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1کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

مقدمه مصحح

اول كسيكه ما را بوجود اين كتاب نفيس آگاه كرد، فاضل محترم آقاى ميرزا عبد العظيم خان گرگانى بود كه در چند سال 
د وصيف را بعنوان قديمترين شعر فارسى در يكى از  مجالت طهران منتشر ساخت.پيش ازين قسمتى از اشعار محّم

-1881هجرى مطابق 1302- 1299مورخه 564تا 474مأخذ مشار اليه پاورقى روزنامه ايران قديم (از شماره 
ميالدى) بود كه متأسفانه وجود آن سلسله روزنامه بسى ناياب و در تمام پايتخت از يك الى دو دوره زيادتر بدست 1885

آمد.نمى

كتاب از روى همان مأخذ چاپى مطمح نظر فضال قرار گرفت و مقاالت چند در مطبوعات داخل و از آن پس مطالعه اين
خارج ايران از آن كتاب انتشار پذيرفت.

اى قديمى در سنه هزار و سيصد و چهار شمسى مشتى كتاب براى خريدارى به اين جانب عرضه شد و در آن ميان نسخه
آن نسخه معلوم و مشخص شد كه مأخذ روزنامه ايران همين نسخه بوده است ال از اين كتاب بنظر رسيد و پس از ديدن 

رفت تجّسس بعمل آمده و اثرى از نسخه چه گذشته از آنكه در همه كتابخانهاى طهران تا جائى كه احتمال مى-غير
م منقول ازين نسخه بنظر قديمى ديگرى بدست نيامد و هر چه بود همه از پاورقى ايران نقل شده بود، خود پاورقى ايران ه

آمد، زيرا در چند صفحه از اين نسخه (كه در حواشى اشاره شده) خواننده جاهلى بمناسبت متن كتاب اشعارى سست و 
غلط ساخته و در حواشى كتاب نوشته و از آنجا كه تصرف در اموال غير عادت برخى مردمست آن اشعار خام را با 

كرده ملتفت است، و كسى كه آن كتاب را براى چاپ در پاورقى روزنامه جانويسى مىاى بمتن ملحق ساختهعالمت و راّده
اين معنى نشده و آن شعرها را در متن نوشته و همانطور هم در پاورقى چاپ شده است! و حتى فضالئى كه همانقسمتها را 

خامى شعر متوجه نشده و نبايستى هم اند بسستى و اند، چون آن شعرها را در متن چاپى يافتهكردهبراى مجالت نقل مى
اند.ميشدند و عينا در مقاالت نقل نموده

2کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

پس از مرور بنسخه مذكور و مقايسه و مطابقه آن با پاورقى ايران، اسباب بسى خشنودى فراهم آمد، چه ديده شد در 
اند  وانى بر غلطهاى اصلى كتاب افزوده و احيانا تصرفهائى هم در برخى عبارات و الفاظ بعمل آوردهپاورقى ايران اغالط فرا

كه اصالح همه آنها بدون ديدن اصل نسخه قدرى متعّسر بنظر ميآمد. دست يافتن باين كتاب كه حسن اتفاق را از دستبرد 
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زادگان در بدر آن ملك ويران خوت ملوك نيمروز و ملكحوادث هشتصد نه صد ساله خم زده و گويا تنها در پناه غيرت و ن
سالم مانده است اهل تحقيق و ادب را بشارتى بود. دوستان را خبر كردم و هر كس با مانت خواست دريغ ننمودم و اگر  

ا بوسيله و بر آن شدم كه اين نسخه نفيس ر - اى بى اجازه يا با اجازه از آن برداشت برو نياوردم و مباح ساختمكسى نسخه
از اين رو ديرى در اصالح آن رنج بردم و پس از آنكه بقدر قوه و - تصحيح و طبع و نشر در دسترس عموم بگذارم

استعداد ناقص خود آنرا بصورت كار در آوردم براى انتشار تقديم وزارت جليله معارف كردم، و اينك بامر آن وزارت جليله  
دباى عصر است با سرمايه كتابخانه خاور بمعرض انتشار گذارده ميشود.كه يگانه حامى علوم و بهترين پشتيبان ا

حقير منتى بر احدى ندارد، ليكن براى آنكه ساير عشاق كتب نفيسه هم بخاطر بسپارند ياد آور ميشود كه اين نسخه را 
كتاب در آن سرزمين ضايع بارها از من بنده بقيمتهاى گزاف ظاهرا براى يكى از كتابخانهاى فرنگستان ميخريدند و هر چند

نميماند بلكه تا چندى قبل صرفه بعضى در آن بود كه كتاب خود را (مخصوصا كه تصوير نداشته باشد) بدان صوب اهدا 
ليكن بنده اميدوار بود كه خود ايرانيان روزى در صدد احياء آثار متقدمان و پيشوايان علمى و ادبى خود بر خواهند - سازند

از فروش آن خود دارى كرد و سنگ غرور بر شكم نياز بسته آمد، تا بحمد اهللا امروز آن دولت روى نمود آمد، بدين معنى 
و بهمت پيشوايان بزرگ بار ديگر باز نوبت بما هم رسيد كه بتوانيم خود از ميراث پدران خويش بهره برگيريم و ازين راه 

زحمت ديگران را كمتر سازيم.

اند، ليكن در نسخه اصلن (تاريخ سيستان) ناميدهاين كتاب را در پاورقى ايرا

3کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

اثرى ازين نام نيست، در يكى دو جا نامى از كتاب (فضايل سيستان) و (اخبار سيستان) كه تأليف ديگر ان است ميبرد و  
ين نداريم كه نام آن (سيستان نامه) يا (اخبار سيستان) يا (تاريخ سيستان) يا ولى يق-گاهى هم اشاره بكلمه (تاريخ) مينمايد

چيز ديگرى بوده و ما از طبع نخستين پيروى كرده و نام آنرا (تاريخ سيستان) نهاديم، چه بهمين نام نيز مشهور بود.

سطر 17عناوين قرمز و هر صفحه نسخه تاريخ سيستان كتابى است خشتى با كاغذ خان بالغ زرد بخط نسخ بسيار پخته با 
كلمه و بسيار كم نقطه با رسم الخطى كه بعد بدان اشاره خواهد شد.15-14و هر سطر بين 

] و بعيد نيست كه نسخه منقول عنها همان نسخه اصل 1از روى نسخه قديمترى نوشته شده [864اين نسخه قبل از سنه 
ديم درين نسخه موجود باقيست گواهى ميدهد كه از روى نسخه كهنه و مؤلف بوده باشد، چه عالئمى كه از رسم الخط ق
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رسد، دور نيست كه اين نسخه هم چندى پس از آن از بپايان مى725قديمى استنساخ شده و چون تاريخ سيستان در سنه 
روى نسخه اصل رونويس شده باشد.

رداخته نكرده و مثل آنست كه خواسته باشد بعد از از بعضى قسمتهاى كتاب پيداست كه مؤّلف آن كتاب خود را ساخته و پ
فراهم آوردن اين نسخه بار ديگر در تضاعيف آن دست برده و نقايص آنرا تمام سازد و چنين توفيقى نيافته است.

متأسفانه مؤّلف اين تاريخ معين نيست، زيرا پس از خطبه بدون ذكر اّما بعد و معرفى صاحب تأليف يكباره داخل مطلب 
]، و در حشو كتاب هم ذكرى از خويش بميان 2و بى تدارك عنوان و فصلى بيك جمله ناتمام از متن ابتدا كرده [شده

ولى در كتابى -نياورده است، و تا جائى كه بنظر حقير رسيد در كتب تاريخى هم از اين تاريخ و نام مؤلف آن چيزى نيست
11ياث الدين محمد از سلسله صفاريان، كه ظاهرا در اوايل قرن موسوم به (احياء الملوك) تأليف شاه حسين بن ملك غ

هجرى تأليف

__________________________________________________

).3حاشيه (200] رجوع شود به صفحه 1[

).7] رجوع شود بصفحه اول سطر (2[

4کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

]، در صفحه دوم چنين مينويسد: 1هجرى از قديمترين ازمنه تاريخ سيستان را شرح داده است [1027سنه شده و تا
وقايع سالطين و ملوك آنجا را ابو عبد اهللا كه از ثقات راويان حديثست بزبان عربى بقلم آورده و در زمان دولت شاه «

ده و امير فاضل امير محمد مبارز كه جّد مادرى راقم اين قطب الدين شاه على، ابو محمد نامى نسخه عربى را فارسى نمو 
نسخه است تاريخى بشرح و بسط تا زمان ملك نظام الدين يحيى تأليف نمود و در ايام صبى در دبستان چند جزو از آن 

ازين مختصر معلوم ميشود كه فضالى سيستان از » نسخه بنظر اين حقير در آمده و الحال آن نسخه در ميان نيست
اند و يا شايد جزواتى از آن در دستشان بوده تاريخى قديم كه شايد همين تاريخ ما نحن فيه باشد سينه بسينه خبرى داشته

است ولى معذلك نميتوان از روى يقين گفت كه اين كتاب همانست كه ابو عبد اهللا نامى بزبان عربى بقلم آورده و ابو محمد 
بپايان رسيده ناقص 725ر گاه اين روايت را درست بدانيم بايستى اين كتاب را كه در نامى آنرا فارسى گردانيده است، چه ه

) تحرير شده و حال 842-822بشماريم، زيرا بقاعده روايت شاه حسين، فارسى آن كتاب در عهد قطب الدين على (
) در ضمن احوال ملك 55رق ب آنكه اين كتاب صد سال قبل از آن تمام ميشود، عالوه بر اين مؤلف احياء الملوك در (و 
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چون بانى مبانى تاريخ سيستان تا زمان شاه على در ترقيم آورده تتمه حاالت ملوك عظام انشاء اهللا «قطب الدين على گويد: 
و بقول خود او پيداست كه شاه حسين تا » تا اين تاريخ كه سال هزار و بيست و هفت است تحرير و رقم خواهد يافت

د نام برداشته، و اگر اين تحقيق صحيح باشد شك نميماند كه تاريخ ابو محمد اينجاى تاريخ خود را از روى تاريخ ابو محّم
نام غير از اين تاريخى است كه در دست ماست، زيرا بين اين تاريخ چنانكه بيايد با تاريخ احياء الملوك در عبارات و 

وجود ميباشد.شمار ممطالب فرق بسيار و در ذكر منابع و مأخذ تفاوت بى

بعضى از فضال كه در مقاالت يا حواشى كتب ديگر ذكرى ازين تاريخ بميان آورده اند معتقدند كه اصل اين كتاب بعربى 
بوده و سپس از عربى بفارسى برگرديده است و

__________________________________________________

از نسخه موزه بريطانيه در لندن (شرقى 1310ن قزوينى در سنه ] اين نسخه را عالمه جليل آقاى ميرزا محمد خا1[
ورق بقطع وزيرى طويل بخط شكسته نستعليق عكس 217صفحه يا 434) كه ظاهرا منحصر بفردست مشتمل بر 2779

اند.برداشته و بوزارت معارف ارسال داشته

5کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

مبناى اين حدس يا عقيده بر همان عبارت احياء الملوكست، و چنانكه اشاره شد معلوم نيست كه مقرون بصحت و ظاهرا
حقيقت باشد، مگر آنكه بگوييم صاحب تاريخ احياء الملوك در عصرى كه معتقد است اين تاريخ از عربى بفارسى ترجمه  

مد نام (كه باالخرة ترجمه مذكور مبناى تحرير تاريخ امير گرديده دو چار اشتباه شده و ترجمه اين كتاب توسط ابو مح
و تاريخ احياء الملوك قرار گرفته) در زمان - 885معاصر ملك نظام الدين يحيى - محمد مبارز جّد مادرى ملك شاه حسين

و در - ) تحرير نيافته و اصل عربى و ترجمه آن خيلى پيشتر ازين ازمنه بوده است842- 822ملك قطب الدين على (
د بوده است، بسبب فقدان تاريخ  عصر ملك قطب الدين يا ملك نظام الدين مورخ ديگرى كه شايد امير مبارز الدين محّم

قديم (همين كتاب) از نو تاريخى با شكسته بستهاى تاريخ قديم نوشته است.

ل تاريخ براى توضيح اين مطلب بايد گفته شود كه در مقدمات تاريخ احياء الملوك قرب سه چهار صفحه از مطالب اّو
سطر چهار) راجع بآمدن 10سيستان را حذف كرده و در عوض شرحى را كه مختصرى از آن در تاريخ سيستان (صفحه 

سليمان نبى بسيستان موجود است از تاريخ گزيده نقل نموده و باز هم شروحى زايد بر تاريخ سيستان در دنباله مطلب خود  
) در احياء 21-18برد (صفحه نين آنجا كه تاريخ سيستان از رجال نامى سيستان نام مىو همچ-]1گنجانيده است [
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الملوك بكلى خالى است و بجاى آن از كسان ديگر كه يكى دو از آنان با تاريخ سيستان مطابق و بسيارى حذف شده و 
ز تاريخ گزيده كه متأخر از تاريخ جمعى اضافه گرديده در جاى ديگر نام برده است. ازين گذشته پس از نقل رواياتى ا

گويد:سيستان است شروع بشماره فضايل سيستان نموده و مى

در فضايل سيستان: اما فضايل سيستان بر بعضى امكنه كه موالنا شمس الدين محمد موالى و محمود بن يوسف اصفهانى «
ا صرف نظر از حذف بعضى جزئيات، طابق النعل ] از اينجا ب2» [اند و شمه درين نسخه بيان ميشود ..... الخبقلم آورده

بالنعل با تاريخ سيستان برابر

__________________________________________________

).6تا ورق آ 3] احياء الملوك (از ورق آ 1[

) احياء الملوك.9-8سطر 6] صفحه (آ 2[

6صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، 

د موالى و محمود بن يوسف  است پس بنابر اين ميتوان حدس ديگرى زده و بنداشت كه شايد موالنا شمس الدين محّم
اصفهانى دو مؤّلف تاريخ سيستان باشند، زيرا چنانكه بعد ذكر خواهيم كرد شكى نيست كه تاريخ سيستان را دو يا سه نفر 

تر است، ه بعد ذكر خواهد شد اين حدس ثانى بحقيقت نزديكتر و بذوق چسبندهاند، لذا ظاهرا و با داليلى كبنوبت نوشته
چه همانطور كه قبال اشاره شد بنظر ميرسد كه تاريخ احياء الملوك دنباله تاريخيست كه امير محمد مبارز در زمان نظام الدين 

ريخ سيستان را از عربى ترجمه كرده يحيى نوشته و از عصر نظام الدين تا زمان قطب الدين على كه ابو محمد نامى تا
اى هم در ) بيش از چهل و سه سال نيست و نيز از متن تاريخ احياء بر ميآيد كه درين مّدت وقايع عمده842-885(

اند كه احياء الملوك از آن ميان نيامده است پس پيداست كه ابو محمد نام يا ابو عبد اهللا سلف او كه مؤسس تاريخى بوده
اند و تقريبا اگر اين مقدمات درست آيد شكى نميماند كه آن هر ه كتاب خود را از روى منبعى قديمتر پرداختهبوجود آمد

سطر 42بينيم كه عينا مطالب بسيارى منتها قدرى شكسته بسته تا صفحه اند، زيرا مىدو، تاريخ سيستان را در دست داشته
ينجا بر روى تاريخ سيستان نهاده شده است و در مقدمه اين نقل روايات اند و بلكه اساس آن تاريخ تا ااز آن نقل كرده7

اند، پس نتيجه اين ميشود كه مؤلف تاريخ سيستان موالنا شمس الدين محمد موالى بوده كه تا نيز از دو نفر مذكور نام برده
) 465ديگر آن تاريخ را از سنه () را برشته تحرير كشيده و محمد بن يوسف اصفهانى بار448زمان تاج الدين ابو الفضل (

) بطريق اختصار بپايان برده است.725تا سنه (
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در صورت تصديق اين حدس اخير ناچار نيستيم كه اين كتاب را بر طبق حدس بعضى مترجم از عربى بدانيم، چنانكه بعد از 
حوال خلفا كه احتمال ترجمه شدن اين ديده خواهد شد كه تاريخ سيستان در اصل بفارسى نوشته شده مگر جاى بجاى در ا

در آن هست.

اينك داليل و اماراتى كه در قدمت اين تأليف از خود كتاب بدست آمده:

) از مورخان و كتبى نقل ميكند كه همه جزء قدما ميباشند مانند: ابو المؤيد بلخى صاحب شاهنامه منثور و كتاب  1
گرشاسب و عجايب البّر و البحر، ديگر: بشر

7کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

) و ديگر هالل يوسف اوقى يا آوقى صاحب كتاب 35- 1] (ص 1مقسم صاحب كتابى هم در عجايب بّر و بحر [
و كتابى بنام بلدان و ] و كتابى بنام اخبار سيستان 2) و فردوسى طوسى و كتابى بنام بختيارنامه [2فضايل سجستان (ص 

) صاحب كتاب انبياء و عبد اهللا بن 3حاشيه 9و از مورخان ديگر على بن محمد طبرى (ظ: النوفرى. ر ك ص - منافع آن
) و بن دهشن  11المقفع صاحب سير الملوك و ابو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادى صاحب كتاب خراج (ص 

نان، و محمد بن موسى الخوارزمى معاصر مأمون و صايغ بلخى يا صانع (؟) صاحب گبركان از كتب معتبر سّنتى مزديس
) و غيرهم كه حتى از تأليفات اين اشخاص هم جز قسمتى مختصر در دست نيست، و 324رباعيات معاصر سامانيان (ص 

مى و ا صطخرى و امثال آنان  در عوض از مسعودى و طبرى و بلعمى و ابو على مسكويه و بيهقى و گرديزى و عتبى و سالّ
اند نامى و ذكرى نيست و اين خود دليلى است روشن بر قدمت تأليف اين كتاب كه در عهد او كه در قرن چهارم ميزيسته

مورخان مذكور و تواريخ آنان هنوز شهرتى بسزا نداشته، و كتب قدما متداول بوده است، و يكى از داليل اينكه على بن 
قات خود كتاب ذكر شده محمد بن جرير طبرى نيست آنست كه طبرى حكايت حرب يعقوب محمد طبرى چنانكه در تعلي

ليث را در كرمان و فارس با طوق بن المغّلس و على بن الحسين بن قريش مفصل و از قول كسانيكه خود شاهد آن دو 
) و با اينكه 1705-1702- 1698چاپ ليدن صفحه 4جلد 3اند نوشته (طبرى حلقه جنگ در كرمان و فارس بوده

اين دو جنگ از وقايع عمده روزگار يعقوب ليث و باصطالح از شاهكارهاى او است در تاريخ سيستان اين وقايع را بسى 
) و نيز خبر جنگ صاعد بن مخّلد و احمد بن عبد العزيز با عمر و ليث درين 213- 214مختصر ذكر كرده است (ص 

طبرى اختالفهائى دارد و هم درين تاريخ اخباريست كه در طبرى نيست. و ) با تاريخ 244- 243- 242تاريخ (صفحه 
ازين معنى و نظاير آن پيداست كه مؤلف تاريخ
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موجود ] از ابو المؤيد كتابى در دست داريم كه موسوم است بعجايب البلدان و ظاهرا دو نسخه بيش از اين كتاب 1[
نيست كه يكى در نزد حقير است.

اش ايست منظوم و منثور (چاپ بمبى) كه داستان پادشاهى را با پسر گمشده] اين بختيارنامه مسلما غير از بختيارنامه2[
نقل ميكند.

8کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

زين االخبار گرديزى و عتبى نيز اختالفاتى دارد كه بايد در مستدركات اين كتاب سيستان طبرى را نديدست، چنانكه با تاريخ 
بعدا بتفصيل ذكر شود.

ميگويد:4) در صفحه 2

منجمان حكم كردند در عهد گرشاسپ كه تا چهار هزار سال شمسى اين شهر بماند و چون مصطفى (ص) بيرون آيد اول  «
شند ... و اندر روزگار دين او چهار صد و چهل و چهار سال وقعتها باشد و كسانيكه او را اجابت كنند مردم سيستان با

چون چهار صد و چهل و چهار سال بگذرد اين شهر باز آبادان گردد بر دست شه پوركان ... كه [از] نزديكان كيان بوده 
».باشند ... الخ

نجم تحرير شده است، و اين جمله خدمتى و ازين جمله پيداست كه اين كتاب خود در همان عهد يعنى در اواسط قرن پ
است كه مؤلف بپادشاه زمان خود كرده است، چنانكه نظاير وضع اين قبيل اخبار در متن شاهنامه ابو منصورى (نامه رستم 

ز خواهد گرديد. ببرادرش) و غيره ديده شده است و نيز با قسمت ديگرى كه ذكر خواهد شد اين معنى بخوبى منّج

سطر اول گويد:373) در صفحه 3

م سنه خمس و اربعين و « خطبه كردن امير طغرل محمد بن ميكال ادام اهللا ملكه بسجستان يوم الجمعه الثامن من المحّر
كه در هيچ عهدى ازين كتاب سابقه ندارد پيداست كه مؤلف اين قسمت از كتاب، » ادام اهللا ملكه«و از جمله » اربعمائه

) بدان اشارت 2و اين تاريخ يك سال پس از تاريخى است كه در قسم (445ت يعنى در زيسته اسخود در همان عهد مى
رفت. و باز مؤيدات ديگرى هست كه مطلب را بكلى روشن ميسازد.
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هنوز پس از آن هيچكس را «در پايان دولت امير خلف بن احمد گويد: 16- 15سطر 350) قبل ازين در صفحه 4
ازين جمله نيز مدلل ميشود كه اين قسمت از اين كتاب در » ايزد تعالى داند هر گه باشد] و ازيشان دولتى [نبوده است

نامه كه بعدها مورخان براى ملوك عصر ابو الفضل اول كه معاصر با طغرل سلجوقى بوده تأليف شده است، چه در نسب
اند،] آنان را بآل صفار و يعقوب پيوسته1اند [نيمروز ترتيب داده

__________________________________________________

] تاريخ هراة تأليف معين الدين اسفزارى نسخه خطى دانشكده معقول و منقول. و احياء الملوك و غيره.1[

9کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

محمد متداول بوده و معين الدين اسفزارى صاحب و بپادشاهان كيان رسانيده، و اين نسب نامه از عصر ملك قطب الدين
تاريخ هراة معاصر ملك نظام الدين يحيى نسب ويرا با حذف ابو الفضل اول با بو جعفر احمد بن محمد بن خلف بن ابى 

نامه و شجره را از خود جعل جعفر بن ليث بن فرقد، پدر خلف بن احمد ميرساند، و بديهى است كه معين الدين اين نسب
كرده و اين كار را خود ملوك مذكور پس از يكى دو پشت كه از ابو الفضل اول جّد بزرگ آن سلسله گذشته ترتيب ن

كه پايان قسمت ثانى كتابست تأليف شده بود و يا مطابق حدسى كه از قرائت 725اند، و اگر اين تاريخ در سنين داده
أليف ميشد، ممكن نبود در آن باين صراحت از قطع نسل آل اند در عهد ملك قطب الدين تالملوك زده- مقدمه احياء

يعقوب و عمرو و خلف بن احمد حديث كند، و اين هم دليلى ديگر است كه كتاب در عهد ابو الفضل نصر بن احمد 
تأليف شده و هنوز زود بوده است كه نسب خود را به آل صفار 465ملقب بتاج الدين معاصر با طغرل و متوفى بسال 

نند.برسا

) دليل روشنتر از همه طرز و شيوه تحرير كتابست كه ميتوان آنرا يكى از سه كتاب قديم نثر فارسى: تاريخ بلعمى، تاريخ 5
اند شمرد و بلكه چنانكه خواهيم گفت تركيبات و لغات و اصطالحاتى درين كتاب بيهقى و تاريخ گرديزى كه فعال معروف

نمايد.تر مىهنههست كه آنرا از بيهقى و گرديزى هم ك

هائى است كه گوئى در قرون بعد از سالجقه و تركتازى تركمانان و مغول بكلى ) ديگر از داليل قدمت، نام شهرها و قصبه6
ويران شده و از آنها در كتب جغرافيائى و تاريخى متأخر مانند معجم البلدان يا نزهت القلوب يا تاريخ هراة يا احياء الملوك 

) در مرگ طاهر بن الليث برادر يعقوب گويد:199يست، و از آن جمله در صفحه (و غيره اثرى ن
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به آن ملك كه از عهد تركمانان ببعد موجب خرابى و » و گور او اكنون بكرمتى است« و با انقالبات سيستان و فترات مخّر
نام محلى از توابع نوقان (نوق؟) در انمحاء اكثر قراء و قصبات سيستان گرديد، بعيد است كه گور برادر يعقوب در كرمتى 

مملكت سيستان بياد كسى مانده باشد جز آنكه تأليف كتاب را چنانكه معتقديم خيلى قديم بدانيم.

و از آن روز تا اين روز ببغداد بيش از سيستان«گويد: 158) ديگر در صفحه 7

10کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

ل و حمل نرسيد آخر بر آن جمله اتفاق افتاد كه امير المؤمنين رشيد را خطبه همى كردند و هنوز آن خطبه بنى العباس دخ
از اين عبارت بخوبى معلوم است كه اين قسمت كتاب در زمان استقالل و قدرت امراى » برجايست اما حال منقطع گشت

خاصه كه لفظ (اما حال منقطع گشت) الحاقى بنظر -ه شدهسيستان و قبل از ضعف شديد خاندان بنى العباس نوشت
و اگر مطابق اواخر كتاب بعد از واقعه هالكوخان يا در عهد سلطان محمد خوارزمشاه تأليف شده بود، معلوم نبود  - ميآيد

يرساند كه كه وقعى ببغداد و فرستادن يا نفرستادن حمل و خطبه كردن يا نكردن آنان گذاشته ميشد، و خود اين جمله م
تحرير اصل كتاب ال اقل در اوايل عهد سالجقه صورت گرفته است. و همچنين از شرح ماليات و جمع و خرج سيستان و 

و 31-30- 21-11از نتيجه و تعريف آبادى ملك نيمروز و عظمت و استحكام و عمران شهر زرنگ (صفحات 
د كه شايد اين كتاب چند بار تأليف شده يكى در عصر غيره) بدرستى قدمت كتاب مدلل ميشود، و گاهى بخاطر ميرس

يعقوب ليث و عمر و ليث و ديگر در عصر خلف بن احمد و غلبه سلطان محمود غزنوى و ديگر در عصر طغرل سلجوقى 
كه پايان كتابست، زيرا بقدرى از حمزة بن آذرك شارى خارجى و آل صفار و ابو جعفر احمد بن 725و ديگر در حدود 

مايت ميكند و آنان را ميستايد كه طبعا شخص باين خيال ميافتد كه در عصر ابى الفضل تاج الدين كه از اين كتاب محمد ح
بر ميآيد كه او نسبتى بخانواده صفاريان نداشته، چگونه مورّخى تا اين اندازه از پادشاهان قديم و متغّلبان ديرين حمايت 

ول اين كتاب با اواسط و اواخرش بى تفاوت نيست، مثال در ضمن شرح حال ميكرده است؟ و از عبارات هم بر ميآيد كه ا
و نيز -ابو الفضل تاج الدين اول، نام روز و ماه و سال فارسى ديده ميشود و قبال اين رسم در اين كتاب بنظر نميرسد

ود غزنوى بسيستان كه ] نيست، مگر در آغاز غلبه سلطان محم1درجات بروج و زايجه تعيين ميشود كه در قسمت قبلى [
) ولى از 353آنهم در حاشيه كتاب درجه طالع را نوشته است نه در متن و معلوم ميدارد كه بعد الحاق شده است (صفحه 

) و اگر خواننده دقيق شود نكات دقيق ديگرى هم 382-380آن پس در متن كتاب درجات طوالع ذكر ميشود (صفحه 
د.در تائيد اين معنى بدست خواهد آور 

__________________________________________________
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در والدت حضرت رسول از كتاب ابو موسى خوارزمى يكبار زايجه نقل شده است.61-60] فقط در صفحه 1[

11کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

) ببعد بقدرى آشكارست كه گويا شرح آن از قبيل 383ه ) اما فرق بين آخر كتاب يعنى از مرگ ابو الفضل (صفح8
) در آخر داستان ابو 382توضيح واضحات شمرده شود و روشنترين آن همه قطع شدن مطلب تاريخ است در صفحه (

، و 465است و مرگ ابو الفضل در 448سال از تاريخ مذكور، چه اين قسمت ابتر در حوالى سنه 17الفضل و افتادن 
ام او در ميان امراى سلجوقى بسختى گير كرده بود و از دو رويه ميانه موسى بيغو و داود چغرى كه با هم خالف در آن هنگ

و از قضا در هيچ -داشتند درمانده و شايد دچار حبس و تبعيد و امثال ذلك شده و تاريخ آخر عمرش ناتمام مانده است
ى سلجوقى و نام ابو الفضل نصر بن احمد و ابو نصر برادرش و تاريخى اين قسمت از تاريخ سيستان و رقابت ميان امرا

روابط آنان با غزنويان و سلجوقيان ديده نميشود كه شخص بداند كه از اين تاريخ ببعد چه بسر ابو الفضل مذكور آمده 
دليلى است كه ] و اتفاقا احياء الملوك هم نام وى و جريانهاى تاريخى مذكور در فوق را ندارد، و خود اين هم1است [

اند جزواتى از آغاز كتاب بوده است اند و اگر هم آنرا ديدهملك حسين و مورخين قبل از او اين تاريخ را در دست نداشته
و االّ دليلى نداشت كه قصه ابو الفضل اول را مسكوت بگذارند؟ و باالخره بعد از مرگ ابو الفضل جمالت كتاب هم از 

يث سياقت تاريخى يكباره عوض ميشود، و جمالت مصدرى بجاى تفاصيل مرتب پيش حيث لغت و تركيب و هم از ح
ها متوالى و متتابع ميشود و در ضمن آنها گاهى بيست و دو و گاهى شانزده و گاهى يازده سال از متن آيد و اين جملهمى

رويه نه از حيث انشاء ) تاريخ بسياقت طبيعى خود از حيث409) و باز در صفحه (392- 391تاريخ گم ميشود (ص 
) ختم ميگردد.415عود كرده و كتاب در صفحه (

ملك معظم نصير الحق و الدين چون «گويد: 16- 14سطر 412از جمله اختالفات فاحش و آشكار عبارتى، در صفحه 
بعبارات كه كامال شبيه » اين سخن استماع كرد اثر غضب در بشره او متمكن گشت و آتش غيرت باال گرفت. الى آخر

همان عصر

__________________________________________________

] تا آنجا كه حقير ديده در تواريخ دو ابو الفضل را كه اولى نصر بن احمد و دومى نصر ابن خلف بن نصر بن احمد و 1[
ضل دوم ممدوح عثمان مختارى و ابو الف-انداند يكى شمرده و ذكر نخستين را از بين بردههر دو ملقب بتاج الدين بوده

معزى و عبد الواسع جبلى است.
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12کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

گويد:400است و با شيوه قسمت اول كتاب زمين تا آسمان تفاوت دارد و باز در صفحه 

خوشدلى و تركيب جمله هيچ شباهت با قسم كه لفظ مراجعت و» دلى تمامو مراجعت كردن بجانب واليت خود به خوش«
لغت 412(نسل چنگيزخان) و در صفحه 405اول ندارد همچنين در همان صفحه جمله (امراى كبار) و در صفحه 

لست كه  (نوكر) كه لغتى مغولى است، و لفظ (گوشانه) بمعنى (گوشه) در همان صفحه، در اين كتاب سابقه نداشته و بار اّو
و ايشان را هزيمت داد و منهزم  «عبارت عجيب و غريب ذيل: 410-411-413ديگر در صفحه نوشته ميشود، و

مكرر شده و چگونه توان گفت كه نويسنده موجز نويس قسم اول كتاب مرتكب چنين سهو و خطائى شده و بعد » گردانيد!
نمايد؟از عبارت (هزيمت داد) عبارت (منهزم گردانيد!) را با اين زشتى و ركاكت تكرار

) و لغت 389- 383هلم جرا لفظ (محاربت) و لغت (فشردن و پشردن) بجاى محصور ساختن و در حصار گرفتن (ص 
(در بندان) بجاى حصار گرفتن يا حصار داشتن كه مصطلح قسمت قبلى است بكلى تازه و با سياق باقى كتاب متفاوتست، 

كه اگر چه عبارت محكم است ولى استعمال (در معنى) ) 388(صفحه » حربى رفت آنجا در معنى حرب بدر«و نيز 
و - ترى تراوش كرده استبجاى يكى از ادات تشبيه در اين كتاب بكلى تازه است و پيداست كه از قلم نويسنده تازه

هاى ديگر از قبيل (شفقت پدر فرزندى) و (جنگ آغاز كرد) و (درمانده شدند) و (تحت تصرف) و (اتفاق مقام جمله
) و (چون مردم آن قصبه از وصول مبارك از خبر يافتند در حال و ساعت استقبال كرده پيش آمدند) و (مردمان آن افتاد

واليت بدو مستظهر و شادان ميبودند) و (عهد و ميثاق) و (او را خالص كرد و پيش خود طلبيد و بانواع تربيت مخصوص  
(استماع) و (تفويض داشت) و امثال ذلك داليل فراوانى است گردانيد) و (يك سال در آن بيمارى حليف فراش بماند) و

بر مدعاى ما كه ذكر آن همه موجب تفصيل خواهد بود و از همه مهمتر كلمه (در) و (اندر) است كه شرحش بيايد.

رده اما در اينكه اين كتاب از عربى بفارسى ترجمه شده است يا در اصل بفارسى نوشته شده و از كتب عربى استفاده ك
است. بنظر حقير تشخيص اين معنى چندان آسان

13کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

نيست، خاصه در نوشته قدما، زيرا ميدانيم كه نثر فارسى غالبا تقليد از نثر عربى است و قديمترين كتبى كه بفارسى ديده 
راى آيندگان شده است از زبان عربى بفارسى ترجمه گرديده، و ازينرو توان  ميشود و همانها مؤسس و سرمشق نثر نويسى ب

ى همان شيوه نثر عربى است، پس در صورتى كه نويسنده يا مترجم آشنا باصول  گفت كه شيوه نثر فارسى در يك حّد
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جمه شده است. معذلك اش باالصاله بفارسى تحرير يافته يا از عربى تر نويسندگى بوده باشد مشكلست تميز داد كه نوشته
بداليلى كه ذكر آن همه تفصيلى خواهد داشت بنظر ميرسد كه اين كتاب در اصل بفارسى تحرير شده و گاهى هم از كتب 

مثال مطالبى كه از كتاب گرشاسب ابو المؤيد نقل كرده و حديث كركوى و حديث -عربى مطلبى ترجمه گرديده است
ده و ليكن ترجمه حال حضرت رسول و اسالف وى و حال خلفاى اسالمى جاى فردوسى، شكى نيست كه از فارسى نقل ش

معذلك در ميان همان قسمتهائى  - بجاى از عربى نقل گرديده. باز داستان حمزه و صفاريان تا آخر كتاب بپارسى بوده است
كه كامال شبيه بعربى كه در آخر كتاب يا حشو كتاب مسّلمست كه بفارسى تحرير شده باز تركيباتى است در جمله بندى

است، از قبيل اينكه گاهى افعال را در ابتداى جمله ميآورد و گاه در وسط جمله و بجاى آنكه بقاعده زبان فارسى افعال را 
احمد بن محمد بن جعفر را المستعين باللَّه نام بود و هم بدين «در اواخر جمله ذكر كند جمله را باسم ختم مينمايد مانند: 

) و معلومست كه اين جمله كه كه شرح حال المستعين باللَّه است نقل از 203(ص » ت كه فرمان يافت پدرتاريخ نشس
تا هزار مرد «عربى است، اما آنجا كه معلومست از يادداشتهاى فارسى نقل شده جمالت بصياغ فارسى نوشته ميشود مانند: 

كوئى گفت كه از شما هر كه سرهنگ است امير كنم و هر كه به يك راه بيامدند و يعقوب مهتران ايشان را خلعت داد و ني
يك سوار است سرهنگ كنم و هر چه پياده است شما را سوار كنم و هر چه پس از آن هنر بينم جاه و قدر افزايم پس آن 

ار خارجى كس فرستاد و بگفت كه شما اين شغل كه«) و آنجا كه گويد: 205(ص » مردم با او آرام گرفتند همى سوى عّم
بسر برديد بدان بود كه حمزة بن عبد اهللا هيچ مردم سكزى را نيازرد ... اگر بايد كه سالمت يابى امير المؤمنينى از سر دور  
كن و بر خيز دست با ما يكى كن كه ما باعتقاد نيكو برخاستيم كه سيستان نيز فراكس ندهيم و بواليت اندر فزائيم آنچه 

) از اين203(ص » توانيم

14بخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:کتا

عاى ما روشن ميشود. و باالخره با آنچه  دو سه نمونه و از تركيباتى فارسى مانند (بزرگى يعقوب پيدا گشتن گرفتن) و غيره مّد
نانكه اكنون بفارسى است توان حكم كرد كه اين كتاب از عربى بفارسى بتمامه ترجمه شده و احوط آنست كه چذكر شد نمى

آنرا هم از اصل فارسى بدانيم.

اختصاصات اين كتاب در انشاء و نحو و صرف بسيار است كه شرح همه آنها بطول ميانجامد و بداليلى ناچاريم كتاب را 
سى كه بنظر بحجم زياد مبتال نسازيم لذا باختصار اشاره ميكنيم كه قواعد انشاء و دستور اين كتاب با قديمترين كتب فار 

) شباهت نام دارد.372) و حدود العالم (360-350رسيده از قبيل نثر بلعمى در ترجمه تاريخ طبرى (بين 
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در سادگى و ايجاز منحصر بفرد است و از استعمال مترادفات كه عمده شيوه مترسالن فارسى است بر كنار است، -اوال
د و درين صنعت شيرين و لطيف منفرد است، و بحدى در نياوردن  در كوتاهى جملها بهيچيك از كتب فارسى شباهت ندار 

گذارى امروز جملها از هم تفكيك نميشد كلمات مترادف و مكرر و ايراد جمالت كوتاه سعى داشته كه هر گاه بقاعده نقطه
مردم نا آشنا دشوار ها دارند، خواندن آن بدرستى براىبنا بعادتى كه خوانندگان در اين قبيل كتابها از حيث درازى جمله

مينمود. سجع هيچ ندارد و گوئى با اين صنعت كه نوعى از شاعريست و ربطى به نثر ندارد آشنا نبوده است.

شود كه در يكى دو جمله در استعمال كلمات عربى مقتصد است و بيشتر كلمات فارسى استعمال ميكند و گاه مى- ثانيا
ربى يافت نميشود و در هر صفحه كه باز كنيد ازين جملهاى تمام فارسى كه بدون غير از اسامى خاص يا تواريخ يك كلمه ع

باز حمزه برفت، «كه اتفاقا باز شد مينويسد: 160تكلف و بسوق طبع نوشته شده مكرر خواهيد يافت منجمله در صفحه 
وى با سپاه برفت روز پنجشنبه. سوى خراسان شد، چون دانست كه اينجا هنوز بر آن گروه برنيايد، و عيسى بن على بر اثر 

و اندرين ميان عيسى اينجا دوازده روز بود، و حمزه به نشابور شد و عيسى بر اثر او، و بدر نيشابور فراهم رسيدند و حربى 
اگر لغات عربى استعمال كرده - ثالثا» صعب كردند و حمزه بازگشت، بسيستان آمد، و عيسى بنشابور نزديك پدر ببود

ده است كه گويا در كلمات مردمهمانهائى بو 
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عصر داخل بوده و اتفاقا غالب آن لغات را بلعمى هم استعمال كرده است، از قبيل استعمال (حرب) عموما بجاى جنگ و 
ت) و (هزيمت) بجاى بزرگ و يا استعمال  - بيم يا بيمناك و نيرو و گريز(صعب) عوض سخت و (عظيم) و (هول) و (قّو

كلمات دولتى عربى مانند:

عامل، خراج، سلطان (بمعنى دولت)، وفد، جبايت، قضاوت، مستّحث، خطبه، جابى، ناحيت، واليت، دخل، شحنه، امير 
ن عرب در ضمن اداره  شرط، امير حرس، قّصه، مصادره، جريده، مظالم، و بسى نظاير و امثال اين لغتها كه بوسيله حكمرانا

كردن مملكت بجاى مانده و نيز گاهى ديده شده كه همان تشكيالت كلمات فارسى را از تشكيالت قديم ايران اخذ كرده 
و در ضمن تشكيالت خود بكار بسته و درين كتب داخل شده است، مانند جهبذ و بندار و دفتر و ديوان و جامگى و بريد 

مثال اينها و بديهى است كه در عصر اين كتاب رسمّيت با لغات عربى بوده و بهمان سبب و راهدان و رهدار و بدرقه و ا
ولى چه در ساير كتب قديم و چه در اين  - در تمام كتب فارسى قديم اين قبيل لغات عربى در عبارات زياد ديده ميشود

رسيست.كتاب از لغات متداول رسمى عربى كه بگذريم ديگر همه كلمات يا بيشتر آنها بفا
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از حيث لغات غريب فارسى هم از روش اين كتاب پيداست كه حتى االمكان سعى داشته است از آن لغات احتراز - رابعا
رو ميتوان پنداشت كه بينيم ولى در اين كتاب نميبينيم، و از اينجويد، چه بسيارى لغات فارسى است كه در شعر مى

اند كه چنان بنويسند كه همه مردم توانند خواند و دانست، و از درج بودهنويسندگان كتب تاريخى در قديم االيام ساعى 
اند، لذا هر گاه ازين جنس لغتى در اين كتب بنظر رسد بايد گفت كه آن لغت در لغات مشكل و وحشى خوددارى داشته

اب زياد نيست و بالنسبه زمان خود يكى از لغات متبادر بذهن و معمولى عصر بوده است، و اتفاقا چنين لغاتى در اين كت
بتركيب كلمات و قواعد صرف و نحو و اصطالحات قديمى كه در آن ديده ميشود لغت وحشى و كهنه در آن كمتر است.

اما در چگونگى لغات و قواعد نحو و صرف:

بخواهيم همه در اين كتاب اينگونه اختصاصات بسيار است چنانكه تمام كتب فارسى قديمى نيز اختصاصاتى دارند و اگر 
آن اختصاصات و استعماالت را ضبط كنيم خود
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رو من باب نمونه بذكر چند فقره از آنها اكتفا مينمائيم.تأليفى ديگر خواهد بود، از اين

) لغات و اصطالحات:1

آنك نام اسرائيل بر يعقوب «آنگاه و آنجاى كه قرينه اينك است و در اشعار قديم ديده ميشود، مثال: آنك: بمعنى 
و «آويختن بردن: بمعنى مقابلت و مقاتلت و بخصم در آويختن، و اين هم اصطالحى شعريست، مثال: 47ص » نهادند

اشكرا: بجاى (آشكارا) 376ص » ز آن وى ببردندمردمان قوقه چند بار با وى آويختن بردند و بسيار اسب ... و كاالى ا
اگر، بمعنى (يا) و اين معنى هم در شعر فردوسى و انورى و در ترجمه 156ص » اينجا بيرون آمد و اشكرا شد«مثال: 

بلعمى زياد ديده ميشود.

مفرد خطبه كردند و خطبه آل عمرو باو كندند و«اوكند، بجاى افكند، مثال: 302انگيزش: بمعنى تحريك و ترغيب ص 
.285ص » تانه ايما ماند و نه ايشان«ايما: بجاى (ما) بموازنه (ايشان) مثال: 351ص » بنام محمود

يعقوب گفت به «اينت: بمعنى (اين است) مطلقا در مورد خطاب يا غياب، مفرد يا جمع، كه از مختصات شعريست مثال: 
بخشش: بمعنى بخش و تقسيم، مثال:47ص » عربيات طاهراتفرزندان اينت بزرگ شرف مصطفى كه نبود مگر اندر 
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.315ص » ساعات روز را بخشش كرده بود«

بخشيدن: بمعنى بخش و تقسيم، مثال:

.315ص » ساعات روز را بخشش كرده بود«

بدست كردن: 267ص » سى روز مايگان بخشيده بود، هر روز كارى را«بخشيدن: بمعنى قسمت و بخش كردن مثال: 
تا بصلح فرو آمدند «بدست او كردند: يعنى بر دست او دادند مثال: 175ى بدست آوردن مكرر و از آن جمله: ص بمعن

.388ص » و قلعه بر دست امير بهاء الدوله كردند

اج «ام منجمله مثال: بر: بمعنى (با) بسيار در اين كتاب آمده و اين معنى را حقير جاى ديگر نديده و اندر يك روز حّج
.365ص » و با تاجر بر شنكليان يكى بود«19ص » مت خويش بر هفتاد مرد كردعال

برابر: بمعنى متفق و باالتفاق مثال:

291ص » و ياران حسين على همه برابر دست بتير انداختن بردند«
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383ص » آمدن امير طاهر و امير بو العباس را در حصار بشردن«ثال: بشردن، بمعنى فشردن و محصور ساختن م
بيرون گذاشتن، بمعنى آزاد ساختن در مقابل باز داشتن و 41ص » چه شيث بحد بالغت رسيد«بالغت، بمعنى بلوغ مثال: 

حبس كردن ...

بيش، بمعنى: ديگر و پس و ازين پس و بيش ازين و هرگز مثال معنى اخير:377ص 

بيران، 46ص » روزى رفت كه تابوت بگشايد گشاده نگشت و از هوا آواز آمد كه بيش اين تابوت بدست تو نگشايدباز«
پول، بجاى پل كه در لغت پهلوى پهل است، 33بمعنى ويران، پرن، بمعنى مزر و پل كه سدهاى خاكى و دستى باشد ص 

، بمعنى نيام شمشير. مثال:پوست...» چو پولى است زى آن جهان اين جهان «و اسدى گفته 

تجن، بمعنى نهرى 349پيش، بجاى (از پيش) ص 282پيش، بجاى مسدود و بسته ص 63ص » شمشير بپوست كردم«
تيز گونه، سوداوى و عصبى و تندخوى.92تهل، بمعنى تل، ص 404كه از رود بزرگ جدا كنند، ص 
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و خادمان ديوان ... و «شم بينش، بمعنى سرشناس و معروف مثال: چ297ص » او را برادرزاده بود برنا و تيز گونه«مثال: 
چشم ديدى، بمعنى ريا كارى، مثال:32ص » هر چشم بينشى را هر چند كه بودندى بهر شهر كه بودندى

زدگى، بمعنى چشم زخم كه عربى آن عين چشم106ص » نادان مردمان اويست كه پرستش يزدان چشم ديدى را كند«
جوب، مكرر 62جل، بمعنى لفافه و پوشش طفل، ص 346» زدگى رسيدتا روزگار بر آمد و چشم«ال: الكمالست، مث

بجاى جوى، چند، بمعنى اندازه و حجم، مثال:

چند، بمعنى چندانكه يا همينكه، مثال:261ص » و عمرو معتضد را اشترى دو كوهان فرستاده بود چند ماده پيلى بزرگ«

چه، بجاى چون و چو مكرر بر مكرر.184ص » ا ضبط كردچند عهد بدو رسيد شهر ر «
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چه شيث بحّد بالغت رسيد ...«مثال: 

ثنا و اخبرنا، مضاف به عدد بمعنى آنچه عرب (معنعن) گويد، مثال، 41ص » چه انوش بزرگ شد ثنا «حّد و بدو روايت حّد
خانه خيز، بمعنى خانه كوچ، مثال:38ص » ا ... گويد تا بكعب األحبارو اخبرن

بفروخت بپانزده هزار دينار  «خجاره، بمعنى اندك، مثال: 406ص » فرو آوردن رعايا و خانه خيز بردن ايشان را بقهستان«
خداونده، در مورد مؤنث، مثال:389ص » كه بستدند در مدتى خجاره

در پيش كردن، بمعنى در چفت  395در بندان، بمعنى حصاردارى، ص 53ص » خداونده آنراو هديها فرستادندى «
دست كردن و پيش كردن، بمعنى 379در سخت كردن، بمعنى در چفت كردن و مسدود ساختن، ص 282كردن، ص 

ى و مانند، ديگر، بمعنى ثان2222دست ميان، بمعنى غالف و كمر شمشير (ظاهرا) ص 76واداشتن كسى بكارى، ص 
براستاى، بمعنى 384ديوال، بجاى ديوار، ص 52ص » مرا دختريست كه امروز تا شرق و غرب او را ديگر نيست«مثال: 

) و اين لفظ در بيهقى ديده شده است.331در حق و در باره، (ص 

) 355- 67ردن، (ص راست گشتن و راست كردن، بمعانى عديده منجمله اول بمعنى التيام جستن و دوم بمعنى ترميم ك
زبر سون، بمعنى (زبر 267روز مايگان، بمعنى تقويم و شمار روز و ماه، ص 388روز بر آمد، بجاى طلوع آفتاب، ص 

ساخته و 378- 384زورين، بمعنى (زبرين) ص 269زفرين، بمعنى زولفين در، ص 14سوى) يعنى طرف باال، ص 
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ز اختصاصات اين لغتست و از آن جمله ساخته بمعنى ماليم و حليم و ساختن و ساخت، بمعانى عديده و گوناگون كه ا
مردى ساخته بود بى تعصب و بر خوارج (بر بمعنى با) ساخته بود و«تر بمعنى موافقتر، مثال: آرام و ساخته

19کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

، بمعنى متحد شدن.سر يكى كردن191ص » طريق سالمت گرفته1

) شهر راندن و مملكت راندن، بمعنى ملكدارى و كشور مدارى و كامروائى، 343مكرر سيوك سايه، بمعنى پناه و امن. (ص 
شهر ايران، و ايرانشهر، بمعنى مملكت ايران، و اين اصطالح در بلعمى و شاهنامه مستعمل است.45ص 

) فراسر، يعنى باالى سر، 57) فتنه گشتن، بجاى عاشق شدن، (ص 284علت آوردن، عذر خواستن و تعلل ورزيدن، (ص 
فرو شدن، بمعنى فرود آمدن. مثال:48ص » فرا سر پدر بنشست گريان«مثال: 

فرو شدن، بمعنى نابود شدن، مثال:390ص » و امير بهاء الدوله و أمير ابو الفضل بدو فرو شدند«

فرو كرده، بمعنى خاموش، مثال:414ص » رد فرو شداين دربندان هشتماه بماند و قريب پانصد م«

) فريشته، بجاى فرشته 338فرو نهادن، پيمان بستن، مكرر (ص 47ص » كرده2چون اندر شدى چراغها ديدى فرو «
كانا، معنى نادان ضد 68ص » تا كارك خويش ساخته كنم«كارك، مصغر كار، مثال: 401مكرر، فشته، بجاى پشته، ص 

دانا، مثال:

كند آن، بجاى كنداآن يا كندايان، بمعنى  269ص » خويشتن كانا ساخته بود، چيزهائى كرد كه مردمان از آن بخنديدى«
كمترى، بجاى كمترين و بيشترى بجاى بيشترين مكرر، كوش، در حال اضافه بمعنى سعى، مثال: 50كاهنان يا عقال، ص 

-326كوشه، بجاى (كوشك) مكرر، (ص 277ص » بودندىخردان شب و روز كوش خورش و شكم خويش گرفته و بى«
و بگرم رستم دستان بر آمد و عالم همه از او رنگ  «) گرم، بمعنى بال و برز يا بمعنى گردن و سينه، مثال: 338-383
گوشانه، بمعنى گوشه و كنار، مثال:345ص » گرفت

20کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

گونه، در تركيبات مختلف، چون صلح  412ص » اگر مرا هزيمت دادند ترك از سيستان گيرم و بهمان گوشانه راضى شوم«
گونه، سست گونه، آشفته گونه، شوريده گونه و غيره مكرر.
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ى ) و اين لغت در پهلوى مستعمل بوده و اسدى طوس186مرگى، مرادف با قحطى بمعنى مرگ و مير و بالى آسمانى (ص 
هم دارد:

ص » و عبد اهللا از او موجود آمد«موجود آمدن و آوردن، بمعنى بوجود آمدن و آوردن، مثال: » بمرگى رسيدند از زندگى«
نابيوسان، يعنى من غير انتظار و 40ص » و روح اندر و موجود آورد«59ص » و آن سال كه رسول اهللا موجود آمد«57

نزديكان، بمعنى نزديكيها مكرر 299ص » رسيد نابيوسان بانصر جوينى را بكشتچون نزديك آن شهر ب«بى سابقه مثال: 
و غيره. نژاده، بمعنى نسل و نژاد. مثال:299و ص 54ص » چون ابرهه بيامد تا نزديكان حرم«مثال، 

و مواظبت و نگاه داشتن، بمعنى ديدبانى و رعايت 87ص » مهّلب پيش آمد بر اسبى ابلق از نژاده پدر خويش بر نشسته«
احتياط. از آن جمله مثال:

نگرش و بى نگرش، بمعنى مالحظه و رعايت و دقت، 374ص » نگاه داريد تا هيچكس را نكشيد و خون از سر نبارد«
) و غيره.264-238-103209مكرر. صفحات (

ل. وسعت، بمعنى امروزى مكنت و تمّو

بارى ياد او گيريم، و همه مهتران خراسان حاضر بودند ياد وى گرفت و «ياد او گيريم، يعنى بياد او شراب خوريم، مثال: 
، مثال: 170يارگى، بمعنى يارائى مكرر بر مكرر منجمله ص 316ص » بخورد اگر خود بازگردد «يا نه، بجاى اگر نه و االّ

ص » بودى كه اين كردىگفتى كه ايزد تعالى ناصر دين محمد است يا نه ما را چه يارگى «و 13ص » يا نه هالك شود
و افعالى بمعانى مختلف چون:170

) و غيره.347افتاد، بمعنى عمل آمد، مثال: تا آنجا چندانى ترنجبين افتاد (ص 

21کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

عضى افعال و اسامى است مانند: اشتر، بجاى شتر اسپرد، بجاى يكى ديگر از اختصاصات لغوى اين كتاب تمام آوردن ب
سپرد، استاند، بجاى ستاند، اشنيد، بجاى شنيد، اشكم، بجاى شكم و امير آب و اوى و بياى و بگوى و غيره و گاهى هم 

چون زانچه، زانجا، اختصارهائى دارد، در افعال مانند: بيستانيد، بجاى بايستادانيد، و در حروف مانند تخفيف (از) به (ز)
زينجا، زو، زين، زبس، زپس و غيره، و گاهى در اسامى و كنى مانند: مليكه، جبريل، استحق، اسماعيل، بو القسم، بو 
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الحرث، بسحق، و نيز غالبا (ابو) را كه عالمت كنيه است (بو) يا (با) يا (بل) ضبط ميكند و گاهى اعراب آنرا هم رعايت 
نمينمايد.

ل كلمه (تا) مكرر و بمعانى عديده مانند (تا اين بود) يعنى (پس چون اين كار واقع شد) و (جهد كن تا كسى ديگر، استعما
و (ميديدم تا شكم او پاره كرد و ندانم تا نيز چه كرد) ص 261بيايد و ترا بستاند تا مرا عذر نباشد و تا زيان ندارد) ص 

67.

ئى عربى كه بعضى پارسى نويسان در ترجمه (پس) بجاى آن مينوشتند، و گاهى ديگر تكرار كلمه (باز) گاهى بجاى فاء ابتدا
او -عوض و او عطف عربى كه بر سر جمله عطف شده در ميآيد، و وقتى بمعنى (به) بر سر اسماء مانند (باز خراسان شد

راة و بجاى و خرد و بايشان باز ايشان رسيد) كه معناى آن بخراسان و به-باز جاى و خرد آمدند- را باز هراة فرستادند
است، و چنين ميدانم كه اين حرف (باز) در مواردى به اين معنى رواست استعمال شود كه در رسيدن فاعل بمقصد نوعى از 

و باز دوباره او را بهراة -اعاده و بازگشت مضمر باشد و معناى آن در حقيقت چنين باشد كه: (باز بخراسان شد
و باز بايشان رسيد) و غيره، و احيانا در اين كتاب هم اين مراعات -خست و خرد خود باز آمدندو باز بجاى ن- فرستادند

شده، و ميتوان گفت كه از مد نظر ايجاز (با) را حذف كرده و بحرف (باز) اكتفا نموده است.

تأكيد است كه بر سر فعل و از اصطالحات قديم يك اصطالح را كه در بلعمى و بيهقى و غيره ديده ميشود ندارد و آن باء 
اند مانند:نفى و نهى و جحد در آورده و آنرا مؤكد ميساخته

و در اين كتاب اين اصطالح كه تا قرن هفتم هم در كتب باقيست ديده نميشود. ولى اين -بنرفت- بمكن- بنديدم-بنكنم
باء در ساير موارد اين كتاب مكرر استعمال شده است.

22سالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ ا

فراوى، بمعنى بسوى - فرا روى، بمعنى بروى-ديگر كلمه (فرا) را زياد تركيب ساخته است مانند: فراسر، بمعنى باالسر
فراما ده و فرااو -فرامن ده يعنى بمن ده-فراهم رسيدند، يعنى بهم برخوردند-فرامليكه گفت، يعنى بمالئكه گفت-وى
فرا  - فرا گفت-فرا ديد آمد-فرا ديد آورد- فرانشست- فرا ديد-فرا آمد-فرا جاى شد- فرا رسيد-فرا رفت-ده

گرفت و غيره.

ديگر نوشتن و مشقات آنرا كه مراد نويسندگى است، همه جا (نبشتن) يا باء آورده مگر در فعل امر كه (نويسى) با واو 
آورده است.ضبط نموده و بمعنى (پيچيده) را هم بواو
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ندانم تا نيز چه  «و 146ص » غالم گفت دينار نيز اندر خزينه نماند«ديگر (نيز) را گاهى بمعناى (ديگر) آورده است: 
امير خلف دانست كه محنت رسيدست كه پيش فرزند همى بايد  «و (پيش) را گاه بجاى از پيش آورده: 67ص » كرد

بارات بكار ميبرد و درين شيوه بترجمه بلعمى بى شباهت نيست، مانند: ديگر كلمه (اندر) بسيار در ع349ص » گريخت
يعنى بحل كرد، و چون:» و از همه خويشتن را اندر حل كرد«

(حمله اندر آورد) و (اندر ديد) و غيره ليكن در ترجمه بلعمى اين اندازه مورد استعمال ندارد. و گاه از استعمال اين كلمه 
امير حسين بيامد بلب هيرمند و آب سيل آمده بود، «معنى بظهور ميرسد چنانكه درين مثال: دقت نويسنده در حسن اداى 

) كه ظاهرا بايستى گفته باشد: سپاه از آب يا بر آب بگذاشت، ولى نظر بآنكه گويد 335(ص » سپاه اندر آب بگذاشت
ردن سپاه را از اندرون سيالب كه صحرائى سيل آمده بود مثل آن است كه در گذرانيدن سپاه نوعى اغراق آورده كه گذاره ك

را فرو گرفته است مجسم سازد، و لطف اين معنى بر ارباب دقت پوشيده نيست، سواى اين دقايق ميتوان گفت در آوردن 
» و خبر اندر رسيد«و 272ص » اندر افكندند بسراى قصر اندر«اين كلمه و تكرارش تا حدى افراط كرده است. مثال: 

ر ديد، و اندر شهر اندر، و بخواب اندر ديد، و بدان اندر، و بدين اندر و غيره. و از عجايب آنكه در اين  و اند293ص 
ببعد  383كه قسمت اول تأليف است لفظ (در) بهيچوجه بنظر حقير نرسيده است، ولى از صفحه 382كتاب تا صفحه 

و امير بو العباس«شود مانند: كه گفتيم كسى ديگر تأليف كرده است، كلمه (در) گاه گاه ديده مي

23کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

و امثال اينها و تا آخر كتاب در 384» نشستن امير بو العباس در شارستان و اميرى گرفتن«و » را در حصار درق بشردن
شد كلمه (در) بنظر حقير نرسيده و همه جا (اندر) هر سطرى كلمه (در) ديده ميشود، لكن در قسمت اولى چنانكه اشاره

آمده است.

ديگر كلمه (را) كه از عالئم مفعول مطلق و مفعول له و احيانا بمعنى (براى) و معانى ديگر هم استعمال ميشده است، نيز 
شنك را دختر او را و رو «زياد استعمال ميكند. منجمله گاهى در مورد يك مفعول دو بار در يك جمله استعمال شده چون: 

كه گويا براى عدم التباس و تاكيد اين 46ص ]» 2تابوت ابن عّم خويش را يعقوب را ده [«و باز: 10ص ]» 1بزنى كرد [
يعقوب گفت بفرزندان اسحق دادى؟ گفت «عالمت تكرار شده است. و گاه بدون ضرورت اين عالمت را بكار برده مانند: 

. و گاه بمعنى (براى) آمده 339ص » االّ هيچ چيز ديگر گذاشته نبود بعمد را«و 47ص » رانه باألعرابية الجرهميه غاضره
. و احيانا يك مفعول را بعنوان صفت و موصوف چنانكه 71ص » غرض بزرگى مصطفى را بود و دين اسالم را«همچون: 

و بار عالمت مفعول را استعمال كرده اشاره شد و يا بعنوان نعت و منعوت يا توضيح و تكميل معنى بدو قسمت نموده و د
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و اين جمله تقليد عربيست، و از قضا 116ص » پسر خويش را با سپاهى بسيار مفضل را بسيستان فرستاد«چون: 
مفعولهائى كه بفارسى با كلمه (مر) همراهست و بعضى نويسندگان خراسان مانند ناصر و خسرو در (زاد المسافر) آنرا زياد 

ر اين كتاب بسيار كمست.اند دبكار بسته

) را گاهى مكرر استعمال كرده است چون:  امير «و 11ص » هيچكس نتوانست آنرا ستدن االّ تا بدادند«ديگر كلمه (االّ
خلف اندر حصار هيچ علفه نگذاشته بود االّ حصارى بود خالى از همه چيزى را الّ فرشى دست فرو كرده بودند اندر صفه 

ديگر (بر او) و (بر آن) بمعنى در آنجا و در آن و (به) در 339ص » يز ديگر گذاشته نبود بعمد راقلعه ارگ، االّ هيچ چ
مورد (با) مثال هر دو:

114ص » برخواست و بكابل شد و برو گاه گاه بزنبيل جنگ كردى«

__________________________________________________

ه كه براى چاپ مينوشته حذف كرده و چون در دو سه جزو آغاز كتاب از مراجعه ] در متن كتاب راء اولى را كاتب نسخ1[
باصل نسخه غفلت شده و بمراجعه مسوده اكتفا رفت دو سه غلط ازين قبيل روى داد كه در غلطگيرى آخر كتاب اشاره 

شده است.

] اينجا هم مانند فقره اول حرف (را) در متن حذف شده است.2[

24يخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:کتابخانه تخصصی تار 

ضماير و جمعها-2

ى تازگى دارد. در ضماير و جمعها هم اختصاصاتى در اين كتاب هست كه تا حّد

و -55ص » همه پيالن ابرهه را سجده كردى و آن يك پيل نكردى«منجمله گاهى ضمير جمع را مفرد آورده است مثال: 
چيزهائى كرد كه مردمان «. و 113ص » فرست با سپاهى كه خوارج اينجا بسيار گشتنامه كرد كه مردى كارى«نيز 

.269ص » بخنديدى

و گاه در مورد غير 106ص » نادان مردمان اويست كه دوستى بروى افتعال كند«و گاه ضمير نكره را معرفه آورده چون: 
» را همى بنا كردند و بر بام او شد و شراب خوردو بدان كوشك شد كه او«ذوى العقول ضمير ذوى العقول آورده مانند: 

.146ص 
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و «و گاه بجاى ضمير متكلم وحده در افعال انشائى يا مطيعى ضمير مفرد مغايب آورده است و اين مكرر است چون: 
ده سلطان محمود سبكتكين اندر مجلس خويش اين حكايت از امير طاهر بو على برگرفتى و گفتى مرا بايستى كه او را زن

و  331» ] من طاهر را بديدى تا خدمتى كردمىو همه روز ماكان متأسف بود كه [كاشكى«) ديگر: 333(ص » بديدى
گفت همه نعمتى ما را هست اما بايستى كه امير با جعفر «گاه بجاى ضمير متكلم مع الغير ضمير مفرد مغايب آورده چون: 

رر آمده است.و اين نوع ضماير در اين كتاب مك316ص » را بديدى

حسين دانست «و گاه در جمله از ضمير غايب يك مرتبه بضمير متكلم وحده يا مع الغير يا بالعكس التفات مينمايد چون: 
عمرو از هرى مال و مردمان ميفرستاد و «و: 339ص » و مردمان شارستان كه با وى طاقت نداريم صلح پيش گرفت

ص » انى كه شهر نتوانم گشاد كسهاء خويش را بويرانى نواحى فرمان دادخجستانى را هيچ خبر نبود چون دانست خجست
و اين طريقه جز در متون پهلوى و ترجمه بلعمى جاى ديگر بنظر حقير نرسيده است، منجمله در كارنامه اردشير 237

.3فقره19كارنامه طبع طهران ص » اردوان دانست كه كنيزك من با اردشير گريخت و رفت«بابكان گويد: 

25کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

و گاه اسامى ذوى العقول را با -و گاه جمعهاى عربى را جمع فارسى نيز ميبندد، چون: عجايبها و كتبها و ملوكان و غيره
بفارسى جمع ميبندد (ها) كه عالمت جمع غير ذى روح است، جمع بندى ميكند، چون: (كسها) و گاه كلمات عربى را 

چون:

تان-ملكان ان-حّر ان- حرميان-جّد و گاه اسامى معنى فارسى را بالف و نون جمع -نقيبان و امثال اين-رسوالن- حّر
سوگندان.-بسته چون: نزديكان

پهلوى توضيح آنكه ضماير اخبارى مزبور در اصل » ايدبد گروهى«و گاه ضمير جمع مخاطب (ايد) را منفصل آورده چون: 
هوهند) بافعال متصل ميشده كه امروز تنها از - هوهيد- هوهيم-هوهت- هوهى- هم منفصل است و بصورت (هوهم

ند باقيمانده است.- يد- يم- د- ى- آنها: م

و در موقع جمع بستن اسامى كه آخر آنها الف باشد اگر آن الف متصل بياء اصلى بوده باشد در جمع (يا) را مياورد چون 
بندد چون (بّنا آن) و (ناسزا آن) ان) و هر گاه لغتى ختم بالف شود و در اصل لغت يائى نباشد آنرا بدون ياء جمع مى(خداي
.278ص 
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مردم بسيار بر او جمع «و » و آن مردم هزيمت كرد«و غالبا (مردم) را مفرد گرفته و ضمير آنرا مفرد آورده است چون: 
ص » و عبد اهللا بسواد سيستان اندر همى گشتند«ام ضمير جمع ميدهد، چون: و گاهى هم مفرد را در مورد احتر » شد

و نوعى حرف اشاره در اين كتاب هست كه از مغول ببعد بندرت در نثر و نظم ديده ميشود و آن چنانست كه وقتى 133
د آن جمله وصفى را با  ميخواهند وصف چيزى يا كسى يا جماعتى را بطريق تخفيف و توهين يا تلطيف و تصغير ايراد نماين

زهير بن محمد عتيبه را ساالر كرد و به بست فرستاد، «كلمه (از اين) ابتدا كرده و بعد يائى نكره نيز بر آن ميافزايند، مثال: 
دان را عتيبه نزديك خويش راه داد و قصد كرد كه نا فرمان گردد و چنانكه شاعر گويد:141ص » ازين گروهى متمّر

اى عابد فريبى            ماليك صورتى طاوس زيبىه پارهازين م

اسماء اعدادا:-3

در اعداد هم رسم خاصى دارد كه آنهم قديمى است چنانكه پس از ذكر عدد

26کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

ديگر) و (سديگر) آورده و گاه در مورد مضاف اليه بودن عدد هم اين قاعده را نخستين عدد دوم و سوم را بلفظ (دو 
رعايت كرده است، چنانكه گويد (روز دو ديگر) و (سال سديگر) يعنى روز دوم و سال سوم، كه فصيح آن دو ديگر روز و 

سد:سديگر سالست. ولى در پهلوى طريقه اول معمول بوده. و اعداد كتبى را هم بدين امال نوي

يكى مرد «پانزدهم، هژدهم، و غالبا بجاى ياء نكره نماينده عدد يك كلمه (يكى) مياورد همچون: - يانزدهم- سيوم- دويم
.64ص » ديد بباالى يكى خرما بن

افعال:-4

در افعال هم اختصاصهائى دارد، كه از آن جمله است استعمال افعال بوجوه مختلف از قبيل استعمال فعل (بودن) بچند
وجه:

) ماضى معمولى (بود)، چنانكه گويد: چنان و چنين بود.1

.136ص » بسيستان آمد و ديرگاه ببود«و 135) ماضى مستمر (ببود)، چنانكه گويد: و اينجا روزگارى ببود ص 2
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ص » بودو تميم را صحبت بوده بود با منصور كه اندر راه حج عديل او بوده«) ماضى بعيد (بوده بود)، چنانكه گويد: 3
130.

و گاهى هم اين فعل را منباب تأكيد استعمال كرده » آنجا ببوده بود«) ماضى مستمر بعيد (ببوده بود)، چنانكه گويد: 4
دست خويش بر بر من فرود آورد و همه آن باز كرده راست گشت كه هيچ اثر نماند و مرا خود از آن هيچ «چنانكه گويد: 
شكافتن پهلوى حضرت رسول در روى بلندى و باز گفتن شرح آن، بيش از چند دقيقه . چون ميان67ص » درد نبوده بود

توان گفت اين استعمال مختص ماضى بعيد و مستمر است و در اينجا معنى تأكيدى از آن مستفاد فاصله نداشته لهذا نمى
ردم جنوب ايران در مورد ماضى ميشود. ولى غالب استعمال فعل اخير در طبرى و در ساير كتب قديم و در لهجه امروز م

بعيد است ولى در ادبيات فارسى از مغول ببعد تبديل بفعل (بوده) شده است.

ديگر استعمال فعل (شدن) بچند معنى و چند وجه:

يعنى در آمد و بمعنى » چون شغل بدست وى شد«چنانكه گويد - در آمدن-رفتن-) بمعانى مختلفه از قبيل مردن1
» و دل بخردان ازو بر شد«يعنى حاصل آمد. و تركيب اين فعل با (بر) چون: » ا شوكت و قوت شداو ر «حاصل آمدن: 
يعنى كنده شد،

27کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

مت او كه و او محمدست و ا«كند، مثال: تر (شد) ماضى است كه من باب تأكيد در زمان حال استعمال مىو از همه تازه
.58ص » مرا ايزد تعالى بسبب او لعين و رانده كرد و اكنونست كه حال بر من تنگ شد ندانم كه چكنم و كجا شوم

هر چند شاهد 89ص » زياد بن ابيه بكوفه بود عبد الرحمن رفت كه نزديك زياد شد، بدر كوفه رسيد فرمان يافت«و نيز: 
ل صحيح است و نظير آنرا در شعر فردوسى كه فرمايد:دوم ممكنست غلط كاتب باشد ليكن مثال اّو

]1چنين گفت رستم برهام شير            كه ترسم كه رخشم شد از كار سير [

و شعر خواجه حافظ كه فرموده:

]2فكر بلبل همه آنست كه گل شد يارش            گل در انديشه كچون عشوه كند در كارش [

و شكى نيست كه اين فعل نوعى ماضى مؤكديست كه در زمان حال من باب تحقق كامل فعل استعمال ميشده ميتوان يافت 
است.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



ديگر افعالى تمام مانند اسپرد و اشنيد و غيره كه در قسمت لغات و اصطالحات اشاره شد و ديگر افعالى مانند: نيوشيد و 
ن و نيارستن و افعال مجهول مانند: كرده شد و گرفته شد و بوده ايستانيد و بيستانيد بمعنى بايستادانيد متعدى، و آرست

شد، و امر غايب مانند:

.13ص » آنجا ناچار علماء بسيار بايد كه باشد و عامه سيستان علم دوست بايد كه باشد«بايد كه باشد، مثال: 

حال مفرد مغايب (بيند) استعمال ديگر: فعل (ديدن) بمعنى رأى داشتن و مصلحت انديشيدن، كه در يكى دو مورد بصيغه 
و اين فعل از فعل (سهستن) پهلوى كه بمعنى (ديدن) » اگر امير بيند يك پاره فرامن دهد تا بينم«شده است، مثال آن: 

قلبى و صالح بينى است، باقى مانده و هم امروز در بعضى موارد استعمال ميشود چنانكه گوئيم: شما درين امر چه 
بينيد.مى

عل (ايستاد) است كه بعد از مصادرى مانند رسيدن و زيادت و غيرهديگر: ف

__________________________________________________

.28] شاهنامه چاپ آقا جلد دوم ص 1[

.216] حافظ چاپ بمبئى (حكيم) ص 2[

28کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

و 138» بو مسلم بنهروان شد سپاهها رسيدن استاد باستقبال وى«ستمرارى بفعل بخشيده است، مثال: در آورده و معنى ا
، و در پهلوى هم 66ص » گوسپند و اشتر و آن خر و آنچه داشتم اندر زيادت ايستاد از نتايج و از شير و از فربهى«

اندر كارنامك اردشير پاپكان ايدون نپشست : «بهمين طريق فعل (ايستادن) هست ليكن بعد از افعال ماضى در آيد، چون
اند مگر تواند بود كه (استاد) و غالبا افعال ماضى با اين معين فعل ختم ميشود، و هر چند ظاهرا بيكديگر شبيه» استاد

پهلوى اصل و ريشه (است) عالمت خبرى باشد، چه در پهلوى فعل ناقص (هست) هست اما عالمت خبرى (است) 
ن (ايستاد) كه درين كتاب است محض تحقق معنى استمرار فعل باشد.نيست، ولى اي

اك داشت بگرشاسب باز داشته بود«ديگر: بازداشتن، بمعنى واگذاشتن، مثال:  » و همه زابل و كابل و خراسان را كه ضّح
.6ص » باز آوردمنوچهر را بنريمان سپرد تا برفت و خون پدرش ايرج«و باز آوردن، بمعنى جستن و گرفتن مانند: 6ص 
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مال پيوستن گرفت، -ديگر: ماضيهائى استمرارى كه با تركيب يك مصدر و يك فعل ماضى ساخته شده، مثل: بستدن گرفت
پس چون بزرگى يعقوب پيدا گشتن گرفت، از هر را بر «. و نيز: 310ص » عبد اهللا بن احمد مالها بستدن گرفت«مثال: 

بگذاشتن، بمعنى رها كردن، چون:. ديگر: 204» خوارج دوستى بوده بود

.172ص » و احمد بن حنبل را بگذاشت«

ديگر افعال انشائى و شرطى يا مطيعى كه از مختصات انشاء قديم فارسى است و رفته رفته از ميان رفته و جز در شعر و 
مانند:-برخى كتب قديم از آن اثرى نيست

اگر نه «و » ى ما را هست اما بايستى كه امير با جعفر را بديدىامير خراسان يك روز شراب همى خورد، گفت همه نعمت«
سلطان اين حكايت «و 296ص » آنست كه امير با جعفر قانع است يا نه آن دل و تدبير كه وى دارد همه جهان گرفتستى

كه از گرده ساير و با وجود قدمت كتاب  311ص » از امير طاهر بو على برگرفتى و گفتى مرا بايستى كه او را زنده بديدى
داليل و اختصاصات جاى ترديدى در آن باقى نميماند، در اين سنخ افعال انشائى يا مطيعى باندازه كتب فارسى كه در 

خراسان تأليف شده يا در مراكز و پايتختهاى

29کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

ق ندارد و گويا اين امر مربوط بلهجه محّلى باشد.خراسان چون بخارا و نشابور و غزنين پيدا آمده است تنوّع و تنّو

و ديگر در فعل (خوانند) تركيب عجيبى روا داشته كه ظاهرا از بقية الباقيه فارسى قديم بوده است چنين كه هر گاه بخواهد 
ن جمله باشد از روابطى كه بعدها معمول به است نام محلى يا قبيله را باز نمايد در حالى كه آن محل يا قبيله متعلق بفعل آ

و پس ايشان «گويد: » در عقب ايشان رفتند تا جائى كه آنرا مختاران خوانند«خواهد بگويد كه: صرف نظر ميكند، مثال مى
ن و در ترجمه طبرى و عبارات پهلوى هم عينا اين قاعده موجود است ليكن نظاير آ362ص » بشدند تا بمختاران خوانند

اندر گرگان شهرستان دهستان خوانند نرسيه اشكانان  «در ساير كتب و در اشعار بسيار نادر است، مثال از نثر پهلوى: 
.17فقره 20متون پهلوى چاپ بمبى ص » كرد

و اگر بنا باشد همه اختصاصات صرفى و نحوى و لغوى كه درين كتابست با استقصاى كامل شرح داده شود خود دفترى 
د خواهد شد و مراد ما در اينجا تنها اشارتى بود.جدا موجو 

نمونه از تكرار افعال:-5
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چنانكه افعال (كرد) -بندى تنها يك مطلب گفته ميشود و آن تكرار يك فعل است در پايان چند جمله متوالىدر طرز جمله
كه تصّنع و تكّلف در نثر بوجود آمد يا (بود) را گاهى تا چهار و پنج مرتبه مكرر كرده است و حال آنكه از بعد از مغول

اين قسمت يعنى تكرار يك فعل در پايان چند جمله متوالى نيز باستعمال افعال مترادفه بدل گرديد، و استعمالهاى مجازى 
ر افعال از قبيل: نمود، بود، شد، گشت، گرديد و غيره كه باالخره وضع ناگوار امروز را پيدا كرده است در نتيجه تصّنع مذكو 

موجود گشت.

اتفاقا در نثر قديم پهلوى و نثر بلعمى و ساير نويسندگان قرون سوم و چهارم و پنجم هجرى تكرار افعال در پايان جملها 
بدين نحو رسم بوده است و خود اين تكرار افعال در ختم جمالت دليلى ديگر بر كهنگى تحرير اين كتابست.

هاى اين كتاب:خالف قاعده-6

كه ذكر آن الزمست بعضى اغالط يا قواعد غير معمول كتابتى استچيزى ديگر  

30کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

ه) در مورد جّر و (با جعفر) در حال  كه در اين كتاب ديده شد از قبيل (جميد االول) بجاى (جميدى االولى) و (ذو الحّج
و (تقّرب) بمعنى مقاربت و (بالغت) و (بالغ) بجاى بلوغ و (گوى) و (جاى) و امثال رفع و جر (قضّيت) بجاى قضاوت 

آنها بجاى (گوئى) و (جائى) و (مليكه) بجاى مالئكه و (مصطفا) بجاى مصطفى، و (مائتين) بجاى مائتين و (چه) بجاى 
ر عبارات كتاب كرده باشيم و نيز چو و (زانچه) بجاى از آنكه و سواى اينها كه چون مكرر شده بود نخواستيم تصرفى د

منجمله لفظ (مائتين) كه از سنه دويست تا سيصد - مشكل بود در هر صفحه چند راده نهاده و امالى اصل را توضيح داد
هجرى همه جا عوض (مأتين) آورده و ما هم آنرا بدليل مذكور در فوق بحال خود گذارديم، و نيز در تمام كتاب عوض ياء 

از الف در آيد يائى كوچك بشكل همزه در آورده است، كه همان ياء خوانده ميشده است و ما آن را بحال اضافه كه بعد 
خود گذاشتيم و همچنين هر جا ياء نكره بعد از لغات يائى يا واوى مانند (جاى) و (خداى) و (سوى) و غيره آيد زيادتر از 

عوض (خدائى) مينويسد خداى و بجاى (سوئى) سوى.يك يا نوشته نميشود مثال بجاى (جائى) مينويسد (جاى) و 

ديگر: ايراد بجاى اراده و واجب عوض مواجب، ويرگه بجاى جرگه. و (امير حرس) كه گويا امير جرس باشد (؟)

رسم الخط كتاب:-7

نوشته شده با آنكه بقرينه كاغذ و مركب و شيوه خط بايستى اين نسخه در اواسط قرن هشتم يا ال اقل در اوايل قرن نهم
يعنى در همان حال كه در پاره موارد نشانه رسم الخط كهنه -باشد معذلك رسم الخط آن با اغلب نسخ قديم متفاوتست
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در آن پيداست، در جاى ديگر خالف آنرا نشان ميدهد و ما بدون داخل شدن بتحقيق اين معنى ذيال رسم الخط مزبور را 
شرح ميدهيم:

پ»»: كه ب»: بى و به بجاى: به كى و كه

31کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

ج بجاى: چ ز بجاى: ژ د بجاى: ذ، حتى در ذالهاى عربى ء بجاى: ى، در ياهاى اضافى كه بعد از الف يا واو يا ياء در 
آمده باشد.

) يعنى: كه به بر كندن.386ص -مانند (كبور كندن قرامطه آمده بودو گاهى (كه) را با كلمه بعد سر هم نوشته 

توضيح:

در نسخه اصلى كه اين نسخه از روى آن نوشته شده بعضى قواعد رعايت ميشده مانند كى همه جابجاى كه و بى بجاى به 
ست، ولى كاتب اين نسخه و نوشتن يائى كه در خط پهلوى عالمت اضافه بوده و بعد از اسالم هم تا مدتى مرسوم بوده ا

غالبا آن رسم الخط را تغيير داده است، معذلك در بعضى موارد رسم الخط قديم بحال خود باقى مانده است مثال درين 
كه معنى آن چنين 68ص » اگر ببالغ رسد بتان شما بشكند و شما را بى خداى خواند كه شما او را نشناسيد«جمله: 
پيوسته سرى  «و جاى ديگر گويد: » شما بشكند و شما را بخدائى خواند كه شما نشناسيداگر بحد بلوغ رسد بتان«است: 

يعنى: پيوسته سر كار تو ...324ص » كار تو با نيكان باد

و بسيارى در ذكر انساب لفظ (ابن) را حذف كرده و نام را بپدر و جد اضافه كرده، مانند: حسين على و طاهر بو على و 
قواعد قديم فارسى است و هم امروز در خراسان بعلى بن موسى الرضا، على موسى الرضا گويند.غيره و اين رسم از

مزاياى اين تاريخ:-8

گذشته از مزيتهاى ادبى كه گذشت و بعد از مطالعه كتاب بيشتر از آنچه گفته شد خوانندگان را بنظر خواهد رسيد، اين  
قابل توجه و مفيد بعلم تاريخ است از آن جمله:كتاب را مزايائى است تاريخى كه بسى سودمند و 

32کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:
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در فضايل سيستان گويا مؤلف را عالوه بر كتب عمده اسالمى مانند كتب ابو المؤيد بلخى و هالل يوسف اوقى و اخبار 
دست بوده چنانكه دو بار ذكر كتاب بندهشن درين تاريخ آمده و سيستان كه مؤلف آن معلوم نيست بكتب زردشتيان نيز 

و غيره سفيد گذاشته شده براى تكميل تحقيقاتى از آن قبيل بوده است 9- 3-2-1شايد سطورى كه در صفحات 
]1.[

ته يا اگر تا جائى كه بنظر حقير رسيده هيچيك از مورخان اسالمى از عرب و عجم تا دير باز نام (بندهشن) را نميدانس
اند و اين تنها كتابى است كه از كتاب مذكور نام ميبرد و نيز منحصر كتابى است كه نام زردشتيان را دانسته ذكر نكرده

چون زرتشت بيرون آمد و دين مزديسنان آورد رستم آنرا منكر «(مزديسنان) كه نام حقيقى انقومت ياد كرده آنجا كه گويد: 
تابى است كه درباره (آتش كركويه) سخن رانده و داستانى در آن باره از ابو المؤيد نقل  و باز يگانه ك34- 33ص » شد

كرده و (سرود كركويه) را ذكر نموده است و اين معانى همه مؤيد رساله پهلوى (شگفتيهاى سيستان) و (بندهشن) است كه 
مؤلف كتاب يعنى اواسط قرن پنجم طايفه مغان اند، و معلوم ميدارد كه تا عصرمركز عمده دين مزديسنى را سيستان دانسته

اند، و غلبه خوارج در آن ملك مانع از انقراض آن طايفه بوده است.و علما و متكلمان زردشتى در سيستان بسيار بوده

) كه 82- 81- 80ديگر از مزايا: داستان ايران بن رستم مر زبان سيستان و قصه او با ربيع بن زياد امير عرب است (ص 
) است و سبب ساالرى يافتن او كه باين 88-85در هيچ تاريخى نيست، ديگر داستانى از مهّلب بن ابى صفره (ص 

تفصيل در تواريخ بنظر حقير نرسيد.

اند ديگر: روايتى در شعر فارسى يزيد بن مفّرغ شاعر (آبست و نبيذست) دارد كه اغانى و جاحظ و ديگران آنرا ذكر نكرده
).96(ص 

__________________________________________________

اى از آن در اين كتاب ديده ميشود ] در بندهشن يادداشتهاى مهمى راجع بسيستان هست كه اشارات جسته گريخته1[
كه دو سه صفحه بيش » افديه و سهيگيه سگستان«) و نيز كتابى است بزبان و خط پهلوى موسوم به 1حاشيه 17(ص 

)26-25نهم اشاراتى در فضايل سيستان موجود ميباشد (متون پهلوى چاپ بمبئى ص نيست و در آ

33کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

ديگر: داستان رستم بن مهر هرمزد المجوسى و سخنان حكمت او است كه بكّلى بر مورخان مجهول بوده است. ص 
)106.(
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) كه در عالم خود تازه است.138مسلم (ص ديگر: روايتى از ابو 

) كه جائى بنظر حقير نرسيده است.145ديگر: داستان بخششى از معن بن زايده درباره مروان بن ابى حفصه شاعر (ص 

اند ولى ديگر: داستانهاى حمزة بن آترك شارى سيستانى است كه طبرى و غيره بسيار مختصر و پراكنده از وى نام برده
كتاب او را مانند يكى از ابطال در اين تاريخ نام برده و دو نامه از حمزه و هارون ذكر كرده است كه در جاى مؤلف اين  

خود قسمت جالبى از اين كتاب را گرفته و گمان ندارم در هيچ تاريخى اين همه تفصيل از حمزه خارجى مذكور بتوان بدست 
حمزه بسند و هند و «را گرفته ميگويد: 180تا صفحه 156آورد، خاصه كه در ضمن داستان اين شخص كه از صفحه 

سرانديب شد و غزوها كرد و از سوى لب دريا بچين شد و ز آنجا بما چين آمد و بتركستان اندر آمد و بروم شد و ز آنجا 
بتركستان آمد و باز بسيستان آمد بر راه مكران، بهمه جا غزو كرد ...

و از اين شروح پيداست كه مؤلف متمايل بخوارج بوده و خود يا ديگرى از 170ص » دو قّصه تمام بمغازى حمزه گفته آي
همشهريان او داستانى در مغازى حمزة بن آذرك كه اينجا حمزة بن عبد اهللا نام برده شده است نوشته بودند، و بعيد نيست  

ر تاريخ بسى مهم است و منحصر است و اين معانى در نظ- كه مأخذ افسانه (رموز حمزه) همين قّصه مغازى حمزه باشد
باين كتاب.

ديگر: در داستان يعقوب ليث و عمرو ليث و از هر بن يحيى و ساير رجال خاندان صفاريان بقدرى مسائل تازه و عمده و 
مهم هست كه شرح آن همه مستلزم نقل عين كتاب خواهد بود، خوانندگان مراجعه فرمايند. از همه مهمتر معرفى چهار 

) و 311-211-210قديمى است: محمد بن وصيف كاتب سجزى و بسام كورد خارجى و محمد بن مخّلد (ص شاعر
تر داستان ابو جعفر احمد بن محمد با ماكان  ) و روايت اشعار اين شعرا، و باز ازين دلنشين324صانع (صايغ؟) بلخى (ص 

كاكى و مجلس

34قدمه ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، م

) و قصيده نونيه رودكى است كه آنرا بتمام آورده و مّنتى بر گردن دوستاران علم و ادب 316- 315نصر بن احمد (ص 
نهاده است.

-328سپس داستان طاهر بو على و محمد حمدون نبيره مرزبان و از تخم رستم دستان، و رفتن آنان بخراسان (ص 
ود ندارد، و بسى شيرين و مهم است.) كه باز در هيچ تاريخى وج333
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و باز در ضمن -بعد از همه، رواياتى است از خلف بن احمد كه در عالم خود بسى مفيد و منحصر است به اين كتاب
اى دارد و باألخص آنچه پرده از يك صفحه بزرگ تاريخ بر ميدارد داستان تسّلط تركان بر سيستان روايات بسيار نادر و تازه

لفضل نصر بن احمد و برادرش ابو نصر منصور بن احمد است كه بعقيده حقير قسمت قبل از آخر يا همه ذكر ابو ا
قسمت اول و اين قسمت از كتاب در زمان اين امير ابو الفضل نوشته شده و از قضا در تمام تواريخ تا جائى كه تحقيق و 

و خارج كننده سيستان از غلبه غزنويان و آورنده سالجقه ايم ازين مردى كه مؤسس خاندان ملوك نيمروز تنقيب بعمل آورده
).383-362است بسيستان، ابدا نامى و نشانى نيست، (رك: صفحات 

در هر صفحه مطلبى تازه و خبرى نادر و نامى بى سابقه ديده ميشود كه -و سواى اين قسمتها كه انموذج مانند آورده شد
نموديم، تا داد اين كتاب عزيز كه در شرف انقراض و بخت ايرانيان و آن همه را هر يك بجاى خود در حواشى باز

دوستاران زبان پارسى آنرا صيانت كرده است تا حدى داده شود، و بالفعل اثرى از آن بر صحيفه روزگار بماند تا شايد روزى 
يهاى اين كتاب را كه چون نسخه ديگر از همين تاريخ يا تاريخى ديگر بدست افتد كه بتوان چندى از اغالط و افتادگ

منحصر بفرد بود اصالح آن ميسر نگشت، باصالح و تكميل باز آورد. در اينجا ضرر ندارد يكى دو نمونه از اصالحاتى را  
كه بطريق حدس بعمل آمده باز نمائيم:

در اين شعر رودكى:323در صفحه 

مير مشرق فرمانورم ضعيفى و بى نديم نبودى            وانك نبود از ا

كلمه (بى نديم) را غلط پنداشته و در حاشيه با ترديدى (بى بديم) را اصل آن كلمه

35کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مقدمه ، صفحه:

اما چون ايست كه امروز (ال بدّي) گويند يعنى ناچارى و بيچارگى، دانسته بوديم و تصور شده بود كه (بى بدى) همان كلمه
تا آنكه اخيرا كتاب حدود العالم من -اى ديده نشده بود آنرا با ترديد نوشتدر فرهنگها و كتب ادبى هنوز چنين كلمه

) منتشر گرديد، حقير در ضمن مطالعه اين كتاب ناگاه بكلمه (بى بدى) بهمين معنى 372المشرق الى المغرب تأليف شده (
اند سليم و مردمان اين ناحيت مردمانى«) است كه گويد: 8طبع طهران سطر (58حدسى خود بر خورد، و آن در صفحه 

از اين رو معلوم شد حدس ما درست بوده است. و همچنين عكس اين معنى در صفحه ...» و بى بد و شبانانند و برزيگر 
نسخه را بحاشيه برد، و بعد ) عبارت از (مظالم سياه) بود كه نويسنده آنرا در متن (مظالم سپاه) تصحيح كرد و اصل314(
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در ضمن مطالعه گرشاسپ نامه اشعارى بنظر رسيد كه شايد (مظالم سياه) صحيح باشد؟ ... نظير قسمت اخير بيش از يك 
نوبت روى نداده است.

