان کامل جانى، او دروازه  به نادر پیغام فرستاد که در صورت امان و

میرعلى آمویه را بر روى سپاهیان او خواهد گشود. طبعاً نادر از خدا چنین 

 16چیزى را میخواست و به او اطمینان کامل داد. بالنتیجه در تاریکى شب 

م ( نادر از خواجه  1726نوامبر  3هجرى) شب  1139ماه ربیع الثانى 

ر پشت در وازه میرعلى آمویه در کمین مرد مسلح خود د 12000ربیع با 

نشست. چندى نگذشت که پیر محمد کوتوال محافظین دروازه را از دم تیغ 

آن وضع  دروازه پرتاب کرد. نادر با مشاهدۀگذرانده و نعش آنان را به پشت 

قدس و  شهر را تا آستانۀ با سرعت حمله برد و به شهر داخل شد. نادر فوراً 

د گرفت و سپاهیان ملک که در دیوار هاى برج چهار باغ به تصرف خو

هاى شهر نگهبان بودند از دیدن آن وضع سراسیمه شده خود را بدرون ارگ 

 انداختند.
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صبح روز بعد ملک محمود شخصاً در رأس نیروهایش با شدت تمام 

براى پاک سازى شهر از وجود دشمن از دو سو حمله کرد. ستونى از سمت 

ى از جانب خیابان سفلى با دالورى و شجاعت بى خیابان چهارباغ و دیگر

ً در این ضد حمله  مثال بر دشمن یورش برد و شمشیرزد. نادر شخصا

سپاهیان خود را رهبرى نمود و پس از نبرد شدیدى که تلفات بسیارى بدنبال 

داشت، ملک شکست خورده بدرون ارگ پناه برد. سپس نادر سراسر شهر 

ب میرزا به زیارت امام رضا)ع( شرفیاب را به تصرف در آورد و طهماس

گردید و پس از دعا و نماز و اجراى مراسم مذهبى به اردوگاه باز گشت و 

پیر محمد را در پاداش آن خیانت به ولى نعمتش به حکومت جام مقرر 

  1نمود.

با توجه به روایات شفاهى کهن ساالن « زاد سروان سیستان»مؤلف 

بگونه خواندنى و دلپذیر به بیان گرفته است سیستان این بخش از حوادث را 

که جا دارد آنرا هم از نظر بگذرانیم. او مى نویسد: پس از ارسال و مرسول 

آخرین بار مال على اکبر خراسانى از »پیامها میان نادر و ملک محمود

علماى شهر و اسماعیل خزیمه عرب از سوى نادر بیامدند و با ملک الملوک 

نشستند و اندرز ها بگفتند که کار را پایانى تلخ خواهد بود به کاخ چهار باغ ب

چه بهتر که در این ستیز دست یکى کنیم و این تلخى را از آن اشرف افغان 

سازیم و باز ملک نپذیرفت و بگفته و رأى خویش بایستاد که اگر بنا باشد در 

این ملک کسى پادشاهى کند، طهماسب میرزا صفوى نیست که خاندان وى 

ز گار مردم سیاه کردند و رفتند و اینک سست پندارى را که خود پشت رو

سر نادر پنهان شده چه جاى تاج خواهى است که قزلباشان وى یکصد و 

سال درست تراست( تخم کینه در دل مردم این مرز و بوم 220پنجاه سال)

کاشته و ستم روا داشته اند. اگر نادر کمر به خدمت بسته است که فتح على 

ن وزیر باشد گو بباش که میان من و او تاج بر سر شمشیر است و شمشیر خا

 را هیچکس جز از خدا از کف مرد نتواند گرفت. 

چون ملک و فرستادگان نادر را سازش پدید نیامد، فرستادگان باز 

گشتند از دروازه میرعلى آمویه بیرون رفتند. گاه گذشتن از این دروازه 
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وال آنجا که پیرمحمد نام داشت به گفتگو بایستاد اسماعیل خزیمه عرب با کوت

و پیر محمد را نوید بزرگى و برترى داده به یارى نادر خواند و او اسماعیل 

خزیمه را گفت که نادر را بگو گوش فرامیدار تا پیک من نزد تو شود و ترا 

از چگونگى کار من آگاهى دهد. و از پس یک هفته پیک او به نزد نادر آمده 

پیام آورد که من پایان کار ملک محمود را از دو راه توانم جست تا  چنین

خود یکى بر گزینى و مرا نیز بگویى تا آن کنم. نخست آنکه در شهر فتنه 

آغاز کنم و ملک را سر گرم بدارم تا ترا توان گشودن دروازه شود. و دوم 

یگان  اینکه شب هنگام نگهبانان دروازه میرعلى آمویه را که خود میدارم

یگان دست و دهان ببندم و دروازه بگشایم تا بدرون آیى و آن گونه که 

خواهى کار از پیش ببر و نادر بگفت که من راه دوم بر میگزینم. و همین 

امشب که هفدهم ماه ربیع الثانى است در پشت دروازه میرعلى آمویه به 

در آیم. چون کمین مى نشینم تا در بگشایى و من با مردان خویش به اندرون 

 سیاهى شب بر روشنایى روز پیروز شد ، پیر محمد نا بکار دروازه را

بگشود و دوباره ایستادگى و کار آیى باره نشینان را بر باد داد. نادر با 

رزمیان خویش بدرون شهر راه یافت و از پائین خیابان تابه چهار باغ رزمى 

وار شمشیر زد. وبا  سخت در گرفت و ملک الملوک داد مردى بداد و رستم

یا به نادر پیوستند، چنان دلباخته میدان  آنکه نیمى از مردان وى گریختند و

جنگ بود که انگار رزمیان وى دو برابر فزونى یافته اند و این ایستادگى 

ملک بسى چشمگیر بود و نادر بار ها آفرین گفت و او را بستود و هیچکس 

ملک محمود شاه، بهین جایگاه  نگفت یا ننوشت که میدان هاى کار زار

آموزش هاى رزمى نادر بود. جز آنکه از نادر خردمندى بى همانند و 

پهلوانى زورمند بامنش هاى مادر زادى بساختند و فرزند شمشیر خواندند نه 

 شاگرد ملک محمود.

آن شب گروهى از ملک زادگان کیانى شمشیر برکشیده بتاختند چون 

را از خون رزمیان نادر گلگون ساختند و در  شیران شرزه کوچه هاى مشهد

خورد پانصد مرد سیستانى که تنها همین گروه بر گردا گرد ملک مانده بود 

رسم پایمردى بر جاى میداشتند و با شمشیر هاى ٓاخته و سینه ها گداخته در 

تنور زور مندى راه را بر نادریان بستند و دروازه میر على آمویه را که 

ر آغاز شب پیرمحمد کشوده بود بگرفتند و تدبیر آن بود که پیش از این د
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نادر را در اندرون شهر به چنگ آورده کار وى یکسره سازند. چون خبر 

افتادن دروازه میرعلى آمویه بدست سیستانیان پیچید ، آن گروه بى خبر که 

از ملک الملوک دل بریده و به نادر پیوسته بودند با سر افگندگى برگشته 

جنگ شدند. و نادر را این روش نا بکارانه سخت گران آمد و با خروش گرم 

بیشتر بجنگید و رزم را به میدانگاه چهار باغ کشید و بخت یارى کرد نادر 

را که سواران طهماسب بیک جالیر بتاختند و دروازه میرعلى آمویه را از 

ملک را  سیستانیان گرفته و در سپیده بامداد به اندرون شهر در آمدند. پس

کار دشوار گشت و صبحگاهان به اندرون ارگ فروشد تا کار را به باره 

گیرى بگذراند. تامگر ملک لطف على خان و رزمیان سیستانى با سه هزار 

 جمازه در خواستى از سیستان به کمک وى شتابند.

دیگر روز بدستور نادر، مال على اکبر خراسانى و مال رفیعاى گیالنى 

ه از سوى طهماسب میرزا پیام آوردند که این زمان مارا به بدیدار ملک آمد

مردانى چون تو نیاز است تا مملکت را از چنگ اوباش قندهارى رهاسازیم. 

اینک چه جاى ارگ نشینى و باره گیرى است. برون آى و بازوى ما میباش 

که از آنچه تا کنون رفته است گذشته ایم و ملک الملوک اندیشه ناک بود چه 

. پس ملک زادگان را بخواند و با آنان بنشست تا چاره جویند که هنوز کند

یاراى ستیز در خود میدید و پروایى از رزم با نادریان نمیداشت. و ملک 

زادگان نیز بگفتند که ما را ستیز با نادریان پسندیده تراست و همان به که 

و ملک الملوک  دروازه ارگ بگشائیم و برآنان بتازیم تا پیروز یا کشته شویم

را این کار پذیره نبود و آنان را بگفت که دو مرد خدا را که پیام آورده اند 

پاسخى این چنین پسندیده نمى بینم. اینک که بخت با ما سر بى مهرى دارد 

این یکبار را از سر مهر میگیریم تا آینده چه افتد. پس تاج برگرفت و ملک 

و بزرگوارکه گام بر دیده مانهاده اند به اسحق را بخواند که این برگیر و با د

نزد طهماسب میرزاى صفوى میرو و درود مان باز میگو که خود به نفس 

خویش به درگاه خواهیم آمد. چون ملک اسحق از ارگ فروشد وبه همراه آن 

دو بزرگوار تاج ملک الملوکى را زیورمجلس طهماسب میرزا نمود و درود 

اى گیالنى نیز از یگانگى وى سخن ها بر ملک الملوک بگفت و مال رفیع

زبان راند. شاهزاده صفوى ملک اسحق را به نیکى پذیراشد. ووى را به نزد 

خویش بداشت و نادر وزارت شاه طهماسب را بر ملک الملوک رواداشت. 



 452                            (                   2سیستان سرزمین حماسه ها)جلد 

پس اسماعیل خزیمه عرب و ابراهیم خان برادرخویش را گسیل داشت به 

ویند وبه گروگان نزد ملک زادگان در سوى ملک الملوک تا نوید وزارت گ

 ارگ بباشند تا ملک الملوک به دلگرمى راهى در بار شاهى شود. 

چون اسماعیل خزیمه عرب به نزدیک ملک رسید فرمان وزارت 

شاهى گوشزد کرد و گاهى که ملک را در اراده خروج از ارگ دید، دور از 

ادر در اندیشه نیرنگ چشم ابراهیم خان ویرا گفت که از رفتن در گذر که ن

است. و چون دست یابد خون ملک و همه بستگان او ریزد. و ملک الملوک 

را از این سخن پاى رفتن سست شد و بماند تا چاره اندیشد. آنگاه به پوشش 

لباده و ردا از ارگ فرود آمد و نادر خیره بماند که این چه پوششى است 

وک را پیشنهاد وزارت کرد مگر میخواهد گوشه نشین گردد. پس ملک المل

که مرا همین غالمى شاه طهماسب بس است اگر ملک محمود وزارت شاهى 

کار این ُملک به نیکى بچرخد. و ملک الملوک زبان سپاس گشود  پذیرا شود

که دولتشاهى پایدار، مرا همان گوشه شبستان بارگاه امام رضا)ع( بس تا 

زگار طهماسب میرزا شب و روز را به ستایش سپارم و دیرینگى رو

عرب خزیمه کاهدود بدبینى در  خواستار باشم و از آنجا که اسماعیل خان

ملک دمیده بود گفتار پى در پى نادر اراده وى را دگرگون نساخت و با  دیدۀ

پاى برهنه و سر بى دستار راهى بارگاه شاه دین شد و ببود تا آشوب گشت 

 میان نادر و طهماسب میرزا. 