گ) - ژ-چ-در خاتمه براى اطالع خوانندگان ميگوئيم كه ما رسم الخط اين كتاب را دست نزديم، جز آنكه حروف (پ
اى كه نقطه نوشته شده و مثال از كلمهديگر آنكه چون اين كتاب بى- تر باشدبشكل امروز نوشتيم تا خواننده راحترا 

بايستى پنج نقطه داشته باشد يك يا دو نقطه را ضبط كرده و سه يا چهار نقطه را ننوشته بود، ناچار شديم برخى اعالم را در 
نقطه بدست بياوريم، يا بساير كتب تاريخ مراجعه كنيم، و هر كدام كه از اين خود كتاب تفّحص كرده و اصلش را از حيث 

دو راه اصالح آن ممكن نشد بحال خود گذارديم، اما در هر حال چگونگى آن اصالحات را در حواشى نشان داديم، و 
يم در حواشى چيزى بنويسيم، نيز در توضيح و معرفى تمام رجال و امكنه كه بحّد و افر در اين كتاب متراكم است، نتوانست

زيرا حاشيه از صدر در ميگذشت، و قرار بود كه آنها همه در خاتمت كتاب طبع گردد و آنهم بسببى كه در آخر كتاب 
تذكر داده شد ميسر نگشت و انشاء اهللا در رسالتى جداگانه انتشار خواهد يافت.

ه پرى و پر مغزى خاصه كه منحصر بيك نسخه باشد آنهم با گمان بود كه اصالح چنين نسخه قديمى با اين همنويسنده بى
رسم الخطى كذائى كه شرح داده شد، كار يك نفر آنهم مانند بنده تهيدستى بى اسباب و پريشان حال نيست، ليكن چون 

ديگرى
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انجام اين مهم خطير نبرد، و آنگاه اشارت وزارت جليله معارف را رد كردن از حّد از فضال پاى پيش نه نهاد و دست بسر
ادب و وطنخواهى دور مينمود، با عدم بضاعت علمى و ادبى دست فرا كار برد، و در سال هزار و سيصد و هشت بمدت 

ر تصحيح مطبعى و نهادن شش ماه كه چنان اشارت رفته بود، اين كتاب بدين شكل پرداخته آمد و هشتماه ديگر هم د
فهرست و مقدمه رنج برده شد، در اين صورت بديهى است كه از خطا و لغزش تهى نيست و اميدست خوانندگان گرامى 

گيرى و عيبجوئيهائى ناانديشيده كه بسبب منت نهاده سقيمى را بصحيحى و غّثى را به سمينى ببخشايند، و نيز از خرده
براى گروهى در بادى نظر دست دهد خود دارى فرمايند، و معذلك اگر خطائى يافتند عدم انس با اين كتاب ممكنست 

بغمض عين در نگرند و حكيمانه از سر آن در گذرند.

م. بهار-1314خرداد ماه 

هارمزها و اشاره
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گاهى باختصار يا ايم، مگر كتابهائى كه، مكرر شده استاگر چه كتبى را كه مرجع ما بود در حواشى بنام و نشان قيد كرده
برمز اشاره شده و آن بقرار ذيل است:

اآلثار الباقيه طبع ليپزيك البى ريحان البيرونى ابن اثير: كامل التواريخ البن اثير الجزرى طبع قاهره ابن - آثار الباقيه: آثار
أليف ملك حسين سيستانى ابن خرداد: المسالك و الممالك البن خرداد به طبع ليدن احياء: احياء الملوك ت-خرداد به

(نسخه عكسى معارف) اصطخرى: المسالك و الممالك اصطخرى طبع ليدن ابن فقيه: كتاب البلدان البن الفقيه طبع ليدن 
اعثم: تاريخ اعثم كوفى طبع قاهره اعالق: اعالق النفيسه البن رسته طبع ليدن ابن خلكان: وفيات االعيان طبع قاهره.

ط: تاريخ االنبياء و الملوك لمحمد بن جرير الطبرى طبع ليدن فوات: - الذرى طبع قاهره طبرىبالذرى: كتاب البلدان ب
ك: كامل التواريخ مذكور در فوق.- فوات الوفيات طبع قاهره كامل

گرديزى چاپ برلن و نسخه عكسى معارف مسعودى: مروج الذهب لمسعودى طبع مصر يعقوبى:  - گرديزى: زين االخبار
يعقوبى ضميمه االعالق النفيسه طبع ليدن ياقوت: معجم البلدان ياقوت حموى طبع قاهرهكتاب البلدان 
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1کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

][مقدمه مؤلف

ء علمه، و نفد فى كّل موجود توّكل تكف الحمد لّله ربّ العالمين و سبحان اّلذى احاط بكّل شي-بسم اهللا الّرحمن الّرحيم
على نعمته عندنا بموهبة العقل اّلذى حكمه، و ظهر فى جميع األمور حكمته، و بان فى كّل مصنوع لطيفة صنعه، نحمده

د عبده و  ته و لزمنا معه عبادته و اإلقرار بربوبيّته، و صّلى اهللا على محّم اختّصنا من ساير الحيوان به، فوجب علينا بذلك حّج
رسوله و على آله من اهله.

ل كه بنا كردند و انساب بزرگان و حدود شهر سجستان كه از كجا بود اندر ابتداء و فضايل آن بر ديگر اخبار سيستان از اّو
]1شهرها چنانك يافته شد اندر كتاب گرشاسب [

__________________________________________________

كتاب گرشاسب با اين تفصيلى كه براى آن قائل شده غير از گرشاسب نامه -سطر سفيدست3] در اصل كتاب اينجا 1[
ستى آن كتابى ديگر باشد كه اسدى طوسى داستان گرشاسب و خانواده ويرا از روى آن  منظوم اسدى طوسى است، و باي

كتاب بنظم آورده است. و بموجب تصريح اين كتاب در جاى ديگر، كتاب گرشاسب از تأليفات ابو المؤيد بلخى و شايد 
جزء شاهنامه وى بوده است و اين داستان از شاهنامه ابو منصورى فوت شده است.

2نه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخا

] اما بنا  2] كردست، و آنچه از پس آن گذشت تا روزگار پادشاهى [1و از كتاب فضايل سجستان كه هالل يوسف اوقى [
] بن شهر بن كورنگ بن بيد اسب بن تور بن جمشيد الملك بن نونجهان 3كردن سيستان، بر دست گرشاسب بن اثرت [

] بن كيومرث بود، و كيومرث آدم عليه الّسالم بود، و  6] بن اوشهنگ بن فراوك بن سيامك بن موسى [5بن اينجد []4[
كيومرث را

__________________________________________________

اوق كه اين شخص منسوب بدانجاست. جائى است بين بست و غزنه و اصطخرى -] اين شخص معلوم نشد كيست1[
آنرا اوق نوشته است، غير ازين جائى ديده نشد. و در اين تاريخ » ادريسى«ضبط كرده و در حاشيه بنقل از » اوقل«نرا آ
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). و ياقوت در ذيل (آوه) شخصى را از معاصرين خود 250مكرر اين محل ذكر شده است (اصطخرى چاپ ليدن ص 
ذكر كرده كه از نباير يوسف آوقى از مردم آوه است.

كدام پادشاه است؟.» تا روزگار پادشاهى«اصل كتاب اينجا سه سطر سفيدست و دانسته نشد كه مراد از عبارت ] در 2[

با » اثرط«در زير سطر با مركبى تازه افزوده شده است، و اين نام در گرشاسب نامه اسدى و ساير تواريخ » اثرت«] نام 3[
گرشاسب بن اثرط بن شم بن «ب را بدين طريق آورده است: طاء بنظر رسيده است و اسدى در گرشاسبنامه نسب گرشاس

و كورنگ را اين كتاب جّد سوم گرشاسب ميداند، لكن اسدى ويرا پدر زن جمشيد » طورك بن شيدسب بن تور بن جم
) و ظاهرا در متن (شهر) مصحف (شم) و كورنگ مصحف (طورك) و (بيد 23دانسته است (گرشاسب نامه خطى ص 

پ) ميباشد.اسب) مصحف (شيدس

اند. اين لغت مختلف بنظر رسيده است. بيرونى در آثار الباقيه كرده» نو جهان«] در اصل چنين بوده و بعد تراشيده و 4[
جمشيد بن ويجهان بن اينكهد بن اوشهنگ بن افراواك بن سيامك بن «) نسبت جمشيد را چنين ذكر ميكند: 103(ص 
). نوبجهان و ويوانها و اشكال 234نوشته، (ابن خرداد به چاپ ليدن ص » ويونجهان«ابو جعفر قدامه او را ». ميشى

ديگر هم ديده شده و در اوستا (و بونگهوت) است و باالخره و يونگهان كه معرب آن و يونجهان باشد اصح رواياتست.

(اينكهد).4] رجوع بحاشيه 5[

بيرونى مينويسد:» شانهمي«است همزاد » ميشى«] موسى، در اينجا غلط است، و صحيح آن 6[

ا« (آثار الباقيه ص:» ميشى و ميشانه و تسمى اّم البنين و البنات و هما عند الفرس بمنزلة آدم و حّو

3کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بود چهل ادشاهى [اوشهنك] بود، و پس از وى پ1از آن روز كه ايزد تعالى بزمين آورد پادشاهى و زندگانى هزار سال [
د مصطفا [2سال، و پس از وى پادشاهى طهمورث بود كه [ ] صّلى اهللا عليه و 3] سيستان بنا كردند، تا پيغامبر ما محّم

سّلم بيرون آمد بفرمان ايزد تعالى، و شريعت اسالم آورد، چهار هزار سال بود شمسى، و بيشترين فضلى شهر سيستان را 
ل نام و خبر او صّلى اهللا عليه بزبان مردمان خاص و عام آنجا رفته شد، و بنا كردن سيستان آن روز بود كه  اينست كه اّو

گرشاسب دانايان جهان را گرد كرده بود، كه من شهرى بنا خواهم كرد بدين روزگار كه ضحاك همه جهان همى ويران كند، و 
اآزادگان جهان را همى كشد و از جهان بجادوئى همى بركند، ت

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



__________________________________________________

و مسعودى گويد: كالم فى بدء النسل و ما كان من ميشاه و هو مهال بن كيومرث و من ميشانى و هى مهلينه بنت  ]» 103[
فولدت ) و طبرى گويد: ولد لجيومرت ابنه مشى و تزوج مشا اخته ميشان93(التنبيه و األشراف چاپ ليدن ص » كيومرث

له سيامك بن مشا و سيامى ابنة مشا فولد لسيامك بن مشى افرواك و ديس و بر اسب و اجرب و اوراش بنو سيامك و 
) و بطوريكه برخى از محققين امروز معتقدند اصل اين 154ص 1افرى و دذى و برى و اوراشى بنات سيامك (طبع ليدن 

باشد و در زمان قديم بواسطه غلط خوانده شدن خط اوستائى اين است كه بمعنى مرد و زن » مردى و مردانه«دو لغت 
از آثار الباقيه ذكر كرده و نيز شرحى كه قبال از مسعودى 99تصحيف روى داده و شرحى كه ابو ريحان بيرونى در صفحه 

و يسميها مجوس ميشى و ميشانه ... و يقال لهما ايضا ملهى و ملهيانه«بيرونى گويد: -ذكر شد مؤيد اين مقال ميباشد
)2فقره 42اهل خوارزم مرد و مردانه ... و در متون پهلوى: (مهرى و مهريانى) است. (متنهاى پهلوى، بمبئى: ص 

اند و عمر او را هزار و سه هزار كه مدتى در مينو و مدتى ] مدت پادشاهى كيومرث را برخى سى و بعضى چهل نوشته1[
التنبيه و االشراف).85ابن خرداد به و ص 234آثار الباقيه و ص 99ص دانند (رجوع شود بهدر زمين بوده مى

] در اصل سه سطر سفيد است.2[

] اين امال مرسوم بوده است.3[

4کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

اما چنان خواهم كه نيكو نگاه كنيد و از ] باشد كه او را بر شهرى كه من كرده باشم فرمان نباشد، 1مردمان عالم را سامه [
] بنگريد و حساب كنيد، و بوقتى ابتدا كنيد كه سعد باشد بى هيچ نحس، چنانك ديرگاه بماند 2هفت و چهار و دوازده [

چندانى كه حّد امكان باشد، هر چند كه جهان و هر چه اندر ويست بر گذرست و همه بآخر ناچيز گردد.

]، تا وقتى نگاه كردند و گفتند كه اكنون بنا كن، او ابتدا بدست خويش 3ار درنگ و روزگار كردند [ايشان بر فرمان او بسي
]، پس حكم كردند كه تا چهار هزار سال شمسى اين شهر بماند. و چون مصطفا عليه الّسالم برون آيد و دين 4بيفكند [

ل كسانى كه  او را اجابت كنند مردم سيستان باشند و او را اجابت  اسالم آشكار گردد و مردم عجم را بدين حّق خواند اّو
كنند چه بطوع و چه بكره، و اندر روزگار دين او عليه الّسالم چهار صد و چهل و چهار سال وقعتها باشد. و چون چهار 

] 6] كه نزديكان [5صد و چهل و چهار سال بگذرد اين شهر باز آبادان گردد بر دست شه بورگان بن كرايست شان [
]7زمان كيان [
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بمعنى عهد و پيمان و سوگند و قرض هم هست - اند] سامه، بمعنى خاصه باشد و جاى امن و امان و پناه را نيز گفته1[
(برهان).

شهر است، و طالع در قبال چهار و هفت ] كذا فى االصل، و بايد بجاى دوازده، ده، باشد، زيرا مراد اينجا ديدن طالع 2[
كه باصطالح اهل نجوم غارب و نقطه برابر طالع باشد، و ده، كه نقطه برابر چهار است قرار دارد و در اين اصطالحات 

اند نگاه كنيد.مقصود آنست كه طالع ساعت بناى شهر را از چهار و هفت و ده كه اوتاد طالع-دوازدهى وجود ندارد

كردن بمعنى صبر كردن است.] روزگار  3[

] كذا، ظ: پيفكند،4[

خط خورده است، احياء الملوك » كرايست«هم بعد از لفظ » شان«تراشيده و شاپور كان شده و لفظ » شه پورگان] «5[
: پس از چهار صد و چهل سال بسعى جمعى از نبيره شاهان كيان روى بآبادى آورد.11ورق 

در اين كتاب مكرر » نزديكان«كرده است و لفظ » نزديك«ق الذكر آنرا تراشيده ] در اصل چنين بوده و مصحح فو 6[
آمده و جمع نزديك است، و جمله متن غلط و معنى آن مضمون احياء الملوكست.

سال در روزگار» چهار صد و چهل و چهار«] اصل: كبان و اين جمله محل تأمل است زيرا 7[

5صصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخ

بوده باشد. گرشاسب بدان شاد شد و ايشان را خلعتها داد و اين شهر بنا كرد و تمام كرد، و قصه گرشاسب زياد است و 
كى آن بود  ] كرديم تا كتاب دراز نگردد. اما از بزرگى و فخر اوى ي1بكتاب او تمام گفته آيد، اما اين مقدار اينجا بسنده [

كه بروزگار ضحاك كه هنوز چهارده ساله بيش نبود يكى اژدها را كه چند كوهى بود تنها بكشت بفرمان ضحاك، و پس از آن 
اك بيارى بهرام [ ] را با دو بار هزار هزار 2] هندى تا برفت و بهو [2با اندك مردم ز اولى و ايرانى برفت هم بفرمان ضّح

] و آن ديار همه ايمن كرد و به سرانديب شد و نسرين را آنجا بگرفت و 3شت، و هندوان [سوار و هزار پيل بگرفت و بك
بكشت، و پيرامن درياء محيط برگشت، و آن جزيرها و عجايبها بديد، و از آنجا بمغرب شد و كار كرد هاء بسيار كرد، تا 
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و گرشاسب را بخواند و گرشاسب برفت با و ضحاك را ببست، و باز كسى فرستاد -پسر عّم وى-باز افريدون بيرون آمد
] او باز آمد و5] بن گرشاسب، سوى افريدون شد، و افريدون پذيره [4نبيره خويش نريمان ابن كورنگ [

__________________________________________________

در اصل چيز ديگر بوده و » نزما«ندارد و جاى تأسف است كه كلمه » نزديكان زمان كيان«[ ()] دين اسالم ربطى به 
تراشيده شده و (زمان) نوشته شده و كاف (كبان) هم الحاقى است و ميسر نشد كه اصل آن را حدس بزنيم و تصور ميشود 

درين جمله اغتشاشى باشد.

] بسنده بمعنى كفايت و كافى و اكتفا.1[

لقب راجگان بزرگ است، و بهو » مهاراجه«ن ] ظ: مهراج، گرشاسب نامه اين شخص را مهراج ذكر كرده است، كه هما2[
)11و احياء الملوك ببهو ضبط كرده (نسخه عكسى ورق 81نيز در گرشاسب نامه آمده است (گرشاسب نامه خطى ص 

هندوان، يعنى هندوستان. در متون پهلوى هندوكان است كه هندوان خوانده شده - ] متن الف و نون خط خورده است3[
است.

ب نامه اسدى نريمان را پسر كورنگ و كورنگ را برادر گرشاسب دانسته و گويد چون در كودكى نريمان،  ] در گرشاس4[
كورنگ مرد، گرشاسب نريمان را فرزند خواند: و اين كورنگ غير از كورنگ نياى قديم مادرى گرشاسب و پدر زن جمشيد 

است.

دالهاى فارسى را كه در ساير كتب قديم نقطه ميگذارند بى ] در اين كتاب در نقطه گذارى اهمال شده است و نه تنها 5[
را كه بمعنى پذيرائى و استقبال و مالقات » پذيره«نقطه نوشته بلكه ذالها را هم بدون نقطه نگاشته از آن جمله همه جا لفظ 

ضبط كرده و ما همه جا آنرا با امالى تمام خواهيم نوشت.» بديره«است 

6م ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسال

او را بر تخت نشاند و نريمان را اندر پيش تخت بر كرسى زرّين بنشاند، و باز او را بچين فرستاد تا شاه چين را كه بفرمان 
، افريدون در نيامده بود بگرفت، و با هزار پيل وار زر و جواهر بدرگاه فرستاد بدست نريمان، و خود بنفس خويش بچين بود

] تا او اينجا بيايد، اما [تو او را] خلعت ده و 1و نامه كرد سوى افريدون كه اين مرد را گرفتم و بفرستادم و اينجا ببودم [
بازگردان و عفو كن كه مرد محتشم است، هيچكس اين واليت را جز او نتواند داشت. و افريدون همچنان كرد، و از آنجا  
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] بروزگار او 2نجا بسيستان آمد، و نهصد سال پادشاه سيستان بود. و ضحاك را [گرشاسب بدرگاه افريدون آمد، و ز آ
بسيستان هيچ حكم نبود، و همه زابل و كابل و خراسان را كه ضحاك داشت بگرشاسب باز داشته بود، افريدون بر واليتش 

زيادت كرد.

(حديث كورنگ)

پرستى مشغول گشت، ن يافت، و چون گرشاسب به خداىكورنگ بيش از سى سال زندگانى نكرد و بروزگار گرشاسب فرما
و افريدون تا بروزگار منوچهر، منوچهر را بنريمان - ] خود نريمان كه پسر كورنگ بود سپرد3جهان پهلوانى را به نبيره [

عالى بدين سپرد، تا برفت و خون پدرش ايرج باز آورد، و افريدون خداى تعالى را شكر كرد، كه نمردم تا بديدم كه ايزد ت
جهان داد من از بى دادان بداد. و بروزگار نوذر هم جهان پهلوان سام نريمان بود، و فرياد رس او بود، و جهان او را صافى 

] بگرفته بود و4كرد، تا باز كه افراسياب بيرون آمد و دوازده سال شهر ايران [

__________________________________________________

م با باء تأكيد، يعنى بباشم يا بماندم.] ببود1[

و حكم نبود را - ] در اصل كتاب چنين بوده، و بعد مصححى ضحاك را خط زده و در حاشيه فريدون نوشته است2[
حاكم نبود كرده است.

] چنانك در حاشيه پيشين گفته شد نريمان بر طبق گرشاسب نامه اسدى برادرزاده گرشاسب است نه نبيره وى.3[

شده و ايرانشهر بهمين معنى معروف است.شهر ايران، يعنى مملكت ايران، چه شهر بمعنى مملكت استعمال مى]4[

7کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ماسب نريمان و پسرش سام برو تاختنها همى كردند تا ايران شهر يله كرد و برفت بعجز باز بتركستان شد، و بروزگار طه
] جهان پهلوان سام بود و پسرش دستان عالم بمردى آباد داشت، تا باز افراسياب بيرون آمد و ايران بگرفت، و مردمان 1[

ايران بزينهار دستان آمدند، تا دستان برفت و رستم چهارده ساله بود و كيقباد را بياورد و ميانه لشگر تركان رفت و باز آمد 
] و كين 3] كرد، تا بروزگار كى كاوس، باز هم رستم بتركستان شد [2بتاختند و جهان بآرام [و مرديها كرد و افراسياب را

].4سياوخش باز آورد. تا باز كه با كيخسرو برفت و حربها كرد تا يك راه كه افراسياب را بدست آورد و بكشت [
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اخبار نريمان و سام و دستان، خود بشاهنامه و باز از پس وى فرامرز بود، و اخبار فرامرز جداگانه دوازده مجّلد است. و 
بگويد كه بتكرار حاجت نيايد. و حديث رستم بر آن جمله است كه بو القسم فردوسى شاهنامه بشعر كرد، و بر نام سلطان 
محمود كرد و چندين روز همى بر خواند، محمود گفت همه شاهنامه خود هيچ نيست مگر حديث رستم، و اندر سپاه من 

د چون رستم هست. بو القسم گفت زندگانى خداوند دراز باد، ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد اما اين هزار مر 
]5دانم كه خداى تعالى خويشتن را هيچ بنده چون رستم ديگر نيافريد، اين بگفت و زمين بوسه كرد و برفت [

__________________________________________________

تأليفات مسعودى و غيره ذكرى نيست تنها شاهنامه - شاهنامه-از پادشاهى طهماسب در كتب معتبر مانند آثار الباقيه] 1[
در شعرى از او نام برده:

نديدند جز پور طهماسب زو            كه زور كيان داشت و فرهنگ گو

).104البيرونى هم زاب را پسر تهماسب مينامد. (آثار الباقيه ص 

يعنى بسيار آرام، و اين بائى كه قبل از آرام آورده است عالمت تأكيد و تكميل معنى است و گاه بر سر  -] بآرام2[
كلمات عربى نيز آنرا در آورند و گويند: فالن كار بحاصل آمد، يعنى كامال حاصل شد.

اند.] در اصل تركان يا تركتاز بوده و بعد تراشيده تركستان كرده3[

اند با خطى زشت: و اين بيت اند و در حاشيه نوشتهدر متن اينجا راده گذاشته-يعنى كيخسرو افراسياب را بكشت] 4[
ميگفت

هر كه رو از خط فرمانم بتابت چون قلم            سر ببازد همچنان در گردنش باشد گناه

اند و راده گذارده كه: و ميگفت] در حاشيه نوشته5[

سخن گفتم درست و زود رفتم            بعالم نيست مردى همچو رستم

8کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]، هر چند طلب كردند 1ملك محمود وزير را گفت اين مردك مرا بتعريض دروغ زن خواند، و زيرش گفت ببايد كشت [
ايع كرد و برفت هيچ عطا نايافته، تا بغربت فرمان يافت. و اگر ما بشرح هر يك نيافتند. چون بگفت و رنج خويش ض
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شان نسل بر مشغول گرديم غرض بجاى آورده نباشيم، و اين يكان يكان جهان را معروف و مشهورست، همچنين فرزندان
نسل بروزگار ملوك عجم، جهان پهلوان بودند.

عم) بيرون آمد و شريعت اسالم آورد، بروزگار خسرو پرويز بن هرمز بن انوشروان تا چهار هزار سال بر آمد و پيغامبر ما (صل
الملك، كه بختيار جهان پهلوان بود از فرزندان رستم، و ببختيار نامه قّصه او باز خوانند.

(نسبت بختيار االسبهبد)

] 4ه خداى بن فيروز بن كرد آفرين [] بن ما3] بن شير اوژن بن خدايكان بن فرخ به [2بختيار بن شاه فيروز بن بزفرى [
] بن رستم بن جهر آزاد بن نيرو سنج بن 5بن پهلوان بن اسپهبد بن رستم بن مهر آزاد بن رستم ابن بوالد بن كان آزاد مرد [

] بن داد آفرين ابن سام بن به آفريد بن هوشنگ بن فرامرز بن رستم االكبر بن دستان بن سام بن نريمان بن  6فرخ به [
].7نگ بن گرشاسب [كور 

پس چون اسالم بسيستان آوردند و لشگر اسالم قوى گشت. و جهانيان را معلوم شد كه كسى را بر فرمان سماوى تاب 
ت و سالح و لشگر است، االّ  نباشد، و كار نه بعّد

__________________________________________________

] اين روايت جائى ديگر ديده نشده است.1[

] ظ: برزفرى، كه اصل لغت فريبرز باشد احياء: هرمزى بن شير ارمان.2[

] متن، فرح به.3[

] ظ: گرد آفريد احياء: گودرز آفرين.4[

ر ديده شده و بايد 5[ ] نام (كان آزاد مرد) و نام (پوالد) به تنهائى ديده نشده ولى پوالد كان و آزاد مرد هر دو نام مكّر
احياء: چون متن.» بن آزاد مردپوالدكان«اصل چنين باشد: 

] متن، فرح به احياء: فرخ.6[

).5) ص (4] رجوع شود بحاشيه (7[
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9کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

سالم كه بر حّق است، بفرمان خداى تعالى، و مردمان سيستانرا معلوم بود اندر آخر زمان بيرون آمدن مصطفى عليه ال
] ......... رستم بن آزادخو بن 2] ......... بجايگاه آن پهلوان سيستان بروزگار پادشاهى [1سيستان بصلح بدادند [

ايم تا كيومرث  بختيار االصبهبد بود، و از بختيار باز گفتيم تا بگرشاسب، و نسبت گرشاسب اندر ابتداء اين كتاب باز گفته
لّسالم.كه آدم بود عليه ا

][فضايل

اند.اكنون بعضى از فضايل آنچه اندر كتابهاست [و] خداوندان اخبار و حكما ياد كرده

][فضل

د طبرى [ ا برفت، بهيچ 3اندر كتاب انبياء عليهم الّسالم على بن محّم ] باز گويد كه چون آدم (عليه) از سرانديب بطلب حّو
سيستان است، آنجا آب روان ديد بر ريگ، بخورد، سبك بود، و باد شمال جا اقامت نكرد مگر بدان جايگاهى كه اكنون 

همى آمد، بخفت خواب كرد، چون بر خواست طهارت كرد و تسبيح كرد، چون فارغ شد چيزى خواست كه بخورد، جبرئيل 
ى ببار آمد، و آدم از عليه الّسالم بنزديك او آمد، او را اندر وقت درخت نار و درخت خرما پديد آورد، و بقدرت بارى تعال

آن بخورد، و هنوز اصل خرما و نار از آنگاه است. و آن وقت كه گرشاسب رغبت بنا كردن سيستان كرد سبب آن خرما و 
نار بود كه آنجا ديد.

(فضل آخر)

ر را فضل ديگر آنست كه بگاه غرق نوح عليه الّسالم كه اندر كشتى گرد آفاق همى گشت، كشتى آنجا بايستانيد و كبوت
بفرستاد تا خبر آورد نزديك وى كه عذاب برخواست و آب كمتر شد، و آنجا دو ركعت نماز كرد اندر كشتى، و كبوتر را 

دعا كرد

__________________________________________________

] در اينجا ثلث سطر در متن سفيد است.1[

] اينجا هم ثلث سطر در متن سفيد است.2[
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معلوم نشد كيست و در تاريخ محمد بن جرير طبرى چنين روايتى نيست.] اين شخص3[

شايد مراد على بن محمد المدائني باشد كه مورخان قديم مانند مسعودى و طبرى و بلعمى و غيره از وى بسيار نقل  
ه است.اند. يا على بن محمد بن سليمان النوفرى باشد كه مسعودى در مقدمه مروج الذهب از وى نام بردكرده

10کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

كه يا رب اين را عزيز گردان، و آن بقعه را دعا كرد ببركت، و اكنون تا رستاخيز هميشه آن بركت بر آن مردمان باشد و بر 
آن واليت.

(فضل آخر)

همه لشگر گرد عالم بگردانيد، و جهانيان او را بديدند، و فضل ديگر، كه سليمان عليه الّسالم، باد را فرمود، تا او را با
تر فرمان او را كار بستند و جّن و انس با او بودند و طّباخان بر كار بودند، باد را گفت مرا بجايگاهى فرود ار كه معتدل

م اينجا خوشترست، و باشد و هواء سبك، او را بسيستان فرود آورد تا آنجا چاشت خورد، پس گفت از چندين جاى كه رفتي
جهان امروز همه بر عدلست و جور نيست كه عالم همه برابر گشتند اندر دين. [و] خوارج فرق ميان دار جور و دار عدل 

ز اينجا گرفتند.

(فضل ديگر)

ن ] چون دارا بن داراب كشته شد، و روشنك دختر او را بزنى كرد، و قصد هند كرد، بسيستان رفت و برا1اسكندر رومى [
قلعه شد كه كيخسرو بنا كرده بود، بن شمال قلعه سيستان، و قلعه ديگرست بر جنوب كه پس از آن اردشير بابكان بنا  

] او باز شد، پس بفرمود 2كرده، و آنجا هفت روز ببود و اسپهبد سيستانرا بنواخت كه او را خدمت بسيار كرد و پذيره [
انه كردند، و روشنك آنجا يله كرد تا از كار هند فارغ شد، و باز آنجا آمد، و آن تا آنجا كه ديدبان گاه قلعه بود، قلعه جداگ

] نچنانكه3قلعه تمام كرده بودند، پس يك ماه اينجا ببود تا نيكو تمام شد، گفت: اراك چنين بايد قلعه اندر [

__________________________________________________

پارسى قديم و اسالمى برومى معروفست.] اسكندر در نزد مورّخين 1[

] درين كتاب تا جائى كه كاتب را ممكن بوده نقطه نگذاشته منجمله همه جا لفظ (پذيره) را (بديره) نوشته.2[
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اند و ظاهرا بعد (اندر) نيز حرفى بوده كرده» قلعه«اى بوده كه فقط (مه) از ان باقيست و آنرا تراشيده ] در اصل كلمه3[
اند.ه شده كه گويا (نه) بوده و بعد نونى بر (چنانكه) افزودهو تراشيد

11کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]، ذو القرنين كرده 1بود، و اراك بزبان رومى ديدبان گاه را گويند، و آن اينست كه اكنون قلعه سيستان است كه ارك گويند [
تاب ياد كرده آمدست يكى باخبار سيستان، و ديگر عبد اهللا بن المقفع اندر كتاب سير است، و اين حكايت بچندين ك

امة البغدادى [ امة بن جعفر بن قّد ] اندر كتاب خراج بباب مسالك و ممالك باز  2ملوك عجم باز گويد، و ابو الفرج قّد
م. و باللَّه العصمة و الّتوفيق.گويد، اين خبرها درست ميگردد اندر حديث سجستان از حديث انبيا عليهم الّسال

(و اما آنچه در ذات سيستان موجودست) (كه در ساير شهرها نيست)

ل آنست كه شارستان [ ] از ديگر شهرها، و آنگاه آنرا مدينة العذرا  4] بزرگ حصين دارد كه خود چند شهرى باشد [3اّو
هر، و مردان مرد حربى باشند و حرب و گويند كه هرگز هيچكسى نتوانست آنرا ستدن االّ تا بدادند، و نت وانند تا ابد الّد

شوريدن سالح عادت كرده باشند كه آن ايشان را از خردى تا بزرگى پيشه باشد، و بتعليم جنگ و مقاتله

__________________________________________________

القاب دربار ساسانيان است.پد) يكى از ] لغت ارگ در زبان پهلوى هم مستعمل بوده و (ارگ1[

امة بن جعفر الكاتب البغدادى را كتابى است بنام (كتاب خراج) كه از آن بيش از تلخيصى بنظر نرسيده 2[ ] ابو الفرج قّد
است و در آن ملخص اسكندر را بانى شهر (ز رنج) ميشمارد و كتاب مزبور عين نسخه بتمامها نيست و نبذى از كتاب 

ة است كه در ذيل مسالك و ممالك ابن خرداد به چاپ شده و معناى متن در آن كتاب نيست. خراج و صنعة الكتاب
امة بن جعفر در الفهرست چاپ مصر صفحه  امة بن زياد در تاريخ بغداد خطيب 188مؤّلفات قّد و نام پدرش جعفر بن قّد

ذكر شده است.205چاپ مصر جلد سابع صفحه 

رگرد قهندزى واقع ميشده و سورى بر گرد اوست و آنچه بيرون از اين سور باشد آنرا ] شارستان خود شهرست كه غالبا ب3[
ربض خوانند بفتحتين.

اينجا بمعنى مقدار و اندازه است. يعنى خود شارستان بقدر شهرى است سواى حومه و ربض آن.- ] چند4[

12کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:
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] بس معتدلست اندر هوا، و قطب جنوبى و قطب شمالى و سهيل و قدمان و فرقدان 1باشند و ديگر جاى [آموخته 
بدانجا تابش كنند و باد شمال دايم آيد آنجا و باد صبا، تا فهم و ذهن مردمان آن بدان اعتدال و خوشى هوا بهتر از 

را نيست، چون راندن ريگ از جاى بجاى و جمع كردن مردمان جايگاهى ديگر باشد و كار هاء ديگر دارند كه دون ايشان 
آن و بداشتن بر جاى كه بخواهند، و آن ريگ ايشان را خزينه بزرگوارست كه همه چيزى كه بخواهند بريگ اندر كنند، هر 

نيز دون چند كه ساليان بر آيد نگاه دارد و بدان اندر هيچ نقصان نيايد، و اين علم كسى ديگر را نيست، و فايده آن ريگ 
اين آنست كه بجائى كه از آن اندك بدارند نبات بهتر رويد، و آب كه بر آنجا برود بى علت گردد و مردم كه بر آنجا نشيند 

و خسبد تن درست باشد، و از فضل ريگ است كه فرزند آدم را چون خرد باشد بر آنجا بدارند تا قوى گردد [و] اعضاء 
د تا باد بگرداند و آرد كند و به ديگر شهرها ستور بايد يا آسيا آب يا بدست آسيا  وى درست باشد و ديگر آسيا چرخ كنن

] تنگ 2اند تا آب كشد از چاه بباغها و بزمين كه از آن كشت كنند چه اگر چه آب [كنند، و هم ازين چرخها بساخته
باشد، و همچنين بسيار منفعت از باد برگيرند.

كه بهيچ شهرى محتاج نيست كه اگر كاروان گسسته گردد همه چيزى از نعمتهاء و ديگر كه شهريست بذات خويش قائم  
ت را بايد همه اندر آن شهر يافته شود كه بجاى ديگر حاجت نيايد و  الوان و جامهاء بزرگوار و آنچه ملوك را و اهل مرّو

ء نيكو، و همه ساله بره شير مست بزيادت [باشد]، و زمستان ميوه تر باشد همچنانكه بتابستان سال تا سال، و اسپرغمها
يافته شود، و ماهى تازه بهمه اوقات، كه ايزد تعالى آن را اندر كتاب خود بستوده است و ديگر كه از شهرهاء دور بار 

بكشتى بيارند تا اندر قصبه، و

__________________________________________________

از ياء اصلى در كلمه واقع شده باشد حذف ميشود و جائى را جاى بطريق اضافى ] درين كتاب همه جا ياء نكره كه بعد 1[
مينويسد و اين امال در خطوط قديم متداول بوده است.

] در متن چه اول با سه نقطه وجه دوم با يك نقطه است و اين عبارت مغشوش بنظر ميرسد و ظاهرا مراد آنست كه 2[
ى كم آبى باشد باين وسيله از چاه آبها استفاده ميكنند.هنگامى كه آب در سيستان تنگ باشد يعن
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ديگر جايها بر ستور حمل بايد كرد مگر ببغداد كه همين يافته شود، و ديگر كه علماء بزرگ خاستند از سيستان اندر باب 
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كه اگر نام هر يكى بگويم كتاب تطويل گيرد، و هرگز نبود كه خالى بود از علماء و فقهاء بزرگ، كه در طبع هواء او 
] و 1ه باشد، و مردان آن مرد [موجودست كه آنجا ناچار علماء بسيار بايد كه باشد، و عامه سيستان علم دوست بايد ك

زنان آن پاكيزه و با حمّيت چنانكه آنان را بديگر جاى اندر پاكيزگى يار نباشد هر چه از آن سجزى خالص باشد، مگر آنكه 
-نه از سيستان باشد. و اندر نهادش آن شهريست كه هيچ دشمنى قصد آن نكرد و نكند كه نه مخذول و مذموم باز گردد

]، و ديگر كه اندر همه عالم چندان بناء بزرگوار نيست و ممكن نيست كه 3] هالك شود [2يا نه [- گردداگر خود باز  
باشد كه بسيستانست. و ديگر كه اندر عالم معروفست كه زمين نيست بهتر از زمين سيستان، و بهيچ جاى گوشت حيوان 

ت، و بهيچ جاى مرد م نباشد بنان و نمك و فراخ معيشت چون مردم خوشتر از گوشت حيوان سيستان نباشد بطعم و لّذ
سيستان، ز آنچه عرصه شهر و سواد ايشان فراخ است و نعمت از هر لونى دارد و تا بودند آن ديدند كه بخوردند و بدادند 

و عادت كريم ايشان خود اين بود و اين بودست و همين باشد تا آنگاه كه جهان سپرى شود. و باللَّه الّتوفيق.

بينيم)عجايبها كه در سيستان بوده و بعضى كنون مى(ديگر

بو المؤيد بلخى و بشر مقسم اندر كتاب عجايب بّر و بحر گويند كه اندر

__________________________________________________

بمعنى مرد شجاع و اند ولى بودنش درستست. زيرا (مردان مرد) بطور اضافه و (مرد مرد)] در متن مرد دوم را خط زده1[
اند.دلير است و اينجا هم بهمان معنى است يعنى مردانشان دلير و زنان شان پاكيزه يعنى پاكدامن

ست.2[ ] در اين كتاب همه جا (يا نه) بمعنى و االّ

] ازين جمالت و جمالتى پيشتر از آن پيداست كه اين كتاب يا اوايل آن پيش از هجوم مغول نوشته شده است، چه3[
عرب سيستان را بصلح گرفت و سامانيان هم در محاصره سيستان مغلوب شدند و محمود غزنوى هم سيستان را با 

همدستى مردم زرنك فتح كرد و خلف بن احمد را در قلعه طاق حصار داد و عاقبت ويرا بزينهار فرود آورد نه در زرنگ.
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سيستان عجايبها بودست كه بهيچ جاى چنان نيست، يكى آنست كه يكى چشمه از فراه از كوه همى برآمد و بهوا اندر 
]  1دوازده فرسنگ همى بشد و آنجا بيكى شارستان همى فرود آمد و باز از شارستان همى بيرون شد و چهار فرسنگ [

هر دو جايگاه پديدارست، آنجا كه چشمه همى برآمد، و شارستان و كشت زار.كشت زار آن بود و اكنون 

آن چشمه را افراسياب پس از آنكه بسيار جهد كرد و نيارست بست تا دو كودك خرد تدبير آن بساختند چون تمام شد هر 
دو را بكشت و دخمه ايشان اكنون بر سر آن چشمه بسته پيداست.

(فضل ديگر)

] آب چكانست كه اگر چه بزرگ عّلتى باشد چون بدان آب خويشتن بشويد  2ه مسو گويند از كوه بلى [هم بفراه بدهى ك
كه از آن باالء كوه برو چكان گردد شفا يابد، و عجب آنست كه چون مرد بصالح و پاكيزه و نيكو سيرت باشد آب برو 

ن مفسد آنجا باشد اگر چه دير بماند آب فرو برچكد پس اگر مردم مفسد و بدكردار باشد برو آب نيايد و هر چند كه آ
چكان شود.نيايد چون بر خيزد باز آب

(فضل آخر)

] كسى آنجا نتواند آمد و 3هم بفراه بكوه حرون بر شمال آن يكى سوراخ است چنانكه تير آنجا بر نرسد و از زبر سون [
بينى و دو سرو، چنانكه ميش  ] وى مى4و زفان [از آن سوراخ از هزار سال باز يكى مار بيرون آيد چندانكه چشم و روى

كوهى زنده، كه كسى نداند كه غذاء او از چيست مگر ايزد تعالى.

__________________________________________________

] در متن كلمه (شد) بعد از فرسنگ بوده و خط زده شده است.1[

الملوك اين نام را ندارد.] در كتاب روى با ضمه گذارده شده است و احياء2[

] در اين كتاب مكرر بجاى (سوى) سون نوشته شده است.3[

] زفان همان زبان است و درين نسخه غالبا با اين امال آمده.4[
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] بباالبر شده چون بنزديك آن مردم شود اگر هيچ 2[بر] كوه [] يكى ريگست بزرگ اندر برا 1آنكه بناحيت رون و جول [
گويند كه از آن ريگ بزير چيزى آلوده بر آن فكند آن ريگ بنالد چنانكه رعد بنالد، و اين از عجايبهاست، و چنان مى

ال كه زمين اندر گشادست تا كوه دماوند كه افريدون ضحاك را آنجا بند كرد و بزندان كرد، و اندر خبر چنانس ت كه دّج
بآخر الزمان بيرون آيد هم ضحاك است و هنوز زنده است تا آنگاهى كه بيرون آيد و عيسى عليه الّسالم از آسمان بزمين 

آيد و او را هالك كند و حسين على ابى طالب را پرسيدند از حديث ّدجال، جواب داد بدين دو بيت:

شعر

] أّى تسجين3مسّجن فى تحتها [و فى سجستان رمل نحو كورتها     

اذا لقيت عليها جيفة نطقت            سمعت منها انينا مثل تّنين

] و خاش رود4و ديگر آنست و كنون پيداست كه رود هيرمند و رخد رود [

__________________________________________________

سر ثانى با اعراب نوشته شده است. اين ناحيت در اين كتاب باز هم نام برده شده و ] در اصل (رون) بفتح اول و ك1[
همه جا توأما ذكر شده است. در كتب جغرافيائى قديم و جديد ذكرى ازين دو محل نيست و اگر هست در كتب معروف 

ين محل در كناره كوير بوده بنظر حقير نرسيده از لفظ (جول) كه محتمل است با جيم سه نقطه باشد حدس ميشود زد كه ا
است چه چول بفارسى كه امروزه در خراسان مستعمل است بمعنى كوير و صحراى قفر است و كوير بزرگ را چول گويند و 
نيز باغ يا بستانى را كه از ميوه تهى شده باشد و جائى كه پاك يغما شده گويند چور شد يعنى خالى و غارت شد و در برهان 

صحرا و جاى خالى از آدم معنى شده است و احياء الملوك ندارد و بجاى آن:قاطع چول بمعنى 

در ناحيه قلعه گاه اوق دارد.

] اصل: برا كوه، احياء: ريگيست ببلندى كوهى بباال بر شده.2[

اند. و وزن ] بجاى (فى تحتها) كلمتى ديگر بوده كه تنها الف آخر آن باقيمانده و باقى را تراشيده و اين دو كلمه نوشته3[
شعر و معنى خرابست. ظ: هو فيها؟

نوشته است و معلوم ميدارد كه تلفظ آن رخد بضم اول و بفتح ثانى بوده و » رخد«را » رّخج«] درين كتاب همه جا 4[
رخد از (آراخوذياى) فرس قديم و (رخوت) پهلوى باقى مانده و عرب آنرا (رخج) كرده است.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



16تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ،

و فراه رود و خشكرود و هروت رود و آب دشتها و كوهها از همه اطراف سيستان و از هزار فرسنگ همه بزره آيد و يكى 
سوراخ است آن را دهان شير گويند نه بزرگ همه اين چندين آب بدان فرو شود، هيچ كس نداند كه كجا شود مگر خداى 

س و اي ن از عجائبهاست.تعالى و تقّد

(فضل آخر)

] نيز باز گويند كه اندر شارستان سيستان كه بركه  2] گبركان [1و ديگر بو المؤيد بلخى گويد، و اندر كتاب ابن دهشتى [
] ....... از آن كرديدى هم افراسياب ببست، و چنين گويند  3گرد گنبدست يكى چشمه بودست كه از زمين همى برآمد [

سال اكنون كه فراز رسد باز شود و منفعت آن فرا ديد آيد بمشّية اهللا تعالى.] هزار4كه پس از [

__________________________________________________

اصل «] بندهشن كتاب مقدسى است بزبان و خط پهلوى محتوى قصص و روايات دينى و تاريخى زرتشتيان و معنى آن 1[
يخ و دهشن بمعنى خلقت است و اين قبيل مصدرها با تاء مثناه هم آمده و امروز ميباشد چه بن بمعنى اصل و ب» خلقت

اند چون بگبركان اضافه شده شك بدون نون و تاء مستعمل است مگر بندرت و اينكه در متن آنرا (ابن دهشتى) نوشته
ميباشد.» بند هشت يا بندهشن«نيست كه همان 

را هيچ نياورده است فردوسى  » گبر«اند غير از دقيقى كه لغت ذكر كردهرا مصغر» كبر«] غالب مورخين و شعرا لفظ 2[
گويد:

همه پيش آذر بكشتندشان            ره گبركى در نوشتندشان

ها و رودها و كوههاى ] اينجا ربع سطر افتاده. احياء: ندارد. و در بندهشن و اوستا اشارات زيادى بسيستان و درياچه3[
گانه مزديسنا ميداند.و سيستان را محل ظهور موعودهاى سهآنجا دارد

محكوكست و محتمل است اصلش (بهزاره) بوده.» پس از«] جمله 4[

17کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

(فضل ديگر)
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كه از سيستان زر آبريز خيزد و ما را اصل اند  اند كه از هر شهرى چه خيزد، گفتهاندر كتاب بلدان و منافع آن كه ياد كرده
] گبركان نيز بگويد كه يكى چشمه بود در هيرمند 1ان معلوم نبود تا اكنون كه بو المؤيد گويد و اندر كتاب ابن دهشتى [

]، و آب همى بر آمدى و ريگ و زر بر آميخته، چنانكه آن روز كه كمتر حاصل شدى كم از هزار دينار زّر 2برابر بست [
] باز شود و 3اند كه هم بسر هزاره [ايست، و چنين گفتهاو نبودى، افراسياب آنرا ببند جادوئى ببست، گفت اين خزينهس

باز منفعت بحاصل آيد بمشية اهللا، و كوه توژ كى خود معروفست و مشهور كه نقره همى بيرون آمد و اكنون اگر خواهند 
هم بيرون آيد.

(فضل ديگر)

سال تا سال بتابستان و زمستان روان است و منفعت آن موجودست. بو المؤيد ديگر همى گويد كه جشمه سمور است كه 
اندر سيستان يكى كوهست كه آن همه

__________________________________________________

6فقره 23زامياديشت و فصل 67بندهشن باشد، رجوع شود فقره » زرّين مند«و درياچه » زرنومئيتى«] ظ مراد: رود 1[
)298بندهشن (جلد دوم يشتها ص 

] در متن تراشيده شده و پشت هم خوانده ميشود.2[

در روايات زردشتيان عالم از بدو خلقت روح تا پايان بدوازده هزاره تقسيم شده  -] يعنى سه هزار سال بعد از زردشت3[
جيومرت ... ملك اربعين سنه و قيل «دروغ چيره شود. مسعودى گويد: كه در آخرين هزاره آن يزدان و راستى بر اهريمن و 

- 18س 89ص - التنبيه و االشراف» ثالثين و ذلك في الهزاريكة االولى فى بدء النسل و تفسير ذلك االلف سنه ... الخ
اند كه هاى زرتشتبيرهها هزاره هوشيدر و سپس هزاره هوشيدر ماه و آخرين هزاره سوشيانس است و اينها نو دهمين هزاره

از سيستان بيرون آيند و رستاخيز شروع شود و دنيا از اهريمنان پاك گردد و گروثمان يعنى ملكوت با زمين برابر ايستد و 
مرگى در جهان مادى پديد شود دوزخ از ديوان و كرپان (پيشوايان بد) و اهريمن و دروندان و دوزخيان انباشته آيد و بى

)(كتب سنت پهلوى
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] و هر خم آهن كه آن نيكست آن از ان كوه سيستان برخاسته بروزگار، اما مردمان ما را اين معلوم نيست، 1خم آهنست [
و بسا عجايبست اما هر چيزى كه بجاى ديگر همچنان باشد ما آن ياد نكرديم.
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بزرگ گشتند][نامهايى كه پس اسالم

اكنون ياد كنيم بعضى نامهاء ايشان كه از پس اسالم بزرگ گشتند و مردمان ايشان را بدانستند بفضل عكرمة الفقيه مولى 
ض كرد، 2العباس كه بيشتر روايات از وى آيد اندر فقه، معاذ بن مسلم كه مهدى واليت همه خراسان و سيستان بود [ ] مفّو

] از ] [كه4] ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة [4] مولى [3مسلم و از پس وى بسام [و ز پس وى يحيى بن معاذ بن
بزرگى درجات و علم بدان جايگاه برسيد كه خويشتن را بصد هزار دينار باز خريد از موالى خويش، گفتند كه خيرى خط 

بداد، و ابراهيم بن بسام با بزرگى او پسر ] نخواهى؟ گفت نه، كه من خويشتن را بيش ازين ارزم، و نيك نقد بر كشيد و 5[
او

__________________________________________________

بضم اول سنگى باشد بغايت سخت و تيره رنگ بسرخى مايل و آن دو نوعست نر و ماده، -] خم آهن و خم آهان1[
زرد گردد، و گويند آن نوعى از آهنست، ... و چون نر آنرا بآب بسايند مانند شنجرف سرخ شود، و ماده آن همچو زرنيخ 

اند بعربى صندل حديدى گويند. و بعضى گويند سنگى است سياه و سفيد كه از آن نگين سازند و بابا قورى را هم گفته
(برهان).

] ظاهرا مفوض كرد غلط باشد و از تصرف نساخ چه (مهدى همه خراسان و سيستان بود) خود جمله تمام است يعنى 2[
راهنما و پيشوا بود و ناسخ مهدى را مهدى عباسى گمان برده است.

] اين نام در متن تراشيدگى دارد.3[

بالذرى گويد: جّد ابراهيم بن بسام در قريه شرواذ از قراء سجستان اسير شد - ] درين دو جا چيزى تراشيده شده است4[
).401و بنده ابن عمير ليثى گشت (فتوح البلدان چاپ مصر ص 

] كذا .. ظ: چيزى خط.5[

19کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

اج 1بود، و فيروز مولى الحصين بن ابى ابحر العنبرى [ اج همى حرب كرد، و اندر يك روز حّج ] از سيستان بود كه بر حّج
بزرگان لشگر خويش، [و فيروز] همه را بكشت. آخر بانگ كرد كه كم ] هفتاد مرد كرد و بداد، از2عالمت خويش بر [
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اج منادى كرد كه هر كه سر او پيش من آرد او را ده هزار درم بدهم، و يزيد  اج است شما را؟ حّج اجكم، چند حّج حّج
م و لك ع م و لك عشرة آالف درهم. پيش رو و ترا ده هزار درم، جواب داد انت تقّد شرون الف درهم مهّلب را گفت تقّد

] واحد گفت تو پيش رو، ترا بيست هزار درم كه من سر بيش يكى ندارم، فيروز بشنيد، اندر لشكر خويش 3فانا هو رأس [
اج بهزيمت  اج پيش من آرد صد هزار درم بدهم، و آن روز حربى هولناك كردند، آخر حّج منادى كرد كه هر كه سر حّج

ان، و ابو حاتم ]، اين فيروز با عالمى كه 4بازگشت [ د، و عثمان عّف ان بن محّم بود، بدين دالورى بود و زهير نعيم، و عّف
-]، و ابو6]] و ابو بكر بن ابى داود [5السجستانى و سليمان بن الشعث، و عثمان بن العبد، و [ابو داود [

__________________________________________________

) و ابو العباس مبرد در كتاب كامل  403(بالذرى ص » ى من بنى العنبر بن عمرو بن تميمالحر العنبر «] كذا و الصحيح 1[
] مردى از خاندانهاى مشهور و كريم و بزرگ ايران بوده و پس از فيروز حصين [بضم حا و فتح صاد بر وزن حسين«گويد: 

عمرو بن تميم بود، منسوب ساخت .. فيروز آنكه اسالم آورد خويش را بحصين بن عبد اهللا العنبرى كه از بنى العنبر بن 
و شرحى در فضايل فيروز و حربهاى وى در » حصين مردى شجاع و جواد و نبيل و خو بصورت و بلند آواز بود ... الخ

التواريخ كنيه فيروز را ابو -پ) كامل220كامل مبرد خطى نگارنده ص -ركاب مهلب و ابن اشعث ذكر كرده است (رك
) و عاقبت بدست حجاج يوسف بقتل رسيد.188- 7ص 4ج عثمان نوشته (

باين معنى مكرر » بر«يعنى همراه كرد و در اين كتاب - يعنى عالمت و علم خود را با هفتاد مرد كرد» با«] بر، بمعنى 2[
در مكرر استعمال شده است.

] كذا ... ذو راس؟3[

] در حاشيه شعر: گريزى بهنگام ... الخ.4[

(و هو ابو داود سليمان ابن االشعث 302ص 1و ابن خلكان چاپ مصر ج - 40ص 6م البلدان ج ] رك معج6، 5[
و ولده ابو بكر عبد اهللا). و نيز » 275- 202«بن اسحق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران األزدى السجستانى 

شعث باشد؟محتمل است سليمان بن الشعث در دو نام پيش از اين همين ابو داود سليمان بن ا

20کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

اهد، و الخليل بن احمد [ ار، و عبيد القوقة [1يعقوب الّز ]، و 2]، و ابو حاتم بن حسان، و نصر بن جيك، و ياسر بن عّم
] 5]، و بكر بن [4لعنير []، و شاهين بن ا3الجاشنى [- عمير بن يحيى، و ابى نصر بن حمدان الجوينى، و ابو اسحق
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]، و رونك القروى و ابو الحسين بن محمد بن احمد بن يحيى اّلذى اّلف غريب القرآن، و 6جعد، و غالب بن شادك [
ار و القاضى 8]، و االمام ابو جعفر فاخر بن معاذ [7هالل بن حويص و ابو عامر بن ابى جان [ ]، و ابو زكريا يحيى بن عّم

] [و] على بن حمدون، و ابو القاسم الخيرى، و ابو عمر 9د ابو العّباس، و ابو سعيد بن ابى عمر [ابو الحسن، و االستا
النوقاتى، و احمد السمورى، و ابو احمد القّصار، و ابى جعفر بن ابى - ]، و ابو الحسن [عمر] بن ابى عمر10النوقاتى [

] ....11منصور بن ابى سعيد الوزير [

__________________________________________________

)] غير از خليل معروفست. احياء الملوك: خليل بن احمد سجستانى معاصر ملك مظفر صالح بن نوح سامانى و راوى - 1[
پ).4حديث است و در فقه بى نظير بوده (نسخه عكسى ص 

شكل نوشته است] قوقه، نام روستائيست از سيستان و منسوب بدانجا را درين كتاب همه جا بدين 2[

اند و درين كتاب باز هم مورد دارد ] جاشن. و كاشن نام محلى بوده است در سيستان و منسوب بدان را كاشنى آورده3[
اند ليكن معلوم نيست امالى آن چگونه است و آيا با گاف فارسى يا كاف ديگر چه كاف را هم در تعريب تبدل بجيم كرده

و غيرهمثل كرد و جرد و پهرك و فهرج 

»عنبر«] كذا و الظاهر 4[

] متن: مكر5[

] شادل هم خوانده ميشود6[

] ظ: حيان7[

] متن: معاد8[

بعد از اين اسم بوده و خط خورده است» النوقانى«] در متن 9[

] متن: ابو عمر النوقاتى با نون است و نوقان جز در طوس و نيشابور ديده نشده است و نوقات بقول ياقوت 10[
ايست بسجستان كه مردم نوها گويند و معرب آن نوقات شده است و منسوبست بدان ابو عمر محمد بن احمد لهمح
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النوقاتى صاحب تصانيف در ادب و پسرش عمر و برادرش ابو سعيد عثمان و گويا ابو سعيد بن ابى عمر كه در سطر باال 
نام برده شده برادر ابى عمر باشد نه پسرش.

اند و گويا براى اين بوده است كه باز هم بزرگان سيستان را در اينجا طر در اصل كتاب سفيد گذاشته] اينجا سه س11[
بنويسند و از كسانى كه ياقوت عالوه بر اين در ماده سجستان آورده: جرير بن عبد اهللا صاحب جعفر بن محمد الصادق و 

صفحات 5احمد بن صالح (معجم البلدان جلد خليدة السجستانى صاحب تاريخ آل محمد و دعلج بن على السجزى و
37 -41(

21کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

اينان اندر علم و بزرگى بدان جايگاه بودند كه هيچكس اندر عالم فضل ايشان را منكر نيارد شد و بسيار بودند كه نامشان 
جمع كردن اين كتاب اختصار بود قّصه دراز نكرديم از هر طايفه مقدارى ياد  نبرديم و اكنون هستند، اما چون شرط اندر 

كرديم و القليل يدلّ 

شرايط آباداني سيستان بر سه بند بستن نهاده آمد

] و بستن بند مفسدان، هر گاه كه اين سه بند اندر سيستان بسته باشد اندر همه عالم 1بستن بند آب و بستن بند ريگ [
و خوشى سيستان نباشد و تا همى بستند چنين بود، و چون ببندند چنين باشد و روزگار آن را قوام باشد.هيچ شهر بنعمت

نامهاء سيستان سيستان و زاول و زرنگ و نيمروز

و - ] نشستى2اما سيستان از بهر آن گويند كه ضحاك اينجا مهمان بود بنزديك گرشاسب و عادت او آن بود كه بايله [
و شراب-بيت المقدس گوينداكنون ايله را

__________________________________________________

و هم در كتاب عجايب 242اند منجمله اصطخرى ص ] بندريگ را مورخان و صاحبان مسالك و ممالك غالبا ياد كرده1[
باشد و آسياهاشان بباد گردد و مردم البلدان منسوب بابو المؤيّد بلخى گويد: گرداگرد سيستان ريگيست بسيار و آنجا باد

اند تا ريگ را باد در شهرها و ديهها نبرد و با اين همه احتياط بسيار مواضعرا و ديه را باد از بيم آن باد سدها و بندها كرده
(ظ: ريگ) فرو گرفته است ...

(نسخه خطى نگارنده)
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و شام و بين مصر و حجاز داند. از اقليم سوم عرض ] ياقوت ايله را شهرى در ساحل بحر احمر و در سر حد حجاز 2[
الياه را بيت المقدس داند و بانى - ايليا- و ايلياء-و بقولى آنرا جزء جبل رضوى بين مكه و مدينه خواند-آن سى درجه

).391آنرا ايلياء بن ارم بن سام بن نوح (معجم ص 

22ه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفح

اك مست گشت او را ياد آمد عادت خويش، گفت  با زنان خوردى، و بدان روزگار سراى زنان را شبستان گفتندى. چون ضّح
شبستان خواهم تا آنجا خوشتر خورم، گرشاسب عادت او دانسته بود، گفت اينجا سيوستانست نه شبستان، و سيو مرد مرد 

]، و مردى مرد بايد تا آنجا بگذرد، 1كه هميشه آنجا مردان مرد باشند [و سيستان بدان گويند- را گفتندى بدان روزگار
اك شرمناك شد، گفت اى پهلوان راست گوئى، ما بسيوستانيم نه بشبستان، از پس از آن  چون اين سخن گفته شد، ضّح

دند بدين عالم، يا بلب اينجا را سيستان گويند به يك حرف كمتر كه واو است، اما زاول از آن گويند كه همه شهرها كه كر 
دريا كردند، يا بنزديك كوه، زيرا كه جواهر و چيزهاى بزرگ از دريا خيزد، و معادن از كوه باشد، اينجا كه بنا كردند گفتند 

]. اما زرنگ 2همه چيزهاء ما از آب و گل بايد ساخت، اينجا يك حرف بگفتار اندر فرو شد كه كاف باشد، زاول گفتند [
] 3بيشتر آبادانى و رودها و كشت زارها زال زر ساخت، چنانك زالق العتيق گويند اندر پيش زره و زالق [بدان گفتند كه

اند، آن زال كهنست و زال نو. و او راالحديث كه معّرب كرده

__________________________________________________

مردمى » سكه«ها باشد و اين است كه مملكت سكه] آنچه معتقد علماى علم لغت است، سيستان مصحف سگستان1[
ق. م) در اوايل عهد اشكانيان وارد آن 130اند از عشاير آريائى كه بعد از انقراض دولت هخامنشى در حدود (بوده

بوده است كه نام » زرنگا«سرزمين شده و تا سند و پنجاب را تحت متصرفات خود قرار دادند و قبل از آن نام سيستان 
شهر زرنگ كه مركز داستانهاى اين كتابست حاال در نزديك سر حد شرقى سيستان - از ان گرفته شده است» زرنگ«شهر

هاى ازبك و هرج و مرج اواخر عهد و جزء ملك افغانستان واقع است، اين شهر در هجوم تيمور خراب شد و در فتنه
و در » ناد على«آن شهر قريه كوچكى است معروف به صفويه و انقراض ملوك سيستان از عمران افتاد و امروز در محل

هاى ارگ زرنگ بر پا و قلعه و با روى كهن آن برجاست (براى جنب آن قريه تّل بزرگيست و بر فراز آن تل هنوز آثار خرابه
تكميل معنى سگستان بمقدمه مراجعه شود).
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برهان قاطع گويد: نام - ه اين لغت معلوم نيست] اين وجه تسميه بافسانه شبيه است. و بدرستى وجه تسميه و ريش2[
اى از موسيقى است و يكى از هفت زبان فارسى باشد كه آنرا اى بود، و نام شعبهواليت سيستان است و نام قومى و طايفه

اند و اكنون متروكست.زاولى ميگفته

اند.هم نوشته» جالق و ژالق«] زالق را 3[

23اريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، ت

]، بسكو را كه او ساخته بود زرنگ  1مردمان سيستان زرورنگ خواندندى، زيرا كه موى او راست بزر كشيده مانستى [
گفتند، اينجا نيز دو حرف كم كردند اندر گفتار، و چون مردان مرد و كارى و بزرگان همه از بسكو خاستند، همه سيستان 

] خواندند. اما نيمروز دو قول گويند يكى آنكه خسروان را در سالى يك روز بودى كه 2و زرنگ [را بدان نام كردند،
داورى يك ساله را مظالم كردندى آن همه جهان به نيمروز راست گشتى و مظلومان سيستانرا جداگانه نيمروز بايستى بدين 

] حكماء عالم جهان را بخشش كردند بر بر آمدن 3[سبب نيمروز نام كردند، و بو الفرج بغدادى گويد نه چنين است: اما
ترين روزى برآيد، و از و فرو شدن خرشيد به نيمروز، و حّد آن چنان باشد كه از سوى مشرق از آنجا كه خورشيد بكوتاه

] [و اين جمله را بچهار 4سوى مغرب از آنجا كه خرشيد بدرازترين روزى فرو شود و اين علم بحساب معلوم گردد [
اند: خراسان و ايران (خاوران) و نيمروز و باختر، هر چه حّد شمالست باختر گويند و هر چه حّد جنوبست سمت كردهق

نيمروز گويند و ميانه اندر بدو قسمت شود هر چه حّد شرقست خراسان گويند

__________________________________________________

آيد كه وجه تسميه زال بواسطه اين باشد كه موى او بزر كشيده ] او را يعنى زال زر را، و اين معنى هم بنظر صحيح نمى1[
در كتب لغت فارسى و در تتبع كتب پهلوى معلوم شده است كه: زال و زار و زر و زروان و زرفان و -شبيه بوده است

شه و بمعنى پير و صاحب موى سپيد است، و درين معنى فرهنگهاى فارسى زرهان و زرهون و زربان و زرمان همه از يك ري
اى اند، ليكن معلوم ميدارد كه ريشه لغت در استعماالت بعد از اسالم تا اندازههم اگر چه معانى مجازى را غالبا اصل گرفته

وى.اند، يعنى پير و سپيد ممحفوظ بوده است. و زال را چون موى سپيد بوده است زال گفته

آمده است، و ان شهر اكنون » زرنگا«قديمترين نام سيستان و زاولستان است، و در كتيبه داريوش » زرنگ«] لفظ 2[
بهمين » دريه«كه در اوستائى بمعنى درياست و » زريه«و » زرنگ«) و بعقيده محققين 1حاشيه -22خرابست (رك ص 
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امروزى همه يكى است و مراد درياى زره يا هامون ميباشد كه نام در پهلوى و دريا بزبان» زريا«معنى در فرس هخامنشى و 
شهر هم شده است.

] اما. در اينجا بقيه گفته ابو الفرج بغدادى است، و او ابو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغداديست و كتابى دارد بنام 3[
المسالك و الممالك ابن خرداد به در شهر ليدن كه از باب يازدهم ان كتاب ضميمه كتاب » كتاب الخراج و صنعة الكتابه«

هجرى بطبع رسيده است.1306مسيحى و 1889از مملكت هلند در 

] در قسمت موجود كتاب الخراج تأليف ابو الفرج بغدادى ذكرى از نيمروز نيست.4[

24کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] و اهللا المستعان.1و هر چه مغربست ايران شهر] [

][حدود سيستان

اما حدود سيستان و شهرهاء او چند است و از كجا تا كجاست سيستان خود گفتيم كه گرشاسب كرد و از پيش كردن 
] 3و گودرز [] و زمين داور و كابل و سواد آن او را بود كه جّد او كرده بود از سوى مادر 2سيستان خود بست و رخد [

] و مال آن بر سيستان جمع است و سفزار 4نام دارد و اكنون اين شهرها بديوان بغداد و خلفا از جانب سيستان برآيد [
] و غور سام نريمان كرد، و كشمير رستم دستان كرد و خزائن خويش و مال خويش 7] و لوالستان [6] و بوزستان [5[

اهللا الشارى كرد، و غزنين يعقوب بن الليث ملك الدنيا كرد، اين همه شهرها بروزگار آنجا نهاده بود و گرديز حمزة بن عبد 
جاهلّيت اندر فرمان پهلوانان و مرزبانان سيستان بودند تا روزگار اسالم كه واليت ديگرگون شد.

__________________________________________________

واقع شده و جايش بقرينه در همين جا و آخر اين فصلست ور نه قول ابو مورد ] اين قسمت در آخر فصل بعد و بى1[
ماند، و ظاهرا ناسخ اشتباه كرده است معذلك آنرا ميان دو قالب نهاديم تا با اصل نسخه التباس نشود و از الفرج ناتمام مى

آخر فصل بعد انداختيم.

پهلوى بضم اول و خو معدوله و تاء ساكن گرفته شده ] رخد بضم اول و فتح ثانى بايد خوانده شود چه از (رخوت) 2[
است كه همان (ارخوزيه) هخامنشى باشد و رخج عربى.
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] كورنگ معروف است پدر زن جمشيد و جّد مادرى گرشاسب.3[

] يعنى بحساب مملكت سيستان است و خراج آنها در شمار خراج آن كشور ميباشد.4[

اند.دون الف است ولى الفى الحاقى و بد خط بر آن افزوده] سفزار در اصل متن با همين امالء ب5[

سفزار و اسفزار و سبزوار يك لغت است و اين اسفزار امروز جزء ايالت هراتست و آنرا سبزوار خوانند و اين غير از سبزوار 
حاليه خراسانست.

ستان كرده و اين تراش غلط بنظر بوده و مصحح آن را تراشيده خوز » بزستان«يا » بوزستان«] اصل اين لغت در متن 6[
ميرسد و اصل متن صحيح بوده بزستان و بوزستان ممكن است بژستان و بعد التعريب بجستان حاليه باشد.

).9] احياء: اسفزار و قهستان و بو الستان و غور سام بن نريمان ساخت (عكسى ص 7[

25کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بده فرسنگ بميانه كوهها حّد بيدا  1و حّد شرق، اقصاء كشميرست تا بلب درياء محيط، و از سوى غرب زان سوى سپه [
اند و كردست بر كنار كوه. و همه بيابانها كه از چهار سوى سيستانست از حدود سيستانست و او را بميانه همه بنا كرده

] بوده، و باللَّه الّتوفيق.2... كس [

ه زمين است ... [-صاحب كتاب الخراج- الفرج بغدادى گويدو بو  ] و او را و 3كه خراسان و ايران و سجستان سّر
] ... و گويند كه بدين ميانه اندر اعتدال هوا بيشترست و قّد مردمان اين نواحى مستوى است و 4جنبنده بامين گويند [

] جمله را بچهار 7] اهل چين، و اين [6] و دمامه [5ان [سرخى روميان ندارند و سياهى حبشيان و غلظ تركان و خزري
قسمت

__________________________________________________

] سپه، و اسفه و سفه، از محال سيستان بوده است و در متن با سه نقطه و دو زير ضبط شده است1[

فلها فى المدن «بوده چه اسطخرى گويد » كس«] كذا، و شايد مراد اين باشد كه از سوى جنوب حد سيستان شهر2[
ايست بزمين سند، احياء ورق چاپ ليدن، و ياقوت گويد: و كس بكسر اول و تشديد ثانى مدينه238ص » زرنج و كس
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: حد سيستان از كشمير است تا لب دريا و حد مغرب سيستان كرمانست و حد شمالى اسفزار و جنوبى سند و ناحية 9
ست رخج و قائين ... الى آخر.سيستان شانزده ا

و در متن افتادگى يا تصحيفى است.

] در اصل روى (و) خط زده شده است3[

ان قصبة مملكة االسالم بلد العراق و هذا مع انه موجود هكذا فى الوقت فقد كانت الفرس «] در كتاب خراج ميگويد: 4[
بهذا االسم تعريبا بما وجدت الفرس سمته و هو ايران و معنى تجريه عليه و تسميه دل ايرانشهر و انما سمت العرب العراق

ايران نسبة الى اير و هم القوم الذين اختارهم ايربن افريدون ... بن جيومرت، تفسير جيومرت على ما اخبرنى به الموبذ الحى 
و او را و جنبنده «و »سره زمين«) و پيداست كه شرح متن و جمالت 234(ابن خرداد به صفحه » الناطق الميت ... الخ

مربوط بهمين جمالت كتاب خراج است و جمله اخير ترجمه (الحى الناطق الميت) است كه يا مؤلف درست ترجمه » يامين
نكرده و متن كتاب خراج را نفهميده و يا در استنساخ بعدها اين جمالت درهم ريخته و چيزى از آن افتاده است.

] اصل متن: خرزيان.5[

المنجد.- دمامة] ساء خلقه و قبح منظره فهو دميم] [دم 6[

مورد است و اين جمله متعلق بآخر فصل گذشته است كه اشتباها در نسخه اصل اينجا ] ازين جا تا آخر فصل ظاهرا بى7[
نوشته است.

26کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

نيمروز و باختر، هر چه حّد شمالست باختر گويند و هر چه حّد جنوبست نيمروز گويند، و ] و 1اند خراسان و ايران [كرده
ميانه اندر بدو قسمت شود هر چه حّد مشرقست خراسان گويند و هر چه حّد مغربست ايران شهر. و باللَّه العصمة و 

الّتوفيق.

][عمل و كورتهاء سيستان

بر صلح قديم الف الف درهم، سجستان و بست و رخد و كابل و زابلستان ] آن2عمل سيستان پس از اسالم و كورتهاء [
] و خجستان.3و نوزاد و زمين داور و اسفزار [
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عمل خراسان تا غايت حّد اسالم

بروزگار عبد اهللا بن طاهر اندر احدى عشر و مائتين، ثمانية و ثلثون الف الف درهم.

كورتهاء آن

]. بادغيس. بوشنج.5ان. گوزكانان. خفشان []. قهستان. هراة. طالق4طبسين [

__________________________________________________

] در كتب پهلوى نام مغرب (خوروران) است كه خاوران و خاور شده است و خاور بمعنى مشرق غلط است. و نيز 1[
ه استايران باين معنى هيچ ديده نشده و گويا در اصل هم خاوران يا خابران بود

] كورة و كوره معرب خوره است و كور بضم كاف و فتح واو جمع آنست، و مملكت فارس را قبل از اسالم به پنج 2[
خوره قباد. و خوره - 5خوره شاپور -4خوره داراب -3خوره استخر -2خوره اردشير -1خوره قسمت كرده بودند: 

فره از همان اصل است و بر سكه ساسانيان (خوره اپزوذ) نقش بزبان پهلوى بمعنى شكوه و بهاء و جاللت است و فر و 
بوده است و ياقوت نيز اردشير خوره را بهاء اردشير معنى كرده است.

-اسفزار بفتح اول و سكون سين و كسر و ضم فاء. مدينة فى نواحى سجستان فى جهة هراة (ياقوت- ] متن: اسفرار3[
حرف همزه).

د از نام هر كوره صغرى قرمز گذاشته شده است.] در نسخه اصل همه جا بع4[

خيشان بفتح اول موضع بسمرقند. -و بعد خاء ف يا مركزيست بدون نقطه و محتمل است (خيشان) باشد- ] كذا5[
اند در شمال طوس (ياقوت) يا خفوشان باشد كه خوچان و خوجان و قوچان و خبوشان نوشته ميشود و آنرا استوا هم نوشته

و (غرشستان) هم جليش در اين صورت خالى است؟واقع است.

27کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ود. چغانيان. [و] آشجرد. ختالن [ ]. ابر شهر. بخارا. 2]. بدخشان طالقان [1طخارستان. فارياب. بلخ. خلم. مرو الّر
]. سغد. خجند.3سمرقند. شاش. فرغانه. سر و شنه [
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]. بلسم 5]. فارياب. ترمذ. نسا. ابيورد. سرخس. مرو شاهجان. طوس. برسحان [4ويه. خوارزم. كش. اسبيجاب [آم
]. نسف. اندر روزگار اسالم تا بدان وقت كه خوارج بيرون آمدند و دخل خراسان و سيستان از بغداد 7]. احرون [6[

چنين بود، و پس از -كه بسواد خوارج بودند-د بقصبهبريده گشت و آخر صلح افتاد بر خطبه كه اندر شهرها همى كردن
آن هنوز آن دخل مّتصل نگشت كه متغّلبان برخاستند تا اكنون و باللَّه الّتوفيق.

] خراسان و مجموع آن اندرين فصل آن بود كه ما را غرض اندرين كتاب فضل شهر خويشست تا 8و سبب ياد كردن كور [
و را كه سيستانهر كه اين بخواند معلوم گردد ا

__________________________________________________

] ختالن بفتح اول و سكون ثانى (ياقوت) و ختالن بضم اول و فتح و تشديد ثانى هم ديده شده و در اشعار فارسى با 1[
سكون ثانى و فتح اول ضبط شده است و ختلى منسوب بآن است.

نها (باميان) باشد.] مكرر آمده و شايد يكى از آ2[

اند و ياقوت ميگويد: اشروسنه اشروسنه نوشته- اسروشنه- شروسنه- اين واليت را باختالف سروشته-] اصل: سروشته3[
و اورده ابو سعد رحمه اهللا بالسين المهمله - بالضم ثم السكون و ضم الراء و واو ساكنه و سين مهمله مفتوحه و نون و هاء

). و بهر دو سه امال درستست جز 256البالد (ج اول ص -هنا هو الذى سمعته فى الفاظ اهل تلكو هذا الذى اوردته ها
امالى اصل.

] اسفيجاب بالفتح ثم السكون و كسر الفاء ... (ياقوت) و سپيجاب مخفف اسپيجاب هم ديده شده است.4[

عجمه قرية من قرى بخارا على فرسخين ] كذا و شايد برسخان باشد، برسخان بالفتح و ضم السين المهمله و خاء م5[
ياقوت).- (معجم

ايست از خراسان كه ] اين دو موضع معلوم نشد و دومى شايد (خرون) باشد، ياقوت گويد خرون بفتح خاء ناحيه7، 6[
ر مهلت آنجا مرد. و درين فهرست: سمنجان، اندرابه، خست، باميان، و لوالج، روبستان، سنام، آمل، غور يا غرشستان ب

طبق فهرست بالذرى ذكر نشده است.
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ره باشد و آن قسمتى بوده است از تقسيمات مملكت 8[ ه و خّو ] كور بضم اول و فتح ثانى جمع كوره است كه معّرب خّر
هاى چند قسمت كرده بودند مانند واليات كه در تقسيمات امروزه ايران و اعراب نيز مملكت ايران را مانند سابق بكوره

معمول است.

28کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

هميشه از ميان عالم مفروز بودست و بذات خويش قائم و آنرا بجاى پيوسته نكردند االّ بسيار شهرها كردند و بدان اندر 
پيوستند. و باللَّه الّتوفيق.

اتيق سيستان از پس اسالم كه عامل و والى سيستان كه بودست: اما طول سيستان اكنون ياد كنيم طول و عرض و كور و رس
از نواحى خراسان تا حّد سند، و عرض سيستان از كرمان تا حّد هند است، اما كور سيستان: اسفزار و جبل نيه، و سردره 

]، و 3ين داور، و رخج، و كش []، و نوزاد، و بست، و زم2]، و فراه، و اوق، و خواش، و فالد، و فشنج [1هندقانان [
رودبار، و زابل، و كابل، ستة عشر.

(رساتيق سيستان)

].5]. و نهيژن. و ژوشت [4قوس. و طاق. و سوكن. و پال. و جوى كهن. ناشيرود [

__________________________________________________

نوشته شده است.] زير هندقانان در اصل نسخه، كلمه (سردره) با مركب قديمى1[

] ظاهرا فشلنج بكسر اول و فتح الم معّرب بشلنگ، پشلنگ، و آن حصارى بوده است در تخوم سيستان و واليت 2[
فرخى گويد:- غور و بدست محمود غزنوى فتح شد

نج آنكه زير سم اسبان سپه خرد بساخت بزمانى در و ديوار حصار پشكنگ و نبايد گمان كرد معرب پوشنگ باشد چه پوش
جزو هرات است.
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فرسخ است در جهة حدود كرمان و 30] اصطخرى اين محل را با سين ضبط كرده و گويد: بين كس و بين سجستان 3[
) و ياقوت آنرا با شين ضبط نموده است. و 252و در حاشيه كش با شين هم آورده (ص - فرسنگى كس است5طاق در 

لهجه و كش از بالد ما وراء النهر هم هست.حقيقت آنست كه كس و كش هر دو يكى است بدو 

ناشرود و غيره و اصطخرى و -باسروز-بيسرود-باسرود-] اين اسم در كتب مسالك باختالف آمده مانند: باشترود4[
) ناشروز.401اند و ياقوت آنرا ندارد. بالذرى (ص آورده» باشترود«ابن فقيه آنرا 

باشد كه از نواحى زرنگ است و در تاريخ هرات و حواشى بيهقى ضبط شده ] ژوشت با واو مجهول بايد همان چشت 5[
است و بالذرى در فتوح البلدان آنرا زوشت ضبط كرده گويد: از كركويه بسوى زرنج رفت و از هند مند عبور كرد و از 

ندارند.) اصطخرى و ياقوت آنرا401وادى نوق گذشته به زوشت رفت بر سه ميلى زرنج (بالذرى چاپ قاهره ص 

29کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]. و امام الّصراة. و سپه.3]، و ميسون. و نوجرد. و نوق. و نيشك [2]، و جوسم، و بكرود، و كركوى، و ژالق [1و بر [

]4(له مادهها [

] كه آنرا قسمت دگر 5ه از نيشك، اما صوافى [جرواتكن نه از جالق نو است و نه از كهنه، و قرنين كه نه از خاشست و ن
]، و جالق7] و نيشك [6بودى: قرنين، و ابر [

__________________________________________________

).251بقول اصطخرى رباطى است بين راه زرنج و بالس (ص » بر] «1[

اند، در كتب مسالك عربى اين تبديل كرده» ژ«آنرا به ] در اصل نسخه زالق بازاء يك نقطه بوده و بعد با مركبى ديگر 2[
) است و در فتوح البلدان 239اند از آن جمله اصطخرى (ص صالقان ضبط كرده-جالقان- صالق-جالق-محل را زالق
) ميگويد: بين رستاق زالق و بين سجستان (مرادش شهر زرنج است) پنج فرسنگ است و زالق حصنى 400بالذرى (ص 

يز بين آن و كركويه پنج ميل است.است و ن

» گاونيسك«] اين محل نيز بچندان شكل در كتب مسالك عربى ديده شده است. از آن جمله اصطخرى آنرا در متن 3[
).251و غيره ضبط كرده و گويد آن جاى بر سر راه كرمان و سيستان واقع است (ص » گاويسك«و در حواشى 
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و » نقد«و » دفعه«از خطوط تقسيميه سياق فردهاى قديم باشد مانند خط » له«] كذا ...؟ و تصور ميشود كه لفظ4[
معلوم » مادهها«اند. و عبارت و غيره كه آنرا با خط كشيده بر باالى فصل مربوط بديهها و روستاها رسم ميكرده» جنس«

معنى دهد. و » هاديه«يعنى فصل » هاده-له«بوده باشد و بالجمله » هاديه«نشد بتحقيق كه چيست. ليكن بقرينه بايستى 
كه نقطه ياء آن حذف شده باشد هم ميتوان خواند زيرا در اصفهان برودهاى كوچك كه از زاينده رود » له ماديها«نيز آن را 

بمعنى رودبارها و آباديهائى » ماديها«ميگويند و خيال متوجه آن ميشود كه » مادى«ها را مشروب ميكند جدا شده و ديه
كه با انهار منشعبه از هيرمند ورود فراه آبيارى ميشده است.باشد  

) صفحه بعد.5] رجوع شود بحاشيه (5[

ايست از قراء سيستان و ابو الحسن محمد بن حسين ] آبر، بفتح همزه و سكون الف و ضم باء و راء ساكنه قريه6[
اآلبرى كه از شيوخ ائمه حديث بود بدان منسوبست (معجم البلدان).

).3رجوع شود بحاشيه (]7[

30کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

].3] و از كوره بست: ورذان و سروان [2]، و از جمله كش صفار [1كهن [

(قسمت خراج سيستان)

]، و اين 6[] و صوافى و آذروى 5] دون مال جوالى [4ثلثة الف الف و خمسمائة و اثنا عشر الف درهم، درمى درمى [
جمله بود خمسة و ثمانون الف درهم، فذلك ثلثة الف الف

__________________________________________________

) صفحه قبل و دو جالق يا زالق بوده، نو و كهن، و جالقان از اين رو گويند.2] رجوع شود بحاشيه (1[

ند و زابل و ظاهرا كش صفار همان باشد زيرا آنرا با كوره كس يكى از كورهاى نيمروز بوده است در سمت س- ] كش2[
بست مترادفا آورده.
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] ررذان و سروان از مضافات كوره كش و كوره بست و از جمله صوافى آن واليت يعنى خالصجات ديوانى بوده و 3[
ن اصح بنظر ) و روذا248- 238آورده و اصطخرى روذان و سروان آورده (ص » رزان«) اولى را 404بالذرى (ص 

ميرسد.

درم خراج ها تفاوت عمل داشته و گاه بجاى يك] از كتب خراج و غيره معلوم ميشود كه در عهد خلفاى اسالم ماليات4[
گويد: فادت جباية سواد الكوفه 31شده چنانكه در كتاب الخراج قاضى ابى يوسف صفحه درم و چند دانق مطالبه مىيك

كذا .. و الدرهم يومئذ درهم و دانقان و نصف ... و در اينجا مراد اين است كه خراج قبل ان يموت عمر رض بعام ..  
شده است.درم وصول مىدرم مطابق يكسيستان بدون تفاوت عمل يك

و اما در معنى اين سه فقره راجع بكلمه - ) درم بوده است5312000] يعنى ماليات سيستان سواى اين سه فقره (6، 5[
ان امير المؤمنين ايده اهللا «نوشته است: 3خراج للقاضى ابى يوسف يعقوب بن ابراهيم، چاپ مصر صفحه اولى در كتاب ال

بعد از » تعالى سألنى ان أضع له كتابا جامعا يعمل به فى جباية الخراج و العشور و الصدقات و الجوالى و غير ذلك ... الخ
است. و اتفاقا در اصل زير حرف ح عالمت ح كوچك » جوالى«وصل باين كلمه احتمال قوى داده شد كه كلمه اولى متن 

اند رسم شده است و چون اين رسم در ساير حروف اين كتاب ديده نمودهكه در زير حروف در خطوط ثلث درشت رسم مى
ليفه نشد تواند بود كه آن نقطه بوده و باين شكل در آمده است و اما معنى آن: جوالى جمع جاليه است و در عهد عمر خ

گفته شد و رفته رفته اين لفظ به » جاليه«دوم بآن قسمت از اهل ذّمه كه عمر از جزيرة العرب آنها را جالى وطن فرمود 
جزيتى كه از آن قوم گرفته ميشد اطالق گرديد و باالخره هر جزيتى كه گرفته ميشد هر چند صاحبان آن جالى وطن نكرده 

باشند آنرا جاليه

31ريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تا

]، زين جمله دو بار هزار هزار درم سلطان را بودى، ديگر برين جمله كه 1[و خمسمائة] و تسعين الفا و سبعة الف درهم [
امات و حشرها و شغلهاء خويش پرداخته 2تفصيل [ ] بدان ناطق است بكار بردندى تا مردمان بدرد سر نبودندى [و] بقّس

ل راست كردن تيموق [ب ] از بيت المال بودى، هر چند شدى، از جمله دو بار هزار هزار درم ببايستى داد هر 3ودندى، اّو
] باره را هر سال اثنا عشر الف درهم، 4سالى، اما آنچه از جمله ديگر مال بايستى كرد عامل و والى [را]، راست كردن [

راست] اربعة آالف درهم، و5و راست كردن كورها [

__________________________________________________
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اند. در اين صورت جوالى مال جزيه است كه چون سال بسال متفاوت بوده و مبناى ثابتى [ ()] و جمع آنرا جوالى گفته
نداشته است مؤلف آنرا جداگانه از مال خراج ضبط نموده است.

لغت كلمه صافيه و صوافى ديده نشد. ليكن در اصطالح فقهى كلمه عايدات خالصه است گرچه در كتب - صوافى
بمعنى آن غنيمتى است كه سلطان آنرا بخويشتن اختصاص دهد و ابو يوسف در كتاب الخراج از ابن سيرين بدو » صفى«

.. الخ روايت آورده است كه (كان لرسول اهللا صم من كل غنيمة صفى يصطفيه، و كان الصفى يوم خيبر صفيه بنت حيىّ 
اند و آنرا و اصمعى جمع آنرا صفايا دانسته و لفظ صوافى هم جمعى است كه بر خالف قياس بسته27(كتاب الخراج ص 

رّخج اقليمى است بين زمين داور و بين بالس و عامتها «گويد: 244اند. اصطخرى در ص براى امالك سلطانى علم ساخته
در كتب فقه هم اين لغت آمده است.و» صواف يرتفع لبيت المال منها مال عظيم

در اين باب چيزى بدست نيامد و تواند بود كه بمعنى مال االجاره يا حق االرض آتشگاه مجوس بوده است. -اما آذروى
آدروى از آدر يا آدورى جمع دور بمعنى اجاره بيوت و امالك مسقفه و حوانيت و غيره .. هم توان خواند ...

ا خراج سيستان در زمان ملك اعظم ملك قطب الدين ثالث كه در عهد او ميرزا شاهرخ ... بندها : ام9] احياء صفحه 1[
درم بود كه هر درم يك مثقال نقره است.8512000را خراب نمود و سيستان را خراب ساخت، مبلغ 

] در نسخه اصل تفضيل هم خوانده ميشود.2[

هزار هزار و پانصد هزار درم و دوازده هزار درم بسپاهيان دادى ...: و دو9] معنى اين كلمه معلوم نشد. احياء ورق 3[

اش استعمال شده ] راست كردن و راست شدن و راست داشتن. اين فعل درين كتاب در موارد عديده با تعبيرات مختلفه4[
و در اينجا بمعنى آبادى و مرّمت كردن باره شهر است.

گويند كه آنرا سيالب كنده باشد و بدان سبب گودها در آن بهم رسيده و پر گل ] كوره بضم اول و فتح ثالث، زمينى را5[
و الى باشد (برهان) مقصود اصالح خرابيهائى است كه از سيل و جريان رودخانه در اراضى مزروع پيدا شده است.

32کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ردن ديگر قلعتها را پراكنده خمسين الف درهم، و محبوسانرا بهر شهرى كه بودند عشرين الف درهم، و ماه رمضان در ك
] و حرسيان را و 2] و عوانان را [1خوانان را هر چند بودندى، و خادمان ديوان را [مسجد جامع ثلثين الف درهم: قرآن
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فان را [3عريفان [ ] را هر چند كه بودندى، بهر شهر كه بودندى، هر 5و هر چشم بينشى []4] را و پاسبانان را و معّر
] عشرين درهما، و اندر هر روز من الخبز مّنوين، و مؤذنان را بهمه جاى كه بودندى عشرين الف 6يكى را اندرين ماه [

ده و هر يكى را چندانك درهم، و اندر هر سال صد بنده بخريدندى از پانصد درم تا چهار صد درم و آزاد كردندى نر و ما
] [و] بيمارستان را عشرة آالف درهم، و بند بستنها را اگر بيش بايستى هر چند شدى و اگر نه 7بهاء او بودى ... [

]9] را در هر سال ثلثين الف درهم، بندار [8خمسة و عشرين الف درهم، والى شرطه [

__________________________________________________

اند.] خادمان ديوان، اجزاء و خدام ديوانخانه عدليه بوده1[

] عوانان، مأمورين ديوانخانه و مجريان أوامر عدليه و ساير اوامر مربوطه بشهرها.2[

اند. طبرى: ] العريف رئيس القوم سمى النه عرف بذلك، او النقيب و هو دون الرئيس (قاموس) اينجا مراد رؤساى شهرى3[
ر رئيسى داشتند موسوم به عريف و هر پنجاه نفر رئيسى موسوم به خليفه و هر صد نفر رئيسى موسوم به قائد موالى هر نه نف

)1799-1798ص 266(طبع ليدن حوادث 

] در نسخه اصل با تشديد ظاهرا مطلعين باحوال طبقات مردم، و يا معروفان با اسقاط و او در نسخه.4[

بمعنى مشرف كه باصطالح امروز مفتش و مأمورين سّرى باشند يا سرشناسان. است» چشم بينشى«] كذا؟ و ظاهرا 5[
پ: سه هزار درم خرج كوران كردى.9احياء: ص 

] كذا فى االصل، هم (اندرين ماه) خوانده ميشود و هم (اندر بن ماه) يعنى در آخر ماه، و چون بعد از جمله (و ماه 6[
را هم معين نكرده بايد حدس اول درست باشد.رمضان ...) واو عاطفه نياورده و محل خرج

] اين جمله ناقص و پيچيده بنظر ميآيد و ظاهرا عبارت چنين بوده: چندانك بهاء او بودى نفقه و جامه كردندى. چه 7[
را بقيمت» چندانك بهاء او بودى«ديگر نميتوان عبارت » از پانصد درم تا چهار صد درم«پس از تعيين قيمت آنها بعبارت 

بندگان اسناد داد و ناچار بايستى در اصل عبارتى افتاده باشد و معنى اين باشد كه سالى صد بنده زن و مرد بقيمت چهار 
پ: و هر يك را 9صد تا پانصد درم خريده و هر كدام را بهمان ميزان قيمت آنها جهيز يا نفقه داده آزاد ميساختند. احياء 

دادى كه در آن سال خدمت بيماران و غريبان كردى و آخر سال آزاد كردى.]بمقدار ديگر كه بهاى ايشان [بودى

اند، احيا: شرطه.] تراشيده (شهر) كرده8[
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] بندار، بضم اول رئيس ماليه بوده است.9[

33کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

را عشرين الف درهم، و ريگ بستنها را ثلثين الف درهم، [و] خراج را و دبيران او را خمسين الف درهم، و صاحب مظالم
] خمسين الف درهم، [و] پلها و رودها و جويها و معبر كشتيها را اندر هيرمند ثلثين 2] را كه نگاه داشتندى [1پرنها [

كردندى اگر كسى را الف درهم، ديگر بر جاى نهادندى ابناء سبيل و ضعفا را، [و] نفقات و جامه كردندى غربا را، و نگاه
وامى آمدى بدادندى و اگر جاى بغريق يا بسببى ويران گشتى آبادان كردندى، و هر چه بسر سال زيادت شده بودى والى 

برين كسها كه ياد كرده شد تفرقه كردى و بعيدها مهمانى كردندى و بخور و غاليه دادندى ضعفا را هم ازين، و باللَّه الّتوفيق.