بدست ملک رسید که این زمانه نه جاى گوشه گیرى  شاهى و نامۀ

است که ُملک بدست نادر به تاراج مى رود و اگر ًمِلک دست بردارد و باما 

یکدل شود این گستاخ بلند پرواز را سر جاى خود بنشانم و بکمک ملک مهم 

این کشور بچرخانم. اینک ملک را به وزارت خویش فرمان میدهم که بر 

ى از سر نادربزداید. و ملک الملوک بماند که چگونه فرمان خیزد و باد بزرگ

برد. در این آوان اسماعیل خزیمه عرب را باد آزمندى در سر افتاد که این 

چه جاى مهر ورزى شاه است. مگر این ملک محمود را چه برتراز من 

است که هرگز مرا نمى خواند و اراده شاهى خویش متوجه او میدارد. پس 

کرد بسوى نادر که این چه خوش خیالى وبى خبرى است که  پنهانى نامه

ملک محمود را به خود واگذاشته اید تا جاى پاى خویش و زیر پاى شما را 

بکاود و اگر چنین بماند بزودى دولت شما و تخت شاهى طهماسب میرزا را 
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از آن خود خواهد کرد. چون این نامه بى پایه به نادر رسید دود خشم از 

و ملک را به پرسش  بر خاست و کام شیرینش به تلخى گرائیددماغ وى 

ملک وى را گفت که چشم را به نیکى بگشاى و دیده بدبینى برهم نه  بگرفت.

که مرا با تو نیرنگى نیست و گرنه این نامه که طهماسب میرزا کرده است 

بى پاسخ نمى گذاشتم. اینک این نامه و این من تا هرچه خواهى کنى. و نادر 

لک را به پوزش و نوازش بگذاشت و به طهماسب میرزا پرداخت که از م

نامه وى سخت بر آشفته بود. چون تیرگى طهماسب میرزا و نادر رخت 

 بربست و دشمنى بدوستى گرائید، در اندیشه کار ملک الملوک بنشستند.

از بد روزگار گاهیکه آن دو به شاه نشین چهارباغ بگفتگو مى بودند.  

زیمه عرب نیز آنجا بود و بر این آشوب آتش مى افروخت تا به اسماعیل خ

آرزوى خود برسید و فرمان یافت تا به هنگام دستور کار ملک به پایان 

رساند. و او که از دیر گاه چنین روزى را آرزو داشت بى آنکه بدستور 

دیگرى فرمان یابد با دویست مرد رزمى به سوى ملک الملوک شتافت و 

م( بمیدان 1727فیروری 2۶هجرى)1139ز چهارم رجب بامدادان رو

مصلى سر از بدن ملکى جدا ساخت و ملک اسحاق وملک کلبعلى و گروهى 

دیگر از ملک زادگان کیانى که به میدان تاختند نیزکشته شدند.... و من از 

  1 «آنان که تاریخ سینه بسینه دانند چنین شنیده ام تا خدا داند.

 

 و شورشهاى مردم برضد نادر:  بر افتادن ملک محمود

سقوط ملک محمود کیانى بر اثر خیانت یکى از فرماندهان ملک که 

سخت مورد اعتمادش قرار داشت، گرچه باعث بلند رفتن اعتبار نادر در نزد 

شاهزاده طهماسب شد، ولى در عوض خصومت شدید وزیران وى را بر 

مشوب ساختن ذهن  ضد نادر بر انگیخت و آنان از کوچکترین فرصت براى

شاهزاده بر ضد نادر استفاده میکردند. سر انجام شاهزاده را بر آن داشتند تا 

به حکام خود در مازندران و گرگان و نواحى دیگر دستور دهد که در مقابل 

                                                 
1
 149ـ  148زاد سروان سیستان. ص  - 
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به کمک وى شتابند. حتى برخى از مورخان مى گویند « آشوب طلب»نادر

   1لب کرد.که شاهزاده کمک ملک محمود را بر ضد نادر ج

رجب همان سال در خبوشان کردها بر ضد نادر بشورش بر  26در 

خاستند ولى نادر آنها را گوش مالى داد. شاهزاده مجبور شد با نادر از در 

سازش پیش آید و از عقب نادر به مشهد رهسپارگردد. نادر در نوروز 

 م( از طهماسب میرزا هنگام ورود به مشهد1727مارچ  21هجرى)  1140

استقبال شایانى نمود و به احترام ورود وى به مشهد دستور داد که مدت یک 

هفته در تمام شهر مجالس جشن و سرور بر پا گردد. هنوز مراسم جشن 

پایان نیافته بود که دوباره کرد ها علم طغیان بر افراشتند و تاتاران مرو و 

ه ابراهیم خان ترکمنان نیز به شورشیان پیوستند و نیروى عظیمى تشکیل داد

برادر نادر را در خبوشان به محاصره گرفتند. این شورش نیز توسط نادر 

خاموش گردید، ولى همینکه نادر به مشهد باز گشت، مجدداً آتش شورش 

خبوشان روشن شد. برخى از مورخان بر آنند که این شورش به تحریک 

رشیان خود طهماسب میرزا روى داد و بزودى کردان ساعدلو نیز به شو

کرکرلو پیوستند. معهذا نادر بزودى از این شورش جلوگیرى کرد و بطرف 

نیشاپور رهسپار گردید. در همان اثنا تاتاران مرو نیز دست به شورش زدند 

و به هوادارى ملک محمود شعار دادند. نادر بسرعت آتش این شورش را 

ر خاموش کرد و بمشهد بر گشت و چون اقدامات ملک محمود را در ب

انگیختن تاتار هاى مرو کشف کرده بود. او را به سبب آنکه هنوز از نفوذ 

زیاد در میان تاتاران و ترکمنان مرو و ابیورد بر خوردار بود و وجودش به 

عنوان یک منبع فعال و دایم الحضور خطر تلقى میشد، او را با برادرش 

م ) 1727فبرورى  27برادرزاده اش، ملک اسحق در  ملک محمد على و

   2که شاهزاده طهماسب بشکاربرون رفته بود( بقتل رسانید.

میرزا مهدى خان مى نویسد که: محمد خان چوله بامر همایون)نادر( 

او را )ملک محمود را( به قصاص خون محمد بیک مین باشى چوله که از 

کشته گان بیداد ملک بود، با ملک اسحق به یاسا رسانیده و ملک محمد على 

                                                 
1
 44ـ  43میرزا مهدیخان. جهانگشاى نادرى ، ص  - 
2
 44ـ  40و نیز نادر شاه، ترجمه مشفق همدانى. ص  369لکهارت. ص  - 
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ادر کوچک ملک محمود بود، به نیشاپور نزد بهرام علیخان بیات را که بر

فرستاد. او نیز مومى الیه را در عوض خون فتح على خان برادر خود 

  1 عرضه تیغ انتقام گردانید.

بگفته مؤلف تاریخ نادرشاهى، در اول به ملک محمود اجازه داده شد 

اورا به این  ولى بعد ها نادر که در یک حجره حرم روضه مسکن گزیند

تن از اعضاى  22اتهام که مرکز یک سلسله توطئه ها بر ضد او شده با 

قتل عام   2«هریکى از اخوانش تهمتنى بود درمیدان شجاعت»خانواده اش که

کرد و پیر محمد در ازاء خیانتى که به نفع نادر انجام داده بود حاکم جام 

   3 مقرر گردید.

این هر سه نفر) یعنى ملک محمود و  عقیده جى.پى. تیت، بدینقراره ب

ملک اسحق و ملک محمد على( که براى حکومت کردن و بسرداشتن تاج 

شاهى سزاوار بودند، بحکم تقدیر بعد از شش سال حکمرانى که بیشتر آن در 

، ترکمن، و تاتار سپرى نادرو شورش هاى قبایل افشار، کردزد و خورد با 

 4شد، از هستى ساقط شدند.

 

 ملک محمود سیستانى : اعقاب 

از ملک محمود سیستانى پنج پسر بنامهاى ملک محمد خان، ملک 

حسین خان، ملک جعفر خان، ملک عباس خان، و ملک رستم خان باقى 

ماندند ویک دختر داشت که به همسرى ملک سلیمان بن ملک حسین برادر 

اکنون بزرگ ملک محمود در آمد. فرزندان و اعقاب شمارى از این برادران 

در طبس زندگى دارند و تعدادى از آنها در مشهد بسر مى برند. ملک رستم 

خان صاحب دو پسر شد که یکى محمد خان و دیگرى بنام جد خود محمود 

نام گرفت. از محمد خان پسرى بنام ملک خان و از او پسرانى بنامهاى ملک 

ّ در محمدعلى خان و منصور خان و محمد امیرخان باقى ماندند که تم اما

سیستان زندگى میکردند و ملک محمد على خان مشهور به خان ملک آخرین 

                                                 
1
 47ـ  46و زندگى نادر شاه. ص  72- 71خان. ص میرزا مهدی - 
2
 17ـ 16، ص 1341نادرنامه یا تاریخ نادر شاهى، باهتمام شعبانى. تهران،  - 
3
 44ـ  43، زندگانى نادر شاه. ص  61ـ  60جهانکشاى نادرى. ص  - 
4
   356و نیز سر پرسى سایکس. ص  167ـ  166جى ،پى، تیت ، .ص  - 
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و زبده ترین آنها بود که مختصرى از شرح زندگى او در گفتارسیستان در 

 عهد احمدشاه درانی آمده است .

بجاى ملک اسحق خان « شجره الملوک»تیت متذکر مى شود که در

نوان فرمانده و رهبر عملیات در صحنه هاى نبرد، ملک لطفعلى خان به ع

قشون عموى خود ظاهر میشود. در صورتیکه ملک حسین برادر بزرگ 

ملک محمود پس از فتح مشهد در گذشته و پنج فرزند کارى بنامهاى لطفعلى 

خان و فتحعلى خان و کلبعلى خان و سلیمان خان و حسین خان ثانى بر جاى 

به عنوان برادرزاده ملک  مانده بود. اما لکهارت بصراحت ازملک اسحاق

که ظاهراْ بایستى پسرملک حسین  برادربزرگ ملک   1میکند محمود یاد

 محمود بوده باشد. 

بقول مولف زادسروان، از محمود خان پسرى بنام اسکندر خان و ازاو 

پسرى بنام غالم حیدرخان به ثمر رسید که فرزندان وى شاخه کیانیان 

دهند و تیت شجره نسب آنها و تمام کیانیان پاکستان)راولپندى( را تشکیل می

  2را در پایان بخش تاریخ کتاب سیستان خود ضبط کرده است.

گرد آوری  190۵بنابرشجره نامه فوق که توسط جی. پی. تیت،در 

ثبت شده، از غالم حیدرخان دوپسربنامهای شیرمحمدخان وخان و

ن فرزندانی بهادرمعروف به ملک جان خان بظهور پیوستند. شیرمحمد خا

بنامهای سکندر،فریدون ،شیرعلی،عبدهللا ، محمدیوسف وعبدالصمد داشت که 

 از عبدالصمد دوپسربنامهای عبدالرحمن ورستم خان به وجودآمدند و

ازعبدهللا خان پسرانی بنامهای عبدالغفور، غالم احمد، عبدالوهاب، 

بهادرخان  عبدالمهین، عبدالصمد وعبدالعزیز به ثمر رسیدند. واما از خان

پسرانی بنامهای زبردستخان، غالم حسن خان، زکریا خان، وغالم حسین 

بنامهای رمضان علی،  خان بوجود آمدند.ازغالن حسن خان، سه پسر

های  بنامفرزند  مرادعلی، وسردارعلی بدنیا آمدند. وازغالم حسین خان دو

سامی این نثار خان به ظهور رسیدند. تیت متذکر میگردد که ا اسکندر خان و

                                                 
1
 316.363-315لکهارت، نادرشاه ،ص  - 
2
 154زاد سروان سیستان. ص  - 
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ه اند اخذ شده ( زند190۵نامها ازاطالعات اعضای این خاندان که هنوز )

  1است.