سيستان داشتند][طريقى كه مردم

] او تا فرامرز بن 3گان [اكنون ياد كنيم از طريقى كه مردم سيستان داشتند اندر قديم تا اسالم آورده شد گرشاسب و نبيره
رستم همه بر آن طريقت بودند كه آدم عليه الّسلم آورده بود، بامداد و بوقت زوال و شبانگاه نماز كردندى و پرستش ايزد 

مه اوقات كه بشغل دنيائى اندك و بسيار خواستندى شد پيشتر نماز كردندى، پس از آن بدان شغل تعالى، و ديگر به
شان حرام بود، و مردار نخوردندى و تا ذبيحت نكردندى آنچه حاللست رفتندى، و زنا و لواطه و دزدى و خون ناحق ميان

ندى و مهمان را نيكو داشتندى و اين همه از اكنون خوردن آن نخوردندى، و صدقه بسيار دادندى و هميشه ميزبان بود
جمله فرايض داشتندى بر خويشتن، دختر و خواهر و مادر را بزنى نكردندى، و پيكار كه ميان رستم و اسفنديار افتاد سبب 

آن بود كه چون زرتشت بيرون آمد و دين

__________________________________________________

و ادب ديده نشد و پس از تحقيق از مردم سيستان و مطالعات ديگر محقق شد كه پرن بفتح اول ] پرن در كتب لغت1[
ها بندند و نوعى از آن را در خراسان (پل)  بمعنى سدهاى خاكيست كه با بوته و جگن و غيره در معبر رودها و پيش مزرعه

هر سه لفظ از يك ريشه است و برهان تنها پل گويند و در برخى نقاط ديگر سدهاى دستى را (پرند) تلفظ كنند و اين 
بمعنى مرز را ضبط كرده است.

مراد -] نگاه داشتن در قديم بمعنى محافظت نمودن و مراقبت كردنست. و درين كتاب مكرر باين معنى آمده است2[
آنست كه براى محافظت سدها و پرنها فالن مبلغ ...

] در اصل با همين امالست.3[
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34ی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصص

] آورد، رستم آنرا منكر شد و نپذيرفت و بدان سبب از پادشاه گشتاسب سر كشيد و هرگز مالزمت تخت 1مزديسنان [
نكرد، و چون گشتاسب را جاماسب گفته بود كه مرگ اسفنديار بر دست رستم خواهد بود و گشتاسب از اسفنديار ترس 

را بجنگ رستم فرستاد، تا اسفنديار كشته شد، و پس از آن چون فرامرز از سيستان رفته بود بهمن بن اسفنديار داشت، او 
بكين خواستن آمد، و فرامرز رفته بود بهندوستان، تا باز آمد غريق گشت، بخت النصر كه سپهساالر او بود صواب چنان 

خرد بود بشاهى سيستان يله كرد، و خود صلح كرد و با دوازده ديد كه صلح كند با بهمن اسفنديار و هوشنگ را كه هنوز
].2هزار مرد زاولى از سيستان با بهمن برفت و ببلخ شد [

(نسبت بخت الّنصر)

] بن جودرز بن  3نرسى بن گيو [بخت النصر نبيره رستم دستان بود از سوى دختر، خواهرزاده فرامرز، و او را نام بخت
فرجير بن حير بن يشودان ابن انبوت بن نابجن بن تفر بن تفوك بن و ايذنج بن ذنج [بن ...] ] بن اشجور بن 4كشواد [

] بهمن اسفنديار نبيره ابن5ماى شوبن نوذر بن منوچهر الملك [

__________________________________________________

اند و مزد يسنان جمع مزديسن است و تان) كرده] در اصل (مزديسنان) بوده بعد با مركب و خطى بد آنرا (مزد بسيس1[
اند و اين مزد يسن يعنى خداپرست، چه مزد و مزدا نام خدا و يسن ستايش خداى است و يسن را يشن و يشت هم آورده

-خورشت- خورش-خورشن-منشت- منش-نوع تصرف و تصحيف در غالب مصادر فارسى بكار آمده مانند منشن
و غيره.پاداشن پاداش پاداشت 

و اين تنها كتابيست از كتب اسالمى كه نام درست اين طايفه را ذكر كرده است.

] اين روايت مخالف روايت شاهنامه است و ظاهرا از داستان بهمن نامه باشد.2[

] در اصل: اين اسم تراشيده شده و باين شكل در آمده و چيزى از آن اسقاط گشته و گويا (وى) بوده، وى و بى و 3[
يب و بيب از اسامى گيو است.و 

] در اصل (شور) بوده و با مركب ديگر اصالح شده است.4[
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) و نسب جودرز را چنين 649ص 2جلد 1] طبرى: بخترشه و انه رجل من العجم من ولد جودرز (طبع ليدن سرى 5[
شخره) بن فرحين - سحره-آورده: جودرز هو ابن جشوادغان (حاشيه: و كان يقال له ايضا سور) بن سحره (ح: يسحره

(ح: قرحين) بن حمر (ح: حبر) بن رسود (ح: وسود

35کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بود از سوى مادر، چون بنى اسرائيل يحيى را و زكريا عليهما الّسلم را بكشت، بخت النصر را آنجا فرستاد، تا 1يامين [
ايزد تعالى بخت النصر را و مردان سيستان را بمردى اندر كالم خويش ياد كرد و گفت جّل قوله خون ايشان باز آورد، و

تعالى عبادا لنا اولى بأس شديد، چون اين آيت بيامد سادات و بزرگان عرب از مهاجر و انصار عجب كردند كه چگونه 
اّمتى ستغلب عليها، فخر كرد بسيستان و بروزگار اسالم مردان بودند تا ايزد تعالى ايشان را بستود، پيغامبر (صلعم) گفت اّن 

ايشان، و بزرگترين فخرى شهر سيستان را كالم خدايست و قول رسول صّلى اهللا عليه و آله.

]2اكنون ياد كنيم سبب آتش كركوى [

] 3ريكى و پتياره [بو المؤيد اندر كتاب گرشاسب گويد كه چون كيخسرو به آذربادگان رفت و رستم دستان با وى، و آن تا
]4ديوان بفّر ايزد تعالى بديد كه آذر گشسب [

__________________________________________________

-باح) بن رسسك (ح: زشنك- اروب) بن باح (ح: تاج-اوث- اوب-راسود) بن اور [؟] (ح: اورث- [ ()] سوذان
-وندح) بن رعر (ح: ذعر-ونديج-بح (ح: ويذيح ونديحاربس؟) بن وبد-رشيك) بن ارس (ح: راس- رشنك-ريسنگ

1ميشو) بن نوذر بن منوشهر (س - نودراحاه) بن منسواغ (ميسوا- بودارجاه-رعرا؟ رحرا) بن بودراحاه (ح: بوذرراجاه- عرا
)618-617ص 2ج 

] كذا و الصحيح (بن يامين) ..1[

هاى همان شهر هم و نام يكى از دروازه-شهر زرنگ براه هرات] كركوى و كركويه نام محلى بوده است در سه فرسنگى2[
بوده كه از آن بسوى كركوى ميرفتند (اصطخرى).

] پتياره در اصل لغت پهلوى پتيارك است بمعنى بال و مصيبت و دواهى و اينجا درست بمورد آمده است.3[
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و محل آن بقولى شهر شيز يا گنزه نزديك آتشى بوده خاص سواران و جنگيان- ] آذر گشسب، بمعنى آتش اسب فحل4[
درياچه اروميه بوده و بقولى در حوالى گنجك (گنجه؟) و بنا بشاهنامه در اردبيل در دژ بهمن و بقول ابو دلف مسعر بن 

مهلهل در حوالى جز نق نزديك مراغه و بقول زاد سپرم در كنار درياچه چيچست (ارومى) و بقول بندهشن در كوه اسنوند 
ذربايجان و بتصريح ابن فقيه اين آتش بامر انو شروان از برزه آذربايجان بشيز منتقل شد و در تاريخ قم (نسخه خطى در آ

آقاى خلخالى) گويد ماه جشنسف از آذربايجان به فردجان كه يكى از ديههاى قم است نقل داده شد ... امالى اصلى آن: 
....

36تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی

پيدا گشت و روشنائى بر گوش اسب او بود و شاهى او را شد با چندان معجزه، پس كيخسرو از آنجا بازگشت و بتركستان 
شد بطلب خون سياوش پدر خويش و هر چه نرينه يافت اندر تركستان همى كشت و رستم و ديگر پهلوانان ايران با او، 

سياب گريز گرفت و بسوى چين شد و ز آنجا بهندوستان آمد و ز آنجا بسيستان آمد و گفت من بزنهار رستم آمدم و افرا
او را به بنكوه فرود آوردند، چون سپاه او همى آمد فوج فوج، اندر بنكوه انبار غّله بود چنان كه اندر هر جانبى از آن بر 

ودندى، و جادوان با او گرد شدند واو جادو بود تدبير كرد كه اينجا علف سه سو مقدار صد هزار كيل غّله دايم نهاده ب
] هست و حصار محكم عجز نبايد آورد تا خود چه باشد، بجادوئى بساختند كه از هر سوى دو فرسنگ تاريك گشت، 1[

ون آتشگاه كركويست چون كيخسرو بايران شد و خبر او شنيد آنجا آمد، بدان تاريكى اندر نيارست شد و اينجايگه كه اكن
] گرشاسب بود و او را دعا مستجاب بود بروزگار او، و او فرمان يافت، مردمان هم باميد بركات آنجا همى 2معبد جاى [

شدندى و دعا همى كردندى و ايزد تعالى مرادها حاصل همى كردى.

] كه 3نجا روشنائى فرا ديد آورد [چون حال برين جمله بود كيخسرو آنجا شد و پالس پوشيد و دعا كرد، ايزد تعالى آ
اكنون آتشگاهست، چون آن روشنائى بر آمد برابر تاريكى تاريكى ناچيز گشت و كيخسرو و رستم بپاى قلعه شدند و 

]، و آن قلعه بسوخت و افراسياب از 4بمنجنيق آتش انداختند و آن انبارها همه آتش گرفت چندين ساله كه نهاده بود [
] و ديگر كسان بسوختند و قلعه ويران شد، پس كيخسرو اين5خت [آنجا بجادوئى بگري

__________________________________________________

] علف، يعنى مطلق خوردنيهاى انسان و چار پايان كه امروز آذوغه گويند.1[
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و آتشكده و غيره.] معبد جاى تركيبى است كه اسم مكان فارسى از آن بيايد مانند آتش گاه و آتش جاى2[

] در اصل: اوارد.3[

] چندين ساله الخ صفت (انبارها) ست كه بعد از فعل در آمده است.4[

] اينجا در حاشيه با خطى بسيار بد و الحاقى اين شعر نوشته شده و در متن هم راده گذاشته شده است:5[

اين شعر و نظاير آنرا اعتماد السلطنه در سر افراسياب نامد راست گفت رستم مگر يد و بيضاست و عجب اينست كه
اند و ظاهر است كه اين شعر و اند بوى اقتدا نمودهپاورقى روزنامه ايران جزء متن قرار داده و سايرين هم كه از آن نقل كرده

معنى ميباشد،نظاير آن الحاقى و بى

37کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]، و آن آتش گويند آنست، آن روشنائى كه فراديد، و  2] آن شارستان سيستان بكرد و آتشگاه كركويه [1نيمه [بار بيك
گبركان چنين گويند كه آن هوش گرشاسبست و حّجت آرند بسرود كركوى بدين سخن:

]3(بيت [

فرخت بادا روش            خنيده گرشاسب هوش

نوشجوش            نوش كن مىهمى برست از 

]            بافرين نهاده گوش4دوست بدا كوش [

] و دوش5هميشه نيكى كوش            دى گذشت [

]6شاها خدايگانا            بافرين شاهى [

__________________________________________________

اند.اصل چنين بوده (اين بار نيمه شارستان) و با مركب الحاقى كلمه (بيك) و (ان) را بر آن افزوده] در 1[

] عبارت (آتشگاه كركويه) متمم جمله قبل است چه قبال ميگويد كه آنجا معبد جاى گرشاسب بود نه آتشگاه و معلوم 2[
خته است.ميشود كه كيخسرو بواسطه پديد شدن روشنائى در اينجا آتشگاه سا
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] كذا ...3[

] ظاهرا (بداگوش) با كاف فارسى بايد باشد يعنى (به آغوش) چه آگوش و آغوش يكيست و بداگوش از قبيل بدان و 4[
بداو و بدين ميباشد بمعنى به آن و به اين و غيره ....

] كذا و بايد (گذشت) باشد چه درين كتاب ذالهاى معجمه را مطلقا بى نقطه نوشته است.5[

تن) و قرائت صحيح آن چنين باشد:- ] بعقيده من بايد وزن اين شعرها: (تناتنن تن6[

فرخته باذا، روش. خنيذه گرشسپ، هوش. همى پر است از، جوش. انوش كن مى، انوش.

دوست بذا ... آگوش. به آفرين نه، گوش. هميشه نيكى، كوش. كه دى گذشت و، دوش. الى آخر.

اب و هجاها شده است. بعالوه كلمه (نوش) به تنهائى در فارسى قديم يا پهلوى ديده نشد و كه در اين صورت رعايت اسب
اند مرگ كه از تركيب (ئوش) بمعنى مرگ كه بعدها هوش شده و از الف و نون نفى ساختهئوش) است يعنى بىاصل آن (ان

روش در مصراع اول هم - ان باين معنى استبزى و انوشه رو و (انوشه) صفتى از انوش ميباشد. يعنى (جاودانه) و انوشه
بمعنى (نور) و فروغست و روشناى اسم مكان از (روش) و (ناى) و روشن اسم مصدر از هموست، خنيده بضم اول بمعنى 

نافذ و منتشر و طنين افكنده در جهان و زير سقف آسمان است.

38کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

شرط ما اندر اول كتاب آن بودست كه انساب بزرگان كه نام ايشان ياد كرده شود باز گوئيم و بزرگترين كسى اندر دنيا و پس
آخرت محمد مصطفى عليه الّصالة و الّسلم بود، و چون روزگار اسالم ياد كنيم ابتدا ازو بايد گرفت، پس ابتداء بحديث او  

ردد و باللَّه الّتوفيق.كنيم تا اين كتاب بياد كرد او عزيز گ

پيش ابتداء كار اسالم آمد مولود مصطفا عليه السلم باز گوئيم كه هيچ فخرى سيستانرا بيشتر از آن نيست

د مصطفا عليه الّسلم گويد تا بكعب االحبار [2] روايت [1و بدو [ ثنا و اخبرنا، اندر كتاب مولود محّم ]، اما ما 3] حّد
االنصارى گويد از پدر خويش كه ما هيچ كسى نديديم كه او صفت -ايم، اما سعيد بن عمروشرط تطويل بر افكندن كرده
] 5] بهتر دانست و ديده از كعب االحبار، و بيشترين سبب اسالم ما از پيش ديدار مصطفا [4پيغامبر عليه الّسلم ناديده [

ت او و اخالق او و (صلعم) از خبرها و روايتها بود كه ما را كعب كردى از حديث او از پيش مبعث او، چنانكه خاتم نبّو
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] بديديم، باز سال و ماه و روز و ساعت مرگ او (صلعم) ما را بگفت، 6صورت او پيش از ديدار او بگفته بود، و آنچه [
و آن شب كه مصطفا (صلعم) فرمان يافت ما با كعب بشهرى بوديم، كعب نخفت و همه شب همى

__________________________________________________

] در اصل، روى باء (بدو) فتحه و بعد جزم وزير واو كسره دارد. ولى با مركبى تازه است و مراد (به دو) ميباشد.1[

ثنا و اخبرنا] «2[ يعنى روايت معنعن.» روايت حّد

م آورد و روايات كثير در هر ] در اصل: االخبار و صحيح كعب األحبار است و وى يكى از احبار يهود بود كه اسال3[
چيز از وى نقل شده و شيعه روايات وى را استوار ندارند.

األحبار است و وى -و هم تا ديده خوانده ميشود و ظاهرا ناديده صحيح است، زيرا صحبت كعب- ] هم ناديده4[
ان شد اما او را نديد، وفات او در پيغمبر را نديده بود كعب األحبار در اول بر دين جهودان بود، در زمان رسول صم مسلم

تاريخ گزيده).-سنه اثنى و ثالثين بود

] يعنى پيش از ديدار مصطفى.5[

اند.] در اصل (وجه بديديم) بوده الف و نون بدان الحاق كرده6[

39کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] دوش از تو عجب ديديم، بگريست و گفت 1يد، بامداد گفتيم يا با اسحاق [آمد و بآسمان مينگر بيرون شد و باز در مى
بودنى بود و پيغمبر ما عليه الّسلم اندرين شب رفت كه درهاء بهشت گشاده بود رفتن او را، و اندر زمين ما جاى بزرگوارتر 

]، تا ابو بكر الّصديق 2او را بديدم [نيست زان جايگاه كه او را كنار گيرد، مرا ازو عجب آمد، او بازگشت و من رفتم تا 
رض اندر گذشت، بروزگار عمر رض بمدينه آمد، نزديك او شدم سالم كردم مرا بدانست و نزديك كرد، مردمان را خبر 

ميگفتم ز آنچه زو شنيده بودم، مردمان عجب كردند، گفتند او اين بجادوئى گفت، كه همه همچنان بود كه وى گفته بود، او 
] خرد بيرون آوردند 3ان بشنيد گفت: اهللا اكبر اهللا اكبر بخداى تعالى كه من جادو نيم، باز فرمان داد تا سفطى [سخن مردم

از درّه بيضا قفلى از زر سرخ بدان بر نهاده مهر كرده، مهر بر گرفت و قفل بگشاد، حريرى سبز بيرون كرد گفت: اينك 
يم يا ابا اسحاق اكنون بر ما خوان اين صحيفه، و ابتداء حال او تا انتها ] صلعم من از اينجا گفتم، باز گفت4صفت مصطفا [

د را بيافريند جبرئيل را  ما را بر گوى، گفت چنين كنيم انشاء اهللا، ايزد تبارك و تعالى چون خواست كه سّيد ولد آدم محّم
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] كه اكنون قبر اويست و آن 5يگاه [فرمان داد تا از قلب زمين يك قبضه بيضا كه نور و بهاء زمينست بر گرفت بدان جا
]، بماليد تا چون درّه بيضا گشت، باز بهمه جويهاء بهشت آنرا بشست و و اندر 8] بسرشت [7] قبضه بآب تسنيم [6[

آسمانها و زمينها بگردانيد و بدرياها تا همه ماليكه را معلوم گشت فضل مصطفا

__________________________________________________

الحاقى است.» اسحاق«] الف 1[

] ظ: من رفتم و او را نديدم يعنى كعب را.2[

] سفط: بفتح سين وفا جوال و جامه دان و سبد رخت، جمع اسفاط، معّرب سبت و سبد فارسى.3[

] در اينجا هم در حاشيه اين شعر با همان خط مذكور با قيد راده نوشته شده است باين شكل:4[

صلو على روح نبى المصطفا            انبى الهاشمى االبطحى المجتبا!صلمو

] با مركب ديگر تازه روى (جايگاه) لفظ (برد) نوشته شده.5[

اند.] در اصل (آن قبضه) بوده آنرا تراشيده و با مركب تازه اصالح كرده6[

نوشته شده.] در حاشيه مقابل (تسنيم) با خطى كهنه و نستعليق (جوى بهشت) 7[

] با مركبى ديگر و خطى زشت (بسريشت) شده است.8[

40کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]، آدم از ميان 2] آدم صلوات اهللا عليه، چون آفرينش آدم تمام كرد و روح اندرو موجود آورد [1عليه الّسلم بيش از [
] خويش آوازى بشنيد، گفت: سبحانك بار خدايا اين چيست؟ ايزد تعالى گفت يا آدم تسبيح خاتم االنبياء و سّيد 3جبّلت [

اق من كه بهيچ جاى وديعت نكنى آنرا مگر بپا كان و پاكيزگان، آدم گفت پذيرفتم ولدك من المرسلين، بپذير آنرا بعهد و ميث
د صلعم بدايره غّره جبين آدم صلوات اهللا عليه پيدا بود چون خورشيد بدوران [ ] فلك، و آدم 4اى بار خداى، پس نور محّم

ا را بفرم ا نزديك گردد طهارت كردى و عطر بكار بردى و حّو ودى تا همچنان كردى تا يك راه شيث چون خواستى كه بحّو
ا را گشاده شد، و رحمت ايزد تعالى ايشان را اندر گرفت، 5پدر انبيا (ع) موجود گشت [ ]، آن روز جوى بهشت آدم و حّو
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ا را هر روز  ا بديد شاد شد، و حّو تا خويشتن بدان آب بشستند و زان بخوردند، بامداد آدم نگاه كرد آن نور بر روى حّو
ا انس گرفتند. آدم (ع) بدو هيچ تقرب [مرتبه ز  ] نكرد و فريشتگان 6يادت گشت، تا مرغان هوا و ددان و حيوان همه بحّو

هر روز بسالم و تهنيت او همى آمدند، و آب تسنيم همى آوردند تا از آن خوردى، تا خلقت شيث تمام گشت جداگانه، 
ور مصطفا صّلى اهللا عليه بميان جبين او پيدا آمد، ايزد تعالى كه با او هيچ فرزند ديگر نبود تا از مادر جدا گشت، و ن

فزود همى بر فزود، تا حجابى از نور ميان او و آن ابليس ملعون بر آورد پانصد ساله راه، و آن نور هر چند شيث مى
]7بآسمانها بر شد، و هر ملك كه ديد همى گفتند كه نور مصطفاست [

__________________________________________________

] بعد از كلمه (از) و قبل از (آدم) چيزى تراشيده شده و معلوم نيست.1[

] يعنى: بوجود آورد.2[

] اين كلمه تراشى خورده و باين شكل (جّلت) افتاده و معلوم ميشود در اصل (جبّلت) بوده بمعنى خلقة و طبيعة و 3[
اند.معلوم نيست از چه معنى آنرا تراشيده

] اينجا هم در حاشيه شعريست باراده كه از همان الحاقيهاست:4[

چون نور رخت از همه رو ظاهر و پيداست            ذرات جهان را بوالى تو توالست

] يعنى نطفه شيث در رحم مادر موجود گشت بقرينه بعد.5[

] تقرب را بمعنى مقاربت و نزديكى شوى بزن آورده است.6[

اند:در حاشيه نوشته و الحاق كرده] باز7[

بنور هدايت چراغ زمينى            برفعت فزونتر ز هفت آسمانى

41کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

نزديك ] رسيد و گاه رفتن آدم آمد، دست شيث گرفت و او را ب2] شيث بحد بالغت [1صّلى اهللا عليه و سّلم، چه [
ترين جاى، ] آنرا مگر بپاك3حوض اعظم برد و گفت اى پسر اين نور كه تو دارى وديعت ايزدست نزديك من كه نگذارم [

] آمد با 4چه بمردان چه بزنان، باز گفت بار خدايا فريشتگان فرستى تا بر شيث گواه كنم، جبرئيل عليه السلم اندرون [
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مى از قلمهاى بهشت و سالم كرد و گفت يا آدم اينك قلم بهشت و حرير، و اين هفتاد هزار فريشته با حريرى سفيد و قل
بايد كه خود چندانك بنويسى مداد دارد، برين حرير بنويس چنانكه بر تو نبشتند، آدم عهدى نبشت بر قلم را دويت نمى

رد و بجبرئيل وديعت نهاد آن شيث، و خداى را و فريشتگان را گواه كرد و بر نبشت و بخاتم جبرئيل صلوات اهللا مهر ك
]، و اندر وقت دو حّله آوردند از بهشت بنور و رنگ خورشيد، و بر شيث پوشيدند بفرمان بارى تعالى، و محوايلة 5عهد [

ا مانست جبرئيل عليه السلم خطبه بخواند و مالئكه گواه بودند، ولّى [ ] 6البيضا را ايزد تعالى بزنى بوى داد كه راست بحّو
د سبز گرد محوايله اندر گرفت، و بقدرت بارى تعالى باز محوايله از شيث بار گرفت [آدم علي ] 7ه الّسلم بود، و قبه از زمّر

د عليه السلم زى تو آمد، ايزد تعالى آن قّبه از چشم  و اندر وقت از هر جاى ندا شنيد كه هنيئا هنيئا يا بيضا نور محّم
چ كسى زان سو نتوانستى نگريست از نور بسيار كه چشم وى نابينا گشتى اندر مردمان و از شياطين اندر حجاب كرد كه هي

] انوش بزرگ شد شيث9] انوش را بياورد و آن نور اندر جبين او بديد، شاد شد. چه [8وقت، چون بيضا [

__________________________________________________

شده است.] بمعنى (چو) و اين معنى در اين كتاب مكرر1[

] بالغت را بمعنى بلوغ آورده است.2[

] در اصل (نگدارم) بى نقطه است.3[

] در اصل (اندرون آمد) بوده تراشيده و (اندر وقت) كرده با مركب ديگر و تازه.4[

] از عهد هم خوانده ميشود.5[

] ظ: مراد آنست كه آدم ولى آن داماد و عروس بود.6[

زاء معجمه.] در اصل (باز گرفت) با 7[

).164ص 1] طبرى گويد ما در انوش: خروره خواهر شيث است (طبرى چاپ بريل ج 8[

] چه بجاى چو و چون مكرر درين كتاب آمده است.9[

42کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:
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] زنى اختيار كرد چنانكه فرمان 2بير [دويرد] [] 1آن وديعت به انوش سپرد، و انوش بقينان و قينان بمهالئيل و مهالئيل [
ه و بار بر گرفت و اخنوخ كه ادريس بود بيامد و آن نور بر جبين او پيدا [ ]، همان وصّيت و عهد بدو 3بود نامش اجّر

بيامد و ] را لمك] [از او بيامد و متوشلخ5] را بزنى كرد و متوشلخ [4سپرد و او بپذيرفت [و] بروحا را بزرگوارتر زنان [
ت بود، قينوش بنت بركائيل بن محوائيل را بزنى كرد نوح صّلى اهللا عليه و سّلم ازو بيامد و آن نور  لمك مرد بزرگوار با قّو

پيدا، لمك آن عهد بنوح پيوسته كرد و او قبول كرد عمريّه را بزنى كرد زنى بزرگوار مؤمنه صالحه بود، سام از و بيامد و نور 
لم بدو سپرد و آن مصطفا صلى اهللا ع ليه بر او پيدا، نوح آن نور بوى وديعت كرد و او بپذيرفت و تابوت آدم عليه الّس

د سبز، و زنى بدو دادند از دختران ملوك، چنان زنى   تابوت از درّه بيضا بود، و آنرا دو در بود از زر سرخ و دو بند از زمّر
] تابوت و نور بدو نظير نبود، ارفخشد از و بيامد و نور بياورد [سامكه اندر همه عالم او را نيز بحسن و جمال و پاكيزگى 

] را بزنى كرد و عابر ازو بيامد و او هود الّنبى بود صلوات اهللا عليه، نور بياورد 6سپرد و او قبول كرد، و ارفخشد مرغانه [
ار هالك كند و [ارفخشد] تابوت و نور پدر بدو سپرد و از هر جاى ندا بر آمد كه اين نور مصطفاست كه بتان بشكند و كّف

]8] ازو بيامد و از فالخ شانخ و از شانخ [7و او قبول كرد، ميشاخا را بزنى كرد فالخ [

__________________________________________________

] در اصل (مهائيل) بوده با مركب ديگرى اصالح شده.1[

تراشيده شده و كلمه اولى آن بطوريكه باقيمانده (بير) است كه مصححى آنرا ] در متن بعد از مهالئيل دوم سه كلمه 2[
- قلم زده (نيز) كرده و عبارت چنين شده (مهالئيل نيز زنى اختيار كرد) انساب مزبور را مسعودى چنين نقل كرده است:

ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن ابراهيم بن تارخ و هو آذر بن ناخور بن ساروغ بن ارعوا ابن فالغ بن عابر بن شالح بن 
چاپ ليدن).80ص -متوشلخ بن اخنوخ بن يرد بن مهالئيل ابن قينان بن انوش بن شيث بن آدم ع (التنبيه و االشراف

] بعد از (پيدا) روى كلمه با مركب تازه لفظ (بود) اضافه شده است.3[

] روى لفظ (زنان) لفظ (را) با مركب تازه اضافه شده.4[

اينجا چيزى افتاده است. و اقل عبارت محتمله در متن بين هاللين قرار داده شد.] 5[

] مرغانه و مرنهانه و مرخانه هر سه خوانده ميشود.6[

] فالغ و فالع، ضبط است.7[
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] در تواريخ كه بنظر رسيد (شانح) درين انساب ديده نشد و جمله (و از شانح) در حاشيه است8[

43خ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاري

ر را بزنى كرد و خليل 3] و از ناجورا تارخ و از تارخ آذر [2] و از اشروع ناجورا [1ارغوا و از ارغوا اشروع [ ] تا بنت ثّم
دنيا پر ابراهيم صلوات اهللا عليه بيامد، و اندر وقت مولود ابراهيم دو علم پديد آمد يكى بمشرق شد و ديگر بمغرب، همه

نور شد، نورى سوى آسمان چون عمودى بر شد چنانكه آوازى از آن همى آمد، مالئكه بديدند و گفتند بار خدايا اين 
- چنانكه آدم را (ع) بود-چيست، آواز آمد كه نور محّمدست صلوات اهللا عليه و باز ابراهيم را (ع) حجاب برگرفته شد

مت انبيا عليهم السلم امتى نديد بزرگوارتر از امت مصطفا صلوات اهللا عليه، خواست  از پيش، تا بديد همه بنى آدم را و از ا
] صلوات اهللا عليهما و دون اين هيچ حبيب نيست، من او 4حبيب من [- يا خليل- كه بپرسد، ندا آمد كه اين محّمدست

د، و تو واو اندر درجه برتريد و من نور را ياد كردم پيش از آفرينش آسمان و زمين و پدر او آدم آن روز ميان گل و روح بو 
او بتو پيوسته كنم و از تو باسماعيل صلى اهللا عليه و سّلم، و كرم و خير و بزرگوارى را فرمودم تا با او همراه باشند. ابراهيم 

قع بود تا ساره را خبر كرد بدانچ ايزد تعالى او را نمود و ساره طمع اندر نور پيغمبر صّلى اهللا عليه كرد و هميشه  آنرا متّو
هاجر بيافت، چون اسماعيل بيامد و نور بياورد ساره غمناك گشت و بگريست از غيرت و گفت يا ابراهيم چه بود كه از همه 

زنان من بى فرزند ماندم، ابراهيم عليه السلم گفت غم مدار كه ايزد تعالى وعده خويش تمام كند، همچنان غمگين بود تا 
بياورد و بزرگ شد. چون ابراهيم را وقت رفتن آمد ازين جهان، تابوت آدم بياورد و فرزندان را جمع  اسحاق را عليه السلم

كرد و آن روز شش پسر بودند و هر پيغامبرى را اندر آن تابوت خانه بود، گفت سر باز كنيد، سر باز كردند و نگاه كردند 
د مصطفى عليه الّسالم بود، و انساب همه پيدا  همه خانهاء [ولد] ابراهيم عليه الّسالم اندر آن بديدند ب آخر همه خانه محّم

د صّلى اهللا عليه اندر خانه بود از ياقوت خمرا و نماز هميكرد و از  كرده كه از كه باشد و بكدام نسل باز گردد، و محّم
دست

__________________________________________________

] طبرى و مسعودى (ساروغ).1[

] طبرى ناحور با حاء حطى.2[

] بتصريح مورخين آذر و تارخ يك نفر است.3[
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] درين كتاب گاهى بين صفت و موصوف يا اسم و كنيه يا اسم و لقب اشخاص جمله يا اسم يا فعلى معترضه در مياورد 4[
مثل (اين محمدست، يا خليل، حبيب من).

44، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن

ل من تبعه من اّمته من المؤمنين و او ابو بكر الصديق بود، و بر يسار  راست او مردى كهل مطيع، بر جبين او نبشته: هذا اّو
] پشت او 1او فاروق، بر جبين او نبشته: فرق من حديد ال تأخذه فى اهللا لومة أليم و اين عمر بن الخطّاب بود، و ز پس [

ان بود، و ز پس او علّى بن ابى طالب بود ذو الّنورين بود نبشت ية و لبّ الخلفاء و اين عثمان عّف ه بر جبين او: يا زين البّر
ه المؤيّد بالنصر عند اهللا تعالى و پيرامن وى مهاجرين  شمشير كشيده بر گردن نهاده بر پيشانى او نبشته: هذا اخوه و ابن عّم

چنان تابان باشد كه خرشيد اكنون بدار دنياست. پس ابراهيم عليه السلم اند نور حوافر ستوران ايشان و انصار، و گفته
د صّلى اهللا  فرزندان را گفت نيك نگاه كنيد تا انبيا بكى پيوستست از شما، پس نگاه كردند همه باسحاق پيوستند، مگر محّم

گفت بّخ بّخ هنيئا لك يا بنّى ايزد عليه جداگانه باسماعيل پيوست، و اندر وقت نور پيدا شد بر جبين اسماعيل، پدر او را
س ترا خاصه كرد بدين نور بزرگوار [ ] پدر [بدو] داد و او قبول كرد، پس هاله ] خاتم انبيا، و عهد [و تابوت2تعالى و تقّد

كرد ] از او بيامد و نور بياورد، چون بزرگ شد اسماعيل [عهد] بدو سپرد، او قبول  3را دختر حارث را بزنى كرد و قيدار [
] بود، خواست كه باختيار آن نور بولد اسحاق عليه السلم پيوسته گرداند و 4و تابوت بدو سپرد، و قيدار ملك خويش [

] اندر نفس او بنمايد و آخر آن باشد كه ايزد تعالى خواهد.5ايزد تعالى خواست كه او را بسيار عجايبها [

__________________________________________________

] درين كتاب تا آنجايى كه رسم انشاء آن تغيير يافته و تاريخ بسنه ثمان و اربعين و اربعمائه رسيده است، غالبا كلمات 1[
زان و نظاير آن) - زو- زين- اكنون و غيره) را بقاعده شعرى مخفف ساخته و همچون (وز- از ان- از او-ازين-(و از

نوشته،

] در اصل: و خاتم انبياء.2[

] برخى كتب قديمه عرب او را قيذر و قيذار با ذال معجمه مينويسند، و در سلطانيه جائيست كه بقبر قيدار نبى 3[
معروفست.

] كذا و معنى آن معلوم نشد و ظاهرا (ملك خاندان خويش ...) و يا (قيدار ملك، خويش دوست بود)؟ ..4[
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ى افزوده است و اين رسم در نظم و نثر متقدمان بسيار ديده ] غير از اين مورد باز هم جمعهاى عربى را جمعى فارس5[
ميشود (رجوع شود بمقدمه).

45کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

(قصه قيدار الملك بن اسماعيل اندر حديث نور مصطفا عليه السلم)

بود كه هيچ پادشا را نبود صيد كردن كه هر چه بديدى خواستى بكمند گرفتى و قيدار پادشاه بود و او را هفت خصلت
] چنان سوار هرگز نبود، و چهارم 2]، و تير انداختى كه هرگز يك چوبه تير خطا نكردى، سديگر [1خواستى مكابره [

ت او هيچ كس از آدمى نبود و پنجم بدالورى او هيچ مرد نبود و ششم بسخاوت او نبود و ت زنان بقّو هفتم كسى را قّو
داشتن چون او را نبود، دويست دختر بزنى كرد از ولد اسحاق عليه السلم كه مگر آن نور بيكى پيوسته گردد، نگشت، و 
دويست سال او را عمر بر آمد كه هيچ فرزند نيامد، آخر روزى بصيد رفت و از آنجا باز گشت، و حوش و طيور و سباع 

د ديد به يك جا جمع شده او را عجب آمد، بيك آواز او را گفتند بزبانهاء فصيح بسخن آدمى كه چرا انديشه نور محّم
مصطفا عليه السلم ندارى، [و] وديعة [و] وصّيت كه پذيرفته تمام نكنى و چند عمر گذاشتى ببازى مشغول گشته، قيدار 

يدا گرداند كه چه بايد كرد، پس چند روز بر آمد بخانه شد غمگين و سوگند خورد كه طعام و شراب نخورم تا ايزد تعالى مرا پ
و هيچ نخورد، اندر ميان هامونى نماز همى كرد، كه فريشته همچو آدمى نيكو روى با لباس از هوا آمد و بدو سالم كرد، و 

ات دنيا3قيدار سالم جواب داد، پس فريشته او را گفت يا قيدار چندين مملكت و شهرها راندى [ ] و بشهوات و لّذ
د مصطفا را ادا كنى؟ و بدانك آن اندر ولد اسحق نخواهد بود،  مشغول بودى، وقت نيامد كه عهد را تمام كنى و نور محّم
س قربانى كنى و از او در خواهى تا ترا پيدا گرداند، اين بگفت و همچنان بر  اما اكنون ببايد رفت و خداى را تعالى و تقّد

] از كباش ابراهيم عليه 4ايگاه شد كه اسماعيل را مولود بود، هفتصد كبش اقرن [آسمان بر شد، قيدار اندر وقت بدان ج
السلم قربان كرد

__________________________________________________

يعنى اگر خواستى صيد را بكمند گرفتى و اگر خواستى بزور بازو.-كابره غالبه (منجد)- ] مكابره بطور غلبه1[

م 2[ بمعنى سوم يا سومين در حالتى  » سديگر«از هفت خصلت و همه جا با اين امال بدون هاء نوشته و گاهى ] يعنى سّو
كه مضاف است آمده مثل روز سديگر و سال سديگر.
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] شهر راندن و مملكت راندن در اين كتاب مكرر آمده، بمعنى مجازى از قبيل كام راندن.3[

] اقرن ما له قرنان (منجد).4[

46خصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه ت

و هر قربانى كه بكرد آتشى سرخ از هوا اندر آمد و آن قربان را بهوا برد، پس از هوا بانگ آمد كه بس كن يا قيدار كه 
مايد كه خداى تعالى دعاء تو مستجاب كرد و قربان تو قبول كرد، برو اندر زير درخت وعد بخسب، تا بخواب اندر ترا بن

چه بايد كرد، قيدار اندر زير درخت شد و بخفت، بخواب اندرديد كه كسى آيد و او را گويد كه اين نور كه تو دارى ايزد 
] از پاكيزگان و دختران عرب، از دخترى كه 2] كه برسد بجاى ديگر مگر [1تعالى همه نور ها را از اين آفريد و نخواهد [

] و اندر ساعت رسوالن فرستاد بهر جاى كه طلب كنند دخترى  4يدار شد شادان گشت []، قيدار ب3نام او غاضره بود [
كه نامش غاضره است، و بدان صبر نكرد و خود بر نشست و شمشير كشيده و طلب همى كرد تا برسيد بنزديك ملك 

زنان آن زمان، او را بزنى  جرهم و او از ولد دهل بن عامر بن يعرب بن قحطان بود و او را دخترى بود غاضره نام نيكوتر 
] خويش برد، حمل از او بغاضره آمد، ديگر روز قيدار اندر روى غاضره نگاه كرد و نور آنجا ديد شاد 5كرد و بپادشاهى [

شد. و تابوت آدم عليه السلم او داشت، ولد اسحاق او را همى گفتند كه تابوت ما را دهيد كه نور خود شما داريد بس كند 
اندر ولد ماست، و او نميداد، گفت پدرم وصّيت مرا كردست، تا روزى برفت كه تابوت بگشايد گشاده نگشت ] و انبيا 6[

و از هوا آواز آمد كه بيش اين تابوت بدست تو نگشايد كه تو وصّيت خويش تمام كردى، تابوت ابن عّم خويش را يعقوب 
د  ]7الّترنقى [را ده كه آن بدست او گشايد و او اسرائيل است. و ابو محّم

__________________________________________________

بوده و بعد اصالح شده است.» بخواهد«] در اصل 1[

بوده ...» كر«] در اصل 2[

] بود، با خطى قديم در باالى اسم غاضره الحاق شده.3[

اده گذاشته شده است،] در حاشيه اين شعر بهمين امال با خطى كه قبال اشاره شده نوشته شده و ر 4[

سحر كرشمه وصلش بخواب ميديدم            زهى مراتب خوابى كه به زبيداريست
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كه عينا همين كلمه » پاتخشاهيه«] پادشاهى بمعنى مملكت و كشور درين كتاب مكرر آمده است و در زبان پهلوى هم 5[
و استعمال شده است.است هم بمعنى معروف آن و هم بمعنى كشور و مملكت هر د

اند ولى پيداست كه صحيح است.خط زده» بس كند«] در متن روى 6[

ينسب اليه ابو «القاف -قال فى معجم البلدان ذيل باكسايا و ترقف بفتح الفاء و ضم» ترقفى«] كذا ... و ظاهرا 7[
».267او 268ى سنه محمد العباس بن عبد اهللا بن ابى عيسى الترقفى الباكسائى احد ائمة الحديث توف

47کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

س بود و آخر همه كس بيرون آمدى و پيش از همه  1چنين گويد كه او را بدان [ ] اسرائيل خواندند كه او اندر بيت المقّد
ر مسجد نهان شد تا اين كه همى  ]، زان عجب داشت اند2كس اندر شدى چون اندر شدى همه چراغها ديدى فرو كرده [

كند، چون زمانى بود آن كس را بيافت و بگرفت و بر ستونى بر بست تا مردمان بامداد اندر آمدند و او را بديدند يكى 
] يعقوب نهادند زيرا كه آن جّنى را اسير كرده بود.4] نام اسرائيل بر [3جّنى بود نام آن قيد، آنك [

ببايد سپرد كه نزديك من كه تابوت، اسرائيل را ده، غاضره را گفت ناچار اين وديعت مىپس چون قيدار را فرمان آمد
]، بر 5امانتست اگر من برفتم [و] پيش از آمدن ترا غالمى آيد او را حمل نام كن، پس تابوت بر گرفت كه بكنعان برد [

] يكى بانگ  6و را برگرفت، پس تابوت [دوش بر نهاد، به يك ساعت از بركت آن تابوت نزديك كنعان برسيد و زمين ا
د صّلى اهللا عليه  كرد، يعقوب عليه السلم گريان گشت كه آن نور با او نديد، گفت يا ابن عم چه بود ترا؟ گفت نور محّم

] غاضره را، يعقوب گفت 7بدادم نور از من بشد، يعقوب گفت بفرزندان اسحاق دادى، گفت نه باألعرابّية الجرهميه [
] اينت بزرگ شرف مصطفا صّلى اهللا عليه كه نبود مگر اندر عربيات طاهرات، يا قيدار بشارت8[بفرزندان

__________________________________________________

1] نون بدان و الف اسرائيل تراشيده شده و بعد نوشته شده است. (براى تسميه اسرائيل وجوه ديگر هم هست) ط: ج 1[
يسرى بالليل و يكمن بالنهار و لذلك سمى اسرائيل.، فكان 359ص 

] فرو كرده بمعنى خاموش شده است.2[

] انك يعنى آنجا يا انگه ... آنك در الفاظ قدما از اسماء اشاراتست چنانكه در اشارات نزديك (اينك) و دور (آنك)  3[
گويند.
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پيش زهره زهر استبنوك آن قلم سيمگون اشارت كرد            بگفت آنك در

(عمعق لباب االلباب جلد دوم)

اند.در اصل كتاب بوده و آنرا تراشيده» بر«] لفظ 4[

] اصل نسخه، بود.5[

] ظ: قيدار.6[

] متن: باألعربية.7[

مصححى آنرا زايد پنداشته و » اينت«خط خورده است ولى ظاهرا صحيح است و بمناسبت كلمه » بفرزندان«] در متن 8[
در هر مورد بدون رعايت مخاطب در كلمات قدما مستعمل ميباشد و مراد » اينت«زده است در صورتى كه كلمه خط

آنست كه يعقوب بفرزندان خود اين جمله را گفت.

48کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

او بزمين حرم اندر، چگونه دانى؟ گفت درهاء آسمان گشاده ترا كه ترا دوش پسرى بزرگوار آمد، قيدار گفت تو بزمين شام و 
د مصطفا را صّلى اهللا عليه ايزد تعالى از آن موجود دارد [1ديدم [ ]، بدانستم كه 2] و آن نور تا بآسمان بر شده كه محّم
ه و مقام و3حال [ جايگه خانه ] بودست اندر عالم جهت او، پس چون حمل بزرگ شد قيدار دست او گرفت تا او را مّك

] رسيد ملك الموت اندر صورت آدمى پيش او آمد و سالم كرد و گفت كجا روى يا قيدار،  4بنمايد، چون بكوه ثبير [
گفت اين پسر را مقام و خانه حرام بخواهم نمود، گفت اميد كه خير باشد اما من ترا نصيحتى دارم، دست وى بگرفت و 

ده بيفتاد پيش پسرش. حمل خشم گرفت و گفت پدرم را بكشتى، ملك الموت  روح او از سوى گوش قبض كرد، و قيدار مر 
گفت نيكو نگاه كن كه تا خود مردست يا نه؟ حمل خواست نگاه كند، ملك الموت اندر پيش او بآسمان بر شد، و حمل 

وقت گروهى از بر نگريد هيچكس نديد، دانست كه حال چيست، فرا سر پدر بنشست گريان، ايزد تعالى سبب كرد تا اندر
] اندر نهادند، حمل تنها و 5فرزندان اسحاق عليه السلم فرا رسيدند و قيدار را بشستند و كفن و دفن كردند و بكوه ثبير [

يتيم بماند، ايزد تعالى او را قبول كرد تا بزرگ شد و ملك شد بعّز و شرف، و زنى بزنى كرد از بزرگان قوم خويش بر آن 
] و نبت ازو بيامد و برسم پدر خويش همى بود بجاللت و بزرگى، تا هميسع 6بود، نامش حريوه [جمله كه ايشان را عهد
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ازو بيامد و باز هميسع را ادد بيامد و نامش اندر جهان بزرگ شد و علم و ادب آموخت و فضل كتابت بود او را بر اهل 
انس بدو بود، خواستند كه او را از حسدزمان خويش، و ادد را عدنان بيامد و عدنان بدان گفتند كه چشم جّن و

__________________________________________________

تراشيده شده است.» هر«] در متن قبل از واو لفظ 1[

] مطابق اصطالح اين كتاب يعنى: بوجود بياورد.2[

] در متن زير لفظ حال كسره گذاشته شده است؟3[

» ثبير«اند و غلط است اصل ان الح شده و بثير بتقديم باء موحده بر ثاء مثلثه نوشته] اين كلمه تراشيده شده و اص4[
و ثبير جبل بمكة يقال: اشرق ثبير كيما نغير (صحاح اللغة)«بتقديم مثلثه است. 

] اصل: بثير.5[

).299] مجمل التواريخ: مطا، بنت على (نسخه عكسى معارف جلد اول ورق 6[

49اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ 

] موكل كرد بدو، هر چند جهد كردند بدو بد 1بكشند كه دانايان حكيم گفتند كه بزرگان عالم از اين باشند، ايزد تعالى [
و بهمه وقتى نيارستند كرد، تا با [زا] ز او مّعد بيامد و او را مّعد بدان گفتند كه اندر بنى اسرائيل بسيار حربها و غارتها كرد

مظفر و منصور بود، و مالى او را جمع شد كه هيچ پادشاه را چندان نبود اندر دنيا، باز نزار از او بيامد و او را نزار از آن  
]، ملك و ملك 2گفتند كه معد چون نور مصطفى صلوات اهللا عليه اندر و بديد قربانها بسيار كرد، آخر گفت اگر هيچ [

قربان كنم اندك باشد، لقليل نزر، باز او از قوم خويش چنانكه عهد بود زنى بزنى كرد نامش سعده منست همه پيش اين نور 
] و مضر از او بيامد، و او را مضر بدان گفتند كه هر گه كه او دست بدل بر نهادى هيچكس او را نديدى و سيد همه 3[

و ميثاق بر آن جمله كه گفتيم، و آن نامها اندر ] هر يك بر فرزند خويش نامه همى نبشت بعهد 4عرب او بود، و زين [
] آن 5خانه كعبه همى نهادند از روزگار اسماعيل عليه الّسلم تا آنگاه كه پيل را بمكه آوردند، پس عمر [و] بن الّلحى [

ز فرزند نوميد  ] را بزنى كرد و كزمه را اّم حكيم گفتى، الياس از او بيامد، بعد از آنكه ا6همه تغيير كرد، پس مضر كزمه [
ه [گشته بودند، و الياس هميشه تلبيه كردن حضرت رسول عليه الّسلم مى ] را بزنى  7شنيدى و ميگفتى مردمان را، تا مّخ

] را8كرد و مدركه از او بيامد، و او را مدركه بدان گفتندى كه برسيد بدرجه بزرگ از شرف و فضل، باز مدركه قرعه [
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__________________________________________________

] افتاده است.] ظ: [فريشته1[

] ظ: هرچ.2[

).1100ص 3ج 1] طبرى: سوده بنت عك (بريل سرى 3[

است يعنى و از اين نور و عهد اجدادى ...» و از اين«مخفف - ] وزين4[

امرء القيس بن ثعلبة بن مازن بن ] عمرو بن الّلحى و هو عمرو بن لحى بن حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن حارثة بن5[
پرستى از او بميان قريش و األزد من ولد كهالن بن سبا .... بعد از عام الفيل بر حجاز رئيس و پادشاه بوده است و بت

عرب و حجاز در آمد.

] طبرى: رباب بنت حيدة بن معد. مجمل: احصا بنت اساد (؟)6[

يلى بنت حلوان.] ط: ليلى بنت حلوان و هى خندف. مجمل: ل7[

] ط: سلمى بنت اسد، و بروايتى: بنت اسلم بن الحاف بن قضاعه. مجمل: بنت اسد.8[

50کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

تر ] دخ2]، ... اندر ديد كه مره [1يافت اندر خود خويش [بزنى كرد و خزيمه ازو بيامد، و خزيمه ديرگاه زن نكرد كه نمى
] بزنى 6] كه ام الطّيب گفتندى [5] ريحانه [4] را بزنى بايد كرد، پس بزنى كرد و كنانه ازو بيامد و كنانه [3اّد بن طابخه [

] و نورى بزرگوار ازو پديد آمد و او را قريش گفتند، هر چه فرزندان 7كرد و نضر ازو بيامد، ايزد تعالى او را مختار كرد [
هر چه ازو نيستند قرشى نباشند، و او آن بود كه بخواب ديد.نضر باشند قرشى باشند و

(خواب نضر بن كنانه و او آنست كه او را قريش گفتند)

] بديد آمد و جاى گرفت و برشد تا عنان آسمان و جهان همه شاخ زد و 8و او بخواب ديد كه درخت سبز از پشت من [
جهان پر مردم شد و هر كس از آن شاخى بدست گرفته، تا آن شاخها همه نور گشت باز گروهى ديدم چندانكه همه

] قريش را بپرسيدم، گفتند اگر اين خواب تو ديده، 9بآسمان دنيا همه پر مردم ديدم، چون از خواب بيدار شدم كند آن [
بعّز و كرم و بزرگى مخصوصى گشتى و بجايگاهى رسيدى كه هيچ آدمى را آن
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] ظ اينجا افتادگى دارد: [تا بخواب ...]؟1[

] طبرى و مجمل و كامل: هند بنت عمرو بن قيس.2[

] طابخه لقب عامر بن الياس بن مضر لقبه بذلك ابوه لما طبخ الضب (صحاح جوهرى)3[

] اصل: و از كنانه.4[

]5. ] ط و مجمل ...: بره بنت مّر

كرد.] اصل: او را بزنى  6[

ممتاز؟-] كذا ... ظ: مختار7[

روى سطر اضافه شدست. و اينكه يكباره مؤلف از جمله ماضى بضمير متكلم برگشته است درين كتاب » من«] لفظ 8[
سابقه دارد و اين قاعده در نثر بلعمى و عبارات پهلوى هم ديده شده است.

شده است. كند و كندا بفتح و ضم اول حكيم و فيلسوف و نوشته» دانايان«] در حاشيه با خطى قديم در برابر كندان 9[
دانا و منجم را گويند (برهان) و بقاعده قديم لغتى كه با الف ختم ميشده در حين جمع بجاى آنكه مانند امروز كاف يا يائى 

داآن بوده است.قبل از الف جمع در آورند دو الف را پهلوى هم قرار ميدادند مثل (داناان) و اينجا هم شايد اصل: كن

51کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

بزرگى نبودست، و اندر وقت ايزد تعالى نظرى كرد سوى زمين، فرا مليكه گفت: كيست اندرين زمين اندرين روزگار بزرگوارتر 
بينيم هيچكس كه ترا همى ياد كند اندر زمين مگر يك نور كه سيدا نمىنزديك من؟ و خود بدان دانا ترم. گفتند بار خدايا 

آن وديعتست نزديك يكى از ولد اسماعيل عليه الّسلم، جّبار جّل جالله گفت گواه باشيد يا مليكه كه من او را ببركات 
مصطفا صّلى اهللا عليه برگزيدم و نزديك گردانيدم.

ه و عرب همه او را گشاده شد . و مالك ازو موجود آمد، مالك بدان گفتند كه همه عرب او را اندر فرمان و حرم و مّك
ه و از مّره كالب و از كالب  شدند، و از مالك فهر بيامد و از فهر لوّى و از لوى غالب و از غالب كعب و از كعب مّر
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، و او را قصّى بدان نام كرد [ند]، كه همه باطل دور فكند و حّق نزديك آورد و احك ام همه عرب او كردى، و از قصّى
] و  1قصّى عبد مناف بيامد و او را شرف بزرگ بود چنانك همه ملوك زمين او را هديه و رسول فرستادند و لواء نزار [

الحاج و مفاتيح اصنام بدست آورد، و او را پنج پسر بود و نه دختر، اول پسران هاشم بود و او - كمان اسماعيل و سقاية
] او كرد و همه جهان را خوان او نهاده بود، و هاشم آن نور بياورد، و وصّيت 2ند كه ابتداء ثريد [را هاشم بدان گفت

تان [بپذيرفت و همه مادران ] عرب بودند و همه عهد پذيرفته بودند 3شان تا نزديك حضرت رسول عليه الّسلم پاكان و حّر
] گويد كه هاشم را ايزد تعالى 4كم نبود و بيش بود. واقدى [و عهد را وفا كرده و كابينهاء گران از هزار دينار هيچ كس  

برگزيد و پاك كرد و ماليكه را آگاه كرد كه من اين بنده را از همه

__________________________________________________

] اصل متن: لوانزاده.1[

گوئيم، و اينجا مراد دعوت عمومى است.] ثريد. آبگوشتى كه نان در آن خرد كنند كه ما تريت و تريد  2[

] حره بالضم مؤنث حر، و لقب عمومى خواتين و زنان محترمه قرون تمدن اسالمى بوده و شاهزاده خانمها و دختران و 3[
اند و مؤلف آنرا بفارسى جمع بسته است و لقب حره در قرن چهار و پنج خواهران سالطين و امرا را باين لقب ميخوانده

ك ما وراء النهر و غزنين و خراسان شايع بوده و بعد از آن منسوخ شده است.بين ملو 

] اصل متن: وافدى.4[

52کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ن شد  ] پاك كردم و آن نور اندرو تأثير كرد، تا چون هاللى، بدرى يا كوكبى دّرى اندر جبين او درفشان بود، تا چنا1چيزى [
كه هيچ آدمى و جّنى او را نديد اال ساجد گشت، و خبر او برسيد سوى قسطنطين قيصر بروم، پس رسول فرستاد سوى 

]، بزنى ترا دهم، و او ابا كرد [و] سبب آن نور 2وى كه مرا دختريست كه امروز تا شرق و غرب او را ديگر نيست [
اش [بزرگوار بود، زن نكرد تا ايزد تعالى او را بخواب  ] بن 3اندر بنمود كه سلمى را دختر زياد بن عمرو بن لبيد بن خّد

تان عرب بود چنانكه خديجه بنت خويلد اندر زمان رسول بود، و بكر بود  ار را بزنى كن، بزنى كرد و او از حّر عدى بن الّنّج
يد از بهشت پوشيده و مهد ] بخواب بود بيدار شد حّله د4و با خرد و كمال و جمال، عبد المطلب زو بيامد. و او [

بحّلهاء بهشت آراسته و عبد المطّلب پاكيزه بدان مهد اندر، سرمه بچشم مادر و پسر اندر كشيده و بروغنهايى كه هرگز 
] بدست گرفت و نزديك كهنه قريش شد و قّصه بگفت، گفتند كه 5چنان نديده بود اندايش كرده، عجب ماند، سوزنى [
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] بزرگان زنى دهيد و بزرگى خواهد بود ز ايشان قيله بنت عمرو بن 8] از [7ن داد كه اين غالم را [] ... فرما6ايزد تعالى [
] را 10] را بدو دادند، و بزرگ شد و عهد قبول كرد و حارث ازو بيامد و بمرد آن زن، باز هند دختر عمرو [9عاجر [

نضر را جمع كن نزديك من، عبد الّشمس و محروم بزنى كرد، پس هاشم را گاه رفتن آمد، عبد المطلب را گفت فرزندان
] و فهر و لوىّ 11[

__________________________________________________

] اصل: حيزى.1[

] يعنى: در شرق و غرب او را ماننده نيست.2[

جى.] طبرى: زيد بن عمرو بن لبيد بن حرام بن خداش. بروايتى: بنت عمرو بن زيد بن لبيد الخزر 3[

] يعنى هاشم.4[

ايست كه از بهشت آورده بودند.] معنى سوزنى معلوم نشد شايد مراد همان حله5[

] ظاهرا چيزى از اصل افتاده است.6[

اند.بوده، غالم را بر آن افزوده» اين را«] در اصل 7[

كلمه تراشيده شده و گويا (تخمه) بوده است.» از«] پس از 8[

] ظ: عائذ.9[

).1073ص 3- 1طبرى: فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. (] 10[

] ص: مخزوم.11[

53کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] ... و عبد المطلب آن روز بيست و پنج ساله بود، و نيكوتر و با 2] ... و هاشم جز مادر عبد المطلب را [1غالب [
] كه اندر 3ن جهان بود، و كسى نبود اندرين عالم كه با او توانستى كوشيدن از شجاعت و فّر و هيبت [خردتر همه مردما

ه او در فشان، چه  و بود، و بوى همى دميدى ازو خوشتر از بوى مشك و كافور و عنبر، و نور مصطفا صّلى اهللا عليه از غّر
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، گفت بدانيد كه شما مّخ ولد اسماعيليد و خداى عّز و جل ] هاشم بدو و بدان نور نگاه كرد و همه قريش جمع بودند4[
ان حرم و سدنه خانه اوييد [ ]، و من امروز مهتر و سّيد شماام و لواثراد 5شما را برگزيدست و خاصه خويش كرده و سّك

ن من شما را ]، اكنو 7] و قوس اسماعيل عليه الّسلم بدست منست، و سقاية الحاج و مفاتيح األصنام و سامه و حامه [6[
و اين چيزها كه ياد كردم همه بعبد المطلب سپردم و او را مهتر شما كردم.

ه باران 8و همه بزرگان جهان را ازين كار نور خبر بود و بدين ايمان داشتند و هديها فرستادندى خداونده [ ] آنرا، چون بمّك
عا كردى ايزد تعالى اندر وقت باران فرستادى و نيامدى قريش جمع شدندى و عبد المطلب را بكوه ثبير بردندى و او د

د مصطفا عليه الّسلم.9بسيار عجايبها [ ] بود او را بنور محّم

__________________________________________________

ش است؟1[ ] اسامى اجداد با ابناء مخلوط شده و ظاهرا عبارت مشّو

بنظر ميرسد و اصل آن بدست نيامد.) است افتادگى2-1] درين جمله كه بين عدد (2[

] اصل: فروهست.3[

بمعنى چو و چون.- ] چه4[

] اصل: اويند.5[

باشد.» لواء نزار«و ظاهرا » لواثراد«بود و اينجا » لوانزاد«] در چند صفحه قبل 6[

شد.] كذا ... ظ: بمعنى حمايت و حراست باشد چه (سامه) بمعنى پناه و پناهگاهست ولى حامه ديده ن7[

آورده و اين » ها«و غيره در اينجا » دارنده«در آيد مانند » ها«] كذا ... و ظاهرا بقاعده فاعل فارسى كه در آخر آن 8[
آيد ...قاعده جاى ديگر بنظر حقير نرسيده است و بقاعده تصغير و تانيث هم درست نمى

».33«ص » 3«] رجوع شود بحاشيه 9[

54انه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخ
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] [با] عبد المطلب نخستين كه بمكه آمدند1اندر قصه ابرهة الصباح [

ه كرد، عبد المطلب بزرگان عرب را گفت بدين باب هيچ دل مشغول  چون ابرهه كّرة نخستين بيامد و قصد ويران كردن مّك
د كه آنرا خداوندى تواناست او را نگذارد و اين خانه را نگاه دارد، پس ابرهه بيامد تا نبايد داشت كه او آن ويران نيارد كر 

يان براندند و اندر ميانه آن چهار صد اشتر سرخ عبد المطلب را بود، 2نزديكان [ ] حرم فرود آمد و اشتر و گوسفند مّك
ر شد و چون ماه چون خبر يافت برنشست با گروهى بزرگان قريش چون بكوه ثبير برسيد آن نو  ر بر جبين عبد المطلب مدّو

ه تافت، بزرگان قريش زان تعّجب ماندند، گفتند باز گرديد كه اين نور هرگز نتافت بر جاى االّ  تابيدن گرفت، و ز آنجا بر مّك
ه تابيد، زانجا بازگشتند، خبر بنزديك ابرهه شد كه بزرگان قريش بيا مدند و بازگشتند، او ظفر آنرا بود، باز گرديد كه اين بر مّك

] گفتندى بفرستادش كه برو عبد 3] [خشمناك شده، او را سرهنگى بود كه با هزار سوار برابرى كردى حّباطة الحمير [ى
ه اندر شد چون عبد المطلب را بديد و آن نور بر جبين او، بترسيد و لرزان گشت و هوش ازو  المطلب را بيار، بيامد بمّك

] و گفت ملك ابرهه ميگويد 4وش آمد گفت كه حّقا سّيد قريش توئى پس او را ساجد گشت [بشد تا يك زمان كه به
] بر نشست با بزرگان قريش و بيامدى و بازگشتى سبب چه بود، كنون فضل كند و رنجه باشد تا او را ببينيم، [عبد المطّلب

د و گفت اينكبرفت چون بميان لشگر اندر شد رسول بحاجبى پيش وى برفت تا پيش ملك درش

__________________________________________________

و ابرهة بن الصباح ايضا من ملوك اليمن و كان عالما جوادا و ابرهة االشرم من ملوك «] قال الجوهرى فى الصحاح 1[
ب معروف است. كه در و از اين قرار ابرهه صاحب فيل كه حكايت او با عبد المطل» اليمن و هو ابو يكسوم صاحب الفيل

متن بدان اشاره شده است.

بندد و امروز هم در مكالمات معمولست كه ميگويند:] نزديك را درين كتاب به نزديكان جمع مى2[

و اين همان جمعى است كه مؤلف اين كتاب با الف و نون بسته است.» در نزديكيهاى فالن جا«

چاپ بريل ليدن. كذا:938ص 2ج 2ى ] طبرى: حناطة الحميرى (بضم حاء مهمله) سر 3[

.189ص 1كامل. ج 

] قصه نور و ترسيدن و بيهوش شدن و ساجد گشتن حناطه در طبرى نيست.4[

55کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:
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بيند يقين گردد كه اين سّيدست به] تعريف كرد كه هر كه اين را 1سّيد قريش آمد، ابرهه چون بديد گفت اين سّيد را نبايد [
با اين بزرگ نور، پس بپاى خاست و عبد المطلب را دست گرفت و بتخت بر آورد و بنشاند و بدو نگاه همى كرد، باز  

گفت يا عبد المطلب پدرانت را اين نور بود؟ عبد المطلب گفت اين ميراثست، همه پدران مرا همچنين بود.

د، و باز نگاه كرد و او را پيلى سفيد بود بزرگوار چنانكه دندان او مّرصع كرده بود بجواهر گفت شما شرف ملوك و بزرگاني
] سجده كردى و آن يك پيل نكردى، 3] ملوك خويشتن را بدان پيل فخر دانست، و همه پيالن ابرهه را [2و بر همه [

عبد المطلب را بديد بزانو اندر آمد و عبد المطلب فرمان داد كه آن پيل را بياريد، آن پيل را پيش آوردند آراسته، چون پيل 
] بر جبين تو 4را سجده گرفت و بزبان آدميان بانگ كرد چنانكه همه خلق آواز او بشنيدند، كه سالم بر آن بزرگى كه [

ك ] اندروست يا عبد المطلب تو هرگز خوار نگردى و كسى را بر تو ظفر نباشد، مل5است كه شرف و عّز دنيا و آخرت [
را از آن عجب آمد و بدل انديشه كرد كه مگر عبد المطلب ساحرست، اندر وقت سحره و كهان خود را بخواند، گفت مرا 

] 6راست گوئيد كه اين سبب چيست كه اين پيل هرگز مرا سجده نكرد و عبد المطلب را سجده كرد و سخن با او بگفت [
احرى او را] و لكن آن نورى را كه اندرو مودّع است كه آخر زمان [نگريد كه اين ساحرست؟ گفتند اين پيل سجده نكرد س

د باشد و دنيا همه بگيرد و ملوك را خوار كند و دين كننده [ يعنى ابراهيم -] اين خانه آشكارا كند7بيرون آيد و او محّم
و ملك اوى بسيار فزون شود از- ]8صلوات اهللا عليه [

__________________________________________________

اند و اصل درست است.] در اصل نبايد بوده آنرا تراشيده ببايد كرده1[

اند: و بديهى است كه اصل درست است.كرده» ابرهه«بوده تراشيده و » برهمه«] اصل 2[

] لفظ (را) با خطى ديگر روى كلمه الحاق شده است.3[

بعد روى سطر الحاق شده است.» كه«] لفظ 4[

روى سطر بعدها الحاق شده است.» ت«] حرف5[

] ظاهرا اينجا عبارتى افتاده است قريب باين معانى كه الحاق شد.6[

درين كتاب و در غالب نوشتهاى قدما (عمارت كردن و خندق كندن و - است نه كندن» كردن«از مصدر » كننده] «7[
ميآورند.» كرد«خانه ساختن) و نظاير آنرا تنها بفعل 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



در مقدمه توضيح داده شده است در اين كتاب غالبا بجاى اينكه فعل را در آخر جمله قرار] چنانكه8[

56کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] ملوك كه بودند اندر جهان تاكنون، پس گفتند ما را دستورى ده تا همه دست و پاى عبد 2] و آن از [1ملك وى [
م، دستورى داد، دست و پاى عبد المطلب بوسه دادند و پس ملك برخاست و سر او بوسه داد و او را المطلب بوسه دهي

ه باز آمد و هاله بنت الحرث  عطاء بسيار داد و آن اشتر و گوسفند همه باز داد و ز آنجا باز گشت، و عبد المطلب بمّك
رى بود شيطانى رجيم، باز سعدى بنت غياث را بزنى كرد و را بزنى كرد بو لهب ازو بيامد و نام بو لهب عبد العّزى بود كاف

عباس ازو بيامد آنك خلفا و امرا از وى آمدند، و صفيه ازو بيامد، و حميده را بزنى كرد حمزه سّيد الّشهدا ازو بيامد و 
ميرفت و حجل بن عبد المطلب و عاتكه بنت عبد المطلب، باز روزى خواب كرد و ترسيده بيدار شد و همچنان بشتاب

] او آمدند گفتند چه بود يا ابا الحارث، گفتا 3عباس گويد كه من بزرگ بودم از پس پدر همى رفتم تا كهنه قريش پذيره [
خوابى ديدم وزان ترسان شدم، گفتند چه ديدى، گفتا زنجيرى ديدم كه از پشت من بيرون آمد و آنرا چهار طرف، يكى 

] بگذشت و من 4بگرفت تا مغرب و يكى تا بآسمان بر شد و يكى از ثرى [برفت و بگرفت تا مشرق و ديگر برفت و
بدان نگاه همى كردم تا آن سلسله درختى گشت همچنين گرفته بود و هر چه سبزتر و نيكوتر و هر جاى از آن درخت نور 

] تو كيستى؟ گفتا 5تند [درفشان گشت، همچنان نگاه همى كردم كه دو پير بزرگوار با هيبت ديدم كه پيش آمدند يكى را گف
مرا ندانى؟ گفتم نه، گفت من نوحم پيغمبر رب العالمين، ديگر را گفتم تو كيستى گفت من ابراهيم

__________________________________________________

دة پيش از فعل و [ ()] دهد در بين جمله در آورده و صفات يا نعوت يا خبرى را كه متمم معنى آن جمله است و بايد قاع
» كننده اين خانه«بايستى به » يعنى ابراهيم الخ«ختم جمله در آيد بعد از ايراد فعل بعنوان ختم جمله مياورد چنانكه جمله 

بعد از آن قرار ميگرفت.» آشكارا كند«بود و متصل مى

] لفظ (وى) بعد الحاق شده.1[

...»فزون شود از ملك وى و از آن ملوك كه بودند «له چنين باشد: آيد يا مؤخر و ظاهرا جم] لفظ (از) بنظر زايد مى2[

بمعناى پيشباز و و پذيرائى و گاه بمعناى » پذيره«ببا و دال بجاى » بديره«] همه جا موافق رسم الخط اين كتاب 3[
مهمانى نوشته شده است.

] در اصل ثريا بوده و اصالح شده. (ثرى) با ياء مجهول بمعنى زمين است.4[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



».گفتم«] كذا .. و ظاهرا 5[

57کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

خليل الرحمن، من بيدار گشتم. كهنه گفتند اگر خوابت راستست از پشت تو بيرون آيد فرزندى كه اهل آسمانها و زمينها 
گاه بر آمد كه هيچ زن نكرد تا باز بخواب ديد كه بدو ايمان آرند و علمى پيدا گردد اندر دو جهان. پس عبد المطلب دير 

] را بزنى كن بزنى كرد، و صد اشتر سرخ و صد رطل زر سرخ داد او را و بو طالب و آمنه بنت عبد 1فاطمه بنت عمرو [
المطلب زو بيامد و هيچ آن نور ازو نرفت، تا روزى بصيد شد، تشنه و رنجه بازگشت سايه بزرگ ديد و بر آن آب فرود 

] آمد و زان بخورد و بخانه آمد، آن شب نور ازو سوى فاطمه شد و عبد اهللا ازو موجود آمد با آن نور بزرگوار، و عبد 2[
المطلب شاد شد بدان و همه احبار شام اندر وقت خبر يافتند از مولود عبد اهللا و سبب آن بود كه صوفى داشتند سپيد از 

آنجا خشك گشته و بر آن جّبه نبشته بود كه هر آن وقتى كه بينيد كه اين خون آن يحيى زكريا عليه الّسلم و خون او بر
د مصطفا عليه الّسلم اندرين جهان آمد، و ايشان  قطره قطره ازين جّبه بچكد و جّبه سپيد گردد بدانيد كه عبد اهللا پدر محّم

شد بدانستند، چون او بزرگ شد ] بديدند كه خون قطره گشت و جّبه سپيد 3روز و ماه و سال همى شمردند، چه [
جهودان بطلب او آمدند كه او را بكشند ايزد تعالى او را نگاه داشت و چشم ايشان برو كار نكرد بازگشتند و نديدند، پس 

ه از عبد اهللا پرسيدند، قريش او را همى ستودند بصورت و كمال و جمال، و جهودان  4هر كرا ديدى [ ] بشام از مّك
د را پسر او را عليه الّسلم كه بآخر زمان بيرون آيد گفتندى كه آن نور عبد اهللا را نيست، پس گفتند كراست، گفتند محّم

بپيغامبرى و بتان بشكند و دين ابراهيم (ع) بيارد. و عبد اهللا اندر حسن بدان جايگاه رسيد كه همه زنان برو فتنه همى  
و عرضه همى كردند و مالها همى پذيرفتند و او گفتى كه شما گشتند و يوسف زمان خويش شد و آن زنان كاهنه خويشتن بر 

ه بيرون شد نورى ديد كه از  را نزديك من راه نيست و هر چه از عجايبهاء كار خويش پدر را بگفتى، باز روزى ببطحاء مّك
جبين او برفت و بدو شاخ شد يكى

__________________________________________________

بنت عمرو بن عائذ بن عمران.] طبرى: 1[

اند.بوده و تراشيده اصالح كرده» سر فرود برد آمد«] در اصل 2[

] چه، بمعنى چون و چو.3[

] ديدى، بجاى ديدندى.4[
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پدر گفت دير برنيايد تا فرزندى از تو بيايد كه بشرق شد و يكى بغرب باز جمع شد و بجبين او اندر شد، پدر را بگفت، 
ر گردد و هميشه احبار [ ] شام قصد تباه كردن عبد اهللا داشتند تا هفتاد مرد از آنجا بيامدند نهان و 1جهان همه او را مسّخ

پدر -بديدبكمين اندر بنشستند تا عبد اهللا بصيد شد بر او برخاستند و گرد او اندر آمدند، پس وهب عبد مناف از دور
] خواست كه عبد اهللا را نصرت كند، از آسمان سواران ديد كه آمدند و آن 2آمنه كه جّد مصطفى بود صّلى اهللا عليه [

جهودان را اندر وقت همه بكشتند، او را از آن عجب آمد، اندر وقت بخانه آمد و به بّره كه مادر آمنه بود گفت جهد بايد  
ه بنزديك عبد المطلب آمد كه دختر مرا آمنه بعبد اهللا كرد تا دختر خويش بعبد اهللا د هى پيش از آن كه از دست بشود، بّر

ده، عبد المطلب گفت هيچ كس نيست پسر مرا بهتر از آمنه، پس او را پدر بعبد اهللا داد و دويست زن از قريش بيمار 
ه بود [بفرمانتر زنان قريش بود، پس شدند و از غم آن بمردند، و آمنه نيكوتر و پاكيزه ] ايزد تعالى و تقّدس، چون شب غّر

و شب آدينه اندر ماه جمادى اآلخر آن نور از عبد اهللا بآمنه سپرده شد و درهاء بهشت گشاده شد و فريشتگان آسمانها و 
د (ع) اندرين شب موجود آمده، اندرين شب همه بتان اندر جهان منكوس گشتند و  تخت زمينها همه مژده بدادند كه محّم

ابليس لعين منكوس گشت و او بدريا اندر اوفتاد، و يكى ملك او را چهل روز باحتراق خرشيد بدريا همى فرو برد تا سر 
چهل روز يله كرد، سوخته و گريخته بكوه بو قبيس بر آمد و ناله كرد تا همه شياطين برو جمع شدند، گفتند يا مهتر چه بود،  

د بن عبد اهللا بن عبد المطلب با شمشير گفت هالك گشتم كه هرگز چنين روزگا ر نبود ما را، گفتند حال گوى، گفت محّم
ت نيست، دينها بگرداند و بتان بشكند و تباه كند و دين وحدانّيت ايزد تعالى  قاطع بيرون آمد كه ما را بعد ازين هيچ قّو

ن و رانده كرد و اكنونست كه حال بر من بعالم آشكارا گردد و اين محّمدست و امت او كه مرا ايزد تعالى بسبب او لعي
] ندانم كه چكنم و كجا شوم،3تنگ شد [

__________________________________________________

] در اصل: اخبار.1[

بين آنها اضافه شده است » از دور بديد«است كه فعل » وهب عبد مناف«اى كه بين دو خط فاصل است نعت ] جمله2[
قدمه)(رجوع شود بم

با اينكه صيغه ماضى است در اينجا معنى حال ميدهد. زيرا مستند بجمله حاليه» شد«] اين 3[
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عفاريت گفتند انديشه مدار كه ايزد تعالى آدمى را بهفت طبقه آفريد و هر طبقه را از ايشان قسمتى بود و شش طبقه كه
]، بر اينان نيز بكوشيم، پس ابليس گفت بر 2] و ما انصاف خويش از ايشان بياورديم [1بزرگوارتر بودند بگذاشتند [

ايشان چگونه دست يابيد و اندر ايشان چنين خصلتها باشد: امر معروف كنند و نهى منكر و نماز و دعا و حج و غزو و 
سل كند.زكوة و قرآن خواندن. گفتند ما بر هر گروهى بدان چيز اندريم كه او بدان تّو

بر عالم بعلم او و بر جاهل بجهل او و بر زاهد بزهد او و بر خداوند ريا برياء او، و دنيا بر چشم ايشان آراسته كنيم تا دين 
و بخيال بر ايشان تباه شود، ابليس گفت ايشان اعتصام بايزد تعالى كنند، گفتند ما هوا و بدعتها اندر ميان ايشان افكنيم 

] 3اندر دل ايشان شيرين بكنيم، ابليس بخنديد گفت اكنون دل من خوش شد، و آن سال كه رسول صّلى اهللا عليه موجود [
آمد سال قحط بود و قريش اندر مانده بودند، چون او موجود آمد بارانها آمد و جهان همه سبز شد و از هر جاى وفدها 

سال فتح نام كردند قريش، و اكنون سنة الفتح معروفست ميان ايشان، و حكم ] آمدن گرفتند سوى قريش، آن سال را 4[
همه عرب اندر آن سال عبد المطلب را بود و هر روز بيرون آمدى و طواف كردى، چو طواف بكردى شخصى بزرگوار 

ين شخصى همى ديدى كه برابر ايستادى بر آن صورت كه مصطفا آمد عليه الّسلم، و او مردمان را همى گفت كه من چن
بينم كانّه قطعة نور پس قريش نگاه كردندى و نديدندى. و اندر آن شب همه ستوران كه اندر قريش بودند

__________________________________________________

فكر «منجمله در شعر خواجه: -اندبفتح شين و مخفف شود خوانده» شد«[ ()] است. و همين مورد است كه برخى آنرا 
ولى بعقيده حقير بايستى آنرا بصيغه » مبادا كه رخشم شد از كار سير«و شعر فردوسى: » بلبل همه آنست كه گل شد يارش

و اگر چه نظاير آن -ماضى خواند ولى يك نوع ماضى خاصى كه معنى مستقبل مؤكد يا معنى حال جازم از آن بوجود آيد
يا نظير اين بر آن » ماضى اقرب يا ملصق«خصوصى است كه بايستى نام فراوان نيست معذلك خود يك ماضى جداگانه و م

نهاده شود.

] ظ: بگذشتند.1[

] انصاف آوردن و كينه آوردن، بمعنى انصاف خواستن و كين گرفتن است و تشفى قلب يافتن از آن بر ميايد.2[

آورده است.» موجود آمد» «بوجود آمد«] همه جا بجاى 3[

عليه يفد و فدا: قدم و ورد (قاموس).] و فد اليه و 4[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



60کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

بزبانى فصيح بگفتند با خداوندان كه: بخداوند كعبه كه محمد آفريده شد و او امانيست بر دنيا و سراجى اهل آنرا، و اندر 
ر محروم گشتند و علم ايشان بشد و همه تختهاء ملوك عالم اندر آن شب نگون گشته بود  آن شب همه كاهنان از يك ديگ

] آن شب زبان بسته گشتند كه اين سخن نيارستند گفتن تا بامداد، و وحوش زمين و 1كه بامداد بديدند، و همه ملوكان [
مليكه ندا همى كردند بآسمان و زمين كه هوام دريا همه يك ديگر را بشارت همى دادند بموجود آمدن او عليه الّسلم، و 

بشارت شما را كه رسيد وقت بيرون آمدن ابو القسم صّلى اهللا عليه كه نه ماه بگذشت بى دردى و سختى، بعالم اندر 
آشكاره گشت، و او هنوز نيامده بود كه پدر وى بدان جهان شد.

د مصطفا عليه الّسلم مولود محّم

د بن موسى الخوارزمى [ ] ليال خلون من 3] گويد اندر تاريخ خويش كه مولود مصطفا روز دو شنبه بود لثمان [2و محّم
] اصحاب فيل بمكه هالك شدند، هفدهم دى ماه و بيستم 4شهر ربيع االول سنة الفيل، پس از آن به پنجاه روز زاد، كى [

آن روز بثور ده درجه، و ماه اندر] ذو القرنين و خورشيد اندر 5نيسان سنه ثمانمايه و اثنى و ثمانين از گاه [

__________________________________________________

] جمع ملك است كه بفارسى بر ملوك افزوده و در انشا و شعر قديم اين رسم جايز بوده است.1[

لوم الهيئة و كان ] محمد بن موسى، و اصله من خوارزم و كان منقطعا الى خزانة الحكمة للمأمون و هو من اصحاب ع2[
لون على زيجه األول و الثانى و يعرفان بالسند هند، و له من الكتب كتاب الزيج نسختين اولى  الناس قبل الرصد و بعده يعّو

و ثانية، كتاب الرخامة، كتاب العمل باألسطرالبات، كتاب عمل اال سطر الب، كتاب التاريخ. (الفهرست چاپ قاهره ص 
383.(

اند!نوشته» بثمان«بوده بعد آنرا حك كرده ] در اصل چنين3[

اند و معلوم ميشود امالء اصل نسخه اول را در ] در اين كتاب گاهى (كه) هاى رابطه را بقاعده امالى قديم (كى) نوشته4[
نده اند ولى گاهى امالى قديم از زير قلم كاتب در رفته است و بحال خود باقى مانسخه بعد كه مأخذ ماست تغيير داده

اند.نوشته شده و گاه بجاى عالمت اضافه يائى در كلمه افزودهبى» به«چنانكه گاهى بجاى 

اند: مسعودى] اصل: آنگاه: و اما تاريخ تولد حضرت رسول (ص) را مورخان باختالف ذكر كرده5[
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ه، و زحل اندر عقرب بنه درجه و چهل دقيقه راجع، و مشترى بعقرب بدو درجه و ده دقيقه اسد بهژده درجه و ده دقيق
راجع، و مريخ در سرطان بدو درجه و پنجاه دقيقه، و زهره در ثور بدوازده درجه و ده دقيقه، و عطارد در حمل بنه درجه و 

نام كن كه او سّيد عالمين است، و روز دوشنبه  و مادر او گفت كه مرا آواز آمد كه چون ترا پسرى بود محمد- چهل دقيقه
كه تنها اندر سراى بودم و عبد المطلب بطواف، كه مرا رعبى بدل اندر آمد چون پّر مرغى سپيد ديدم كه بر دل من ماليد و 

شنه من ساكن گشتم و همه غمى و المى از من برفت باز بازنگريستم جامى ديدم كه مرا دادند، گفتم مگر شيرست و من ت
بودم بخوردم، نورى ديدم كه پديد آمد و چون درخت خرما بباليدن گرفت، و باز زنانى ديدم اندر باالء آن نور ماننده دختران 

عبد مناف، گرد من اندر گرفتند باز ديباء سپيد ديدم كه اندر هوا آمد و گرد من اندر گرفت و ندا همى آمد كه او [را از] 
] كه ز آن آب قطره بروى من 1مردان ديدم اندر هوا و بدست ايشان ابريقها سمين پر آب [چشم مردمان نگاه داريد، پس 

بر همى آمد خوش بوى تر از مشگ و من ميگفتم كاشكى كه عبد المطلب نزديك من آيدى، باز مرغى ديدم كه اندر آمد 
د و پرهاء او از ياقوت سرخ، چون فرود آمد جهان مرا   گشاده گشت از شرق تا غرب بديدم و بحجره من منقار او از زمّر

سه علم ديدم زده يكى بمشرق و يكى بمغرب و يكى بسر بام كعبه، پس حال تنگ گشت و آن زنان همه دست بمن اندر  
د را عليه الّسلم بزادم، نگاه گرفتند و محّم

__________________________________________________

[ ()] در التنبيه و االشراف گويد: ... عام الفيل لثمان خلون من ربيع االول و قيل لعشر و هو اليوم الثامن من ديماه سنه 
من ملك 39لالسكندر بن فيلبس الملك و سنه 882من بدو ملك بخت نصر و اليوم العشرون من نيسان سنه 1317

ة و ستين يوما ... الخ و ابن اثير در كامل آنرا در بيستم نيسان و انوشروان و ذلك بعد قدوم اصحاب الفيل بمكة بخمس
از 810ربيع االول سال 12اسكندر شمرده، و طبرى در دوشنبه 882پادشاهى انوشروان و 42ربيع االول سال 12

باقيه ابو ريحان (ص از روزگار اسكندر ... و با مراجعه بجداول تاريخى آثار ال891نيسان سال بر 20تاريخ قديم و موافق 
) اختالفات ديگرى هم ديده ميشود.121-131

».و آب«خوانده ميشود و هم » پر اب«اند كه هم اند و چيزى نوشتهكلمه ديگر بوده تراشيده» پر آب«] بجاى 1[

62کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



گرفته بتضّرع، ابرى سپيد از هوا اندر آمد و او را برگرفت و آواز همى آمد كه كردم بر زمين ساجد بود و انگشت بهوا بر  
محمد را (ع) بشرق و غرب بريد و بدرياها تا نام و نعت و صورت او بدانند و بگويند كه او ماحى است كه شرك و كفر 

سپيدتر از حرير و همه چيزى وزير او ] بصوف 1همه بدو محو گشت، ديرگاه بر نيامد تا ديدم كه بياوردند او را درباره جل [
] مفتاح الّنصرة و مفتاح اندر پاره حرير سبز و بدان سه بند از لؤلوء تر بربسته و سه كليد هم از لؤلوء بر آن [سه نوشته

ة، باز اندر وقت ابرى ديگر آمد از آن مهتر، از آنجا آواز اسبان و آواز مرغان و سخن گفتن مردمان الّشريعه و مفتاح النّبّو
د را عليه الّسلم بر مشرق و مغرب بر  همى آمد، باز يك ساعت او را از من غايب كردند و آواز شنيدم كه بگردانيد محّم

] 2مواليد انبياء عليه الّسلم و بر ارواح جّن و انس و طيور و سباع و حيوان كه ويرا عطا كردم صفوت آدم و رقة نوح و [
زهد يحيى و كرم عيسى (ع)، بردند و بساعت آوردند يكى حرير سبز ديگر بدو اندر يعقوب و صوت داود و صبر ايوب و

د را كه همه عالم اندر دست وى كرده شد تا زان سه مرد كه اندر هوا ديده بودم با  پيچيده و آواز دادند كه بخ بخ محّم
د و يكى آمد و انگشترى بدست كه تر از مشك، پيش آمدند و او را بر گرفتند و بشستنابريق و طشت و آن آب خوشبوى

د صّلى  چون خورشيد همى تافت، او را هفت بار بشستند و بدان خاتم ميان كتف او مهر كردند و گفتند، اينست قبله محّم
] زمانى اهللا عليه، و او را بميان حرير اندر كردند و از مشك يكى حبل بود بدان محكم ببستند و يكى او را از آن [سه

خويش بداشت و ابن عّباس چنين گويد كه او رضوان بود خازن الجنان و اندر گوش او سخنان گفت و ميان دو بميان پّر 
د بشارت ترا كه هيچ پيامبر را علمى نبود االّ ترا داده شد و علم خاص تو زيادت آن،   چشم او بوسه داد، باز گفت يا محّم

گردد، باز يكى مرد ديدم كه لب بر لب او نهاد و چيزى بدو كليد نصرت با تست كه هيچكس نام تو نشنود كه نه ترسان
د همى گفت زدنى زدنى و بدست سوى آسمان تسليم همى كرد چنانكه كبوتر بچه را دانه دهد، و محّم

__________________________________________________

تأليف اين كتاب بمعنى مطلق پوشش بوده از هر ] ظ: يعنى درباره جل پيچيده، و گويا لفظ (جل) بضم اول در زمان 1[
جنس نسج و براى هر جنس از آدمى يا غير آن و بعدها معنى خاصى يافته است.

] كذا؟ ظاهرا كلمه افتاده است.2[

63کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] سّيد اولين و 1آمد و او را پيش من نهاد كه بگير [اشارت همى كرد، باز چنان ديدم كه چيزى چون ماه چهارده پيش
آخرين را كه عّز دنيا و آخرت بيافت، و برفتند و پس از آن كس نديدم. باز عبد المطلب گويد كه آن شب من بكعبه اندر 

كبر اهللا اكبر بودم بر مقام ابراهيم (ع) كه كعبه را ديدم كه ساجد گشت باز راست بايستاد و بآوازى فصيح همى گفت اهللا ا 
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د عليه الّسلم اكنونست كه خداى تعالى مرا پاك كرد و از مشركان باز رستم، باز همه بتان نگونسار گشتند و منادى  ربّ محّم
د را عليه الّسلم بزاد و اينك دو بار شسته بطشت و ابريق و آب فردوس، و من گفتم كه مگر  بانگ همى كرد كه آمنه محّم

ه رفتم باز صفا و مروه را ديدم اين بخواب همى بينم با ز گفتم سبحان اهللا من بيدارم باز بيرون از باب بنى شيبه ببطحاء مّك
متحّرك و مرا گفتند كه يا سّيد قريش كجا روى؟ و من هيچ جواب نكردم كه مرا دل اندر حديث آن بسته بود كه تا نزديك 

رغان عالم را ديدم آنجا بهوا اندر ايستاده و ابرى سپيد بر سر آمنه شوم و نگاه كنم تا چه بودست، چون آنجا برسيدم همه م
] بسيار جهد كردم تا خويشتن بدان آوردم كه در بزدم، آمنه مرا نرمك آواز داد و بيامد و در باز  حجره وى سايه كرد [ه

حرير خويش بدرانم، كرد، بروى او نگاه كردم آن نور اندر جبين او نديدم و برو هيچ نشان نديدم. از ضعف خواستم كه
آمنه گفت چه بود؟ گفتم نور كجاست؟ گفتا تمام بياوردم، و اينك اين مرغان مرا ميگويند كه فراما ده تا بپروريم و اين ابر 
همى گويد كه فرا من ده تا بپرورم، عبد المطلب گفت مرا نماى، گفت امروز نتوان كه كسى آمده است و ميگويد كه هيچ 

روز راه نيست، عبد المطلب شمشير بر كشيد و بدر حجره شد، گويد مردى هولناك ديدم كه بيرون آمد آدمى را بدو تا سه
] گنگ، شمشير ببوست 2پذيره من و گفتا باز گرد و اگر نه هم اكنون هالك گردى، گفتا دست من سست شد و زفان [

او را زيارت كنند، پس آدميان را ديدار او باشد، ] كردم، پس مرا گفت تا سه روز تمام نشود كه همه فريشتگان بيايند و 3[
ابن عباس گويد يك هفته شب

__________________________________________________

بوده بائى بر آن بعدها الحاق شده است.» گير«] در اصل 1[

ايست از (زبان).با راء نوشته و محققا زفان است كه لهجه» رفان«] در اصل 2[

غالف شمشير باشد؟» پوست«شايد مراد از -دو نقطه وصل بهم» يو«... و در زير ] كذا3[

64کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و روز عبد المطلب سخن نيارست گفت، پس گويد آن ابر و مرغان و باد و جن منازعت كردند كه هر يكى گفت او را من 
ند كه هيچكسى شير ندهد مگر آدميان، پس ايشان نوميد گشتند، پس بانگ آمد كه طوبى آنرا  شير دهم. پس منادى شنيد

س تقدير كرد حليمه بنت ابى ذويب الّسعديه را، و حليمه گويد كه اندران سال قحطى  كه او را شير دهد، تا ايزد تعالى و تقّد
د (ع)  بزاد من بخواب ديدم كه مرا يكى فريشته گرفته و بهوا بزرگ شد و بر من رنج بسيار رسيده بود و اندران شب كه محّم

برد و يكى چشمه آب ديدم كه هرگز چنان نديده بودم، گفت ازين بخور بخوردم، گفت نيز بخور نيز بخوردم، گفت اكنون 
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لين و آخرين است [شير تو بسيار گردد كه ترا شيرخواره مى بسيار ]، و از خواب بيدار شدم شير خويش1آيد كه سّيد اّو
ت خويش، و هيچ اثر گرسنگى نيز بمن راه نيافت، ديگر روز زنان بنى سعد مرا گفتند يا حليمه امروز بدختر  ديدم و قّو

ه و حرم نشويد  پادشاهى مانى، من هيچ چيز نگفتم تا بر كوه شدم بطلب هيزم و گيا، زمانى بود منادى بانگ كرد كه چرا بمّك
لين و آخرين را نستان جهان نيكو گردد، آن زنان و من نيز با ايشان فرود آمديم -يد و شير ندهيد تا كار شما بدوو سّيد اّو

و راه برگرفتيم هر جا كه من تنها ماندم همه نبات و سنگها مرا همى گفتند بهترين خلقان را تو يافتى نيز هيچ انديشه مدار، 
ه من يار  خويش را گفتم ما نيز ببايد رفت، يكى ماده خرى داشتم تا من بيامدم همه زنان بنى سعد رفته بودند سوى مّك

ه اندر شده بودند و همه فرزندان كه مادر  ه، تا من آنجا شدم اين زنان بمّك برنشستم و رفتم من و صاحب خويش سوى مّك
حليمه آن بتو و پدر داشتند بستده، من يكى مرد ديدم با شكوه بباالى يكى خرما بن كه بيرون آمد از ميان كوه مرا گويد يا

ماندست، تو سّيد عرب را طلب كن، پس چون آنجا پرسيدم صاحب خويش را گفتم سّيد عرب كيست؟ گفت عبد المطلب، 
ه زنان را ديدم كه بستده بودند فرزندان قريش را [ گشتند]، و هر كسى چيزى يافته و باز مى2پس من اندر رفتم بمّك

__________________________________________________

» يا-ما«وصل است و به » مى«بياء » آيد«ولى الف » آيد سيد اولين و آخرين راشيرخواره مى«] در اصل چنين بوده: 1[
از آخر تراشيده » را«و (است) با مركب ديگر الحاق شده و لفظ » كه«و بعد از آخرين » سيد«شبيه است، و قبل از 

شده است.

عد (را) افزوده شده.] در اصل (قريش) بوده ب2[

65کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] كه فرزند مرا بپرورد؟1من عبد المطلب را ديدم كه همى گفت از زنان بنى سعد كيست [

من و من گفتم منم، گفت چه نامى، گفتم حليمه، گفت بخ بخ راست تو پرورى، گفتم كه هر چند كه پدر ندارد اين خواب
آنچه ديدم بعيان و مرا گفتند خطا نگردد، با او برفتم و او دامن كشان از پيش من همى رفت تا بحجره آمنه در بگشاد 
چنانكه گفتم در بهشت گشاده گشت از طيب، و مرا اندر آورد آمنه را بديدم چون ماه بدر يا چون كوكب دّرى، و بدان 

چنانكه گفتم كه مگر مرده بودم و اكنون زنده گشتم و اين روح بود، نگاه كردم حجره اندر بردند مرا، بوى خوش بسرم برشد
د را ديدم بخواب اندر بصوفى سپيد كه دانستى كه صنعت مخلوق نيست اندر پيچيده و بحرير اندر نوشته [ ] و 2محّم

اب اندر شده چون من آن حرير سبز، و بر بوى و لون هر جامه پيدا كه صنعت ايزد تعالى است نه صنعت مخلوق، و بخو 
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نور و بهاء او بديدم خواستم كه جان اندر پيش او نثار كنم، دل نداد كه او را بيدار كردمى، پستان خواستم كه فرا لب او 
برم او بخنديد و چشم باز كرد، نور از چشم او بر آمد و برشد تا آسمان، من متحّير بماندم و در ميانه چشم او بوسه دادم 

ست خويش بدو دادم بخورد خواستم كه چپ او را دهم ابا كرد و نگرفت ابن عّباس گويد كه او عليه الّسلم عدل و پستان را
] او را بگذاشت باز او را بپذيرفتم و برگرفتم و نزديك يار خويش آوردم، چون 3بود و دانست كه او را شريكست، چپ [

از ما توانگرتر باز نگردد، باز مادر او كس فرستاد نزديك من  او را بديد ايزد تعالى را ساجد گشت و گفت هيچكس بخانه
ه بيرون نبرى تا مرا نه بينى كه ترا وصّيتها دارم اندر حديث او، پس سه شب آنجا بودم شبى بيدار شدم كه او را از بطحاء مّك

، من يار خويش را بيدار كردم،  يكى مرد ديدم كه نور [ازو] تا آسمان همى بر شد و مهد او را كنار گرفته و بوسه همى داد
گفتا

__________________________________________________

».كيست«تر قبل از كه نوشته ] در حاشيه با خطى تازه1[

] نوشته اينجا بمعنى نورديده و پيچيده شده است. و نوشتن و نبشتن بفتح اول و ثانى همه جا بمعنى نوشتن خط و هم 2[
و نور ديدن و لوله كردن و جمع ساختن چيزى از قبيل نامه و فرش و پارچه و غيره آمده و قدما اين فعل را بمعنى پيچيدن

اند از آن جمله فرخى گويد:با اين معنى زياد استعمال كرده

چو بود كيسه و جيب من از درم خالى            دلم ز صحن أمل فرش خرمى بنوشت

نعمت بيند بكف درم نبود            سر بريده بود در ميان زرين طشتچو ديده

] اصل: حب.3[

66کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

خاموش كه تا او بزادست جهودان عالم را خواب و قرار نيست هر چه زو بينى نهان دار، باز بر مادر او شدم و او را بدرود  
برفتيم و من بر آن خر خويش نشستم و او را اندر پيش گرفتم، آن خر روى بسوى كعبه كرد و سجده كرد و چيزى كردم و 

آمد ] و برفتيم، و آن زنان از من عجب ميكردند كه يا بنت ابى ذويب اين نه آن خر است كه با ما براه مى1بسر بنمود [
ن كارى ديگرست و بزرگيست، چون من اين بگفتم خر گفت بلى ] است! من گفتم كه آن نه خر است اي2اين اشتر بختى [

من مرده بودم زنده گشتم و ترا ربودم فربه گشتم كه داند از بركات خاتم الّنبيين و سّيد المرسلين و حبيب ربّ العالمين، و 
آن خر من همى آنگاه پيش همه ستوران ايشان و مردان ايشان شد، و بهر جاى كه فرا رسيدم نبات سبز همى رست تا 
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خورد، چون بخانه رسيدم گوسپند و اشتر و آن خر من و آنچه داشتم اندر زيادت ايستاد از نتاج و از شير و از فربهى، تا 
مال من بسيار شد از بركات او و آن كسى كه خويشتن بمن پيوسته كرد، و همه دانستيم كه بسبب بركات اويست او را 

روز شنيدم كه او همى گفت اهللا اكبر اهللا اكبر و الحمد للَّه رب العالمين. مرا از و عزيز همى داشتيم همگنان، پس يك 
سخت عجب آمد و هرگز من بول و غايط او نديدم و نبايست شست و هرگز با كودكان بازى نكردى، تا روزى مرا گفت كه 

كه مرا با ايشان بفرستى، گفتم فدتك نفسى ياران من كجااند؟ گفتم ايشان گوسپندان بچراگاه برند شب را باز آيند، بگريست  
بامداد بفرستم، بامداد او را روغن ماليدم و چشم او سرمه كردم و جزعى يمانى بگردن او افكندم چشم زخم را و عصابه 

] او را، با سرور رفتى و با سرور آمدى، تا روزى كه نيمه روز پسر من ضمره آمد گريان بعرق3بتافتم [

__________________________________________________

] اصل: حيزى بسر بنمود.1[

] پختى بضم اول و پاء فارسى اشترهاى قوى دو كوهانه و نر را گويند و بعقيده حقير (پختى) منسوب به (پختان) است  2[
هداياى پادشاهان سيستان كه نام اصلى افاغنه است و اتفاقا اشترهاى دو كوهانه و بزرگ از حدود سند و كابل بوده و غالبا

و نيمروز و كابل و سند بدربار خلفا ازين نوع اشتران بوده رجوع شود بتاريخ عمر و ليث در طبرى و كامل و غيره و نيز 
خواب ديدن نوشيروان اشتران عربى و بختى را در ساحل دجله در بلعمى.

هم خوانده ميشود.» ببافتم«] كذا ... 3[
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ديدم تا شكم اندر، و بانگ همى كرد كه اندر يابيد محمد را، گفتم چيست؟ گفت مردى او را از ميان ما بسر كوه برد و مى
او پاره كرد و ندانم تا نيز چه كرد، پس من و پدر او دوان آنجا شديم، او را ديدم بر سر كوه نشسته و چشم بآسمان و 

بّسم همى كرد، خويشتن برو فكندم و بوسه همى دادم بر ميان دو چشم او و همى گفتم چه بود اى جان و جهان؟ گفت ت
اى مادر هيچ نبود مگر نيكوئى، و ليكن بدين وقت كه گذشت من بسخن بدين برادر مشغول بودم، سه صورت بزرگوار ديدم  

] كرده و مرا بر  1] طشتى از زمّرد سبز برف [بدست ديگر [ىكه مرا بخواندند اندر دست يكى ابريقى سيمين ديدم و 
گرفتند و برين سر كوه بردند و بلطافت و شفقت بر من باز كردند و من نگاه همى كردم و هيچ آزار بمن راه نيافت، باز 

ز بجايگاه يكى دست بجوف من اندر كرد و همه چيزى كه اندر جوف من بود بيرون آورد و بدان برف پاكيزه بشست و با
فرو نهاد، ديگرى برخاست يار خويش را گفت تو تمام كردى فرمان خداى من نيز تمام بايد كرد، دست كرد و دل من بيرون 
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] سياه از خون از آنجا بيرون آورد، گفت بر گرفتم آن چيزى كه شيطان بدان تعّلق كردى، 2آورد و بدو نيم باز كرد نكته [
بر تو هيچ راه نماند، باز آن سديگر برخاست گفت من نيز فرمان تمام كنم، دست خويش بر اكنون يا حبيب اهللا شيطان را 

] كه هيچ اثر نماند، و مرا خود از آن هيچ درد نبوده بود، باز گفت 3بر من فرود آورد و همه آن باز كرده راست گشت [
آمدم باز گفت برابر صد برسنجيد برسنجيدند ] از امت اين بر سنجيد، برسنجيد [ند] افزون 4اين را اكنون [برا] برده [

افزون آمدم باز گفت بگذار كه اگر او را برابر همه عالم بر سنجيد بيش آيد، باز مرا به تلّطف بر گرفتند و بزمين آوردند و 
نى نه ] و ليكن به بي6] اى حبيب اهللا [5بر سر و چشم من بوسه دادند و گفتند كه ندانى كه بتو چه نيكى خواهد آمد [

بينىدير، و باز گشتند و مرا برين جايگاه كه تو مى

__________________________________________________

باشد.» برف«و بدليل سه سطر بعد بايد - ] اصل: برق1[

] كذا ... و ظاهرا نقطه.2[

] يعنى دريدگى بهبودى يافت و جراحت التيام پذيرفت.3[

با ده تن از امت او بر سنجيد.يعنى - ] برابر ده تن4[

] آمد الحاقى است.5[

] اهللا الحاقيست.6[
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بگذاشتند و بآسمان برشدند، و اگر خواهى ترا نمايم كه بكدامين جاى بآسمان اندر شدند، حليمه گفتا او را برگرفتم و 
ردمان خبر شنيده بودند، گفتند او را بنزديك فالن كاهن بايد برد تا او را معالجت كند. پيغامبر صّلى بياوردم به بنى سعد و م

اهللا عليه گفت مرا هيچ معالجت بكار نيست كه تن و دل و خرد من درستست بحمد اهللا تعالى، آخر مردمان گفتند اين كار 
ن بكار خويش به از شما دانم، آخر مرا صبر نبود تا او را برگرفتم اند، او گفت سبحان اهللا مرا هيچ نيست مبرو جّنيان كرده

و بنزديك كاهن بردم و خواستم كه قّصه باز گويم، كاهن گفت بگذار تا اين غالم خود گويد روى بر او كرد و گفت اى غالم 
ه، و او را بر گرفت و بر گوى، محمد مصطفا عليه الّسلم قّصه از اول تا آخر بر گفت، كاهن بدو قدم بر جست، ترسيد

] رسد 1بانگ كرد: يا آل العرب! يا آل العرب! بكشيد كه بزرگ شّرى نزديك شد بسبب اين غالم بر شما كه اگر ببالغ [
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خداى خواند كه شما او را نشناسيد! حليمه گفت چون من ازو اين بتان شما بشكند و دين شما ناچيز كند و شما را بى
د را نكشم و اگر دانستمى كه چنين چيز بينم و شنوم او بشنيدم گفتم تو كيستى! خو  يشتن را طلب تا ترا كشد، كه من محّم

را اينجا نياوردمى، پس او را بخانه آوردم و چون ببنى سعد او را اندر آوردم همه مردم بنى سعد گفتند كه بوى مشك همى 
نور ديدمى كه از هوا اندر آمدى و بجامه وى ناپديد  آيد ازين چنانكه بهمه خانه برشدست، بزرگوار فرزندى! و هر روز دو

گشتى، چون حال چنين بود مردمان گفتند او را باز عبد المطلب بر كه نباشد كه حالى باشد تا بارى تو از عهده او بيرون 
ه كه نور و دين آمده باشى، او را برگرفتم و رفتم چون بصحرا بيرون آمدم منادى از هوا بانك كرد كه هنيئا لك يا بطحاء م ّك

] رستى، تا ابد آباد ماندى، و من بر خر خويشتن 2بتو باز آمد و بهاء و كمال بتو رسيد و از بديها پاك گشتى و از خرابى [
ه برسيدم و آنجا جماعتى نشسته بودند من فرود آمدم و او را بر نشستم و او را اندر پيش [داشتم ]، تا بباب اعظم مّك

] خويش ساخته كنم، صعب آوازى آمد نگاه كردم او را نديدم، من اندر ماندم،3ك [بنهادم گفتم تا كار 

__________________________________________________

] كذا ... يعنى بلوغ.1[

روى پاك خط خورده است.» باك رستى«] در اصل 2[

] كارك، مخفف كار.3[
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گفتم يا ايّها الّناس اين كودك كجا شد؟ گفتند كدام كودك؟ گفتم محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب آنكه درويشى من بدو 
] او را 2] تن درستى گشت و رامش من بدو بسيار گشت و همه غم از من رميده گشت [] گشت و بيمارى [من1غنى [
كه بپدر او عبد المطّلب سپارم اكنون ندانم كه كجا شد اگر او را باز نيابم خويشتن ازين سر كوه بفكنم و پاره پاره  بياوردم  

داه! يا  كنم، و همى گريستم و همه آن مردمان نيز برحمت بر من ميگريستند، باز دست بر سر نهادم و بانگ كردم وا محّم
ه بر من جمع شدند، پيرى دي ازه، مرا گفت بيا تا ترا جائى برم كه ترا بگويند كه او  3دم بر [ولداه! مردم مّك ] يكى عّك

كجاست، گفتم فدتك نفسى او كيست؟ گفت صنم االعظم هبل، او داند و هر جا كه هست بگويد، من بر خويشتن گفتم  
د عليه الّسل4كه مادرت بر تو گريان باد، گوى [ م و از پس اكنون چه ] كه من ندانم كه بر هبل چه رسيد بوالدت محّم

خواهد رسيد، اما هيچ نگفتم تا پير مرا ببرد و هفت راه گرد هبل اندر آمد و من نگاه همى كردم باز بر سر او بوسه داد و  
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ه برگير و بدو راه نماى، و  گفت يا سيداه هميشه مّنت تو بر قريش بزرگ است اين زن را پسرى گم شدست اين غم از مّك
وى اندر افتادند و بزبانى فصيح هبل گفت از ما دور اى پير! كى هالك ما بر دست اين كودك خواهد هبل و ديگر بتان بر 

ازه از دست او بيفتاد، مرا گفت اى حليمه  دست صّلى اهللا عليه، پير را دندان بر دندان سخت گشت و عّك بود و او محّم
د را خداونديست كه او را ضايع نگذارد، ب جوى تا باز يابى، من ترسان بر عبد المطّلب شدم، دل خوش دار كه اين محّم

چون مرا بدان حال بديد گفت چه بود، شغلى رسيد؟ گفتم شغلى و چه شغلى! گفت مگر پسرت گم شد؟ گفتم نعم، او را 
ظن شد كه مگر قريش او را بكشتند، شمشير بر كشيد و خشمناك بيرون آمد، بانك كرد يا آل غالب، و ايشان اندر 

چنين گفتندى، در ساعت همه جمع شدند، گفتند فرمان، گفتجاهلّيت 

__________________________________________________

] كذا ... و ظاهرا غنا.1[

هاى پى در پى رجوع بمقدمه كنيد.] درباره اين گشت2[

يه كرده بر يكى عكازه و عكازه و بر يكى عكازه يعنى تك-] روى سطر لفظ (با) بعد از بر اضافه شده با خط الحاقى3[
بضم اول و تشديد كاف عصائى است كه بر سر آن آهنى نشانده باشند.

رگ: مقدمه.» گوئى«] يعنى 4[
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ه اندر همه بتاختند، باال ]، بساعت او بر نشست و همه بر نشستند و گرد 1محمد گم شد، گفتند برنشين تا برنشينيم [ مّك
و فرود بجستند و نيافتند، عبد المطلب گرد حرم اندر بگشت و طواف كرد گرد خانه و اين دو بيت بگفت:

شعر

دا            اودده [3] زاكى [2يا ربّ رّدى [ ] ربّى و اّتخذ عندى عدا4] محّم

دا لم يوجدا          دا [يا ربّ ان محّم ]5فجمع قومى كلهّم مبّد

د را خداوندى است كه او  چون عبد المطّلب اين بيتها ياد كرد از هوا اندر بانگ آمد: معاشر الّناس غمگين مباشيد كه محّم
را ضايع نكند، عبد المطّلب، گفت يا هاتف چه باشد اگر بگويى كه او كجاست؟ گفت بوادى تهامه نزديك شجرة اليمن 
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د را بديدند ]، عبد ال6[ مطّلب بر نشست با سالح و بتاخت، ورقة بن نوفل پيش او بود با او بتاخت تا آنجا رسيد، محّم
د گفت تو كيستى، گفت من جّد تو، فرود آمد و او را برگرفت برگ درخت [به ] دست گرفته. عبد المطّلب پيش شد، محّم

ه و قريش بياراميدند. حليمه گويد عبد المطّلب مرا بنواخت و بوسه داد و بر نشست، او را بر قرپوس زين نهاد و آورد ت ا مّك
و بسيار عطا داد از هر چيزى چه اشتر و چه گوسپند و چه جامهاء نيكو و چه زر و سيم و چه مشك و كافور و عنبر و 

د عود و مرا به نيكوئى با گروهى بزرگ از غالم و بنده باز گردانيد و من نيكوئى دنيا و آخرت يافته ب خانه باز گشتم. و محّم
(صلعم) نزد جّد خويش بماند عبد المطّلب،

__________________________________________________

] بر نشستن تنها بمعنى سوار شدن بر اسب آمده است.1[

] كذا ... بروايتى:3، 2[

-يا رب رد راكبى محمدا

روايت ديگر:

محمدا ديده شد.يا رب رد زاكيا

] كذا ... روايتى اردده .. روايتى:4[

رّد الى و اتخذ عندى يدا.

انت الذى جعلته لى عضدا

يا رب الخ (روضة االحباب خطى و اعثم و غيره).

دا (از روضة األحباب جمال الحسينى خطى ورق 5[ ).45] روايتى: تبّد
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).45خطى ورق ] درخت توت (روضة األحباب 6[
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اكنون بصفت معجزات و بزرگى محمد صّلى اهللا عليه اگر مشغول گردم عمر بسر آيد و از هزاران يكى گفته نيايد و اين 
صلح بدادند غرض بزرگى مصطفى را بدان ياد كرديم تا هر كسى كه اين كتاب بخواند بداند كه مردمان سيستان كه اين شهر ب

بود و دين اسالم را، و از پيش دانسته بودند و اندر كتابها و اخبار خوانده بيرون آمدن او بحق، و اين سيستان را بزرگترين 
مناقبى است بر همه شهرها و باللَّه الّتوفيق.

د عليه الّسلم هر جا كه رفتى سنگها و كوهها و زمينها و نباتها و اشجار و حيوان و سباع و مليكه و جّن برو سالم باز محّم
همى كردند تا چهل سال از عمر او بگذشت و ايزد تعالى او را معصوم همى داشت كه هرگز پيش بت نشد هر چه پرستش  

هللا كرد خداى را كرد، چون چهل سال بگذشت و فرمان آمد او را كه مردمان را بتوحيد خوان و بگو تا بگويند ال اله االّ ا
د رسول اهللا، اول كسى ابو بكر الّصديق بود كه ايمان آورد، و ايزد تعالى دين خويش را نصرت كرد، و فتوح بود بسيار  محّم

]، 3] فتح مدينه، باز بنى النضير، و خيبر، و فدك، وادى القرى، و تيماء [2]، [1اول فتحى كه بود مدينه بود بقرآن بود [
ه. و طائف. تباله [ ان و بحرين [و] يمامه، پس چون اين 5]. دومةالجندل [5جرش []، و4و مّك ]، نجران، و يمن، عّم

لم بمدينه بود [5فتحها بود [ ] [و] روز دوشنبه الثنى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع االول سنة 6] پيغامبر ما عليه الّس
].] [فرمان يافت7عشر [

__________________________________________________

] كذا؟1[

] در اصل نسخه بين اسامى فتوح با قرمزى عاليم وقفه كه نزد فرنگيان متداولست نهاده شده.2[

] بالفتح و المد. شهركى است در اطراف شام بين شام و وادى القرى بر سر راه حاجيان شام و دمشق ... در سنه نهم 3[
ن بجزيه صلح فرمود ... اصمعى گفته است تيماء سر زمينى هجرت اهل تيماء از پيغمبر صلح خواستند و رسول ص با آنا

است كه آب در آن نباشد (معجم البلدان). اصل: تيماه

] تباله بفتح تا قرشت و باء موحده و الم بلده مشهوريست از تهامه بر سر راه يمن بين تباله و مكه پنجاه و دو فرسخ و 4[
تباله و جرش (بضم اول و فتح راء) در سال دهم هجرت - روزه راه استبين آن و طايف شش روزه راه و تا بيشه يك 

بدون جنگ گشاده شد (اقتباس از معجم البلدان).
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] در جاى يكى از اين نشانيها بايستى ذكر وفات حضرت رسول آمده باشد و در نسخه اصل از قلم افتاده 7، 6، 5[
است، و ما در آخر فصل آنرا افزوديم.
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(خالفت امير المؤمنين ابو بكر رضى اهللا عنه)

روز سه شنبه نشست اندر سقيفه بنى ساعده، پيشتر بيعت او را عمر بن الخطّاب كرد و عبيدة بن الجراح و باز انصار پيش 
بود و لقب او عتيق بود و نام [پدر] او ابى قحافه بود بن از دفن رسول صلعم، و او بو بكر بن ابى قحافه و نام او عبد اهللا 

ه بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر و اين نضر قريش بود  عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مّر
رفت و آثار وى بن كنانة بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معّد بن عدنان رضى اهللا عنه، بر سيرت مصطفى

] بر آن جمله راند كه حكم كتاب و شريعت بود، و حرب كرد بر 1نگاه داشت و سّنت وى كار بست و احكام مسلمانى [
ان و باسالم باز آورد و دين بر جاى داشت و مسيلمه كذاب را و عيسى [ ] را كه دعوى دروغ كردند و گروهى كه با 2مرتّد

دراز شود بكشت، او را چون گاه رفتن آمد عمر بن الخطاب را خليفه كرد و عهد ايشان يار شدند چنانكه قّصه بدان
نبشت بخالفت او و بهر جاى از آن نسختى بفرستاد و خود فرمان يافت و شست و دو سال او را عمر بود، و دو سال و 

بيد اهللا و عبد الرحمن بن ابى سه ماه و بيست و دو روز خليفتى كرد، و عمر ابن الخطّاب و عثمان بن عّفان و طلحة بن ع
بكر او را بجانب قبر مصطفى صّلى اهللا عليه اندر شب دفن كردند.

(خالفت امير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضى اهللا عنه)

__________________________________________________

بوده بعد اصالح شده است.» مسلمان«] اصل 1[

عنسى است كه در اواخر عهد رسول ص در يمن ظاهر شد و دعوى نبوت كرد و رسول ص ] ص: عنسى، مراد اسود ال2[
در مرض موت بنامه و پيام، جمعى از مسلمين يمن را بر وى گماشت تا بدست فيروز ديلمى و بهمراهى آزاد زوجه شهر بن 

عبهله و لقبش ذو الخمار و عنس باذان در شبى كه خفته بود كشته شد و قتل او پيشتر از وفات رسول اهللا رويداد، نامش
بفتح اول نام بطنى است از مذحج و بشارت قتل عنسى پس از وفات رسول اهللا ببو بكر رسيد و نخستين بشارتى بود 

مسلمين را در خالفت وى.
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] بن عبد اهللا بن قرط 1بن الخطاب بن نفيل بن عبد العّزى بن رياح [پس مهاجر و انصار عمر را بيعت كردند، و او عمر
] بن رزاح بن عدى بن كعب بن لوّى ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 2[

اهللا عنه، روز دوشنبه ] بن معّد بن عدنان بود، و كنيت او ابو حفص العدوى و لقب او فاروق بود رضى 3مضر بن نزار [
نشست و بر خاست بظاهر كردن اسالم بر حكم شريعت و سّنت و سيرت مصطفى عليه الّسالم و ايزد تعالى بسيار شهرها 

]، و 4بر دست وى [بگشاد] و مال بسيار جمع شد اندر بيت المال مسلمانان، و برخاستن وى نايژه ضاللة گسست [
ل فتح جسر [ كرد، و سپاه فرستاد تا شام بگشادند، و اندرين وقعت هفتاد هزار مرد از روميان  ] 5جهالت ناچيز شد، اّو

] 8] و كفر ناچيز شد، باز سعد بن ابى وقاص را بقادسيه [7] اسالم عزيز گشت و باال گرفت [6كشته شد، و كار [
] را بفرستاد عمر رضى اهللا عنه 9[فرستاد و رستم سپاه ساالر يزد جرد شاه عجم آنجا آمد با سپاه بسيار، و عتبة بن غزوان 

] و فرات10تا ابّله [

__________________________________________________

] اصل: رباح.1[

] اصل: فرط.2[

] اصل: نرار.3[

نايژه مصغر ناى و بمعنى گلوگاه هر چيزى است.» گشت«] اصل: 4[

گ جسر سپاه اسالم، از بهمن سردار بوران، شكست خورد و ] كذا: و ذكر جسر در اينجا درست نيست، زيرا در جن5[
اول فتح در عهد عمر دمشق بوده و بعد غزوه فحل و بعد بالد ساحل دمشق و بعد فتح بيسان و طبريه و بعد وقعه كسكر 

هجرى رويداد.13و سپس وقعه قس الناطف كه بجسر هم معروف است و اين همه در سال 

ده و ظاهرا زايد است.] (كار) روى سطر الحاق ش6[

تر است.] (باال گرفت) روى سطر الحاق شده و ظاهرا زايد است زيرا عبارت اصل بهتر و شيرين7[

] قادسيه شهرى بوده است كنار فرات در بيست و پنج فرسنگى كوفه و بعضى گويند نزديك كربالى معلى بوده است.8[

د بصره بنهاد.)] اصل: عمران. (عتبة بن غزوان كسى است كه بنيا9[
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و گويد در كتابيكه بديع الزمان اديب همدانى -ياقوت گويد: ابّله بضم اول و ثانى و فتح الم مشدد-] اصل: آبله10[
شهرى -آنرا نزد ابى الحسين احمد بن فارس لغوى قرائت كرده بود بخط بديع الزمان ديده شده است بضم اول و ثانى

تر از بصره است بصره) در زاويه خليجى كه وارد شهر بصره ميشود و اين شهر قديمبوده است در ساحل شط العرب (دجله
زيرا بصره در ايام عمر شهر شد و ابّله در آن هنگام خود شهرى بوده و جبه خانه و سركرده سپاه از طرف كسرى در آن 

قرار داشته الخ.
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] بگشاد، باز فرمان داد تا كوفه و بصره بكردند، و خود بنفس خويش بشام رفت و باز باز آمد و ابو عبيدة بن 1و ميسان [
اء [2الجراح را فرمود تا عمرو بن العاص را بقّنسرين [ ] و 3] فرستاد تا آن بگشاد، و فرمان داد عمر عمرو را تا رّه

] و سوس 6شاپور [] بگشاد، باز با موسى اشعرى جندى5اد، باز خالد بن الوليد را فرستاد تا حمص [] بگش4سميساط [
] و7[

__________________________________________________

هاى نقطه و نون آخر نام واليتى بوده است بزرگ داراى نخلستان و ديه] ميسان بفتح اول و سكون ثانى و سين بى1[
بين بصره و واسط كه قصبه آن ميسان نام داشته است. (معجم)بسيار

اند) ... و آن واليتى قنسرين بكسر اول و فتح و تشديد ثانى (بعضى حرف ثانى را مكسور خوانده- ] اصل: قيسرى2[
دست است در شام كه شهر حلب از توابع آنست بين شهر قنسرين و حلب يك منزل راه است (معجم) ولى فتح آنجا را ب

هجرى در نتيجه هجوم روميان خراب 355و بقولى سنه 351قنسرين بقولى در سنه - ابو عبيده مينويسند نه عمرو عاص
شد و سپس عمران نيافت.

اء بضم اول و تشديد هاء شهريست در جزيره (بين النهرين) بين موصل و شام (معجم).3[ ] رّه

غربى فرات و در طرف بالد روم (معجم).] سميساط بضم اول و فتح ثانى شهريست در ساحل4[

بكسر اول و سكون ثانى و صاد بى نقطه شهر بزرگ و قديمى و داراى بارو است بين دمشق و حلب -] حمص5[
(معجم).
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كرده ولى متن بخوبى پيداست و آن صحيح است .. » چندى نشابور«] در اصل متن چنين بوده مصححى آنرا تراشيده 6[
- نقطه و الف و باء و واو و راءجنديسابور بضم اول و سكون ثانى و فتح دال و ياء ساكن و سين بىياقوت حموى گويد: 

شهريست بخوزستان، شاپور پسر اردشير آنرا بنا نموده و بوى منسوب شده است و اسيران روم و گروهى از لشكر او در 
اند ...آن ساكن بوده

انديوشافور) است كه معناى آن بهتر از انطاكيه باشد و در معجم البلدان از حمزه اصفهانى گويد: جنديسابور تعريب (به از
قول ابن فقيه نيز شرحى ديگر نقل ميكند ولى بعقيده مطلعين تعريف حمزة ابن الحسن اصفهانى صحيح است و جنديشاپور 

دشاهان ساسانى هم نظير اين اسم را و ساير پا- معرب (ويه اژ انتيوشاهى پوهرى) ميباشد يعنى (شهر شاپور بهتر از انطاكيه)
) 626- 575ياقوت حموى صاحب معجم البلدان متوفى (-انداند نهادهبر شهرهايى كه در بين النهرين و غيره بنا كرده

مينويسد كه من بارها از جنديشاپور گذشتم و در آن اثرى از آبادانى نبود الخ ...

جاهلى تراشيده طوس كرده است وسوس صحيح است كه شوش باشد.بوده و آنرا» سوس«] اصل: طوس و اصل متن 7[

75کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] و سپاهان و قم و قاشان چه بنامه و صلح و چه بحرب بگشاد، باز معاوية بن ابى سفيان را 2] و تستر [1رامهرمز [
] 5، باز عمرو بن العاص را نامه كرد تا اسكندريه بگشاد، باز نعمان بن مقرون [] بگشاد4] و رمله [3بفرستاد تا قيساريه [

] بگشاد. باز مغيره شعبه را 7] و اطرابلس [6] برقه تا برقه [را بفرستاد تا نهاوند بگشاد، باز عمرو بن عاص را بفرستاد [به
رستاد تا بگشاد. چون كار بدينجا رسيد بامداد نماز بفرستاد تا آذربادجان را بگشاد، و نواحى آن عثمان بن ابى العاص را ف

]8خواست كرد روز چهارشنبه .... [

__________________________________________________

چه در اين كتاب اين محل بهر دو شكل نوشته شده است.» رامهرم«يا » رامهرمز«] اصل: رامهرض و صحيح 1[

ر ميداند.] حمزه اصفهانى آنرا معرب شوشت2[

] قيساريه شهرى بوده است در ساحل درياى شام در شمار واليات فلسطين و اكنون ويران و منحصر بدهكده شده 3[
است (معجم).
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رميله مصغر رمله متعدد است و از آن جمله يكى از قراى بيت المقدس است بقول -است» رميله«] كذا ... و ظاهرا 4[
ياقوت (معجم).

).4-3ص 3حيح نعيم بن المقرن المزنى (كامل ] كذا ... و الص5[

عياض بن 17زيرا رقه از شهرهاى جزيره و در ساحل شرقى فرات و فاتح آن در سال » برقه«] اصل: رقه و صحيح 6[
غنم ميباشد و اينكه بدست عمرو بن عاص فتح شده و با طرابلس مترادف است برقه است، ياقوت در معجم البلدان گويد: 

ها بين اسكندريه و افريقيه و اسم شهر آن انطابلس و تح اول و قاف اسم صقع بزرگى است مشتمل بر شهرها و ديهبرقه بف«
معناى آن (پنج شهر) ميباشد ...

».عمرو عاص آنجا را بصلح گرفت

نانى بمعناى بيو » طرا«و معناى آن (سه شهر) ميباشد زيرا » طرابليته«] مراد طرابلس غرب است، ياقوت گويد: اصل آن 7[
- بدست عمرو عاص گشاده شد23در سنه -سه و (بليته) بمعناى شهر است

اند (ابن اثير در كامل ] در نسخه سفيد مانده است و ظاهرا بواسطه اختالفاتى است كه مورخين در اين باب نموده8[
د و بنا بقولى روز چهارشنبه چهار وفات نمو 23التواريخ مينويسد: در شب چهارشنبه سه روز باقى مانده از ذى حجة سنه 

م سنه  دفن شد و نيز گفته شده است كه وفات او چهار 24روز بآخر همان ماه مانده زخم خورد و روز يكشنبه هالل محّر
اند كه بيست و ) در ترجمه طبرى مينويسد: گروهى موافق20ص 3روز باقى از ذى الحجه بوقوع پيوستست (كامل ج 

.هفتم ذى الحجه بمرد
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] 2] طعنه بزد، عمر دردناك شد، عبد [1من ذى الحّجه خواست كه تكبير [گويد] بو لؤلؤه غالم مغيرة بن شعبه او را سه [
الرحمن را بخواند و  الرحمن عوف را دست كرد و پيش كرد تا نماز كرد، باز عثمان و على و طلحه و زبير و سعد و عبد 

] كنيد و آنرا كه راى همگنان برو درست گردد خليفت كنيد، و فرمان يافت، و عمر وى شست و پنج 3گفت اشارت [
سال بود و خالفت او ده سال و شش ماه و چهار شب و صهيب برو نماز كرد و بسراى عايشه بجانب ابو بكر او را 

دند.عثمان بن عّفان و عبد اهللا پسر او دفن كر 

خالفت امير المؤمنين عثمان عّفان رضى اهللا عنه

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



ام و طلحة بن عبد اهللا و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن  چون عمر را دفن كردند على بن ابى طالب (رض) و زبير بن العّو
ان اشارت [ وانم، باز ] گفتا نت4] كردند اندر خالفت، عثمان عبد الرحمن را گفت تو بگير [3ابى وقاص و عثمان بن عّف

] [و]5عبد الرحمن گفت سه روز زمان بايد كرد تا نيكو نگاه كنيم، پس همگنان را پرسش كردند چون زمان بسر آمد [

__________________________________________________

سال - ر كردند[ ()] شب آدينه و گروهى گفتند كى شب يكشنبه سلخ ذى الحجه بمرد و روز يكشنبه اول محرم او را بگو 
) و گويا غالب سطورى كه درين كتاب سفيد مانده هم در اصل نسخه سفيد  259بيست و سه (ترجمه طبرى جلد دوم ص 

گذارده بودند كه از منابع موثقه آنرا تكميل نمايند و تكميل ناشده باقيمانده و كاتب كه اين نسخه را از روى نسخه اصل 
ده و در حاشيه آن عالمتى ياد داشت كرده است.نوشته بياض مزبور را بحال خود گذار 

ص 2طبرى ترجمه بلعمى ج - 20ص 3] غالب مورخين من جمله ابن اثير و طبرى شش طعنه مينويسند. كامل ج 1[
خطى.259

اند.] اصل: عمر الرحمن، بوده بعد روى آن با خط ديگر (عبد) نوشته2[

] ظ: مشاورت.3[

اند و مراد قبول خالفتست.چيزى ساخته» بگير«ه كه آنرا تراشيده و شبيه ] در متن معلوم نيست چه بود4[

] گويا جمله مقدم و مؤخر است، يعنى چون زمان مهلت بسر آمد با يك ديگر گفتگو و صحبت كردند و عاقبت پس از 5[
پرسشها و مذاكرات امر بر عثمان قرار گرفت و تاريخ هم اين معنى را تأكيد ميكند.
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ان ابى العاص بن امّية بن عبد الشمس -اتفاق بر عثمان كردند م بود پس دفن عمر بسه روز. و او عثمان بن عّف ة المحّر غّر
مة بن مدركة بن عبد مناف بن قصّى بن كالب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزي

بن الياس بن مضر ابن نزار بن معّد بن عدنان بود، و او را سه كنيت بود ابو عمرو و ابو عبد اهللا و ابو ليلى، عثمان برفت بر 
ل فتحى كه اندر خالفت عثمان بود 1رسم ديگر خلفا كه پيش ازو بودند اندر دين و قسمت و عدل اندر قضّيت [ ]، و اّو

ت عمر گشاده بودند، اما مرتد گشتند بروزگار وفات او [و] عثمان مغيره شعبه را آنجا فرستاد تا همدان بود و آن در خالف
] و قرظة بن كعب با او، باز معويه را بروم فرستاد 2بگشاد، باز با موسى اشعرى را فرستاد تارى بگشايد و برآء بن عازب [
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ندر سنه خمس و عشرين بود، باز مردمان اسكندريه برگشتند، تا حصنها گشاد و يزيد پسر او آنجا زاده شد از مادر و آن ا
] از مصر، و عبد 3عمرو بن ابى العاص را آنجا فرستاد تا آن بگشاد، باز عمرو بن عاص را از اسكندريه معزول كرد [و] [
وليد بن عقبة بن ابى اهللا بن سعد بن ابى سرح را آنجا فرستاد و عبد اهللا مغرب بگشاد، باز سعد را از كوفه معزول كرد [و]

معيط را آنجا فرستاد، وليد سلمان بن ربيعة الباهلى [را] با دوازده هزار سوار ببردعه فرستاد و آنرا بگشاد، و بيلقان و 
] ] بود اول، چون سال بيست و ششم اندر آمد، عبد اهللا [بن5] بصلح او را دادند، و اندرين سال غزو سابور [4جرزان [

سعد

__________________________________________________

] ظاهرا بمعنى قضاوت و اين درست نيست.1[

ا ابن غالب بتشديد راء2[ و صحيح براء بن عازب بضم بر وزن عجاب. و براء بن عازب فاتح قزوين است و -] اصل بّر
.9ص 3كامل: ). 250نژاد او در قزوين هستند و در ايام مصعب وفات كرده است (تاريخ گزيده ص 

] در اصل واو قبل از (معزول) است.3[

بضم جيم است كه حبيب بن مسلمه در » جرزان«اند و صحيح كرده» خزران«بوده بعدها آنرا » حزران«] اصل متن 4[
ج ثالث  33-34آنرا فتح كرد و سلمان بن ربيعه هم درين سپاه بكمك او همراه بود. رجوع شود به صفحه 25سال 

اى كه پايتخت ان و جرزان بضم جيم و سكون راء و زاى معجمه و الف و نون اسم جامعى است بر ناحيه-اثيركامل ابن
تفليس است. ياقوت ميگويد:

جرز معرب گرج است (معجم البلدان).

اند و نشابور شده و آن (شاپور) فارس استبوده بعد نونى بر آن الحاق كرده» سابور«] در اصل 5[

78کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]  2] با او بودند. جرجير با دويست هزار سوار بيرون آمد بجايى كه بسيطيله [1را بغزو فرستاد، افريقيه بگرفت و عبادله [
] كردند، سوارى را سه هزار دينار رسيد و 3يم بخشش [جرجير را بكشتند و فتح بود و غنا- گويند تا هفتاد ميل از قيروان

] كرد بفرمان عثمان، و كازرون5] فتح سابور ثانى [4هر پياده را هزار دينار دون ديگر چيزها و عثمان العاص [

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



__________________________________________________

رين سال سليمان بن ربيعه در ارمنيه فتوحات بسيار كرد و زانجا د-اى رخ نداده است[ ()] چه درين سال در نيشابور واقعه
بحرب سپاه روم رفت بمدد معويه و ز آنجا به ارّان رفته بيلقان را بصلح گرفته از آنجا شهر بردع را محاصره كرده و آنرا هم 

بصلح مفتوح ساخت، و را » شابران«و » شيروان«و » سكر«و » شمكور«بصلح گرفت و در همانطرفها شهرهايى از جمله 
نوشته شده، مراد كوره شاپور از » سابور ثانى«كه بعد نشابور شده و عين ان در چهار سطر بعد » سابور«بنظر حقير كلمه 

واليات فارس است كه مردم آن از دين برگشته و اعراب بار ديگر بدان سامان لشكر كشيدند و مخصوصا در واليت شاپور 
در سطور بعد و » سابور ثانى«نشابور غلط و اصل متن كه سابور باشد صحيح است و جمله جنگها شد. لذا بنظر حقير

25ياقوت گويد از سابور تا شيراز - مخصوصا اسم بردن از شهرهاى آن از قبيل كازرون و جره صحت آنرا تأييد مينمايد
(شهرستان) شمرده و اصطخرى مركز فرسنگ است، ابن فقيه قصبه سابور را نوبندجان دانسته. بشارى شهر عمده آنرا 

تر از اصطخر بوده و از فارس گاهى به سابور و  عمده را سابور نام برده و خالصه اينكه شهر شاپور در آن روزگار غالبا عمده
ش ااند، ياقوت گويد شابور از حيث بزرگى مانند اصطخر اما از آن آبادتر و ابنيهگاهى به سابور و گاهى باصطخر تعبير كرده

ترند.زيادتر و مردمش غنى

] عبادله جمع عبد اهللا و مراد عبد اهللا بن عباس و عبد اهللا بن زبير و عبد اهللا بن نافع و عبد اهللا بن الحصين است كه 1[
درين سپاه بمدد عبد اهللا بن سعد آمده بودند.

اء مثناة و طاء مكسور شهريست از ] كذا ... و صحيح: بجائى كه سبيطله گويند. سبيطله بضم اول و فتح ثانى و ي2[
اند كه سبيطله همان شهر (جرجير) امير رومى است. بين اين شهر و بين قيروان هفتاد ميل است افريقيه و گمان كرده

(معجم).

] درين كتاب مكرر بجاى بخش، بخشش آورده است يعنى تقسيم و قسمت.3[

ابن اثير گويد: فتح اصطخر بدست عثمان بن ابى العاص ) باز 36ص 3] صحيح: عثمان بن ابى العاص (كامل ج 4[
بدست عبد اهللا عامر رويداد و سپس بامر 29گويد فتح اصطخر و جور و دارابجرد در سنه 38و در صفحه -رويداد
هرم بن حيان والى فارس شد.-عثمان

.77ص 5] يعنى فتح شاپور دوم. رك حاشيه 5[

79خ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاري
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الشيوخ گويند. چون سال بيست -] العبدى را بقلعه جره فرستاد تا آن بستد، و آنرا اكنون قلعة1بگرفت و هرم بن حيان [
] معويه را 2و هفتم اندر آمد عثمان بن ابى العاص، ارّجان و دارابجرد بگرفت، چون سال بيست و هشتم اندر آمد عثمان [

] هشام بن 4] الّصامت را بغزو دريابار فرستاد تا آن همه جزيرها بگرفتند، باز فتح پارس بود بر دستى [[بن] عبادة3واو [
]، و هم درين سال عبد اهللا بن سعد از پس معويه بشد بيارى او و از روم بسيار شهرها بگرفتند چون سوريه و 5عامر [

] اشعرى 6، چون سال بيست و نهم اندر آمد عثمان با موسى [] اصطخر بگرفت اندرين سال5قبرس، باز هشام بن عامر [
را از بصره و عثمان بن ابى العاص را از فارس هر دو را معزول كرد، و بصره و فارس عبد اهللا بن عامر بن كريز را داد و عبد 

ببصره بگذاشت و از پيش ]، بپارس آمد و زياد بن ابيه را7اهللا بيست و پنج ساله بود، ببصره آمد روزى چند آنجا ببود [
]، و سپاه ساالر او عبيد اهللا بن8ازين دبير او بود [

__________________________________________________

] اصل: هرم بن جهان العبيدى.1[

نوشته بعد با همان قلم ابن ابى العاص را خط زده است.» عثمان بن ابى العاص«] در اصل متن 2[

ص 3: معاويه و جمعى كه ابو ذر و عبادة بن الصامت در ضمن آنها بودند جزيره قبرس را فتح كردند (ج ] كامل گويد3[
36.(

ايست از نسخه اصل مؤلف، كه در بعضى جايها از تصرف ناسخ مصون مانده، ياء مزبور بقيه الباقيه» دستى«] اين ياء 4[
ده و يائى بوده كه بعالمت اضافه در آخر كلمات مضاف و نيز يكى از امالهاى قديم است كه از عهد ساسانيان باقى مان

اند و در چند جاى اين كتاب ازين ياها باقى مانده است.بجاى هاء غير ملفوظ مياورده» نه- كه-چه- به«بعد از 

.38ص 3] ظ: عبد اهللا بن عامر. رك كامل ج 5[

الف اول آنرا بهمان قاعده كه الفهاى اوايل كلمات فارسى را در آورده و » بو- با«ها را بامالء ] درين كتاب غالبا كنيت6[
با موسى-بو جعفر-اند انداخته است مانند با مسلمانداختهلفظ درى مى

بوده بود) را در جايهاى - ببود-ماضى خاصى است از نوع ماضى مستمر و مؤكد، و در اين كتاب (بود- ] ببود7[
ببود را بمعنى مستمر و مؤكد و بوده بود -د را بمعنى ماضى نزديك و يا غير مستمرمخصوص بخودشان استعمال كرده، بو 

را بمعنى مستمر و بعيد بكار برده است.
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] يعنى زياد.8[

80کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ر التيمى بود، به اصطخر آمد و غزو جور كرد [ ] بگرفت و 2ابجرد آمد، باز اردشير خّره [] و بكازرون شد و به دار 1معّم
] بگريخت، بمرو شد، و عبد اهللا بن عامر، مجاشع بن مسعود الّسلمى را پس يزدجرد بفرستاد، مجاشع 3يزدجرد شهريل [

ام از هجرت مصطفى عليه الّسلم اندر آمد، عبد اهللا بن عامر بن كريز، مجاشع را بيامد، سيرجان بگرفت، چون سال سى
ن فرستاد و حرب كردند و بسيار از مسلمانان كشتند و مجاشع بازگشت.بسيستا

(حديث فتح سيستان بروزگار عثمان عفان در سنه ثلثين)

چون خبر مجاشع بنزديك عثمان رسيد كه او از سيستان بازگشت بر آن حال.

يال [ امر كه اين را بسيستان فرست، عبد اهللا او ] الحارثى را با سپاهى بفرستاد سوى عبد اهللا بن ع4ربيع بن زياد بن اسد الّذ
] [شد] مهتر آن با او صلح كرد، باز 6] كرمان برسيد، آنرا بصلح بدادند و از آنجا بجالق [5را بفرستاد بسيستان، بپهره [

ربيع او را گفتا مرا سوى سيستان راه بايد نمود، گفت اينك راه، چون از هيرمند بگذرى ريگ بينى و از ريگ بگذرى 
ريزه بينى ز آنجا خود قلعه و قصبه پيداست، ربيع رفت و سپاه بر گرفت، هيرمندسنگ

__________________________________________________

است. چه خور از شهرهاى ساحلى اهواز است و اين جنگ در داخله فارس بوقوع » جور«] اصل خور و صحيح 1[
بعد از فتح اصطخر به دارابجرد آمد و پس از فتح آنجا بمدينه جور رفت و اين كامل ميگويد: عبد اهللا عامر -پيوسته

).38ص 3اردشير خره است. (كامل ج 

و اردشير خّره همان جور است كه معرب گور باشد و عضد الدوله نام آنرا عوض كرده فيروز آباد نهاد.-] اصل: جره2[

] بجاى: شهريار.3[

يان الحارثى.ربيع بن زي-400] بالذرى ص 4[ اد بن انس بن الّد

فسار حتى نزل الفهرج ثم «كه همان فهرج بلوچستان حاليه باشد. بالذرى مينويسد » بهره«] اصل: بهره و الصحيح 5[
).400(فتوح البلدان ص » قطع المفازه و هى خمسة و سبعون فرسخا فاتى رستاق زالق
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ضى نسخ از قبيل اصطخرى چاپ ليدن (صالقان) نوشته شده يكى ] جالق و زالق و ژالق و جالقان كه باشتباه در بع6[
) گويد: بين زالق و بين 400است و اصل آن زالقان: (زالق نو) و (زالق كهن) واليتى از واليات سيستان بوده. بالذرى (ص 

سجستان خمسة فراسخ.

81کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ستان بيرون آمد پيش، حربى سخت كردند و بسيار از هر دو گروه كشته شد و از مسلمانان بيشتر كشته بگذاشت، سپاه سي
] بن رستم بن آزاد 2]، پس شاه سيستان ايران [1شد، باز مسلمانان نيز حمله كردند، مردم سجستان بمدينه بازگشتند [

ت اين كارى نيست كه بروزى و سالى و بهزار بخواهد  ] و مؤبد مؤبدان را و بزرگان را پيش خواند و گف3خو بن بختيار [
گذشت، و اندر كتابها پيداست، و اين دين و اين روزگار تا زمان ساليان باشد.

و بكشتن و به حرب اين كار راست نيايد، و كسى قضاء آسمانى نشايد گردانيد، تدبير آنست كه صلح كنيم، همه گفتند كه 
بحرب كردن عاجز نيستيم، چه اين شهر مردان و پهلوانانست، اما با خداى تعالى صواب آيد، پس رسول فرستاد كه ما

د عليه الّسلم، و اين دولت  حرب نتوان كرد و شما سپاه خدائيد و ما را اندر كتابها درستست بيرون آمدن شما و آن محّم
داد، ربيع گفت از خرد چنين واجب  ] صواب صلح باشد تا اين كشتن از هر دو گروه برخيزد، رسول پيغام ب4دير بباشد [

] ميگويد و ما صلح دوستر از حرب داريم، اما داد و فرمان داد سپاه را كه سالح از دست دور كنيد و  5كند كه دهقان [
كسى را

__________________________________________________

).401نويسد (ص شهر زرنج مى] بالذرى اين جنگ را در رودبار (نوق) و قريه (زوشت) سه ميلى 1[

).401مينگارد نه ايران (ص » اپرويز مرزبان سجستان«] بالذرى نام اين پادشاه را 2[

] و او ظاهرا غلط باشد، چه ايران بن رستم نام شاه سيستان است و اوست كه مؤبد مؤبدان و بزرگان را ميخواند بعد هم 3[
سطر ديگر اين مطلب را تصريح دارد.13در 

اين - ايم كه اين دين و دولت شما دير بباشد و بسيار بپايديعنى ما اندر كتابها ديده» دير بباشد«] اصل: نباشد و ظاهرا 4[
).79) ص 7و مضارع مؤكد و استمرارى است (رك: حاشيه (» ببود«بباشد هم از ماده 
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ولى در اسالم ببزرگان ايران -ران بوده] دهقان در اصل رئيس طبقه سوم مردم ايران (و آستر يوشان) و بزرگ برزيگ5[
اند و عربان براى دهقانان از لحاظ اند و احيانا پادشاه و مرزبان يك شهر و صقعى را هم بنام دهقان ميخواندهدهقان ميگفته

شدن اند. و در حقيقت اين دهقانان بعد از محواند احتراماتى قائل بودهحكمت و عقل و درايتى كه در آنان سراغ داشته
اند و احساسات ملى و حكمت اند سمت رياست و كالنترى بر مردمان ايران داشتهطبقه سواران كه صنف عالى ايرانيان بوده

و آداب ايرانى بوسيله آنان در ايران پا برجا و محفوظ بوده است.

82کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

همى آيد و همى شود، پس بفرمود تا صدرى بساختند از آن كشتگان و جامه افكندند بر ميازاريد تا هر كه خواهد
گاهها ساختند، برشد بر آنجا بنشست، و ايران بن رستم خود بنفس خود و بزرگان و پشتهاشان و هم از آن كشتگان تكيه

ديدند، فرود آمدند و بايستادند، و ربيع مؤبد موبدان بيامدند، چون بلشگرگاه اندر آمدند بنزديك صدر آمدند او را چنان 
مردى دراز باال گندمگون بود و دندانهاء بزرگ و لبهاى قوى، چون ايران بن رستم او را بر آن حال بديد و صدر او از  

كشتگان، بازنگريد و ياران را گفت:

! ربيع بپرسيد كه او چه ميگويد، ميگويند اهرمن بروز فرا ديد نيايد، اينك اهرمن فرا ديد آمد كه اندرين هيچ شك نيست
ترجمان باز گفت، ربيع بخنديد بسيار، پس ايران بن رستم از دور او را درود داد و گفت ما برين صدر تو نيائيم كه نه پاكيزه 

صدريست، پس همانجا جامه افكندند و بنشستند، و قرار داد برو كه هر سال از سيستان هزار هزار درم بدهم امير 
] بخرم و بدست هر يك جام زرّين و بفرستم هديّه، و عهدها برين جمله بكردند و 1را، و امسال هزار وصيفت [المؤمنين 

خطها بدادند و ربيع ز آنجا برخاست و بقصبه اندر شد ايمن، روزى چند ببود و ز آنجا بخواش شد كه به بست شود، 
م، آخر از يشان بسيار كشته شد و گروهى بزرگ برده  نكنيمردمان بست فرمان نبردند و حرب كردند گفتند ما صلح مى

] كه دبير حجاج بود و 2كردند و به درگاه امير المؤمنين افتادند و مردان بزرگ شدند، از آن بزرگان چون عبد الرحمن [
سليمان عبد الملك او را بر خراج عراقين عامل كرد و چون حصين بو الحرث و بسام و سالم بن ذكوان و

__________________________________________________

] الوصيف الغالم دون المراهق اى المقارب البلوغ جمع و صفاء مؤنثه وصيفه جمع وصايف (المنجد) در كامل ابن اثير 1[
) ولى پس از يك 49ص 3بجاى وصيفت وصيف نوشته با هر يك جامى زرين و سواى اين از مال الصلح نامى نبرده (ج 

نيم ديگر ميگويد: ابن عامر ربيع را از سيستان معزول كرد و عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس را عامل سال و 
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آنجا ساخت بعد از آنكه اهالى عامل ربيع را اخراج كرده بودند و پس از محاصره زرنج با مرزبان آن صلح كرد بدو هزار 
) كذا بالذرى. و شايد اصل وصيف بوده و تاء آن غلط باشد.50ص 3هزار درم و دو هزار غالم نا بالغ! (كامل ج 

وخ بن نيرى و ولى خراج العراق لسليمان بن 2[ ] عبد الرحمن ابا صالح بن عبد الرحمن الذى كتب للحجاج مكان زدانفّر
).401عبد الملك ... (فتوح البلدان بالذرى ص 

83حه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صف

] كه ايشان بزرگان گشتند و ببركات اسالم و 1ايم حديث ايشان اندر ابتداء اين كتاب [پسر مولى بنى مازن، كه ياد كرده
علم امراء شدند [و] پس از بندگى آزادى يافتند، و باز ايشان را بندگان بسيار جمع شد.

يك چند ببود و خواست كه بيابان بگذارد و به بست شد و ] شد كه ستورگاه مركبان رستم دستان بود، آنجا 2و باز بعرنين [
]، از آنجا بازگشت و سوى عبد اهللا ابن عامر شد. و مردمان سيستان از فرمان دست بداشتند، باز عبد اهللا 3باز بگذشت [

بن عامر بفرمان عثمان، عبد الرحمن بن سمره را بسيستان فرستاد و حسن بصرى و فقهاء بزرگ با او.

]4بد الرحمن سمره بسيستان اندر سنه ثلث و ثالثين [آمدن ع

] و گفت من 5مردى بود بزرگوار از ياران مصطفى صّلى اهللا عليه، چون بدر سيستان آمد، ايران بن رستم پيش او باز شد [
ش آمد و هم بدان صلح اندرم، اما ربيع ما را ياوه بگذاشت و برفت، عبد الرحمن آنجا بماند، و اضطراب كار عثمان پي

] اندر شدند و گفتند بر سّنت و سيرت رسول خداى و بو بكر و عمر رضى اهللا 6چهل و نه تن از صحابه رسول بسر او [
روى، زنش گفت اين مرد هر شب همه قرآن بنماز ختمعنهما نمى

__________________________________________________

.18ص 3] رجوع شود بحاشيه 1[

ايست از روستاى نيشك، و آخور رخش رستم گويند آنجاست.ظ، قرنين، قريه] كذا.2[

). ابن 50ص 3بالذرى طبع قاهره (قريتين) كامل: (قرية) فاتح غزنين ربيع نيست عبد الرحمن بن سمره است (كامل ج 
: و القرنين و بها اثر مربط فرس رستم.208فقيه ص 
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باشد. بالذرى گويد: و اتى القريتين » نگذاشت«ولى ظاهرا بايد - نقطه ندارد] اين كلمه مانند غالب كلمات اين كتاب3[
(قرنين ظ) و هناك مربط فرس رستم فقاتلوه ثم قدم زرنج فأقام بها سنتين ثم اتى ابن عامر و استخلف بها رجال من بنى 

).401الحارث بن كعب فاخرجوه و اغلقوها (طبع قاهره ص 

] اصل: ثمانين.4[

ى گويد: عبد الرحمن بن سمره بزرنج آمد و مرزبان آنجا را در يكى از ايام جشن در قصرش محاصره كرد و با ] بالذر 5[
) كذا في كامل كما مر.401وى بدو هزار هزار درم و دو هزار وصيف صلح نمود (ص 

] ظ: بسراى او6[

84تن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، م

] بن 2] با جماعت صحابه او را بكشت، پس جبير [1كند خواهيد بگذاريد خواهيد بكشيد، پس سومان رومان المرادى [
مطعم بعد از سه روز او را بشست و كفن كرد شب شنبه اثنى عشرة بقيت من ذى الحجه، و خالفت او دوازده سال بود كم 

بن ابى طالب را بود رضى اهللا عنه.از دوازده روز. پس خالفت پس از وى على

(خالفت امير المؤمنين على بن ابى طالب كرم اهللا وجهه)

و او على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كالب بن مرة بن كعب بن لوّى بن غالب بن 
نزار بن معد بن عدنان، ابو الحسن الهاشمى، پس فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمه بن مدركة بن الياس بن مضر بن 

] كرد، يكى از ايشان مهّلب ابى صفره بود، گفتند 3چون خبر عثمان نزديك عبد الرحمن رسيد بسيستان بر ياران اشارت [
ود ] را بسيستان خليفت كرد و خ4ناچار نزديك عبد اهللا بن عامر بايد شد و پس عبد الرحمن، امير بن االحمر اليشكرى [

] نهادند كه خليفت عبد الرحمن بود، چون عبد 5برفت و نزديك عبد اهللا بن عامر شد، چون او برفت مردمان بند امير [
الرحمن ببصره رسيد حرب جمل همى كردند و على بد آن مشغول بود، چون عبد الرحمن چنان ديد نهان شد تا على از آن 

يشتن داشت بشام شد نزديك معويه و معويه را هديها بسيار داد و آنجا حرب فارغ شد، پس عبد الرحمن با مالى كه با خو 
بماند.

__________________________________________________
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] درين اسامى تصحيف و تحريفى است زيرا بقول ابن اثير از قتله عثمان قنيره و سودان بن حمران و غافقى و بقولى  1[
1) و مسعودى در مروج الذهب اين سودان بن حمران را مرادى ميشمارد (ج 69ص 3(ج- كنانة بن بشر التجيبى بود

» سودان حمران«) و چون در متن اين كتاب هم قاتل را مرادى دانسته تصور ميشود كه سومان رومان مصحف 307ص 
باشد. رومان بن سرخان هم ديده شد و شايد هم اصل: (سودان و رومان) بوده است.

.] اصل: حيو2[

] يعنى: مشورت.3[

).402] كامل و بالذرى: امير بن احمر، بدون الف و الم (ص 4[

) 50ص 3در كامل مينويسد كه مردمان امير بن احمر را بيرون كردند (ج - »بند بر امير نهادند«] كذا ... و شايد 5[
).402بالذرى: ثم ان اهل زرنج اخرجوا اميرا و اغلقوها (

85اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ 

] را نبايد كشت تا مار همى گيرند و ميخورند كه بسيستان مار 1و از سنتهاء عبد الرحمن بود كه فرمود كه راسو و جژ [
بسيارست تا شر ايشان دفع باشد. چون امير المؤمنين على بشنيد كه او بيامد و سوى معاويه شد عبد الرحمن جرو الطائي 

ين آغاز كردند، عبد الرحمن سمره خطبه كرد عمل سيستانرا و معويه او را ]2[ را بسيستان فرستاد، چون حرب صّف
بسيستان باز فرستاد، چون خبر او عبد الرحمن طايى بشنيد، برفت سوى على شد و عبد الرحمن بن سمره بسيستان آمد 

ستان ببود، باز بخواش شد و بيابان بگذاشت و بست و اندر سنه ست و ثلثين، مردمان بفرمان پيش رفتند يك چند بسي
] بگشاد، ز اينجا بكابل شد و كابل بگشاد و بردگان بسيار از آنجا بياورد و بسيار بزرگان بودند، از جمله آن 3رخد [

حميد بردگان باب بود مولى بن سعد و جد عمرو بن عبيد بن باب و مكحول الّسامى الفقيه و سالم بن عجالن االفطن و 
الطويل و نافع مولى بن عمر، باز آنجا عبد الرحمن سمره، مهّلب بن ابى صفره را بهندوستان فرستاد و سپاه ساالرى داد كه 

تا اينجا بود يك سوار بود و اكنون قّصه او بگوييم.

سبب ساالرى يافتن مهّلب

بخرد و مردانه كارى بود و هميشه از سپاه بر يكسو مهّلب بيست ساله بود و اندر سپاه عبد الرحمن بود اما خويشتن دار و 
راندى، ببيابان كرمان كه همى آمدند گروهى بازرگانان اندر صحبت سپاه عبد الرحمن همى بسيستان آمدند و اندر ميان آن 

بازرگان مردى كارى بود و دانا و اخبار عرب و عجم و شعر جاهلّيت بسيار خوانده و
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] جژ بضم اول خارپشت را گويند و آنرا ژوژ نيز خوانند. راسو، بموش خرما معروف است.1[

) و ابن اثير (جرو الطائى) 403نويسد (فتوح بالذرى ص » عبد الرحمن بن جزء الطائى«] بالذرى در فتوح البلدان، 2[
ضبط كرده است.

ج بضم راء-] رخد3[ و فتح و تشديد خاء معجمه و جيم نام ايالت زمين داور است كه امروزه در دست عربى آن رّخ
حكومت افغان است. و در فرس قديم (آراخوزيا) و در متون پهلوى (رخوت) با واو معدوله است، شهرهاى ايران چاپ 

ام گودرژان كرد«گويد 21بمبى ص  يعنى شهر رخد را رهام پسر گودرز بساخت.» رخوت، رّه

86خانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتاب

ياد داشته، مهّلب با او هم سخن شد، چون مرد ظريف بود بدو انس گرفت و با او يكجا همى راند، چون لشگر از بيابان 
]، 2چيزى يابيم [آمدند تا مگر] بر دنبال سپاه همى1بيرون آمد بازرگانان هنوز از پس بودند و راه بيمناك نبود، كفچان [

آن بازرگانان را اندر يافتند خفته، برايشان بر زدند و گروهى را بكشتند و ديگران اسير كردند و ببستند و مالهاء بسيار و 
ستوران بر گرفتند و براندند و آن اسيران را آنجا بگذاشتند، مهّلب را عادت آن بود كه بر يكى گوشه فرود آمدى، زان اندر 

] شد او را ديد و حالى چنان 3بامداد برخاست نماز بگزارد و بر نشست و براند و سوى بازرگانان [شب خبر نيافت
افتاده، غمگين شد، ايشان را بگشاد، پس گفت اگر مرا يارى كنيد چنانكه من گويم من اين مال شما باز ستانم بتوفيق اهللا 

باشيم، گفت شما هر كس ازين چوبهاء خيمه بدست گيريد و من از تعالى، همه گفتند ما فرمان تو كنيم و بنده و آزاد كرد تو 
پيش بتاختن بر اثر ايشان بروم، شما بر اثر همى آئيد چون مرا ببينيد و ايشان تكبير كنيد، ايشان چنان كردند، و مهّلب 

يك ديگران بتاخت، از آن كچفان هر چه يك و دو بيافت كه بر اثر همى شدند بكشت، تا هفت را بكشت، چون بنزد
برسيد يك سواره بود و ايشان مردم بسيار بودند ايشان همى راندند و او بر باالها همى شد و عالمتى بر سر نيزه همى كرد، 
چون كسيكه ياران را منتظر باشد، زمانى بود، آن بازرگانان فرا رسيدند، تكبير كردند، كفچان چون چنان ديدند همه بهزيمت 

ا همچنان بگذاشتند، مهّلب آن مال ايشان بدين حال بازستاند و بسيستان آمدند، آن مهتر بازرگانان رفتند و ستوران و كااله
پيش عبد الرحمن شد

__________________________________________________
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-هاند و عرب آنرا قفص بضم قاف و سكون فاء و صاد خواندجمع كفچ بضم كاف كه آنرا كوچ هم گفته- ] كفچان1[
اند در حدود كرمان و مكران و بلوچستان حاليه ساكن و غالبا كوچ يا كفچ را با بلوچ مترادفا نام اى بودهكفچان عشيره

ميبرند و نام كفچ زيادتر از بلوچ برده ميشود و كار اين طايفه از اقدم ازمنه راه زنى و سركشى بوده و با پادشاهان بزرگ نبرد  
د از عظمت دولت سلطان محمود غزنوى رو بضعف نهاد و بتدريج نام كفچ از ميان رفته تنها نام اند و طايفه مزبور بعكرده

بلوچ باقى ماند.

] اين صنعت التفات در اين كتاب مكرر ميشود كه بجاى اينكه ضمير غايب را هم مغايب بياورد جمع متكلم آورده و 2[
در بلعمى و متون پهلوى هم هست.

يعنى سوى رفيق خود بمناسبت فعل بعد كه مفرد آورده.» سوى بازرگان شد«] كذا ... و ظاهرا 3[

87کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و اين قصه باز گفت و شكر كرد از مهّلب، اندر وقت عبد الرحمن مهّلب را پيش خواند و بنواخت و عجب آمد او را از 
دارى او، پس گفتند كه اين هميشه از ما بركناره باشد، عبد الرحمن گفت االشراف فى دها و خرد و شجاعت و خويشتن 

االطراف بيشتر اين مثل را سبب مهّلب بود، او را خلعت داد و صد سوار خيل داد و عالمت و بوق و طبل، و نام او 
ر گشتند، شاه كابل حرب بنفس فرمود تا در ديوان عرض فارس الفرسان نبشتند، پس چون بحرب كابل شد و سپاهها براب

خويش همى كرد، مردى بود كه هيچكس برو برابرى نكرد، بسيار بكشت تا بيست و اند هزار مسلمان بر دست او شهيد  
گشت، چون مهّلب آن بديد حمله كرد بر شاه كابل و شاه كابل اندران وقت باز گشته بود سوى سپاه خويش، او را يكى 

نيزه بدرع اندر شد، بكابل شاه اندر نشد، بگشت و ديگر سو پيش روى او بدرع بيرون آمد، نيزه زد بر پشت او آمد و 
ت كرد كه خواست كه كابل شاه را از پشت اسب بربايد، تا او بقوت گردن اسب 1مهّلب نيره [ ] كرد كه باز آرد، چندان قّو

از پيش او بشد، و اندر وقت كس فرستاد و ببر اندر گرفت، اسب بر جاى ماند، آخر نيزه بر كند، و كابل شاه بتاختن
صلح كرد و گفت: نه! با اين چنين سپاه بحرب چيزى نتوان كرد. چون صلح بكرد پيش عبد الرحمن آمد، باز گفت كه من 

اين صلح بچه كردم كه يك سوار با من چنين كرد، عبد الرحمن باز پرسيد كه اين كه بود؟ چندين مرد بيامدند و دعوى كردند  
ما بوديم، عبد الرحمن گفت معنى ندارد كه ده مرد بيك جسم در شود، كارى چنين كند، هم يكى بيش بوده نيست، نه كه

] كه تو او را بشناسى؟ گفتا اگر بران جمله بر نشسته باشد كه روز حرب 2ديگر دروغ همى گويند، آخر شاه كابل را گويد [
الح اندر پوشيدند، پس همه را بر شاه كابل عرض كرد، چون مهّلب پيش آمد بود، بدانم، عبد الرحمن بفرمود تا همه سپاه س

] پدر خويش بر نشسته،3بر اسبى ابلق از نژاده [
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__________________________________________________

] كذا ..: و ظاهرا نيرو كرد.1[

تعمال كه امروز متداولست معمول نبوده.] گويد: اگر انشاء اصل باشد تازگى دارد چه در انشاء قديم اين اس2[

مانند تخمه بمعنى تخم و كامه بمعنى كام، ناصر خسرو گويد:- ] نژاده بمعنى نژاد3[

آزرده اين و آن بحذر از من            گوئى كه از نژاده تنينم

88کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ينك اى مير اينست! عبد الرحمن، مهّلب را پيش خواند، گفت اى سبحان اهللا العظيم! چندين مرد دعوى  كابل شاه گفت ا
] مفاخرتى 1كردند كه اين طعنه ما كرديم و تو كه كرده بودى هيچ نگفتى؟ مهّلب گفت، اعز اهللا االمير بحديث علجى [

گشت، پس چون بحرب كابل شاه عظمى رفتند، او پيش نيايد، عبد الرحمن را آن بزرگ آمد و مهّلب اندر چشم سپاه بزرگ
آمد با لشگر ساخته [و] هفت زنده پيل، با هر زنده پيلى چهار هزار سوار، و حربى سخت همى كردند و سپاه اسالم از 

پيالن فرار همى كردند و كسى پيش دستى همى نكرد، چون مهّلب چنان ديد پيش دستى كرد و پيش زنده پيل اندر شد، و 
يل بان پيل بر وى فكند مهّلب زنده پيل را ببر اندر يكى نيزه بزد چنانكه هفت بدست نيزه به پيل اندر شد و برسيد تا بدل، پ

پيل فرياد كرد، نيزه بكشيد، پيل فرياد كنان بازگشت، ديگر پيالن آن بديدند و اين پيل پاره بشد بيفتاد و بمرد، پيالن ديگر 
پاه اسالم دست بكشتن بردند تا بسيار ازيشان بكشتند و بيشتر اسير كردند، و فتحى چنين و سپاه بهزيمت بازگشتند و س
]، چون كار چنين بود عبد الرحمن مهّلب را آن روز سپاه ساالرى داد و سپاه اندر فرمان او  2بزرگ بر دست مهّلب ببود [

] بشد 3برفت و فتحها بسيار بود تا قندائيل [كرد و بهند فرستاد و خود بازگشت و اعتماد برو كرد و مهّلب بزرگ شد و 
و از آنجا بسالمت با غنايم بسيار باز گشت و عبد الرحمن بسيستان آمد و عباد بن الحصين الحبطى صاحب شرط او بود 

] اينجا4و سه سال بدين ديار بماند، و حسن بو الحسن بصرى [

__________________________________________________

اند.خر فربه قوى ... و مردم كافر عجمى را ميگفته] علج بكسر اول اشتر و گوره1[

» قال ابو مخنف الذى عقر الفيل المهلب«] بالذرى، كشتن فيل را به عبد اهللا بن خازم نسبت داده، سپس ميگويد: 2[
).404(فتوح البلدان چاپ مصر ص 
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است ... از » ندهه«يگويد: شهريست در مملكت سند و مركز واليت در معجم البلدان م- ] كذا ... و الظاهر قندابيل3[
آنجا تا قصدار پنج فرسخ و تا منصوره هشت منزل و تا ملتان بيابانى است كه قريب ده منزل مسافت آنست.

بوده » ميسان«حسن بصرى از بزرگان تابعين است، پدرش از اسراى واليت «] حسن بطور اضافه بايد خوانده شود 4[
، مولد وى دو سال از خالفت عمر بن خطاب باقى در مدينه وقوع يافته و در رجب سنه صد و ده هجرى ببصره است

180ص 1(وفيات االعيان ج » ميسان بفتح ميم و سكون ياء قال السمعانى هى بليدة باسفل البصره«وفات يافته است و 
عبد اهللا بن عامر بن زكريا بن ربيعة بن حبيب بن عبد چاپ مصر) و در فتوح البلدان بالذرى آمده كه حسن بصرى كاتب 

اند.) و عرفا حسن بصرى را از مقدمان صوفيه شمرده401شمس بود (

89کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

يشتر آن بود كه بود، و مسجد آدينه سيستان عبد الرحمن بنا كرد، و محراب آن حسن بصرى نهاد، و اندرين سه سال ب
حسن بصرى بمسجد آدينه سيستان اندر نشست و مردمان سيستان برو علم خواندند، و چنان بود حال عبد الّرحمن سمره 
اندر سه سال كه همه نماز بجمع و قصر كردند، زيرا كه بر يكجا هيچ مقام نكردند، چون عبد الّرحمن خواست كه بسيستان 

علماء و بزرگان و ساالران سيستان، و گفتند ما را بايد كه امامى بحق باشد چنانكه نشيند، مردمان سيستان جمع شدند،
] طالب برجايست، و معويه ترا اينجا فرستادست، و هشتاد هزار مرد 1سّنت مصطفى صّلى اهللا عليه، و اكنون على بن ابو [

رين جمله كه هست نيز رضا ندهيم، و اين از اهل تهليل ميان ايشان كشته شده، بايد كه اين خطبه و نماز بحق باشد، ب
بحضور حسن بصرى و عمر بن عبد اهللا بن فهر و المهّلب بن ابى صفره بود، و قطرى بن الفجاة و سادات و علماء و 

بزرگان بودند، پس عبد الرحمن گفت من اكنون آنجا روم تا اين كار بر جاى قرار گيرد، و باز اگر زندگانى باشد باز آيم، شما 
مان نگاه داريد و حّق اسالم بكار داريد، و عباد بن الحصين الحبطى را خليفت كرد، و خود برفت و ببصره شد، روزى فر 

]، بدر كوفه رسيد فرمان يافت، و زياد 2چند آنجا ببود، و زياد بن ابيه بكوفه بود، عبد الّرحمن برفت كه نزديك زياد شد [
[او] عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصّى بن  بر او نماز كرد و او را دفن كرد، و نسبت

ة بن كعب بن لوّى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، و كنيت او ابو سعيد بود، چون امير المؤمنين از كار  كالب بن مّر
سيستان فرستاد، باز از راه باز ] العنبرى را ب] بن [الكاس3حرمين فارغ شد عبد اهللا عباس را بصره داد [واو] ربعى [

] او يك چند ببود او را5] الطائى را بسيستان فرستاد، چه [4خواندند، باز عبد الرحمن بن حروى [

__________________________________________________

] كذا. و الصحيح: بن ابى طالب1[
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] ظ: شود.2[

).403-402من بنى عنبر (بالذرى ص ] اصل: بعى، و هو ربعّى بن الكاس الكوفى 3[

ثبت آمده » جرو الطائى«است ولى در ساير كتب و كامل ابن اثير » جزء الطائى«] در فتوح البلدان بالذرى چاپ مصر 4[
).105ص 3(كامل ج 

] كذا ... چه بجاى چو، و اين مكرر است.5[

90کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] العنبرى اينجا آمد، تا او اينجا رسيد على امير المؤمنين كشته شد بر دست عبد 2] و ربعى بن حابس [1از عزل كردند [ب
الرحمن بن ملجم، شب آدينه لسبع عشرة ليلة خلت من شهر اهللا المبارك، و شست و دو ساله بود، و خالفت او چهار 

] بن على، عبد الّرحمن ملجم را بگرفتند و دو دست و پاى ببريدند و 3[سال و نه ماه بود، و عبد اهللا بن جعفر و الحسين
]، و اهل كوفه الحسن بن على بن ابى طالب را بيعت كردند.4چشم و زبانش ببريدند [

و چون خبر كشتن على بشام رسيد مردمان شام معويه را بيعت كردند بايليا، و او معاوية ابن ابى سفين بود و نام ابو سفين 
] بن عبد شمس بن عبد مناف بود، و كنيت او ابو عبد الرحمن بود، و معويه بدمشق آمد و ز 5ر بن حرب بن امّية [صخ

] فراهم رسيدند و آنجا صلح كردند بشرطها، و حسن 6آنجا بكوفه آمد، و حسن بن على از كوفه بيرون آمد، بانبار [
امارت بگذاشت.

(نشستن معويه بخليفتى)

ه را صافى شد، ز آنجا بمدينه شد، و اين اندر سال چهل و يكم بود از هجرت، و اين سال را سنة و پادشاهى، معوي
الجماعه نام كردند، زيرا كه كار، معويه را چنانكه خواست اندرين سال بوده شد، چون حال چنين بود، معويه بصره عبد اهللا 

ينجا بسيستان آيد.] داد و سيستان و خراسان، و او برفت كه ا7بن عامر كريز را [

__________________________________________________

] بالذرى و ابن اثير گويند: عبد الرحمن بدست حسكة بن عتاب الحبطى كه از صعاليك عرب و سيستان را بغلبه گرفته 1[
).105ص 3) كامل (ج 402بود كشته گشت (بالذرى 
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).89) صفحه (3وع بحاشيه (رج» كاس«] كذا. بدون نقطه، و الظاهر 2[

] ص: حسن.3[

و ابن اثير مينويسد: مردم كوفه او را بسوختند.- ] باتفاق تواريخ بيش از ضربتى بوى نزدند4[

] اصل: نام او سفين بن صجر بن ابيه. و سفين بجاى سفيان بنظر حقير نرسيده و صحيح هم نيست چه با سفين بوزن 5[
دفين اشتباه شدنى است.

: بانهار.] اصل6[

] اصل: را كريز.7[

91کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بسيستان اندر سنه احدى و اربعين1آمدن عبد اهللا بن عامر كريز [

مه او احنف قيس بود و  ض كرده شد، ابتداء بسيستان شد، و بر مقّد سپاهى انبوه با او بودند از چون اين واليت بدو مفّو
ز اينجا سوى خراسان شد تا بدين شهر كه نشابور گويند، و - بزرگان و سادات و عرب و عجم باز چون اينجا روزگارى ببود

اينجا خليفتى بگذاشت، و دو سال سيستان بروزگار معويه اندر عمل او بود، باز معويه بصره و خراسان و سيستان زياد بن 
و زياد ربيع الحارثى را بسيستان فرستاد.ابيه را داد،

آمدن ربيع الحارثى بسيستان بعمل در سنه ست و اربعين

ربيع بيامد بسيستان و سيرتهاء نيكو نهاد، و مردمان را جبر كردند تا علم و قرآن و تفسير آموختند، و داد و عدل فرو 
ندر سنه سبع و اربعين به بست و رخد و آن ناحيت شد و نهاد، و بسيار گبركان مسلمان گشتند از نيكوئى سيرت او، و ا

] بهزيمت از پيش او برفت و بزمين هندوان شد. و او آن ديار2] كه رفته بود با او حرب كرد، و زنبيل [2آن زنبيل [

__________________________________________________

بضم كاف و فتح راء و سكون ياء.-كريز] اصل: بكريز. و الصحيح عبد اهللا بن عامر بن  1[
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بضم راء و تاء ساكنه و باء و ياء ضبط شده است و آن » رتبيل«] اين اسم در غالب كتب تاريخ خاصه نسخ چاپى 2[
و چندين جاى هم » زنبيل«ليكن درين نسخه گاهى (زنبيل) و گاه -لقب پادشاهان كابل و سجستان و رّخج بوده است

اط نوشته شده و حتى يكجا هم رتبيل مطابق ضبط معروف نوشته نشده است و چون اين نسخه صرف با تمام نق» زنبيل«
و با وصف اين، همه -از ساير حيثيات در صحت اسامى و سنين كم نظيرست- نظر از كم نقطه بودن كه تنها عيب آنست

ء) ضبط كرده است، اسباب اين شد كه نگارنده را با زاء هوز ولى همه جا مطلقا با (زا» زنبيل«جا اين اسم را يابى نقطه و يا 
در ضبط معروف اين اسم ترديدى حاصل شود، و از قضا نسخه خطى و معتبر و كم غلط و قديمى از ترجمه طبرى بدستم 

افتاد كه هر چند اوراق آخر آن افتاده، ليكن از حيث رسم الخط و كاغذ و امالء معلوم ميدارد كه در اواخر يا اوايل قرن 
ام و در آن نسخه ديده شد كه هاى طبرى است كه تا امروز ديدهششم هجرى نوشته شده و بعقيده حقير صحيحترين ترجمه

زنده «با زاء هوز و نون و تاء مثناة بعد از آن و باء و ياء ضبط آمده و در يك مورد همين اسم را » زنتبيل«همه جا اين اسم 
نوشته» پيل

92اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ 

صافى كرد، و مالى كه بحق بر ايشان بود بستد و بسيستان باز آمد و ديوان خراج او نهاد بسيستان، و رسم دبيران او 
]، و اين همه بتدبير حسن بصرى كرد كه او با وى 3] و مستوفى و مشرفان و استواران [2] و جهد و جاى [1حساب [

] بن ابى بكره 4ود، و هيچ نكردى تا ازو نپرسيدى باز زياد بن ابيه ربيع را معزول كرد از سيستان و عبيد اهللا [اينجا آمده ب
را بسيستان فرستاد.

آمدن عبيد اهللا ابى بكره بسيستان اندر سنه احدى و خمسين

] همه هر5و او را فرمان داد كه چون آنجا شوى شابور [

__________________________________________________

بوده و زنتبيل همان زنده » زنتبيل«[ ()] است از ديدن اين امالء اخير براى نگارنده ترديدى باقى نماند كه اصل اين كلمه 
پيل است كه در ادبيات فارسى هم مكرر در تعريف پهلوانان استعمال شده چنانكه فردوسى گويد: بتن زند پيل و بجان 

و باز نسخه - بمعنى فيل ژيان و بزرگ توضيح آنكه در فارسى تاء قرشت و دال با هم مكرر تبديل ميشوندجبرئيل ... الخ،
) هجرى نوشته شده و قدرى مغلوط است (متعلق بكتابخانه معارف مشهد) نيز همه جا 999ديگرى از ترجمه طبرى كه در (

و غيره » شار» «شير باميان«ادشاهان جزء ايران از قبيل اين كلمه را زنبيل نگاشته است و ازين گذشته وقتى كه بالقاب پ
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با تحقيقاتى كه نگارنده بعمل آورد نه بفارسى » رتبيل«مراجعه شود ديده ميشود كه هر يك حاكى از صفتى يا تعريفى است و 
و » آسپبوذ«مصحف » فيلقوس«و » يوزاسف«و نه بهندى هيچكدام معنى ندارد، و شك نيست كه اين كلمه هم از قبيل 

است كه بوذا و فيليپ باشد، و عربان را در عهد قديم ازين گونه اشتباهات در اسامى غير عربى بسيار روى داده » فيلفوس«
است.

ال جمع حاسب يا » و حّساب«] كذا .. و ظاهرا 1[ ».و احتساب«بر وزن عّم

اى از تحصيلداران ماليات عرب نام طايفهچه جهبذ بضم اول و فتح باء در دولت» و جهبذ و جابى«] كذا .. و ظاهرا 2[
و بيرون از اين -بوده چنانكه بندار هم نام ديگر آن طايفه بوده و جابى نيز فاعل و بمعنى جمع آورنده مال جبايه است

اينجا معنى ندارد.» جهد و جاى«احتماالت 

] استواران بمعنى معتمدان است.3[

».عبد اهللا«] اصل: 4[

باشد زيرا شاپور ظاهرا اسم خاص است نه لقب و معلوم هم نيست كه رؤساى » شاپور مه هربدان«د ] كذا .. و شاي5[
اند و بنظر ميرسد كه شايد شاپور بزرگ هربدان و مغان سجستان بوده است.هيربدان ملقب به (شاپور) بوده

93کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و آتشهاء گبركان برافكن، پس او بسيستان شد برين جمله، و دهاقين و گبركان سيستان قصد كردند كه ] بكش 1بدان را [
اند با گروهى  عاصى گردند بدين سبيل، پس مسلمانان سيستان گفتند اگر پيغمبر ما صّلى اهللا عليه يا خلفاء راشدين اين كرده

گر نه و نبودست اينجا كارى نبايد كرد كه اندر شريعت اسالم نيست كه با ايشان صلح كردند تا ما نيز اين كار تمام كنيم، ا 
]، برين جمله جواب آمد كه نبايد كه ايشان معاهدند و آن معبد جاى ايشانست 2و اندر صلح، باز نامه نبشتند بحضرت [

ان داريم كه گوئيم اين را ] را كه داريم نه بد3و ايشان ميگويند كه ما خداى پرستيم و اين آتشخانه را كه داريم و خرشيد [
ه، چون برين حال باشد واجب نكند [بركندن ] كه جهودان را پرستيم اما بجايگاه آن داريم كه شما محراب داريد و خانه مّك

] 4] [نيز كنشت است و ترسايان را كليسا و گبركانرا آتشگاه، چون همه معاهدند ميان معبد جاى ايشان [چه فرق كنيم
] و نيز دوست ندارند بر  4پرستيم و اين آتشخانه كه داريم و خرشيد را چه فرق كنيم چه منكرند [خداىميگويند كه ما 

كندن چيزى و جاى كه ديرينه گردد، و پيغامبر ما

__________________________________________________
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باء موحده بعد از راء لقب قسمتى از رؤساى اى از (هيربذ) است، هيربذ بفتح اول با ياء مجهول و فتحلهجه- ] هربذ1[
و اصل آن (اير بد) است، مسعودى گويد: برخى برآنند كه معناى ايرانشهر، (بلد » مسمغان«و » مؤبذ«زردشتى است مانند 

يس الخيار) است، چه اير بفارسى قديم نام جامعى است از خير و فضل و از اين راه رئيس آتشكده را (ايربذ) نامند يعنى رئ
).37اند (التنبيه و االشراف چاپ ليدن ص الخيار الفاضلين و عربان آنرا هيربذ گفته

] بحضرت، يعنى بشام.2[

اند و بعيد نيست كه (خرابات) شعرا ] خورشيد، معلوم نشد چيست، شايد خانه و محلى هم براى ستايش خورشيد داشته3[
مربوط بهمين معنى بوده و در اصل (خور آباد) باشد؟

مربوط » ايشان«در آخر سطر بعد از كلمه » چه فرق كنيم«و گمان ميرود كه عبارت - ] بايد اينجا چيزى افتاده باشد4[
» پرستيمميگويند كه ما خداى«است و از كلمه » ميگويند«بعد از آن تصحيف عبارت » چه منكرند«و عبارت - باينجا بوده

راده دوم، زايد و تقليد سهوى چهار سطر باالئى است كه عين همين عبارت قبل از » چه منكرند«) اول تا 3بعد از راده (
چون همه معاهدند ميان معبد جاى ايشان چه فرق كنيم و «در آنجا نوشته شده و بالجمله بايستى اصل عبارت چنين باشد: 

اول خود صادر كرده و دولت وقتست كه اين فرمان و نامه را در نسخ حكم » كنيم«نيز دوست ندارند .. الخ. و فاعل 
معبد جاى، نيز بمعنى معبدگاه است چه جاى و گاه در عوض يك ديگر استعمال ميشود و بعادت فارسى جاى و گاه با اسم 

پذيرد،مكان عربى تركيب مى

94کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

همه كفر و اديان دون دين اسالم بركندى، آنكه نكرد و بر نكند و بر صّلى اهللا عليه اگر خواستى زين هيچ نگذاشتى االّ 
ايشان بجزيه صلح كرد، عّز اسالم را بود تا هر چند جهان باشد و روزگار باشد مسلمانان كه حقيقت اعتقاد خويش و دين 

شنوند. پس او آن ] خلل كيشهاء ايشان همى بينند و همى1خويش نگاه كنند، خداى را تعالى شكرى نو كنند و چون [
]، و او عامل بود و قاضى بود نامه پدر او آمد زى او كه پيغامبر صّلى اهللا عليه گفتست كه ميان دو 2فرمان بگذاشت [

مردم حكم مكن كه خشمناك باشى، پس بسيستان يك چند ببود و برفت، به بست و رخد و كابل شد و با زنبيل حرب كرد 
] 3] [درم، و زنبيل نزديك او آمد و با او بسيستان آمد و زاينجا زنبيل را از پس [آنو آخر صلح كرد با دو هزار هزار

ببصره فرستاد نزديك زياد بفرمان زياد كه زياد خواست كه او را بيند، چه آنجا [رسيد] او را بنواخت و خلعت داد و باز  
] بن ابى بكره.گردانيد سوى عبيد [اهللا

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



ايم كه ممكن نگردد  اندر جود و سخا و شجاعت اّما ما اين كتاب بر وجه اختصار قصد كرده] بسيارست 4و او را خبرهاء [
كه آنچه اندرين شهر بزرگوار بودست بروزگان او آن بعمر هاء دراز گفته آيد. چون سال پنجاه و سه اندر آمد زياد بن ابيه 

] [كرد] بر بصره، و بر  6ب را خليفت خويش [] فرمان يافت و او نيز پنجاه و سه ساله بود و سمرة بن جند5ببصره [
] عبيد اهللا7چون خبر وفات زياد بمعاويه رسيد ضحاك [-كوفه عبد اهللا خالد بن اسيد را

__________________________________________________

است و جمله » كه حقيقت اعتقاد. الخ«عطف بجمله » همى شنوند«تا آخر جمله -] اين جمله از كلمه و چون1[
كه بايستى در آخر جمالت در آيد در حشو جمالت آمده است و اين رويه درين كتاب مكرر شده » خداى را .. الخ«

است.