 

 سیستان در عهد نادر افشار :

نادر به محض اینکه شورشى را در یک ناحیه فرو مى نشاند، آشوب  

دیگرى در جاى دیگرى بر پا میشد. بعد از قتل ملک محمود سیستانى، 

مترى جنوب مشهد( مردم دست به شورش  کیلو 350درشهر قاین)واقع در 

زدند و گماشته نادر را از شهر اخراج کردند.رهبرى قیام را دوتن از سران 

و وابستگان ملک محمود بنامهاى حسین سلطان و ملک لطف على برادر 

زاده ملک محمود بدوش داشتند. نادر عده اى از قشون خود را براى سر 

کارى از پیش نبردند. نادر مجبور شد همراه کوبى قیام قاین فرستاد ولى آنها 

م( با 1727هجرى )پنجم آگست  1140ذى الحجه  17با طهماسب میزا روز 

تن سپاهى از مشهد بقصد قاین روانه گردد. رهبران قیام قاین پس از  8000

مقاومت مختصر دست از نبرد گرفتند. حسین سلطان تسلیم شد ولى ملک 

ى خان و دیگر همراهان راه اصفهان در پیش لطفعلى با برادرش ملک فتحعل

  2 گرفتند و به نزد شاه اشرف پناه بردند.

پسرعموى ملک محمود درسیستان وقتى ازمرگ ملک هللا ملک اسدا 

محمود و شکست قیام قاین مطلع شد ، به مشهد شتافت و با اظهار اطاعت از 

لک م بحکومت سیستان ابقا گشت و بقیة السیف طهماسب میرزا دوباره

محمود را نیزبا خود به سیستان برد. شاه اشرف افغان ابتدا مقدم ملک 

لطفعلى و همراهان اورا گرامى داشت ولى بعد ها تغییر رویه داد و ملک را 

با همراهان وى به زندان سپرد. اما پس از تسخیر اصفهان توسط نادر، ملک 

و از  لطفعلى از زندان رهایى یافت و به حکومت سیستان منسوب گشت

جانب نادر مامور سر کوبى طوایف شورشى بلوچ درمکران شد. ملک 

لطفعلى با نیروى جنگى سیستان پس از تالش و مقاومت توانست شورشیان 

را وادار به تسلیم نماید. اما بزودى گروهى از جنگجویان مسلح بلوچ به مدد 
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رهبر شورشیان پیوستند و اورا تحریک به نقض موافقت « سرباز»رئیس

بدست آمده نمودند. در نتیجه مجددا شورش آغاز شد و در محل سر باز نیرو 

هاى مسلح تازه دم بر قواى ملک لطفعلى حمله نمودند و نیرو هاى سیستان 

به مقابله پرداختند. در همین اثنا ملک لطفعلى هدف گلوله یکى از تیر 

یل به اندازان بلوچ قرار گرفت و کشته شد و جنگجویان سیستانى بدون ن

 مقصد به عقب نشستند. 

نادر وقتى از این حادثه اطالع یافت، برادر ملک لطفعلى، یعنى ملک 

فتحعلى خان را به حکومت سیستان گماشت و از وى خواست تا با نیروهاى 

خود در لشکر کشى بر افغانستان شرکت کند. ملک فتحعلى خان در زیر 

ان و بخارا شرکت ورزید و تبیرق نادر در افغانستان وقشون کشى بر هندوس

وظایف سپرده شده به نحو احسن بدر آمد و پس از آخرین  از عهدۀ

  1 لشکرکشى نادر، به سیستان باز گشت و حکومت آنجا را در دست گرفت.

سال پس از مرگ ملک محمود  20همان کسى است که ملک فتحعلی،

اگرچه  توسط نادر، قیامى را در سیستان بر ضد نادر سازماندهى کرد و

سرش را در این قیام از دست داد، اما نتایج قیام سیستان سرانجام سرنادر را 

 نیز خورد. 

 

 قیام مردم سیستان بر ضد نادر افشار:

هاى ضد استبداد فیودالى دولت نادرشاه طى  یکى از بزرگترین جنبش

هـ( قیام سیستان بود  1160-1159میالدى )مطابق  1747-1746سالهاى 

هاى  میالدى آغاز گردید. علت این قیام نیز مالیات1746ل تابستان که در اوای

 )خان کیانى پسر ملک حسین فتحعلى  توان فرسا بود. در رأس این قیام

خان که در ارتش نادر چه  قرار داشت. فتح على (برادرملک محمود سیستانى

در فتح قندهار و کابل وچه در گشایش دره خیبر و فتح هندوستان خدمات 

رگى به نفع نادر انجام داده بود در بازگشت از هندوستان، به فرماندارى بز

 سیستان برگزیده شد. 

                                                 
1
 - . 
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یى از   خان نامه میالدى( فتحعلى 1745هجرى ) 1158در زمستان 

 نادر دریافت داشت که طى آن نادر مبلغ هنگفت مالیات از او خواسته بود.

شار آورد و مبلغى خان بوسیله مالیات بگیران شاه بر مردم ف فتحعلى

آورى نمود. لیکن این مبلغ در مقابل میزان مالیاتى که شاه خواسته بود،  جمع

نمود. ضمناً مالیات بگیران سلطنتى به نادر گزارش دادند که  بسى ناچیز مى 

بگیران   حاالنکه خود مالیات 1 خان عمداً مالیات کافى گرد نمى اًورد. فتحعلى

گون از مردم گرفته بودند، خود  به طرق گونه بخش عمده از مالیات را که 

شاه پس از اطالع از این امر، دستور داد که  تصاحب کرده بودند. نادر

یى به سیستان فرستاد و  مالیات بگیران را اعدام کنند و خود ماموران تازه 

آنها دستور داشتند تا دوباره در حدود یک ملیون تومان از مردم گردآورند. و 

آورى مالیات جدیت به خرج دهد  ى خان نیز اخطار داد که در جمع به فتح عل

خان و مردم سیستان که دیدند،   و همراه با مالیات خود بدربار بیاید. فتحعلى

ابتدا بیست ا ندارند، دست به قیام زدند.شکن ر توان پرداخت چنین مبلغ کمر

ه بى شمارى عالوه بر عد  2هزار نفر)از تمام درجات( در قیام شرکت کردند

گان پیوستند.  از مردم سیستان، جمع کثیرى از طوایف بلوچ نیز به قیام کننده 

در این آوان هر جا شنیده میشد که مردم قندهار و کابل نیز خیال شورش 

خان  گان پیش رفت و فتح على دارند. در آغاز اوضاع بروفق مرام قیام کنند

پیوستند به فکر افتاد  ن که به او مى کنندگا  ها و کثرت قیام بر اثر این پیروزى

که خویشتن را به عنوان حاکم مستقل سیستان و نواحى پیرامون اعالم 

هاى خود را به فراه و فیروزکوه)غور( و سایر  خان پیک على فتح 3نماید.

مناطق همجوار فرستاد و آنها را به سرپیچى از خواست مالیات بگیران شاه 

  4دعوت کرد.

ایکه از جانب نادر براى سرکوبى قیام فرستاده   نفرى هزار  سپاه سى

گان درهم شکسته شد. تشدید قیام نادر را مجبور  کننده  شده بود بوسیله قیام 

 1746ترى به سیستان بفرستد. در خزان سال   کرد که قواى تازه و تازه
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گان  کننده   خان در رأس سپاه نادر، شکست سختى به قیام رضا میالدى محمد

  1 خان را باسارت گرفت. رد ساخت و فتحعلىوا

گان را   کاظم علت شکست قیام کننده نگار دربار نادر، محمد وقایع 

الدین یکى از رهبران نیرومند و  خان و میرسیف اختالف نظر میان فتحعلى

شجاع قیام میداند که سرانجام به مرگ هر دو رهبر رقیب در قیام انجامید. 

گان بود،  کننده   ه هنوز پله جنگ به نفع قیاموى مینویسد: هنگامى ک

خان با گروه تحت فرمان خود، از جنگ در میدان فراه دست کشید و  فتحعلى

گان از   کننده   الدین در حالیکه نیروى قیام بسوى سیستان روانه گشت.میرسیف

نیمه کمتر شده بود، بمبارزه خویش با قشون نادر ادامه داد و سرانجام در 

کننده گان که رهبر خود را از دست داده   نبرد، مردانه جان داد. قیاممیدان 

بودند. دست از مقاومت کشیدند و متفرق شدند. این واقعه به قواى نادر مجال 

گان که نظم خود را از دست داده بودند ضربات بیشتر  کنند  داد تا بر قیام

 خان را دستگیر نماید.  وارد کند و بالنتیجه فتحعلى

د نادر فرستاده شد و خان نز میالدى فتحعلى  1746اکتبر سال در 

رضا بر  اما پیروزى محمد  2 چشمان او را از حدقه درآوردند.بدستور نادر 

کنند گان سیستانى وبلوچ که   گان کامل نبود، زیرا بسیارى از قیام کننده   قیام

خان بنام  جان بسالمت برده بودند، درتحت فرمان یکى ازفرماندهان فتحعلى

)کوه خواجه( که دژى به دژ قدیمى میرکوچک خان درآمدند واو نیز آنان را

نیرومند بود و درنقطه مرتفعى درانتهاى غربى هامون سیستان قرارداشت 

  3 هدایت نمود.

خان را به اتفاق  خان پسر برادر خود ابراهیم درنگ علی قلی نادر بى 

ن و پیش از همه میرکوچک خان جالیر مامور سرکوبى شورشیا  طهماسب

کردن مردم غیرممکن بود. مردمى که از  کردن و مطیع  نمود.اما سرکوب 

هاى توانفرسا، فرسوده و خانه خراب شده بودند، در مقابل   باج و خراج

گان اعالن کردند   قشون اعزامى نادرشاه به سختى مقاومت کردند. قیام کننده

شدن  ت شاه و قشون او نیفتند. با نزدیک که ترجیح میدهند نابود شوند اما بدس
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، )پنهان( «ُکرغ»ها را در زیر خاک  ها و علوفه قشون شاه، مردم آذوقه

بردند.  میکردند و خود در نیزارها و دژ نیرومند کوه خواجه پناه مى 

  1 بدینگونه قیام هرچه بیشتر وسعت و نیرو میگرفت.

 

 
 ب. م( ۶19 - ق. م2۴0ساسانی ) -اثار تاریخی کوه خواجه سیستان، اشکانی

 

محمد کاظم، مینویسد که وقتى على قلیخان براى سرکوبى قیام وارد 

بودن شهر و روستاها  سیستان شد، با منظره وحشتناکى از ویرانى و خالى 

ها و  در همان هنگام همه روزه شایعاتى درباره قتل  2 از آدم مواجه گردید.

رسید. درباره  تازه نادر بگوش مىنگیز  ها و اقدامات وحشت ا بیرحمى

کردن و کشتن برخى از خوانین افشارکه خویشاوندان نزدیک شاه  کور

خان افشار و غیره( نیز  خان، قاسم  على خان، محمد بودند،)مانند: امام قلى

 خبرهاى شنیده میشد. 

اند که بخشى از   مدعى« دولت نادرشاه افشار»نویسندگان کتاب 

  خان را براى بدست گان خیانت کرده، علیقلى کنند ام اشراف سیستان به قی

گان کمک   آوردن پیروزى و دستگیرى نزدیک به هزار نفر از قیام کننده 

خان شکست خورد و  قلى   کردند. اما در تمام نبردهاى بعدى، قشون على
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در همین موقع   1 گان را گرفتند. کننده   حتى برخى از قشون او جانب قیام

خان را مصادره  خان برادر علیقلى  که نادرشاه تمام اموال ابراهیمشایع شد 

خان صد هزار  کرده و دستور داده که به عنوان مجازات شکست علیقلى 

خان جالیر نیز پنجاه هزار تومان به خزانه شاه  تومان و طهماسب قلى 

خان پس از دریافت این فرمان چون میدانست که سرکوبى   بپردازند. علیقلى

یام و وصول یک چنین مبلغى از مردم سیستان ممکن نیست، خود نیز به ق

کننده گان پیوست، در نتیجه بسیارى از ساکنان آنجا که از ترس قشون   قیام

هاى اطراف پناه   ها و نیزارها و کوه شاه و پیگرد مالیات بگیران به بیشه

خان با وجود  ب اما طهماس  2 برده بودند دوباره در جاهاى سابقشان برگشتند.

اینکه موظف به پرداخت پنجاه هزار تومان مالیات )جریمه( گردیده بود 

خان را از همنوایى  نسبت به نادر وفادار ماند و در مقام آن برآمد که علیقلى 

خان از اندرز وى سر باز   گان سیستان بازدارد و چون علیقلى با قیام کنند

باره اعدام او صادر کرده بود، باو خان فرمانى را که نادر در زد، طهماسب

خان بامضاى نادر  خان هم فرمانى راجع به قتل طهماسب نشان داد. علیقلى 

خان به اثر مشاهده این فرمان تا اندازه ئى   باو نشان داد. اگرچه طهماسب

 تحت تأثیر قرار گرفت، معهذا باز هم نسبت به نادر وفادار ماند.  

س از تصمیم به قیام برضد نادر آن بود که خان پ نخستین اقدام علیقلى

با میرکوچک خان حریف قوى پنجه خود سازش حاصل کرد. ترس و 

وحشتى که نادر همه جا ایجاد کرده بود، طوایف سیستان،بلوچستان، هرات، 

بادغیس، بلخ، اندخوى، ننگرهار و کابل و غیره را به شورش و طغیان علیه 

خان در خراسان پراکنده شد،  قیام علیقلى هنگامى که خبر   3 او برانگیخت.

هاى فیوداالن از هر طرف پیش او در سیستان آمدند   گان ایالت و پیک نمایند

  گى خود را براى پیوستن به قیام او اعالم داشتند. بطورى که على و آماد

آپریل سال  26خان به تدریج در فکر تصاحب تاج و تخت نادر افتاد. در  قلى

خان با قواى کثیرى از  قلى  ( على1160نیمه ربیع الثانى ) میالدى 1747

سیستان وارد هرات شد. بسیارى از رهبران قبایل نیز به آنجا نزد او آمدند و 
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خان کوشید  به او وعده کمک و پشتیبانى دادند. در اینجا یکبار دیگر طهماسب

خان  قلى  علىخان را از اجراى هر اقدامى علیه نادر باز دارد. لیکن   قلى على

نه تنها اندرز او را بکار نبست، بلکه او را مسموم ساخت و از میان 

   1برداشت. 

از ایالت  1747آپریل  13شاهزاده م.م. گلیتسین سفیر روسیه در 

اندازه مردم   هاى یاد شده در نتیجه فقر بى  اغتشاش»رشت گزارش داده که 

ز غارتگرى و ستمگرى بى ایران در همه جا گسترده شده. این فقر ناشى ا

حساب شاه است. سرتاسر ایران به زوال حتمى دچار گردیده چنانکه خود  

ایرانیان، به یک صدا و قاطعانه میگویند: در ایران فقط ایالت خراسان کمى 

تر است. تازه آنجا هم به وضعى دچار شده که در جریان  از بقیه مرفه 

ذا بدهد. والیات دیگر و از توانست غ شورش سیستان، ارتش شاه را نمى

جمله خود پایتخت نیز تقریباً دچار ویرانى گردیده. شهرها و روستاهایى که 

اند، چنانکه من خود در سفر مشاهده کردم، همه   از سرزمین روسیه گرفته

شود. تمام ساکنان آنها  اند حتى یک ده مسکون هم یافت نمى ویرانه شده 

گویند که مردم آنجا تا حد تصور  ستان، همه مىاند....اما راجع به سی  گریخته

اند، زیرا که اگر آنها اینقدر خطرناک نبودند، شاه تا این اندازه   نیرومند شده

پرده گفته میشود که   انداخت. درباره قشون شاه نیز بى کاررا عقب نمى

شان نسبت به سابق دلخور هستند و   بسیارى از افراد آن بدلیل کاهش مواجب

پى دست  در اند و پى  هاى گوناگون دیگر درمانده و ناراحت شده وحشت  یا به

  2 «.به فرار میزنند.

هایش  قیام سیستان محدود به خود سیستان نماند، شهر کرمان با قریه 

، سر از اطاعت شاه پیچیدند. 1746ها در تابستان سال  به تبعیت از سیستانى

و بزرگان آنجا نزد شاه نمى  فرمان دهان« باکونین»به گفته کنسول روس 

اند، اما براى   ند که از خدمتگزارى به شاه خرسند روند آنها اعالم کرده ا 

حساب پیش او نخواهند رفت. زیرا هر کس برود چشمش را از حدقه بیرون 
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آورند و ُکورش میکنند... آنها هم ترجیع میدهند که در کرمان باشند و با  مى 

   1 شاه زیر شکنجه کور و خفه نشوند(. چشم بمیرند ولى در دربار

بازین طبیب نادرشاه با چشمان خود در کرمان هرمى را دیده که از 

یکى از « دولت نادرشاه»هاى بریده شده درست شده بود. مؤلفین کتاب  کله

در روز چهاردهم مارس »اند که:  اى واقعى همان وقت را نقل کرده گزارش

خان، سه سلطان، یک چاوش باشى کشته  در کرمان سى نفر از جمله چهار

شدند. و دوازده نفرهم از چشم محروم گشتند.این کار همه روزه بدون استثنا 

شود، او به هیچ کسى و هیچ مقامى، حتى نظامیان خودش هم رحم  تکرار مى

یى از   نمیکند و با تمام آنها به همین گونه رفتار میکند. در کرمان مناره

هاى سالخوردگان  ه اندازه چهار خشت. این مناره از کلهها درست شده، ب کله

شتن آدم تشکیل گردیده زیرا موى همه آنها سفید است... درآوردن چشم و ک

 .2 «همه روزه انجام میگیرد.

شمار و  ها و کشتار هاى بى بدینگونه نادر میخواست به قیمت قتل

ت خود را در کشور کننده، حاکمی هاى قیام  کردن کله منارها در سرزمین برپا

ایکه دچار زوال عمیق اقتصادى نیز بود، حفظ کند. مبارزه  صد پارچه 

هاى نیرومند  ها و جنبش استثمار شونده گان علیه ستم فیودالى که در قیام

کشاورزان و برخى چادرنشینان و فقیران شهرى منعکس میگردید، در واقع 

 رشاه بود.عامل اصلى تالشى و انهدام استبداد فیودالى ناد

هاى  در دهه پنجم قرن هجدهم میالدى سراسر قلمرو نادرشاه در شعله

هاى مردم  هاى رهایى بخش توده هاى جدایى طلبانه فیودالى و قیام شورش

هاى افغانستان. آسیاى میانه و  ها منحصر به سرزمین میسوخت. این قیام

فارس، اصفهان، ارمنستان نبود، بلکه در تمام ایاالت ایران مانند، کرمان، 

  هاى ضد استبدادى و ضد شیراز، گیالن، خوى و غیره نقاط آن کشور، جنبش

  حساب کشاورزان و سرکوب کشى بى   سیاست نادرشاه که مبتنى بر بهره

کردن مبارزات آنان علیه ستم مالیاتى اجتماعى بود، روز تا روز اوج 

لت نادرشاه را در هاى مردم، دو هاى پیهم توده گرفت و سرانجام عصیان مى

                                                 
1
 .309دولت نادرشاه افشار، ص  - 
2
 .209دولت نادرشاه افشار، ص  - 
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هاى  سراشیبى سقوط و زوال قرار داد.چنانکه وقتى نادر براى سرکوبى قیام

سیستان وخبوشان )قوچان( روانه راه بود، حرمسرا و خانه خود را به کالت 

فرستاد. او در فتح آباد، دو فرسنگى قوچان اردو زد و در آنجا تا چند روز 

بود تا در موقع فرار از آن استفاده اسپى زین کرده را نزد خود نگاه داشته 

کند. حتى بارى نادر سعى کرد که به کالت بگریزد. اما گروهى از سربازان 

اند تا زنده باشند به او  او، او را نگذاشتند و به او اطمینان دادند که حاضر

یى را کشف کرد که علیه خود او بود و   خدمت کنند. با وجود این او توطیه

گران را که از نزدیکان خود او بودند،  دى آن روز توطئه تصمیم گرفت فرا

گران از قصد نادر آگاه و به خیمه او داخل  کیفر دهد، اما همان شب توطئه

، شب یازده جمادى االخرى 1747شدند و او را به قتل رساندند. )نهم جون 

با مرگ نادر، دولت او هم از هم پاشید و سران نظامى هر   1 هـ( 1160

 . ندز قلمرو وسیع نادر به حکومت رسیدیى ا  گوشه یک بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ببعد. 355لکهارت، نادرشاه، ص  - 
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 همنفصل 

 

 

 اوضاع اجتماعی سیستان

 ظهوردولت معاصر افغانستاناز صدر اسالم تا 

 

 

  طبقات واقشار اجتماعی : 

جامعه سیستان سده های نخستین اسالمی مانند سایر مردم ایاالت 

مسلمان و غیر مسلمان تقسیم میشد و همه به دو گروه  خالفت شرقی ، قبل از 

گروه غیر مسلمان بطور کلی طبقِۀ باالئی و بدون تردید گروه 

مسلمان)زرتشتی، یهودی وعیسوی( طبقه فرو دست جامعه را تشکیل میداد. 

مسلمان نیز به نوبۀ خود به طبقات غنی و فقیر و متوسط انقسام  البته گروه 

 می یافت.

ز همانا اعراب بنی بکر و بنی تمیم قرار غنی و ممتا در صدر طبقه  

سیستان آمده  هجری به  30داشتند که با لشکرهای فاتح اسالم بعد از سال 

بودند و از برکت اسالم صاحب مال و مکنت وسیع و امتیازات چشم گیری 

  بودند . شده 

به این گروه روحانیان عمده ، علمای فقه و کالم و قرائت ، سادات ، 

که در سایۀ مال اوقاف و نذور وصدقات ، ثروت و  ان آنها شیوخ و پیرو

همچنان متنفذین محلی که هنوز  سامانی بهم زده بودند ، اضافه میشدند. 
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از طریق بهره کشی کشاورزان به نفع دستگاه دیوان به  موقف خود را 

 بودند، اضافه میشدند.  عنوان دهگان )فیودال( حفظ کرده 

ه دهقانان ) فیوداالن محلی ( در خراسان و در اوایل اسالم ، البت 

سیستان بعد از عمال کرسی نشین و ماموران خراج بگیر، از امتیازات و  

برخوردار بودند . چنانکه در وقایع سال سی ام هجری دهقان  ثروت فراوان 

» سیستان در جنوب زرنج ( در بدل پرداخت  زالق ) یکی از روستاهای 

زیاد سرلشکر عربی به جان امان  به ربیع بن « ر بزکی آگنده از سیسم و ز

    1گرفت.