] اصل: بى نقطه. يعنى اجرا نكرد.2[

در اينجا زايد بنظر ميرسد؟ ظ: از پس آن ..، و اين خبر در تواريخ ديده نشد.» از پس«] لفظ 3[

است، چيزها هم خوانده ميشود.» ءحيرها«] در اصل 4[

).195ص 3] كامل: بكوفه (ج 5[

] در اصل: حيش.6[

چه ضحاك بن قيس درين سال يا سال بعد -] ضحاك اينجا زايد بنظر ميرسد و يا جمله بزرگترى بوده و از قلم افتاده7[
شدند نه از طرف حاكم  شام معين مىباختالف روايات حاكم كوفه بوده و نيز در آن ايام حكام خراسان مستقيما از طرف

).197ص 3كوفه (كامل ابن اثير ج 

95کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

يه 1] برادر او [ابن ابى بكره را از سيستان معزول كرد، و [عبيد اهللا و] عّباد بن زياد بن [ابيه ] سوى معويّه شد [ند]، معّو
بن زياد را داد [و او برادر خود عّباد بن زياد را بسيستان فرستاد].خراسان عبيد اهللا

آمدن عّباد بن زياد به سيستان
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شنبه مظالم كردى و هر حاجتى كه ازو بخواستندى تمام كردى و عطا دادى و نيكوئى  عّباد بسيستان آمد و هر روز پنج
كردى، الّلهم بارك ألّمتى فى بكورها و اجعل ذلك يوم كردى بمردمان و اين خبر از پيغمبر (ص) هر پنج شنبه روايت

الخميس.

] هند پيش آمدند و حربى سخت  2پس اينجا خليفتى بپاى كرد و خود برفت و بكابل شد، و زانجا بقندهار شد و سپاه [
ير بن ذويب كردند، آخر ايزد تعالى مسلمانان را ظفر داد، و عّباد آن روز بر استرى حرب همى كرد بنفس خويش، و زه

العدوى حرب كرد آنجا آن روز چنانك رستم بروزگار خويش همى كرد، و خانه پر زر يافتند و غنايمى بزرگ بدست 
] آنجا بود با ايشان بدين غزا، همه روز عّباد را و زياد را هجو همى كردى چنين كه اين زمان 3مسلمانان آمد، و ابن مفّرغ [

ياد كنيم:

__________________________________________________

ضحاك را از كوفه و عبيد اهللا بن ابى «] كذا .. اين عبارت از لفظ (ضحاك) ببعد مغشوش است و بايد چنين باشد: 1[
چه در كامل مينويسد  » بكره را از سيستان معزول كرد و عبيد اهللا بن زياد و عباد بن زياد بن ابيه برادر او سوى معاويه شدند

).197ص 3از فوت زياد عبيد اهللا زياد بنزد معاويه رفته و او خراسان را بوى داد (كامل ج كه بعد

] اصل: سماه.2[

است و او يزيد بن ربيعة بن مفّرغ الحميرى است و بقولى يزيد » ابن مفّرغ«بوده و صحيح » ابن مستقرع«] در اصل 3[
بو الفرج اصفهانى در اغانى آورده: عباد بن زياد در سجستان بسبب بن زياد بن ربيعة بن مفرغ اليحصبى من حمير، چنانكه ا

ص 17سرگرمى بغزو از ابن مفّرغ غافل ماند و ابن مفّرغ ويرا هجوها گفت و داستان او طوالنى و شيرينست (اغانى ج 
) مختصرى از آن را ذكر كرده است.205ص 3) ابن اثير هم در كامل (ج 73- 51

96اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ

(شعر)

و اشهد اّن اّمك لم تباشر            ابا سفيان واضعة القناع

] شديد و ارتياع1و لكن كان امر [ا] فبه لبس            على [و] جل [
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امان داد، آن امان برفته بودند و خوكان اهلى را سيكى [پس عّباد او را بياورد و ادب كرد و محبوس، و بدست حّج ] 2حّج
بار كردند و بياوردند، و اين شاعر آن بخورد و مست گشت، ديگر روز اندر مستى او را اسهال افتاد، كودكان نگاه همى  
كردند، از بس سياهى كه آن اسهال او بود و منادى ميكردند بزبان پارسى كه: شبست اين شبست اين شبست، او جواب  

رد ايشان را هم بپارسى كه:ك

آبست و نبيذست            و عصارات زبيب است

] هم روسپى است3و دنبه فربه و پى است            و سمّيه [

].4و سمّيه نام مادر زياد بود. پس عّباد او را مالى داد و به سوى عرب باز گردانيد، گفتا مرا از تو بس [

__________________________________________________

اوله:-] اصل: على جلّ 1[

اذا اودى معاوية بن حرب            فبشر شعب رحلك بانصداع

نوعى مسكر جوشانيده كه بعربى مثلث خوانند يعنى از شش دانگ چهار دانگش برود و » يكى- سه«تركيب -] سيكى2[
ان) منوچهرى گفته است: ما سيكى خوار نيك صلح گن و تازه روى.دو دانگ باقى ماند (بره

بود و محققا سميه است. و سميه نام مادر زياد بن ابيه است كه قصه وى با ابو سفيان در حجاز و » سمنه«] در اصل 3[
معلوم نبوده است.همخوابگى با او و سپس زادن زياد مشهور است و زياد را از اين رو ابن ابيه خوانند كه پدر وى بظاهر

گفته شد در كتاب االغانى مشروح نوشته شده و در كتب ديگر هم 95) صفحه 3] اين داستان چنانكه در حاشيه (4[
: اين واقعه باتفاق مورخين در 1- مختصرى از آن درج است و بالجمله با شرحى كه درين كتاب نوشته آمده اختالفاتى دارد

: ديگر سيكى بار كردن حجامان خوكان اهلى را در اخبار 2- يداده نه بدست عباد برادرشبصره و بدست عبيد اهللا زياد رو 
مذكور ديده نشد بلكه عبيد اهللا زياد يزيد بن مفّرغ را حبس كرد و ويرا بحجامى واداشت و او با تيغ گردن بعضى از كسانى 

مأمورين ويرا بضرب تازيانه بحجامى واميداشتند و ابن را كه براى حجامت نزد او ميبردند ميبريد و آنها را فرار ميداد و باز
مفّرغ اين شعر را ميخواند:

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



97کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

او هفتاد و و هميشه والى سيستان بود تا معويه فرمان يافت، وفات معويه روز پنجشنبه بود نيمه رجب سنة ستين و عمر 
هشت سال و نماز برو ضحاك بن قيس الفهرى كرد و خالفت او نوزده سال و سه ماه و بيست و دو روز بود. و معاويه 

خضاب كردى بحّنا و وسمه و نقش خاتم ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظيم بود و گور او بدمشق است بگورستان باب 
الصغير. و اهللا المستعان.

د معويه بخليفتىنشستن يزي

(روز پنج شنبه لثمان ليال بقين من رجب سنة ستين) و كنيت يزيد ابو خالد بود و نقش خاتم او آمنت باللَّه مخلصا. چون 
خبر نشستن

__________________________________________________

[() ]

و ما كنت حجاما و ليكن احّلنى            بمنزلة الحجام نأيى عن األهل

: ابن مفّرغ را نبيد شيرين و شبرم كه گياهى است 3- ) و شايد ذكر حجامان مربوط بقصه فوق باشد57ص 17(اغانى ج 
وچه و بازار ميگردانيدند و او اسهال گرفته اى با خوكى بوى بربستند و او را باينحال در كسمى، در حبس خورانيدند و گربه

بود و كودكان شهر دنبال وى افتاده ميگفتند: اين چيست؟ (در بعضى نسخ: اين شيست؟) و او ميگفت: آبست و نبيذ 
) و شايد كتاب سيستان بار كردن سيكى را بخوكان هم از اين اقتران خوك بيزيد بن 56ص 17است .. الخ (اغانى ج 

آيد و قول اند، بنظر طبيعى نمى: شبست اين شبست كه كودكان بقول مؤلف تاريخ سيستان ميگفته4-باشدمفّرغ گرفته 
خوانده » شبست«را اين » اين شيست«اند: اين چيست (شيست) و ظاهرا مؤلف ما ترست كه ميگفتهصاحب اغانى طبيعى

ص 1و هم جاحظ در كتاب (البيان و التبيين ج : اشعارى را كه ابن مفّرغ بفارسى خوانده است، هم در اغانى آمده 5
و در هر دو موضع چنين ضبط شده:» دنبه فربى و پى است«) آورده و در هيچيك ازين نسخ قسمت سوم را ندارد 109

آبست و نبيذ است            عصارات زبيب است

سميه روسبيذ است
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» دنبه فربه و پى«و با » روسبى«و «هم تغيير يافته » روسبيذ«ا زياد دارد بلكه قافيه ولى در اينجا نه تنها قسمت سوم ر 
- قافيه شده است، و اين قسمت اخير (بعالوه اضافه واو بر سه مصراع) بر خالف اختالفات اوليه قابل توجه و تأمل است

: عباد او را باز نگردانيد. يزيد بن معاويه در ضمن داستان ديگرى6

98انه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخ

يزيد و بيعت اهل شام او را نزديك حسين على رضوان اهللا عليه برسيد مسلم عقيل بو طالب را فرستاد بكوفه تا او را بيعت  
ادند تا گردن كنند، پس اهل كوفه بر او غدر كردند چنانكه حال آن پوشيده نيست نزديك خاص و عام، و مسلم را فرا د

بزدند، و يزيد را آگاه كردند، و عمر سعد همانجا نگاه همى كرد. تا [يزيد] عبيد اهللا بن زياد را آنجا فرستاد، و مسلم آن 
شب بر نشست، سه هزار سوار با او به يك جا، زمانى بود، نگاه كرد، مقدار ده مرد با او مانده بود، بازگشت، خواست كه 

تشنه بود از زنى آب خواست و بسراى او اندر شد، زن، عبيد اهللا بن زياد را آگاه كرد، شرطى را بگريزد هيچكسى نديد، 
بفرستاد تا او را بياورند و بفرمود تا بر بام قصر بردند، گردن او بزدند و سرو بدن او بميدان انداختند، و هانى بن عروة 

بزد، و هر سه سر نزديك يزيد فرستاد، چون خبر مسلم سوى ] را نيز گردن 2] را و زبير بن اروح التميمى [1الوداعى [
] بن زياد چون خبر او بشنيد، عمر سعد را پذيره 4] و راه كوفه برگرفت، عبيد اهللا [3حسين بن على برسيد بر خاست [

شنگى او را ] حرب كردند و راه آب بر حسين بگرفتند تا ت6] فراهم رسيد [6] با سپاه باز فرستاد بكربال، هر دو را [5[
غمى كرد، پس او را آنجا تشنه بكشتند، روز عاشورا چهارشنبه بود سنه احدى و ستين، و از اهل بيت رسول صّلى اهللا عليه  

] االصغر، 7كه با حسين آنجا كشته شدند جعفر بن على بن ابى طالب، و عباس بن على بن ابى طالب، و محمد بن على [
] بن على، و القاسم بن الحسن بن على، و عون بن عبد اهللا بن 8هللا بن الحسين [و على بن الحسين بن على، و عبد ا

جعفر بن ابى طالب، و محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن ابى طالب، و عبد اهللا بن مسلم بن عقيل بن ابى طالب، و بيش ازين 
كه جايش اينجا نيست -و شمر بن ذى] و بزرگان، كه بنام ايشان قصه دراز شود، اما معروفان اين بودند،9از خوردان [

اجازه و اطالع عباد ويرا از زندان بر آورده و آزاد سازد و ابن مفّرغ پس از مأمورى ضمخام نام بسيستان فرستاد كه بى
آزادى اين شعر معروف را گفت:

عدس مالعباد عليك امارة            امنت و هذا تحملين طليق

__________________________________________________

] كامل: المرادى.1[
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] كامل: ندارد و در تواريخ معتبر نيست.2[

».برخواست«] در اصل 3[

] اصل: عبد اهللا.4[

».بديره«] در اصل 5[

».هر دو يك رآه فراهم رسيدند«] كذا ظاهرا 6[

] كذا و ظ: محمد بن على و على بن الحسين االصغر؟7[

ن.] ظ: الحس8[

] كذا.9[

99کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بن زياد، آن سروى با زنان و كودكان خرد، اسير  1الجوشن لعنه اهللا سر حسين بن على (رض) بيرون كرد، و عبيد اهللا [
ى از صندوق بيرون كردندى و بر كرد، و بشام فرستاد بر اشتران، سرهاشان برهنه و هر جايگاه كه فرود آمدندى آن سر و 

سر نيزه كردى و نگاه بانان بر آن كردندى تا بگاه رفتن، تا برسيدند بمنزلى كه آنجا يكى راهب بود از آن ترسايان، ايشان 
آن سر بر آن رسم كه همى داشتند بر آن سر نيزه كردند، چون شب اندر آمد آن راهب بصومعه اندر بعبادت ايستاده بود 

كه از زمين بر آسمان همى بر شد چنانكه هيچ ظلمت نماند اال از آسمان تا زمين نورى ساطع بود، از بام آواز نورى ديد
داد كه شما كيستيد؟ گفتند ما اهل شام، گفت اين سر كيست؟ گفتند سر حسين على، گفت:

پس گفت يا قوم من ده هزار دينار ] ما او را بر ديدگان جاى كنيم، 2ايد كه اگر از عيسى (ع) فرزند مانده [بد گروهى
ميراثى حالل دارم اگر اين سر فرا من دهيد تا بامداد، من آن زر شما را بدهم حالل، گفتند بيار، زر بياورد، و بساختند و 

] هاء آن اندر كرد 4] فرا او دادند پاكيزه بشست و گالب و مشك و كافور بسرشت و بمنفذ [3قسمت كردند و سر او [
] سر بزرگوار، مرا پادشاهى بر نفس 5آنرا و بكنار اندر نهاد و همى گريست تا بامداد كه صبح بدميد گفت با [و ببوسيد 

ك محمد صّلى اهللا عليه رسول اهللا و اسالم آورد و موالى حسين رضوان اهللا عليه  خويشست اشهد ان ال اله اال اهللا و ان جّد
وق كردند و برفتند، چون بنزديك دمشق رسيدند بزر نگاه كردند كه از آن شد و آن سر بديشان باز داد، و ايشان اندر صند
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ا يعمل 6راهب بستده بودند همه سفال گشته بود و بجاى مهر بر آن پديد [ ] گشته بر يك روى و ال تحسبّن اهللا غافال عّم
و  يَن ظََلُم َلُم الَِّذ ْع يـَ ِلُبوَن الظالمون و بر ديگر روى پديد گشته بقدرت بارى تعالى َو َس َق َلبٍ يـَنـْ َق . آن227: 26ا َأيَّ ُمنـْ

__________________________________________________

] اصل: عبد اهللا.1[

يعنى مانده بودى، و نظير اين ماضى شرطى در ادبيات ايران قديم بسيارست ليكن رسمست كه در فعل » مانده«] كذا 2[
و در اينجا اين مراعات -جاى كنيمى گويند» جاى كنيم«نخستين آورند و بجاى جزائى آن نيز يائى نظير ياى شرطى جمله

نشده است.

زايد باشد.» او«] كذا .. و ظاهرا 3[

] اصل: بمنفدها.4[

] ظ: ياء.5[

] اصل: بدير ولى در سطر بعد بديد است.6[

100کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بكوه و 1فراهم كردند و بجوى آب اندر انداختند، بسيار كس از ايشان بگريست و توبت كرد و هم بر آن [همه زرها 
دشت شد، و بسيار بودند كه اصرار آوردند و آن زنان اسير و كودكان سر برهنه بر اشتر بدمشق اندر بردند و آن سر اندر 

] و 2همى زد، و اين خبر بكتاب خلفا بتمامى گفته آيد [پيش او نهادند اندر طشتى، و قضيبى بر آن لب و دندان وى
معروفست، پس چون اين خبر بسيستان آمد مردمان سيستان گفتند نه نيكو طريقتى بر گرفت يزيد كه با فرزندان رسول عليه 

درم اندر بيت السلم چنين كرد، پاره شورش اندر گرفتند، عّباد، سيستان هم بمردمان سيستان سپرد، بيست بار هزار هزار 
] بن زياد برادر خويش را يزيد بن زياد المال جمع شده بود از غنايم كابل و ديگر مالها بر گرفت و ببصره باز شد، عبيد [اهللا

را و ديگر برادر بو عبيده زياد را بسيستان فرستاد اندر اول سنه اثنى و ستين.

بيده بسپهساالرىآمدن يزيد زياد و بو عبيده بسيستان يزيد باميرى و بو ع
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يزيد بسيستان آمد و روزگارى ببود با سيرتى نيكو، پس مردمان كابل سر برتافتند، يزيد با سپاه آنجا شد و آنجا سپاه بسيار 
جمع شده بود و حربى صعب كردند و مسلمانان بسيار كشته شدند و اسير كرده شدند و بعضى برستند، و بو عبيده اسير 

] بن 5] پدر على بن زيد و بديل [4] بن اشيم العدوى ابو الصهبا و پسر وى و زيد بن جدعان [3ماند، و يزيد و صلم [
نعيم العدوى و عثمان بن االدهم العدوى و جماعتى بزرگ از عّباد و بزرگان

__________________________________________________

بران توبه؟-] ظ: بران حال1[

] ظ: اند.2[

ص 4) و (كامل ج 405و الصحيح، صلة بن اشيم ابو الصهباء العدوى و هو زوج معاذة العدويه (بالذرى ] كذا ..3[
40.(

) يزيد 40ص 4) و كامل (ج 405] و هو زيد بن عبد اهللا بن ابى مليكة بن عبد اهللا بن جدعان القرشى (فتوح بالذرى 4[
نوشته است.

اند و جز درين كتاب جاى ديگر تواريخى كه در دسترس حقير بود ننوشتهاسم اين شخص را -] كذا .. و ظاهرا. بديل5[
ام.نديده

101کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] را بخراسان فرستاد و 2] برسيد يزيد بن معويه سلم بن زياد بن ابيه [1] [آنجا شهيد [شدند] چون اين خبر [بشام
] طلحة بن عبد اهللا بن خلف الخزاعى كه طلحة الطّلحات گفتندى بسيستان فرستاد، و سوى يزيد بن 3سيستان، [و] سلم [

معويه كس فرستاد و نامه كرد و دستورى خواست بفرستادن طلحه بسيستان، يزيد عهد فرستاد طلحه را بسيستان، و سلم 
عهد بوى رسيد، فرمان داده بود كه برادر مرا بعهد ] از پس وى بفرستاد، و هنوز براه اندر بود كه آن 5] عهد بدخوله [4[

باز خر.

(آمدن طلحة الطّلحات بسيستان و عمر برادر او صاحب جيش بود)

]، و رسول فرستاد 6طلحه بسيستان آمد و برادرش عمر صاحب الجيش او بود و صاحب شرط او مالك بن اوس االزدى [
پانصد هزار درم باز خريد، باز به بست رفت و كار آن ديار بر نظام كرد و باز و بو عبيده زياد را و اسيران كه با او بودند ب
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سيستان آمد، و مردى بزرگوار نيكو سيرت با خرد بود و هيچ كسى او را اندر شجاعت و سخاوت نظير نبود، و از سخاوت 
گير افتاد و ه بدلها جاىو عدل خويش چنان گشت كه مردمان سيستان همه سوگند بجان او ياد كردندى از محّبت او ك

چنان بود كه شاعر گويد:

(شعر)

]            فبحيث بتّ من المنازل باتا7يا طلح انت اخو الّندى و عقيده [

شهد األنام صغيرهم و كبيرهم            اّن الّندى ان مات طلحة ماتا

__________________________________________________

] در اصل دو كلمه از اينجا تراشيده شده است.1[

ص 4) كامل (ج 405] اصل:، يزيد بن معاوية بن مسلم بن زياد بن اميه و صحيح: سلم بن زياد بن ابيه (بالذرى ص 2[
40.(

».و سلم«] كذا .. و صحيح 3[

ت.و او سلم بن زياد برادر عبيد اهللا بن زياد اس» سلم«] اصل: مسلم: و ص 4[

».عهد حكومت«] كذا و الظاهر 5[

] اصل: از وى.6[

صحاح اللغة.- ] العقيد المعاقد و فالن عقيد الكرم و عقيد اللوم7[

102کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

بدرگاه او بماند كه او را ]، و روزى چند 1و بسخاوت بدان جايگاه بود كه بو األسد يكى بيامد قصد او را بسيستان [
نگفتند، آخر اين بيتها بنوشت و پيش او فرستاد.

(شعر)

قاة المعطشون فانهلوا            ريّا و طاب لهم لديك المكرع ورد الّس
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] طاميا متدفّقا            فرددت دلوى شّنها يتقعقع2و وردت بحرك [

] بلقع3جانبا عن جانب            و محّل بيتى عن سمايك [و اراك تقطر 

چون خط و شعر او بديد خجل ماند و اندر وقت او را پيش خويش آورد و عذر خواست و دو ياقوت سرخ گرانمايه 
، تا بدست همى گردانيد، گفت يا بو األسد بيست هزار درم دوستر دارى يا ازين يكى؟ گفت، من يك پاره سنگ اختيار نكنم

].4بيست هزار درم [

بيست هزار درم را بياورد و غالم خويش را گفت برگير، پس گفت اگر امير بيند يك

__________________________________________________

ا يعنى ابو األسد يكبار بقصد زيارت او بسيستان آمد، و اگر بو األسد ر -] بو االسد يكى بيامد قصد او را بسيستان1[
شخصى گمنام و نكره فرض كنيم آن وقت لفظ (يكى) معنى ديگر ميدهد يعنى بو األسد نام كسى بيامد قصد او را 

و اما بو االسد چنين شاعرى كه معاصر با طلحة الطلحات باشد بنظر حقير نرسيد و ابو االسد نام شاعرى بوده -بسيستان
س بوده و در زمان طلحه و خالفت يزيد غير از ابو االسود ) معاصر بنى العبا174ص 12است كه بتصريح اغانى (ج 

ص 11(اغانى ج 69دوئلى واضع نحو و شاعر و فقيه كسى ديگر باين نام ديده نشد، وفات ابو االسود بقولى در سال 
) رويداده و اغانى گويد سفرى 341در خالفت عمر عبد العزيز (ابن خلكان جلد اول ص 101- 99) و بقولى 124

رس و اصفهان رفته است و بعيد نيست بسيستان هم رفته باشد اما در اخبار او چنين خبرى ديده نشد و سطر بعد هم بفا
تأييد ميكند كه ابو االسود نبوده زيرا بعيدست ابو األسود بسيستان برود و طلحه از آمدن او مطلع نشود.

».بحرك؟«] كذا .. شايد 2[

] السماء، المطر3[

»اذا سقط السماء بارض قوم            رعيناه و ان كانوا غضابا«

صحاح.

] روى بيست هزار درم متن با خط و مركب شبيه باصل، بيست هزار درم ديگر نوشته بود كه ضميمه متن شد.4[

103کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:
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ام، و بو ]، بصد هزار درم خريده1هر دو پاره زى وى انداخت و گفت مردان را فريب نكنند بدين [پاره فرامن دهد تا بينم، 
األسد بعراق برد و بصد و بيست هزار درم بداد.

آمدن اسود سعيد بسيستان

قب، عبد اهللا باز يزيد بن معويه اسود بن سعيد را بسيستان فرستاد اندر آخر سنه اثنى و ستين، چون روزى چند ببود، اندر ع
بن طلحة الطّلحات را بسيستان فرستاد اندر سنه ثلث و ستين.

آمدن عبد اهللا طلحه بسيستان

] را بسيستان فرستاد اندر سنه اربع و ستين، و [او] پسر خويش را 2] [و يك سال به سيستان بود، باز پدر وى [طلحه
] تا گاه وفات وى، پس 4شكر بسيار كردند و بسيستان ببود []3عبد اهللا را خليفت كرد كه مردمان از نيكوئى سيرت وى [

وصيت كرد پسر خويش را كه مرا هم اينجا دفن كن كه اين مردمان مرا دوست دارند تا ذكر من اينجا بماند ميان دوستان من 
هزار سال ترا بقا باد و مرا سالها ياد همى كنند كه مردم چون او را همى ياد كنند مرده نباشد و آن سخن كه كسى گويد كه 

] اوست و من اميد ميدارم كه ز آن جمله باشم اندرين شهر بزرگوار و اين 5آن نه بر خطا گويند بقاء مرد ذكر نيكوئى [
] مهاجر دفن كرد و اكنون گور 6بزرگان و آزاد مردان. پس چون فرمان يافت پسرش فرمان او را كاربست و او را به تهل [

قّيات.- يداو معروفست، شاعر گو  و هو عبد اهللا بن قيس الّر

شعر

رحم اهللا اعظما دفنوها            بسجستان طلحة الطّلحات

__________________________________________________

] كذا .. ظ يعنى مردان را بدين گونه فريب نكنند.1[

] يعنى باز يزيد، طلحة الطلحات پدر عبد اهللا را.2[

] يعنى نيكوئى سيرت عبد اهللا بن طلحه.3[

] يعنى خود طلحه.4[

] كذا.5[
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] كذا. ظ: لهجه از تل.6[

104کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

سيستان بنشستند، چون چنان ] از1چون طلحه فرمان يافت، سپاه او نافرمان گشتند اندر يزيد معويه، و هر كسى بناحيت [
] گرفته بود، و وكيع بن اسود 3] در طعام [2] بن ربعى القشرى [2بود پسر وى قصبه بگذاشت و بازگشت، ابو سح [

] مهمل گذاشته 4ناحيت اوق، و عبد المجيد بن جميل ناحيت خواش. و عبد اهللا بن ناشره ناحيت فراه، و قصبه و بسكر [
] از نواحى شام چهارده روز گذشته از ربيع االول سنه اربع و 5يزيد بن معاويه فرمان يافت بحوارين [بود، هيچ والى نبود، تا 

ستين و او را سى و هشت سال بود و هشت ماه، كم هشت روز، و او را دفن كردند بدمشق.

(نشستن معويه بن يزيد بن معويه بخليفتى)

و ستين، و كنيت او ابو ليلى بود، چهل روز عمر بود او را اندر امارت، ] سنه اربع 6و معاوية بن يزيد بنشست نيمه ربيع [
چون حال برو تنگ شد گفتند كسى را ولى عهد كن، گفت من از دنياء شما چندانى نيكوئى نديدم كه و بال آنچه خواهد 

، و بشام بيعت كردند مروان ] سنه اربع و ستين8] [با] گردن كنم، [و] فرمان يافت پنج روز مانده از ربيع االول [7ماند [
الحكم را و بمكه عبد اهللا بن زبير را.

(نشستن مروان الحكم بشام)

او مروان الحكم بن ابى العاص بن امّية بن عبد شمس بن عبد مناف بود، او

__________________________________________________

نيز ممكنست بجاى ياى نكره بكسره زير تاء ناحيت در رسم قديم و-بود] كذا. و بايد بناحيتى و يا بيكى ناحيت مى1[
اكتفا رفته باشد و نظير اين ديده شده است.

] كذا ... ابو سليح ... القشرى؟2[

] در طعام، دروازه از شهر زرنج بوده،3[

بسكر باختالف ديده شد.-] بسكو4[
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).49ص 4] كامل: حوران من ارض الشام (ج 5[

مل: ماه و روز خالفت و موت معاوية بن يزيد را تعيين ننموده ولى ظاهرا خالفت معويّه روز بعد از مرگ يزيد ] طبرى و كا6[
ل باشد. بوده كه نيمه ربيع االّو

] اصل: مانده كردن.7[

] كذا ... و ظاهرا ربيع الثانى8[

105کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] كردند روز چهار شنبه سه روز گذشته از ذى القعده سنه اربع و ستين.1يه [را بيعت بجاب

(نشستن عبد اهللا زبير بمكه)

ام بود و كنيت او ابو حبيب بود، و اهل عراق او را بيعت كردند و مادر او اسما بود 2و او عبد اهللا بن الزبيران [ ] العّو
] ربيعة ] [ابى3ه و خراسان و سيستان حارث بن عبد اهللا بن [دختر بو بكر الصديق، چون كار برو مستقيم شد، بصر 

]، عبد العزيز بن عبد اهللا بن عامر بن كريز را به سيستان 4] گفتندى. پس قناع [4المخزومى را داد، آنك او را قناع [
فرستاد.

آمدن عبد العزيز به امارت از پيش حارث عبد اهللا

] و كابل  5رد و گفت، و آن سپاه طلحه را جمع كرد و بنواخت و خبر بست [او بسيستان آمد و با مردمان نيكوئى ك
اند.كردند كه ايشان سر بتافته

رفتن عبد العزيز سوى بست و كابل

] لشگرى از تركان فراهم كرده بود، حربى صعب بكردند چنانكه مسلمانان فرو ماندند و خواستند  6براه بيابان برفت، زبيل [
دشمنان و شوكت ايشان، عمر بنكه بگريزند از قوت

__________________________________________________

ايست از اعمال دمشق از ناحيه ] جابيه بكسر با و ياء مخففه واصله فى اللغة الحوض الذى يجبى فيه الماء لإلبل. قريه1[
جوالن ... (معجم البلدان).
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ام.2[ ] كذا ... صحيح: زبير بن العّو

211) (كامل مبرد ص 405و هو الحارث بن عبد اهللا بن ابى ربيعة المخزومى معروف به قباع (فتوح بالذرى ص ]3[
خطى).

] ص: قباع، بضم القاف و بعده باء.4[

] در اصل: نسبت.5[

اصل ) و در دو سطر بعد هم ضبط91) ص (2] كذا ... و المعروف (رتبيل) و بزعم حقير (زنبيل) رجوع شود بحاشيه (6[
متن (زنبيل) است.

106کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] از 2] مردى مرد [و] معروف بود با عبد العزيز يكجا بود، حمله كرد و زنبيل هزيمت شد، و بكشت [1شان العارى [
و اسب و سليح، و كار كابل و زابل او را تركان بسيار و هزيمت كردند، و مسلمانان بسيار غنايم يافتند و بردگان بسيار 

مستقيم گشت و مظفر به سيستان باز آمد، و مردى بود عالم و اهل علم را دوست داشتى، پس روزى رستم بن مهر هرمزد 
المجوسى پيش او اندر شد و بنشست و متكلم سيستان او بوده بود، گفت دهاقين را سخنان حكمت باشد ما را از آن 

] دارد بى حقيقت، و پرستش يزدان چشم 4] مردمان اويست كه دوستى بر وى افتعال [3ت: نادان [چيزى بگوى، گف
] را كند، و دوستى با زنان بدرشتى جويد، و منفعت خويش بآزار مردم جويد، و خواهد كه ادب آموزد بآسانى،  5ديدى [

بسالمت باشد هر چند فرزند نزايد، و گفت نيز گوى، باز دهقان گفت: آب جوى خوش بود تا بدريا رسد، و خاندان 
دوستى ميان دو تن بصالح باشد چند بد گوى در ميانه نشود، و دانا هميشه قوى بود چند هوا برو غالب نگردد، [و] كار 

پادشاهى و پادشا هميشه مستقيم باشد چند وزيران بصالح باشند.

مضان سنه خمس و ستين، و شست و دو ساله بود، واليت و هم بسيستان بود، تا مروان بن الحكم فرمان يافت اندر ماه ر 
او ده ماه بود كم سه روز، نماز بر وى پسر او كرد عبد الملك بن مروان، و عبد الملك را ولى عهد كرده بود و او را 

بدمشق بگور كردند، و اهل شام عبد الملك را بيعت كردند.

(نشستن عبد الملك مروان بن الحكم به خليفتى)

__________________________________________________
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بارتبيل حرب كردند و رتبيل بدست ابو عفراء عمير المازنى كشته «] كذا ... و در فتوح بالذرى در همين جنگ ميگويد: 1[
).405(فتوح ص » شد

نشده است.] در فتوح البلدان و كامل قتل رتبيل درين جنگ تصريح دارد ولى درين تاريخ ذكرى از آن 2[

ترين؟- تر] ظ: نادان3[

] يعنى از روى ساختگى.4[

] چشم ديدى، ظاهرا بمعنى رياء باشد.5[

107کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ير، و ] بود و نشستن او اندر ماه رمضان سنه خمس و ستين بود. بازگشتيم بحديث عبد اهللا بن الزب1و كنيت او اباذنان [
او حارث بن عبد اهللا را از عراق معزول كرد و عراق برادر خويش را داد مصعب بن الزبير، و مصعب نامه كرد و بر عمل 

ابن الزبير قصد عبد -سيستان عبد العزيز را قرار داد، و هميشه عبد العزيز بسيستان بود تا سنه اثنى و سبعين كه مصعب
برگرفت و عبد الملك نيز قصد او كرد و راه عراق بر گرفت، تا هر دو سپاه بدير جاثليق الملك كرد و راه شام با سپاه بزرگ 

فراهم رسيدند و ميان شان وقعتها و حربها بسيار بود تا يك راه كه هزيمت بر سپاه مصعب افتاد و مصعب كشته شد كه گريز 
حجاج ابن يوسف را فرستاد بحرب كردن با نكرد، و او چهل ساله بود. پس چون سال هفتاد و سه اندر آمد عبد الملك 

عبد اهللا بن الزبير، حجاج بحرم اندر آمد و منجنيق بر كعبه راست كرد و چند گاه آنجا ببود و اندر حرم مردم همى كشت، 
رخت تا يك راه كه عبد اهللا ابن الزبير كشته شد روز شنبه سيزده روز مانده از جمادى االولى سنه ثلث و سبعين، و بر يكى د

خرما نگونسار بى سر فرو آويخت و كار بر عبد الملك قرار گرفت.

] را خراسان و سيستان داد و 2پس عبد الملك عراق و خراسان و سيستان حجاج را داد، پس حجاج امّية بن عبد اهللا [
امّيه پسر خويش را عبد اهللا بن امية سيستان داد.

__________________________________________________

] كذا با ذال معجمه، الذنان بضم الذال مخاط يسيل من االنف (صحاح) و در تمام كتب تاريخ كنيت عبد الملك را ابو 1[
مينويسد:» المستطرف فى كل فن مستظرف«اند و در كتاب الوليد آورده
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) و در كامل 10س 46ص 2ج عبد الملك مروان را رشح الحجاره بسبب بخل و ابو الريان بواسطه گند دهانش گفتند (
در تاريخ نباكتى مسطور است  «) و حبيب السير گويد: 7س 179ص 4ابن اثير (اباذبان) با ذال و باء موحده آمده (ج 

نشست از تعفن آن رايحه كه نتنى در غايت ردائت از دهان عبد الملك بمشام ميرسيد بمثابه كه اگر مگس بريشش مى
چاپ بمبى) و معروف: (اباذبان) با ذال و تشديد باء 14جزو دوم ص 4و الذباب ميخواندند (ج ميمرد بنا بر آن او را اب

موحده است.

امية بن عبد «) و بالذرى ميگويد 1032ص 2ج 2] و هو امية بن عبد اهللا بن خالد بن اسيد بن ابى العيص (طبرى س 2[
) 406ن وقت هنوز حجاج بواليت عراق منصوب نشده بود (ص زيرا آ» اهللا را عبد الملك مروان بخراسان فرستاد نه حجاج

و طبرى ميگويد در سال هفتاد و هشت عبد الملك امية بن عبد اهللا را از خراسان معزول كرد و خراسان و سيستان را هم 
)1032ص 2ج 2بواليت حجاج ضميمه ساخت، (س 

108کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

آمدن عبد اهللا اميه بسيستان بروزگار حجاج در سنه اربع و سبعين

شهر فرو گذاشته بود عبد العزيز [و] رفته، و عبد اهللا يك چندى بسيستان ببود، باز به بست شد با زنبيل حرب كرد و سر 
كه نيز حرب نكنم، با دو راهها با زنبيل فرو گرفت، چون كار بر زنبيل تنگ گشت يك خروار زر هديه فرستاد و ضمان كرد

] برسيد او را معزول كرد 1بار هزار هزار درم صلح كرد، و خويشتن را سيصد هزار درم، پس اين خبر سوى عبد العزيز [
]2.[

] طلحه عبد اهللا بسيستان3آمدن موسى [

ود تا اول سنه خمس و سبعين، و موسى بن طلحة بن عبد اهللا را بفرستاد و اينجا آمد و عبد اهللا باز گشت و موسى اينجا بب
[و] بشر بن مروان ببصره بمرد برادر عبد الملك، و حجاج بكوفه آمد و آنجا روزى چند ببود، باز ببصره شد و عروة بن

__________________________________________________

)2] ص: عبد الملك. (رك: حاشيه 1[

و پيچيده نوشته شده، فتوح البلدان بالذرى كه مأخذ عمده مورخين قديم ] اين خبر درين كتاب از اول فصل مغشوش2[
] و هدايا و بندگان از رتبيل دوم پسر رتبيل مقتول چون از مسلمانان بيمناك بود هزار هزار [درم«نويسد: ميباشد چنين مى
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ن ابا كرد و گفت هر گاه اين رواق را پر از براى عبد اهللا كه ببست نزول كرده بود فرستاد مصالحه را، و عبد اهللا از پذيرفتن آ
پس رتبيل از پيش عبد اهللا برخاست و پس نشست و راه بگشاد تا عبد - زر كند صلح خواهد بود ور نه جنگ است و غزو

ردد هيچ مال الصلحى برگها فرو گرفت، عبد اهللا حاضر شد كه بىها و گريوهاهللا در آن راه ها و جايها در آمد، رتبيل سر راه
ولى رتبيل ابا كرد و گفت سيصد هزار درم بستان بمال صلح و بدان نوشته بسپار كه تا تو در سيستان هستى با ما جنگ 

» نكنى و خرابى و سوختن روا ندارى، و عبد اهللا اين عهد بكرد و چون خبر بعبد الملك مروان رسيد ويرا معزول ساخت
ضمان  » «يك خروار زر» «كار تنگ گشت» «سر راهها«دارد از قبيل ) و عبارت متن رؤس اين خبر را در بر 406(ص 

اما مثل اينست كه يا چيزى از ميانه افتاده و يا در ترجمه اصل بفارسى اشتباهى » سيصد هزار درم» «كرد كه نيز حرب نكنم
ه است. (رك: تعليقات)نوشته و اخبارى هم از عبد العزيز در اول فصل افتاد» عبد العزيز«شده بعالوه بجاى عبد الملك 

] بالذرى و كامل و طبرى از اين شخص ذكرى ندارند.3[

109کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

المغيرة بن شعبه را بر كوفه خليفت كرد، و چون ببصره قرار گرفت سپاه جمع كرد حرب خوارج را، و بهر جاى خوارج بيرون 
خاص و عام بديشان پيوسته همى گشتند، و ساالران ايشان صناديد و بزرگان عرب بودند از ياران آمده بودند و مردم 

مصطفا صلى اهللا عليه، كه چون وقايع اوفتاد ميان مسلمانان و كارها رفت كه اندر كتاب و سّنت آنرا حجتى نديدند زان فرو 
ن عثمان، كه ياران جمع شدند و او را انكار كردند تا ] امير المؤمني1ماندند، و هر روز بيشتر همى بود، چون احداث [

سخن بدان جاى رسيد كه او را بر آن حال بكشتند، و چون حرب جمل و كشتن طلحه و زبير و آن بزرگان كانجا از دو  
] اشعرى و فريب عمر 3] با موسى [2گروه كشته شدند، باز خالف معويه و حرب صفين و حديث حكمين و سليم دلى [

ن العاص و قتل امير المؤمنين على بن ابى طالب، باز جمع گشتن گروه بر معاويه و عزل كردن [حسن على از خالفت [و] ب
لم بروزگار يزيد معويه و سر حسين بر گرفتن و حرميان 4و كشتن [ ]] حسين على و همه اوالد و آل مصطفى عليه الّس

حسين زدن كه هزاران بوسه مصطفى صّلى اهللا عليه بر آن داده مصطفى را سرهاء برهنه بشام بردن و قضيب بر لب و دندان
بود باز، كشتن مصعب بن الزبير و ياران مصطفى صّلى اهللا عليه بروزگار عبد الملك مروان، باز فرستادن حجاج بن يوسف 

ريختن، و كشتن عبد بمكه و حرم ايزد تعالى و قبله اسالم و آنرا به سنگ و منجنيق فرو كوفتن و چندان خونها ناحق بحرم
اهللا بن الزبير و او را نگونسار از درخت آويختن، و آنچه بدين ماند كه اگر همه ياد كرده آيد قصه دراز شود پس گروهى از 

ياران مصطفى صّلى اهللا عليه چون اين حالها بديدند گفتند دنيا بدين نيرزد و ما دانيم كه بنده از گناه معصوم نيست و 
ا ساعتى باشد تا روزى، اكنون اين از ساعت و روز و ماه و سال در گذشت اين اصرارست، از ايشان تبرا  هفوات افتد، ام

كردند، و مردى بود بزرگوار قطرى ابن الفجاة و از سادات و صناديد عرب بود و اينجا بوده بود با عبد الرحمن سمره و
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__________________________________________________

الحدث (بفتحتين) األمر المنكر الذى ليس معتادا و ال معروفا فى السنة ... جمع احداث (منجد اللغة)] 1[

] سليم دلى بمعنى ساده دلى و ساذجى است و در كلمات متقدمان استعمال شده است.2[

دمه)كند (رجوع بمقاندازد و كمتر اعراب آنرا مراعات مى] درين كتاب غالبا الف اول كنيه را مى3[

اى پيداست كه عين اين جمله يا جمله» عزل كردن«] جمله بين دو عالمت در متن نبود ولى از قرينه مطلب و لفظ 4[
تر در اينجا از قلم افتاده بوده است.مفصل

110کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] برخاست و بيرون شد از ميان گروه، باز طلب او  1چون آنجا [با مردمان سيستان او را دوستى و صحبت بوده بود، 
كردند و او را بنگذاشتند و قصد او كردند، ناچار گشت حرب كردن، حربها بسيار كرد، پس بسيستان كسان فرستاد و اين 

يشان دست يكى  قصه بشرح ياد كردند اينجا كه اندر اسالم چنين چيزها آورده شد، مردمان سيستان چه خاص و چه عام با ا
كردند، چون حجاج اين تدبير كرد و لشگرها مسما كرد [و] عبيد اهللا بن ابى بكره را با سپاهى بزرگ بسيستان فرستاد و 

] بن بسطام التميمى را بسپاه ساالرى او، و پسرش بو بردعة بن عبيد اهللا بن ابى بكره با سپاهى بزرگ نيز با پدر 2حريش [
بود.

ابى بكره بسيستان بروزگار حجاجآمدن عبيد اهللا بن 

] سيستان رسيد حريش بن بسطام التميمى از پيش با سپاهى بزرگ 3عبيد اهللا بن ابى بكره با سپاه بيامد، چون بنزديكان [
] حربى سخت كردند و بسيار مردم بكشتند، و 4بيامد، و مردمان سيستان بحرب پيش او باز شدند، اين گروه خوارج [

سپاه حريش را

__________________________________________________

] آنجا، مرادش عراق است، چنانكه از اينجا قصدش سيستان،1[

] كذا ظ: حريش، و نام اين شخص در تواريخ نيست.2[
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] نزديكان، با الف و نون نسبت يعنى نسبتا نزديك و قرب نزديك، مانند دايگان و خدايگان، چه نزديك در فارسى 3[
و اين الف -معنى قرب كامل است، چنانكه گويند نزديك من آمد يعنى نزد من رسيد يا نزديك او شد يعنى پيش او باز شدب

اكنون هم در افواه جاريست كه فالن واقعه در نزديكى - و نون براى اينست كه احتمال قرب و وصول را قدرى دورتر سازد
ه بر ذوى العقول اطالق كنند غير از اين معنى است و بمعنى خويشان و نزديكان ك-يا نزديكيهاى فالن شهر روى داد

نزديك است.

اند مينويسند كه ] معلوم ميشود سيستان بكلى در دست خوارج بوده است ... مورخين اسالمى كه اين جنگ را ياد كرده4[
شريح بن هانى الحارثى با جمعى از جنگ مزبور توسط عبد اهللا بن ابى بكره و در مملكت رتبيل و بقرب كابل بوده است. و

مسلمين در آن جنگ كشته شدند و عبيد اهللا ابن ابى بكره هم در همان وقعت بدرد گوش يا علت ديگر بمرد و گروه زيادى 
و اين حرب با خوارج كه بقول مؤلف تاريخ سيستان در زرنج روى -از تشنگى و گرسنگى و از پرخوردن بعد از آن بمردند

اريخى كه بنظر حقير رسيده ديده نشد، و اين وقايع كه در ضمن آن نام برده است بقول بالذرىداده در تو 

111کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

اس بن ربيعة بن عبد گرسنگى اندر يافت و تشنگى، بسيار كشته گشتند، و شريح بن هانى الحارثى و عبد اهللا ابن العب
المطلب آن روز بدين حرب كشته شدند، پس گروهى بهزيمت بقصبه اندر شدند، مردمان ايشان را طعام دادند و بخوردند، 
چون بسيار خوردند همه بمردند، چنانكه هيچكس از آن سپاه نماند يا كشته شدند، [يا بمردند] و عرب اندر آمدند پيش 

ايشان را جيش الفنا نام كردند، پس عبيد اهللا بن ابى بكره فرا رسيد به سيستان اندر اول ] از يشان چون چنان ديدند1[
] پسر خويش بوبردعه كرد و نام وى مغيره بود، و روزگارى عبيد اهللا اينجا ببود و 2سنه ثمان و سبعين و توليت خراج بى [

] سپاه آورد اندر پيش وى و 4به بست رسيد زنبيل []، چون 3از راه بيابان به بست شد، و سيستان بپسر سپرد بوبردعه [
]، آخر صلح افتاد بر هفتصد هزار درم 5با عبيد اهللا سپاهى بزرگ بود، حربى سخت كردند، وقايع بسيار بود ميان شان [

] و عبيد اهللا به بست فرمان يافت و6[

__________________________________________________

زنبيل رويداده نه در جنگ با خود سيستانيان رجوع شود به (فتوح البلدان بالذرى ص:[ ()] در حرب با 
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) و ممكنست در اينجا هم 1038- 1036ص 2ج 2) (طبرى س 174ص 4) (كامل ابن اثير ج 406-407
د و حربى كه اناختالط و تداخلى در حربى كه با خوارج بسيستان شده و مورخين بسبب عدم اهميت موضوع آنرا ترك كرده

و اخبار عبد اهللا بن اميه 96با زنبيل شده در موقع تأليف كتاب رويداده باشد، چه نظير اين را در اخبار ابن مفرغ بصفحه 
و اهللا اعلم.-بينيماين كتاب مى108بصفحه 

] كذا ... و ظاهرا پس از ايشان.1[

ه (به) باشد و بجاى (به پسر خويش) است و باز هم نظاير ] بى، در اينجا باقيمانده امالء نسخه اصل اين كتاب است ك2[
دارد.

- ] غالبا در اين كتاب اسم مفعول يا متعلقات آنرا كه بقاعده فارسى بايستى قبل از فعل در آيد بعد از فعل ذكر مينمايد3[
».پسر خويش سپردبو بردعه «و يا » و سيستان بپسر خويش بو بردعه سپرد«مانند اينجا كه بايد چنين مينوشت: 

ايم هر جا در اين كتاب با اين امال در متن با تمام نقاط نوشته شده و با توضيحاتى كه قبال داده» زنبيل«] در اينجا هم 4[
اى كم بوده است.نوشته شده معلوم باشد كه در اصل نسخه هم با امالى مذكور يا نقطه

رج آورده بموجب تصريح تواريخ درين حرب رويداده است.] وقايعى كه در آغاز اين فصل در ضمن حرب با خوا5[

)1037ص 2) (ط ج 174ص 4اند (كامل ج ] اين مبلغ را عربان برتبيل داده6[

112کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و كار بر زنبيل سخت فرو گرفت سبب او درد گوش بود، و گور او اكنون به بستست. باز پسر او بوبردعه بحرب زنبيل شد
تا آنچه صلح را پذيرفته بود كرة اولى، ديگر راه بداد، و بسيستان باز آمد، چون خبر وفات عبيد اهللا نزديك حجاج برسيد 

]، و آنچه ايشان را بايست از 2] هزار سوار اختيار كرد از ميانه صد هزار و بيست هزار سوار [1سپاه جمع كرد، و ده [
] را بر ايشان ساالر كرد، باز عبد الرحمن بن محمد 4] همه مهّيا كرد و عمر بن عطا [3تور و بيستگانى [سالح و س

االشعث الكندى را پيش خواند، واليت سيستان او را داد و همه آن سپاه اندر زير دست او كرد و فرمان داد كه همه 
] پس 5كه همه صناديد و اشراف و ابناء نعم عرب بودند [طاعت او داريد و اين سپاه را جيش الّطواويس نام كردند زيرا

عبد الرحمن با آن سپاه بيامد.

آمدن عبد الرحمن محمد االشعث بسيستان در سنه اثنى و ثمانين
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).1054ص 2ج 2] طبرى: چهل هزار سپاه از سوار و پياده (س 1[

از ميان صد و بيست هزار سوار ده هزار انتخاب كرد.] يعنى2[

] مشاهره و اعطيات سپاهيان.3[

) در تواريخ معتبر روايات مختلفست از آن جمله گويند كه از اول رأى 1044] ظ: عطارد بن عمير التميمى (طبرى ص 4[
را هزيمت داد مأمور سجستان حجاج بفرستادن پسر محمد اشعث بكرمان بود بجنگ هميان بن عدى السدوسى و چون وي

ص:4) (كامل ج 1046ص 2ج 2شد (طبرى س 

) و اين قسمت تا آخر كار عبد الرحمن از نسخه چاپى فتوح بالذرى ساقط شده و تنها قضيه مرگ عبد 175-176
).407الرحمن در رخج و خويشتن را از بام افكندن در آن ضبط است. (بالذرى چاپ مصر ص: 

اند كه بيشتر در آراستگى و خوبى سالح و اسب بوده نه فقط از يش الطواويس را كامل و طبرى نوشته] وجه تسميه ج5[
كامل گويد: فجعل على اهل الكوفه عشرين الفا و على اهل البصره عشرين الفا و جّد فى ذلك و اعطى - اهميت افراد آن

هم بالخيل الرائقه و السالح الكامل و اعطى كل رجل الناس اعطياتهم كمال و انفق فيهم الفى الف سوى أعطياتهم و انجد
ص 4يوصف بشجاعة و غناء منهم عبيد اهللا ابن ابى محجن الثقفى و غيره ... فكان يسمى جيش الطواويس لحسنه (ج 

و سباهى گران بذو فرستاذ و دو بار هزار هزار درم هزينه كرد جز آنك «) و در ترجمه طبرى چنين مينويسد: 5-176
زى عطا داذ و آن سپاه برفتند و از نيكوئى و تمام سالحى كى بودند مردمان آن سپاه را جيش الطواويش خواندند يعنى برو 

نسخه خطى).168ص 2(ج » ... بطاوسان مانند كردند

113کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بسيستان آمده بود با سپاه بزرگ، 2لّسدوسى ساالر بزرگ از خوارج [] بن عدى ا1تا عبد الّرحمن بسيستان آمد همام [
] هزيمت كرد و عبد الرحمن سرهاء آن 1عبد الرحمن با او حرب كرد و از هر دو گروه بسيار كشته شد آخر همان [

المجاشعى از صناديد كه از آن گروه كشته شده بودند نزديك حجاج فرستاد و خود بقصبه اندر آمد و عبد اهللا بن عامر
و مهّلب -بزرگان سيستان بود، چون خبر آمدن عبد الرحمن شنيد برفت، و بوبردعه بنزديك مهّلب بن ابى صفره نامه كرد

كه مردى كارى فرست با سپاهى تا كار من اينجا سست نگردد كه خوارج اينجا بسيار گشت، مهلب -والى خراسان بود
] بن عامر را كه پدر وى ساالر سيستان بود صلح  3و بوبردعه [و] وكيع، بو عبد اهللا [وكيع بن بكر بن وايل را بفرستاده بود
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]، پس چون عبد الرحمن فرا رسيد طلب عبد اهللا بن عامر كرد 4كونه همى داشتند، و عبد اهللا مردمان را همى فرو داشت [
]، و مردمان سيستان همه 5ر او كردى [و او را باز خواند و بنواخت و بشهر اندر آورد، هر چه كردى به راى و تدبي

] عبد الرحمن بحرب زنبيل رفت و سيستان به عبد اهللا ابن 6شيعت عبد اهللا بن عامر بودند و ز بزرگان سيستان بود، باز [
]، بآخر سنه اثنى و ثمانين به بست اندر شد و با زنبيل حربى صعب كرد7عامرا سپرد [

__________________________________________________

] در دو سطر ديگر اين شخص را (همان) نام برده و كامل التواريخ ويرا (هميان) نام ميبرد و ميگويد: حجاج هميان بن 1[
عدى السدوسى را در كرمان مجهز و مسلح بداشت تا اگر عامل سجستان و سند بمدد محتاج شود ويرا مدد كند ولى 

).176ص 4بد الرحمن را بدفع او كسيل كرد و او را هزيمت داد (ج هميان بر حجاج عاصى شد و حجاج ع

آيد كه اين مرد از مردم خوارج باشد مگر بصرف لغت خروج قناعت نمائيم چون بطريقى كه ] از ظاهر روايات بر نمى2[
ذكر شد هميان خود از مأمورين دولتى بود كه در كرمان عصيان نموده و عبد الرحمن ويرا هزيمت داد.

] كذا .. و ظاهرا (عبد اهللا). اين قسمتها قدرى پريشانست.3[

] فرو داشتن، باصطالح امروز نگهداشتن و راه بردن است.4[

] اخبار اين فصل تا اينجا در تواريخى كه در دسترس بود ديده نشد.5[

بجاى (فاء) در عربى بكار برده اى يا فعلى خاص را نميدهد و براى ابتداى جمالت مستقل] اين (باز) معنى تكرار جمله6[
شده است.

] همچنين با الف است و در اين كتاب اين امال تكرار شده و اسپرد اصل لغت قديمست و الف آن بعدها بنا بتخفيف 7[
ر بالف از قبيل اشكم و اشتر و ابا و ابى وا پرويز و غيره افتاده است. لغات مصّد

114ستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سي

و بسيار كفار كشت و غنايمى بسيار بدست آورد و لشگر آبادان كرد و بسيستان باز آمد، باز نامه حجاج آمد سوى وى كه 
مالها بستان از مردمان و سوى هند و سند تاختنها كن و سر عبد اهللا بن عامر در وقت نزديك من فرست، عبد الرحمن چون 

م چيزى خوردنى پيش آوردند، يكى مرغ فربه بود بر خوان، همى خورد، او را خوش آمد، خوان ساالر را نامه بخواند نماز شا
پرسيد كه حال اين مرغ باز گوى، گفت آن مرغى چند بودست كه عبد اهللا بن عامر فرستادست همه همچنين است، اندر 
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، عبد اهللا گفت انّا لّله مرا چندانى زمان كن تا وقت كس فرستاد و او را بخواند، چون بنشست، نامه حجاج برو عرضه كرد
] آنرا بازداشت نتوانم، اما وصّيت كنم، عبد الرحمن بخنديد، گفت زمانست تا آنگاه كه ايزد تعالى اجل تو سپرى كند [كه

بفرمان توانم كرد كه زانكه حجاج گويد هيچ نكنم، تو ايمن باش، چه واجب كند كه من مرغ از آن تو خورم [و] بر تو 
حجاج جفا كنم، و خويشتن را بر خون تو مأخوذ كنم، دست فرا كن و چيزى بخور، عبد اهللا شاد شد و چيزى بخورد، پس 

نامه حجاج جواب كرد كه تاختن هند و سند كنم اما ناحق نستانم و خون ناحق نريزم، و ال طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 
] گاه گاه بزنبيل 2، باز نامه آمد بسوى وى بتهديد، برخاست و بكابل شد و برو []، و نامه سوى حجاج فرستاد1و الّسلم [

جنگ كردى و اندر نهان دوستى همى داشت، [و] بر مردمان نيكوئى همى كرد بسيستان و بست و اين نواحيها تا زابل و  
حجاج خالف كند از بد معاملتى ] كه با كابل و هند و سند و همه مردم اندر فرمان وى گشتند، و بدل اندر همى [داشت

]، و با وى بسيار مردمان اهل علم بودند، و زان 3نگرش [او و زان چيزها كه زو همى موجود آمد از خونهاء ناحق و بى
] بود يكى كه مجلس تذكير4جمله عمر در [

__________________________________________________

نشد و خبرى لطيفست.] اين خبر هم در تواريخ ديده 1[

در آنجا؟- ] بر او، بمعنى، آنجا2[

شده اين مصدر در قديم استعمال مى- نگرش، حاصل مصدر از نگرستن كه امروز (نگاه كردن) گويند- ] ظ: بى نگرشى3[
هم نگرش، يعنى بى مالحظه و بى دقت، و بجاى ديگر اين كتاب و به پهلوى (نگرشن) است بمعنى مالحظه و رعايت، بى

اين لغت آمده است.

اول كسى كه زودتر از هر كس در خلع حجاج و قيام عبد -] كذا ... و در كتب مربوطه چنين اسمى بنظر نرسيد4[
الرحمن سخن گفته است (ابو الطفيل عامر بن وائلة الكنانى) است كه از صحابه بود و ديگر عطية بن عمرو (بلعمى خطى 

).178ص 4ن ربعى (كامل ج ) و عبد المؤمن بن شبث ب167ص پ 

115کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]، و فصيح بود و سخنى نيكو گفتى، دل اين مردمان نواحى بخويشتن كشيد و اسالم [و] شريعت اندر دلها 1كردى [
اندر نهان بيعت عبد الرحمن هميكرد، شيرين همى كرد، و ياد همى كرد كه آنچه حجاج همى كند نه از طريق شريعتست، و 

و مردمان را همى خواند. پس عبد الرحمن نامه كرد اندرين باب سوى مهّلب بن ابى صفره و او بمرو بود و گفته بود كه 
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] برفت سوى كابل و 2شنوى بد كردارى حجاج و اعتقاد بد او و آن چيزها كه او اندر اسالم كرد. و خود [همى بينى و مى
] بن ثور الّسدوسى نزديك حجاج شد و او 3ان هر جاى بيعت همى ستد، چون سخن فاش گشت، ابى بن سفين [از مردم

را از حديث عبد الرحمن آگاه كرد، حجاج اندر وقت سوى عبد الملك مروان رسول فرستاد و آگاه كرد، عبد الملك اندر 
ة [ از، و او را اندر باب حجاج عنايت بود، [پس ] و سالح بس4وقت جواب كرد كه از هر جاى لشگرها جمع كن وعّد

] سپاه جمع كرد و كار ساخته كرد و برفت كه عبد الرحمن را اندر يابد، و عبد الرحمن ساخته برفت كه بحرب حجاج حجاج
]، پيش عبد الرحمن از بصره بيرون شد، عبد الرحمن آن روز به 6] و حجاج از بصره بود [5شود، ببصره فراهم رسيدند [

] آن كسهائى را كه با او يكجا همى بودند اندر آن روز چهار 7صره بر منبر شد و كردارهاء حجاج ياد كرد و عيد كرد [ب
هزار مرد عابد از عراقين برو جمع شد دون ديگر مردمان خلع حجاج را، باز ديگر روز رفت از پس حجاج [و] بزاويه حرب 

عبد الرحمنكردند حربى سخت، و بسيار مردم كشته شد، آخر 

__________________________________________________

] مجلس تذكير كردن، يعنى وعظ بر منبر و غيره.1[

] يعنى: عبد الرحمن بن اشعث.2[

] ظ يعنى: ابى بن سفيان، و درين كتاب حارث و سفيان و قاسم و غيره را با حذف الف ضبط كرده است.3[

ة، بمعنى ساز و آال4[ ت حربست.] عّد

] ابن اثير مينويسد: حجاج بتستر نزول كرد و از آنجا پس از جنگى كه مقدمة الجيش او را با كسان عبد الرحمن در 5[
).179ص 4(دجيل) اتفاق افتاد هزيمت شده ببصره آمد روز عيد اضحى سنه هشتاد و يك (ج 

] كذا و ظ: ببصره بود.6[

د شكست حجاج و مراجعت وى ببصره روز عيد اضحى بود و ورود عبد الرحمن ] ظ: و عرض كرد ... چه ابن اثير گوي7[
در اين صورت جمله (عيد كرد) در اين كتاب كه بعد از ورود ببصره از طرف عبد 81ببصره آخر ذى الحجه بود سنه 

قائل شويم آنهم الرحمن آورده مورد تأمل است و با قرينه جمله بعد بايد (و عرض كرد) درست باشد مگر بعيد اول سال
بعيدست.
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] و مطر او را بيعت كرد و اهل كوفه، چون قوى گشت 1هزيمت كرد و بكوفه شد بنزديك مطّر بن ناجية الر [؟] ياجى [
ت شد، اين راه هشتاد و يكم عبد باز بحرب شد و بدير الجماجم هشتاد و يك حرب كردند و آن هشتاد حجاج بهزيم

] 3] همه عامر الشعبى [] و بيشتر ياران او كشته شد يا غرق شد و بعضى گم شد ببيابانها، از [آن2الرحمن هزيمت شد [
] بمكه فرا ديد آمد، و عبد الرحمن ببصره شد و حجاج از پس 4بود كه او به ما وراء النهر فرا ديد آمد، و سعيد بن جبير [

، ز آنجا به پارس شد و به كرمان و باز سيستان آمد و مردمان او را بسيستان قبول كردند، و حجاج سوى مهّلب وى بشد
] نامه كرد به خراسان كه سپاه فرست بطلب عبد الرحمن اشعث بسيستان، و مهّلب اندر وقت پسر خويش را با سپاهى 5[

] را با دو هزار سوار 7عبد الرحمن بن العباس الهاشمى []، و از بصره حجاج،6بسيستان فرستاد [- مفّضل را-بسيار
بسيستان فرستاد، چون عبد الرحمن اشعث خبر يافت از سيستان به بست شد و عبد الّرحمن هاشمى و مفّضل بن المهّلب 

با هر دو سپاه بر اثر او به بست شدند، و بميان بست و رخد حربى سخت بكردند و بسيار مردم كشته شد

__________________________________________________

).180ص 4] كذا ظ: الرياحى ... و در كامل ابن اثير: مطر بن ناجية اليربوعى (ج 1[

).185ص 4] شكست عبد الرحمن در واقعه (مسكن) اتفاق افتاد (ك 2[

وفه و از تابعين بود و از علماى جليل ] و او ابو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار الشعبى الحميرى از اهالى ك3[
).345) هجرى (وفيات االعيان جلد اول ص 105- 19القدر عصر (

] اصل: حبير و او ابو عبد اهللا (ابو محمد) سعيد بن جبير بن هشام از موالى و مشاهير تابعين است مردى عالم و 4[
شعبان خمس و تسعين و بقولى اربع و تسعين در محدث و زاهد و تلميذ ابن عباس بوده قتلش بدست حجاج بن يوسف در

).288ص 1االعيان (ج - ) وفيات95يا 94- 45شهر اوسط واقع شد و چهل و نه سال داشت (

سال مرگ عبد 85] در اين وقت مهلب مرده بود و بروايت ابن اثير يزيد پسر مهلب والى خراسان بود و در سنه 5[
).193- 192ص 4والى شد (ك: ج الرحمن يزيد معزول و مفضل برادرش 

] اين خبر در تواريخ بنظر نرسيد.6[

الرحمن اشعث بود و چون -] بروايت ابن اثير: عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب از ياران عبد7[
بن العباس با بيشترين لشگر پسر اشعث با سپاه خود از سيستان بهراة رسيد و از آنجا بنزديك زنبيل باز گشت عبد الرحمن

پسر اشعث در هراة بماندند و با يزيد مهلب حرب كردند و عبد الرحمن عباس بهزيمت شد و گروهى از بزرگان سپاه پسر 
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) و حجاج پسر خود محمد و عمارة بن تميم 187-186ص 4اشعث گرفتار آمدند و آنان را بحجاج فرستادند (ج 
فرستاده است.اللخمى را بدنبال عبد الرحمن 
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از هر دو گروه و عبد الرحمن اشعث بهزيمت شد، و ياران او بيشتر اسير شدند، و يكى از آن اسيران يزيد بن طلحة بن 
لزهرانى و همچنين بزرگان از اهل ] اهللا بن فضالة ا2] بود و ديگر نصر بن انس بن مالك، و عبيد [1عبد اهللا الطلحات [

] بنواخت و بسيار چيز داد و جامه 4]، آن اسيران را سوى يزيد مهّلب فرستاد بمرو، و يزيد ايشان را اندر سر [3علم [
] را 5داد، و عبد الرحمن اشعث به زابلستان شد بزينهار زنبيل، خبر سوى حجاج رسيد، حجاج عمارة بن تميم القيسى [

د سوى زنبيل و بيامد با زنبيل خلوت كرد و عهدها فرستاده بود او را كه نيز اندر واليت تو لشگر من نيايد و برسولى فرستا
] را از ياران وى سوى 6از تو مال نخواهم و ميان ما دوستى و صلح باشد بر آن جمله كه عبد الّرحمن اشعث را و فالمى [

ن مرد را، و بندى بياورد و يك حلقه بر پاى عبد الرحمن نهاده بود و من فرستى، پس عبد الرحمن را زنبيل بند [كرد] و آ
]، 8]، هر دو بكنار بام شدند [] بودند، عبد الرحمن گفت من حاقنم بكنار بام بايد شد [ن7يكى بر پاى آن مرد، برپاى [

]، بود، و عمارة 9رحمن ابو العنبر [عبد الرحمن خويشتن را از بام فرو فكند، هر دو بيفتادند و جان بدادند و نام يار عبد ال
بن تميم سر هر دو باز كرد و سوى حجاج فرستاد، و اين

__________________________________________________

) و اين همان حربى است كه بقول ابن اثير در حدود هرات بين يزيد مهلب 187ص 4] كامل: عبد الرحمن بن طلحه (1[
لعباس رويداده است.و عبد الرحمن بن ا

] كامل: عبد اهللا.2[

پسر محمد اشعث از هراة بنزديك رتبيل رفت و عبد الرحمن بن العباس الهاشمى كه از ياران او بود با «] كامل گويد: 3[
بيشترين سپاه در حدود هراة بماندند و با يزيد مهلب حرب كردند و سپاه عبد الرحمن ابن العباس شكست خوردند و محمد 

سعد وقاص و عمر بن موسى و عباس بن األسود و هلقام بن نعيم و فيروز حصين و عبد الرحمن بن طلحه و عبد اهللا بن بن
).187ص 4فضالة الزهرانى و ... اسير شدند. (كامل: ج 

، يعنى: در نهان.4[ ] كذا ... و ظ: سّر

حى من اليمن (صحاح). قيس ابو قبيلة من مضر و لخم 192ص 4] كامل و طبرى (اللخمى) ج 5[
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] كذا ... و ظ: فالنى.6[

] كذا .. و ظاهرا (بر بام).7[

] اصل: بايد شدن.8[

] در تواريخ معتبره ذكرى از نام اين شخص كه با عبد الرحمن بند بوده و با وى از بام افتاده نيست، بالذرى گويد:  9[
).407ود با او افتاد (ص كسيكه نگاهبان عبد الرحمن بود و سر زنجير او را بخود بسته ب
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برخد [بود] و جثه او برخد بگور كردند، و حجاج سر عبد الرحمن بن عبد الملك فرستاد بدمشق، و عبد الملك سر او 
الرحمن بمصر بگور كردند و جثه او بر خد، چنانك شاعر فرمايد:سوى عبد العزيز مروان فرستاد به مصر، پس سر عبد

شعر

هيهات موضع جثّه من رأسها            رأس بمصر و جثة بالرّخج

] اندر سنه ثلث و ثمانين بود، و دو سال به بست و ناحيت زاول بماند، و كشتن او 1و حرب كه با حجاج كرد بجماجم [
ارة بن تميم بسيستان آمد چون اين شغل تمام كرد، و عهدى عرضه كرد از آن حجاج اندر سنه خمس و  ثمانين بود، و عّم

] بيامد3] و مسمع بن مالك [2بعمل سيستان، ديرگاه برنيامد كه بفرمان عبد الملك معزول كرده شد [

آمدن مسمع مالك بسيستان در سنه ست و ثمانين

خارجى با بسيارى مردم از بزرگان جمع شده بودند بسيستان، با مسمع حربهاء بسيار  چون مسمع بسيستان آمد ابو خلدة ال
كردند آخر بوخلده گرفته شد و مسمع سوى حجاج نامه كرد و او را آگاه كرد، جواب آمد كه بوخلده را بفرست، [او را] 

را محمدسوى حجاج فرستاد، و هم اندرين سال مسمع به سيستان فرمان يافت و پسر برادر خويش

__________________________________________________

] ص: دير الجماجم.1[
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] يعقوبى در كتاب البلدان آورده كه: رتبيل از عمارة بن تميم اللخمي كراهت داشت و چون بين حجاج و رتبيل دوستى 2[
ق النفسيه ابن رسته).ضميمه اعال-چاپ ليدن283برقرار شد حجاج عماره را از سيستان عزل كرد (ص 

] و او مسمع بن مالك بن مسمع الشيبانى بود كه بعد از عبد الرحمن بن سليم الكنانى والى سيستان شد. (البلدان 3[
» عمارة بن تميم«) و ذكر عبد الرحمن بن سليم، سلف مسمع، درين كتاب نيامده و بال فاصله بعد از 283يعقوبى ص 

مسمع را ذكر كرده است.

119نه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخا

] [را] خليفت كرد، و هم اندر سال عبد الملك مروان فرمان يافت بدمشق، چهار روز گذشته 2] بن مالك [1ابن سنان [
د، از شوال سنه ست و ثمانين، و عبد الملك شست و دو ساله بود، واليت او سيزده سال و چهار ماه، كم شش روز بو 

پس وليد عبد الملك را بدمشق بيعت كردند هم آن روز كه عبد الملك فرمان يافت.

(نشستن وليد بن عبد الملك)

و كنيت وليد ابو العباس بود و نقش خاتم او اين بود كه: يا وليد اّنك مّيت.

].3مسلم را داد [چون وليد بنشست حجاج را عراقين داد و خراسان و سيستان، حجاج خراسان و سيستان قتيبة بن

آمدن قتيبة بن مسلم اندر رجب سنه ست و ثمانين بسيستان

و قتيبه اول بسجستان شد و بر مقدمه او عمرو بن مسلم بود، رفت تا بسيستان اندر شد و روزگارى آنجا ببود، و باز 
] بود، چون قتيبه 4عمر اللّيثى [بخراسان شد و عبد ربّة بن عبد اهللا را اينجا خليفت كرد و او عبد ربة بن عبد اهللا بن

بخراسان شد و كارها قرار داد، اشعث بن بشر اليربوعى را نزديك حجاج فرستاد تا آنچه رفت از حديث سيستان و خراسان 
باز نمايد، و حملى بفرستاد، و اشعث مردى فصيح با كفايت و كارى و نيكو روى و نيكو كفتار [بود]، چون حجاج او را 

وى اندربديد و سخن 

__________________________________________________

).283] شيبان. (يعقوبى چاپ ليدن ص 1[

] اين شخص پسر برادر مسمع است و عالمت مفعول كه بايستى بعد از مفعول در آيد قبل از مفعول آمده است!2[
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را بعمل سيستان گسيل داشت و پس از وى قتيبه ] حجاج قبل از آمدن قتيبه اشهب بن بشر الكلبى از اهالى خراسان 3[
).283آمد ... (يعقوبى ص 

).283] عمير الليثى (يعقوبى ص 4[
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تيبه اندرين ] و قتيبه را معزول كرد، و ق1جواب بشنيد و از هر چه ازو بپرسيد نيكو جواب بشنود، اشعث را والى سيستان [
] را بسيستان فرستاد، تا نعمان بسيستان رسيد اشعث 3] عبد ربّه را معزول كرده بود و نعمان بن عوف يشكرى [2ميانه [

بن بشر از جهت حجاج بسيستان آمده بود اندر سنه ثمان و ثمانين. اشعث بسيستان يك چندى ببود باز سوى بست شد 
] بسيستان باز آمد و سوى حجاج نامه كرد اندرين باب، و حجاج را آن و [اشعثو زنبيل با اشعث صلحى معلوم فرو نهاد

]، و قتيبه برادر صلح اندك آمد و خشم گرفت، اشعث را باز معزول كرد و قتيبه را باز عهد و منشور نو فرستاد [بسيستان
ز به بست شد و حرب زنبيل آغاز  خويش را عمرو بن مسلم را بسيستان فرستاد، و عمرو روزى چند بسيستان ببود، و با

كرد، آخر صلح افتاد بر هشتصد هزار درم، عمرو سوى قتيبه نامه كرد و آگاه كرد، و قتيبه حجاج را آگاه كرد، هم رضا 
نداد، و نامه جواب كرد كه خود بنفس خويش بحرب زنبيل بايد رفت، قتيبه بن مسلم بسيستان آمد:

] ديگر باره4برادر خود عمرو [آمدن قتيبه مسلم بسيستان اندر وقت 

يك چند بسيستان ببود، و مردمان را تألف كرد، و مردى كارى بود و هر روز علما را جمع كردى، و باز از اينجا به بست 
شد و يك چند ببود و سپاه بساخت و هزار جفت گاو كارگر جمع كرد و دو هزار مرد برزگر و آنچه آلت برزگرى بايد با 

] هول آمد و 5نبيل برد و آنجا شد كه حرب كند و بباشد و كشت كند، چون زنبيل خبر بشنيد او را آن [خويشتن بحرب ز 
بترسيد و بدانست كه قصد باز گشتن ندارد، رسول فرستاد و دو بار هزار هزار درم بپذيرفت كه هر سال [بفرستد] و يك 

ساله بفرستاد، اندر ذى الحجة

__________________________________________________

] اصل: خراسان. و آن خطاست چه اشعث نام هيچوقت والى خراسان نشده و قتيبه تا مرگ حجاج والى خراسان بود، 1[
مراد آنست كه حجاج اين مرد را والى سيستان كرد بدون مشورت با قتيبه.

و عبارت (قتيبه را معزول كرد) يعنى از عمل سيستان.
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] اصل: و عبد ربه.2[

] اصل: لشكرى.3[

] مراد اين است كه كه قتيبه دو بار بسيستان آمده يكى كه در اول قصه گفت و يكبار هم در اين وقت.4[

] اصل: از هول. هول آمد يعنى بيم و دهشت آمد. عقبة هولة: صعبة.5[

چاپ مصر).555ص 2و امر هول. (اساس البالغه زمخشرى ج 
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] را 1سنه اربع و تسعين، و قتيبة باز گشت و بسيستان آمد و ز آنجا بخراسان شد و عبد ربّه ابن عبد اهللا بن عمر الّليثى [
ه ] را اينجا فرستاد و فرمان داد ك2باز بسيستان خليفت كرد، چون روزگارى عبد ربّه [اينجا ببود] باز قتيبه منيع المنقرى [

عبد ربّه را بند برنه و محبوس كن، منيع اينجا آمد و با عبد ربه نيكوئى كرد و او را محبوس نكرد، اما برفق و تلطف ازو مال 
همى ستد، خبر نزديك قتيبه رسيد او را معزول كرد و نعمان بن عوف اليشكرى را اينجا فرستاد، نعمان عبد ربّه را فرو گرفت 

]، اندرين ميانه حجاج قتيبه بن مسلم را معزول كرد از خراسان و 3لوان كرد و مال او بستد [و بند بر نهاد و عذابهاء ا
].4سيستان و يزيد بن مهّلب را بخراسان و سيستان فرستاد [

آمدن يزيد بن مهلب بخراسان بعمل و فرستادن برادر، مدرك مهّلب را بسيستان

دمشق فرمان يافت و چهل و هشت سال او را عمر بوده بود، بمقبره وليد عبد الملك، چون مدرك مهّلب بسيستان آمد، ب
]، و كنيت سليمان 5باب الصغير هم بدمشق دفن كرده شد، و سليمان بن عبد الملك هم اندرين روز بخالفت نشست [

يزيد مهّلب، ابو ايوب بود، و سليمان خراسان و سيستان بر يزيد مهّلب بداشت، و مدرك مهّلب ديرگاه بسيستان بماند تا 
مدرك را معزول كرد و پسر خويش را معويه بن يزيد بن مهّلب بسيستان فرستاد، اينجا آمد و با مردمان بسيار نيكوئى كرد و 

اينجا [ببود] تا سليمان

__________________________________________________

).119صفحه 4] عمير الليثى (رجوع شود بحاشيه 1[

).283مقرى، و او منيع بن معاوية بن فروة المنقرى است (البلدان يعقوبى ص ] اصل: ال2[
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] يعقوبى گويد: عبد ربّه در دست نعمان جان بداد.3[

) و نيز قتيبه از خراسان 222ص 4] اين جمالت بغايت پريشانست .. قتيبه در خراسان بود كه حجاج مرد (ك: ج 4[
). و گويا اصل 7- 4ص 5(ك: 96ن عبد الملك خالف كرد و كشته شد سنه معزول نشد بلكه در خراسان با سليمان ب
اندرين ميمانه حجاج بمرد و سليمان عبد الملك، يزيد بن مهلب را عراق داد، و «عبارت با مراجعه به يعقوبى چنين بوده: 

) و عنوان بعدهم غلط 283يزيد قتيبه را از سيستان معزول كرده و برادر خود مدرك را بسيستان فرستاد (يعقوبى ص: 
است.

] از متن افتاده است.] اينجا عنوان: [نشستن سليمان عبد الملك5[
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] روز آدينه بود ده روز مانده از صفر سنه تسع و تسعين، و چهل و پنج سال عمر 1عبد الملك فرمان يافت بدابق [
بود و عمر بن عبد العزيز بن مروان بخالفت نشست.سليمان

(نشستن عمر بن عبد العزيز بخالفت)

] او را بخالفت نشاند [ند] و  روز آدينه ده روز مانده از صفر سنه تسع و تسعين و كنيت عمر ابو حفص بود، آن روز [كه
كالء خويش را جمع كرد و حساب خويش با ايشان بكرد و منادى كرد تا هر كه را برو خصومتى بود بيامدند همگنان، و 

ر حّل كرد، باز [ز] نان و كنيزان خويش را جمع كرد و همه را طالق داد و  آنچه در خواستند بداد و از همه خويشتن را اند
ت، و ديگران را آزاد كرد و هر كسى را جهازى بداد و شوئى مسما كرد و ضياع و سوايم [2كابين بداد و هزينه [ ] 3] عّد

رى بزرگ مهم بگردن من اندر  خويش بفروخت، بيست و چهار دينار شد و بصدقه بداد، باز خطبه كرد و گفت يا مردمان! كا
كرديد، و من ضمان كردم و جهد كنم تا طريق و سنت مصطفى صّلى اهللا عليه و آن خلفاء راشدين پيش گيرم و اهل علم را 
و زهاد را بخويشتن نزديك كرد و عملها بديشان داد و آنچه خداى تعالى بگردن وى كرد او بعهدها اندر گردن ايشان كرد، 

اح بن عبد اهللا الحكمى را فرستاد، فرمان داد كه چنانكه [من كردمو بخراسان و سي ال، اهل دين ستان جّر ] تو [نيز بايد] عّم
].4و ورع و علم و زهد را كنى [

]5آمدن سباك بن المنذر الشيباني [

__________________________________________________
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ايست نزديكى حلب از اعمال عزاز بين آن و حلب هم آمده است قريهو دابق بكسر باء و بفتح باء-] اصل: دالق1[
چهار فرسنگست و قبر سليمان بن عبد الملك آنجاست (معجم البلدان).

] هزينه بمعنى خرج كه نقيض دخل باشد و بمعنى نفقه عيال و بمعنى خزينه هم آمده (برهان).2[

و األبل الراعية جمع سوائم (المنجد).] سوائم بمعنى بهائم. السائمه و السوام الماشية3[

] كذا ... عبارت بدشوارى معنى ميدهد و ظ سقطاتى داشته، لهذا كلماتى براى تكميل عبارت الحاق شد.4[

).284] سيال بن المنذر بن النعمان الشيبانى (يعقوبى ص 5[
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اح، سب ] بن المنذر الشيبانى [را] بسيستان فرستاد، مردى بود پاك دين و نيكو سيرت، ديرگاه اينجا بود و 1اك [و جّر
مردمان ازو آسايش يافتند و فتنه برخاست، باز عمر بن عبد العزيز، جراح را از سيستان عزل كرد.

آمدن عبد الرحمن بسيستان

بسيستان فرستاد باز او را معزول كرد.] بن زياد القشيرى را2و عبد الرحمن و عبد اهللا [

__________________________________________________

] يعقوبى: سيال ... اينجا هم با تواريخ اختالف دارد.1[

است چه، در فتوح البلدان بالذرى و بعض كتب تاريخ مينويسند كه بعد از » عبد الرحمن بن عبد اهللا«] كذا .. و ظاهرا 2[
راح بن عبد اهللا الحكمى عمل خراسان در يك وقت بدو نفر يكى عبد الرحمن بن نعيم الغامدى و ديگر عبد الرحمن عزل ج

) و معلوم نيست كه آيا اين عبد 432بن عبد اهللا القشيرى واگذار شد اولين بحرب و دومين بخراج (فتوح البلدان ص 
ه پيداست كه اين دو نام از يكتن است چه تصريح دارد كه (او را الرحمن و عبد اهللا كه در متن نوشته شده كيست، از قرين

معزول كرد) و ضمير مفردست و در اين صورت شخصى كه شباهت با اين نام داشته باشد از عمال عمر عبد العزيز در آن 
دسترس حقير عصر غير از عبد الرحمن بن عبد اهللا القشيرى نيست و ظاهرا مراد همان است هر چند در تواريخى كه در 

بود و فتوح البلدان از واليت او بسيستان ذكرى نشده است. يعقوبى در كتاب البلدان فصلى در والت سيستان آورده و در 
اينجا بمعلومات ما كمك ميكند مشار اليه ميگويد: در خليفتى عمر بن عبد العزيز عمل عراق عدى بن ارطاة الفزارى را داد 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



الحكمى را بخراسان فرستاد و سيستان را هم بر آن بيفزود و پس ويرا عزل كرد و عبد و عدى مذكور جراح بن عبد اهللا
الرحمن بن نعيم الغامدى را بجاى او برگماشت و بسيستان سرى بن عبد اهللا بن عاصم بن مسمع گماشته عمر بن عبد العزيز 

دادند و ابن هبيره واليت سيستان، قعقاع بن سويد بود و در خليفتى يزيد بن عبد الملك مروان، عراق، ابن هبيرة الفزارى را
بن عبد الرحمن ابن اويس بن بجير بن اويس المنقرى الكوفى را داد، سپس ابن هبيره قعقاع را عزل كرد و سيال بن منذر بن 

ملك مروان، و هشام بن عبد ال- نعمان شيبانى را بسيستان بر گماشت، و در همه اين مدت رتبيل بر امتناع خويش باقى بود
عراق خالد بن عبد اهللا القسرى را داد و او يزيد بن غريف الهمدانى از مردم اردن را بسيستان گسيل كرد و باز رتبيل بر او 

ممتنع بماند، پس خالد ويرا عزل كرد و سيستان باصفح ابن عبد اهللا كلبى داد و ديرى بسيستان ببود، باز خالد، عبد اهللا بن 
ان فرستاد و او به سيستان ببود تا خالد بن عبد اهللا القسرى از عراق معزول شد و يوسف بن عمر الثقفى ابى برده را بسيست

بجاى وى منصوب گشت، و يوسف، عبد اهللا بن ابى برده را از سيستان عزل كرد و ابراهيم بن عاصم العقيلى را بگذاشت
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آمدن معارك بن الصلت بسيستان

و معارك بن الّصلت را بسيستان فرستاد و اين همه اندر كمتر يك سال بود، باز عمر بن عبد العزيز فرمان يافت روز آدينه 
و پنج روز بود، و او پنج روز مانده از رجب سنه احدى و مايه، و چهل و يك ساله بود، واليت [او] دو سال و پنج ماه 

] سيرت او 3] بدان گفتند كه در [2] عاصم بنت عاصم بن عمر الخطاب بود، نبيره عمر بود، داد عمرين [1عمر بن ام [
رفت. بدير سمعان مرد از نواحى حمص و يزيد عبد الملك را آن روز بنشاندند.

(نشستن يزيد عبد الملك بخالفت در رجب سنه احدى و مايه)

ر اول سنه اثنى و مايه عمر بن هبيره را بعراق و خراسان و سيستانيزيد اند

__________________________________________________

[ ()] و ابراهيم بسيستان رفت و عبد اهللا بن ابى برده را بسته بنزد يوسف بعراق فرستاد. و در خليفتى يزيد بن وليد بن عبد 
ان كلبى از دست وى بسيستان عاملى كرد و چون عبد اهللا بن عمر الملك، عامل عراق منصور بن ج مهور بود و يزيد بن عّز

عبد العزيز والى عراق شد سيستان حرب بن قطن بن مخارق الهاللى را داد و باز ويرا صرف كرده سيستان را به پسر سعيد 
كردند و بجير بن السلهب از قبيله بكر بن بن عمر بن يحيى بن عاص األعور سپرد ولى مردم سيستان ويرا از شهر بيرون  
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ر از قبل عبد اهللا بن عمر عبد العزيز والى عراق بواليت سيستان بساخت و بين بكر و تميم فتنه برخاست  وائل عهدى مزّو
) و اين وقايع در تواريخى كه بنظر حقير رسيد ضبط نشده بود جز در تاريخ سيستان، ولى درين 285-4... الخ (ص 

شد و بدرج آن در حاشيه اكتفا شد.هم در عبارات سقطاتى است كه اصالح آنها از روى اين سند در متن ممكن نمىتاريخ 

] در اصل (ابى عاصم بن بنت) (عمر بن ام عاصم بنت عاصم بن عمر الخطاب) و هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 1[
).22ص 5(كامل ج - الحكم بن ابى العاص بن اميه

د از وفات عمر عبد العزيز در ميان سپاه يزيد بن مهلب كه بخلع يزيد بن عبد الملك قيام كرده بود دعوت به (سنة ] بع2[
).39ص 5عمرين) متداول بوده و (داد عمرين) ظاهرا ترجمه سنة عمرين باشد (كامل ج 

است.» سيرت عمر خطاب«است و مراد » بر سيرت او«] كذا ... و المصطلح 3[
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] روزگارى بسيستان بود، باز حكم بن عبد اهللا 1فرستاد، و يزيد مهّلب اندر صفر اين سال كشته شد، و سرى بن عبد اهللا [
يامد تا نماز و حرب را بسيستان فرستاد عمر بن هبيره، بر نماز و حرب، و قعقاع بن سويد را بر مال و خراج با [ز] دير بر ن

و مال و خراج همه بقعقاع مفوض كرده شد، و آن در آخر سنه اربع و مايه بود، قعقاع شراب خوردى و مجلس لهو داشت 
] او كند، پيش از آن بكندن حاجت نيامدى، و قعقاع هميشه والى سيستان بود، تا 2و پيشترين كسى بسيستان رود طعام [

]، روز آدينه پنج روز مانده از شعبان سنه خمس و مايه، بيست و هفت ساله، و چهار 3ان [بمرد يزيد بن عبد الملك بحور 
سال و يك ماه خالفت راند، و گروهى گويند كه او به بلقا مرد بشام، و گروهى گويند بسواد اردن مرد، و هم اندر آن روز 

هشام عبد الملك را بيعت كردند.

(نشستن هشام عبد الملك بخالفت)

آدينه پنج روز مانده از شعبان سنه خمس و مايه و كنيت هشام ابو الوليد [بود]، و هشام اول سنه ست و مايه عمر بن روز 
] 4هبيره را معزول كرد از خراسان و سيستان، و خالد بن عبد اهللا القسرى را عراقين و خراسان و سيستان داد و خالد [

حيله بن هماد

__________________________________________________
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] ازين شخص در غالب تواريخ معتبره ذكرى نيست و همچنين از اشخاص ديگر كه درين صفحه نام برده شده، و براى 1[
.123) از صفحه 2شناختن آنها رجوع شود بحاشيه (

هور به در طعام ميگذشته اند و آن رود بر دروازه مشظ رودى بوده كه از هيرمند كنده و بشهر زرنج آورده-] رود طعام2[
يا آبادى معروف به (طعام) را مشروب ميساخته است.

] كذا ... و مسعودى در مروج الذهب ميگويد: و توفى يزيد بن عبد الملك به اربد من ارض البلقاء من اعمال دمشق 3[
).125ص 2(ج 

آمد و مطلب از و چون بقاعده طبع درست نمى] بعد از ذكر خالد در متن كتاب با قرمز نوشته (آمدن حليه به سيستان) 4[
هم ميبريد و اگر در ضمن مطلب عنوان مذكور را درج ميكرديم بدتر

126کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ند، باز اندر ] آنجا بما2] را بسيستان فرستاد، و حيله بسيستان آمد اندر اول سنه ست و مايه و ديگر گاه [1الفطغانى [
] را سوى زنبيل 4] الهمدانى را آنجا فرستاد و يزيد بالل بن ابى كشه [3اول سنه سبع و مايه خالد، يزيد بن العريف [

فرستاد، و بالل بر طريق مستقيم برفت، زنبيل او را طاعت نداشت، و بالل بسيستان باز آمد، و يزيد، بشر الحوارى را امير 
پنج مرد از خوارج بيامدند و بشر را بكشتند، [و] اندر شب همى جنگ كردند تا كشته شدند، ]، و اندر شب 5شرط كرد [

و غلبه اندر سيستان خوارج گرفتند، و يزيد بن العريف قضاى سيستان معمر بن عبد اهللا را داد، و معمر از بزرگان سيستان 
بسيستان غلبه كردند، خالد بن عبد اهللا، يزيد بود و او آن معمرست كه روايات حديث رسول (ص) ازو آيد پس چون خوارج

يبانى [را معزول كرد و اصفح بن [عبد اهللا ] را بسيستان فرستاد در سنه ثمان و مائة و محمد بن جحش سپهساالر 6] الّش
به بست ] با ايشان بود، اندر سنه تسع و مايه7او بود، يك چندى بسيستان بودند، باز بغزو زنبيل رفتند و عمر بن نجير [

روزى چند ببودند، باز سوى زنبيل رفتند و حربهاء صعب كردند، آخر زنبيل بر مسلمانان راهها فرو گرفت و بسيار مسلمانان  
كشته شد از بزرگان، و سوار بن االشعر اسير ماند، و اصفح را جراحتى بر سر آمده بود، بيامد تا بسيستان آمد شهيد  

] و خبر نزديك8و مايه بود [گشت، و اين مقاتلت اندر سنه تسع 

__________________________________________________

شد از درج آن صرف نظر شد.[ ()] مى

] كذا. در تواريخ و در فهرست والت سيستان (البلدان يعقوبى) نام اين شخص نيست.1[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



] كذا ... و ظاهرا (ديرگاه).2[

(يزيد الخ) را مانند سر فصل با قرمز نوشته است.] در فهرست يعقوبى، غريف. متن جمله 3[

] كذا ... و ظاهرا (كبشه).4[

] اصل: كردند.5[

است.» اصفح بن عبد اهللا الكلبى«] در فهرست يعقوبى، چنانكه گذشت 6[

] كذا ... و ظاهرا (بجير).7[

بعمال عرب چيزى نداد و گفت ) از اوان خالفت يزيد بن عبد الملك ببعد زنبيل408] بالذرى گويد (چاپ مصر ص 8[
چه شدند قومى كه بر سر ما ميامدند الغر شكم و رويها از بسيارى نماز سياه شده و پاى افزار از ليف خرما؟ ويرا گفتند كه 

تر بودند هر چند رويهاى شما از آنان زيباتر آنان منقرض شدند، زنبيل گفت آنان از شما درست پيمان تر و شديد البأس
ند چه شد كه بحجاج باج همىاست، گفت

127کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

خالد بن عبد اهللا القسرى برسيد غمگين شد و محمد بن حجر الكندى را بسيستان فرستاد.