 223باری در تاریخ سیستان به مطلبی بر میخوریم که در سال 

ه باغستان مردم سیستان در اثر خشکسالی کامالً ب هجری تمام مزارع و 

و میر همه جا گیر شد. چنانکه نه  سوخت رفت و قحط غله سبب بروز مرگ 

خداوندان نعمت نیز بسیار  تجار و بزرگان و » ان، بلکه تنها فقرا و مستمند

  2 «بمردند.

این اشارت موجز تاریخ سیستان در واقع توصیفی از وضع طبقاتی 

  سوم هجری ) نهم میالدی ( است . جامعه سیستان قرن 

همان طبقه ممتاز است که در « تجار و بزرگان و خداوندان نعمت»   

  ندان و تهی دستان  روستایی قرار داشتند . مستم مقابل آن بیچارگان و 

از ظهور صفاریان به بعد طبقۀ ممتاز و اربابان قدرت و ثروت را 

کیانی نسب وسران لشکری وکشوری، تسکیل میداد. اینان  علی االکثر ملوک 

و دهات و باغات  نه تنها اشراف زمامدار شهری بودند بلکه از ملکیت ها 

نیز بر خوردار بودند که عدۀ کثیری از متعدد و اراضی حاصل خیز 

  کشاورزان را استثمار میکردند . 

طبقه دوم،پیشه وران بودند که با زندگی نسبتاً آرام در شهر ها ساکن   

داشتند و مالیات صنفی و تجارتی  بودند و فی الجمله در فرهنگ و تمدن سهم 

بودند و هر صنفی  می پرداختند. صنعت کاران شهری دارای اتحادیه های 

محدودی  صنف مالیاتی معین خود را می پرداخت. در دهات صنعت کاران 

                                                 
1
 ببعد . 370ترجمه آذرتاش ، ص  بالذری ، قتوح البلدان ، چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،  - 
2
 . 186ملک الشعرا بهار،تاریخ سیستان ، ص  - 
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از قبیل آهنگر، چرمگر، خیاط ، نساخ، نجار، معمار وغیره بودند که 

  نمودند . مایحتاج فیودال ها و دهقانان را تهیه می 

و در خانه  ا تشکیل میدادند در روستاهاطبقه سوم، که اکثریت ملت ر  

قسماً در دشت ها و چادرها می زیستند. آنها به امور زراعت و  و  های گلی

وسایل مدنی و فرهنگی در دسترس آنها نبود و  مالداری اشتغال داشتند و 

سیورسات و رفتن به بیگار برای  بطور عموم بیسواد بودند. تادیۀ مالیات و 

م همچنین در هنگا کارهای عمومی و دولتی و امور شخصی فیودال ها و 

 جنگ در زیر پرچم خان سالح بر دوش این طبقه بود.

مسجد و  »و نمونه فرهنگ « خان » تمدن زندگی  نزد این ها نمونه  

وعظ و نصیحتی که حالل و حرام و  مبنی بود بر  بود. تعلیم شفاهی « مال 

احکام شرع را با اندرز دل از دنیا برداشتن و به دنیای دیگر دل بستن تلقین 

دولت  راضی بودند تا در مشقات حیات صبورانه از شریعت و  مینمود. و

اسالمی اطاعت نمایند . نتیجه این تلقینات صبر کردن در حوادث زندگی و 

  بودن در حیات روزانه بود . توکلی 

دولت در رأس قدرتها فیودالی و روحانی قرار داشت. روحانیون   

یوداالن در رکاب شاه فیودال و  اعزاز شاه بودند و ف دست نگر احسان 

با تعلیم  اسالمی دهقانان را آزاد  حرکت میکردند . عنعنۀ زندگی همراه 

انحراف از کار در  گذاشته بود تا به زمین  بستگی نداشته باشند ولی در عمل 

اختیار  زمین و محل اقامت برای دهقانان دشوار و تقریباً ناممکن بود. مگر 

ول در طبقه باال ممکن بود. حتی غالمان شغل و پیشه و تحصیل آزاد و شم

بیشتر در شهرها و در داخل منازل خدمت می نمودند، راه ارتقای  که 

اجتماعی در برابر شان بازبود و غالمان بسیاری به افسری و فرمان دهی 

نسبی بود که مردم افغانستان در دوره  می رسیدند. نتیجه همین آزادی 

رشته های علم و فن و  ر دانشمند در تمام اسالمی توانست  ده ها و صد نف

   1 سیاست و نظام بوجود آورد.

معهذا فیودال از زمین و کار دهقان بیشتر استفاده میکرد و زمین دار 

 صنعت گرخواهی نخواهی زیر اطاعت او بود. ریاست کوچک و دهقان و 

                                                 
1
 . 144غبار ، افغانستان در مسیر تاریخ ، ص  - 
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 شاه تائید میشد. روحانیون بزرگ مثل فیودال میراثی بود و طبق منشور 

  فیودال ها دارا و مقتدر بودند. 

 

  قشر عیاران : 

از عهد خالفت بنی امیه تا پایان دورة سلجوقیان قشر مهمی از جامعه 

تشکیل میدادند. دنباله این سلسله در عهد مغول به «   عیاران»شهری را 

» که اعضای آنها را به تازی « فتوت  » تشکیل سازمان نیرومندی بنام 

آنجامید که در راس شان در  میگفتند « جوانمردان» رسی و به فا« فتیان

پیشه وران و  دوره های مغول بزرگان تصوف قرار داشتند و اعضای آن را 

  صنعتگران و اقشار مختلف عوام الناس تشکیل می دادند .

در دوره های حکومت اسالمی و طاهریان، صفاریان و سامانیان   

که زمین خود را از دست داده بودند و یا کشاورزانی  وغزنویان و سلجوقیان 

رونقی نداشت ، به شهرها رو می آوردند  پیشه ورانی که در دهات پیشۀ آنها 

دسته  و در زمزة عوام الناس شهری در می آمدند. در آغاز از این گروه 

های مسلح برای جهاد با کفار ) یا مقابله باظلم و اجحاف عمال حکومت ( 

میگفتند. بعد ها در هدف و تشکیالت « المطوعه » نرا آمد که آ بوجود می 

 این گروه تحولی رونما شد. 

عیاران از همان آغاز حکومت اسالمی در سرزمین های خراسان  

مانند، بلخ، مرو، هرات، قهستان و سیستان و روستاهای اطراف آن نفوذ و  

مبارزه داشتند که همواره در برابر زورگویی عمال خالفت به  قدرت زیاد 

اقدامات قاطعانه این گروه بود که سر انجام تحت  برمی خاسته اند و در نتیجه 

که خود یکی از عیاران سیستان و از تۀ  (صفار رویگر) قیادت یعقوب لیث

او را چون سندانی  و کورۀ رویگری  طبقۀ پیشه وران کم درآمد برخاسته بود 

د ، بیرق استقالل ملی استوار و محکم و پر اراده و مصم بار آورده بو

     سیستان،خراسان و ایران در برابر سلطۀ جابرانه بغداد باهتزار در آمد. 
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تاریخ سیستان و خراسان زمین در دوره های قبل و بعد از یعقوب 

  1 و فداکاری عیاران و جونمردان این مرز و بوم است. لیث، پر از مبارزات 

راسان زمین نقش فعال عیاران در نهضت های ملی آزادی خواهی خ

سیستان این گروه توانستند قدرت سیاسی را بدست  داشته و بخصوص در 

سان)افغانستان( و ایران از سلطه خرا گرفته برای نجات و رهایی سراسر 

 یدادگرانۀ خالفت عباسی تالش و پیکار کند. ب

برآمدن صفاریان دوره ای را در سیستان بپایان می بردکه دوره 

صدساله تازیان برزندگی سیاسی و فرهنگی این سرزمین است. استیالی دو

درسده سوم هجری = نهم میالدی سیستان از آن سرزمین های که مستقیماً 

ازخلفای بغدادفرمان می بردند، جدا گردید وپس از آن هرگزگردن به طاعت 

خالفت بغداد نداد. درعوض، درچندین سده آینده اعضای خاندان صفاری، 

اه فرمانبردار ودست نشانده همسایگان قدرتمند خود بودند، با این اگرچه گه گ

 همه گوئی توانستند پاره ای قدرت وحاکمیت را در دست خود نگهدارند.

وفاداری عیاران نسبت به خاندان صفاری سیستان تا قرنها پس از 

سقوط این خاندان همچنان در سیستان وجود داشت. در دوره سامانیان 

وقیان، عیاران دربرابر حکام وعمال خودکامه دولتهای وغزنویان وسلج

سامانی وغزنوی وسلجوقی دست به مقاومت میزدند وعمال مستبد دولت های 

سامانی یا غزنوی را مجبور به  ترک وطرد از شهر ودیار خود مینمودند 

  2 واجازه نمیدادند تا برمردم سیستان اجحاف وتعدی صورت بگیرد.

 

  :  تاریخ چه میگوید

، جنگ های  )قرون وسطی(یکی از خصوصیات عمده عهد فیودالیته

وز جنگ ، همسایگان است . در موقع بر پی در پی و غارت و چپاول 

کمتر  از حکومت مرکزی  معموالً اطاعت فیودالها )زمینداران بزرگ( 

میشد. سالطین و حکومت ها برای تضعیف فیودال ها ، گاه و بیگاه 

                                                 
1
کابشل  1362خراسشان قشرون وسشطی ،  قشانی در محمد اعظم سیستانی ، مالکیت ارضی و جنبش های ده - 

 469 - 468، ص 
2
 328حماسۀ قیامها،مشاهیر عیاران ومقاومتهای پراکنده آنها،صمحمد اعظم سیستانی ، - 
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ده بر سر آنها می تاختند و مقداری از دارایی آنها را بهانه کر موضوعی را 

خود ، بین آنها و عشایر  به غنیمت یا چپاول میکردند ویا برای تثبیت موقف 

می انداختند  و اقوام ، کینه های محلی ایجاد میکردند و آنها را بجان همدیگر 

ان ، چنانکه دستگاه خالفت یک چنین کینه یی را میان صفاریان و سامانی

ند واسالهای اروپا ( از کرد. فیودال های محلی شرق ) اکثرا مان ایجاد 

میکردند ولی هر وقت منافع خود را در خطر می دیدند  قت تبعیت سالطین و

  میکردند و از اطاعت مرکز سرباز میزدند . ، علیه سلطان یا شاه کار شکنی 

و  (دال هافیواربابان)امراء و سالطین برای حفظ موقعیت خود با   

مدند و به حکمرانان و نمایندگان خود می آ شراف محلی  از در دوستی پیش ا

  کنند . دستور میدادند که از منافع خصوصی آنها حمایت 

 ما فردا » بیهقی مینویسد : سلطان مسعود ، حسن سلیمان را گفت :   

را « اعیان » والیت بشحنکی بتو سپردیم و سخن  بخواهیم رفت و این 

  1 «نیفتد به غیبت ما. شنوی و هوشیار و بیدارباشی تا خللی ب

از قرن نهم تا یازدهم میالدی هر قدر نفوذ دولت مرکزی کمتر میشد   

افزایش مییافت و فکر خود مختاری و توسعه طلبی و  ، قدرت فیودال ها 

، چنانکه یکی از عوامل از هم پاشیدگی  زمین گیری در آن ها قوت میگرفت 

سامانی و غزنوی و سلجوقی  توری اسالمی و حکومت های صفاری و امپرا

جوامع ، همانا  و غیره ، غیر از تضاد های طبقاتی درون هر یک از این 

  اختالف و مبارزه فیودال ها با حکومت مرکزی بوده است .