ل بردة بن ابى موسى ] بال1و محمد بن حجر الكندى به سيستان آمد و روزگارى ببود، باز خالد بن عبد اهللا، عبد اهللا بن [
] كرد ميان مردمان و عدل 2االشعرى را بسيستان فرستاد، و بيامد اندر شعبان سنه احدى عشر [و] مائة و سير نيكو عام [

] آنرا 3كرد، و مصّلى بدر پا [ر] س او بنا كرد كه هنوز برجايست و آن ساحت همه بسيم و زر خريد و بسيار مستعالت [
د و بهاء آن همه كه بخريد بنقد بداد، و عبد اهللا بن الحسين را كه بو حرير گفتند قضاء سيستان بخريد و بر آن وقف كر 

داد، و او از عباد اهللا الّصالحين بود، و اندر علم بزرگ بود، و بيشتر روايات بصريان اندر علم حديث ازو آمد، و اندر 
نديده بود، و كار خوارج قوى گشت بسيستان، و عبد اهللا واليت عبد اهللا بن بالل بسيستان زلزله صعب آمد كه كس چنان 

] [ند]، عراقين و 5] خالد بن عبد اهللا القسرى را عزل كرد [4بن بالل والى بود، تا اندر سنه ست و عشرة و مايه [
اندر خراسان و سيستان يوسف بن عمر را داد [ند]، و يوسف بن عمر، ابراهيم بن عاصم العقيلى را بسيستان فرستاد و 

] بن عمير الشاعر با او بود، و عبد اهللا بن بالل را بند بر 6رجب سنه ست عشر و مائة ابراهيم بسيستان آمد و نحيف [
نهاد و بعراق فرستاد، و يوسف بن
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طلوب خويش بدانچه انفاق ميكرد چشم نداشت [ ()] دادى و بما ندهى؟ جواب گفت حجاج مردى بود كه در پيشرفت م
و پس از آن ديگر -آمد، ولى شما در همى خرج نكنيد جز آنكه ده برابر آنرا چشم داريدهر چند در همى بوى باز نمى

زنبيل بعمال بنى اميه و ابى مسلم چيزى نداد.

االشعرى) است.] نام اين شخص مطابق فهرست يعقوبى (عبد اهللا بن ابى بردة بن ابى موسى 1[

] ظ: تمام.2[

] كذا ... مستغالت ظ.3[

] از اينجا ساقط شده يا بعد از فعل عالمت جمع ] فاعل جمله بعد معلوم نيست و ظاهرا كلمه [هشام عبد الملك4[
افتاده است.

).80ص 5واقع شده است (كامل ج 120] عزل خالد بن عبد اهللا القسرى از عراق و خراسان در سنه 5[

] كذا بى نقطه. و الظاهر (نحيف)6[

128کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

عمر فرمان داد تا عبد اهللا بن بالل را مطالبت كردند و مال وى بستدند، چون كار برو سخت گشت مستخرج را مالى بداد  
بينم، مستخرج گفت، گفت مرده پيش من آر تا بهكاندر پيش يوسف بن عمر بگوى كه عبد اهللا جان بداد، مستخرج ب

بازگشت و او را بكشت و پيش يوسف عمر برد. و ابراهيم بن عاصم امير سيستان بود با سير نيكو و عدل، تا هشام ابن 
] روز چهار شنبه شش روز گذشته از ربيع االخر سنه خمس و عشرين و مايه، 1عبد الملك فرمان يافت بزمين قّنسر بن [

پنجاه و شش ساله بود و نوزده سال و شش ماه و يازده روز اميرى كرد. و هم اندر روز وفات او وليد بن يزيد بن عبد [و]
الملك بن مروان را بيعت كردند.

] يزيد بن عبد الملك در خليفتى)(نشستن وليد [بن
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ليد بن يزيد، عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز اندر ربيع االول سنه خمس و عشرين [و] مائة و كنيت او ابو العّباس بود، پس و 
] الهاللى [را] بسيستان 3]، و عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز، حرب بن قطر [2را بعراق و سيستان و خراسان فرستاد [

فرستاد اندر اول سنه ست و عشرين و مايه، و ابراهيم

__________________________________________________

). 96ص 5اصل: قيسرين (قنسرين) بكسر قاف و تشديد و فتح نون. ابن اثير مرگ هشام را در (رصافه) ميداند (ج ] 1[
رصافه بضم راء قصرى بوده است كه هشام بن عبد الملك در صحراى شام نزديك (رقه) بنا كرده بود و رصافه متعدد است 

(معجم).

ز طرف يزيد بن وليد والى عراق شد و قبل از عبد اهللا بن عمر عبد العزيز ا126] عبد اهللا بن عمر عبد العزيز در سال 2[
والى عراق منصور بن جمهور بود و پس از عزل منصور جمهور عراق به عبد اهللا بن عمر داده شد و منصور بن جمهور بقول 

ان الكلبى را بسيستان حكومت داده بود (ص  ).284يعقوبى يزيد بن عّز

در -ح (حرب بن قطن بن مخارق الهاللى) و در اين كتاب هم جاى ديگر (قطن) نگاشته شده است] كذا .. و الصحي3[
.133) ص 1تواريخ معتبره ذكرى از آمدن اين شخص بسيستان نيست جز در فهرست يعقوبى، رجوع شود بحاشيه (

129کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] عبد اهللا 1بسيستان، اندر صفر سنه ست و عشرين و مائه. و هم اندرين سال بيرون آمد بعراق بر [ابن عاصم فرمان يافت
] بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن ابى طالب ذى الجناحين و مردمان را دعوت كرد 2بن عمر بن عبد العزيز، عبد اهللا [

پاه جمع كرد و عبد اهللا بن عمر بحرب او شد، وقعتها ]، و آشكارا گشت و س3سوى رضا از آل مصطفى صّلى اهللا عليه [
] آمد، چون ذى الجناحين بحد 4بسيار بود ميان شان، آخر ذى الجناحين بهزيمت بسپاهان آمد و ز آنجا بسيستان [

] نخواست كه با او حرب كند، سيستان سوار بن االشعر را سپرد و خود برفت، پس 5سيستان اندر آمد حرب بن قطر [
ين خبر سوى عبد اهللا بنچون ا

__________________________________________________

] در اصل بجاى (بر) (بن) نوشته شده است.1[
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پنداشته و خود را ] عبد اهللا بن معويه بقول شهرستانى معتقد باصول تناسخ بوده و ثواب و عقاب را هم در اين نشأه مى2[
كه پيروان او را هاشميه گويند ميشمرده است و خرم دينان و مزدكيه عراق از نتيجه وصى ابى هاشم بن محمد بن حنفيه

مقاالت عبد اهللا بن معويه نشئت كردند (ملل و نحل نسخه خطى)

و بعد از مرگ يزيد بن وليد و زمان خالفت ابراهيم بن وليد 127] خروج عبد اهللا بن معاويه بقول ابن اثير در سال 3[
عوه 129ست و قتلش در اتفاق افتاده ا در خراسان بدست ابو نصر مالك بن هيثم الخزاعى بامر ابى مسلم صاحب الّد

بوده است، و بايد چنين باشد زيرا در عهد وليد بن يزيد والى عراق يوسف ابن عمر بود نه عبد اهللا بن عمر، و يزيد بن وليد 
يد بن يزيد، و خروج عبد اهللا بن معاويه هم در زمان واليت عبد اهللا بن عمر را بواليت عراق منصوب داشت نه ول126در 

عبد اهللا بن عمر رخ داده است. و ازين قبيل اختالفات در فصول اخير كه راجع بفساد و خرابى كار بنى اميه است ديده 
اند رى نكردهاند ذكميشود و عجب اينست كه تواريخ مشهوره نيز از اشخاصى كه درين فصول اخير بسيستان بامارت نشسته

و حتى بالذرى ميگويد بعد از مرگ حجاج زنبيل و اهالى سجستان بوالت عرب جواب حسابى نداده و از تقديم باج و ساو 
شد ... ولى از امتناع جستند و تا عهد منصور عباسى سجستان از دست عرب بيرون و از آنجا مالى عايد بيت المال نمى

اشته شده معلوم ميدارد كه اخبار اين كتاب همه صحيح است و از ساير تواريخ فوت شروح و تفاصيلى كه در اين كتاب نگ
شده.

) و ذكرى از رفتن او 138- 132- 120ص 5] در كامل شرح حال عبد اهللا معاويه را در سه نوبت نوشته (ج 4[
بسيستان نكرده ولى ميگويد از راه كرمان بهراه افتاد.

و اين روايت در تواريخ ديده نشد.- اره شد (حرب بن قطن) صحيح است] كذا .. و چنانكه قبال هم اش5[

130کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بعمل 2] برسيد كه حرب بن قطن با او حرب نخواست، حرب را از سيستان معزول كرد و محمد ابن عروان [1عمر [
] و مائه و حرب بن قطن را بگرفت و محبوس كرد و عثمان بن ربيعه را، و 3[سيستان آمد اندر شعبان سنه ست و عشرين

مالى بزرگ ازيشان بستد. چون حال چنين بود، حرب بن قطن مردى نيكو سيرت و عادل بود مشايخ و بزرگان سيستان 
راه عامل سيستان كرد وفدى سوى عبد اهللا بن عمر فرستادند بعراق و اندر خواستند تا حرب بن قطن را بگذاشتند و ديگر

] روز پنج شنبه دو شب مانده از 3او را، مردمان بدو شاد بودند و او بمردمان، تا كشته شد وليد بن يزيد بن عبد الملك [
جمادى االخر سنة ست و عشرين [و] مائه، واليت او شش ماه بود و بيست و دو روز، بيعت كردند يزيد بن وليد را:

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



بد الملك بخليفتى)] ع4(نشستن يزيد وليد [

] را 6] بن عمر [5روز پنجشنبه در جمادى االخر در سنه ست و عشرين و مائه و او را يزيد الناقص گفتند، پس عبد اهللا [
[بر] واليت عراقين و خراسان

__________________________________________________

يه از كرمان فرار كرده است عامل عراق عبد اهللا بن عمر نيست و ] در اين وقت كه وقايع روى داده و عبد اهللا بن معو 1[
ابن هبيره است كه از جانب مروان عامل عراق شده است و ابن ضباره بامر وى عبد اهللا بن معويه را از فارس و كرمان رانده 

).139- 138ص 5(كامل ج 129بخراسان ميگريزاند در سنه 

ان) ذكر شده 128- 123) صفحه 2همانست كه در حاشيه (] تصور ميرود اين محمد بن عروان 2[ بنام (يزيد بن عّز
ان الكلبى) ضبط كرده، و 1839ص 2(كتاب يعقوبى) و طبرى 284است، از صفحه  ان او عّز او را: (محمد بن غّز

ان كلبى باشد كه بقول يعقوبى از طرف بايستى اين محمد بن عروان كه در تاريخ سيستان است همان يزيد يا محمد بن عّز
منصور بن جمهور بحكومت سيستان در عهد خالفت يزيد بن وليد برقرار گرديد.

اين صفحه).1و 129ص 3هاى (] رجوع شود بحاشيه3[

] در اصل (يزيد وليد به يزيد عبد الملك) بود و عبارت (به يزيد) بى معنى بنظر ميرسد.4[

] اصل: عبد الملك.5[

عمر بن عبد العزيز بود و قبل از وى منصور ابن جمهور از جانب يزيد بن وليد امير عراق و خراسان ] و او عبد اهللا بن 6[
بود و چون مدت منصور بن جمهور كم بوده درين تاريخ نامى از او برده نشده است.

131کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

، حرب بن قطن را بسيستان بداشت تا يزيد بن الوليد بدمشق فرمان يافت اندر ذى و سيستان بداشت، و عبد اهللا بن عمر
الحجة سنه ست و عشرين و مائه، واليت او پنج ماه [و] دو روز بود، باز بيعت كردند برادر [او] را ابراهيم را:

(نشستن ابراهيم وليد عبد الملك بخالفت)
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م، عبد اهللا بن عمر را هم بر واليت عراقين و سيستان و خراسان بداشت، اندر ذى الحجه سنه ست و عشرين و مائه ابراهي
[و] عبد اهللا بن عمر، حرب بن قطن را بسيستان بداشت.

اول تعصب ميان فريقين

] بن الفجاة كه زان گروهى از ياران قطر [ىّ - باز بسيستان فتنه افتاد از جهت عرب، ميان بنى تميم و بنى بكر بن وايل
بحديث فضايل صحابه، و حربها و كشتن بسيار شد و هر روز حرب بود، و غوغا و تمام سيستان بدو گروه  - د] بودن1[

گشتند، هر گروهى هواء يك گروه جست، پس چون حرب بن قطن بر خويشتن بترسيد و از سيستان برفت، و سوار بن 
] را از آل سعيد بن العاص بسيستان 2و [االشعر را بر سيستان خليفت خويش كرد، عبد اهللا بن عمر، سعيد ابن عمر 

فرستاد، و اندر آمد سعيد بن عمر بسيستان

__________________________________________________

] او قطرّى بن الفجاءة است كه از عظماء خوارج بوده كنيت وى ابا نعامه و از شجعان خوارج و رؤساى آن طايفه است 1[
در زمان عبد اهللا بن زبير وقتى كه مصعب برادر عبد اهللا والى -رسد از بنى مازن بن عمرو بن تميمنسبش بمازن بن مالك مي

شد و بارها بر لشكريان عراقين بود خروج كرد و بيست سال خليفه و پيشواى خوارج بوده و بلقب امير المؤمنين خوانده مى
) هجرى.79در طبرستان از دره بزير افتاد و كشته شد (بنى اميه ظفر يافت و با مهلب و فرزندانش حربها كرد و بآخر

) و غيره ...103(ج دوم البيان و التبيين ص 

: (ابن سعيد بن عمر) و گويد: ثم وجه عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز، عمر بن يحيى بن العاص 285] يعقوبى ص 2[
األعور فاخرجه اهل سجستان عن البلد و افتعل بج [؟]

132کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] را طاعت داشتند و بنى بكر سر از طاعت او 1اندر محرم سنه ثمان و عشرين [و] مائه، پس بنو تميم سعيد بن عمرو [
ر بر سيستان و  ] امير المؤمنين3] بيامد و عهدى و منشورى از جهتى [2بكشيدند، باز بحترى بن سهلب [ نبشته مزّو

] بكرى بود و سوار بن االشعر تميمى، پس به ميانشان حربى و وقعتى بزرگ بيفتاد و بسيار 2كرمان، و بحترى بن سهلب [
] كشته شد دون جوانان 4] نيز هواخواه بنى تميم بود، و اندرين وقعت هفتاد مرد پير [1مردم كشته شد، سعيد بن عمرو [
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] از بست بود، و اندرين وقعت بسيار بزرگان كشته شد و 2الشيوخ نام كردند، و بحترى بن سهلب [و آن حرب را وقعة
يكى از آن عال بن عبيد اهللا الحجازى بود، باز غوغاء سيستان جمع شد و سعيد بن عمر را و بحترى بن سهلب را هر دو 

مادى االولى سنه ثلثين و مائه.از قصبه بيرون كردند و سوار بن االشعر را بنشاندند بامارت اندر ج

آمدن سوار بن االشعر بسيستان

] كردند، نيافتند، و از شهر 2و باز بر سوار خروج كردند و هم اندرين ماه او را بكشتند، باز طلب بحترى بن سهلب [
البغاث را باميرى بنشاندند بيرون رفتند پنجاه هزار مردم غوغا و بريگها اندر بحترى را بيافتند و بكشتند و هيثم بن عبد اهللا

بدان

__________________________________________________

) و معلوم ميشود 123صفحه 2[ ()] على لسان عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز و وقع الشر بين بكر و تميم (رك: حاشيه 
تفاوت بين آنها اندكيست جز آنكه در يعقوبى سند تاريخ سيستان و سند يعقوبى در فهرست والت سيستان يكى است زيرا 

(ابن سعيد بن عمر) بدون تعيين اسم ذكر شده است، و نيز اختالفى كه هست در اينست كه تاريخ سيستان مشروحتر نوشته 
و خالصه آن را يعقوبى در فهرست خود آورده است.

] كذا ... يعقوبى (عمر) و در همين كتاب هم (عمر) است.1[

).285، بجير بن السلهب، آورده است (ص ] يعقوبى2[

] اين ياء عالمت اضافه است كه در امالهاى قديم متداول بوده و در اين كتاب هم گاهى اين امال رعايت شده است.3[

] اصل: بر.4[

133کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] آمد و با مردمان شهر يكى شد، و عبد 1] [يد، باز شيبان الخارج [ىشرط كه هيچ بكرى را نگذارد كه اندر سيستان آ
]، غوغاء شهر و شيبان خارجى بدو حرب كردند و شيبان 2اهللا بن معاوية ذى الجناحين بسواد سيستان اندر همى گشتند [

الجناحين چيزى كشته شد و با ذى الجناحين سپاه بسيار نبود، و عام و غوغاء سيستان بودند و حصار داشتند، ذى
نيارست كرد زاينجا بفراه شد.
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] الوليد كه خليفه بود اندر اين ميانه عبد اهللا بن عمر را از عراقين و خراسان و سيستان معزول كرد و اين جانب ابراهيم [بن
] مد بن [مروان] را داد، پس چون حالها برين جمله بود و بهر جاى فتنه بديد آمد، مروان بن مح3يزيد بن عمر بن هبيره [

ان برخاست و گفت خالفت مراست، و ز آنجا بحمص [ ] آمد و عبد العزيز بن الحجاج آنجا امير بود، حرب كردند 4بحّر
] الوليد و ميان حمص و دمشق حربى و حمص بستد، باز سليمان بن هشام با سپاهى بحرب او شد از فرمان ابراهيم [بن

] و مروان بن محمد ز آنجا 5ليد بن عبد الملك بدين حرب اندر كشته شدند [صعب كردند و حكم [و] عثمان دو پسر و 
بغوطه آمد بحد دمشق فرود آمد، چون ابراهيم

__________________________________________________

بيعت در127و او شيبان بن عبد العزيز ابو دلف اليشكرى و از خوارج حرورى است كه در سنه -] اصل: الحارح1[
ضحاك بن قيس خارجى بر مروان اموى در عراق خروج كردند و پس از قتل ضحاك شيبان مزبور برياست خوارج نامزد شد و 

در عمان 134با مروان جنگ كرد و بفارس گريخت و از آنجا بكرمان رفت و از كرمان بسجستان افتاد تا در 129در 
در سيستان بقتل رسيد 130بحرين كشته شد و باز بقولى در سنه ) و بقولى در 132- 131ص 5بقتل رسيد، (كامل ج 

و اخبار سيستان آمدن شيبان در تواريخ نيست و مهم است.1949و 1948و ص 1946ص 2(طبرى 

».گشت«] كذا ... و ظاهرا 2[

ابراهيم بن الوليد ] يزيد بن عمر بن هبيره از جانب مروان بن محمد بواليت عراق و خراسان منصوب شد نه از طرف 3[
).131ص 5(كامل ج 

] در متن روى (حمص) عالمت تشديد نهاده است و حال اينكه اصل آن بكسر اول و سكون ثانى ضبط شده است.4[

] اين دو پسر وليد در دمشق محبوس بودند و سليمان بن هشام پس از فرار از حمص آن دو را در حبس با يوسف بن 5[
:5ورود بدمشق آن سه كشته را دفن كرد. (ك عمر بكشت و مروان پس از

)120ج 

134کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] نام كردند و بيعت كردند مروان بن محمد را.1] الوليد كار خويش سست گونه ديد خود را خلع كرد و او را مخلوع [[ابن

ع و عشرين و مائه)(نشستن مروان بن محمد بخالفت اندر سنه سب
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كنيت اوى ابا عبد الملك بود و او را لقب مروان الحمار گفتند و بروزگار او بخراسان و سيستان و عراقين فتنه بزرگ شد و 
]، 2بهمه جاى، و بو مسلم عبد الرحمن ابن مسلم پديد آمد و دعوت رضا از آل رسول عليه الّسلم او كرد پيشترين كسى [

]، و چون جمع او بسيار شد بمرو اندر آمد [و] با نصر ابن سيار حرب كرد و نصر 3بر كنار بيابان [و از هر لونى مردمان
بن سيار را هزيمت داد، و نصر بعراق شد تا بساوه برسيد آنجا اجل رسيد او را و فرمان يافت، باز بو مسلم قحطبة بن 

يثم را با سى هزار مرد بسيستان فرستاد.] الطائى را با سپاه بسيار بعراق فرستاد و مالك بن اله4شيب [

آمدن مالك بسيستان

د بن مروان بن الحكم بسيستان آمده بود با هزار سوار از شام [ ]، چون مالك 5و هيثم بن عبد اهللا از جهت مروان بن محّم
پاه كه با اوست بر از جهت بو مسلم اينجا آمد بدر شهر فرود آمد و مردمان شهر را گفت هيثم بن عبد اهللا را با آن س

دست من

__________________________________________________

] اصل: نحلوع ..1[

] اين عبارت مربوط بجمله قبل است نه بجمله بعد، يعنى پيشترين كسى كه برضا از آل رسول دعوت كرد او بود. و 2[
بيعت ميكنند با صاحب دعوة كه بعد از غلبه بر دشمنان دعوت كردن برضا از آل رسول يعنى: دعوت ميكند مردم را و آنها 

هر كس را كه عموم شيعيان رضا باشند بخالفت نصب نمايند.

] اينجا بايد چيزى افتاده باشد مانند: (... بركنار بيابان بر او جمع شد) و مراد بيابان مرو است.3[

لد بن معدان الطائى يكى از دوازده تن نقيبان بنى ] كذا ... و صحيح: قحطبة بن شبيب و هو قحطبة بن شبيب بن خا4[
عباس بخراسان بود.

] ذكر اين شخص در تواريخ نيست.5[

135کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

كنيم و ] اسير كنيم و فرا دست دشمن دهيم، ما اين نبايد داد، مردمان گفتند زشت آيد كه ما كسى را [كه امير بودست
] هيثم بن عبد اهللا و گروه او مالك را دادند و او را 1] ... كه هزار هزار درم فدا .... [1حرب كنيم، آخر بر آن جمله [

در ضمان سالمت بشام فرستادند و درهاء قصبه و حصار باز كردند، تا مالك بن الهيثم از جهت بو مسلم بشهر اندر آمد.
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عوة[مسلمبرخاستن بو مسلم عبد الرحمن بن  ] صاحب الّد

روز دوشنبه ماه رمضان سنه احدى و ثلثين و مائه و كشتن مروان بن محمد روز پنج شنبه شش روز مانده از ذى الحجة سنه 
]، واليت او چهار سال و ده ماه بود، پادشاهى بنى اميه 2احدى و ثلثين و مايه، عامر بن اسماعيل كشت او را بدمشق [

مسلم بعراق آمد و بو العباس [ر] ا و برادران او را از مدينه با همه اهل بيت او بكوفه آورد و او را برو اندر گذشت، و بو 
ل خليفتى بود از ولد عباس عبد المطلب. بيعت كرد و او اّو

__________________________________________________

مصالحت رفت و غيره) از -صلح افتاد-ه (نهادنداى شبيه ب] در اصل متن اين جايها سفيد است و ظاهرا جمله1[
فوجه ابو «قسمت اول نا نوشته مانده است و در قسمت ثانى مطلب كسر ندارد. يعقوبى در اين مورد چنين مينويسد. 

مسلم مالك بن الهيثم الخزاعى الى سجستان فقال يا اهل سجستان الحرب بيننا و بينكم حتى تدفعوا الينا من قبلكم من 
و ظاهرا هاء اخرجوه زايد و صحيح ...» الشام من سجستان - الشام فقالوا نفتديهم ففدوهم بالف الف و اخرجوه اهلاهل

باشد و در اين صورت عين روايت تاريخ سيستان است جز اينكه يعقوبى ذكرى از هيثم بن عبد اهللا » و اخرجوا اهل الشام«
).285نكرده است (كتاب البلدان يعقوبى ص 

روان بن محمد در دمشق كشته نشد و باتفاق مورخين در مصر كشته شده است، طبرى گويد در عين الشمس كشته ] م2[
شد و كامل گويد در موضع معروف به (بوصير) در كنيسه بقتل رسيد و قاتل وى معلوم نشد و سرش را انار فروشى از مردم  

ن عامر قائد جماعتى بود كه شبانه بر سر مروان هجوم برده كوفه جدا كرد و عامر بن اسماعيل المذحجى از وى گرفت و اي
) و مسعودى  160-159ص 5واقع شد (كامل ج 132و او را كشتند و قتل او دو شب باقى مانده از ماه ذى الحجه 

چاپ 140ص 2گويد شب يك شنبه سه روز بآخر ذى الحجه مانده همان سال در بوصير كشته شد (مروج الذهب ج 
مصر)

136بخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتا

(نشستن ابو العباس الّسفاح بخالفت)

] و سپاه وى روز آدينه سيزده روز گذشته از ربيع االول سنه اثنى و ثلثين و مائه، و نام اوى عبد 1و بيعت بو مسلم كرد [
ب بود، پس واليت داد بو مسلم اندر خالفت سفاح بر سجستان اهللا بن محمد بن على بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطل

] برادر خويش را ابراهيم بن العباس را بر مقدمه 3] بن العباس بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زراره را، عمر [2عمر [
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بسند رود از ] كرد و به سيستان آمدند، و برادر خويش را ابراهيم را واليت سند داد و آن روز كه خواست كه 4خويش [
برادر عمر اندر خواست كه مردمان را گويند تا مرا تشييع كنند، پس عمر يزيد بن بسطام را فرمان داد كه والى شرط او بود تا 

] نزديك بو مسلم بسيار بود، 5منادى كرد كه بايد كه با برادر امير مشايعت كنيد كه او بواليت سند همى رود، و جاه عمر [
] ند با او سه هزار مرد غوغا و خاص و عام و جماعتى از بنى تميم با ايشان بودند و سر غوغا [ىو مردمان بيرون شد

ادبى كرد، ابراهيم فرمان داد تا گردن او بزدند، بنو سيستان گشته بودند بدان روزگار، پس يكى از آن مردمان بنى تميم بى
باز حرب و كارزار سخت شد، ابراهيم را و همه سپاه را  تميم بشوريدند، و يزيد بسطام كه صاحب شرط بود كشته گشت، 

كه با او بودند غوغا اندر ميان گرفتند و با بنو تميم يارى كردند و همه را بكشتند، و ستور و بنه و كاالى ايشان و سالح 
ن شد بر راه غارت كردند و سور ماتم گشت و شهر همه بشوريد، پس قصد عمر بن العباس كردند، او بتاختن از شهر بيرو 

بست كه بآنجا شود، مطر بن ميسره از بست بيامده بود كه بسيستان

__________________________________________________

بضم الف و مضاف اليه باشد؟» كرد«] كذا ... و شايد 1[

نيز عين همين روايت را با ] در سطور بعد گاهى عمر و گاهى عمير نگاشته است ولى صحيح عمر است چنانكه يعقوبى 2[
)285همين نام و نشان ذكر ميكند (ص 

] در متن (عمير) است و صحيح عمر است.3[

اند.] متن چنين بوده ولى با مركب تازه پيش از لفظ كرد، لفظ (روانه) زياد كرده4[

ب با ضبط يعقوبى اصالح  ] از اينجا ببعد بجاى عمر (عمير) نوشته شده است و همه جا با تطبيق ضبط اول اين كتا5[
كرديم.

137کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

آيد و او هم از بنو تميم بود، و ز اينجا بنو تميم سوارى هزار بر اثر عمر بن العباس رفته بودند، هر سه سپاه فراهم رسيدند 
بنو تميم كرد، و حربى صعب بكردند، و عمر بن العباس نيز آنجا  ميانه بيابان، مطر بن ميسره چون از حال آگاه گشت يارى 

] بگرفت اندر سنه ثلث و ثلثين و مائه بماه جمادى االولى، چون خبر ببو مسلم 1] [كشته شد، و مطر بن ميسره را [ه
ست او اميرست و ] بر آن جمله كه اگر عمر بن العباس زند3] بن اسماعيل را بسيستان فرستاد [2رسيد ابو النجم عمار [

اگر زنده نيست اميرى تراست، تا ابو النجم بسيستان آمد، بو عاصم نامى از بست بيامد بسيستان با سپاهى بزرگ و بنو 
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عهد و تميم با او يكى شدند و با ابو الّنجم حرب كردند و ابو الّنجم هزيمت برفت، و بو عاصم سيستان فرو گرفت بى
ه سنة ست و ثلثين و مائه، ]، تا ابو العب4منشور سلطان [ اس سّفاح فرمان يافت بانبار، سيزده روز گذشته از ذى الحّج

واليت او چهار سال و هشت ماه بود، و هم اندران روز بو جعفر منصور را بنشاند [ند] بخالفت.

] برادر سّفاح بخليفتى)5(نشستن ابو منصور جعفر [

بن العباس بن عبد المطلب بود، چون منصور بنشست حيلت كشتن ابو و نام وى عبد اهللا بن محمد بن على بن عبد اهللا
مسلم كرد كه از وى بروزگار برادر آزرده

__________________________________________________

د ] در اصل (و مطر بن ميسره بگرفت) بعد لفظ (را) روى سطر با مركبى ديگر اضافه شده و باز هم معنى نميدهد و باي1[
سيستان را و غيره).-چيزى افتاده باشد مانند: (راه

).285] يعقوبى. ابو النجم عمران بن اسماعيل بن عمران آورده (ص 2[

معنى است بلكه ] اينجا در متن اصل بعنوان سر فصل نوشته شده است (آمدن مطر بن ميسره بسيستان) و نه تنها بى3[
مطلب را هم بر هم ميزند.

صطالح آن زمان بمعنى دولت است باصطالح امروزه و اول پادشاهى كه در اسالم بلقب سلطان خوانده ] سلطان در ا4[
شد على المشهور سلطان محمود غزنويست كه خلف بن احمد از باروى حصار طاق وى را بلقب سلطان بخواند و لقب 

سلطان بر محمود بماند و در اينجا سلطان مراد همان دولت است كه ذكر شد.

».ابو جعفر منصور«] كذا ... و صحيح 5[
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] بود و رسوالن همى فرستاد منصور سوى او و او همى نيامد، آخر 1بود، و نامها نبشتن گرفت و بو مسلم بمرو [
ن مغّلظه كه ترا هيچ آزار از جهت من نباشد و با تو خيانت نكنم، تا يگراه كه بو سوگندان خورد او را و عهدها گرفت بايما

يها و رسوالن فرا رسيدند از سوى منصور،  مسلم با گروهى برفت و گفت كه هر چه قضاست بباشد، تا بنشابور آمد، باز هّد
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ها و رسوالن فرا رسيدند و بحلوان ] و بهمدان شد، باز هدي2تا به رى آمد چون برى رسيد رأى و خرد آنجا بگذاشت [
] باستقبال وى، تا بر نيكوتر هيأتى و كرامت و عّزى ببغداد 3شد، باز خلعتها آوردند، بنهروان شد و سپاهها رسيدن استاد [

اندر شد، چون بدر برسيد سپاه او را بميدان بداشتند، چون بحجاب برسيد خواص او را باز زدند و گفتند بنشينيد، و بو 
م را تنها جداگانه بار داد، و چون بميان سراى اندر شد سالح ازو باز كردند و منصور بقّبه اندر نشسته بود، و غالمان مسل

] از بيرون خرگاه، و گفته بود كه چون بشنويد كه من دست بر دست زدم در آئيد و او را 4را ساخته كرد كشتن او را [
خواست كه عذر خويش باز نمايد اندر دير آمدن، و منصور او را چيزها بكشيد. بو مسلم اندر شد و زمين بوسه داد و

تى پيدا همى كرد، پس دست بر 5[ ] و سخنهاء سخت همى گفت و مساوى او همى بر شمرد، و بو مسلم هر يكى را حّج
] نبود كه بيرون آمدندى بكشتن6دست زد، غالمان را يارگى [

__________________________________________________

] كذا ... و باتفاق مورخين ابو مسلم از حرب عبد اهللا بن على بازگشته و از نصيبين قصد خراسان داشت و از منصور 1[
بدگمان بود و منصور ويرا طلب هميكرد و او باز نميگشت تا بتدابيرى از رى او را بازگردانيدند و در روميه مداين بتفصيلى  

بكشت. و معلوم نيست سند اين روايت كه بو مسلم بمرو بود و از مرو سوى منصور آمد از  كه در كتب ذكر شده ويرا
كجاست؟

أى بالّرى.2[ ] اشاره بمثلى است كه: تركت الّر

] يعنى رسيدن گرفت3[

...در فارسى مواردى و معانيى دارد و يكى از آن معانى كه اينجا آمده عوض (براى) است يعنى: براى كشتن او -] را4[

تر از خط و مركب متن ] در متن (حيرها) با حا و راء مهمله است و روى آن با خطى و مركبى بالنسبه قديمى ولى تازه5[
(سخنهاء سخت) نوشته شده است.

نوشته شده بعد از تتبع درين  » ياراكه«تر بين راء و كاف الفى الحاق شده ] در اصل (ياركه) نوشته شده بعد با مركبى تازه6[
تاب معلوم شد كه اصل نسخه (يارگى) بفتح راء بمعنى (يارائى)ك
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او، تا آن زمان كه منصور قضيبى از آهن بدست اندر داشت بر سر بو مسلم بزدن گرفت، و بو مسلم همچنان زمين بوسه 
صور او را قضيب همى زند اندر آمدند و بو مسلم را بكشتند. و اين اندر آخر ] بدانستند كه من1همى داد، چون غالم [

] بود، باز منصور برخاست پس از آن كه او كشته شد و دو ركعت نماز كرد و خداى را 2شعبان سنه سبع و ثلثين و مائه [
تعالى شكر كرد پس گفت: لو كان فيهما آلهة االّ اهللا لفسدتا.

سيستان، بو عاصم بسيستان بزرگ گشت و محتشم گشت، با لشگر بسيار از سيستان برفت كه خراسان بازگشتيم بحديث 
] بر خراسان والى بود و خبر سيستان بدو رسيده بود  3بگيرم و عتاب بن العال [را] بر سيستان خليفت كرد، و بو داود [

پس بو داود، سليمان ابن عبد اهللا الكندى كه بو عاصم آنجا همى چكند و سر از طاعت كشيدست و قصد خراسان دارد،
[را] با سپاهى بزرگ بسيستان فرستاده بود بحرب بو عاصم.

آمدن سليمان بن عبد اهللا الكندى

] رسيد، مردمان سيستان خبر او بشنيدند، جمع شدند4چون سليمان بسفزار [

__________________________________________________

ناسخ بعادتى كه در تغيير امالء قديم اين كتاب داشته كه از آن جمله همه جا (كى) ها را (كه) مينوشته، اينجا [ ()] بوده و 
معنى دانسته الفى قبل از (كه) در افزوده هم (گى) را (كه) گمان كرده و (يارگى) را (ياركه) نوشته و مصححى آنرا بى

بوده و بقاعده فارسى » ياره«بسيار استعمال شده است و اصل آن يارگى بر وزن تازگى در سخنان قديم و اشعار - است
و در اين  -شده است» يارگى«اند و هاء آخر آن بعد از الحاق ياء بكاف فارسى تبديل يافته و يائى مصدرى بر ان افزوده

كتاب بعدها اين لغت صحيحا نيز ضبط است.

».غالمان«] كذا فى االصل ... و الظاهر 1[

ص 2: پنج روز مانده از شعبان سبع و ثالثين و مائه، و در مروج الذهب چاپ مصر: ست و ثالثين (ج ] در كامل2[
اند.) و صحيح سبع و ثالثين است زيرا اكثر بر اين168

] او، ابو داود خالد بن ابراهيم الذهلى است.3[

هم مضموم و بعد از آن زاء معجمه با ] اصل: بسفرار (سفزار مخفف اسفزار) بفتح الف و سكون سين با فاء مفتوح و4[
الف و راء شهريست از نواحى سجستان از سوى هراة (معجم البلدان).
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و عاصم اندر و عبيد اهللا بن العال را و الحضين بن الربيع را با سپاهى ساخته بتاختن از پس بو عاصم فرستادند و بفراه بب
] سليمان بن عبد اهللا الكندى باز شدند و او را به 1رسيدند و حربى سخت كردند و بو عاصم را آنجا بكشتند و پذيره [

سيستان اندر آوردند روز شنبه اندر ماه ربيع االخر سنه ثمان و ثلثين [و] مائه، پس روزى چند اينجا ببود و بسر لشكر 
] بگريخت، اندرين 4] شد و زنبيل [3نجا گويند، باز به بست شد و از آنجا بر خد [] فرود آمد و سر لشكر از اي2[

].5ميانه سوى منصور خبر شد كه اندر سيستان فتنه است، منصور هنادى الّسرى را بسيستان فرستاد [

آمدن هنادى السرى بسيستان

سر لشگر سليمان گويند، و اين كار اندر سنه تا او بسيستان آمد سليمان از بست باز آمد و اينجا فرود آمد كه اكنون
]، حضين بن الرقاد برخاسته بود و او از روستاى رون 6احدى و اربعين بود، و از آنجا بحرب خوارج شد كه اندر لشكر [

و جول بود، مردى بزرگ زاده با او مردم بسيار جمع شده. سليمان با او حرب كرد و او را بكشت، باز بقصبه آمد و از 
] رخد و از حرب خوارج مال بسيار او را جمع شد و هم بسر لشكر7زات [غ

__________________________________________________

] در اصل (بديره) و همانا پذيره است. يعنى: پيشباز.1[

اى بوده است در بيرون قلعه زرنج (مأخوذ از خود اين كتاب).] سرلشكر محله2[

ه عربان آنرا (رخج) بضم راء و تشديد و فتح خاء معجمه و جيم خوانند.] رخد، همانست ك3[

] با تمام نقطه به (زاء و نون) نوشته شده است.4[

را ذكر  » معن بن زايده«بعد از آن » ابراهيم بن حميد المروروذى«] يعقوبى اولين والى كه از قبل منصور بسيستان آمد 5[
).285كرده است (ص 

شود و شايد لشكر همان (سبه) بنام لشكر جز (سر لشكر) كه متصل بشهر بوده در سجستان ديده نمى] كذا ... محلى6[
) محلى موسوم به (سبه) نوشته شده كه بعد آنرا با مركب الحاقى سه نقطه 25باشد، زيرا در جزء رساتيق سيستان (صفحه 

سكو) يا (لسكو) يا (بسكر) آمده محتمل است كه اند و اگر اين حدس درست باشد در ساير جايها هم كه (ب(سپه) كرده
مصحف (لشكر) و (سپه) بوده باشد؟ و در اصفهان هم قريه بنام (اسفه) هست.
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] در اصل (غرات) با راء مهمله ... غزات يعنى (غزو) جنگ در ثغور با كفار.7[
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يان سليمان و هنادى الّسرى حرب افتاد، مردم شهر با هناد يكى شد كه اوى عهد و لواء منصور داشت، فرود آمد، پس م
پس هناد سليمان را بند بر نهاد، باز منصور واليت سيستان زهير بن محمد األزدى را داد، اندر آخر سنه احدى و اربعين و 

مائه.

آمدن زهير بن محمد األزدى در سيستان

ستان آمد و هناد گفت ترا اندر قصبه نگذارم و حرب كردند و هنادى الّسرى كشته شد و زهير بنشست و بر و زهير به سي
سليمان بندى دگر بر نهاد و او را استوار كرد و شجاع بن عطا را با سپاهى بزرگ بسند فرستاد، آنجا غزات كردند و مال 

د، و زهير با ايشان حرب كرد، آخر اندر حصار شد و زياد بن همام بسيار و پيالن بيافتند، باز آمدند و با زهير خالف آوردن
الراسبى با زهير مردى كارى بود، و اين حصار اندر ذى الحجه سنه ثلث و اربعين و مائه بود، و شجاع بن عطا سواد و 

ن عطا و آن گروه قصبه بگرفت، تا باز زياد بن همام آن مخالفت بصالح باز آورد و زهير از حصار بيرون آمد و شجاع ب
م سنه اربع و اربعين و مائه، باز سپاه آراسته كرد و عتيبة بن موسى را ساالر كرد و به بست  بفرمان او اندر آمدند اندر محّر

دان را عتيبة ابن موسى را [ ] گردد. و خبر 2] بنزديك خويش راه داد و قصد كرد كه نا فرمان [1فرستاد، ازين گروهى متمّر
، عبيد اهللا بن العال را بر سيستان خليفت كرد و خود برفت سوى بست، چون بنزديك بست رسيد عتيبه بن سوى زهير رسيد

] بتاخت و ميان رخد و بست اندرو رسيد و آنجا حربى صعب كردند و 3موسى سر خويش گرفت و برفت، زهير بمناقله [
] و بند كرد، باز نامه منصور4تيبه بود او را نكشت [عتيبه كشته شد و زهير سر او سوى منصور فرستاد و بكر بن ابان با ع

__________________________________________________

] ظاهرا اين راء زايد باشد، مراد آنكه: عتيبه ازين مردم متمرد گروهى را دور خود جمع كرد.1[

ها الحاق شده ولى ظاهرا (نا فرمان گردد) ] اصل: تا فرمان. و بمناسبت (تا) لفظ (روا) بعد از فرمان روى خط بعد2[
مورد است.درست باشد و الحاق روا بى

] ناقل الفرى، ابرع فى نقل القوائم (المنجد).3[

] در اصل (بكشت) بود. (روايت اين سه فصل در تاريخى بنظر نرسيد)4[
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] بدرگاه آى، زهير، عبيد اهللا ابن العال را بر نماز خليفت كرد و 1سيستان مردى كارى خليفت كن و بدحول [رسيد كه بر 
اسبى را با خويشتن ببرد اندر سنه خمس و اربعين  حصين بن محمد را بر خراج، و برفت سوى منصور شد و زياد بن همام الّر

د.و مائه، چون آنجا برسيد، منصور، مهدى را ولى عهد كر 

] و فرستادن يزيد بن منصور بسيستان)2(نشستن مهدى بخليفتى [

مهدى خال خويش را يزيد بن منصور را بسيستان فرستاد پس از آنكه زهير بعراق رسيده بود و يزيد بن منصور زياد بن همام 
بعين و مائه و با مردمان را با خويشتن بسيستان آورد و بشهر اندر آمد روز سه شنبه سه روز گذشته از شوال سنه ست و ار 

بسيار نيكوئى كرد و مردى عادل بود، يك چندى ببود، اندر سنه خمسين و مائه به بست شد بدان سبب كه آنجا مردى 
اد و آذرويه المجوسى و مرزبان المجوسى با گروهى بزرگ بد و پيوستند، چون3برخاست از لغريان [ ] نام وى محمد بن شّد

__________________________________________________

اند شايد مراد بدخول رسول و وصول ] كذا ... و بعد با مركبى ديگر (بد حول) را خط زده و روى آن (فى الفور) نوشته1[
نامه است و نقطه خاء اسقاط شده است.

مائه بوده نه در خمس و ] گويا مؤلف درين عنوان اشتباهى كرده است زيرا خالفت مهدى عباسى در ثمان و خمسين و 2[
اربعين و ظاهرا مراد مؤلف درين سال بيعت گرفتن منصور است براى مهدى و خلع عيسى بن موسى از واليت عهد و حال 
اينكه اين كار هم در سبع و اربعين است نه خمس و اربعين و اين اشتباه تنها در عنوان واقعست ور نه در مطالب متن رويه 

تاريخ محفوظ است.

جز - كذا ..؟ بلعنبريان؟ .. در تواريخى كه در دسترس بود ذكرى از خروج محمد بن شداد و آذرويه و مرزبان نيست]3[
اينكه در سنه خمسين و مائة در خراسان و حدود هراة و قهستان مردى از ايرانيان معروف به (استاذسيس) و معاون او 

خازم بن «ان را گرفتند و رايات عرب بشكستند تا باز منصور معروف به (حريش) سيستانى بر عرب خروج كردند و خراس
و اين هر - را بجنگ آنان فرستاد و خازم بجنگ و گريز و حيله و نيرنگ بعد از يك سال سپاه مزبور را بشكست» خزيمه

دو روايت از حيث تاريخ و محل وقوع شبيه بهم است لكن اشخاص آن هيچ شباهت اسمى با هم ندارند مگر محتمل
اى از است كه نهضت محمد ابن شداد و آذرويه و مرزبان در سيستان متعقب و مربوط بنهضت استادسيس بوده و شعبه

انقالب مزبور باشد كه بعد از ختم آن در خراسان اين يكى نيز بخودى خود ختم شده است.
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قوى شد قصد سيستان كرد، يزيد بن منصور بحرب او شد و عثمان طارابى را بر سيستان خليفه كرد و ميان ايشان بسيار 
حربها ببود، آخر يزيد بن منصور هزيمت شد و راه نيشابور بر گرفت و عبيد اهللا بن العالء با او بود، در راه او را خليفت 

خويش كرد و به سيستان فرستاد.

آمدن عبيد اهللا بن العال بسيستان در سنه احدى و خمسين و مايه

و عبيد اهللا بن العالء بخليفتى او آمد بسيستان اندر اول سنه احدى و خمسين و مائه و آنجا ببود چون خبر بمنصور رسيد  
كه آنجا چه رفت معن بن زايدة الشيبانى را بسيستان فرستاد.

بسيستانآمدن معن بن زايدة الشيبانى 

] شريك بن عمرو بن مطر 2] مطر بن شريك بود و مطر بن شريك برادر حوفران [1و او معن بن زايدة بن عبد اهللا بن [
بود، اندر شعبان سنه احدى و خمسين و مائه بقصبه اندر آمد و عبيد اهللا بن العالء را و ياران او را همه عزل كرد و يزيد بن 

خود بر اثر وى برفت و زنبيل او را هديها فرستاد از اوانى] را بر خد فرستاد و 3مزيد [

__________________________________________________

] ابو الوليد معن بن زائدة بن عبد اهللا بن زائدة بن مطر بن شريك بن الصلب بضم الصاد و اسم صلب مذكور عمرو بن 1[
) و ابن الكلبى در جمهرة 159ص 2ان الشيبانى (وفيات االعيان ج قيس بن شراحيل بن همام بن مرة بن ذهل بن شبب

النسب آورده: معن بن زائدة بن مطر بن شريك بن عمرو بن قيس بن شراحيل بن مرة بن همام بن ذهل بن شيبان .. الخ و 
روايت اخير بصحت اقربست.

و ابن خلكان در ترجمه معن  - زايده] كذا، حوفران شريك ... و صحيح (حوفزان بن شريك) است، برادر جد معن2[
گويد: و الحوفزان بن شريك الشيبانى الموصوف بالكرم و الشجاعه أخو جده مطر بن شريك و انما قيل له الحوفزان الن 

قيس بن عاصم المنقرى حفزه بالرمح، و معنى حفزه أي دفعه من خلفه، و اسم الحوفزان الحرث بن شريك ... الخ (وفيات 
چاپ مصر)165ص 2االعيان ج 
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] اصل: برند بن فرند (يزيد بن مزيد) بفتح ميم و ياء و اين ابن مزيد برادر زاده معن بن زائده است و خود از بزرگان و 3[
شجعان و اسخياء امراء عربست و در عصر هارون الرشيد بايالت آذربايجان و ارمنيه منصوب شد و ابن خلكان ترجمه ويرا 

).420ص 2بتفصيل آورده است (ج 

144کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] معن را آن اندك آمد و بدان خشم گرفت، چون به بست رسيد يزيد 1سيمين و قباهاء تركى از ابريشم و چيزها لطيف، [
بر سپاه بسيار كارى تاختن كرد ] سوى او آمد و فرمان داد تا سر راهها فرو گرفت تا خبر آمدن زنبيل برسيد، و2بن مزيد [

و ناگاه بر ايشان بر زد و سى هزار مردم زان به يك جا اسير كرد و داماد زنبيل زنهار خواست و پيش معن آمد و او را ايمن 
] بود [و] با خويشتن بسيستان آورد، و با گروهى بسيار او را بكرامتى بزرگ سوى منصور 3كرد و نام آن داماد ماويد [

و منصور او را بنواخت، و نام او و آن سپاه كه با او بودند بجريده سپاه فرمود تا ثبت كردند و بيستگانى گران كرد فرستاد
او را، و معن اندر باز گشتن، مردمان بست را همه مصادره كرد و اينجا بسيستان آمد و همان عادت فرو گرفت كه با 

عبيد اهللا بن العال بشكايت سوى منصور يكى نامه نبشت، نامه براه مردمان همى داشت، مردمان سيستان شوريده گشتند،
] 4] بپرسيد، انكار [كرد] سرش [را] [4] [اندر بگرفتند و سوى معن آوردند و عبيد اهللا بن العال را بخواند و زان [حال

] فرمود كى گردن 6] بودند [5يار] [فرمود تا برهنه كردند و چهار صد تازيانه بزد او را، و آن گروه را كه با او در آن [كار 
بزنيد، تا خويشتن [را] باز خريدند

__________________________________________________

] بالذرى در فتوح البلدان نوشته است: معن از زنبيل خراجى را كه حجاج با وى بميان نهاده بود مطالبت كرد زنبيل در 1[
اى تركى و بندگان بسوى معن فرستاده و هر كدام را دو برابر بها نوشت و قيمة نهاد و معن هبهاى آن خراج اشتران و خرگاه

از آن خشم گرفت .. الخ و از كلمه (قباهاى) تركى و چيزهاى (لطيف) كه در متن است تصور ميشود كه مؤلف نظير اين 
عبارت بالذرى را كه گويد:

و چيزهاى لطيف معنى كرده است: قباب تركى را بقباهاى تركى و رقيق را (و قباب تركى و رقيق) ديده و آنرا قباهاى تركى
).408بلطيف! ... و اهللا اعلم (فتوح البلدان چاپ مصر ص 

] اصل: يزيد بن مريد2[

).408] بالذرى ويرا (ماوند) و خليفه زنبيل نوشته است (ص 3[
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خط و مركبى بالنسبه تازه اضافه شده است. ولى ظ ] سه لفظى كه بين قالب نهاده است. در باالى عبارات كتاب با4[
اصل: و زان بپرسيد آنگاه سرش فرمود تا ... الخ باشد.

] اين عبارت بين قالب با مركب و خطى تازه روى عبارت اضافه شده است.5[

الحاق كرده است.] در متن (واو را و همه را) اينجا بوده و خط خورده است با همان مركبى كه چند لغت و عبارت را 6[

145کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] خوارج و بند بر نهاد و به بست فرستاد كه كارشان 1] [] گرفت از [آن1و مالى عظيم ازيشان بستد. و چهل مرد [را] [
اب كنيد و هر جاى كه تمام شدى نامه كردى  ] سراى بنا كنند و [فرمود] بر ايشان در كار كردن شت2فرمايند و تا مرا آنجا [

كه جاى ديگر نيز چنين و چنين بكنيد، و مال بسيار همى بخشيد چندانكه از عدد و احصاء اندر گذشت، باز روزى مروان 
] اندر آمد پيش او و مروان شاعر او بود و روزى چند بود تا معن او را نديده بود، گفتا كجا بودى؟ گفت 3بن ابى حفصه [

زاده آمده بود و بنده بحديث او مشغول بود، گفتا چه نام كردى؟ گفت، شعر:ندهب

ى عقيد المجد و الجود يت معنا بمعن ثّم قلت له            هذا سّم سّم

].گفتا يا غالم هزار دينار ده او را، و يا مروان بيت ديگرى بگوى، [گفت

ايضا:

له            فان هلكت فما جود بموجودانت الجواد و منك الجود ا ّو

باز گفت يا غالم هزار دينار ديگر بده، و تو بيتى ديگر بگوى، گفت:

ايضا:

رة            ال بل يمينك منها صورة الجود4اصحب [ ] يمينك من جود مصّو

باز گفت هزار دينار ديگر بده، و تو بيتى ديگر بگوى، گفت:

ايضا:

__________________________________________________
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] اين عبارات بين قالب با مركب و خطى قديم روى عبارت اضافه شده است.1[

و - انداند و باالى آن با همان مركب و خط بالنسبه قديم عبارت (بجهة او) اضافه كرده] در متن روى (تامرا) خط زده2[
تر بود بحال خود گذاشته شد.چون اصل متن با انشاء اين كتاب نزديك

] و هو أبو السمط و قيل أبو الهندام (الهيذام؟) مروان بن ابى حفصة سليمان بن يحيى بن أبى حفصة يزيد الشاعر 3[
).130ص 2المشهور (وفيات األعيان چاپ مصر ج 

] ظ: اضحت.4[

146کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

من نور وجهك تضحى االرض مشرقة            و من بنانك يجرى الماء فى العود

باز گفت يا غالم هزار دينار ديگر بده، و تو بيتى ديگر بگوى، گفت:

ايضا:

صّلى لجودك جود الّناس كّلهم            فصار جودك محراب األجاديد

بگوى، گفت:گفت يا غالم هزار دينار ديگر، و تو بيتى ديگر

ايضا:

]1لو اّن من نوره مثقال خردلة            فى الّسود كّلهم ال بيّضت الّسود [

گفت يا غالم هزار دينار ديگر فرا اوده، و تو بيتى ديگر بگوى، غالم گفت: دينار نيز نماند اندر خزينه، معن گفت بخداى 
هزار بيت همى گفتى هر بيتى را هزار دينار همى دادمى، هميشه همچنين بود تعالى كه اگر مرا دينار بودى و تو هم چنين تا 

] 4] كردن مال و تدبير كردن بد، دل بخردان ازو بر شد [3] همى ستدى و بجود همى دادى، تا بتبذير [2و مال بجور [
د و بدان كوشك شد كه او و از جور كه همى كرد، تا گروهى از خوارج بيعت كردند بكشتن او بمكابره، تا معن به بست ش

] كه شراب خورد، آن خوارج كه بيعت كشتن او كرده بودند بيرون آمدند هر يكى پشته 5را همى بنا كردند و بر بام او شد [
نى بگردن بر نهاده و اندر هر پشته از آن شمشيرى مجرد، گفتند حاجب را كه ما آن برج خويش تمام كرديم، حاجب 

كردند كه عطاء مير از ما همى دور كنى؟ايشان را منع كرد، بانگ
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__________________________________________________

] در اصل اين مصراع چنين بود: فى السور كلهم البيضت السرد.1[

] اصل: بحور ... و بجود2[

] در اصل (بتدبير).3[

است كه (پر شد) يا (برى) باشد.] كذا ... اگر چه (برشد) خود معنى ميدهد كه (برخاست) ولى محتمل4[

و لفظ (بر) بعدها روى سطر الحاق شده و در زبان پهلوى (او) بفتح اول بمعنى (بر) است و (بام - ] اصل: بام او شد5[
او شد) بمعنى (بر بام شد) است.

147کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ر آريد ايشان را، ايشان همچنان اندر شدند با آن پشتهاء نى، چون او را ديدند شمشيرها معن بانگ ايشان بشنيد، گفت اند
از ميانه نى بيرون كردند و قصد او كردند و او بالشى از پيش خويش سپر كرد، و او را جراحات بسيار كردند آخر شكم او 

ه سنه پاره كردند، و او بزرگ شكم بود، كشته شد، و او را به بست دفن كردند ر  وز پنج شنبه هشت روز گذشته از ذى الحّج
] و بر چهار فرسنگى بست بود و آن خوارج را بكشت و سپاه و 1اثنى و خمسين و مائه، [و] يزيد بن مزيد رسيد [

مردمان سيستان يزيد مزيد را بيعت كردند و خبر بمهدى شد يزيد بن مزيد را والى سيستان كرد و عهد فرستاد، اندر اول سنه 
] داد از بكر وائل سوى مهدى، 2] يارى [لث و خمسين و مائه، و يزيد اينجا مدتى دراز بماند، تا نامه نوشت و [بهث

بحديث گروهى كه خواست خراج ايشان فرو نهد اينجا بسيستان هم از بنى بكر وايل، چون بدرگاه شد بعضى بدخواهان 
مرد را و از زبان يزيد نامه بتزوير نبشتند سوى منصور كه مرا دستورى يزيد بن مزيد حيلت كردند و ده هزار درم بدادند اين 

ده تا از سيستان بخدمت درگاه آيم بر آن جمله كه مهدى را بر من سبيل نباشد، منصور نامه بخواند، خشم گرفت، و نامه 
التيمى را داد از تيم ]4] تست، مهدى او را معزول كرد و سيستان تميم بن عمر [3مهدى را داد كه اين نامه صيعب [

] و او عامل هراة بود و اصل او از سرخس بود، نامه بهراة سوى تميم بن عمر رسيد بسيستان آمد اندر سنه5والت [

__________________________________________________

ركب اصل روى آن خط خورده و بعد با خط و م...» برند بن فرياد برآورد و بر چهار فرسنگى «] در اصل چنين بوده: 1[
عبارت (فريد رسيد) كه صحيح آن (مزيد رسيد) ميباشد روى عبارت خط زده عالوه شده است و اتفاقا درين فصل همه جا 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



مريد) نوشته و ما آن همه را (مزيد) نوشتيم و نخواستيم در هر دفعه حاشيه بر حواشى سابق مزيد  -مرند- بجاى مزيد (فريد
گردد.

از دو سطر بعد كه گويد: (چون بدرگاه شد) و سطر بعد از آن كه گويد (ده هزار درم بدادند اين مرد را) - يارى] اصل: 2[
يعنى بدوستى از بنى بكر-پيداست كه در اينجا بايد عبارت (بيارى داد) باشد

] كذا .. و ظاهرا (صنيع) يعنى پرورده و بر كشيده.3[

).285(ص ] در فهرست يعقوبى: تميم بن عمرو.4[

- صحاح» حى من بنى بكر يقال لهم اللهازم و هو تيم اهللا بن ثعلبه و معنى تيم اهللا عبد اهللا«] كذا ... و ظاهرا: تيم اهللا 5[
.285و يعقوبى نيز اين شخص را نام برده گويد: فوجه ابو مسلم تميم بن عمرو من بنى تيم اهللا ابن ثعلبه ... ص 

148تابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:ک

] بن زياد بن همام با او يكجا، و تميم عمر را صحبت بوده بود با منصور كه اندر راه 1ثلث و خمسين و مائه، و حراح [
غداد شد و يك چند ] او بوده بود، پس يزيد مزيد را بند كرد و محبوس كرد، يزيد حيلت كرد تا بگريخت و بب2حج عديل [

ببغداد متوارى بود، تا روزى بجسر خواست كه بگذرد جماعتى از خوارج سيستان پذيره او باز خوردند و او را بشناختند و با 
او حرب كردند و او با ايشان، آخر گروهى بزرگ از آن قوم بكشت و آن روز باز كار بزرگ گشت، و باز او را بخراسان 

تميم بن عمر بسيستان خوارج بسيار جمع شد و قوى گشتند و حضين بن محمد را روز عاشورا فرستادند، و اندر واليت
اندر محرم سنه ست و خمسين و مائه بكشتند، و خبر بمهدى رسيد و تميم بن عمر را باز هراة فرستاد، و عبيد اهللا بن 

] و بو جعفر منصور 4مان و خمسين و مائه [] را باز عهد سيستان فرستاد، و عهد اينجا رسيد اندر رمضان سنه ث3العال [
فرمان يافت روز سه شنبه پيش از ترويه بروزى، بر چاه ميمون بمكه سنه ثمان و خمسين و مائه، شست و سه ساله بود و 

] محمد كرد.بيست و دو سال، كم دو روز، خليفت بود، و اقامت حج پس از وفات او اندرين سال ابراهيم بن يحيى [بن

] منصور به خالفت)مهدى [بن(نشستن

د بن  د بن عبد اهللا بن محّم روز سه شنبه در ذي الحجه سنه ثمان و خمسين و مائه كنيت او ابو عبد اهللا بود و نام وى محّم
على بن
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__________________________________________________

اح).] همچنين بى1[ نقطه ... و ظاهرا (جّر

ر و المثل. المعادل في المحل و المركب ج عدال (المنجد).] العديل، النظي2[

] در فهرست يعقوبى: عبيد اهللا بن العالء من بنى بكر بن وائل.3[

فمات ابو جعفر و هو (يعنى «] در اينجا فهرست والت سجستان كه يعقوبى نوشته است تمام ميشود و چنين ميگويد: 4[
ومة الى عمال خراسان يولونها رجال من قبلهم و ذلك ان الشراة غلبت عليها و  عبيد اهللا بن العال) عليها، ثم صارت مضم

كثرت عليها، و خراج سجستان عشرة آالف الف درهم يفرق فى جيوشها و شحنتها و ثغورها انتهى (البلدان يعقوبى ص 
ضميمه اعالق النفيسه ابن رسته چاپ ليدن).286

149ان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيست

] خالد بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب. و مهدى حمزة بن مالك الخزاعى را بسيستان فرستاد و حمزة بن [مالك
سويد را خليفت خويش كرد بر سيستان و خالد بسيستان آمد روز چهار شنبه چهار روز مانده از ربيع االول سنه تسع و 

د ببود عثمان طارابى را بحرب نوح خارجى فرستاد، و عثمان آنجا رفت و نوح سپاه بيرون خمسين و مائه، چون روزى چن
آورد و حربى صعب افتاد ميا [نشا] ن، و بدين حرب اندر كشته شد از بزرگان زياد بن همام الراسبى، باز حمزة بن مالك 

و سپاهى بخراسان فرستاد و عثمان ابن بنفس خويش بسيستان آمد اندر آخر سنه تسع و خمسين و مائه، روزى چند ببود
بسام األزدى را بر ايشان مهتر كرد، چون بفراه رسيد ياران او بر وى خروج كردند و عثمان را بكشتند و هم آنجا بفراه بگور  

] شهر اندر فرود آمدند و 1كردند و سپاه بسيستان باز گشتند و بر خويش مهتر كردند سعيد بن قثم السعدى و بربض [
زة بن مالك پيش ايشان بحصار اندر شد روز آدينه از صفر سنه ستين و مائه، و سعيد بن قثم روز چند حرب كرد و حم

بعجز باز گشت و سپاه بر گرفت و به بست شد و بست بستد و قوى گشت و بسيستان باز آمد، و باز حمزة بن مالك 
از خراسان بسيستان آمد اندر شعبان سنه ستين و مائه و با ] با سپاهى بزرگ2بحصار اندر شد ديگر راه، و يزيد بن مزيد [

] بن 3] برابر، نامه مهدى رسيد بنزديك حمزة بن مالك كه عمل سيستان تفويض كن به عبيد اهللا [2آمدن يزيد ابن مزيد [
ه ستين و مايه ] اندر ذى القعده سنالعالء، حمزه عمل بدو تسليم كرد و خود بعراق شد، پس سبب افتاد كه [عبيد اهللا

] بر او نماز كرد و او را دفن و كفن كرد، پس يزيد پسر خويش را فياض بن يزيد 2بسيستان فرمان يافت و يزيد بن مزيد [
] را بامارت سيستان بنشاند، هم اندرين روز كار سيستان قرار گرفت برين جمله، باز يزيد2بن مزيد [
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__________________________________________________

] ربض بفتح اول و ثانى آبادانيهاى حومه شهر كه بيرون از حصار اصلى مركز شهر باشد. و ربض سيستان خود شهرى 1[
بزرگ و آبادان بوده است چنانكه بجاى خود گفته آيد و در قديم شهرها دو بار و داشته يكى متعلق بكهندز و باصطالح 

شهر بوده و با روى ديگر آنكه ربض ناميده ميشده و بر گرد شارستان و با روى  امروز ارگ و عمارات دولتى كه در ميانه 
اند كه حومه باشد.شده و بيرون اين باره را ربض ميگفتهكهنه و ميانين كشيده مى

يرتد فرتد ...) نوشته شده و صحيح يزيد بن مزيد است.- ] اينجاها باز (يرند بن مرند2[

).148) ص (4ود بحاشيه (رجوع ش-] اصل: بى عبد اهللا3[

150کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

فّياض را با سپاهى ببست فرستاد و مطيع بن زياد الّلخمى را بخليفتى پسر بنشاند، باز مهدى، زهير بن محمد األزدى را 
بسيستان فرستاد و فرمان داد يزيد مزيد را كه از سيستان برو.

زهير بن محمد األزدى به سيستانآمدن 

و زهير بن محمد االزدى بسيستان آمد اندر سنه احدى و ستين و مائه و يزيد بن مزيد برفت و زهير بامارت بنشست و با 
] شب پنج 2] گويند از ماسذان [1مردمان نيكوئى كرد هشت سال تا آنگاهى كه مهدى فرمان يافت بدهى كه آنرا سرير [

انده از محرم سنه تسع و ستين و مائه، و چهل و سه ساله بود كه فرمان يافت، واليت او ده سال و يك شنبه هشت روز م
ماه و چهارده روز بود و پسر خويش را هادى را خليفت كرد.

(نشستن هادى بخالفت در سنه تسع و ستين [و] مايه)

بن عبد المطلب بود، و پدر، او را ببغداد بيعت ستد و نام وى موسى بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن عباس ا
] [و] ولى عهد كرد و موسى آن روز بجرجان بود، هادى فضل بن سليمان را خراسان داد و باقى سيستان تميم بن 3[

سعيد

__________________________________________________

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



ين و سرير در معجم بنظر نرسيد ولى پيداست كه هر دو از يك ] مسعودى نام اين قريه را (زرين) ذكر كرده است و زر 1[
اند. ياقوت قبر مهدى را در (رّذ) از قراء ما سبذان ضبط كرده.ريشه

] كذا ... و كليه مورخين عرب اين قريه را (ماسبذان) نويسند، ياقوت گويد: ما سبذان بفتح سين و باء موحده و ذال 2[
اه سبذان) است منسوب بماه. ابى الفدا در تقويم البلدان گويد: كه ما سبذان و سيروان معجمه و آخر آن نون: اصل آن (م

يكى است و اين شهريست قديمى از بالد جبال كه بين كوهستان واقع شده و از ين حيث شبيه بمكه است و بين آن و 
سبذان به (رذ) چند فرسنگ است و صيمره دو منزل است و نيز گويد ما سبذان از كوره سيروان است. ياقوت گويد: از ما

اى از آن قبر بر جا نمانده است و خالصه ما سبذان آن قبر مهدى عباسى در (رذ) است و اكنون بيش از آثار محو شده
روزه جزء پشت كوه لرستان (عيالم) حاليه و (حسين آباد) سابق است.

] اصل: شد3[

151ن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مت

و بشر فرقد با او بود بر -را داد، و تميم بسيستان اندر آمد روز شنبه هشت روز مانده از صفر سنه تسع و ستين و مائه
] به بست شد و بشر فرقد را خليفت خود كرد، و ز بست بر خد شد و خراج سيستان، تميم روزگارى بسيستان بود [پس

سير كرد و بعراق فرستاد، باز هادى سيستان كثير بن سالم را داد.باز نبيل حرب كرد و برادر او را ا

آمدن كثير بن سالم بسيستان

] را امير شرط كرد، و 1و كثير بسيستان آمد سه روز گذشته از ذى الحجة سنه تسع و ستين و مائه، و اسد بن حبله [
االول سنه سبعين و مائه، و كثير بسيستان نيكوئى كرد با هادى بعيسى آباد فرمان يافت روز آدينه چهار روز گذشته از ربيع 

]، و هادى را بيست و پنج سال عمر بود، واليت او چهارده ماه بود كم شش روز، پس 2مردمان تا وفات هادى بود [
هادى خليفتى برادر خويش را داد هرون الرشيد.

(نشستن هرون الّرشيد بخالفت)

نه سبعين و مايه و كنيت او ابو جعفر بود، هرون بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن على بن روز آدينه نيمه ماه ربيع االول س
عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب، و ديگر روز كه به خالفت نشست عبد اهللا المأمون را مولود بود، پس سيستان بشوريد، 

] بن سالم، و سپاه بيستگانى خواست، و حرب3بر كثير [
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] كذا ...؟1[

و درين كتاب غالبا كلماتى را كه آخر آن يا دارد وقتى با ياء - ] در اصل: نيكوى كرد تا مردمان تا وفات هادى بود2[
آخر لفظ بود هم در -و تا مردمان هم معنى نداشت لذا اصالح شد-نسبت يا وحدت ذكر كند يك يا را حذف نمايد

جمله معنى وقوع ميدهد يعنى تا وفات هادى واقع شد، و بود باين معنى درين كتاب و كلمات قدما زياد است.

اند. يا سپاه از كثير بن سالم، اگر و معلوم نيست كثير بن سالم و سپاه وى از اهالى بيستگانى خواسته-] اصل: و كثير3[
پس سيستان بشوريد بر كثير بن سالم و سپاه «ى بايد چنين باشد: شق اول باشد متن صحيح است ولى در صورت شق ثان

و ظاهرا شق ثانى درستست،» - بيستگانى خواست

152کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

پس هرون كردند، آخر كثير بگريخت از سيستان و ببغداد شد، ده روز مانده بود از جمادى االولى سنه سبعين و مائه، 
الرشيد عهد سيستان و خراسان سوى فضل بن سليمان فرستاد، و فضل بن سليمان، اصرم بن عبد الحميد [را] سيستان 

داد، و اصرم حميد ابن عبد الحميد را برادر خويش را بخالفت خويش بسيستان فرستاد، و اندر آمد روز آدينه هفت روز 
از آن بسه روز كه كثير ابن سالم ببغداد شد. باز اصرم بن عبد الحميد بر اثر مانده از جميد األولى سنه سبعين و مائه، پس

برادر بيامد و روزگارى اينجا بسيستان بود و نيكوئى كرد، تا باز رشيد عبد اهللا بن حميد را از جهت خويش بسيستان فرستاد.

آمدن عبد اهللا بن حميد بسيستان

ن آمد عبد اهللا بن حميد بود، اندر آمد هشت روز گذشته از رجب سنه احدى اول عاملى كه از خاص هرون الرشيد بسيستا
و سبعين و مايه و عبد اهللا بن عون را خليفت خويش كرد و اينجا روزگارى ببود، باز رشيد او را عزل كرد و عثمان بن عمارة 

عبيد اهللا نامه كرد و او را خليفت ]2] [را] بسيستان فرستاد و عثمان از پيش آمدن، سوى شبيب بر [1بن خزيمة المزنى [
] حميد باز گشت سوى عراق، و عثمان بن عماره 3كرد و شبيب مردمان را استمالت كرد و شهر را آرام داد و عبيد اهللا [

] و مائه، و بدر پارس اندر 4بنفس خويش بسيستان آمد روز آدينه هفت روز مانده از جمادى االولى سنه اثنى و سبعين [
] را اندران روز بكشت، چون بشهر اندر آمد مردمان را آرام داد، و سبب كشتن بشر آن بود كه بر 5ر بن فرقد [آمد و بش

زبانها رفته شده بود كه فتنه بسيستان بشر فرقد همى افكند، باز پسر خويش را صدقة بن عثمان را با سپاهى به بست 
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او بفرستاد تا بر خد شدند و آنجا تركان جمع شده بودند با فرستاد و مطرف بن سمرة القاضى را [و] گروهى غازيان با
ايشان

__________________________________________________

] اصل: حزيمة المرنى.1[

] كذا ... و ظاهرا، شبيب بن عبيد اهللا.2[

] قبال اين شخص را عبد اهللا نوشته است.3[

] اصل: اربعين.4[

هم از اجداد خانواده صفاريان بوده است.] بشر بن فرقد نامى 5[

153کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] خارجى با  1حرب كردند و ظفر يافتند و بسيار ازيشان بكشتند و صدقه بسيستان نيامد به بست بايستاد، و حضين [
كرد سوى صدقه پسر خويش تا از بست بحرب حضين گروهى خوارج ميان بست و سيستان تاختنها همى كرد، عثمان نامه

]، 2] آمد و غازيان با او بيامدند و خود ازين سو بشد، تا عثمان سوى خوارج برسيد، صدقه بر خوارج ظفر يافته بود [1[
ضرة ] بسيستان داد كرد و با مردمان نيكوئى كرد تا باز سخن سيستان رفت بحهر دو سپاه بسيستان باز گشتند، و [عماره

امير المؤمنين هرون الّرشيد كه ليث بن ترسل روزى امير المؤمنين را كه از شكار بازگشته بود خدمتى كرد و بموقع افتاد، پس 
ا   او را بخواند و گفتا ترا بمصر همى فرستم اگر كار بر آن جمله كنى كه ايزد تعالى و تقدس فرمودست، بسيستان ترا مسّم

گفت شاعر گفته است:كنم تا كارت بزرگ گردد، باز  

(شعر)

الزم سجستان و احذر ان تنافيها            فانّها جّنة سبحان منشيها

پس مردمان مجلس گفتند كه مصر بزرگوار شهرى بود، تا امروز كه امير المؤمنين حديث سيستان ياد كرد، [و] داود بشر 
شيد، و داود براه خراسان بسيستان آمد روز پنج شنبه يازده روز رفته ] از بزرگان بود، سيستان او را داد هرون3المهّلبى [ الّر

ل سنه ست و سبعين و مائه، و همام بن سلمه بن زياد بن همام بر خراج بيامد، و داود اينجا روزگارى ببود  از شهر ربيع االّو

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



عه و ] شب شنبه سيزده روز گذشته از ربيع اآلخر سنه سبع 1باز بيرون شد بحرب حضين [ و سبعين و مائه، و سپاه مطّو
] سپاهى بزرگ با او، و حربى بزرگ بود و بسيار مردم كشته شد از هر دو گروه، و حضين خارجى كشته4غازيان [

__________________________________________________

: حصين، و هو من موالى قيس بن ثعلبه من اهل اوق.41ص 6] كامل ج 1[

حصين لشكر عثمان بن عماره را هزيمت كرد.] كامل:2[

).41ص 6] كامل: داود بن يزيد (ج 3[

عه و غازيان: كسانى كه از شهرهاى اسالم بطوع و رغبت غزا و جهاد با خرج خود دسته دسته گرد آمده و در سر 4[ ] مطّو
حدها بحرب كفار ميرفتند و غالبا با لشگر سلطان همراه ميشدند.

154تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی 

]، و داود بسيستان باز آمد، باز رشيد فضل بن يحيى را خراسان داد و سيستان، و فضل، يزيد بن جرير را بسيستان 1شد [
فرستاد.

آمدن يزيد بن جرير بسيستان

] 2بسيستان اندر آمد و ديرگاه ببود كه فضل [روز پنج شنبه دوازده روز مانده از جمادى اآلخر سنه ثمان و سبعين و مائه 
]، بسام بن زياد را اينجا فرستاد و بسام 4] كرد، و ابراهيم بن جبريل را واليت داد بر سيستان، و ابراهيم [3او را صرف [

ه اندر اندر آمد روز دوشنبه سه روز گذشته از صفر سنه تسع و سبعين و ابراهيم بنفس خويش بر اثر بسام بيامد روز شنب
ل سنه تسع و سبعين و مائه و ديرگاه ببود باز به بست شد و [ز] آنجا بر خد شد و با تركان حرب كرد و ظفر  ربيع األّو

يافت وز آنجا بكابل شد و غزا كرد و غنايم بسيار بيافت و زانجا به سيستان آمد، پس بسيستان عمر بن مروان الخارجى 
از خوارج، [و] ابراهيم بن جبريل بابرو بيرون آمد و بسيارى برو جمع شده

__________________________________________________

حصين الخارجى پس از شكستن سپاه سيستان بخراسان رفت و قصد پوشنج و هراة و بادغيس  : «41ص 6] كامل 1[
و او داود بن يزيد را با دوازده كرد و هرون الرشيد خالد الغطريف بن عطا (والى خراسان) را نامه نوشت بطلب حصين،
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هزار سپاه بحرب حصين گسيل كرد و حصين با ششصد مرد آن لشكر را هزيمت نمود و خلقى بسيار از ايشان بكشت، 
و واليت خالد غطريف نيز از اين تاريخ فوت ...» پس بخراسان اندر همى گشت تا در سنه سبع و سبعين و مائه بقتل رسيد 

شده است.

فضل بن سليمان از 171در سنه «و قبل از آن آورده كه: 177فضل بن يحيى است ... كامل در حوادث سنه ] مراد 2[
جعفر را طلبيده و عباس بن 173خراسان بعراق آمد و رشيد جعفر بن محمد اشعث را بخراسان فرستاد و باز در سنه 

يف را فرستاد و معلوم نيست چه وقت غطريف را الغطر -عباس را عزل كرد و خالد175جعفر را خراسان داد و باز در 
باز حمزه را معزول و فضل بن يحيى البرمكى را والى خراسان كرده و 177عزل و حمزة بن مالك را بخراسان فرستاد و در 

. و بعضى از ين والت درين تاريخ نامبرده نشده است.47ص 6» سيستان را هم ضميمه واليت او نمود

معزول كرد.] صرف كرد، يعنى3[

بوده.» ابراهيم بن بسام«] در اصل 4[

155کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

غازيان بحرب عمر شد و حربى سخت كردند و ابراهيم بازگشت بشهر آمد، باز رشيد، على بن عيسى بن ماهان را خراسان 
ه شعبان سنه ثمانين داد و سيستان، و على ب ن عيسى، على بن الحضين قحطبه را بسيستان فرستاد، و اندر آمد بسيستان غّر

] على بن عيسى سيستان همام بن سلمه را داد و همام بسيستان آمد بعهدى بر خراج و نماز 1و مائه، [باز] بسر دهروز [
و نام او الحسين بن على بن عيسى، و حسين ]، اندر عقب او نامه ديگر آمد عهدى پسر على بن عيسى را 2و حرب [

على، نصر بن سليمان را بسيستان فرستاد، و اندر آمد روز چهار شنبه چهار روز مانده از شعبان سنه ثمانين و مائه، باز 
م سنه احد و ثمانين و مائه، وعلى بن عيسى واليت [سيستان ] يزيد بن جرير را داد، ديگر راه بسيستان آمد غّره محّر

]، 3مطرف بن سمرة القاضى هم اندرين سال فرمان يافت و بيست سال قضا كرد، مردى بزرگ و فقيه بود، باز واليت [
] هم اندرين سال كه 4على بن عيسى، اصرم بن عبد الحميد را بسيستان فرستاد ديگر راه، و همان بن سلمه با او باخراج [

او را پيش آمد و همام بن سلمه را خليفت كرد كه شهر نگاه دارد و ياد كرديم، چون اصرم به سيستان آمد عّلتى صعب 
] را سيستان داد، و عيسى خالفت خويش همام را داد كه شهر خود فرمان يافت، باز على بن عيسى پسر خويش [عيسى
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به بست آمد و نگاه دارد و باز خود بر اثر بيامد [و] بسيستان ديرگاه نبود و به بست شد و ز آنجا به كابل شد و باز
بسيستان آمد اول سنه اثنى و ثمانين و مائه.

__________________________________________________

».ده روز«] كذا، بجاى 1[

] در سلطنت عرب رسم داشتند كه اصقاع و ممالك بزرگ را بيك كس واگذاشتندى و آن كس ثغور و اجزاء مملكت 2[
د و مستقل بودند و گاه بودى كه چند كس بتوليت خود را بوالت جزء گذاشتى و  اين والت گاه در امور آن مرز و بوم متفّر

يك محل نامزد شدندى يكى بر خراج كه مسئول وصول و ايصال مالياتها او بود و ديگرى بر نماز كه امر قضاوت و مظالم 
-يات لشگر و كار جهاد و غزات و غيرهنيز در زير دست وى صورت بستى و ديگر بر حرب و كليه امور سپاه كشى و عط

و گاه يكى بر نماز و حرب و و ديگرى بر خراج نامزد ميشدند و اين امور بسته باهميت محل و اهميت موقع و اهميت 
اشخاص گاه بگاه متفاوت بودى نه بر يك قرار ..

] كلمه (واليت) زايد بنظر ميرسد.3[

خراج.يعنى بأمر » به خراج«] كذا ... و ظاهرا 4[

156کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]1بيرون آمدن امير حمزة بن عبد اهللا الخارجى اندر سنه احدى و ثمانين و مائه [

ال يكى آنجا 2حمزة بن عبد اهللا از نسل زو طهماسب بود و مردى بزرگ بود و شجاع و از رون و جول [ ] بود، از عّم
] خواست كه او را تباه كند، آخر عامل كشته شد، و 3حمزه عالم بود و بر او امر معروف كرد، آن عامل [ادبيها كردبى

حمزه از سيستان برفت و بحج شد و ز آنجا باز آمد و گروهى از ياران قطرّى بن الفجاة با او، باز خوارج سيستان بر خلف 
ده مردى پنجهزار، چون حمزه بيامد همگنان او را بيعت كردند خارجى برخاسته بودند و ياران حضين و مردم بسيار جمع ش

] شد، و عيسى بن على بن عيسى با سپاه بحرب او شد و حفص بن 5] آمد و اينجا بيرون آمد و اشكرا [4و بسكر [
ثمان عمر بن تركه را بر سيستان خليفت كرد، روز آدينه اندر شوال سنه اثنى و ثمانين و مائه بحرب حمزه شد و سيف ع

طارابى و الحضين بن محمد القوسى و روق بن حريش با عيسى بن على بدين حرب شدند و حربى صعب بكردند و خوارج 
بسيار مردم از يشان بكشتند و عيسى بن على بهزيمت برفت سوى خراسان و اين مهتران
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__________________________________________________

ص 6حمزة بن اترك السجستانى مينويسد و ظهور ويرا در سنه سبع و سبعين و مائه ميشمارد (ج ] كامل ابن اثير او را1[
از جانب ترشيز آمد بسبزوار و قصبه بيهق را 213) و در تاريخ بيهق ويرا (حمزة بن آذرك) ضبط كرده و گويد در سنه 49

اند.كه دوستان حمزه او را عبد اهللا ناميده) و ظاهرا: اترك، ادرك، آذرك يكى باشد  58قتل عام كرد (نسخه خطى ص 

] رون وجول درست معلوم نشد در كدام قسمت سيستان بوده است ولى لفظ (چول) در لهجه خراسان و سيستان امروز 2[
بمعنى كوير و صحراى قفر است و بدين قياس ميبايد (رون وجول) از نواحى كناره صحراى كوير كه بسيستان و بلوچستان و  

متصل است بوده باشد.كرمان 

] در اصل (آن عالم) بوده و اصالح شد.3[

ص 6آمده است (رجوع شود بحاشيه » بسكو-بسكر- لشكر«] كذا فى االصل، و اين نام درين كتاب بچند قسم 4[
10.(

ر قديم همچون ها بفتحه تبديل ميشود د] كذا. ظ: اشكرا بمعنى آشكارا، در لهجه خراسان از قديم تا بامروز غالبا الف5[
-خنه- خانه-يره- يارك-هركره-شمر و غيره) و امروز مانند (هر كاره- شمار- بر-بار- اوبر- اوبار- شكر- (شكار

آشكارا) نيز از همان قبيل باشد.-ادم و غيره) و تصور ميكنم لغت (اشكرا-آدم

157کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

بخراسان رفتند براه بيابان چنانكه شاعر گويد:با او 

(شعر)

يا ابن على اين تسرى فى الفال            و كنت ليث الغاب قبل مرسال

]            فصرت فى الجبن لدينا مثال1بين يدى حمزة فى قبله [

] بدر 2ن تركه متوارى شد و حمزه بامداد بر غلس [چون حال چنين بود خوارج بيامد [ند] بدر قصبه و حفص بن عمر ب
] ازين شهر كه آنرا عدد و احصا نبود، عجب ماند، آخر گفت باز گرديد كه بر 3شهر آمده بود، بانك نماز بسيار اشنيد [

ن با ] فرود آمد و رسول فرستاد كه م4شهرى كه اندر آن چندين تكبير و تهليل بگويند شمشير نبايد كشيد. بحالفاباد [

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



عامه شهر حرب نخواهم كرد، خليفت سلطانرا گوى بيرون آى تا حرب كنيم، نگاه كردند حفص بن عمر تركه رفته بود و 
] اندر نهان شده، شاعر لشگر حمزه اين دو بيت بگفت:5بجاى [

(شعر)

] اميرا هاربا            متواريا فى ارضه من اهلها6من ذا ابدا [

] خائفا            من سطوت قد عاينوا من قبلها7فص بن تركه قد رآه [ح

__________________________________________________

قبيله؟-] كذا ... و ظاهرا: فى قبيلة1[

] الغلس محركة: تاريكى آخر شب (قاموس).2[

كتاب بسيار است مانند (اسپرد) و غيره.اند درينو نظير آن كه الف پهلوى را بحال خود گذاشته-] اشنيد3[

] حالفاباد و حلفاباد هر دو درين كتاب نامبرده شده و در كتب جغرافيا اين نام نيست و معلومست كه از قراء نزديك 4[
زرنج بوده است.

يكوى عوض ] جاى ديگر هم گفتيم كه ياهاى نسبت و غيره كه بكلمات يائى در آيد گاهى در اين كتاب بيفتد مانند ن5[
نيكوئى و بجاى عوض بجائى.

] كذا ... ظ: و من رأى ابدا. من ذا رأى ابدا؟.6[

] نراه؟ ...7[

158کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بسلطان مدهيد چون شما را نگاه 1پس حمزه مردمان سواد سيستان را همه بخواند و بگفت يك درم خراج و مال بيش [
نتواند داشت و من از شما هيچ نخواهم و نستانم كه من بر يك جاى نخواهم نشست، وزان روز تا اين روز ببغداد بيش از 

اق افتاد و مردمان قصبه بر واليت امير المؤمنين رشيد بودند و ] نرسيد، آخر بر آن جمله اتف2سيستان دخل و جمل [
خطبه همى كردند، و هنوز آن خطبه بنى العباس بر جاى است، اما مال منقطع گشت، باز اين بزرگان سيستان كه با عيسى 

و سيف بن ] كرد كه او عاجز بود 3بن على سوى على بن عيسى رفته بودند اندر خواستند تا حفص بن عمر را صرف [
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م سنه  عثمان الطّارابى را بر نماز و حرب بسيستان فرستاد و حضين بن محمد القوسى را بر خراج، و اندر آمدند در محّر
ست و ثمانين و مائه.

] عثمان الطارابي و حضين بن محمد القوسى بسيستان4آمدن سيف بن [

ز داشتند و حبيب ابن تركه صاحب شرط حفص بود و بدر طعام و حفص بن تركه را بگرفتند و بند بر نهادند و ياران او را با
] بود كس فرستادند و بياوردند و بازداشتند5[

__________________________________________________

] مراد حمزه آنست كه ابدا ماليات ندهند و گويا معنى بيش در اينجا (ديگر) است و دو سطر بعد هم اين معنى ديده 1[
ود.ميش

] كذا ... و ظاهرا (حمل) بمعنى خراج و ماليات جنسى از كاال و متاع و برده و غيره.2[

قبال هم اين لغت استعمال شده است.- ] صرف كرد يعنى عزل كرد3[

] در اصل (سفيان عثمان) بود.4[

هاى شهر زرنج بوده است. و محمد بن وصيف شاعر يعقوب گويد:] در طعام، يكى از دروازه5[

در آكار تن او سر او باب طعام .. اصطخرى گويد: شهر بزرگ سيستان را زرنج نامند و زرنج را شارستانى است و ربضى و 
شارستان را حصنى و خندقى است و ربض را نيز با روئى است ... شارستان زرنج را پنج دروازه است يكى در جديد ديگر 

اند و در سوم در كركويه است كه از آن بخراسان وند و بيكديگر نزديكدر عتيق كه از آن دو دروازه بسوى فارس بيرون ش
بيرون شوند چارم در نيشك است كه از آن به بست روند و در پنجم به در طعام معروفست كه از آن بروستاها بروند و 

است از آن جملهمعمورترين اين دروازها همانا در طعام است و اين درها همه از آهن است و ربض زرنج را سيزده در

159کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

اينجا -سپاه ساالر خراسان را- و حفص را بسيار عذاب كردند تا كشته شد، باز على بن عيسى، عبد اهللا بن العباس را
ل سنه سبع و ثمانين و مائه. ه ربيع االّو فرستاد و اندر آمد غّز

] بسيستان1عيسى [آمدن على بن 
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و روزگارى اينجا ببود و حمزه بنشابور شد و آنجا حرب كرد بر على بن عيسى، تا حمزه بخراسان شد و باز آمد، عبد اهللا 
- عيسى را- بن العّباس ببسكر بيرون شد و غارتهاء بسيار كرد و باز بشهر آمد، باز على بن عيسى پسر خويش را ديگر راه

فراه آمد و خراج جبايت كرد و باوق آمد و عامه مردمان را بسيار آنجا بكشت و بشهر اندر آمد سيستان داد و عيسى تا
ال را كه در 2بدرى [ ال سنه ثمان و ثمانين و مائه، باز حمزه از خراسان فرا رسيد و همه عّم ] كركوى فرود آمد اندر شّو
ان بن محمد با ] بيامد بكشت و بدر شهر آمد و عيسى على بحرب او بيرون 3لشكر [ شد و بسيار مردم با ايشان، و عّف

آن سپاه بود حربى صعب بكردند و عفان بن محمد اندرين حرب كشته شد و بشهر اندر آوردند و بجانب مسجد او او را 
ان از بزرگان و علما و فقهاء زمانه بود، باز حمزه برفت سوى دفن كردند، و عّف

__________________________________________________

[ ()] باب مينا (ميتا) بسوى فارس پس از آن باب جرجان سپس باب شيرك بعد از آن باب شتاراق (شتاراو) پس از آن 
ظ: آكار چه در اين كتاب (در آكارا) آمده چنانكه در شعر - الكار- باب شعيب پس نوخيك (نوخيرك) پس الكان [انكار

] پس باب نيشك.او باب طعاممحمد وصيف آمد. در آكار تن او سر 

پس باب - ] پس باب غنجرهپس باب كركويه. پس باب استريس [و ظاهرا بايد (اسپريس) باشد بمعنى ميدان اسب دوانى
).241-239بارستان سپس باب روذگران (رويكران) ... (مسالك الممالك اصطخرى چاپ ليدن صفحه 

بدو سطر باال و دو سطر زير شود.] كذا ... و صحيح (عبد اهللا بن عباس) رجوع1[

] بدر كركوى، اين ياء عالمت اضافه است كه در امالهاى خيلى قديم و در خط پهلوى مستعمل بوده و در نسخه اصل  2[
گويا مراعات ميشده و گاهى در اين نسخه هم با وجود تغيير امال يافت ميشود، چنانكه مكرر گذشته است. در كركوى يكى 

اند.شهر زرنخ بوده است كه از آن بكركوى ميرفتههاى از دروازه

] ظ: اين همان است كه در چند سطر پيش (بسكر) نوشته و اينجا (لشكر) نوشته است.3[

160کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

اثرى وى با سپاه برفت روز پنجشنبه ]، و عيسى بن على بر1خراسان شد چون دانست كه اينجا هنوز بر آن گروه برنيايد [
ال سنه ثمان و ثمانين و مائه، و اندرين ميان عيسى اينجا دوازده روز بود، و حمزه بنشابور شد و  سيزده روز گذشته از شّو

عيسى بر اثر او، و بدر نيشابور فراهم رسيدند و حربى صعب كردند و حمزه بازگشت بسيستان آمد و عيسى بنشابور 
ببود، و على بن عيسى سيستان حضين بن محمد القوسى را داد و عهد فرستاد و نامه، و حضين بروستاء قوس نزديك پدر
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] بود سوى پسر نامه كرد تا شهر فرو گرفت، و اندر عقب، خود بشهر اندر آمد روز سه شنبه عشرة ذى القعده سنه 2[
م شش روز گذشته تسع و ثمانين و مائه، و كار قصبه نظام گرفت و مردمان آرام گر  فتند با او، و زلزله آمد بسيستان اندر محّر

از آن سنه تسعين و مائه، و على بن عيسى نامه كرد سوى امير المؤمنين هرون الرشيد و آگاه كرد كه مردى از خوارج 
ال اين سه ناحيت را بكشت و دخل بر خا ست و سيستان بر خاستست و بخراسان و كرمان تاختنها همى كند و همه عّم

] پسر خويش را بر همه 3آيد، پس رشيد بيعت كرد مأمون [درم و يك حّبه از خراسان و سيستان و كرمان بدست نمىيك
]، و خود بنفس خويش رشيد بيامد تارى كه بخراسان آيد بحرب حمزه،  4واليت مسلمانى اندر سنه ثمان و ثمانين و مائه [

ت شد و سى هزار سوار ب ] و ] بناحيتها همى فرستاد [ىا او جمع شد پانصدگان، پانصدگان [كهكه او را شوكت و قّو
بهيچ جاى يك روز بيش مقام نكردى. باز برى خبر رسيد كه از روم سپاه بيرون آمد، زانجا باز گشت و ببغداد شد، و 

د القوسى بسيستان فرمان يافت اندر سنه ست و تسعين و مائه و ديوانها بسوختند و  خراجها كم و بيش  حضين ابن محّم
كردند، پس رشيد على بن عيسى را عزل كرد از خراسان و فرمان

__________________________________________________

] با كس بر آمدن و بر نيامدن، بمعنى هم زور كسى بودن و نبودن و توانائى داشتن و نداشتن است و در نظم و نثر 1[
آن گروه بر نيايد) در اينجا يعنى از عهده شكستن و بر انداختن آن قوم بر نتواند آمد.قديم متداول بوده است و بر (

] قوس بضم قاف بر وزن طوس از رساتيق سيستان بوده است.2[

: و فى هذه السنه بايع الرشيد بعبد اهللا المأمون بوالية العهد بعد األمين و والة خراسان 182حوادث 53ص 6] كامل 3[
گويد: رشيد و پسران بحج رفتند و شهادتنامه والت عهد 186ها الى همدان و لقبه المأمون .. و در حوادث و ما يتصل ب

خود را در آنجا سجل كرد و نسختى در كعبه نهاد.

] درين سال در تواريخ اشاره باين معانى نيست.4[

161کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] و هرثمة بن اعين را خراسان داد و سيستان، و هرثمه، سيف بن عثمان الطارابى 1او همه برگيرند و بستانند [داد كه مال
را سيستان داد.

آمدن سيف بن عثمان الطارابى به سيستان
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چون سيف عثمان بسيستان آمد محمد بن الحضين بن محمد القوسى بجاى پدر خويش نشسته بود، واليت گرفته، او را 
]، پس او بدر شهر فرود آمد و مشايخ بر او شدند و گفتند صواب بازگشتن تو باشد، او بازگشت 2در شهر نگذاشت [ان

و بسواد سيستان قرار نيارست كرد بسبب حمزه، بشد بفراه و ز آنجا به بست و آنجا سپاه فراهم كرد و بسيستان آمد، و 
] بود و غوغا يار او 4] بود از سيستان و از سرهنگ شماران [3ار [ابو العريان با او بيامد و اين بو العريان مردى عي

بودند، پس سيف بسر لشگر در سراى خويش فرود آمد، و محمد بن الحضين با او حرب كرد اندر سنه اثنى و تسعين و 
د بن الحضين شهر داشت و خطبه [ خروج ]، و از روستاها هيچ دخل نبود بسبب 5مائه، و سيف بهزيمت برفت و محّم

] سپاه ساالر حكم بود، و 6خوارج، باز هرثمة بن اعين، الحكم بن سنان را سوى سيستان فرستاد، و صالح بن الفكاك [
د بن الحضين باز ايشان را فرمان محّم

__________________________________________________

] اصل: بستانيد.1[

] اصل: بگذاشت.2[

و عرب اشخاص كارى و جلد و هوشيار را كه از طبقه عوام الناس و - ر الطواف و الحركة ذكيا] رجل عيار اذا كان كثي3[
اند عيار ها و غوغاها خود نمائى كرده يا در حروب جلدى و فراست بخرج دادهاند و در هنگامهمردم خامل الذكر بوده

اند خاصه در سيستان ر بغداد و خراسان افزونى گرفتهآيد كه در زمان بنى العباس عياران دناميده است و از تواريخ بر مىمى
و نيشابور و يعقوب ليث صفار هم از سرهنگان اين طايفه بوده است. چه عياران در هر شهرى براى خود رئيسى انتخاب  

كرده ويرا سرهنگ ميخوانده و گاهى در يك شهر چند تن سرهنگ و چند هزار عيار موجود بوده است.

).3سرهنگان بود و از آن طايفه بشمار ميرفت. براى سرهنگ رك: حاشيه (] يعنى در شمار4[

] قصبه (؟).5[

] النكاك هم خوانده ميشود و اين نام را در كتابى نيافتيم و در سطور بعد ويرا صالح حماد نويسد و شايد صالح حماد و 6[
ابن الفكاك يكى باشد.

162متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، 
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نداشت و حربها كردند، آخر صلح كردند، و حكم بن سنان بسراى حضين بن بشر بن فرقد فرود آمد و محمد بن الحضين 
د بن الحضين سيف [ ] را گفت اكنون بسيستان اميرى كردن حرب خوارج است و 1اندر سراى مردمان فرود آمد، پس محّم

]، حديث اندر حرب خوارج است، پس 2اند [اند بر واليت امير المؤمنينصبهخطبه و نماز آسانست كه آن مردم كاندر ق
] صالح حماد را بر سپاه بحرب خوارج بيرون فرستاد و حربى سخت بكردند و صالح حماد و ياران كشته شدند و [حكم

شيد هم اندرين سال قصد اندكى بهزيمت بقصبه آمدند و سيف بن عثمان الطّارابى فرمان يافت، و امير المؤمنين هرون الرّ 
خراسان كرد بسبب خوارج، و به گرگان فرود آمد، و نامه نبشت سوى حمزة بن عبد اهللا الخارجى.

نسخه نامه هرون الرشيد

بسم اهللا الّرحمن الّرحيم من عبد اهللا هرون امير المؤمنين الى حمزة بن عبد اهللا سالم عليك و انى احمد اليك اهللا الذى ال اله 
دا نبّيه صّلى اهللا االّ  د عبده و رسوله صّلى اهللا عليه، اّما بعد فاّن اهللا تبارك و تعالى بعث محّم هو و اسأله ان يصّلى على محّم

] اطاعه، و ينذر بالّنار من عصاه، و عليه الى الّناس كافة بشيرا و نذيرا و داعيا الى اهللا باذنه و سراجا منيرا يبّشر بالجّنة [من
ابا عزيزا ال يأتيه الباطل من بين يديه و ال من خلفه تنزيل من حكيم حميد، بّين فيه حالله و حرامه و فرائضه و انزل عليه كت

نن الهادية، ال اختالف بين األّمة فيها فى الّصالة  د رساالت ربّه، و نصح األّمة و بّين لهم الّس حدوده و شرايع دينه فبّلغ محّم
الحدود، و اوجب اهللا على عباده طاعة نبّيه ص و جعل اطاعته مقرونة بطاعته، فمن اطاعه و اوقاتها و الحّج و الفرائض و 
ا بلغ اهللا به عامة االحتجاج على خلقه، قبض اهللا رسوله صّلى اهللا عليه، و اختار 3اطاع اهللا، و من عصاه عصى [ ] اهللا، فلّم

له ما عنده و

__________________________________________________

.13- 12س 161] ظ: حكم. رك ص 1[

اند) جمع است بايد اينجا ] اصل (است) بود مردم در فارسى هم مفرد آمده هم جمع ولى چون ضمير اول (در قصبه2[
هم جمع باشد.

] اصل: عصا.3[

163کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:
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]، و الفوز و الّنجاة لمن لزمها، و اعتصم بها، و البوار و 1ن ظهراني اّمته كتاب اهللا و سّنة التى فيها رضا ربّه [خّلف بي
] على طاعته، و ينهاك 2المؤمنين يدعوك الى كتاب اهللا و سّنة رسوله و يحّثك [- الهالك لمن خالفها و عمل بغيرها، و امير

اله فى خراسان و سجستان و فارس و كرمان من المحاربة و عن معصيته، و قد عرف امير المؤمنين  الذى كان بينك و بين عّم
ماء، فاحبّ الّنظر لك و ألصحابك فيما فيه صالحكم و جمع كلمتكم ورّد الفتكم، و ادخال السالمة و العافية و  سفك الّد

ء و الّصدقات و الحّق و العدل و حقن الّطمأنينة عليكم، و خلطكم باخوانكم من المسلمين، و اعطاكم نصيبكم من الفى
ا سلف من احداثكم و جرائمكم، و اهدار ما نلتم من دم او مال او غير ذلك  دماءكم و الّصفح و العفو و الّتجاوز عنكم عّم

اله، لما نوى من األجر و الّزجر [ ] فى صالحك 4] و حسن المثوبة، و لرعّيته [3فى هذه الحروب تكون بينكم و بين عّم
ة و استيفائك و خلطك باهل طاعته و ما يجب من األحسان اليك و االتصال عليك، و قد قرب من بال دك و ترك خاص

] بصدد منك، و لم يأتك منه كتاب و ال رسول قبل كتابه هذا و رسوله، و قد امنك امير المؤمنين على دمك و مالك و 5[
صّبه انت او احد من اصحابك، او حدث احدثته، او مال ]، و وهب لك كّل جرم كان منك و كّل دم ا6شعرك و بشرك [

نلته، او صغير او كبير كان منك فى هذه الحروب، و صفح عن ذلك و تركه للَّه وحده ال شريك له، ان قبلت امانه و قدمت 
و لم تعدو لم ] عهده،7عليه سامعا مطيعا تائبا الى اهللا من ذنوبك، داخال فى جماعة المسلمين، متمّسكا بطاعته و والة [

تنكث، و جعل لك ان قبلت امانه و قدمت عليه و وفيت بما اشترط عليك عهد اهللا و ميثاقه و ذّمة امير المؤمنين و ذّمة 
بين و النّبّيين8آبائه و اشّد ما اخذ [ ] اهللا على المالئكة المقّر

__________________________________________________

ضى ربّه.] و فى األصل: ر 1[

] االصل .. بحثك.2[

خر؟3[ ] الّذ

] كذا ... و الظاهر: و لرغبته،4[

] و الظاهر: و نزل بصدد منك، اى نزل بقرب منك.5[

] االمان على الشعر و البشر غاية فى المبالغه. و فى عهد كتبه المأمون: .. مكروها فى نفس و ال دم و ال شعر و ال بشر 6[
ليدن).- 661ص 2-3و ال مال. (طبرى 

] در اصل، واله عهده.7[
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] در اصل، اخد،8[

164کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و المرسلين من عهد و ميثاق بالوفاء لك و ألصحابك باألمان على دماءكم و اموالكم و جميع ما احدثتم فى الحروب التى  
اله ما وفيتم و لم ]، فاقبل نصيحة امير المؤمنين و نظره 1تبدلوا و لم تغّيروا و لم تنكثوا و لم تعذروا [كانت بينكم و بين عّم

لك و ألصحابك و اعرف ما فى ذلك من الحّظ و الّرشد فى العاجل و اآلجل، و اقدم عليه مع رسوله و تأمن بالوفاء لك و 
م تشخص اليه فاردد اليه امانه مع رسوله، و ألصحابك و االحسان اليك و االفضال عليك، و ان انت لم تقبل امانه و ل

] لبث انشاء اهللا، و اهللا يشهد امير المؤمنين، فانه قد اعذر اليك و احتّج عليك و كفى 2عجّل سراحه و ال يكونّن له قبلك [
معة لثمان بقين من باللَّه شهيدا و الّسالم عليك و رحمة اهللا و بركاته. و كتب اسماعيل بن صبيح مولى امير المؤمنين، يوم الج

د و آله اجمعين [صفر سنة ثلث و تسعين و مائه و الحمد لّله و صلواته [على ].3] رسوله محّم

جواب كردن حمزة بن عبد اهللا الخارجى

آدم بسم اهللا الّرحمن الّرحيم من عبد اهللا حمزة امير المؤمنين، سالم على اولياء اهللا، اما بعد فان اهللا تبارك و تعالى اصطفى 
مه و انشأ منه ذريته فاستودعه امانته و اوجب عليهم معرفة ربوبيّته، و العمل بطاعته، فجعل منهم أنبياءه  صّلى اهللا عليه و كّر

] و رسله، و انزل عليهم كتبه و شرع لهم دينه، فتتابعت رسل اهللا تترى فى اممها على منهاج واحد و شرايع مختلفه 4[
ق آخرهم اولهم، حّتى مض الفة امما و اصنافا مهديّة بطاعةيصّد ت القرون الّس

__________________________________________________

و لعّل هذا هو الصواب.-] كذا و شايد: تغدروا1[

] كذا ... و ظاهر: من قبلك.2[

افتاد ...شد خواننده بزحمت مىاعراب بود و اگر عينا چاپ مىنقطه و بى] نسخه اصل بى3[

اند، زيرا رويه همان رويه توان شك داشت يا گمان كرد كه خوارج آنرا از خود ساختهدر صحيح بودن اين دو مكتوب نمىو
اند كه مكتوبى چنين بسازند و فايدتى هم بر ايشان نداشته است. و تر از اين بودهبنى العباس است و خوارج هم امين

موجود ديده نشد.عجبست كه اين دو مكتوب در هيچ يك از تواريخ

] كذا ... ظاهرا، انبيائه.4[
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165کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

دا على حين فترة من الّرسل، و اقتراب من الّساعة رحمة للعالمين و خاتما للّنبيين و  ربنا و تصديق رسلها، فبعث اهللا محّم
قا لهم، و انزل عليهم [ ] فاقتدى نبّى اهللا كتاب اهللا، و صدع بامره فى 2هيمنا على الكتب و ناسخا لهم [] الفرقان م1مصّد

ن له  عوة، و مّك ة، و اظهر له الّد ين، و بلغ به الحّج عا الى دينه و الّنصيحة المته حتى اكمل اهللا له الّد مجاهدة أعدائه و الّد
الوحى و خّلف المته كتاب اهللا و -فختم به النبوة و رفعفى األرض، و اختار له ما عنده من الكرامة و الفضيلة، فقبضه اهللا

] و فرائضه، و محكمه و متشابهه و امثاله، و ثواب اهل طاعته، و 4] فى خلقه، بّين فيه حالله و حرامه و سّنته [3رضيته [
وفّقهم و اراهم ما يحّبون من ] اولياء اهللا بعد نبى اهللا، فاقتدوا به و آثروه، فايّدهم اهللا وعقاب اهل معصيته، فتمّسك [به

هم، فلم يزل االسالم و اهله فى زيادة من نعماء اهللا، و ما افتتح [ ] لهم من رحمته 5االعزاز و التمكين، و االظهار على عدّو
نيا ببهجتها، فركن اليه [ اكنون و آثروها و 6خالفة ابى بكر و عمر (رض) و صدرا من خالفة عثمان، حتى تعّرضت الّد ] الّر

مالوا اليها و خالفوا كتاب اهللا و سّنة نبّيه، فاختلفت األّمة بعد ايتالفها و تفّرقت بعد اجتماعها، فهدى اهللا الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق باذنه، و ضّل من استحّق الّضاللة بما ضّيعوا من كتاب اهللا، و خالفوا من سّنة نبّيه، و اهتدى من آثر 

] هذه األّمة اهل حقها، فالبست 7تابه، و لزموا سبيل من هدى اهللا قلبهم فصبروا عليه، حّتى قهر باطل [حق اهللا و دينه و ك
] مختلفة االّ من رحم رّبك، و ال يزال اإلسالم و اهله فى نقصان حتى تقوم 8شيعا و أذيق بعضهم بأس بعض، فال يزال [

لة، حيث يقول بل الساعة موعدهم، و الساعة ادهى و اّمر، فنعوذ الساعة، و ذلك موعد هذه األمة عند اجتماعها على الّضال
ّمنا فى الجهل و الضالل او بالّله ان يقّد

__________________________________________________

] ظ: عليه،1[

] ظ: لها.2[

] ظ: وصيته ... رضوته؟3[

] ظ و سننه.4[

] اصل: افبتح.5[

اليها،- ] كذا .. و ظاهرا6[
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يا قهر - ] در اصل چنين بوده و بعد با مركبى ديگر و خطى زشت لفظ (لبا) روى باى باطل نوشته و (قهرنا لباطل7[
بالباطل) شده است!

] ص: فال تزال.8[

166کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ا لك فى كور ] فى االشرار، و قد وصل الّى كتابك تدعونى فيه الى ك1يخلفنا [ تاب اهللا و سّنة نبّيه، و ذكرت محاربتى عّم
ا عرضت من امانك و احسانك بعد قبولها كتابك و امانك،  ا كان مّنا، و مّم خراسان و غيرها، و صفحك عن ذلك و غيره مّم

] 3بغى به و ال [] به فقد، فهمته فاّما كتاب اهللا فاليه دعوتى و به رضاى و لست ا2و دخولنا فى طاعتك و كّل ما كتبت [
] من هداه و جعلنى ادعوا الى محكم  5] من دينه و بّصرنى [4غيره حكما، فالحمد لّله على ما من به علّى فيما عرفتنى [

] من طاعته و اجاهد عليها من عند عنها و خالفها و عمل بغيرها، و اهللا المعين و الموفّق، و ال حول و 6كتابه و بالواجب [
ا لك فما كان ذلك من منازعة لك فى ملكك و ال رغبة فى دنيا ال قوة اال بالّله العظيم، و اما ما تناهى اليك من محاربتى عّم

] عليهم مع ما ظهر للعامة من سوء سيرتهم 7انا لها بذلك، و ال طلبا للرفعة و الذكر فيها و ال ابتدأت احدا منهم ببغى [
]، و ال اظّنه 8اباحة االموال و ركوب الفواحش و ما لم يحّله اهللا العبادة [فيمن و لوا عليهم و ما تعاطوا من سفك الدماء و 

اال قد تبّين لك من حال خراسان، و بلغك من سجستان و فارس و كرمان، ما فيه كفاية عن الّتطويل عليك فيما اصف لك 
] 9رغب فيها و يلتمس خفض [من ذلك، و اما احسانك الّى و نظرك لى و ما دعوت اليه فلو كنت ممن يؤثر الدنيا و ي

] اهللا ان يجعل ذلك حّظى و نصيبى 11] عرضت دركا فى العاجل دون اآلجل، انى اعوذ بجالل [10العيش و النعمة فيما [
منه، فان المغبون من باع دينه

__________________________________________________

د1[ ة ايضا صحيح و لعله هو الصواب كما تقتضيه المقارنة بينه و بين الفعل في ] اصل: تحلفنا ... و يخلفنا او يخلفنا مشّد
الجملة الموازن لها.

] و الظاهر كتبته.2[

و لست ابغى به غيره حكما.-] هذا غلط و لعل الصواب: و لست ابغى به بدال و غيره حكما، او3[

فنى.- ] كذا ... و الظاهر4[ عّر
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] اصل: نصرنى.5[

الوحب.] اصل: 6[

] كذا .. و الظاهر: يبغى.7[

لعباده.-] كذا ... و ظاهرا8[

(المنجد).» خفض العيش سهل و كان هنيئا فهو خفيض و خفض و خافض و مخفوض«-] و فى االصل حفص9[

] اصل: فيها،10[

بحالل اهللا.-] اصل11[

167کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بعده الّنار، و ال شر بعده الجّنة [بشر] و اما الفّى و الّصدقات فاّنى ذلك 1بقى له و ال يبقى لها، و ال خير بخير [بدنياه ت
و قد فقد المسلمون عطاياهم و ارزاقهم و صدقاتهم بعد الخليفتين (رض) فصارت يوخذ من غير موضعها و يصرف الى غير 

] يوم 2من امانك و دعوت اليه من طاعتك، فهل لمخلوق امان االمر امن [اهلها، و اهللا حسيب خلقه، و اما ما عرضت 
الفزع االكبر، يوم ال ينفع نفسا ايمانها، لم تكن آمنت من قبل، و كيف يأمن من ذلك من ال يملك لنفسه موتا و ال حيوة و 

ا قلي ل محاسب، فقد رايت ما فعلت الدنيا ال نشورا، فانظر لمعادك و ما انت صاير اليه و به مرتهن، و عنه مسئول و به عّم
] 6] عنهم شيئا اعتدروا [5] و اسلمتهم، فلن تعن [4] اليها المؤثرين لها، كيف أوبقتهم و خدلتهم [3بأربابها الراكبين [

فوا حيث ال يغنى عنهم ذلك على ما فّرطو 5لها عنهم، و بقيت [ ا ] اعمالهم قاليد فى اعناقهم، و صاروا الى الّندامة و تلّه
وفاتهم من العمل فى دنياهم لمعادهم و يوم فقرهم و فاقتهم، حيث يقول يا حسرتى ما فّرطت فى جنب اهللا، و قد بايعت اهللا 

عاء الى طاعته و مجاهدة اعدائه حتى يفنى نفسنا ما موفى [ ] عهدى و منجر موعدى 7و عاهدته على القيام بامره و الّد
ن 8وف بعهدكم، فنسأل اهللا االسفاع []، قال اهللا تعالى و اوفوا بعهدى ا7[ ] بما علمنا من كتابه و نعوذ بالّله ان نكون مّم

] و ال الى احد 10] دينهم على انفسهم فلبس اهللا عليهم، و نسأله العصمة و الكالءة و ان ال تكّلنا الى نفسنا [9لبسوا [
الّله ربا و باإلسالم دينا و بمحمد نبيّا و بالقرآنمن خلقه و ان يتولى مّنا ما هو اهل الّتقوى و اهل المغفره، رضينا ب

__________________________________________________

و ظ اصل همچنين بوده است.» و ال خير بعده النار بخير و ال شر بعده الجنة بشر«] و الحديث: 1[
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] كذا و الظاهر من أمن2[

] ظ: الراكنين،3[

] خذلتهم؟4[

تغنى.] ظ: فلن 5[

وها عنهم.6[ ] ظ: مما اعتّد

] كذا ... و لعل الصواب: حتى تفنى نفسى و انا موفى عهدى و منجز موعدى.7[

اسقاع و الصواب االنتقاع.- او-] كذا ... اسفاع8[

ليسوا.-] در اصل9[

] و الصواب (انفسنا) كما هو مقتضى القواعد.10[

168ريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تا

] ربنا ربّ الّسموات و االرض لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، هذه سبيلى ادعوا الى اهللا على 1اماما و حكمتا [
ال حكم اال لّله، بصيرة انا و من اتّبعنى، و سبحان اهللا رب العالمين و ما انا من المشركين. و ال حول و ال قوة اال بالّله 

] الحق و هو خير الفاصلين، فان توّلوا فقل حسبى اهللا ال اله اال هو عليه توكلت و هو ربّ العرش العظيم، و صلى 2يقضى [
د الّنبى و على جميع المرسلين. اهللا على محّم

] 3ير المؤمنين هرون الرشيد [پس رسول او را نيكوئى كرد و عهدنامه و اين نامه بدو داد و باز گردانيد، چون رسول سوى ام
]، 4اآلخر سنه ثلث و تسعين و مائه، بجايگاهى كه آنرا سناباد گويند از نوقان [-[رسيد] از گرگان بطوس آمد، اندر جميد

آنجا فرمان يافت، و چهل و نه سال عمر يافت، و كنيت او ابو عبد اهللا بود، پس حمزه كارها بساخت حرب را و بيشتر 
و جمع شده بود از عرب بودند، كابين زنان بدادند و وصّيتها بكردند و كفنها اندر پوشيدند و سالحها از بر مردم كه بر ا

آن، و سى هزار سوار همه زهاد و قرآن خوان برفتند، و شاعر ايشان اين بيتها ياد كرد:

(شعر)
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اظّن هرون و اشياعه            انّا نبيع الحّق بالباطل

] فى قرطاسه اسطرا            اجهل به من كاتب جاهل5نحق [

__________________________________________________

حكما.-او- حكما-] كذا ... و ظاهرا1[

يفصل الحق.-] كذا و ظاهرا2[

المؤمنين هرون رسيد از گرگان .. الخ] ظاهرا لفظ (رسيد) در استنساخ اصل (الرشيد) شده و اصل چنين بوده: امير 3[

] در اصل، توقان و صحيح نوقان بفتح نون است و اخيرا آنرا باغين مينويسند، از قراء معظم طوس بوده و اكنون يكى 4[
از محالت عمده شهر مشهد ميباشد.

] كذا ... و ظاهرا، نمق5[

169کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

عب الهازل2] فى بعض و فى بعضه            ليس [1خشى [ ] كفعل الالّ

] غير ما طائل3يعرض سلطانا على حمزة            بفكا وشيكا [

ن يبيع            ا آجلة [4و لمن [ ائل5] يكن حمزة مّم ] بالعاجل الّز

ضى و اّلذى            يقيم صعر األعوج المائلهو األمام المرت

] و ال ماطل6و الّصادق الوعد اذا ما وأى            ليس بمخالف [

پس چون بنزديكان نشابور برسيدند خبر مرك هرون شنيدند و دفن كردن او بطوس و بازگشتن سپاه ببغداد، حمزه گفت و  
پرستان رويم بسند و هند و چين و ما چين و ترك چنين بود واجب گشت بر ما كه بغزو بتكفى اهللا المؤمنين القتال، چون 

] تو راند صواب ما اندر آنست، پس پنج هزار سوار تفرقه  8] گفتند كه آنچه ايزد تعالى بر زفان [7و روم و زنك ياران [
المان بر ضعفا جور كنند، و حديث اين كرد پانصدگان، بخراسان و سيستان و پارس و كرمان، گفتا مگذاريد كه اين ظ

] كه ايشان بر يك ديگر خروج كنند و ما اندر ميانه نيائيم تا ايشان بسيار از يك ديگر تباه9لشكرها خود بدان جاى رسيد [
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__________________________________________________

] و لعل االصل: خشن بالتشديد.1[

] كذا و لعل: لين.2[

اى ملكا سريع الزوال، بدال من قوله سلطانا.- : ملكا وشيكا] ظ3[

] كذا ... و ظاهرا: و لم يكن.4[

] كذا با دو الف و تاء آخر و فتحتان و بهيچروى معنى نميدهد و ظاهرا .. ممن يبيع آجال. و شعر مدرّج است.5[

وعوده (المنجد)] اصل، المحالف. و محالف نيامده، المخالف: الرجل الكثير األخالف فى 6[

] در اصل: باران.7[

ايست از (زبان) و در قديم متداول بوده است.] زفان لهجه8[

] كذا و ليكن از قرينه بعد پيداست كه صحيح (رسد) است و ضميران بلشكرهاى خليفه و پسران وى راجعست نه 9[
بسواران حمزه،

170:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه

] كرد بر پسران خويش، و الملوك غيور. پس برفت و بسند و هند شد، تا سرانديب بشد 1كنند، كه او پادشائى بسه بهو [
و بدريا اندر شد و گور آدم را عليه السالم زيارت كرد و آن اثر هاء وى بديد و بسيار غزوها كرد، و از سوى لب دريا بچين 

ان اندر آمد، و بروم شد، و زانجا بتركستان آمد، و باز بسيستان آمد بر راه مكران، شد و زانجا بما چين آمد، و بتركست
] بودى كه اين كردى، 3] ما را چه يارگى [2بهمه جاى غزو كرد، و يارانرا گفتى كه ايزد تعالى ناصر دين محّمدست، يا نه [

.] و بالّله التوفيق4بشكر بايد شد و قصه تمامى بمغازى حمزه گفته آيد [

] .... و زهير خود 5باز مأمون سيستان زهير بن المسّيب را داد، و زهير اينجا خليفتى فرستاد نام وى اسحق بن سمن [
] و روزگارى اينجا 6بنفس خود اندر شوال سنه ثلث و تسعين و مائه اينجا آمد و با مردمان نيكوئى كرد و چيز نخواست [

] الرشيد را، و فتح سهل بن حمزه را بخالفت خويش بسيستان 7موالى [ببود، باز مأمون سيستان فتح بن حجاج را داد
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] 9] در ذى القعده سنه اربع و تسعين و مائه، پس محمد بن الحضين [8فرستاد، و باز فتح بنفس خويش ايدر آمدند [
د بن الحضين [ ]10مت بحوى [] بهزي9القوسى شهر برو آشفته گونه همى داشت، تا آخر حرب افتاد ميان ايشان و محّم

__________________________________________________

اند و بهره و بهر و برخ و بخش همه در اصل يك لغت و از يك ريشه برخاسته- ] كذا .. و ظاهرا (بهر) بمعنى بخش1[
ضمير بهارون راجعست.

] در اين كتاب (يا نه) را مكرر بمعنى (و گر نه) استعمال كرده است.2[

).138ص 6] اصل (ياركه) بوده (رجوع شود بحاشيه 3[

] اخبار حمزه در كامل و ساير تواريخ ناتمام و درهمست و روايات اين كتاب قابل تأمل ميباشد (رك تعليقات)4[

] قريب دو ثلث سطر در نسخه اصل سفيد است.5[

] در اصل حبر بخواست بدون نقطه است.6[

] كذا ... و ظاهرا، مولى.7[

] كذا و ظ: ايدر آمد. (ايدر) يعنى: اينجا.8[

] ظ: الحصين، و حضين با ضاد ديده نشده است.9[

] ظ: بجوى.10[

171کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

هلى [ ورع بود، با ] بود فرمان يافت اندرين سال، و مردى عالم1شعبه رفت. و بدان زمانه فقيه سيستان خالد بن مضا الّد
] از جهت حمزه اينجا بودند و ساالر ايشان بو عقيل، اندر شوال سنه خمس و تسعين و مايه حرب كردند [ز] خوارج [كه

بر سپاه ساالر فتح على بن ابى على، و على بهزيمت بشهر اندر آمد و ياران وى بيشتر كشته شدند، پس فتح گفت ايشان 
]، و فتح شعر دوست بود و شعراء سيستان او را شعر گفتند، بشنيد گفت 2انند [بسيارند و يك نيمه سيستان با ايش

ار گفت من يكى شعر  ار بن عيسى الشاعر بمجلس او بود حديث شعر رفت، عّم [اينجا] شاعر نيك نباشد، باز روزى عّم
حسب حال اندر مدحت امير بگويم اگر نيك آيد سعادتى باشد، گفت بگوى گفت:
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سم مهد و عنها فماذا ابنا            يا فتح بل من جوده يفتى من بقراءسالت ر 

]3الفتح و الجود حليفا مكرمات نشا [

پس فتح برخاست و او را بجانب خويش بنشاند و ده هزار درم بداد، باز مأمون سجستان محمد بن األشعث الطّارابى را داد 
مانده از محرم سنه سبع و تسعين و مائه اندر آمد بسيستان.[و او] روز چهارشنبه دوازده روز 

آمدن محمد بن األشعث بسيستان

[و] اشعث را پسر خويش را به بست فرستاد و خود اينجا ببود و با مردمان بر طريق

__________________________________________________

هلى) بضم الذال المهمله 1[ و بنو ذهل فريق من بنى شيبان (اقرب)] كذا و الظاهر (الّذ

] مثل اينست كه اينجا چيزى افتاده باشد، زيرا نتيجه: گفت فتح كه ايشان بسيارند و ...2[

معلوم نميشود؟

] اين سه بيت خرابست و ظاهرا بيت اول و آخر چنين است:3[

ليفا مكرمات نشاسألت رسم مهدد عنها فماذا انبأ            ... الفتح و الجود ح

و (مهدد) بر وزن اسود نام زنى است از زنان، و قسمت اخير بيت ثانى معلوم نگرديد.

172کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و او طاهر بن - محمد ابن زبيده- ] را ببغداد فرستاد بحرب برادر1نيكان برفت، باز مأمون سپاه جمع كرد و طاهر اعور [
د بسيار حربها بود چنانكه اندر  4] [بود] و ميان طاهر وار [3] مولى على بو طالب [2حسين بن مصعب بن رزتو [ ] محّم

د كشته شد هفت روز مانده از محّرم سنه ثمان و تسعين و مائه به [بغداد و] بيست [ ] و 5كتاب خلفا ياد كند، تا محّم
ماه و يازده روز او را عمر بود، و بيعت كردند پس از آن ابو العباس عبد اهللا المأمون را.هفت سال و سه 
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(نشستن ابو العّباس عبد اهللا المامون بخالفت)

و [او] پسر هرون الرشيد بود، هم اندرين روز كه محمد كشته شد. و هم اندرين روز ابو الّسرايا بكوفه بيرون آمد، بيعت  
د بن ابراهيم [بنكرد ابن طباطبا را د [و نام وى محّم ] اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسين بن على بن ابى 6] محّم

طالب، و همه حجاز و يمن اندران بيعت شدند، و ابن طباطبا اندر گذشت روز پنج شنبه سه روز گذشته از رجب سنه تسع 
رايا را بكوفه هم اندرين سال بك شتند، و اندرين سال مردى برخاست به بست و بيرون آمد و و تسعين و مائه، و ابو الّس

غوغا بسيار با او، نام وى حرب بن عبيده از خواش سيستان بود و اشعث بن محمد بن االشعث بحرب او بيرون آمد و 
حرب بهزيمت برفت و اشعث از پس او برفت، باز حرب باز گشت و حربى صعب كردند و اشعث هزيمت كرد، و حرب 

ردمبسيار م

__________________________________________________

و -و بقولى زريق بن اسعد بن دادويه- ] ظاهرا عور، مراد ابو الطيب طاهر بن حسين بن مصعب بن زريق بن ماهان1[
الى است و بقولى مصعب بن طلحة بن زريق ملقب بذو اليمينين است از مردم پوشنج و از مو - بقول ديگر اسعد بن زادان

و جد او زريق مولى طلحة الطلحات الخزاعى بوده.

عمرو بن بانه شاعر در هجو او گفته است:

يا ذا اليمينين و عين واحده            نقصان عين و يمين زايده

در مرو فرمان يافت و آل طاهر فرزندان اويند.207متولد و در 158و طاهر در 

ريق)] كذا ... و معروف (ز 2[

) شود1] رجوع بحاشيه (3[

] كذا ... و شايد (و آن)4[

] در اصل: بست5[

و هو ابو عبد اهللا محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسين بن -] كذا ... و محمد زايدست6[
.)102ص 6آورده (ج 199). و هو الذى يعرف بابن طباطبا. و كامل ظهور او را در 4على (
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173کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

از آن او بكشت و بنه و مال و ستور او بگرفت و بدان قوى گشت، و اشعث بيامد بحصار بست اندر شد و حرب بيامد 
كه اين سپاه عرب ام  و او را از حصار بيرون آورد و بند بر نهاد، و حرب دعوى كرد كه من حرب حمزة الخارجى را برخاسته

د بن األشعث برسيد، المثنى بن سلم الباهلى را ببست فرستاد با سپاهى 1با او همى بس نيايند [ ]، پس خبر بنزديك محّم
األشعث بن الحارث بن -]، بن3]، و بسيستان حمدونه [2بزرگ، چون ببست برسيد حرب او را اندر بست نگذاشت [

د بن األشعث خود و خدم و غالمان خويش با او حرب كردند، مجاشع العجلى برخاست و غوغا برو جمع شد، و محّم
] حرب كرد و 4محمد اشعث هزيمت شد و بسراى مردمان فرود آمد، و حرب بن عبيده از بست بيامد و بر حمدوى [

د اشعث نيز برفت، و حرب بن عبيده مال و ستور ايشان هر دو بگرفت، و اين حمدوى بهزيمت برفت، و محّم

__________________________________________________

يعنى كافى نباشند،- ] بس نيايند1[

] در اصل (بگذاشت) و صحيح (نگذاشت) است يعنى راه نداد و نگذاشت بر وى غالب آيد و بگذاشت در اينجا 2[
معنى ندارد.

ياء ذكر كرده است.] كذا و بايد حمدويه باشد با ياء، چه بعد اين شخص را حمدوى بتخفيف3[

] حمدويه و حمدوى هر دو صحيح است، زيرا در زبان پارسى بعضى اسامى مصغر و او و ياوهائى حفيف در آخر 4[
و گاه - داشته مانند (شيرويه) و (برزويه) كه گاه با الحاق (هاء) و گاه بدون الحاق (هاء) نوشته ميشده مانند شيروى و برزوى

ها را با هاء ملفوظ و فتح واو و سكون ياء ما قبل آن نوشته و اند و عربان اين نامبرزو مينوشته-نيز بدون ياء همچون شهرو
اند مانند (سيبويه) و (بويه) و (نفطويه) و غيره در حالى كه فارسيان بسكون واو و فتحه خفيف ياء تلفظ كرده و هاء خوانده

اند، و برخى اوقات ياء انداختهآمده است احيانا آنرا از قلم هم مىىاند و چون اين هاء بلفظ در نمآوردهآخر را بلفظ نمى
اند، فردوسى در داستان پادشاهى شيرويه جز يكى دو مورد كه شيرويه با حركت ياء را ساكن خوانده و يا حذف ميكرده

ساخته باقى را شيروى بتخفيف در آورده از آن جمله گويد:

دستگاهمغز بىبشيروى بىيكا يك بدادند پيغام شاه

ديگر: بترسيد شيروى و ترسنده بود            كه در چنگشان چون يكى بنده بود
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و نيز در فرستادن نوشيروان برزويه طبيب را بهند و آوردن كتاب كليله ويرا برزوى خواند:

رسيده سخنگوى بودپزشك سراينده برزوى بود            به پيرى 

و حمدويه و حمدوى نيز از اين قبيل است كه درين كتاب گاه حمدويه و گاه حمدوى نوشته است

174کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ندرين سال ] بسيستان آورد هم ا1اندر آخر سنه تسع و تسعين و مائه بود. و عمر و بن عمارة الفقيه كه مذهب سفيان [
فرمان يافت، و مسجد او بدر فارس معروفست، و اندرين سال بسيستان زلزله آمد. باز مأمون، ليث بن فضل را كه او را ابن 

ترّسل گفتندى سيستان داد، و او والى قهستان بود برادر خويش را احمد بن الفضل اينجا فرستاد.

آمدن احمد بن الفضل بسيستان

ازده روز گذشته از ماه رمضان سنه تسع و تسعين و مائه، و محمد ابن األشعث اندرين ميانه بر نهاد و اندر آمد بسيستان ي
د بن األشعث 3] حرب بن عبيده آمده بود و با او يكى گشته از جمله سرهنگان او [2[ ]، احمد بن الفضل بسراى محّم

د بن األشعث و سپاه همه بدر طعام بيرون شده بودند كه فرود آمد و مال و ستوران او غارت كرد، و حرب بن عبيده و محّم
]، باز ليث 4] ايشان بيامدند ايشان را بشهر اندر نگذاشتند [بحرب خوارج شويم، احمد بن الفضل شهر فرو گرفت [چون

بن الفضل بنفس خويش بشهر آمد اندر جمادى االولى سنه مائتى و بطلب حرب بن عبيده و سپاه وى [بشد] با سپاه 
] و بنه او5ش [و] بعضى تغل [خوي

__________________________________________________

اند يكى سفيان ثورى و هو ابو عبد اهللا بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى ] دو سفيان از ائمه حديث و علما بوده1[
بن عيينة بن ابى عمران ميمون الهاللى ). ديگر: سفيان بن عيينه و هو ابو محمد161-97منسوب الى ثور بن عبد مناة (

. و اين هر دو سفيان از ائمه 298- 296) وفيات االعيان ج اول ص 198-107المكى (-مولى امرأة من بنى هالل
ولى سفيان ثورى از مجتهدين و داراى پيروان زياد بوده، و يكى از پيروان او شيخ ابو القاسم جنيد -حديث و علمااند
ظاهرا سفيان متن مراد سفيان ثورى باشد.بغدادى است، و

] كذا ... و شايد، بزنهار2[

ظ-] يعنى كه: محمد اشعث از جمله سرهنگان حرب بن عبيده گشته بود3[
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] يعنى: راه ندادند و شهر حصار گرفتند.4[

با سپاه خويش بشهر مرادش اين است كه ليث بن فضل -] كذا .. و ظاهرا: ثقل و بنه، و در اينجا ايجازى مخل است5[
اندر آمد و سپس بطلب حرب بن عبيده و سپاه وى از شهر بيرون رفته و با حرب جنگ كرد و بعضى از ثقل و بنه حرب را 

ت حرب با وى نداشت ... الخ غارتيده و بشهر باز گشت زيرا قّو

175کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ت حرب نداشت، كه با ليث چهارصد سوار بود و با حرب بن عبيده سى هزار سوار و مرد پياده بگرفت و بازگشت ك ه قّو
] را همى گرفت و همى گشت، باز حمزة 1بود همه ساخته و كارى و قوى گشته، ليث بشهر اندر آمد و شيعت حرب [

با او صلح كرد و گفت تو غزوهاء بزرگ  الخارجى از راه مكران بسيستان آمد و ليث بن الفضل پيش او رسوالن فرستاد و 
كردى و خواهيم كه با تو مخالطت كنيم تا بمزد آن برسيم، و اين مردى برخاسته نامش حرب بن عبيده و چنين ميگويد كه 

] و تو حاضر نبودى، اكنون از تو همى استعانت خواهيم 2] [حرب حمزه را برخاستم و خويشتن را بدان باز آرى نهاد [ه
او از مسلمانان دفع كنى كه او را سالح و شوكت قوى گشتست.كه شّر 

حمزه نامه او جواب كرد كه دل بدين باب مشغول نبايد داشت اگر ايزد تعالى خواهد تمام شود و حق تو بر ما واجب شد  
جايگاه از ] حمزه بتاختن حرب بن عبيده رفت و حرب كردند و يك كه ياران و كسهاء ما از تو بسيار شكر كردند، [پس

د بن األشعث بهزيمت بشهر آمد، ليث بن فضل او را بگرفت  ياران حرب بن عبيده بيست و اند هزار مرد بكشت، و محّم
] 4] پاره بر آويخت، و ليث هر چه بسيستان بدست كردى [3و دو دست و دو پاى او بيرون كرد و سوى در پارس [

طعام ساختى و عياران سيستانرا مهمان

__________________________________________________

اند.] شيعت حرب، يعنى دوستان حرب بن عبيده. و در قديم لفظ شيعه و شيعت را بمعنى لغوى آن استعمال ميكرده1[

گرى ساختن است.] خويش را بچيزى بآزار نهادن: چيزى را اسباب شهرت و خودنمائى و جلوه2[

اى از دست و پاى او را بر ست كه عرب گويد (على جانب) يعنى بر جانب در پارس پارههمان معنى ا-] سوى در پارس3[
هاى زرنگ بوده است.آويخت. و در پارس يكى از دروازه

بدست آوردن است، ناصر خسرو فرمايد:- ] بدست كردن4[
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مردم سفله بسان گرسنه گربه            گاه بنالد بزار و گاه بخّرد

تاش گرسنه بدارى و ندهى چيز            از تو چو فرزند مهربانت نبّرد

د راست كه چيزى بدست كرد و قوى گشت            گر تو بدو بنگرى چو شير بغّر

(ديوان ناصر خسرو)

176کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بنزديك [او] و صلح بود او را بر حمزة الخارجى 1كردى و خلعت دادى، و بروزگار او خوارج اندر شهر آمدى و روى [
و ياران او، و با ايشان بسيار نيكوئى كردى، چهار سال اينجا برين جمله بماند و بسيار بناها كرد و مستغالت و ضياع خريد 

بهر جاى.

غّسان بن عباد را داد، و غّسان، اعين بن هرثمة را سيستان داد و اعين بن هرثمه عمرو بن باز مأمون خراسان و سيستان 
الهيثم را اينجا فرستاد روز چهارشنبه اندر ماه ربيع االول سنه اربع و مائتى.

آمدن عمرو بن الهيثم بسيستان

ر، و عمل خويش پيدا نكرد، و ليث بن فضل بدهى [ بود از ضياع خويش، عمرو آنجا شد و ] بيرون شده2اندر آمد متنّك
خواست كه برو دست يابد [و] او را بند كند، ممكن نشد يك روز و يك شب آنجا بماند، ديگر روز هر دو برنشستند از 
بهر نماز آدينه را با سپاه خويش، چون بدر مسجد آدينه برسيدند، عمرو بن الهيثم منشور و عهد خويش عرضه كرد، ليث 

] خويش شد، و عمرو اندر شد و نماز بكرد و كار فرو گرفت. باز اعين بن هرثمه بنفس خويش اندر 2ه [باز گشت و بد
آمد روز آدينه ده روز گذشته از شوال سنه اربع و مائتى و با مردمان نيكوئى كرد و عهدها نيكو كرد. باز غّسان بن عّباد، 

نبه ده روز مانده از رمضان سنه خمس و مائتى، و نيكوئى با سيستان عبد الحميد بن شبيب را داد و اندر آمد روز پنجش
بود، ديگر ] واليت سيستان آنكه از آن چيزى بحاصل آمدى در طعام بود، [و] بنفقاتى بيش نمى3] [مردمان [كردى

] خود چيزى نستدندى3خوارج فرو گرفته بودند [

__________________________________________________
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كذا ... و ظاهرا: آمدى و رفتى بنزديك او،] 1[

فرقى نداشته» ده«با ياء مجهول است ولى در تلفظ با » ديه«] كذا بدون ياء و در اصل امالء 2[

] كذا ... ازين عبارات كه بين دو راده است يا چيزى افتاده است و يا پس و پيش شده و ظاهرا معنى چنين بوده است: 3[
بود كه واليت سيستان آنكه از آن چيزى بحاصل آمدى در طعام بود، ديگر كردى و بنفقاتى بيش نمىنيكوئى با مردمان  

خوارج فرو گرفته بودند ... الخ.

177کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و مردم سيستانرا همى نيازردند، اما كسى را نگذاشتندى كه چيزى ستدى، و دايم بغور و هند و سند تاختنها همى بردندى 
مگر سپاهى اگر بر ايشان حرب كردى و بتاختن ايشان شدى، بكشتندى.

] اندر سنه ست و 1باز مأمون واليت سيستان و خراسان طاهر بن الحسين را داد و طاهر پسر خويش را بجزيره فرستاد [
] القوسى را بسيستان فرستاد.3]، و هم اندرين سال محمد بن الحضين [2مائتى بحرب نصر بن سبث [

] القوسى بسيستان3آمدن محمد بن الحضين [

و اندر آمد بسيستان ده روز گذشته از جمادى االولى سنه ست و مائتى، و با مردمان نيكوئى كرد و ضياع بسيار خريد و 
را داد طلحة بن طاهر را. و دل مردمان بخويشتن كشيد از نيكوئى كردن و گفتن، باز طاهر بن الحسين سيستان پسر خويش 

] را اينجا فرستاد.4طلحه الياس بن أسد [

آمدن الياس بن أسد بسيستان

ل بن الحضين [ ] 3و اندر آمد بسيستان روز پنجشنبه ده روز مانده از صفر سنه ثمان و مائتى، اندك روزگار بود، تا باز معّد
د بن الحضين [ ] طلحه بخالفت برادر خويش روز پنجشنبه اندر جمادى اآلخر 5] اينجا آمد از جهة [3القوسى برادر محّم

سنه ثمان و مائتى، [و]

__________________________________________________

] عبد اهللا طاهر پيش ازين مأمور جزيره و حرب نصر بن شبث بود و پس از واليت پدرش بخراسان عبد اهللا امير شرط 1[
).132ص 6مأمون شد (كامل ج 
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».شبث«] كذا ... و الصحيح 2[

] كذا: الظاهر: الحصين، بصاد المهمله.3[

] شك نيست كه اين الياس بن اسد برادر نوح و يحيى و احمد پدر اسماعيل و نصر جّد سامانيانست (رك: كرديزى ص 4[
) ولى عمل سيستان او در تواريخى كه ديده شد جائى ذكر نشده است.9- 3س 20

است و در زمان تأليف اين كتاب » سوى«در اينجا درست ترجمه » جهة«لحه، يعنى از سوى طلحه و ] از جهة ط5[
مستعمل نبوده است.» سبب«بمعنى » جهة«

178کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

بن المثّنى فرود آمد و هميشه مردمان ]1الياس بن أسد عمل بدو تسليم كرد و از دار اإلماره بيرون آمد و بسراى الحيرث [
ل بن الحضين [ ]، بر 2تر بودند، باز محمد بن الحضين [] شوريده گونه همى داشت، و مردمان با الياس ساخته2را بر معّد

] و بديشان تقويت جست و بيرون شد و بفراه شد و از حمزه سپاه خواست و بيامد و مردمان او را 3خوارج روى گرفت [
به نگذاشتند، برفت و بديه خويش بميان دو رود فرود آمد و خوارج با او يكجا و او با ايشان همى بودند، و همه اندر قص

د األحوص  سواد سيستان او داشت، هميشه با خوارج ساخته بود و او را هيچ نيازردندى. باز طلحة بن طاهر سيستان محّم
را داد،

آمدن محمد بن األحوص بسيستان

بسيستان روز پنج شنبه ده روز باقى مانده از شوال سنه ثمان و مائتى، و با مردمان نيكوئى كرد و عدل و داد، و اندر آمد 
د بن شيب [ ] را داد.4باز طلحة بن طاهر سيستان محّم

محمد بن شيب بسيستان آمد

] تا باز سيستان طلحة بن 5[روز سه شنبه چهارده روز گذشته از جميدى اآلخر سنه تسع و مائتى اندر آمد، دير برنيامد 
د بن يزيد را با [ز] خليفت كرد و بفرستاد، [واو]  د بن اسحاق، محّم د بن اسحق بن سمره را داد، و محّم [طاهر] محّم

اندر آمد روز آدينه اندر ماه رجب سنه ست عشر و مائتى و شهر فرو گرفت،

__________________________________________________
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ا ... ظ: بجاى (الحارث) و امالئى از آن باشد.] كذ1[

] ظ: الحصين.2[

] روى گرفت، يعنى بانان توجه كرد و با آنان كنار آمد.3[

] ظ: شيب. و در اصل بعد از شين دو مركز گذارده هم در اينجا و هم در عنوان فصل بعد ولى بعد از شين فقط نقطه 4[
چنانكه (شيلب) هم توان خواند.يا را گذارده و نقطه با را حذف كرده است

] دير برنيامد، يعنى ديرى نگذشت.5[

179کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

آمدن محمد بن يزيد بسيستان

] برو جمع 1و بر عقب وى محمد بن اسحاق اندر آمد. باز به بست مردى بيرون آمد از جمله عيّاران سيستان، و غوغا [
د بن اسحاق بيرون شد بحرب اين عّيار، چون بخواش [ش ] برسيد حسن بن على السّيارى بعمل سيستان [آمد] 2د، و محّم

از جهة طلحة بن طاهر.

] بن على بسيستان3آمدن حسين [

د بن اسحق فرستاد، اندر رسيدند اندر آمد و عهد خويش نهان كرد چند روز، باز پيدا كرد و سپاه به [طلب د ] محّم و محّم
بن اسحاق را بند كرده بياورند، و اين همه اندر سنه احدى عشر و مائتى بود، باز عيسى بن احمد را بحرب آن عّيار فرستاد 

به بست، آنجا شد و ايشان را بپراكند و به سيستان باز آمد، باز طلحة بن طاهر سيستان، احمد بن خالد را داد.

آمدن احمد بن خالد بسيستان

هلي [و او مح د بن اسماعيل الّذ ] را اينجا فرستاد و روز چهار شنبه هفت روز مانده از ربيع االخر سنه ثلث عشر و 4ّم
مائتى اندر آمد، و بر اثر وى احمد بن طاهر اندر آمد اندر ماه جمادى األولى اين سال، چون خواست كى بشهر اندر آيد 

ا اندر شهر نگذاشتند و حربى سخت كردندفوجى از ياران حمزه خارجى بتاختن او آمدند و او ر 

__________________________________________________

] غوغا، همه جا بمعنى عامه مردم است در حال ازدحام و اجتماع.1[
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آيد و ] خواش. با واو ضبط شده و بى واو هم بنظر رسيده، از واليات سجستان بوده و امروز جزء بلوچستان بشمار مى2[
نيز بنظر ميرسد كه خواش متن در نزديكى زرنگ جائى بوده و (خاشرود) هم منسوب بدانجا است و حاال جزء خاك افغان 

است.

] باالتر: حسن.3[

هلى (بضم اول و كسر الهاء) سدوسى (انظر: ذهله 4[ هلى بضم الذال و سكون الهاء، منسوب بذهل بن شيبان، و الّذ ] الّذ
و سدس. قاموس).
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] شد، و حمزة الخارجى روز آدينه دوازده روز گذشته از جمادى اآلخر سنه ثلث 1و احمد بن خالد بهزيمت باز خراسان [
بو اسحاق ابراهيم بن عمير الجاشنى ]، و خوارج بيعت كردند هم اندرين روز ا3] فرمان يافت [2عشر و مائتى [؟] هيش [

] و بعضى غارت كردن 5] مردى نيكو دل و مسلمان و نيكو سيرت و عالم بود، بر خوارج انكار كرد [4را، و بو سحاق [
] نى پنهان شد و اكنون 7] اندر شد بيكى كويل [6اهل تهليل را، چون فرمان او نكردند از ميان ايشان بگريخت و بزره [

] بن عبد الرحمن9] گويند [و] معروفست، باز خوارج ابا عوف [8ير [آنرا كويل ب

__________________________________________________

] باز خراسان شد، يعنى بخراسان بازگشت.1[

] كذا ... و اصل آن معلوم نشد.2[

گويد: و 185] طبرى مرگ حمزه را تعيين نكرده است، و كامل چاپ مصر را غلطى افتاده و بموجب آن در حوادث 3[
باز از هجوم حمزه بخراسان شرحى ميگويد! ... 192) ليكن در حوادث 55ص 6فيها مات حمزة الخارجى ببادغيس (ج 

گويد: و فيها عاث حمزة الشارى 185ه طبرى در حوادث و بعد از مقابله با طبرى كه ماخذ صريح كامل است ديده شد ك
) در 305-304) و در كامل (عاث) به (مات) تصحيف شده است! ... و يعقوبى (ص 650ص 2-3ببادغيس ... (

ثم خرج على على بن عيسى حمزة الشارى ببادغيس فنهض اليه على بن «امارت على بن عيسى بن ماهان بخراسان گويد: 
و با تصريحات تاريخ سيستان و معلوم نبودن مرگ حمزه در ...» و اتبعه حتى صار الى كابل فحاربه حتى قتله عيسى فهزمه 
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طبرى و كامل و مخصوصا با تصريح هر دو تاريخ در زنده ماندن حمزه تا مقارن مرگ هرون الرشيد و متروك ماندن خبر او 
ى در همان عبارت (عاث) پيدا شده و آنرا مات خوانده است و بعد، داللت دارد كه براى يعقوبى هم مانند كامل اشتباه

وفات 213باالخره حمزة بن آذرك الشارى كه از كبار خوارج است بدست على بن عيسى كشته نشده و باجل خود در سنه 
يافته است.

] بو سحاق مخفف ابو اسحاق.4[

] اين و او زايد بنظر ميرسد و گويى چيزى هم از اصل افتاده؟5[

] زره. يعنى درياچه زره.6[

] كويل معلوم نشد و بايد از مردم محل تحقيق شود و ظاهرا مراد جزيرهاى كوچكى است كه از تجمع نى و آشيان 7[
حيوانات تشكيل شده باشد زيرا در درياچه هامون يا زره نى بسيار ميرويد، و در لغت فارسى كول با ثانى مجهول و كاف 

كوالن بر وزن همدان گياهى است كه از آب -ب و استخر است، در گيالن پشته و تل را گويندعربى و فارسى بمعنى تاال
كويله با ثالث مجهول بمعنى كاكل است كه موى ميان سر باشد (برهان).- رويد و از آن حصير بافند

] ظ: پير.8[

ز مردم قريه (كرنك) از قراء سيستان گويد: ابا عوف ا174] روى ابا عوف در متن كلمه (بن) اضافه شده. يعقوبى ص 9[
است كه عرب آنرا (ارنج) خوانند و او رئيس شراة بود.
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] را بيعت كردند اندر جمادى االخر سنه خمس عشر و مائتى، و طلحة بن طاهر روز يك شنبه چهار روز باقى 1ابن نريع [
د بن األحوص را داد.مانده ا ز ربيع األول سنه ثلث عشر و مائتى فرمان يافت، باز عبد اهللا بن طاهر سيستان محّم

آمدن محمد بن األحوص بسيستان

و شب فطر اندرين سال بسيستان اندر آمد و سپاه سيستان با خود يار كرد و بحرب خوارج بيرون شد، و اهل علم سيستان 
ار بن شجاعبا او، چون الحسن بن عمرو و ياسر از خوارج بود بمذهب و لكن - الفقيه، و شارك ابن النضر، و ياسر بن عّم

و محمد بن بكر بن عبد الكريم و عمرو ابن واصل و همه اهل فضل و -چون بو سحاق بزره اندر شد او بقصبه اندر آمد
شته شد بر دست خوارج، و بعجر باز گشتند علماء سيستان و برفتند و حربى سخت بكردند با خوارج و بسيار ازين گروه ك
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] بسيستان فرستاد بحرب خوارج، و هر دو 2و عبد اهللا بن طاهر را آگاه كردند، عزيز بن نوح را با لشگر انبوه از غربا [
] جمع شدند و بحرب با عوف رفتند و حرب كردند و از خوارج [و] هر دو گروه بسيار مردم كشته شد، و با 3سپاه [

] فرود آمد، و اين سپاه اندر شهر آمدند و باز جمع شدند و بسيار راويه و حبل و مطهره و مشگ و 4كوى [عوف بكر 
آلت سفر برگرفتند، اندر ذى القعده سنه خمس عشر و مائتين، كه برويم، بيابان و كوه و هر جا كه خوارج شوند ز ايشان 

بن نوح يكجاباز نگرديم تا هيچ كسى نماند، و محمد بن األحوص با عزيز

__________________________________________________

ثون 1[ ] كذا ... ظ: بزيع ... بزيع الكوفى، و الضبى، و المخزومى، و العطار، و ابن عبد الرحمن، و تمام ابن بزيع محّد
(قاموس).

و يا » ايرانيان«شهرها را يا باشد، چه در جاى ديگر كتاب لشگريان ديگر» غربا«و بايستى - است» غربا«] ظ: 2[
گويد و امارات ديگرى هم هست كه اهالى و لشگريان خارج سيستان را از غربا ميشمارد.» خراسانيان«

] مراد از هر دو سپاه همانا غربا و سپاه سيستان است.3[

] كركوى محلى بوده است در سه فرسنگى شهر زرنج بر راه هرات.4[

182م ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسال

] خواستند از محمد بن األحوص و بداد، مال بسيار، و هر دو 2] فرود آمدند، و سپاه بيستگانى [1بود و بدر عنجره [
] رسيد روز شنبه 4] با ايشان [3] نوح بيرون شدند، و با عوف تاختن آورد و بحروادكن [سپاه و غوغاء شهر با عزيز [بن

ماه رمضان سنه ست عشر و مائتين، [و] عزيز بن نوح را با گروهى بسيار بكشتند و بدر كركوى دفن كردند و اول روز 
مردمان بيعت كردند حضين بن الحسين بن مصعب را عّم عبد اهللا بن طاهر را.

بيعت كردن حضين بن الحسين عّم عبد اهللا را

اندر پيش او همى راند، باز عبد اهللا بن طاهر، عباس بن هاشم و او با عزيز بن نوح آمده بود، و محمد بن األحوص شغل
] را بحرب خوارج فرستاد، و مالى عظيم با ايشان از درم و دينار، كه از سيستان هيچ دخل 5بن ابى حور و الياس بن أسد [

او براه بيابان بيرون آمد ] رفته بود، الياس بن اسد با سپاه بطلب او شد،6نميشد، و با عوف با ياران گروهى، سوى كركان [
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ل حضين قوسى [ ] فرود آمده 7بجالق فرود آمد، و خبر سوى حضين بن الحسين بن مصعب رسيد و او اندر سراى معّد
بود، خواست كه بربا عوف

__________________________________________________

باغين معجمه ضبط نموده است » غنجره«اصطخرى هاى ربض شهر زرنج بوده است و يكى از دروازه-] در عنجره1[
).240(مسالك الممالك اصطخرى چاپ ليدن ص 

] بيستگانى با كاف فارسى با الف كشيده و نون بتحتانى رسيده مواجب لشگريان و جيره و ماهيانه نوكران و هر چيزى  2[
كه بجهة ايشان مقرر باشد (برهان).

- هم نويسند و امالى عربى قديم آن هم جرواتكن بكسر تاء بوده است] ظ: جروادكن ... همانست كه جرواتكن3[
ياقوت گويد: جرواتكن بالفتح و بعد االلف تاء فوقها نقطتان مكسورة و كاف و نون، من قرى سجستان يقال لها كروتكن 

مينويسد:29(معجم) و در اول اين كتاب صفحه 

جرواتكن از متن افتاده و در 238سخه اصطخرى چاپ ليدن ص و در ن- جرواتكن نه از جالق نو است و نه از كهنه
آنرا بچند امال با گاف و جيم و دال و تاء ذكر كرده است.» كش«حاشيه بعد از 

باز و با هر دو بمعنى به در كلمات متقدمان بسيار آمده است.-] با ايشان بمعنى بايشان4[

).4) ح (177] رك ص (5[

از (گرگان) معروفست.] كذا ... و بقرينه غير 6[

در آغاز ذكر » قوس«و چنانكه گذشت -است و با مراجعه بصفحات قبل معلوم ميدارد قوسى است» قوى«] در اصل 7[
را از اوديه » قوس«رساتيق سيستان ضبط شده ولى در كتب معتبره جغرافياى قديم ذكرى ازين محل نشده است و ياقوت 

حجاز شمرده است.
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] روز آدينه هفده روز گذشته از ذى الحجه سنه ست عشر و 1تاختن كند، مردم شهر و سپاه او بتاختن رفتند تا تعبيه كرده [
ر مائتين، پس راه ميان ريگها گم كردند و روزى سرما سخت بود، و با عوف با سپاه بيرون آمد و حربى سخت بكردند، آخ
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همه لشگر بر دست خوارج كشته شدند اال اندكى كه نديدند، و محمد بن األحوص و احمد بن عمرو ابن مسلم الباهلى و 
] شد و خوارج با او 2وهب بن هالل آن روز كشته شدند و بدر كركوى دفن كردند ايشان را، و با عوف ز آنجا باوق [

حسين، الياس را بايستانيد بعمل سيستان و محمد زاهر را با جمع شدند، چون محمد بن االحوص كشته شد حضين بن ال
سپاه بطلب خوارج فرستاد، و گروهى اندك را از خوارج بيافتند و بكشتند و سرهاشان بياوردند و بنشابور فرستادند، و عهد 

المؤمنين مأمون فرمان سيستان آوردند حضين بن الحسين را از عبد اهللا بن طاهر روز آدينه سنه سبع عشر و مائتين، و امير
] طرسوس و آنجا بگور كردند او را اندر روز پنج شنبه سنه ثمان عشر و4] بنزديكان [3يافت بروم بجوى ندندون [

__________________________________________________

بدون تدبير و پيش بينى و باشد يعنى غير منظم و» ناتعبيه كرده«] كذا ... و از فحواى عبارت پيداست كه بايستى 1[
نظام.

اصطخرى گويد: اوقل رباطيست در سر راه بست و -] اوق، در آغاز اين كتاب جزء كورهاى سيستان ذكر شده است2[
) و در برهان قاطع گويد: اوك با اول 250غزنين ليكن در حاشيه بنقل از ادريسى آنرا اوق ضبط كرده است (اصطخرى ص 

ايست بين فراه و سيستان.كاف نام قلعهمضموم و ثانى مجهول و  

ايست از بالد سرحدى روم بين آن و بين طرسوس يك ] ص: بذندون، بفتحين و سكون نون و دال دوم مهمله ... قريه3[
طرسوس از شهرهاى آسياى صغير است كه بين -روزه راه است و مأمون در آنجا مرده و در طرسوس دفن شده است

ميباشد (معجم البلدان) و جوى بذندون رودى بوده كه از مملكت روم آن روز (يعنى آسياى صغير) حدود شام و حلب واقع 
و روذيست در اندرون روم آنرا بذندون خوانند «وارد قريه بدندون ميشده در ترجمه طبرى بدندون را نام رود داند و گويد 

.229ورق 2نسخه قديمى خطى نگارنده ج » لشكر بذان لب روذ فروذ آمد .. الخ

، چه لغت نزديكان بمعنى نزديكها مكرر در اين كتاب »بنزديكان طرسوس«و ظاهرا » بنزديك آن طرسوس«] در اصل. 4[
استعمال شده است و درين مورد در اصل نسخه كلمه نزديك در آخر سطر و كلمه آن در سر سطر بعد واقع بود و قريب 

است.» نزديكان«بيقين است كه اصل آن 
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مائتين، و خالفت او بيست سال و شش ماه و بيست و شش روز بود و عمر اوى چهل و هشت سال و سه ماه و يك روز 
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(نشستن ابو اسحق المعتصم بالّله به خليفتى)

د، چون خبر ببغداد رسيد نيز او را بيعت كردند ببغداد، و كنيت او ابو اسحاق ال معتصم باللَّه بن هارون الرشيد و نام او محّم
]، و عبد اهللا بن طاهر را بر خراسان و 2] بود، و معتصم ميل كرد باهل بدعت و معتزله [1و معتصم با مأمون بندندود [

لسّيارى را سيستان داد و او بسيستان بود.سيستان بداشت و عبد اهللا بن طاهر، الحسين بن عبد اهللا ا

آمدن حسين عبد اهللا السّيارى بسيستان

] معروف 4] عهد بدو رسيد شهر را ضبط كرد و برادرزاده خويش را عبد اهللا بن محمد را بست داد و او بعبدوس [3چند [
خوارج و گفت من بدور كردن خوارج بود، به بست [شد] و با مردمان نيكوئى كرد، و بسيستان مردى بيرون آمد هم از 

همى برخيزم، و نام وى ابى بن الحضين مردم بسيار از هر دو گروه برو جمع شد، و حسين سّيارى مشايخ و بزرگان شهر را 
] را و عثمان6] را و شارك بن النصر [6] او فرستاد، چون حسن بن عمر [5زى [

__________________________________________________

.183) صفحه 3] ص: ببذندون، رجوع شود بحاشيه (1[

ترين مذهب از اسالم است.] معتزله در مقابل مرجئه و أشعريه و بر خالف جبريانند و معقول2[

] چند عهد بدو رسيد، يعنى همانساعت كه عهد بدو رسيد، و نيز گويند چندانك عهد بدو رسيد، و امروز ميگويند 3[
سيد.همينكه عهد بدو ر 

و حمدوى حسنوى و غيره و در اين عصر » بو عبد اهللا«مخفف » بعبدلى«] ظ: عبدوس از اسامى مخففه است مانند 4[
و عبدوس نيز نام حاجب بزرگ » خداويردى و ذو الفقار، و محمد«بفتح ما قبل و او مخفف » و ممو- و زلفو-خدو«

سلطان مسعود غزنوى بوده است.

هاى قديم ساسانيان و غيرهم ديده ميشود كه عالمت اضافه بوده و ها و سكهاين لفظ در كتيبه-] زى او، يعنى سوى او5[
بعد تغيير معنى داده است.

نضر.- : عمرو181] ص 6[
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ار را، بر آنك اين مردم را از خويشتن دور كن كه ترا فرمانى نيست، و او نكرد بقول ايشان، پس ابن عفان را و ياسر بن عّم
] بعون مردمان شهر 1حسن السّيارى بنفس خويش بحرب او شد و ايشان را بر پراكند، و سيّارى را ظن افتاد كه مگر او [

ران قوسى را ميكند، نامه كرد و عبد اهللا بن طاهر را آگاه كرد، جواب آمد كه ابراهيم بن الحضين را و معدل الحضين را پس
و عثمان بن روح بن بسام را و احمد بن محمد بن تركه را و احمد بن الحضين را بنزديك من فرست، پس سّيارى ايشان را 

] كه 2بخراسان فرستاد، و شارك بن سليمان حميرى بگريخت و بمكه شد و آنجا مجاور شد و باز آمد، روز سديگر [
بخراسان شدند، بقلعه هرى فرستادند و محبوس كردند، باز سيّارى، محمد بن بسيستان آمد او را بكشتند، و ديگران كه

سيف طارابى را امير شرط كرد و اسحق ابراهيم حصين را عزل كرد، پس محمد بن سيف طارابى طلب ياران ابى بن الحضين  
ئتين معتصم، احمد بن كرد بكوهها و دشتها و ريگهاء سيستان، آنچه بيافت از يشان بكشت. و اندر سنه عشرين و ما

] را فرو گرفت و بتازيانه بزد و نامه نبشت بهر جاى و3حنبل [

__________________________________________________

و در عبارت سقطى است؟». ابى بن الحصين«] او، راجعست به 1[

چنانكه ربيع نخستين و ربيع » ديگر«شده است گفته مى» يك«] روز سديگر، يعنى روز سوم. در فارسى بعد از لفظ 2[
و در كتب قديم در مورد اضافه شدن سال يا ماه يا روز » سديگر«يا (دديگر) و بجاى سوم هم گفته ميشده است - ديگر

اما در پهلوى و » سه ديگر«نيز سال سديگر يا روز سديگر ديده شده است. و اين كلمه منفصل هم ديده شده است چون 
موما سرهم نوشته ميشده است.در امالهاى قديم ع

] ابو عبد اهللا احمد بن محمد بن حنبل بن شيبان بن ذهل بن ... بكر بن وائل بن ... نزار بن معد بن عدنان الشيبانى 3[
المروزى األصل، از اصحاب شافعى بوده و كتاب مسند را در حديث تصنيف نموده گويند يك مليون حديث از بر داشته 

يد ابن حنبل دعوت شد كه قرآن را مخلوق گويد و نگفت ويرا بزدند و بحبس انداختند و او در امتناع است، ابن خلكان گو 
بود و مرگ وى در ماه ربيع االول يا ربيع االخر 220خويش اصرار هميورزيد و اين زدن او در عشر اخير رمضان سنه 

افت دانند خاصه متصوفه و كراماتى درين باب بوى هجرى و برخى مرگ وى را بر اثر جراحتى كه از تازيانه معتصم ي241
نسبت دهند.
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]2خشك شدن هيرمند و قحط و مرگى [

] و قحطى صعب پديد آمد اندر واليت سيستان و 3ت [اندر سنه عشرين و مائتين آب هيرمند خشك گشت و از بس
بست و مرگى بسيار بود، چنانكه تجار و بزرگان و خداوندان نعمت بسيار بمردند، و يك سال بماند همچنان، تا اول سنه 

طاهر احدى و عشرين و مائتين، و مردمان اندرين سال بسيار مال، ضعفا را بدادند، و سيّارى آگاه كرد ازين حال عبد اهللا
را، و نامه نوشت تا از بيت المال سيصد هزار درم بدرويشان دادند، و سيّارى بداد تمام آن مال عثمان عفان را و حسين 

عمرو را كه فقهاء فريقين بودند،

__________________________________________________

نستند و علماء كالم و معتزله كه مأمون هم از آنها بود بر ضد ] مرجئه و اشاعره قرآن را نيز مانند خداى تعالى قديم ميدا1[
اين عقيده مردم را دعوت ميكردند و معتصم نيز از آن بنا بوصيت مأمون پيروى كرد.

شود، ليكن استعمال نمى» گاو مرگى«] اين لغت امروز بدين تركيب جز در موردى كه با اسمى تركيب شده باشد چون 2[
و اسدى در گرشاسب نامه اين لغت را آورده است و گويد:در قديم معمول بوده

ز دانش بماندند در بندگى            بمرگى رسيدند از زندگى

و در متن پهلوى هم اين لغت استعمال شده و معنى آن: مرگ و مير است.

و تنگى و كمى آب، چه زراعت آب بوده بمعنى بسته شدن » آب بست«] كذا ... و بنظر ميرسد كه اصل اين دو كلمه 3[
هائى است كه از هيرمند و غيره آيد و احتياج بباران ندارند و ظاهرا در موقع خشكسالى عبارت سيستان از آب رودخانه

و واو (و » آب هيرمند خشك گشت از بست«و هم ميتواند كه عبارت چنين باشد -اندرا استعمال ميكرده» آب بست«
باشد و » آن«زايد يا » از«را شعبه از هيرمند از بست بسيستان آيد. و احتمال ديگر آنكه لفظ از بست) زايد باشد زي

باشد و بست را مترادف قحط گرفته باشد، چه قحط مطر در لغت بمعنى حبس » و آن بست و قحطى«عبارت در اصل 
شدن باران و بستگى آنست،
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] كه حال ايشان تباه گشته بود، پس ببست بر عبدوس مردى بيرون آمد، عبد اهللا 1تا تفرقه كردند بر ضعفا و اهل بيوتات [
الجبلى گفتندى او را، و مردم بسيار از خوارج برو جمع شد و حرب كردند و عبدوس بهزيمت بسيستان آمد، سّيارى، 

ف را به بست فرستاد و برفت با عبد اهللا الجبلى حرب كرد، آخر صلح كردند و عبد اهللا را خلعت داد، چون محمد بن سي
] را 2محمد بن سيف را به بست فرستاد شرط سيستان على بن سهل بن عثمان الطارابى را داد، باز سيارى، عبدوسى [

] 3آمد نام او محمد بن يزيد، و همه مردم گريخته [ديگر راه به بست فرستاد، چون به بست اندر شد مردى برو بيرون 
] برو جمع شدند و بسواد بست اندر همى گشت، و عبدوس بيرون شد با سپاه، و گروهى ياران وى را بكشت 4[؟] بباز [

و محمد بن يزيد بهزيمت بشد و نهان شد، و بجست او را باز نيافت، و سيارى بسيستان فرمان يافت روز چهار شنبه چهار
روز مانده از صفر سنه اثنى و عشرين و مائتين، خليفت كرد از جهت خويش بر سيستان پسر عم خويش را نصر بن منصور 
بن عبد اهللا السّيارى را پيش از وفات خويش، باز الياس اسد فرا رسيد از جهت عبد اهللا بن طاهر بر حرب كردن خوارج، و 

بسراى عبد اهللا بن القاسم فرود آمد

__________________________________________________

] اهل بيوتات، يعنى صاحبان خانواده و اين كلمه ترجمه (ويسپوهر) پهلوى است كه بآرامى (بربيتا) گفتندى يعنى فرزند 1[
ها خانوادهخانواده، و در ايران قديم هفت خانواده بزرگ بود كه آنان را (ويسپوهرگان) ميگفتند و در صدر اسالم بقاياى آن

را (اهل البيوتات) ناميدند و رفته رفته اعيان مملكت را عموما اهل البيوتات گفتند و امروز هم در ايران ميگوئيم: فالن كس 
از خانواده است.

».عبدوس«] كذا ... و ظاهرا 2[

اند و چنين بنظر ميرسد كه ريختهاند كه گباضافه خوانده شود، و مراد مردم متفرقه از خوارج» مردم گريخته«] ظاهرا بايد 3[
از قبيل جنگى با خوارج يا با عبد اهللا الجبلى  -بعد از خلعت دادن محمد بن سيف مر عبد اهللا الجبلى را چيزى افتاده باشد

بدون نقطه نوشته است، اشارت ميكند.» [؟] باز« كه در اينجا به گريختگان آن واقعه و محلى كه در متن آنرا 

نام محلى بوده است در سيستان چنانكه در طوس هم محلى است » باز«و نيز محتمل است كه » باز«ظاهرا ] كذا ... 4[
اس الفازى و غيره: و نيز محلى است در مرو، » پاژ«و » فاز«باين نام كه آنرا  گويند. ينسب اليها محمد بن وكيع بن دّو

).ينسب اليها ابو العباس محمد بن الفضل بن عباس الفازى (معجم
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و از نصر سيّارى مال طلب كرد، و هيچ مال اندر بيت المال نمانده بود، از مردمان شهر مالى بستد و الياس بيرون شد 
هر رسيد نصر سيّارى را ] بن طا1بناحيت بسكر و اوق بطلب خوارج، و خوارج رفته بودند سوى كرمان، باز عهد عبيد اهللا [

بر سيستان.

آمدن نصر سّيارى بسيستان

و نصر پسر خويش را سّيار بن نصر را به بست فرستاد و مردى بروى بيرون آمد به بست نام وى محمد بن واصل، مردم 
د و هزيمت پراكنده برو جمع شد، و سّيار زشتى كرد بر مردمان بست، و باز بحرب محمد بن واصل بيرون شد و حرب كردن

] رسيد كه پسر را گرفتند و حال برين جمله بر سّيار افتاد، و سّيار را اسير گرفت محمد بن واصل، چون خبر بنصر سيار [ى
بود، محمد بن سيف الطارابى را آنجا فرستاد و با يعقوب راسبى را برسولى سوى محمد بن واصل، چون با يعقوب نزديك او 

خود بنفس خويش با با يعقوب بسيستان آمد سوى نصر ابن منصور السّيارى. چون بيامد و ] را خالص كرد و2شد سياره [
پيش او شد او را كرامت كرد و بنواخت و خلعت داد و باز گردانيد، و اندرين ميانه نامه رسيد سوى الياس اسد كه فوج 

] بن 6ر برادر خويش احمد بن عميره [] نگاه دارند از خوارج، الياس پس5] تا آن مرو [4] به بست فرستاد [3سيار [
اسد را با گروهى سواران نيك آنجا فرستاد و خود بكوى سينك فرود آمد، چون احمد بن عميره به بست شد با مردمان 

نيكوئى كرد و مردمان با او آرام گرفتند، و اندر

__________________________________________________

] ظاهرا، عبد اهللا.1[

] كذا ... با هاء.2[

] كذا ... و بقرينه دو سطر بعد ظ: فوجى سوار.3[

».فرست«] كذا ... و ظ: 4[

».آن مرز«] كذا ... و ظ: 5[

] اگر اين الياس بن اسد را پسر اسد سامانى بدانيم بايد اين شخص را (عميرة بن احمد) بخوانيم، چه گرديزى گويد: واو 6[
اند. مگر ) و مجمل التواريخ و ديگران هم چنين ضبط كرده20احمد و يحيى و الياس (ص (اسد) را چهار پسر بود نوح و 

بروايت متن اعتماد كرده (عميره) نام را پسر پنجم اسد بشناسيم.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



189کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

هرى و خلعت داد [و] واليت هرى بدو داد، [باز] عبد ميانه عبد اهللا بن طاهر، ابراهيم بن حضين را خالص كرد از قلعه
اهللا بن طاهر نامه كرد و الياس بن اسد را از سيستان باز خواند، پس روز آدينه ده روز باقى از ربيع االخر سنه خمس و 

عمل سيستان، عشرين و مائتين بازگشت ازينجا، و عبد اهللا بن طاهر نامه كرد سوى ابراهيم حضين قوسى كه بسيستان رو بر 
و او را كه خواهى بر هرى خليفت كن.

آمدن ابراهيم الحضين بسيستان

و ابراهيم بن الحضين القوسى بسيستان اندر آمد بعمل، روز شنبه دو شب مانده از ربيع الثانى سنه خمس و عشرين و 
م را به بست فرستاد بواليت، يك مأتى، و برادر را بعمل هراه بگذاشت، چون بسيستان آمد پسر خويش را اسحق بن ابراهي

چند ببود، مردمان ازو شكايت كردند، اسحق را باز خواند و ديگر پسر را آنجا فرستاد، پس اسحق باز آمد، روزگارى ببود، 
باز مردمان اسحق را [خواستند] اندرين كرت با مردمان بسيار نيكوئى كرد از حد بيرون، و آنجا ببود و مردمان بدو شاد، 

ا فرمان يافت روز دوشنبه هفت روز گذشته از محرم سنه ست و عشرين و مائتين، و بوفات اسحاق بست شوريده تا آنج
شد، و المعتصم باللَّه فرمان يافت شب پنج شنبه ده روز گذشته از ربيع االول سنه سبع و عشرين و مائتين و چهل و هفت 

ليفت بود، بعد از آن الواثق بالّله بخليفتى نشست.سال و سيزده روز او را عمر بود و هشت سال و هشت ماه خ

(نشستن الواثق بالّله بخليفتى)

در سنه سبع و عشرين و مائتين و كنيت او ابو جعفر بود و نام وى هرون بن محمد بن هرون و او پسر معتصم بود و بيست 
] دين 1ت پدر رفت اندر حديث [و شش سال و دو ماه و هشت روز عمر او بود، آن روز كه بخالفت نشست هم بر عاد

و ميل بمعتزله كرد، و قرآن را مخلوق

__________________________________________________

اى با آن در عبارت بوده باشد كه معنى] حديث در قديم بمعنى عام آن استعمال ميشد مگر قرينه1[

190فحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، ص

]. و ابراهيم بن 1گفت، نعوذ بالّله من الكفر! اما هيچ كسى او را اجابت نكرد، و عبد اهللا بن طاهر را بر خراسان بداشت [
الحضين بن محمد بن بشير بن سعيد القوسى مردى بود از عرب و نيكو هيات اما مردى بود بسالمت [و] با خوارج هيچ 
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تا خوارج بروزگار اوى قوى گشتند و مردمان را اندرين سال سنه سبع و عشرين و حرب نكردى و با هر كسى ساخته بود،
] و وباء صعب بود، پس هم 2مائتين سرماء صعب پيش آمد بسيستان چنانكه درختان و رزان و ميوها خشك شد و مرگى [

ه ده روز گذشته از ربيع االخر سنه ابراهيم بن الحضين والى سيستان ببود تا عبد اهللا بن طاهر بنشابور فرمان يافت روز شنب
ثلثين و مائتين، و ابراهيم القوسى از بصره بود بسيستان آمد، اول بار خويشتن را پيوسته كرد بال طاهر بن الحسين و او را 

] و در معدل [را] نام 3واليت هرى دادند باز بسيستان باز فرستادند و اينجا ضياع خريد و سراى ساخت بحور بندان [
] بدار االماره نشست تا آنگاهى كه پسر خويش را5] كردند [برادر او]، و او [4معدل قوسى [بسبب

__________________________________________________

[ ()] حديث نبوى يا حديث امام از آن برآيد، در باقى موارد حديث بمعنى حكايت، واقعه، گفتگو، بابت، و امثال ذلك 
انكه شاعر گويد:معنى ميداد. چن

شبى بخلوت ابدا عيان كن فيكون            حديث زلف تو ميرفت و الحديث شجون

و در اينجا هر چند دين و قرآن با حديث در يك عبارت در آمده باز مراد صحبت و گفتگوى دين است.

].] ظ: سقط شده [و عبد اهللا، ابراهيم حضين را بر سيستان بداشت1[

مرگى را سابق هم آورده و بدان معنى است كه امروز مرگ و مير گويند.] 2[

] اصل: بحور بندان .. و اين محل بر حقير معلوم نشد، و در همين فصل جاى ديگرى ذكر اين محل شده و آنجا 3[
با نقطه با آمده و ظاهرا از محالت بيرون ربض يا نواحى شهر بوده است.» بحور بندان«

ين قوسى برادر ابراهيم بن حضين و محمد بن حضين قوسى است كه از جهة طلحه بن طاهر عامل ] معدل بن حض4[
و مراد اين است كه بسبب معدل قوسى يكى از درهاى شهر را در معدل نام كردند. -سيستان بوده و در سنه ثمان و مائتى

و حضين هم ظاهرا مصحف (حصين) است.

] يعنى ابراهيم قوسى.5[

191صصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخ
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] گويند بنشاند، و مردى ساخته بود بى تعصب و بر خوارج و اهل سنت و 1بخليفتى خويش بدار اإلماره كه كنون اوك [
بن تميمى و بكرى ساخته بود و طريق سالمت گرفته. پس عبد اهللا بن طاهر فرمان يافت، پسر خويش را طاهر بن عبد اهللا 

] را خليفت كرد بر خراسان و سيستان، و چون خبر بنزديك الواثق بالّله برسيد بوفات او، عهد خراسان و 2طاه سر [
] 3سيستان سوى طاهر بن عبد اهللا فرستاد، پس عملها همى داد و ابراهيم بن الحضين را بر سيستانى بداشت، و ابراهيم [

] آمد، و چون به بست اسحاق پسر وى فرمان يافت 4و خود بحور بندان [بن على را پسر خويش را بدار االماره بنشاند
] ابن 7] بن الّنصر [6] بر احمد مردى بيرون آمد او را عّشان [5احمد را آنجا فرستاد و از بست از ناحيت بوالن [

با گروهى بزرگ از سواران مالك گفتند و مردم بسيار برو جمع شد، و احمد بن ابراهيم القوسى، سليمان ابن بشير الحنفى را
ء عرب بود و حربى سخت كردند و بسيار مردم كشته شد و عسان [ ] 8شجاع بحرب او فرستاد، و سليمان از اجالّ

بهزيمت شد، باز او را بگرفتند و سر او بسيستان فرستادند، ابراهيم فرمود تا سر او را بردار كردند، و مردمان بشوريدند كه 
] سر برگرفتند و بگور اندر كردند، باز مردى ديگر از بست 9] آن [اصيل [و] از سيستان بود، [پساو مردى بزرگ بود و 

برخاست احمد قولى گفتند و

__________________________________________________

اشاره بفتح طاق و اند، فرخى گويد در فتح خوارزم وچه دار االماره بزرگ زرنج را ارگ ميگفته» ارگ«] كذا و ظاهرا 1[
زرنگ نيز كند:

آنكه بر كند بيك حمله در قلعه طاق            آنكه بگشاد بيك تير در ارگ زرنگ

».طاهر«] كذا .. و ظاهرا 2[

] ظاهرا: ابراهيم احمد را پسر خويش را.3[

.190ص 2] رجوع بحاشيه 4[

بعد ازين پوالن را از نواحى بست ذكر كرده است.] در اصل بدون نقطه است و در اين كتاب جاى ديگر5[

] ظ: غسان.6[

رك صفحه بعد.» نضر«] ظ: 7[

] قبال (عشان) نوشته شده اينجا عسان و بعد باز عشان؟8[
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] اصل: از.9[

192کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ر او جمع شدند چه از بست و چه از سيستان، و حرب كردند بر احمد بن ابراهيم القوسى، و احمد عّياران و مردان مرد ب
ء عرب  قولى هزيمت شد، باز ابراهيم پسر خويش را از بست باز خواند و يحيى بن عمرو را آنجا فرستاد، و يحيى از اجالّ

] كرد و پسر خويش را احمد را باز 1ابراهيم صرف [بود آنجا شد و مردمان را بنواخت و بدو آرام گرفتند، و باز او را 
آنجا فرستاد، و سليمان بن بشير الحنفى به بست بود و احمد او را خليفت خويش كرد و خود آنجا شد، و خاقان البخارى 

ن بست ] كرد، باز بشار بن سليمان رئيس و بزرگ بود و اندر ميان مردما2را بسواد بست بيرون فرستاد و مالها استخراج [
] شهر فرو گرفت و 3بيرون آمد، و حربهاء بسيار كردند، و احمد بن ابراهيم القوسى بهزيمت بسيستان آمد، و بشر [

] برادر عشان بن نصر بن مالك به بست برخاست و مردم بسيار با 4بنشست و بر مردمان جور كرد، باز صالح بن النصر [
ار بن سليمان حرب  او جمع شد از سيستان و بست، و يعقوب بن اللّ  ت كردند، و بر بّش يث و عّياران سيستان او را قّو

ار را بكشتند و بست و سواد آن صالح بن النضر را صافى شد، و الواثق بالّله روز چهار شنبه شش روز مانده  كردند و بّش
روز بود، و برادر او را هم از ذى الحجه سنه اثنى و ثلثين و مائتين فرمان يافت و خالفت او پنج سال و نه ماه و سيزده

ل على اهللا پسر معتصم  شيد و لقب او المتوّك اندران روز بيعت كردند نام و كنيت او: ابو الفضل جعفر بن محمد بن هرون الّر
بود.

(نشستن المتوكل على اهللا به خالفت)

عيان را دور كرد و مردمان او را دوست كردند، و فرمان داد تا پس متوكل راه سنت پيغمبر صّلى اهللا عليه پيش گرفت و مّد
در خطبها ياد كردند كه هر كه خلق قرآن گويد كافرست،

__________________________________________________

] يعنى عزل كرد1[

] اصل: استخراج.2[

نوشته است!» بشار«] باال ويرا 3[
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اند و اكثريت با ضاد است.با صاد ضبط كرده» نصر«نضر، با ضاد و گاه «] در كتب تاريخى گاهى ويرا 4[

193کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]، پس سه پسر 3] اهل سنت مطّرى االسالم [2] و نيكو گفت، و او را نام كردند [1و احمد بن حنبل را بگذاشت [
] را و ابى اسحق المؤيّد را، و فرمان داد، تا 4هللا المعتز [خويش را از مردمان بيعت بستد: محمد المنتصر را و ابى عبد ا

بهر شهرى خطبه بر نام ايشان كردند اندر اول ماه محرم سنه ست و ثلثين و مائتين.

ت سپاه او از يعقوب بن الّليث و  و كار صالح بن نصر به بست بزرگ شد بسالح و سپاه و خزينه و مردان، و همه قّو
و اين اندر ابتداء كار يعقوب بود، و مردمان بست اندر محرم سنه ثمان و ثلثين و مائتين صالح بن عّياران سيستان بود، 

] اول 6داد، باز سپاه بيرون كرد و بفرستاد بكش، [] را بيعت كردند و خراج بستدن گرفت و سپاه را روزى همى5نضر [
] آنجا برخاسته بودند، سپاه صالح آنجا آمد 7خريم [سپاهى كه بفرستاد اين بود كه محمد بن عبيد بن وهب و پسران حيان

و ايشان هزيمت كردند و از پس ايشان برفتند و بگرفتندشان و ستور و سالح ايشان بنزديك صالح بردند و پسران حبان 
ند حريم را بگذاشتند، و محمد بن عبيد را محبوس كرد، و محمد اندر حبس فرمان يافت، و پسران حبان را چون باز گشت

براه كش، فرستاد تا بكشتند. باز عمار الخارجى بناحيت كش بيرون آمد با گروهى از خوارج، صالح بن نضر كثير بن رقاد را 
و يعقوب

__________________________________________________

زمان حبس بوده است؟است يعنى رها كرد، و در تواريخ معلوم نيست احمد حنبل تا اين» باز داشت«] بگذاشت ضد 1[

يعنى سنى) نام كردند و در تواريخ نيز آمده كه متوكل را (خليفه - مراد آنست كه متوكل را (اهل سنت-] اصل: و اهل2[
سنى) لقب دادند و نيز ممكنست (اهل سنت) فاعل جمله باشد.