حتی بیشتر فجایعی که در دربارها و شهرها و مراکز حکومت ها   

ت ها و اختالفات فیودال ها و اشراف با یک دیگر رقاب رخ میداد، ناشی از 

مناسب مهم بوده است. جنگ های پی در پی  برای بدست آوردن مشاغل و 

غالباً دهات و شهرها  را  فیودال ها و سالطین و اخذ مالیات های گوناگون ، 

 با وضع اقتصادی اسفناک روبرو میکرد . 

لطان مسعود مینویسد پس از شرح اشتباهات س بیهقی در تاریخ خویش 

بودم که همه خراب گشته و اندک  نیشاپور این بار نه چنان بود که دیده » :که

سقف های خانه ها  ما به آبادانی مانده و منی نان به سه درم . و کدخدایان 

                                                 
1
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بشگافته و بفروخته و از گرسنگی بیشی با عیال و اطفال بمرده و قیمت 

حال این محمد آباد چنان شد که جفت  1 ... ضیاع بشده و درم بدانگی باز آمده 

سه درهم فروخته  هجری از یک تا  431واری زمین ) که قبل از سال 

  2 «میشد.( بیک من گندم میفروختند. کس نمی خرید.

بینوا و طبقات محروم در کمال عسرت بسر می  در حالیکه مردم  

زندگی می کردند  در نهایت تنعم بردند ، اشراف و اربابان زمین های وسیع 

جواهر، امالک  . دارایی اشراف بنابر منابع تاریخی ، عبارت بود از: 

اقطاعی ، ضیاع  و عقار، زرینه و سیمینه ، دهات و آسیاها ، گله های 

و غالمان وثاقی و سرائی   3گوسفند و گاو و اسپ و قاطر و اشتر  و مرکب 

و سیم هزارگانی و  از سقالطون و دیبای رومی و کمرزر با جامعه های 

و مطربان و ندیمان و کنیزکان زیبا روی  هفتصد گانی و سلقیان و جنباشیان 

  4 و غیره .

برای اطالع و آگاهی از اوضاع اجتماعی سیستان پس از حمله مغول 

ترین منبع ، کتاب احیاالملوک در تاریخ سیستان تألیف  ها بهترین و معتبر 

اویل قرن هفدهم میالدی ) یازدهم هجری  ملک شاه حسین کیانی است که در 

بسیار مغتنم تاریخنامه هرات  هـ ( تالیف یافته است. و دو دیگر کتاب 1031

  از سیفی هروی میباشد . 

مؤلف احیأ الملوک گذشته از شرح وقایع و اوضاع ناگوار تاریخی 

صفوی از طبقات و گروهایی چون : شاهان ، امیران ،  عصر تیموری و 

عیاران ( نقیبان ، سادات ، خواجه ها ، شیخان  ن ، منشیان ، یاران ) میرزایا

خوشنویسان ، موسیقی نوازان ،  ، کدخدایان ، کالن تران ، هنرمندان ، ) 

گیران ، پهلوانان ،  شاعران ( تیغ بازان ، طاس بازان ، حقه بازان کشتی 

ملوک ها  ملک لولیان ، منجمان و معرکه آریایان و از همه مهمتر ملک ها و 

                                                 
1
  809تاریخ بیهقی ، چاپ دکتور فیاض ، ص  - 
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و زنان این ملوک ، همراه با وضع رقت اور رعایای بال کشیدة سیستان ذکر 

  1 میکند. 

مؤلف مزبور ضمن شرح مالکیت فیودالی ملوک هم نسبش گاهی از 

ملوک نیز مثالهایی می آورد ونشان میدهد که توده مردم که  ستم فیودالی این 

گونه درمنتهای تنگدستی داری بود، چ شغل عمدة شان کشاورزی و گله 

انجام میدادند . اینان  فعالیت های مختلف تولیدی را درمزرعه و روستا 

و  عالوه بر کار تولیدی مکلف بودند در کار بیگار و حشر شرکت جویند 

  هنگام جنگ در رکاب ارباب خود نیز حرکت کنند . 

از لحاظ رعایای روستایی، سنگین تر از همه بیگارها ، 

اراضی و قریه وخانمان شان بدور  تمانی بود ، زیرا روستائیان از بیگارساخ

گرسنگی و ناتوانی در  میشدند و غالباً در اثر ظلم و بیباکی ملوک و حکام از 

ملک شاه  هنگام کار جان میدادند و یا سالمت جسمی خود را از دست میداند. 

وک کیانی حسین نمونه یی از اینگونه بیگاری را که به نفع یکی از مل

هـ (  990بنام ملک ظریف در اواخر قرن دهم هجری ) ظاهراً سال  سیستان 

  بدست میدهد .  صورت گرفته بود 

او میگوید که ملک ظریف در منطقه جارونک سیستان قلعه یی در 

و آن قلعه را مردم بر زره به تعدی » زمین طرح کرد. ساحه شصت جریب 

ملوک ) ملک نجم الدین محمود پدر ملک ال ساختند و از سر کار خاصه ملک 

رضا میدادند و دوسال  جال الدین کیانی ( همه وقت مرد طلب میکرد و 

شب کار  داروغگی بر زره را ملک الملوک به او داده بود . مردم بر زره به 

میکردند و مردم حوض دار و کندر را به روز کار می فرمود و مردم 

، سه روز چهار روز نگاه میداشتند، و  که یک روز می آوردند برزره را 

مدت یکسال اتمام قلعه داد ... و در غزای مظفر  گرسنه کار میفرمودند تا 

  2 « حسین میرزا در میان جنگ کار میکرد.

حفر نهرها و کاریز ها و احداث بندهای خاکی و گزی و کشیدن راه   

ه یی با معیشت کاری دشوار است ولی معهذا اگر رابط ها و باغ ها گر چه 

                                                 
1
 595ملک شاه حسین صفاری،احیاء الملوک درتاریخ سیستان، ص - 
2
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تمام نمی شود . گاهی روستائیانی که در  رعایا و دهقانان داشته باشد ، گران 

توانفرسا کشانده میشدند. چنانکه  جنگ با دشمن مغلوب میگشتند، به بیگاری 

هرات پنجهزار  م ( ملک غیاث الدین کرت 20/1319هـ )  719در سال 

ن والی فراه و تابع ملک خروار غله بر فراه حواله کرد، ملک ینال تگی

هرات که نمیتوانست آن مقدار غله را از مردم وصول و به هرات بفرستد،  

بزرگان و اعیان فراه ، نامه ای به ملک غیاث الدین نوشت و  به مشوره 

  بعد مهلت خواست .  اجرای آن حواله را به سال 

لشکر  ملک غیاث الدین بدون توجه به توان مالی مردم فراه ، بر فراه

» که با مردم فراه نمود، جماعتی را که از حصار  کشید و پس از جنگی 

به کار عمارت خندق و باره حصار )  برون آمده بودند زنجیر کشید و « فراه 

  1 هرات ( مامور گردانید.

و فراهیان هر روز تا نماز دیگر در پای حصار و حمام و » ...   

ی کشیدند و خشت میزدند و بعد از ملک اسالم ، گل م کوشک حوض و خانه 

و گروه گروه ، دهگان و پنجگان در  نماز دیگر چون فراش مبثوت فوج فوج 

و اظهار بی نوایی  بازار ها و کوچه ها و سرای ها می گشتند و به گدایی 

  2 « خورش و پوشش حاصل میکردند . 

تن بدینگونه رعایا در زیر پاشنه مالکان فیودال که مصروف بر افراش

های وسیع بودند ، نیروی خود را از دست میداند و بافقر  کاخ ها مجلل و باغ 

ً اگر در جنگی شرکت جسته مغلوب  و تنگدستی دچارمیشدند  و احیانا

سخت تر از مرگ و نابودی  میگردیدند ، کار بیگاری مجانی صد بار 

  تدریجی برای شان بود .

ن واقع میشدند مجبور گاهی که دهقانان مورد تجاوز و غارت دشم  

یا یکساله را دریک شب یا یک هفته انجام دهند .  بودند کار یک ماهه و 

ناچار در » قرن دهم هجری  چنانکه درحمله شیبانی ها بر سیستان در اخیر 

جریب خندقی دیگر  طرف شرقی خندق ) قلعه سبز، جالل آباد ( قریب پنجاه 

  3...« تمام یافت حفر کردند و در یک شب تا صبح آن خندق ا

                                                 
1
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بی عالج از طرف جنوبی دشت چپ » و باز وقتی آب دریا کم شد 

دریای عمیق بود، میان دشت که سنگ قاقم بود و  راست که سه طرف 

چنانچه صد زرع عمق آن خندق شد و  ارتفاع بسیار داشت خندقی طرح شد ، 

ر او نشد و چهار باره ب هنوز برزمین دو طرف که بر لب آب بود مساوی 

  1«کشیدند و در میان حقیقی دروازه و پلی نصب کردند . 

بامطالعه این مطلب از یک سو میتوان حد گرفتاری و سخنی و   

بطور کلی بخوبی حس کرد و از جانب دیگرجنبش  پریشانی مردم سیستان را 

میتوان در تعمیر و مرمت قلعه ها  ساکنان آن دیار را برای بقا و ادامۀ حیات 

بشمار میرفت ،  ث خندق های عمیق که بهترین وسایل دفاعی آن زمان و احدا

 احساس نمود .

ملک نصیر  خالصه در طی یکصد سال اول تاخت و تاز مغول ، تنها  

الدین کیانی است که  تالش میورزد ، بدستیاری مردم زحمتکش سرسبزی 

بخشد )  سیستان را احیا نماید  و مردم را از فقر و تنگدستی رهایی گذشته 

ً تا پایان قرن هشتم  (. بعد از 659-718 مرگ این ملک نیمروز ، تقریبا

میدان جنگ های خانوادگی ملوک  م ( سیستان 1385هـ 784هجری ) 

شان نمی شود .  نیمروز است . درین مدت کمتر توجهی بحال مردم و محل 

، در اندک رمقی که بعد ازحمالت پیهم مغولها در شهر و محالت باقی بود  

حکومت ملک عزالدین سیستانی که از یکطرف با برادران و  طی سی سال 

جانبی هم با پسر خورد ملک قطب الدین دست  عمو زادگان خود میزد و از 

و بالنتیجه زمینه را برای فتح  و پنجه نرم میکرد و مردم را به ستوه آورد 

« دام آسیا گ»   سیستان بدست تیمور لنگ طوری آماده کرد که دیگر این 

 روی خوشبختی را ندید.

و پشت زره و  در دورۀ زمامداری این ملک ، والیت قلعه کاه ، نیه  

جوین و قلعه الش باسیستم منظم آبیاری و چرخ های آبکشی وآسیاهای بادی 

بشدت تخریب شد. صرف در دوران حکومت ملک قطب الدین بن رکن  

براحت می کشند و بحال  هـ ( است که مردم نفسی 747   -731محمود ) 

                                                 
1
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مالک بودند توجه ناچیز در حق شان و  مردمی که اکثراً فقیر و اندکی خرده 

  در حق اهل فضل و دانش میشود .

دستگیری از فقراء آنهم بخاطر اندوختن ثواب و زهد و تقوی و گوشه   

صبر و قناعت و دل از دنیا بریدن و چشم بسوی آخرت  گیری و تلقین به 

جزء فضیلت پنداشته میشد ، و از این  خصوصیت عمده عصر و دوختن ، 

و مساکین گرم میگرفت  لحاظ بود که ملک قطب الدین کیانی، با زهاد و عباد 

باری بوساطت  و از آنها دلجویی میکرد و مراعات خاطر ایشان را مینمود. 

لیه اقبا میراقبال سیستانی ) ازمریدان شیخ عالء الدوله سمنانی صاحب رساله 

، از یک برخورد 1(، که مردی عارف و زاهد و مورد احترام همگانی بود

سیستان  تباه کن سپاه هشتاد هزار نفری سیستان با ملک حسین غوری که بر 

حمله نموده بود صرف نظر گردید . همچنان این ملک دل از دنیا بریده ، 

وزانه خانۀ گرم و دستر خوان گسترده ای داشت، چنانکه مصرف ر مهمان 

بود که بخورد    2 «خروار نان و ده خروار گوشت  سی » کارخانه او 

 مساکین و اهل 

 تقوی و زهاد و عباد و نزدیکان و لشکریان ملک میشد . 

خصوصیات عمده فیودالی سیستان را هنگامی که می بینیم شاه محمود  

ار چهارده هز» علی ) در نیمه اول قرن نهم هجری (  عم شاه شمس الدین 

و فقط خود او میدانست هر « بود  خروار تخم ریز سر کارخاصه او 

سلطان محمود میتواند  طوریکه بخواهد از آن استفاده کند ، یا اینکه نوه ملک 

بدهد ،  قافله ده هزار شتری را برای یک ماه با تمام بود و نبودش مهمانی 

رباب رعیتی و خود مبین روابطی است که فقط و فقط در شرایط تسلط نظام ا

الطوایفی و باصطالح در چوکاب مناسبات فیودالی میتواند صورت  ملوک 

 . بگیرد و بس 

 13در هر حال سیستان با آنکه از آغاز قرن هفتم هجری ) قرن   

شدن سیل مرگ آلود و هستی سوز مغول مورد ضربات  میالدی ( با سرازیر 

میالدی (  14م هجری ) قرن اواخر قرن هشت کشنده قرار گرفت و متعاقباً در 

                                                 
1
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خراب کردن بندهای آب که زیر  تیمور لنگ آتشی بر هستی آن افگند و با 

آخرین حد  بنای اقتصاد روستایی و زراعتی سیستان را تشکیل میداد 

خرابکاری و ظلم را در حق مردم سیستان روا داشت ، با آنهم می بینیم که 

تیمور و شاهرخ در سیستان   قرن نهم هجری پس از خرابی های آغاز  در 

  پنجصد و دوازده هزار درم میرسیده است . خراج آن به هفت میلیون و 

روش مردم داری و حکومت بعضی از ملوک سیستان در عهد   

ً نمونه بوده است ، چنانکه در عهد ملک  صفوی و قرن دهم هجری  واقعا

ی ( اکثریت شاه اسمعیل صفو سلطان محمود بن ملک یحی کیانی ) معاصر 

برخوردار بودند  مردم ) ظاهراً ، طبقه اشراف ( از یک نوع بیمه اجتماعی 

و  و اکثر ملوک و امیران و پاداران ) دهقانان ( و سادات و مشایخ و قضات 

اعلی سه » نقیبان و سپاهساالران و غیره از حکومت نان  راتبه داشتند : 

) استحقاق ( داشت ، هنگام  نان و تا یک نان هر کس وظیفه نان ،اوسط دو 

از سر کار خاصه ) دارایی شخصی ( ملک  عروسی و یا ماتم داری مردم 

سیستان بجای دیگر رفته و باز  داده میشد و حقوق آنهایی را که پنج سال از 

و برای شان  آمده بودند ، از آرد و روغن گرفته تا لباس سنجش میگردید 

  1«.داده میشد

طبقه ، ملک نجم الدین بن ملک سلطان محمود نمونه دیگر از این 

قرن هفدهم م( قافله ده  کیانی است که در اواخر قرن دهم هجری) اوایل 

اهل قافله که به عزم عراق از  هزار شتری امیر محمد امین مشهدی را با 

یک ماه در سیستان  هند حرکت کرده بود و از سیستان می گذشت برای مدت 

  2گهداشت.نزد خود طور مهمانی ن

فیودالیزم شیرة جان مردم را می مکید،  این مثال ها در دورانی که  

 -تحت شرایط کامالً ) ارباب  انسان را بحیرت می اندازد که در سیستان در 

زرافشانی و بذل و  رعیتی ( و ملوک الطوایفی ، در عوض زراندوزی ، به 

ویه محلی که عدل نسبی مبادرت میشده است. این روش مردم داری به س

  نمونه بوده است ، نتیجه چه عواملی میتوانست باشد ؟  واقعاً 

                                                 
1
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ً رقابت های خانی و  هر علت دیگری می خواهد باشد ولی مسلما

شهزادگان کیانی سیستان بخاطر شهرت و تبارز  خانوادگی ملوک و 

شخصیت در میان خود ملوک از یک طرف و در میان مردم و افشار 

جانب دیگر سبب میشد  رعیت ملوک بشمار می آمدند ، از  مختلفه سیستان که

بیایند که  تا با ایجاد روش تازه تر، طوری با مردم و اقشار مختلف کنار 

دیگران به شایستگی و لیاقت شان بر تخت و مقام ملوک گواهی بدهند . 

شک داستانها و روایات مروج میان مردم نسبت به خانواده کیانی که  بدون 

پیش باین طرف آنها را وارث تاج و تخت قلمداد  و پنج قرن  از بیست

که بیش از دیگران پای بند اصل و  میکرده اند ، توجه عمیق ملوک سیستان 

خود بودند . بدور نبوده  نسب خانواده گی ) منسوب به کیانی االصل بودن ( 

ه هم داد است . این ها یک سلسله عواملی میتوانند باشند که دست در دست 

 در ایجاد شرایطی استثنای در بحبوحۀ روابط فیودالی موقتاً عرض اندام کند. 

دوصدوبیست سالۀ دولت صفوی مذهبی  پس از آنکه طومار سلطنت

 قدرت توسط شاه محمود افغان  برچیده شد ، نوبت به یکی دیگر از رجال 

م( 1747-1736رسید. دهۀ)  طلب وکشورکشای ایران یعنی نادرشاه افشار

الدی برابر است با دوران سلطنت و فرمانفرمایى نادر شاه افشار، دورانى می

  کشى وحشیانه فیودالى، غارت و چپاول مستقیم توده که همراه است با بهره 

بار و اعمال کشتارهاى   هاى مردم، تشدید ستم مالیاتى، زورگویى خشونت

 مانسوز.هاى خان ساختن کله منارها و ویرانگرى   آور و بر پا وحشت 

نادر در حالیکه با تمام قوا حکومت خود را تحکیم میکرد، حقوق 

حکام و سرکردگان نظامى محلى را محدود کرد و موقعیت قشر باالیى 

هاى  روحانیت شیعى را سخت متزلزل ساخت. گذشته از این، جنگ

دالها را نیز به  خراب میکرد، درآمد فیو گرانه او که کشاورزان را خانه اشغال

به خود کاهش میداد، بخش قابل توجهى از طبقه حاکم که از سیاست نادر نو

  1 ناراضى بودند، )تدریجاً( به جناح مخالف او تبدیل شدند.

دستگاه عظیم بوروکراسى و قشون چندین ده هزار نفرى که به حساب 

هاى مردم و به   روستائیان نگهداری میشد با تمام سنگینى خود به روى شانه

                                                 
1
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ترین کار براى روستائیان  ورزان فشار وارد میکرد. سنگین خصوص کشا

تهیۀ آذوقه، علوفه، لباس یک شکل و مهمات و نیروى جنگى برای 

ها بارها، تا چندین برابر  لشکرکشی های پی در پی نادر بود.ً این نوع مالیات

هاى سنگین و غیر منتظره نیز به نفع  یافت و گاه گاهى مالیات   افزایش مى

هاى سنگین  تعیین و اخذ میگردید. بدینگونه اقتصاد کشاورزى از مالیات سپاه

 یى وارد شد.  دست فشار بیرحمانه صدمه دید و بر کشاورزان مفلس و تهى

قرن هجدهم میالدى سراسر قلمرو نادرشاه در  40در سالهای دهه

هاى رهایى بخش توده  هاى جدایى طلبانه فیودالى و قیام هاى شورش شعله

هاى افغانستان، آسیاى  ها منحصر به سرزمین مردم میسوخت. این قیام هاى 

میانه و ارمنستان نبود، بلکه در تمام ایاالت ایران مانند، کرمان، فارس، 

هاى  اصفهان، شیراز، گیالن، خوى، سیستان و غیره نقاط آن کشور، جنبش

اب حس کشى بى   سیاست نادرشاه که مبتنى بر بهره  ضد استبدادى و ضد

کردن مبارزات آنان علیه ستم مالیاتى اجتماعى بود،   کشاورزان و سرکوب

گرفت . آخرین  قیام، قیام مردم سیستان برضد  روز تا روز اوج مى 

مالیاتهای توانفرسایی بود که برمردم آندیار حواله شده بود. محمد کاظم، 

م وارد مینویسد که وقتى على قلیخان برادر زاده نادر براى سرکوبى قیا

بودن شهر و روستاها از  سیستان شد، با منظره وحشتناکى از ویرانى و خالى

ها و  در همان هنگام همه روزه شایعاتى درباره قتل  1 آدم مواجه گردید.

رسید. درباره   نگیز تازه نادر بگوش مى  ها و اقدامات وحشت  بیرحمى

نزدیک شاه  کردن و کشتن برخى از خوانین افشار که خویشاوندان کور

خان افشار و غیره( نیز  خان، قاسم  على  خان، محمد بودند، )مانند: امام قلى

خبرهاى شنیده میشد. ترس و وحشتى که نادر بخاطر وصول مالیات های 

گزاف ایجاد کرده بود،سبب شد که برادرزاده اش علیقلی خان نیز با قیام 

ان لشکر کشی کننده گان سیستان یکجا شده برضد عمویش بسوی خراس

برادرزاده اش نادرشاه را دچار ترس ووحشت وبی   نماید.این عصیان

اعتمادی بر زیردستان خودش ساخته بود. چنانکه وقتى نادر براى سرکوبى 

هاى سیستان وخبوشان )قوچان( روانه راه بود، در فتح آباد، دو فرسنگى  قیام

                                                 
1
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را نزد خود نگاه قوچان اردو زد و در آنجا تا چند روز اسپى زین کرده 

داشته بود تا در موقع فرار از آن استفاده کند. حتى بارى نادر سعى کرد که 

به کالت بگریزد، اما گروهى از سربازان او، او را نگذاشتند و به او 

اند تا زنده باشند به او خدمت کنند. با وجود این او  اطمینان دادند که حاضر

و بود و تصمیم گرفت فرادى آن روز یى را کشف کرد که علیه خود ا  توطیه

گران را که از نزدیکان خودش بودند، کیفر دهد، اما همان شب  توطئه 

گران از قصد نادر آگاه و به خیمه او داخل شدند و او را به قتل  توطئه

  1 هـ(. 1160، شب یازده جمادى االخرى 1747رساندند. )نهم جون 
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 البحرین از عبدالرزاق سمرقندی، طبع تهران السعدین و مجمع مطلع -۵۶

  جلد( 2) 133۶گنابادی، طبع  مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین -۵7

 منتخب الحکایات و لوامع الروایات، بکوشش مرحوم بهار خراسانی،  -۵8

 تهران 132۴
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، مقاله، جغرافیای تاریخی زرنج، بقلم  اعظم 13۴۶مجله آریانا، سال -۵9

 سیستانی 

 به قلم « عیاران»شماره نهم ودهم، مقاله  1323مجله آریانا، سال  -۶0

 حبیبی 

 دخوشحال خان ختک سوات » ، شماره اول مقاله 13۶1جله کابل، م -۶1

 بقلم محمد صدیق روهی « نامه

 بقلم دکتر « آئین عیاری»مجله سخن، دوره هجدهم و نوزدهم، مقاله  -۶2

 (13۴7، 13۴8ناتل خانلری، سال 

 مقاله  13۴2سال  12-11مجله سخن، دوره سیزدهم، شماره  -۶3

 نامه  ابومسلم

 هـ( باهتمام  7۴0القلوب، از حمدهللا مستوفی )تألیف در حدود نزهت  - ۶۴

 133۶محمد دبیرسیاقی، 

 ، 13۵3یعقوب لیث، تألیف دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، طبع  -۶۵

 تهران

 تاریخ سیستان)از آمدن تازیان تا بر آمدن صفاریان( تالیف ادموند  -۶۶

 ش.1370، کلیفورد بوسورت ، ترجمه حسن انوشه ، تهران

 جی، پی، تیت، سیستان، )جلداول (ترجمه دکترسید احمد موسوی،  -۶7

 تهران 13۶۴چاپ

  چهار مقاله عروضی سمر قندی ، چاپ دکتر معین ، تهران  -۶8

 سیستان سرزمین ماسه هاوحماسه ها، تالیف اعظم سیستانی، طبع کابل،  -۶9

 ش 13۶8

   1317ن یار، تهرانتاریخ بیهق، از ابن فندق، چاپ احمد بهم -70

 ماتیکان سیستان )مجموعه مقاالت( جواد محمدی سکائی،چاپ -71 

  1378مشهد

 گنج دانش ، جغرافیای تاریخی شهرهای ایران ، محمدتقی حکیم ،  - 72

  13۶۶تهران ، 

   2000تولدی دیگر، نوشتۀ دکتر شفا، چاپ - 73

   2003پس از هزار وچهارصدسال ، دکتر شفا، چاپ - 7۴
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 اسالم شناسی ،تالیف علی میرفطروس ، جلداول ودوم  -7۵

  مالحظاتی درتاریخ اجتماعی ایران، چاپ سوم ، ازعلی میر فطروس - 7۶

  ش 1380پنج نقد برکتاب تولدی دیگر، دکتر شفا، چاپ  - 77

 مالکیت ارضی و شیوه های بهره برداری از آن در خراسان قرون  - 78

  2002وسطی ، از من، چاپ دوم سوئد

  1317آثار الباقیه ، ابو ریحان بیرونی ،  چاپ اکبر دانا سرشت،  - 79

 تهران 

  ، تهران 1333حبیب السیر، از خواندمیر)غیاث الدین(، چاپ  - 80

 تاریخ نهضت های ملی ایران، از حمله تازیان تا ظهور صفاریان،  -81

 ، تهران 13۵0تالیف عبدالرفیع حقیقت، چاپ 

   13۵۵وت، از داکتر عبدالحسن زرینکوب، چاپ، دوقرن سک - 82

عصر زرین فرهنگ ایران،  ریچاردفرای ، ترجمه مسعود رجب نیا،  -83

  13۴۴تهران ، 

 قمری  1332تاریخ روضه الصفا،میرخواند )محمدبن حسن خاوندشاه(  -8۴

 ، چاپ هندوستان 

   13۶۶ضحاک ماردوش، سعیدی سیرجانی ، چاپ تهران،  -8۵

   13۵0وشفسکی ، اسالم در ایران، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پطر -8۶ 

  1371خاک اولیا،تالیف سیکورسکی،ترجمه عبدالعلی نور احراری، - 87

 توضیح المسایل، پاسخهای هزارساله ازکلینی تاخمینی ، دکتر  - 88

 شفا،چاپ پنجم 

 آمدن ادموند کلیفوردبو سورت، تاریخ سیستان،از آمدن تازیان تا بر - 89

  1370انتشارات امیر کبیر،تهران  صفاری، ترجمه حسن انوشه،چاپ  دولت 

    بیروت.  1955( طبع 4، 3، 2یاقوت حموي، معجم البلدان )جلد هاي - 90

    1993دیدگاه ها، علی میرفطروس ، چاپ  -91

 یادداشتها وبرداشتهایی از کابل قدیم ، محمداصف آهنگ ،تابستان  - 92

2000 

 ران، کلده وشوش، نوشته خانم ژان دیوالفو، شوالیه لژیون دونور، ای -93

 افسر 
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پاریس، ترجمه علی محمدفره وشی، چاپ دانشگاه 1887اکادمی ،چاپ 

  1371تهران، 

 برتلس، ترجمۀ حسین آرین پور،  طبع  ناصر خسرو واسماعیلیان،تالیف  -94

 تهران

موسسه مطبوعاتی  طبع  ، ترجمه عباس خلیلی 12ابن اثیر ، کامل ، ج  -9۵ 

 علمی

تاریخ ایران از دوره باستانی تا سده هجدهم،نوشته گروهی از  -96 

 چاپ تهران کریم کشاورز ،  ترجمه  مستشرقین شوروی، 

   1342طبع   قابوسنامه، چاپ سعیدنفیسی،تهران  -97

   1226آریانا، از احمدعلی کهزاد،چاپ کابل ،  -98 

   1906جم ، از یاقوت حموی ، طبع معجم البلدان جلد پن -99 

  0  فرهنگ معین ،چاپ تهران -10

  1   ، طبع ایران  حمدهللا مستوفی ، تاریخ گزیده  -  10

 2  ، چاپ ایران  5ابن خلکان، وفات االعیان ج  -10

 3  چاپ تهران  چارمقاله عروضی سمرقتدی ،  تصحیح دکتر معین ،  - 10

   ، 1318،    صص ، طبع  ملک الشعرابهارمجمل التواریخ و الق - 104

  تهران.

 چاپ تهران سعید نفیسی، خاندان طاهری،  -105

  ش .  1320اقبال  ابن اسفندیار ، تاریخ طبرستان ) به تصحیح مرحوم  -106

 )  

  چاپ تهران  اقبال آشتیانی، از طاهریان تا مغول، -107

8    بقلم حبیبی  « عیاران»قاله مجله آریانا، سال پنجم شماره نهم و دهم م -10

سال  ۶-3مجله آریانا، مقاله جغرافیای تاریخی زرنج از من شماره  - 10 9

13۴۶   

، مقالۀ سرگذشت یک رودخانۀ  ۶-۵شماره  13۴۵مجله آریانا سال  -110 

  بزرگ،

   8مجله برسى هاى تاریخى ، سال دوازدهم ، شماره چهارم ، ص  -111  
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، مقاله لشکریان صفاری، ترجمه پوهاند 13۶۴ل مجله آریانا، سا -112

  سرور همایون 

حمدبن عبدالوهاب قزوینی، چاپ  تاریخ جهانکشای جوینی)سه جلد(. -112 

1329 

  جلد  2بیست مقاله ،عالمه محمد قزوینی ،  -113

  ، تهران 1339تاریخ گزیده، حمدهللا مستوفی ، طبع  -11۴

  . 135۶کتوراکبرمددی، طبع کابل  وضع اجتماعی دوره غزنوی، د -  11۵ 

 1332تاریخ آل سلجوق یا  راحة الصدور ، راوندی ، طبع تهران ،  -  11۶  

 تهران

بنگاه  واسلی یان ، چنگیز خان ) شاهکار رومان تاریخی ( طبع  -117 

  هرمزان  نشریات پروگرس ، ترجمه م . ن 

موسوى ،، چاپ  ، ترجمه دکتر سیداحمد1تیت ، سیستان ، ج  .جى  -118 

  ایران   1364

 تهران 1336، طبع  ظفرنامه ،شرف الدین على یزدى ، دوجلد   -119 

 هجری 1284اکبرنامه یا آئین اکبرى ، از ابوالفضل ، طبع هند،  -120 

 اسکندر بیک ترکمان ، طبع تهران  نامه عالم اراى عباسى،  -121 

م على رئیس الذاکرین. ( باهتمام غال2جى.، پى.تیت. سیستان )ج  -122 

  . 1366تهران، 

  ، حبیبی، طبع کابل افغانستان در عصر کورگانیان هند   -123 

  . 1370زاد سروان سیستان، غالم على رئیس الذاکرین. مشهد ،  -124 

 ،1364لکهارت ، انقراض سلسله صفویه، ترجمه عماد، چاپ  -125

  . 1319، الرودى، تهرانهللا زندگانى نادر شاه. نورا -126 

  ، میرزا مهدیخان استرابادى ، چاپ تهران جهانکشاى نادرى  -127 

 زندگى نادر شاه. ، ترجمه مشفق همدانى،طبع ایران -12 8 

   1341نادرنامه یا تاریخ نادر شاهى، باهتمام شعبانى. تهران،  -129 

  جلد، چاپ مسکو  3محمدکاظم ، نامه عالم آراى نادرى،  -130 

 ، پشاور1379الحسینی، تاریخ احمدشاهی، چاپ محمود -131

سید محمدعلى جمالزاده ، یک سند تاریخى در باره سیستان ،مجله  -132

  1343سخن، آذرماه 
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  3، ج 19محمود محمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس درقرن  -133

،ترجمه حسین سعادت نورى، ، ده هزار میل در ایرانپرسى سایکس -134

 دجل2، 1336

بهمن  19جواد محمدی خمک سکائی سیستانی، سیستان ورویداد  -135

 1393خورشیدی، تهران  1330
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 پشتی صفحه چارم کتاب

 1938کاندید اکادمیسین محمداعظم سیستانی: 

 

علمی اکادمی علوم   سابق عضو

افغانستان ،اکنون مقیم سوئد، در زمینه 

نظام زمینداری تاریخ وجامعه شناسی و

در افغانستان ، صاحب تالیفات بسیار 

است. برخی ازاین تالیفات عبارت اند   

 از: 

مالکیت ارضى و جنبشهاى دهقانى  -* 

درخراسان قرون وسطى، چاپ اکادمى علوم 

               سیستانى درهفتاد سالگی                    م 1983=1362افغانستان ، کابل 

  طبع اکادمى علوم افغانستان ، جلد( 3رزمین ماسه هاو حماسه ها)سیستان ، س -* 

 م 1988- 1985کابل 

 ش کابل 1390،چاپ20قرن  70مسالۀ اصالحات ارضی در افغانستان دهۀ  -*

 2012وچاپ دانش 1368مردم شناسى سیستان ، چاپ  اکادمى علوم افغانستان در -*

 ، سوئد 1996فغانستان ،چاپ مقدمه یى بر کودتاى ثور وپیامدهاى آن در ا -*

 ،مشهدایران 1999م ، چاپ 19نظامى افغانستان در نیمه قرن  -دو نابغه سیاسى  -* 

 پیشاور 2005رستاخیزقندهاروفروپاشی دولت صفویه در ایران ، چاپ  -*

 پشاور 200۴عالمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ،  -*

 2007احمدشاه ابدالی،چاپ پشاور، ظهور افغانستان معاصر و -*

 ش کابل1369(چاپ 1973تا 1747سرگذشت سیستان و رود هیرمند)از -*

 ش2013وضعیت حقو ق زنان افغان از عهد امانی تا عهدحامدکرزی،چاپ دانش/-*

 2015سیمای زن افغان در حماسه وتاریخ وداستانهای عشقی ، چاپ دانش، کابل-*

 