ء جعله طريا (المنجد). يعنى: تازه كننده اسالم.] طّرى الشي3[

بود.» ترزمع«] در اصل 4[

با ضاد معجمه صحيح باشد.» نضر«] كذا فى االصل ... و ظاهرا بطورى كه گذشت 5[

] كس و كش بكسر اول و تشديد ثانى، و در كتب عرب با سين ضبط شده. شهريست در ما وراء النهر و نيز يكى از 6[
كورهاى سيستان است كه قصبه آن كش نام داشته است. اصطخرى گويد:
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چاپ ليدن)252فرسنگ است بر كناره راه كرمان ... (ص 30سجستان (زرنج) بين كس و بين

تر حبان حريم نوشته است.] كذا .. و پائين7[

194کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ار بهزيمت برف1ابن الّليث را و درهم بن نضر [ ار، عّم ت از پيش ايشان، باز ] را از جمله سجزيان بفرستاد بحرب عّم
ابراهيم بن الحضين پسر خويش را محمد را بحرب صالح ابن نصر فرستاد به بست از سيستان نيمه شعبان سنه تسع و 

د آنجا شد و بزمين داو [ ] حرب كردند، و صالح بهزيمت شد و ياران او پراكنده شدند، و ابراهيم 2ثلثين و مائتين، محّم
ود بزينهار محمد ابراهيم قوسى آمد با گروهى بزرگ، و صالح بر راه كش با اندك مردم بن خالد كه صاحب شرط صالح ب

برفت و ديرگاه آنجا ببود تا گروهى از هزيمتيان برو جمع شدند، باز قصد بست كرد و بشد تا ماهياباد، و خبر به بست 
د بن رسيد، محمد بن ابراهيم با گروهى بيرون آمد و حربى سخت بكردند و از دو گروه مردم بسيار كشته شد آخر محّم

]، و صالح او را بگذاشت بحصار اندر، و خود برفت و كسى ابراهيم القوسى به بست اندر شد و قلعه حصار [گرفت
] فرود آمد و ابراهيم القوسى خبر يافت و اندر وقت 3ندانست كه كجا شد و براه بيابان بسيستان آمد و ناگاه بسيسكر [

] فرود آمد آنجا حربى صعب بكردند و بسيار مردم از دو گروه كشته شد روز چهار شنبه 4و بدر آكار [برنشست با سپاه 
ده روز مانده از ذى الحجه سنة تسع و ثلثين و مائتين، [و] ابراهيم قوسى باز گشت و بدار االماره فرود آمد و صالح 

] و حامد بن 1] با او، و درهم بن نضر [5و على [بشب بشهر اندر آمد، و يعقوب بن الليث و دو براد [ر] او عمرو 
]6عمرو كه سر [؟] ياوك [

__________________________________________________

اند. ولى در متن اصطخرى درهم بن الحسين و درهم بن النضر ] اين شخص را در اكثر نسخ درهم بن الحسين نوشته1[
).246اصطخرى ص ) (21ص 7يادداشت شده است. (كامل ج 

] كذا .. و ظاهرا. زمين داور.2[

لست كه ديده ميشود .. و بايد همان باشد كه: بسكو3[ لشكر، باختالف آمده است.- بسكر- ] اين نام بار اّو

هاى شهر زرنج بوده است. پسر وصيف گويد: در آكار تن او سر او باب طعام.] يكى از دروازه4[
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بودند: يعقوب و عمرو و طاهر و على فرزندان ليث، و طاهر در جنگى كه بر در بست  ] اصطخرى گويد: چهار برادر5[
چاپ ليدن).- 245كردند كشته شد .. الخ (ص 

سربابك) هم نوشته شده است و (سرباتك) با باء موحده و تاء -سرباتك-] كذا بى نقطه و در صفحات بعد (سربانك6[
معارف): يكى از ناوكيان با لشكرى ناوكى، نام او احمد توانگر قصد قصبه 68مثناه زيادتر است (؟) تاريخ بيهق (خطى ص

(بيهق) كرد. فى شهور ست و تسعين و ثلثمائه.

195کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

الح بيرون آمد و شيعت او كه گفتندى و عيّاران سيستان با ايشان [و] بسراى عبد اهللا بن القاسم فرود آمدند، به امداد ص
اندر سيستان بود با او جمع شدند و بسيار مردم آنجا جمع شد، و ابراهيم قوسى مشايخ و فقها را جمع كرد و سپاه خويش 

را سالح پوشيد پياده و سوار، و ابراهيم بن بشر بن فرقد را و شارك بن النضر را و عثمان بن عفان را نزديك صالح فرستاد  
] تا اينجا بچه شغل آمد؟ پس برفتند و سالم كردند و بپرسيدند. صالح گفت من اينجا بحرب خوارج آمدم 1[كه برسيد 

] با سپاه و 2امروز تا فردا بروم و ميان من و ابراهيم قوسى حرب نيست، مشايخ برين سخن برگشتند و صالح برنشست [
پارگين خشك بود، تا او به پارگين اندر آمد، سپاه ] بيرون آمد و 5] بپارگين [4] خويش و براه سه لشكر [3ت غ [

] در طعام سالح پوشيده ايستاده بودند، چون صالح را با سپاه ديدند بشارستان اندر شدند و در 6ابراهيم قوسى بر كوره [
اندر بستند و مهتر ايشان عبيد الكشى

__________________________________________________

با باء فارسى صحيح باشد زيرا در سطر بعد مينويسد: » پرسيد«پرسيد، هر دو معنى ميدهد ولى اينجا بايد و- ] برسيد1[
سالم كردند و بپرسيدند ... و اگر از رسيدن بودى: بر رسيد، نوشتى

] برنشست، يعنى سوار شد.2[

] كذا ... و ظاهرا، تبع.3[

اين كتاب باين محل اشاره كرده است.زيرا قبال در -] كذا ... و ظاهرا: سر لشكر4[

] پارگين بقول صاحب برهان گويست كه آبهاى كثيف و چركين همچو زير آب حمام و مطبخ و امثال آن بدانجا رود. 5[
ولى در اين جا بمعنى خندق شهر آمده است و فرخى هم بدين معنى آورده است آنجا كه گويد:

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



ر بود            در حصارى گرد او از ژرف دريا پارگيندشمن از شمشير او ايمن نباشد و 

و منوچهرى بمعنى اول و دوم آورده است كه گويد:

مال تو از شهريار شهرياران گرد گشت            ور نه اندر رى تو سرگين چيده از پارگين

) و از اين مثالها و 144توحيد چاپ پطرزبورغ ص و مثلى فارسى هم هست كه گويند: آب گرمابه پارگين را شايد. (اسرار ال
شواهد پيداست كه پارگين بهر دو معنى آمده است.

] كوره بقول صاحب برهان زمينى است كه آنرا سيالب كنده باشد و بدان سبب كودها در آن بهمرسيده و پر گل و الى 6[
باشد و بدين معنى با مترادف بودن با دروازه دور بنظر ميرسد.

196کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] و عيّاران فرود آمدند و بباره 1بود، و پس چون صالح چنان ديد بدر شارستان فرا شد، ساعتى [بود] حامد سرباوك [
او بيرون شدند و در شارستان باز  ] بن مالك كه اكنون خانست بر شدند و از در سراى 2برشدند و ببام سراى حيك [

كردند، و چندين مردم آنجا بكشتند، و ياران صالح بشارستان اندر شدند و بسيار مردم اندر يك ساعت از آن ابراهيم 
القوسى بكشتند، و ابراهيم را ازين هيچ خبر نبود، چون خبر يافت ساعتى بر نشست و بدر پارس بيرون شد و سوى در 

برفت و شارستان خالى كرد، صالح بدار اإلماره اندر شد و فرود آمد و زان چيزى كه ابراهيم القوسى ] بهزيمت 3عنجره [
ه سنه تسع و ثلثين و مائتين، و ابراهيم  را ساخته بودند چاشت خوردند، و اين روز پنجشنبه بود نه روز باقى از ذى الحّج

ار الخارجى فرود آمد، و عمّ  ]  4ار با او ساخته بود، كه صالح باز سپاه بفرستاد بحوربندان [القوسى برفت نزديكان سپاه عّم
كه خزينه ابراهيم برگيرند و زندانها بشكنند، چون چنين كرد، مردم و عام شهر جمع شدند و خواستند كه او را و سپاه او را 

ه فرود آمد و خواست كه ] شد بسراى ابراهيم القوسى، و بدار االمار 5همه بكشتندى، صالح ترسيده باز گشت و نيارست [
آن شب از شهر بگريزد ز آنچه از مردم عام اين شهر ديد، باز گروهى مردم او را گفتند نزديك عثمان بن عفان بايد شد تا 

] و نزديك عثمان شد، عثمان او را گفت اين نبايست كرد، صالح7] چه گويد، بامداد برنشست [6او را [

__________________________________________________

.194) ص 6] رجوع شود بحاشيه (1[
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] كذا؟ .. و حيك نام ديده نشده است.2[

غنجره هر دو ضبط شده است.- ] عنجره3[

هاى زرنج يا در خود ربض شهر كه ابراهيم ابن حصين قوسى امير ] اصل: بى نقطه ظاهرا نام جائى بوده است در نزديكى4[
).190- 191بود و دار االماره و ارگ را نشستن جاى پسر خويش قرار داده بود. (رك ص: سيستان در آنجا منزل كرده

جحد از باب يارستن است مضارع آن يارد و نفى آن نيارد و اسامى مصدر آن پاره و يارگى و -] نيارست، بفتح راء5[
يارائى.

] كذا ... و ظاهرا: تا او ترا چه گويد.6[

] برنشست يعنى سوار شد.7[

197کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و من چنان دانستم كه تو مرا اندرين - عشان را-اندگفت من بطلب خون برادر خويش آمدم كه برادر مرا خوارج كشته
] 1رط [يارى كنى، عثمان خاموش گشت، صالح از آنجا بيرون آمد و فرمان داد تا سراى بهلول بن معن كه صاحب ش

ابراهيم قوسى بود غارت كردند، و صالح آن روز سپاه خويش عرض كرد چهار هزار مرد بود سوار و پياده، ابراهيم بن 
] را بدر 2الحضين باز آمد و عمار خارجى بيارى او با او، خبر بصالح رسيد يعقوب ليث را بدر آكار فرستاد و سرباتك [

علمهاء سياه، و علم خوارج سپيد بود، چون مردم خاص و عام آن علمهاء سپيد ] و عقيل اشعث را بدر كركوى، با 3ميا [
بديدند، بسبب خوارج يارى صالح كردند و حربى صعب كردند و بسيار مرد از هر دو گروه كشته شدند، آخر عماد حماد 

د سوى طاهر بن عبد اهللا ] و ابراهيم بن الحضين القوسى بهزيمت بازگشتند و كار صالح قوى گشت، و ابراهيم نامه كر 4[
بخراسان و زو سپاه خواست، و طاهر بفرستاد، چون حال برين جمله بود، صالح سراى ابراهيم القوسى و سراى حمدان 

] كه او را كلوك گفتندى غارت كرد و مال ايشان برگرفت، و خوارج گرد شهر فروگرفتند كه كسى نه بيرون توانست 5يحيى [
، يعقوب ليث بتاختن خوارج شد، خلقى كشته شدند و روز و شب يعقوب حرب بايستى كرد، و شد و نه درون توانست آمد

ابراهيم القوسى سوى پسر ببست جمازه فرستاد كه مرا سپاه فرست، و محمد ابراهيم آنجا سپاهى جمع كرد از زمين داور، و 
بسالح آباد كردشان و بفرستاد، چون بنزديك

__________________________________________________
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] صاحب شرطه، بضم اول و فتح ثانى و سكون طاء مهمله، يعنى رئيس نظميه و الشرطى و الشرطى واحد الشرط و هم 1[
طائفة من خيار اعيان الوالة و رؤساء الضابطه و رجالها (المنجد) قال االصمعى سمى الشرط النهم جعلوا ال نفسهم عالمة 

وا (صحاح اللغة).يعرفون بها الواحد شر  طه و شرطى و قال ابو عبيده: سمو شرطا النهم اعّد

آورده است بدون نقطه چنانكه گذشت.» سرباوك«] كذا ... و دو نقطه روى تاء بعد الحاق شده و قبال 2[

ضبط شده است.» ميتا«خطى كه ترجمه اصطخرى است » جهان نامه«آورده و در » مينا«] كذا .. و اصطخرى آنرا 3[

] كذا .. ظ: عمار حماد، كه همان عمار خارجى باشد.4[

] كذا ... و شايد، يحيى،5[

198کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] سوى سيستان آمدند مهتر ايشان را خواشى گفتندى، با مردى سيصد بنزديك صالح آمد، چون مهترشان برگشت ديگر [ان
عثمان بن عفان نامه نبشت سوى محمد بن ابراهيم القوسى به بست، كه برخيز و اينجا آى، ناگاه بست بازگشتند، باز 

محمد از بست بتاختن با سپاهى ساخته بيامد، بشب اندر راه گم كرد، بامداد بنزديك شهر آمدند، خبر بشهر رسيد، يعقوب 
د 2] بدروازه نكران [1ليث و حامد سرياوك [ ] 3بن ابراهيم القوسى، و صالح با خواصكان [] بيرون شدند بحرب محّم

] و حربى صعب بكردند و بسيار مردم كشته شد از هر دو گروه، آخر محمد ابراهيم 4خويش بكمين اندر شد بمينوحنف [
] شد نزديك پدر، و ديگر روز صالح فرمان داد كه سراى محمد بن ابراهيم قوسى را و 5بهزيمت شد و برفت و بهيسون [

] و عيّاران سيستان گفتند حرب ما همى كنيم و شهر آنجاست و 1او غارت كنند، پس يعقوب ليث و سرياوك [آن خواص 
ايشان گفتند كه او كه باشد كه -] را تقويت ميكنيم، و صالح را اصل از سيستان بود اما به بست بزرك شده بود6ما اين [

بدو رسيد و اكنون باز نو غارت خواهد كرد! بست را و او را خود تا اكنون دو بار هزار هزار درم از غارت بزرگان سيستان 
چه خطر باشد؟ بى حميتى باشد اگر وى اين مالها از اينجا ببرد، [و] خالف آوردند، و هر چه مردم سكزى بود بر نشستند 

]7و بدر عنجره [

__________________________________________________

] كذا بى نقطه.1[
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چه غير ازين دروازه كه اصطخرى آنرا يكى از ابواب زرنج شمرده درى ديگر كه به » رودگران«كذا .. و شايد ] 2[
شبيه باشد ديده نشد.» نكران«

باشد كه جمع خاص و بمعنى خواص است، مگر بقاعده جمع بندى فارسى بر » خاصگان«] كذا ... و ظاهرا بايستى 3[
ها، خواص را بر خواصگان جمع بسته باشد؟جموع عربى از قبيل ملوكان و عجايب

] اين محل بنظر نرسيد و ظاهرا محلى در حوالى زرنج بوده است.4[

] درين كتاب از رساتيق سيستان شمرده شده است.5[

چه، اين را هر گاه ضمير آن بصالح باز گردد درست نيست چه ضمير » مادين را تقويت هميكنيم«] كذا ... و ظاهرا 6[
پيدا نيست و بدين قراين » اين«بذوى العقول باز نگردد مگر نادر و بجاى خاص و مرجعى ديگر هم براى ضمير اين و آن
باشد. و يا عبارت ناتمام است.» دين«بايستى 

] غنجره هم بنظر رسيده است.7[

199کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و هر چه از بست بود با صالح ببودند. چون صالح چنان ديد دانست كه او را هيچ نيايد لشگرگاه كردند و فرود آمدند، 
بشب اندر بنه بر بست و نامه كرد به بست سوى مالك بن مردويه كه خليفت او بود آنجا كه من بخواهم آمد و حال چنين 

] 1يرون شد، يعقوب ليث و سرباتك [پيش آمدست، او بتاختن با سوارى پانصد بيامد، چون بنزديك شهر [برسيد] صالح ب
بتاختن از پس او بشدند و حربى صعب كردند و مالك را بكشتند و خزينه و بار و بنه [او] همه بگرفتند و همه وجوه سپاه 
او را بكشتند، و عام را سالح و كاالى بستدند، و صالح با اندك مردم بهزيمت به بست شد، پس يعقوب همچنان بتاختن 

] او را دريافتند و آنجا مردم بر صالح جمع شد و حربى صعب كردند و اندران 2بن النضر بشد بنوقان [از پس صالح
برادر يعقوب. روز آدينه سه روز مانده از جمادى االخر سنه اربع و اربعين و مائتين و گور -معركه طاهر بن الّليث كشته شد

شد چنانكه او را بهيچ جاى باز نيافتند، و سپاه سيستان باز ] است، و صالح بهزيمت رفت و نهان3او اكنون بكرمتى [
آمدند، و درهم بن النصر را بيعت كردند سپاه سيستان هم اندرين وقعت اندر آخر جمادى [اآلخر] سنه اربع و اربعين و 

ان او، و [درهم ] سپاه ساالر وى كشتند و حربها همى كردند بر خوارج و مخالف4مائتين، و يعقوب ليث و حامد سربابك [
بن النضر] حفص بن اسماعيل بن الفضل را امير شرط كرد و محمد بن ابراهيم بن الحضين القوسى بهيسون فرمان يافت و 

]، بگردن مردان بقصبه آوردند دو روز از جميد االولى سنه اربع و اربعين و مائتين مانده اندر واليت درهم 5او را بر جنازه [
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ون مردى و شجاعت يعقوب بن الّليث و شكوه او اندر دل مردمان بديد، ترسان شد و اندر سراى بن النضر، باز درهم چ
قرار گرفت كه من بيمارم، يعقوب

__________________________________________________

] در اينجا اين اسم بهمين امال و با نقطه ضبط شده است.1[

اين كتاب از رساتيق سيستان شمرده شده است و بالجمله ربطى به نوقان طوس باشد كه در آغاز» نوق«] شايد همان 2[
ندارد. نوقات هم بقول ياقوت از محالت زرنگ است.

در » كرمتى«] كرمنى هم خوانده ميشود. اين محل بنظر نرسيده، ليكن از قرينه كه جنگ در راه بست روى داده بايستى 3[
حوالى بست باشد.

نقطه است.] در اصل پاك بى 4[

و الجنازه ايضا الميت (المنجد) در اينجا بمعنى اول آورده است.- ] الجنازه، (بفتح جيم يا كسر)، السرير جمع جنائز5[

200کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

خويش را فرمان داد كه يعقوب را ] كرد. درهم سپاه1بر نشست، كه بر بايد نشست و بيرون آى، پادشاه نيمروز نتوانست [
] و بسيار مردم بكشت و ديگر گريزان گشتند، و درهم 2بكشند، يعقوب چون نگاه كرد و آن بديد هم آنجا حمله آوردند [

بن نضر را اسير كرد و از خانه به بيرون آورد و محبوس كرد، و بيعت كردند مردمان سيستان يعقوب بن الّليث را روز شنبه 
مانده از محرم سنه سبع و اربعين و مائتين.پنج روز 

اخبار ملك الدنيا صاحب القران ابى يوسف يعقوب بن الليث

] نسبت او: يعقوب بن اللّيث بن المعدل بن حاتم بن ماهان بن كيخسرو 3و نسبت او و ياد كردن بزرگى كه او را بود اما [
] بن انو شروان بن قباد بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور 4ان [ابن اردشير بن قباد بن خسرو اپرويز بن هرمزد ابن خسرو 

] شاپور بن شاپور5بن بردحور بن [

__________________________________________________
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يعقوب بر نشست و پيام داد درهم را  «] ظاهرا اينجا چيزى افتاده است و عبارت پريشيده، شايد اصل شبيه بدين بوده: 1[
و اگر اصل غير از اين هم باشد بهمين معانى ...» بايد نشست و بيرون آى كه با بيمارى پادشاهى نيمروز نتوانى كرد كه بر

بايد كه باشد، چه بدون اينكه از طرف يعقوب تعرض و خشونتى در كالم رفته باشد مطلب بعد كه ميگويد: درهم سپاه 
بود و ناگزير بايستى از سوى يعقوب خشونتى رفته باشد.خويش را بكشتن يعقوب فرمان داد ... معقول نخواهد

] كذا ... ظ: آورد2[

] اينجا مقابل سر فصل در حاشيه اين دو شعر با اين تاريخ بخطى بالنسبه خوش بين ثلث و نسخ نوشته شده است:3[

ورد الكتاب من الحبيب بانه            سيزورنى فاستعبرت اجفانى

نجم السرور على حتى انه            من فرط شدة فرحتى ابكانى

م864محرم فى 8

».خسرو انوشروان بن«] كذا ... و ظاهرا 4[

(آثار الباقيه ص » يزدجرد بن بهرام بن شاپور«و ابو ريحان در اينجا يك نام افزوده: » يزدجرد«] كذا ... و الظاهر 5[
).103روايت كرده است (التنبيه ص: ) ولى مسعودى روايت متن را 132

201کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] هرمز البطل بن شاپور ابن اردشير بن بابك بن ساسان بن بابك بن 1ذى االكتاف بن هرمز بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن [
] 3بن [-عم كيخسرو بن سياوش- الملك بن لهراسب] الملك بن اسفنديار الشديد بن يستاسف 2ساسان بن بهمن [

] بن كى ابيكه بن كى منوش بن نوذر بن منوش بن منوشرود بن 5] بن كيقباد بن كيفشين [4لهراسب بن آهو جنك [
] بن جمشيد6منوشجهر بن نروسنج بن ايرج بن افريدون بن ابتيان [

__________________________________________________

) (التنبيه: 835-833ص 2-1آورده (طبرى » بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز«] طبرى و مسعودى و ابو ريحان: 1[
).123) (آثار الباقيه: 103

است.» نهمى«] در اصل 2[
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چنانكه در متن چاپى بين دو فاصل قرار داده شده وصف لهراسبست نه جزء سلسله » عم كيخسرو بن سياوش] «3[
بعد سياوش در اصل نسخه زايد باشد، و كلمه لهراسب دوم را براى گزارش دنباله نسبت تكرار كرده » بن«هرا نسب. و ظا

است چه لهراسب بن لهراسب شنيده نشده است.

] ظ:4[

: كى لهراسف بن كى اوجى بن كيمنوش بن كيفاشين بن كيسه (كى ابيه و كى اپيوه 617ص 2-1مصحف كيوجى طبرى 
اپيوه پسر كواد پيسين پسر كى): لهراسب پسر اوزاو پسر مانوس پسر كى28فقره 31رو. (بندهشن فصل پهلوى) جد كيخس

لهراسب بن كيوجى بن كيمنس بن كيقباد. مسعودى در مروج الذهب: كى»: 104آثار الباقيه ص ) «224يشتها ص 2(
چاپ مصر) و فردوسى گويد:98لهراسب بن قنوح (ظ قيوج) بن كيمس بن كيناسس بن كيناسه بن كيقباد، (ص 

نبيره جهاندار هوشنك هست            همان راد و بينا دل و پاكدست

ز تخم پشين است و از كيقباد            دلى پر ز دانش سرى پر زداد

)124ص 2(شاهنامه چاپ بمبى ج 

كيقباد بن «ابو ريحان نسبت كيقباد را چنين آورده: -ه است] در متن (كيقباد بن كيفشين) با حذف نقطه فاضبط شد5[
و طبرى گويد:104ص » زغ بن نوذكا بن ماليثو بن نوذر بن منوشجهر

كيقباد از فرزندان منوچهر بود. و فردوسى انساب حشو را افكنده جد معروف را آورده است و گويد:«

فّر و برز است و با رسم و دادز تخم فرويدون يل كيقباد            كه با 

)124ص 2(شاهنامه ج 

خوانده ميشود و اصل پهلوى -] در متن هم شبيه به (ابليان) با تشديد الم و هم شبيه به (ابتيان) بجاى الم تاء قرشت6[
(اتبينان) بتقديم تاء مضموم بر پاء فارسى با الف و نون نسبت است

202خ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاري

] ابن كيومرث. و اين اول 4] بن سيامك بن موسى [3] بن اوشهنج بن فراوك [2] بن ابحهر [1الملك بن بحوجهان [
بيعت بود كه يعقوب را كردند به امارت و حامد بن عمر سر باتك با همه سپاه در بيعت او آمدند، و يعقوب اميرى شرط 
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ك چندى ببود و حرب خوارج همى كرد هر روز يعقوب، [تا] درهم بن نضر از حبس يعقوب حفص بن اسماعيل را داد، ي
بگريخت و نزديك سربانك شد بكالشير و سراى سربابك آنجا بود، پس درهم و سربابك سر يكى كردند و خواستند كه بر 

كه پيش او آمد سر باتك بود يعقوب شهر بگيرند، يعقوب بر نشست و آنجا شد و محمد بن رامش با او، و نخستين كسى  
شمشير كشيده پيش آمد، محمد بن رامش با او بيرون شد و سربا [؟] ك را بكشت و سپاه او هزيمت شد، يعقوب همه را 
بگرفت و اسير كرد و سالح و ستور و مال سر بابك برگرفت و مظفر بدار اإلماره بازگشت، و كار سيستان برو راست شد، 

ند و بنواخت و اسيران را بيرون گذاشت و خلعت داد و سوگند و عهدها برگرفت [و] باز همه دل پس همه مردمان را بخوا
ار خارجى كس فرستاد و بگفت كه شما اين شغل كه همى بسر [با او] يكى بكردند و سپاه را روزى داد و سوى عّم

__________________________________________________

يدون بن اثفيان گاو بن اثفيان نيكاو بن اثفيان بن شهركاو بن اثفيان اخنبكاو بن اثفيان اسبيدكاو بن افر «[ ()] ابو ريحان: 
) ولى مسعودى انساب حشو را 104آورده (آثار الباقيه ص » اثفيان ديزه كاو بن اثفيان نيكاو بن نيفروش بن جم الملك

) فردوسى فريدون را فرزند آبتين و از 96الذهب ج اول ص آورده (مروج» افريدون بن اثفيان بن جمشيد المالك«انداخته 
) در ترجمه طبرى هم آبتين نوشته شده 12ص 1تخمه تهمورث شمرده و نسبت وى را بجمشيد نداده است (شاهنامه ج 
و بين آبتين و ابتيان متن و اثفيان البيرونى و اتپين پهلوى تفاوتى نيست.

جم بن «و البيرونى » جمشيد الملك بن نونجهان بن اينجد بن اوشهنك«شته است: ] ص: و يونجهان. در آغاز كتاب نو 1[
و فردوسى اين نام را ترك كرده جم » انو جهان«) و مسعودى 103-ضبط كرده (آثار ص» ويجهان بن اينكهد بن اوشهنك

).4است (رجوع شود صفحه دوم حاشيه » و يونگهان«را پسر تهمورث ضبط كرده است و در اوستا 

ضبط نموده است و در اصل متن بدون نقطه نوشته شده است.» اينكهد«] اين نام همان است كه البيرونى 2[

4ح 2] رجوع شود ص 3[

)6ح 2] ص. ميشى (رك ص 4[

203کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:
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اهللا مردى بود كه هرگز قصد اين شهر نكرد و هيچ مردم سكزى را نيازرد، بر اصحاب بر ديد بدان بود كه حمزة بن عبد 
سلطان بيرون آمده بود كه شما همى بيداد كنيد، و رعيت سيستان ازو بسالمت بودند، واليت غربا داشتند و مردمان 

] بدار 1وف و عزانشان [بودند بسبب خالف او، و پس از آن بروزگار بو اسحق و با عسيستان اندر ضمن سالمت مى
الكفر بود، اكنون حال بر ديگرگون شد، اگر بايد كه سالمت يابى امير المؤمنينى از سر دور كن و برخيز با سپاه خويش 
دست با ما يكى كن كه ما باعتقاد نيكو برخاستيم كه سيستان نيز فراكس ندهيم، و اگر خداى تعالى نصرت كند بواليت 

چه توانيم، و اگر اينت خوش نيايد بسيستان كسى را ميازار و بر همان سنت كه اسالف خوارج رفتند سيستان اندر فزائيم آن
اج [ ار پيغام باز داد كه تا نگاه كنيم اما ترا بيش نيازاريم و كسان ترا، پس يعقوب ليث خّر ] بيرون كرد [و] 2همى رو. عّم

او محمد بن جعفر المنتصر باللَّه بكشت، و خالفت متوكل پانزده واليتها بداد و ديوان بنهاد. و المتوكل على اهللا را پسر
سال كم دو ماه بود، و منتصر را هم اندر آن روز بيعت كردند و آن روز پنجشنبه بود هفتم از شوال سنة سبع و اربعين و 

مائتين.

(نشستن المنتصر بالّله بخالفت)

خالفت منتصر را شد و اندر خالفت او كارى نرفت كه ياد كردن آن و برادر او معتز و مؤيّد هر دو بيعت كردند او را و 
واجب كند، و المنتصر بالّله بن المتوكل على اهللا فرمان يافت اندر ماه ربيع االخر سنة ثمان و اربعين و مائتين، شش ماه 

المستعين بالّله نام بود و خالفت كرد و پسر خويش را پيش از مرگ خود وليعهد كرد احمد بن محمد بن جعفر را [و او را] 
هم بدين تاريخ نشست كه فرمان يافت پدر.

__________________________________________________

و واو زايد است.» غزاتشان«] كذا .. و ظاهرا 1[

ج: للمتصرف و هو يعرف موالج االمور و مخارجها و مواردها و مصادرها (2[ اج و الّ اساس ] اصل: خراج. فالن خّر
البالغه).
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(نشستن المستعين بالّله بخالفت)

و مستعين، طاهر بن عبد اهللا را بر خراسان بداشت، پس چون كار يعقوب بسيستان قرار گرفت عمرو را بر سيستان خليفت  
و خود برفت، و صالح بن النضر بن بست قوى گشته بود، بحرب او شد كرد و عزيز بن عبد اهللا مرزبان را امير شرط كرد
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اندر جمادى االخر سنة ثمان و اربعين و مائتين، و حربهاء بسيار ميان ايشان برفت، پس صالح بن النضر به شب بگريخت 
ب بدر آكار اندر و بست به يعقوب بگذاشت و خود با سپاه براه بيابان بسيستان آمد و هيچكسى را خبر نبود تا در ش

آمد، اندر رجب سنة ثمان و اربعين و مائتين، مردمان چنان دانستند كه يعقوبست كه از بست باز آمد، عمرو تا بدانست كه 
حال چيست مردم پراكنده بودند و شب بود، بيش از آن نرسيد كه خانه حصار گرفت اندر كوى گوشه، صالح پيرامن خانه 

رون آورد و عزيز بن عبد اهللا و داود را برادر او را باز گرفت، و يعقوب بر اثر او آمده بود بگرفت و عمرو را از حصار بي
ديگر روز كه اين كرده بود، پس لشگر فرود آمد و صالح مينوحنف حصار گرفت، و پيرامن خويش كنده كرد، و يعقوب 

صالح بهزيمت رفت و يعقوب همه مال و سالح بحرب آمد روز شنبه پنج روز رفته از شعبان سنه ثمان و اربعين و مائتين و
و ستوران سپاه او بگرفت و عمرو و عزيز و داود را خالص كرد، باز آن اسيران را هر كسى را چيزى بداد و بگذاشت و 
خداى را شكر كرد برين ظفر و باز يافتن برادر زنده، و پنجاه هزار درم بدرويشان داد، پس چون بزرگى يعقوب پيدا گشتن  

فت و ايزد تعالى فتحها همى كرد، از هر را بر خوارج دوستى بوده بود.گر 

قصه ازهر

] بن يحيى بن زهير بن فرقد بن سليمان بن ماهان بن كيخسرو ابن اردشير بن قباد بن خسرو ابرويز الملك، پس از 1ازهر [
هر نامها كرد سوى بزرگان خوارج

__________________________________________________

).68] قابوس نامه (از هرخر) آورده است (چاپ آقاى نفيسى ص 1[

205کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و ايشان را بنواختن و نيكوئى گفتن ترغيب كرد، تا هزار مرد بيك راه بيامدند و يعقوب مهتران ايشان را خلعت داد و نيكوئى  
] سرهنگ است امير كنم و هر كه يك سوارست سرهنگ كنم و هر چه پياده است شما را سوار  گفت كه از شما [هر كه

] با او آرام گرفتند و يك چند بسيستان ببود، پس ابو زايم، [پس آن مردمكنم و هر چه پس از آن هنر بينم جاه و قدر اف
الطّيب طاهر ابن عبد اهللا بنشابور فرمان يافت روز دوشنبه هشت روز باقى از رجب سنة ثمان و اربعون و مائتين [و] 

بيشتر نزديك يعقوب آمدن گرفتند، المستعين باللَّه خراسان محمد بن طاهر بن عبد اهللا را داد و عهد نامه فرستاد، و خوارج
باز يعقوب عزيز بن عبد اهللا را بر سيستان خليفت كرد، يعقوب با دو هزار سوار ساخته به بست تاختن كرد، صالح بدانست 

] و بنه او برگرفت و بسيستان باز آمد روز شنبه شش روز گذشته از رمضان 1و بگريخت و نزديك زنبيل شد، يعقوب تغل [
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الخارجى بدر طعام تاختن آورد، يعقوب خبر يافت بيرون شد و حرب كرد و -اربعين و مائتين، [باز] اسدويهسنه تسع و
] بست شد و عزيز بن عبد اهللا را خليفت  اسد وى را بكشت و سر [او] بقصبه آورد و برادر كرد، باز ديگر راه بتاختن [به

حجه سنه تسع و اربعين و مائتين، و ببست اندر شد با دو هزار كرد بر سيستان روز پنج شنبه هفت روز گذشته از ذى ال
سوار و بدر ميركان فرود آمد و صالح با لشگرى انبوه بيرون رفت و خواست كه بگريزد، بنزديك رخد يعقوب فرا او رسيد و 

بسيار، چون كار بر ] چنان نديده بود، و زنبيل بيارى صالح فرا رسيد با لشگر انبوه و پيالنحربى كردند كه هرگز [كس
يعقوب سخت شد پنجاه سوار برگزيد از ميانه لشگر و خود با ايشان بيرون شد و حمله اندر آورد و زنبيل را بيفكند و 

بكشت و همه سپاه هزيمت كردند، يعقوب و ياران شمشير اندر نهادند تا بر يكجا شش هزار مرد بكشتند و سى هزار مرد 
] و تركى 2ب گران بها آن روز بدست آمد يعقوب را دون اشتر و استر و خر و اسبان پاالنى [اسير گرفتند و چهار هزار اس

و درم و دينار و پيالن، و خيرك را كه غالم [و] حاجب صالح بن النضر بود اسير گرفتند، و همه ياران صالح

__________________________________________________

يعنى بار و بنه.» ل و بنهثق«] كذا ... و ظاهرا 1[

درست است.» پاالنى«بدون نقطه است و ظاهرا » ] در اصل االنى2[
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] تخت 1بزنهار يعقوب آمدند، صالح با پنج سوار بهزيمت شد و برادر زنبيل بزنهار يعقوب آمد و همه قرابتان او بر [
نبيل و خزينه او، و سالح افزونى و مال كه بدست آمده بود و سرهاء كشتگان بكشتى بسيستان فرستاد، دويست و سيمين ز 

] او 3] را با فوجى سوار بر اثر صالح بن النضر بفرستاد تا ببول بحد و الشان [2اند كشتى بار بود، و شاهين بن روسن [
] برادر 4يعقوب او را با آن اسيران همه بسيستان آورد و احربنى [را اندر يافتند و بند كرده بپيش يعقوب آوردند، پس

زنبيل و قرابتان اوى كه بزنهار آمده بودند همه را با خويشتن بياورد و پيالن آنجا بگذاشت گفت مرا پيل نبايد كه ايشان 
ل بود بواليت رخد فرستاد، و صالح همايون نباشند كه ايزد تعالى ابرهه را بپيل ياد كرد، پس صالح بن الحجر كه ابن عم زنبي

] يعقوب فرمان يافت پس هفده روز كه او را بسيستان آورد روز شنبه هفده روز گذشته از محرم سنه 5بن النضر اندر بند [
احدى و خمسين و مائتين.

ار خارجى رفتن يعقوب بحرب عّم

__________________________________________________

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



باء در اين كتاب مكرر آمده است.] بر بمعنى1[

».روشن«] كذا ... و ظاهرا 2[

والشتان بنظر نرسيد -را غالبا با و او مينويسد» پل«توضيح آنكه درين كتاب » بپول بحّد والشتان«] كذا ... و ظاهرا 3[
هقى هم دو اسم شبيه باين شمارد و در تاريخ بيجز اينكه در صفحه بعد والشتان را در رديف واليات بست و زمين داور مى

و » قصدار«و » مكران«كه در رديف » و الستان«كه بين هراة و غور است و ديگر » باشان«يكى -اسم ديده شده است
چاپ تهران) و تصور ميشود اسم متن با اين آخرى يكى باشد و از قرينه عبارت 294ضبط كرده (بيهقى ص » كيكانان«

هاى ان در ضمن آن قسمتى باشد بين مكران و سيستان و غزنه در مملكت سند كه در نقشهبيهقى بايستى والستان يا والشت
با طاء مهمله نويسند و اكنون جزء بلوچستان انگليس و ايالت غزنين افغانستان واقع شده است. در » طوران«قديم آنرا 

باب پول با واو بمعنى پل اسدى گويد:

جهان            درو عمر ما راه و ما كاروانچو پولى است زى آن جهان اين 

چو پولى است اين مرگ كانجام كار            برين پول دارند يكسر گذار

] كذا فى االصل ...4[

] در اصل (اندر شد يعقوب).5[

207کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ار سوى خلف بن اللّيث بن فرقد بن سليمان بن ماهان كه اميرى بست كرده بود، تا  و نامه نبشت پيش از رفتن بحرب عّم
چون حديث صالح بن حجر تمام گشت اينجا باز آمد، خلف را خليفت كرد بر شهر سيستان، و يعقوب برفت و عمار به 

نمونى كرد، چون فرا رسيد با سپاه مداد بود و شاهين ببتو راه راهنيشك بود با سپاهى فرود آمده و يعقوب به بتو رسيد با
ار ناساخته بودند، آنچه هزيمت توانستند رفت رفتند، ديگر كشته شدند، و عمار اندر معركه كشته شد روز  ساخته، سپاه عّم

ار را بشهر آوردند و بدر طعام بر باره شنبه دو شب مانده از جميدى االخر سنة احدى و خمسين و مائتين، و سر عّم
]، و خوارج همه دل شكسته شدند و بكوههاء سفزار رفتند و بدره 1نهادند و تن او بدر آكار نگونسار بياويختند [

هندقانان، و اندرين ميانه ببغداد فتنه افتاده بود ميان معتز و مستعين تا مستعين خويشتن خلع كرد و معتز را بيعت كردند و 
ه محرم سنه اثنى و خمسين و مائتين بود همه خاص نام او زبير بن جعفر بود، اندر سنه احدى و خمسين و مائتين چون غّر

] آمد، يعقوب بحرب او شد و او 3] ... بيرون [2و عام [در] بيعت معتز اندر آمدند. باز بسيستان بنواحى فراه و كوين [

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



ن سنة اثنى و خمسين و مائتين، و يعقوب روزگارى را اسير گرفت و بكشت و سرش بقصبه فرستاد روز آدينه اندر شعبا
بسيستان ببود، خبر آمد كه صالح بن حجر عاصى شد برخد، يعقوب بحرب صالح رفت روز دوشنبه و دو شب مانده از 

ذى الحجه سنة اثنى و خمسين و مائتين و خليفت كرد بر سيستان عزيز بن عبد اهللا را.

رفتن يعقوب بحرب صالح بن حجر

] بود هيچ خبر نداشت تا يعقوب پيرامن قلعه فرو گرفت4قلعة كوهژ [صالح ب

__________________________________________________

).247(ص » و كان للشراة رئيس يعرف بعمار بن ياسر«] اصطخرى عمار را پسر ياسر مينويسد 1[

ضبط كرده.» جوين«ه است و اصطخرى هم آنرا با جيم هم آورد» جوين«] كذا ... و شايد كوين باشد كه آنرا 2[

] از اينجا محققا نام شخصى افتاده است و در ساير تواريخ اين كس بنظر نرسيد.3[

) قلعتى بوده از قالع غزنين2] بيهقى چاپ طهران: كوهتيز و چاپ كلكته: كوهشير (ص: 4[

208کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

س چند روز حرب صعب كردند، چون صالح يقين شد كه قلعه بخواهد ستد، خويشتن را بكشت، و او را از قلعه فرو پ
] نشاند و 1افكندند، و قلعه بدادند و زنهار خواستند، و صالح را به بست آوردند و بگور كردند، يعقوب بقلعه استوارى [

] ة ثلث و خمسين و مائتين، پس از آنكه آن ناحيت را آرام داد، [بهباز بسيستان آمد چهار روز مانده از جميد االولى سن
ال بيستانيد، پس روزگارى بسيستان ببود، و قصد هرى كرد، روز شنبه يازده روز  2و الشان [ ] و زمين داور و زمين بست عّم

گذشته از شعبان سنة ثلث و خمسين و مائتين.

]3رفتن يعقوب بهراة و گرفتن هرى [

حسين بن عبد اهللا بن طاهر بود خليفت محمد بن طاهر، يعقوب بر سيستان داود بن عبد اهللا را خليفت كرد و امير هرى 
خود برفت و بهرى شد، حسين هرى حصار گرفت، و يعقوب آنجا فرود آمد و ديرگاه حرب كردند، آخر حصار بستد و 

سان بود، آمد بحرب يعقوب و بپوشنگ فرود آمد، و حسين را اسير گرفت، باز ابراهيم بن الياس بن اسد سپاه ساالر خرا
خبر بيعقوب رسيد، على بن اللّيث را برادر خويش را و محبوسان و بنه بهرى بگذاشت و خود برفت كه بپوشنگ شود [و] 
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يار از مردمان هرى را امان داد و ايمن كرد، تا دل برو بنهادند و بتاختن بپوشنگ شد و با ابراهيم بن الياس حرب كرد و بس
سپاه او بكشت و ديگر بهزيمت باز گشتند، و ابراهيم بهزيمت سوى محمد بن طاهر شد، و گفت با اين مرد بحرب هيچ 

نيايد، كه سپاهى

__________________________________________________

ن محمود از تكين آباد گرفته در [ ()] بر راه بست و اين قلعتست كه امراء محمد بن محمود ويرا بهوادارى امير مسعود ب
آن قلعت باز داشتند و هيچكدام ازين دو سه نام در كتب مسالك ديده نشد و (كوهژ) كه در اصل (كوهيژك) باشد بمعنى 

(كهك) بفارسى از دو امالى ديگر نزديكترست.

] استوار در اينجا، يعنى معتمد.1[

).206) ص (3(رجوع شود بحاشيه » و الستان«] كذا: و جاى ديگر 2[

] هراة، هرى، هراه هر سه لغت نام شهرى است از شهرهاى مشهور خراسان كه منسوب بدان را هروى و هراتى و هريوه 3[
خوانند.

209کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

حرب كنند، و دون شمشير زدن هيچ ] همى2نگرش [تكلف و بى]، و بى1هولناك دارد، و از كشتن هيج باك نميدارند [
اند، و بفرمان اويند، صواب آنست كه او را اند و خوارج با او همه يكى شدهكارى ندارند، گوئى كه از مادر حرب را زاده

ست و شاه فنن [ د] آن 3استمالت كرده آيد تا شر او و آن خوارج بدو دفع باشد، و مردى جّد ] و غازى طبع، پس [محّم
رسوالن و نامه فرستاد و هديّها، و منشور سيستان و كابل و كرمان و پارس او را خلعت فرستاد، و يعقوب آرام  چون بشنيد،

گرفت و قصد باز گشتن كرد، و نامه فرستاد سوى عثمان بن عفان، فرمان داد بخطبه و نماز او را، تا عثمان سه آدينه 
بودند ايشان را بكشت و مالهاء ايشان برگرفت، پس شعرا او را خطبه كرد، يعقوب فرا رسيد و بعضى از خوارج كه مانده

شعر گفتندى بتازى:

(شعر)

قد اكرم اهللا اهل المصر و البلد            بملك يعقوب ذى األفضال و العدد

]            ستر من اهللا فى األمصار و البلد4قد آمن الّناس بخواه و غرته [
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شعر بر خواندند او عالم نبود در نيافت، محمد بن وصيف حاضر بود و دبير رسايل او بود و ادب نيكو دانست چون اين
و بدان روزگار نامه پارسى نبود، پس يعقوب گفت: چيزى كه من اندر نيايم چرا بايد گفت؟ محمد وصيف پس شعر پارسى  

گفتن

__________________________________________________

] ازين عبارت سخن بخارائيان در جنگ با روس بياد ميايد!1[

مالحظه، اين لغت مكرر آمده است.يعنى بى-نگرش] بى2[

بمعنى شاخ درختى است كه راست برآمده باشد و » فنن«بوده است، زيرا » شاه منش«يا » شاه فنون«] كذا ... و شايد 3[
معنى در اينجا مناسبت ندارد.جمع آن افنان و جمع جمع افانين است، و اين

] كذا ...4[

210کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] 1گرفت. و اول شعر پارسى اندر عجم او گفت، و پيش ازو كسى نگفته بود كه تا پارسيان بودند سخن پيش ايشان برود [
خسروانى، و چون عجم بر كنده شدند و عرب آمدند شعر ميان ايشان بتازى بود و همگنان را علم و باز گفتندى بر طريق 

معرفت شعر تازى بود، و اندر عجم كسى بر نيامد كه او را بزرگى آن بود پيش از يعقوب كه اندر و شعر گفتندى، مگر 
ى گفتند، و سپاه او بيشتر همه از عرب بودند و تا حمزة بن عبد اهللا الشارى و او عالم بود و تازى دانست، شعراء او تاز 

زيان بودند، چون يعقوب زنبيل و عمار خارجى را بكشت و هرى بگرفت و سيستان و كرمان و فارس او را دادند محمد بن 
وصيف اين شعر بگفت:

(شعر)

] و غالم2ك بتد [اى اميرى كه اميران جهان خاصه و عام            بنده و چاكر و موالى و س

] ابى يوسف يعقوب بن الّليث همام4] كه ملكى بدهيد            بى [3ازلى حظى ور لوح [

] كنام7] شد لشگر زنبيل و هباكست [6] بلنك            لتره [5بلتام آمد زنبيل ولتى خور [
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__________________________________________________

اند.] يعنى بارود سرود ميخوانده1[

سكانند (؟)-] كذا فى االصل؟ ... سك بند2[

»خطى در لوح«] كذا ... و شايد 3[

ميباشد كه در قديم با ياء نوشته مانند كى و جى بجاى كه و » به«باقيمانده امالى اصل كتابست و معنى آن » بى«] اين 4[
چه.

هم بمعنى ضرب » لت«باشد و » خورد«اسم محلى بوده است و قسمت خور هم شايد ] كذا فى االصل و شايد لتام5[
است هم بمعنى گرز.

] لتره بمعنى پاره پاره و هم بمعنى رانده و دور كرده است.6[

باشد چه كنام بمعنى آرامگاه آدمى و حيوانات خاصه درندگان ميباشد و اشاره » هباگشت كنام«] كذا ... و شايد، 7[
خانه زنبيل است.بتاراج

211کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]2]            با قليل الفيه كد زاد و ران لشكر كام [1لمن الملك بخواندى تو اميرا بيقين [

ار ترا خواست و زو گشت برى            تيغ تو كرد ميانحى [ دد و دام] بميان3عمر عّم

]4عمر او نزد تو آمد كه تو چون نوح بزى            در آكار تن او سر او باب طعام [

] از ان خوارج بود كه بصلح نزد يعقوب آمده بودند، چون 5اين شعر دراز است اما اندكى ياد كرديم. [و] بسام كورد [
ار اندر شعرى ياد كند.طريق وصيف بديد اندر شعر، شعرها گفتن گرفت و اديب بود و حديث عّم

(شعر)

] نعم7] بدل مّتهم            بر اثر دعوت تو كرد [6هر كه نبود او [

__________________________________________________
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] ظ: بيقين.1[

ْم من ِفَئةٍ «كه اشاره بآيه » با قليل الفئه كت داد بران لشكر كام«] كذا .. و شايد: 2[ ًة » َك ِثيَر 249: 2قَِليَلٍة َغَلَبتْ ِفَئًة َك
باشد؟...» 

»ميانجى«] و ظاهرا 3[

).5ح 158و اين معنى مشروحا گذشته است (ص » طعام«و ديگر » آكار«] اشاره بدو دروازه زرنج است يكى 4[

طوايف زيادى از اكراد در خراسان سكونت است، چه در آن روز كاران » كرد«] كذا .. و بگمان حقير اين كلمه همان 5[
اند.اند و در ضمن حشم پادشاهان اجرى و انعامات ميگرفتهداشته

آورده » اوى«زيرا در همين قطعه مصراع چهارم » هر كه نبود اوى بدل متهم«] كذا .. و بنظر حقير بايستى چنين باشد 6[
ن ياء شعر متزلزل ميشود و مجبوريم بجاى اين ياء واو را با مكرر آمده است، و بدون اي» اوى«و در اين كتاب هم لفظ 

اضافه كنيم بمعنى: با دل.» متهم«را به » بدل«اشباع خالف قاعده بخوانيم و يا لفظ 

اند ولى دال ماضى نيفتاده است و پوشيده هاى جمع مانند كردند و كنند را اساتيد گاهى در شعر انداخته] كذا ... دال7[
ن اشعار هنوز در بدو صباوت ادبى است و دليل اصل بودن آن نيزنماند كه اي

212کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ار بدان شد برى            كاوى خالف آورد تا ال جرم عمر ز عّم

المديد بال بر تن و بر جان خويش            كشت بعالم تن او در

مكه حرم كرد عرب را خداى            عهد ترا كرد حرم در عجم

] اين حرم1هر كه در آمد همه باقى شدند            باز فنا شد كه بديد [

] هم سكزى بود مردى فاضل بود و شاعر، نيز پارسى گفتن گرفت و اين شعر را بگفت:2باز محمد بن محلد [

م)(نظ

ا و آدم نكشت            شير نهادى بدل و برمنشت جز تو نزاد حّو
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ى توئى            بكنش و بمنش و بگوشت معجز پيغمبر مّك

ار روزى بزرگ            كوهدا [؟] م [ ] كه يعقوب كشت4] من [3فخر كند عّم

بر گرفتند، اما ابتداء اينان بودند، و كس بزبان پارسى شعر ياد نكرده بود، االّ بو نواس پس از آن هر كسى طريق شعر گفتن 
ميان شعر خويش سخن پارسى

__________________________________________________

و [ ()] همين زحافات و غلطهاست، نه چون اشعار منسوب با بو العباس مروزى در مدح مأمون كه با كمال جزالت
سالست گفته شده و اسباب ظن بل يقين محققين در مجعول بودن آن شده است.

،»كه نديد اين حرم«] ظاهرا 1[

».مخلد«] كذا فى االصل و شايد 2[

باشد.» گويد همانم«يا » گويد آنم«و يا » كه همانم«] كذا ... و شايد 3[

از اسامى » گوشت«و » منشت«و اما قوافى -اندودهنبوده و بعدها با مركبى قديم آنرا افز » من«] در اصل كتاب 4[
با نون بوده و بعد نون آن افتاده منش و گوش شده و نيز گاهى بجاى » منشن و گوشن«مصادر پهلوى است كه اصل آنها 

برشت گويند و اين مصدر » برش«خورشت و در » خورش«اند چنانكه در لفظ نون ساقط شده تاء قرشت بر آن افزوده
است در كلمات درى كمتر مورد استعمال يافته است.» گفتن«ه از ك» گوش«

213کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

].1طنز را ياد كرده بود [

رفتن يعقوب بكرمان و فارس

ه سنة اربع و بازگشتيم بحديث رفتن يعقوب سوى پارس و كرمان، عزيز بن عبد اهللا را روز شنبه هشت روز باقى از ذى الحّج
خمسين و مائتى خليفت كرد، هم اندرين روز برفت سوى كرمان، چون به بم رسيد اسماعيل بن موسى كه ملجاء همه خوارج 
بود كه از عرب آمده بودند با يعقوب حرب كرد، او را اسير كرد يعقوب، و هر چه از ياران او بكار زار كشته شده بودند، يا 

] را بحرب يعقوب 2آنجا بكرمان شد و عامل كرمان على بن الحسين بن قريش بود، طوق بن المغلس [نه اسير كرد، و ز
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فرستاد. چون لشگر برابر گشت حربى صعب كردند و از هر، طوق را اندر ميان معركه بكمند بگرفت و اسير كرد و سپاه او 
حسين بشنيد بشيراز شد، و على بن الحسين هر چند هزيمت كردند، و باز زنهار خواستند، زنهار دادشان، چون على بن ال

] را با خويشتن يار كرد و بنزديك شيراز پيش آمد يعقوب را، و حربهاء سخت  3بتوانست لشگرها جمع كرد و كفجان [
كردند،

__________________________________________________

) فصلى در 109ص 1اند چنانكه در كتاب (البيان و التبيين ج ] اعراب كلمات فارسى را از روى تلميح در شعر آورده1[
ذكر كرده و اشعارى از عمانى و غيره ...» و قد يتلمح األعرابى بان يدخل فى شعره شيئا من كالم الفارسيه «ذيل اين كالم: 

ر الحر و شاذ، و اسود آورده و ميگويد: و مثل هذا موجود فى شعر العذافر الكندى، و يجوز ايضا ان يكون الشعر مثل شع
بن ابى كريمه، كما قال يزيد بن مفرغ، آبست و نبيذ است ... الخ ... و قال اسود بن ابى كريمه:

ام ثوبى            بكرة فى يوم سبت لزم الغّر

فتمايلت عليهم            ميل زنگى بمست

اند ولى هيچكدام بقول مورخ (طنز را) نبوده است بل (تلميح عرب فارسى گفتهالى آخر .... يا ملمع يا بطرز تلميح شعراى
و ظرافت را) بوده!

بضم ميم و فتح الم مشدد و نيز فتح ميم و سكون عين -طوق بن المغلس«] المفلس هم خوانده ميشود و طبرى ويرا 2[
)1698ضبط كرده (طبرى چاپ ليدن جلد سوم از حلقه سوم ص » و كسر الم

اى بوده است مترادف بلوچ كه بقول ناصر خسرو علوى بكتاب] كفچ و كوفچ و قفص و كوچ طايفه3[

214کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

پس سپاه على هزيمت كردند و على بن الحسين بن قريش نيز گرفته شد و اسير ماند، اندر جمادى االولى سنه خمس و 
ائتين. و على نبيره قريش بن شبل بود كه قريش بدان گفتند. و مالهاء بسيار بدست يعقوب افتاد اندر دو حرب  خمسين و م

هاء بسيار فرستاد، مركبان نيكو و بازان شكارى و ] پس از آنجا سوى المعتز بالّله هديه1كه آنرا عدد و احصاء نبود. [
و ز آنجا بسيستان بازگشت، و بسيستان اندر آمد روز پنج شنبه پنج جامهاء مرتفع و مشك و كافور و آنچه ملوك را بايد،

روز باقى از رجب سنه خمس و خمسين و مائتين. و كشته شد المعتز بالّله هم اندرين ماه كه ياد كرديم.
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(نشستن المهتدى بالّله بخالفت)

تدى، محمد بن عبد اهللا بن طاهر را هم بر ] المهتدى بالّله را داده شد. و او محمد بن هرون بود. مه[پس از وى خالفت
خراسان بداشت. چون يعقوب با اين بزرگى و مال از پارس اندر آمد و على بن الحسين بن قريش را و طوق بن المغلس را 

] اسب تازى و ديگر مالها. مردمان 2اسير از پيش بر بنه اندر آوردند، و پنجهزار اشتر و هزار استر دون خر و رمك [
]، غره شوال سنه خمس و 3] بسيستان آرام گرفت. و ابو محمد عثمان بن عفان كشته شد [كردند و [يعقوبشادى  

] بزرگ4خمسين و مائتين، و مردم [

__________________________________________________

) و براى مزيد 54پ برلن ص [ ()] و رسولى ايمان نداشته و از ايشان جز شر هيچ نيامده ... الخ (كتاب وجه دين چا
اطالعات رجوع شود بمعجم البلدان ياقوت (مادة قفص).

] در تاريخ طبرى، جنگ كرمان و شيراز يعقوب را از قول شخصى كه خود در آن حربها بوده ذكر ميكند و ازين تاريخ 1[
فوت شده و ما نظر باهميت موضوع آنرا در اين كتاب ترجمه ميكنيم.

ود)رجوع ش- (تعليقات

است، چه لغاتى كه آخر آنها حروف غير مصوته و هاآت غير ملفوظ است در زبان پهلوى » رمه«] رمك: اصل لغت 2[
شده است.بكاف ختم مى

گذاشت و دليلى هم ] ظ: گذشته شد، يعنى وفات يافت، زيرا اگر كشته شده بود سبب قتلش را اين تاريخ مسكوت نمى3[
قدرى كشته شود و مورخ سكوت كند.نداريم كه مرد قاضى و عظيم ال

بيشتر در قديم بمعنى مفرد آمده و مردمان جمع، ليكن در اينجا محتمل است در اصل » مردم«] كذا ... اگر چه 4[
بوده است.» مرد«و يا » مردى«

215کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بود و بقلعه بست محبوس بود، فرصت يافت و 1ميانه پسر زنبيل كبر [بود اندر علم و فقه بسيستان. پس اندرين
بگريخت و سپاهى بزرگ با خويشتن جمع كرد و برخد شد و رخد بگرفت، خبر بيعقوب آمد، حمدان بن عبد اهللا را بر 

ه سنه خمس و خمسين و مائتين برفت. سيستان خليفت كرد، و روز پنج شنبه و پنج روز باقى از ذى الحّج

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



]2رفتن يعقوب برخد بحرب زنبيل [

] برسيد برف 3چون بنزديكى رخد برسيد پسر زنبيل بگريخت (و) بكابل شد، و يعقوب بطلب وى شد، چون بحاساب [
] بسيار بكشت و مواشى شان بياورد، و برده بسيار 4افتاد و راه بسته شد، بسيستان باز آمد و براه اندر خلج و تركان [

] طاهر بنزديك يعقوب آمده بود و اندرين تاختن با او از ان بندگان بود. و حسين بن عبد اهللا [بنآورد، و سبكرى يكى
] روز آدينه چهارده روز گذشته از شوال سنه ست و خمسين و مائتين بسيستان باز آمد، روزى چند ببود رفته بود. [يعقوب

ه روز آنجا ببود و بازگشت و بسيستان آمد، يك چند ببود.و بهرى شد، و هرى حسين بن عبد اهللا بن طاهر را داد و سيزد

باز سوى كرمان شد روز پنج شنبه پنج روز باقى از محرم سنه تسع و خمسين و مائتين.

و المهتدى بالّله را بكشتند ببغداد، اندر رجب سنه سبع و خمسين و مائتين و المعتمد على اهللا را بنشاند [ند] بخالفت.

على اهللا بخالفت)(نشستن المعتمد 

__________________________________________________

] كذا ... مورد تأمل است و محتمل است: گير، بوده باشد با ياء بمعنى حبس؟1[

با همين امال بتمام نقاط نوشته شده است.» زنبيل«] اينجا هم 2[

] كذا فى االصل ... معلوم نشد كجاست؟3[

اند كه در عهد ساسانيان طخارستان را در تصرف داشتند و هم بقوه قول مورخين از بقاياى هياطله] خلج و تركمان ب4[
الهياطلة جبل من الناس كانت لهم شوكة و  «) گويد: 119ساسانيان بر افتادند، خوارزمى (مفاتيح العلوم چاپ مصر ص 
پهلوى لغتى است كه هلگ و خلج هر دو خوانده و در ...» كانت لهم بالد طخارستان و اتراك خلج و كنجيه من بقاياهم 

ميشود و بمعنى مردم زفت و ياوه و گمراه است.
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و نام او احمد بن جعفر بود، اندر رجب سنة ست و خمسين و مائتين، و معتمد محمد بن عبد اهللا بن طاهر را بر خراسان 
بداشت، و عهد سيستان نيز او را داد، و يعقوب سوى كرمان برفت چنانكه ياد كرديم، و حمدان بن عبد اهللا مرزبان را 

و ابراهيم بن داود البمى را نماز و خطبه، و بيت المال اسماعيل بن خليفت كرد، و سپاه ساالرى فضل بن يوسف را داد
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ابراهيم را، چون يعقوب بكرمان رسيد محمد بن واصل پذيره او آمد با سپاه خويش بطاعت و فرمان بردارى و هديها و 
پنجاه بت زرين و سيمين  مالهاء بسيار پيش يعقوب آورد، و يعقوب پارس او را داد و رسولى فرستاد سوى معتمد با هديها و 

ار را، و بپارس اندر شد  ه براه مردمان فرو برند رغم كّف ه فرستد تا بحرم مّك كه از كابل آورده بود سوى معتمد فرستاد كه بمّك
روز چهار شنبه چهار روز گذشته از محرم سنة ثمان و خمسين و مائتين. چون هديها و بتان بمعتمد رسيد شاد شد بغايت 

ويش ابو احمد الموفق [را] كه نام وى طلحه بود [و] ولّى عهد معتمد بود به رسولى سوى يعقوب فرستاد، و [و] برادر خ
اسماعيل بن اسحق القاضى را و ابا سعيد االنصارى را و عهد و منشور و لوا فرستاد بواليت بلخ و تخارستان و پارس و  

هاء نيكو بداد و بخوبى باز گردانيد و واخت و خلعتها و هديهكرمان و سجستان و سند، يعقوب بدان شاد شد و ايشان را بن
خود بسيستان باز آمد و روزگارى ببود و سوى كابل بيرون رفت مقصود پسر زنبيل، روز شنبه پنج روز مانده از ربيع االول 

ار گرفت، و يعقوب ] بقلعه ناى المان بر شد و حص1سنة ثمان و خمسين و مائتين، چون بز ابلستان برسيد، پسر يعقوب [
] فرود آورد و بند برنهاد، و بر راه با ميان ببلخ شد و بلخ داود بن 2آنجا بايستاد و حرب پيوسته كرد تا او را آنجا [

] داشت، و چون خبر يعقوب بشنيد بگريخت، و مردمان بلخ و3العباس [

__________________________________________________

».پسر زنبيل«الظاهر ] كذا ... و 1[

بر آن افزوده » ز«بوده و صحيح بوده و بعدها كسى آنرا اصالح كرده و حرف » او را آنجا فرود آورد«] در اصل 2[
اند و ما اصل را ضبط كرديم.كرده» ازنجا«

كرد و سوى بلخ رفت و باميان بگرفت اندر سنه ست و خمسين و مائتين و نوشاد بلخ را ويران«] گرديزى گويد: 3[
).11بناهايى كه داود بن العباس بن هاشم بن ماهجور كرده بود همه را ويران كرد (زين االخبار چاپ برلن ص 
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و بسيار مردم كشته شد بر دست سپاه او، ] حصار گرفتند يعقوب ببلخ اندر شد و بنخستين وهلت بلخ بستد،1كهن دز [
و غارت كردند، و محمد بن بشير را بر بلخ خليفت كرد و ز آنجا بهرى آمد و عبد اهللا بن محمد بن صالح، بهرى بود، از 
پيش يعقوب بگريخت و بنشابور شد، و يعقوب بهراة اندر شد و بنشست و مردمان را نيكوئى كرد و گفت، و مردمان هراه 

يعقوب گشته بودند از پيش و دل برو نهاده.شيعت 
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] به اميرى2بيرون آمدن عبد الّرحيم [

] الخارجى كه برخاسته بود از كوه كروخ و خويشتن امير المؤمنين نام نهاده و لقب كرده المتوّكل على اهللا، 2و عبد الّرحيم [
و نواحى خراسان فرو گرفته و تاختنها همى كرد و و ده هزار مرد بر خويشتن جمع كرده از خوارج و كوههاء هرى و سفزار 

سپاه ساالران خراسان و بزرگان ازو عاجز شده بودند. يعقوب قصد او كرد و او بكوه اندر شد و برف صعب افتاد و يعقوب 
ان او ] بيامد بزينهار اوى و اندر فرم1اندر برف با او حرب كرد و هيچ باز نگشت بران سرما و سختى، تا عبد الّرحيم [

آمد، و يعقوب او را زنهار داد پس از

__________________________________________________

] كهن دز معرب آن قهندز ... بر هر قلعتى كهنه ميتوان اطالق كرد اما بروزگار گذشته چند جاى بود كه بدين نام خوانده 1[
نشابور و قهندز مرو و اكنون قهندز بلخ باين اسم باقيست آمدى قهندز بلخ و قهندز سمرقند و قهندز بخارا و قهندز 

بسمت در شرقى بلخست و غربى بدخشان و در تصرف امير افغانستان است و عامه قندوس خوانند (حاشيه بيهقى چاپ 
تصحيح مرحوم اديب پيشاورى) ولى گويا لفظ كهندز يا قهندز عموميت داشته است.330تهران ص 

نوشته گويد: و در كروخ مر عبد الرحمن خارجى را حصار كرد و چون عبد الرحمن اندران » الرحمنعبد«] گرديزى ويرا 2[
حصار مقهور گشت بزينهار آمد با چندين از پيش روان چون مهدى بن محسن و محمد بن نوله و احمد بن موجب و طاهر 

خارجى را عبد الرحمن ضبط كرده است ). محمد بن جرير طبرى هم اين12بن حفص .. الخ (زين االخبار چاپ برلن ص 
و كانوا احضروا رأسا على قناة فيه رقعة فيها هذا رأس عدّو اهللا عبد «و آنجا كه رسوالن يعقوب وارد بغداد شده بودند گويد: 

)1882ص 3-3(ج » الرحمان الخارجى بهراة ينتحل الخالفة منذ ثلثون سنه قتله يعقوب بن الليث
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] بدو داد و خود بهراة قرار 1آن كه بطاعت پيش وى آمد، و او را عهد و منشور داد و عمل سفزار و بيابانها و كردان [
] گرفت. يك سال بر نيامد تا هم خوارج عبد الرحيم را بكشتند و ابراهيم بن اخضر را بر خويشتن ساالر كردند، و 2[

]، يعقوب او را هم بر آن عمل 3هاء بسيار و اسبان و سالح نيكو پيش يعقوب آمد بطاعت و بزرگى [اهيم با هديّهابر 
بداشت و بنواخت و نيكوئى گفت، پس گفت تو و ياران دل قوى بايد داشت كه بيشتر سپاه من و بزرگان همه خوارجند و 

] نشود مردم زيادت نزديك من فرست تا روزى ايشان 5] بسر [4دم [شما اندرين ميانه بيگانه نيستيد، اگر بدين عمل كه دا
پيدا كنم و ديوانشان برانم، و هر چه از آن عمل خواهند بدهم، اما اين كوهها و بيابانها ثغرها است كه شما از دشمنان نگاه 
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بكارست خاصه شما كه هم بايد داشت، كه ما قصد واليت بيشتر داريم و همه ساله اينجا حاضر نتوانيم بود و مرا مرد
شهريان منيد و اين مردم تو بيشتر از بسكرست و مرا بهيچ روى ممكن نيست كه بديشان آسيب رسانم. ابراهيم با دل قوى 
باز گشت و بياران شد و بزودى باز آمد با همه سپاه، و يعقوب همه ياران و مهترانشان را خلعت داد و عارض را فرمان داد 

يوان عرض نبشت و بيستگانى شان پيدا كرد بر مراتب، و ابراهيم را بر ايشان ساالر كرد و ايشان را جيش تا نامهاءشان بد
الّشراة نام كردند و يعقوب بسيستان باز گشت سيزده روز مانده از جميد االولى سنه تسع و خمسين و مائتين، و اندرين 

پس يعقوبسال برف بسيار افتاد بسيستان چنانكه خرما بنان خشك گشت.

__________________________________________________

ايم در خراسان ] ظاهرا كردان جمع كرد باشد و بيابانها محل رحلة شتا وصيف آن طوايف، چه در آن عهد چنانكه گفته1[
اند.طوايفى اكراد سكنى داشته

معنى ندارد لذا ضبط نشد.نوشته شده و » داد«لفظ » گرفت«] در متن با مركبى تازه روى 2[

گزار آورده و محتمل است بمعنى خدمت» سپاهى«را مرادف با » بزرگان«] كذا فى المتن، اتفاقا در سطر بعد هم كلمه 3[
كش از (برز بفتح با) باشد، چه برز و ورز در اصل بمعنى كار و سعى و عمل متماديست و ورزش و برز در امر و زحمت

ست و اختصاص بزرع و كشت ندارد و اگر آنرا بزرگى بتقديم زاء بر راء بخوانيم معنى ندارد. و شايد زراعت نيز ازين ماده ا
هم اصل: بندگى باشد؟

است.» دارم«] در اصل 4[

] بسر شدن، سرانجام يافتن.5[
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كرد. و حفص بن زونك را خليفت خويش كرد بر سيستان، [و] روز شنبه يازده روز روزگارى بسيستان ببود باز قصد خراسان
د بن  باقى از شعبان سنة تسع و خمسين و مائتين برفت و راه نشابور برگرفت، و چنين گفت كه بطلب عبد اهللا بن محّم

د بن طاهر، چون [يع1صالح [ د بنشابور بود بنزديك محّم ] بدر نيشابور آمد رسول قوب] همى روم، و عبد اهللا بن محّم
د [بن د محّم د بن طاهر كه من بسالم تو خواهم آمد، عبد اهللا بن محّم ] طاهر را گفت آمدن او و سالم فرستاد سوى محّم

د بن طاهر گفت ما با او بحرب بر نياييم و چون حرب كنيم او ظفر  او صواب نيست، سپاه جمع كن تا حرب كنيم، محّم
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د صالح چنان ديد برخاست و بدامغان شد، و يعقوب بدر نيشابور آسيب رسد، چون عبد اهللا [بنيابد و ما را بجان  ] محّم
اب را پيش يعقوب د بن طاهر همه وزرا و حّج فرود آمده بود، محّم

__________________________________________________

) گويد بهراة بود و از پيش يعقوب گريخته بنيشابور 217] اين عبد اهللا بن محمد بن صالح همان است كه در صفحه (1[
اند از آن جمله گرديزى بعد از وقعت تسليم شدن عبد الرحمن خارجى تر نوشتهآمد، ولى مورخين علت گريختن او را مشروح

تان و از آنجا بپوشنگ آمد و طاهر بن الحسين بن طاهر را بگرفت و از آنجا بسيس«) گويد: 217ص 2(رجوع شود ح 
باز شد و عبد اهللا بن صالح سكزى (كه در متن عبد اهللا بن محمد بن صالح ضبط شده) و دو برادر او فضل را (كذا) با 

يعقوب ليث حرب افتاد و عبد اهللا مر يعقوب را شمشيرى بزد و خسته كرد و هر سه برادر بدين سبب از سيستان برفتند و 
و يعقوب نامه نوشت و ايشان را باز خواست و محمد بن طاهر باز نداد، و بزينهار محمد بن طاهر آمدند به نيشابور. 

يعقوب بطلب ايشان بخراسان آمد و رسولى بنزد محمد بن طاهر فرستاد، چون رسول يعقوب بيامد و بار خواست، حاجب 
شت و يعقوب محمد گفت بار نيست كه امير خفته است، رسول گفت: كسى آمد كش از خواب بيدار كند! و رسول باز گ

) محمد بن جرير طبرى ورود 12قصد نيشابور كرد و عبد اهللا سگزى با برادران بگرگان شدند ... الخ (زين االخبار ص 
ان عبد اهللا «يعقوب را به نيشابور معلل بطلب عبد اهللا سكزى ندانسته و بعد از وقعة نيشابور و انقراض آل طاهر گويد: 

تان فقهره يعقوب فتخلص منه عبد اهللا فلحق بمحمد بن طاهر بنيسابور فلما صار السجزى كان يتنافس الرياسة بسجس
259) و ابن اثير در سال 1883ص 3-3(طبرى ج » يعقوب الى نيسابور هرب عبد اهللا فلحق بالحسن بن زيد ... الخ

يملكها يعقوب بن الليث فوجه و فيها فارق عبد اهللا السجزى يعقوب و حاصر نيسابور و بها محمد بن طاهر قبل ان «گويد: 
). و سبب  88ص 7(كامل ج » محمد ابن طاهر اليه الرسل و الفقهاء فاختلفوا بينهما ثم واله الطبسين و قهستان ... الخ

گريختن عبد اهللا از يعقوب ظاهرا ازين نسخه ساقط شده است؟

220کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] 1و ديگر روز خود بر نشست و نزديك يعقوب شد، چون فرود آمد و خواست كه باز گردد يعقوب فرمود عزيز [فرستاد،
محمد بن طاهر را و خواص او را - بن عبد اهللا را كه اينان را همه محبوس كن، عزيز همه را باز داشت و بندها بر نهاد

تمام.

فنا گشتن خاندان طاهريان
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طاهر و فنا گشتن خاندان طاهريان بر دست يعقوب بن الّليث و سبب آن بود اين بند بر نهادن و سبب بند كردن محمد بن 
باز داشتن ايشان و قصد يعقوب بديشان، كه روزى بدان ايام كه بحرب زنبيل به بست شد و او را بكشت، روزى بحوالى 

ر، خود و دبيرى از آن خويش همى آن سراى از آن صالح بن النضر بود و گشت، بسرائى اندر شد كهسواد بست متنّك
باندك روزگار از وفات صالح آن ويران گشته بود. دبير نگاه كرد بر ديوار خانه نبشته بود [د] و بيت، آن بر خواند و سر 

بجنبانيد، يعقوب او را پرسيد كه آن چيست؟ باز گفت و ترجمه كرد، و بيتها اين بود كه نوشته بودند:

(شعر)

وا لصيحتهم [ ] على األذقان2صاح الزمان بآل برمك صيحة            خّر

] بهم من الّرحمان3و بآل طاهر سوف يسمع صيحة            غضبا يحّل [

] بر يعقوب از اول تا آخر باز گفت، و سبب محنت و كشتن و بر كندن خان و مان ايشان، و4پس دبير قصه برامك [
] ما را معجزه از اين بيش نباشد كه ايزد تعالى ما را 5معنى ديگر بيت از حديث طاهريان باز گفت، يعقوب گفت چون [

] تا اين دو بيت برخوانيم و بدانيم، و حى پيغمبران را باشد، اينست كه سبب بركندن طاهريان و 6اينجا بويرانى اندر آورد [
] و نگاه دار7تو اين دو بيت بر جاى نويس [جور ايشان از مسلمانان من خواهم بود،

__________________________________________________

: عزيز بن السرى، بتصغير.1881ص 3- 3] طبرى 1[

] ظ: لصيحته.2[

] اصل: [؟] حل.3[

] كذا فى االصل.4[

] ظ: خود؟5[

».اندر آمد«] و األصل 6[

رو (جانويس) كه  هم آمده بمعنى (يادداشت كن) است كه امروز گوئيم. و از اين] بر جاى نويس: كه چند سطر بعد 7[
گاهى مردم تكلم كنند بهمين معنى درست و اصيل است.
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] محمد بن طاهر نهاد، دبير 1بر [تا آن روز كه از تو باز خواهم، دبير آن بر كاغذى نبشت و نگاه داشت، آن روز كه بند
را بخواند كه اين بيتها كه ترا وديعت دادم آن روز به بست بيار، بيتها پيش وى آورد، گفتا نگفتم كه من باشم آن كس؟ پس 

دبير را گفت: رو اين دو بيت بر محمد بن طاهر عرضه كن، و بگوى كه چه بايد ترا و حرم ترا تا بسيستان روى و آنجا 
ى، و هر كه ترا با او خوش باشد بر جاى نويس تا با تو آنجا فرستم، و نيكو همى دارم، تا خداى تعالى چه خواهد باشمى

] محمد بن طاهر عرضه كردند، بگريست و گفت: ال مرّد لقضاء اهللا، اكنون فرمان خداوند راست و 2پس آن دو بيت بر [
عقوب فرستاد. يعقوب فرمان داد تا آنچه وى نوشته بود هر درمى را ما بنده اوئيم و اندر دست اوئيم نسختى كرد و پيش ي

دو كردند و فرمان داد كه همى ده [ن] د و او را و اهل او را و ندماء او را و آن كسها را كه بر ايشان خوش بود بسيستان 
] سال 3ه بيش بچندين [فرستاد بزندان بزرگ بدر مسجد آدينه محبوس كردند، و گور محمد بن طاهر اندر آن زندانست ك

] او را دفن كنند كه اوى آن روز مرد كه آنجا آنجا فرمان يافت [و] يعقوب فرمان داد كه هم اندران حجره كه فرمان [يافت
محبوس گشت.

__________________________________________________

بود.» بتدبير«] در اصل 1[

».بس محمد بن طاهر«] در اصل 2[

پس چندين سال. و ساير تواريخ را با اين تاريخ در روايت فوق اختالف -و يا- ل: عبدين و الظاهر بچندين سال] اص3[
) و ديگران برانند كه بعد از شكست خوردن 94ص 7) و كامل (ج 1894ص 3- 3است، چه طبرى چاپ ليدن (ج 

د از بند نجات يافت و ببغداد شد و مورد عنايت يعقوب ليث در دير العاقول. محمد بن طاهر كه در سپاه يعقوب مقيد بو 
خليفه قرار گرفت، ابن خلكان هم اين روايت اخير را تائيد كرده است. تنها در كتاب البلدان يعقوبى كه ضميمه اعالق 

) خالف روايات طبرى و ابن اثير و اندكى شبيه بروايت تاريخ سيستان خبرى 308النفسيه در ليدن چاپ شده است، (ص 
ر كرده و گويد:ذك

در هنگام شكسته شدن يعقوب بدير العاقول، محمد بن طاهر در شهر بم كرمان با متعلقان محبوس بود، و بآخر گويد: فلم 
گويد كه پس از مرگ يعقوب چه بر سر آنها آمده است. زين االخبار گرديزى يزالوا فى تلك الحال حتى مات الصفار. و نمى

العاقول هزيمت كرد و محمد بن طاهر خالص يافت اندر رجب - گويد: تا يعقوب را موفق بديريد كردهروايت طبرى را تأى
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آيد كه محمد بن طاهر بعد از واقعه جنگ مذكور خالص يافته، چه آن ) و ازين خبر بر مى14ص - (چاپ برلن263سنه 
واقعه در رجب

222کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

بازگشتيم بخبر يعقوب، يعقوب بنشابور قرار گرفت، پس او را گفتند كه مردمان نيشابور ميگويند كه يعقوب عهد و منشور 
]، پس حاجب را گفت رو منادى كن تا بزرگان و علماء و فقهاء نيشابور و رؤساء 1امير المؤمنين ندارد و خارجى است [

] .... حاجب فرمان داد كه تا منادى كردند، به 2لمؤمنين بر ايشان عرضه كنم [ايشان فردا اينجا جمع باشند تا عهد امير ا
امداد همه بزرگان نيشابور جمع [شدند و] بدرگاه آمدند، و يعقوب فرمان داد تا دو هزار غالم همه سالح پوشيدند و 

از خزانه محمد بن طاهر ] سيمين يا زرين بدست هم از آن سالح كه بايستادند، هر يك سپرى و شمشيرى و عمود [ى
برگرفته بودند بنشابور، و خود برسم شاهان بنشست و آن غالمان دو صف پيش او بايستادند، فرمان داد تا مردمان اندر 

آمدند و پيش او بايستادند، گفت بنشينيد، پس حاجب را گفت آن عهد امير المؤمنين بيار تا بريشان برخوانم، حاجب اندر 
] و دستارى مصرى اندران پيچيده بياورد و دستار از آن بيرون كرد و تيغ پيش يعقوب 3دست ميان [آمد و تيغ يمانى بى

نهاد، و يعقوب تيغ برگرفت و بجنبانيد، آن مردمان بيشتر بيهوش گشتند،

__________________________________________________

ولى - الص محمد طاهر يك سال بعد از آن جنگ خواهد بود] رويداده و هر گاه متن زين االخبار صحيح باشد خ262[
چون خبر خالص محمد بن طاهر در ضمن فتحنامه خليفه كه بقلم عبيد اهللا بن يحيى مورخه يوم االربعا اثنى عشرة ليلة خلت 

) ميتوان روايت طبرى را اصح روايات دانست.473ص 2نوشته شده مذكور است. (ابن خلكان ج 262من رجب 

). طبرى اين خبر را 12گرديزى اين سخن را كه يعقوب عهد خليفه ندارد، از قول محمد بن طاهر نقل كرده است (ص ]1[
ندارد.

] اينجا در اصل متن يك سطر سفيد است، ولى از مطلب على الظاهر چيزى نيفتاده است.2[

اند، و را خط زده» بى دست«ل، عبارت و بعد با مركبى غير مركب اص...» تيغ يمانى بى دست ميان و «] كذا ... 3[
باشد يعنى: تيغ يمانى به دست. ليكن آن وقت بايستى لفظ » به«چنانكه نظاير زياد درين كتاب دارد » بى«محتمل است كه 

يعنى تيغى برهنه و دستارى -باشد» كمر شمشير و نيام«بمعنى » دست ميان«را زايد پنداشت و نيز محتمل است » ميان«
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اند. نيز اين احتمال آخرى قوت ميگيرد زيرا برهنگى تيغ، از در چيده بياورد. و از اينكه آنرا در دستارى پيچيدهبر ان پي
دستار پيچيدن آن بخوبى آشكار است و هر گاه اين حدس صحيح باشد عبارت صحيح ميشود

223صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، 

گفتند مگر بجانهاء ما قصدى دارد. يعقوب گفت تيغ نه از بهر آن آوردم كه بجان كسى قصدى دارم، اما شما شكايت  
] باز گفت 1كرديد كه يعقوب عهد امير المؤمنين ندارد خواستم كه بدانيد كه دارم! مردمان باز جاى و خرد باز آمدند [

تيغ نشاندست؟ گفتند: بلى. گفت مرا بدين جايگاه نيز هم اين تيغ نشاند، عهد من و يعقوب: امير المؤمنين را ببغداد نه اين
آن امير المؤمنين يكى است! باز فرمان داد تا هر چه از آن مردمان از جمله طاهريان بودند بند كردند و بكوه اسپهبد 

و برگرفتن اهل فسق و فساد را، و اگر نه ام بر خلق خداى تبارك و تعالى،فرستاد، ديگران را گفت من داد را بر خواسته
چنين باشمى ايزد تعالى مرا تا اكنون چنين نصرتها ندادى، شما را بر چنين كارها كار نيست، بر طريق باز گرديد و يعقوب 

اه بنشابور ببود تا خبر عبد اهللا بن محمد بن صالح آمد كه او از دامغان بگرگان رفت و حسن بن زيد با او يكى شد و سپ
جمع ميكنند حرب ترا. يعقوب سپاه بر گرفت، از نيشابور بگرگان شد.

رفتن يعقوب بگرگان بحرب عبد اهللا بن محمد صالح و حسن زيد

چون يعقوب بنزديك گرگان رسيد ايشان هر دو بطبرستان شدند، يعقوب از پس ايشان بتاختن برفت و فوجى سپاه بر بنه 
] بايشان اندر رسيد، چون يعقوب 3س من همى آئيد، [و خود برفت و] بسارى [] كه شما خوش خوش از پ2بگذاشتند [

هيچ حرب، حسن زيد بكوه ديلمان اندر شد، و عبد اهللا بن محمد ابن صالح بدريا اندر شد، مر را بديدند هزيمت كردند بى
]، مرزبان را ديد با فوجى سپاه 4اهللا [زبان طبرستان عبد اهللا را بگرفت و بند كرد و بياورد كه پيش يعقوب آرد، عزيز بن عبد

از ان يعقوب، عبد اهللا

__________________________________________________

و كلمه » و دستارى«جمله را از خلل باز نميدارد و الزم ميايد كه حرف و او در » بى دست«[ ()] و بالجمله زايد دانستن 
يعى نيست.بعد هم زايد باشد و اين طب» اندران«

] ظ باز ثانى زايد باشد. و باز جاى و خرد آمدن، نقيض از جاى شدن و از خرد بيرون شدن است، يعنى بسر هوش و 1[
حواس اول آمدند.
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] كذا ...2[

] اصل، بسارى.3[

] ظ: مرزبان عزيز بن عبد اهللا را ديد.4[
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] 1ا بديشان سپرد و خود باز گشت كه نبايد كه ديلمان با حسن زيد يكى شوند و قصد من كنند، و عزيز بن عبد اهللا را [ر 
از و بپذيرفت، و عبد اهللا بن محمد بن صالح را بنزديك يعقوب آورد بند بر نهاده، چون عبد اهللا را پيش وى كردند، عبد اهللا 

] و ز آنجا باز گشت و بنشابور آمد و آنجا بنشست.2فرمان داد تا گردنش بزدند [بسيار سخنها كرده بود بغيبت يعقوب،

كشتن عبد اهللا و زنهار آمدن سالوكان خراسان

] خراسان جمع شدند و تدبير كردند، كه اين مردى صاحب قران خواهد بود و دولتى 3چون بنشابور قرار گرفت سالوكان [
و [بر] نيايد ما را صواب آن باشد كه بزينهار او رويم و بروزگار دولت او زندگانى بزرگ دارد، و مردى مردست، و كسى بر 

همى

__________________________________________________

اينجا زايدست.» را«] ظ: لفظ 1[

ست و يعقوب آورده كه عبد اهللا سگزى از طبرستان برى افتاد و از صالبى عامل آنجا پناه خوا260] طبرى در سال 2[
بنواحى رى كشيد و بصالبى نوشت كه عبد اهللا را بفرست ور نه با تو جنگ خواهم كرد و عامل رى ويرا بنزديك يعقوب 

و عبد اهللا و برادرانش سوى رى رفتند بنزديك ضاللى [كذا] «) گرديزى هم گويد: 1886- 1885ص 3-3فرستاد (ج 
تد و اگر نى با او همان معاملت كند كه با محمد و حسن كرد. و اهل رى از و يعقوب بضاللى نامه نوشت تا ايشان را بفرس

آن نامه بترسيدند و ضاللى هر دو برادر (كذا) بنزديك يعقوب فرستاد، و يعقوب ايشان را به نيشابور آورد بشادياخ ايشان 
).13را اندر ديوار بدوخت بميخهاى آهنين (زين االخبار ص 

داند و بعقيده حقير سالوك بايد فارسى صعلوك باشد كه درويشان و دزد و خونى و راهزن مى] برهان قاطع سالوك را3[
تهيدستان عرب را بدان نام خوانند. و گروهى از فقراى عرب بودند كه راهزنى كردندى و گفتندى كه ما حق خويش از قبل 

اند. نيد كه فالن مبلغ مال را صعلوكان گرفتهعطاياى مسلمين برگيريم و هر چه براهزنى ستدندى گفتندى سلطان را خبر ك
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المنجد گويد: صعاليك العرب لصوصهم و فقرائهم. و از قضا سالوك نيز بهمين معنى است و چنانكه صاحب برهان پنداشته 
هزنى اند كه گرد هم آمده و بنام اخذ حق خود از بيت المال احيانا برادزد و خونى و راهزن نيست بلكه فقراى خراسان بوده

و طغيان مشغول ميشدند. ابن اسفنديار در تاريخ طبرستان مقارن ضعف دولت طاهريه مينويسد كه در خراسان طايفه اوباش 
بطغيان برخاسته بودند. و سعدى هم سالوك را در بوستان بمعنى سالك و درويش آورده

225کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] الكبير كه نام وى ابراهيم بن مسلم بود و ابراهيم بن الياس بن اسد و ابو بالل الخارجى و ابراهيم بن 1سركب [كنيم، پس
] بن السرى، اين همگنان ياران [و] گروه خويش نزديك يعقوب 3] و عزيز [2ابى حفص و احمد بن عبد اهللا الخجستانى [

خويشتن بسيستان آورد و فرمان داد تا سر عبد الرحيم كه او را كشته آمدند، و يعقوب ايشان را بنواخت و خلعت داد و با
بودند خوارج، بر گرفتند و بياوردند، [و] رسوالن و نامه فرستاد بنزديك معتمد كه امير المؤمنين بود و بنزديك موفق كه برادر 

بر نهادن محمد بن طاهر، و سر عبد ] بود، و بنامه اندر ياد كرد بند 4او بود [و] ولى عهد، و كنيت موفق ابو احمد [
الرحيم بفرستاد، پس امير المؤمنين را خوش نيامد بند كردن محمد بن طاهر و آنرا منكر بود، اما سر عبد الرحيم و كشتن او 

قبول افتاد، فرمان داد تا سر عبد الرحيم ببغداد بگردانيدند و منادى كردند كه: اين سر اوست كه دعوى خالفت كرد، 
] نيكوئى ز آنچه چاره نداشت، و يعقوب قوى  بن الّليث او را بكشت و سر او بفرستاد باز نامها جواب كرد [بهيعقوب

گشته بود، صواب استمالت كردن او ديد، چون رسوالن باز آمدند، يعقوب قصد رفتن كرد سوى فارس روز شنبه دوازده روز 
بن يحيى را خليفت كرد بر سيستان، و با يعقوب بودند درين سفر باقى از شعبان، سنة احدى و ستين و مائتين، و از هر 

]، چون5على بن الحسين بن قريش و احمد بن العباس بن هاشم و محمد بن طاهر [

__________________________________________________

بنو شركب بضم شين معجمه و فتح  ] در تواريخ معتبره از قبيل طبرى چاپ فرنگ و ابن اثير اين شخص و طايفه او را1[
بنو شركب سه برادر بودند ابراهيم، ابو حفص يعمر و ابو طلحه منصور پسران مسلم و «اند ابن اثير گويد: كاف آورده

هم نام ابو طلحه 88). تاريخ بيهق خطى تصحيح آقاى بهمن يار صفحه 97ص 7(كامل ج ...» بزرگترين ابراهيم بود الخ 
ده است.سركب را ذكر كر 

] اين احمد بن عبد اهللا خجستانى مطابق روايت نظامى عروضى سمرقندى از خربندگى بمقام امارت خراسان رسيد. و 2[
خجستان در كوهستان هرات از اعمال باد غيس است.
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)36(چهار مقاله چاپ ليدن ص 

).1ح - 220] كذا ... طبرى: عزيز بتصغير (رك ص 3[

] اصل: امير احمد.4[

اين تاريخ گفت متباين است.221ر همراه بودن محمد بن طاهر در اين سفر با يعقوب، با روايتى كه در صفحه ] خب5[

226کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] پيش او آمد و قلعه بدو سپرد و خزينه و مال محمد بن واصل، و 1يعقوب باصطخر رسيد، خليفت محمد بن واصل [
محمد بن واصل با هواز بود، يعقوب آن همه مال و سالح برگرفت و سپاه را بدان آباد كرد و خلعتها داد و آن خليفت او 

] خليفت يعقوب بود بر قهستان، و يعقوب او را از آنجا معزول  2را بنواخت و نيكوئى كرد و گفت، و محمد بن زيدوى [
نجا بنزديك محمد بن واصل شد، و پيدا كرد خالف خويش بر يعقوب، كرد، او بر يعقوب خشم گرفت و بكرمان شد و ز آ

و محمد بن واصل را دلير كرد بر محاربه يعقوب [و] كار بساخت كه حرب كند.

]2حديث محمد واصل با يعقوب و محمد زيدويه [

قوى گشت و از بينم كنون برو حرب كردن كه اوچون يعقوب نزديك شد محمد زيدويه، محمد واصل را گفت صواب نمى
پس من حالها ديگر گشت، محمد ابن واصل فرمان نكرد او را، پس محمد بن زيدويه زو جدا گشت و بنواحى فارس 

روستائى فرو گرفت و آنجا بنشست خود و سپاه خويش، و از مردمان مال همى ستد پس محمد بن واصل بحرب يعقوب 
بن احمد را نزديك يعقوب، يعقوب سپاه را فرمان داد تا همه بجايهاء آمد و برسيد بنوبندجان، ز آنجا رسول فرستاد بشير 

] كه او نديد نهان شدند چون رسول فراز آمد پيش يعقوب، هيچكس نديد مگر غالمان خرد، پس يعقوب رسول را [ى
بنواخت و نيكوئى گفت و عطا داد و گفت من از سيستان بدان رفتم و سپاه

__________________________________________________

از دربار خالفت -پس از بازگشت يعقوب از حرب على بن الحسين بن قريش و تصرف فارس-] اين محمد بن واصل1[
مأمور عمل فارس و تصرف آنجا شده و بعد بر خليفه بغى كرده بيعقوب گرويد و عاقبت گردن كشى آغاز نهاد و يكى از 

اد را كه برياست عبد الرحمن بن مفلح و طاشتمور بدفع وى گسيل شد بشكست و مشاهير امراى عصر شد و سپاه بغد
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طاشتمر را در جنگ بكشت و ابن مفلح را اسير كرد و بكشت و اهواز را هم ضميمه فارس نموده و آنجاى ببود تا يعقوب 
بر او بتاخت.

ان محمد زيدويه است كه از امراى يعقوب باشد كه هم» زيدوى«] در اصل بدون نقطه نوشته شده ولى بقاعده بعد بايد 2[
بود و با وى خالف كرد و از او جدا گشت.

227کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

نياوردم و با اين كودكى چند اينجا آمدم تا محمد واصل يقين شود كه من از بهر دوستى جستن و موافقت او كردم، تا دل با 
كه او بزرگترين كسيست بايران شهر و خراسان، تا من آنچه كنم بفرمان او باشد و بداند كه احمد بن عبد اهللا من يكى كند  

] او اكنون همه 1الخجستانى با من بود و از من بگشت، ناچار مگر اكنون سپاه مرا او دهد تا خجستانى را دريابم، يا نه [
يز گردد، رسول باز گشت دل خوش كرده و محمد بن واصل را خبر داد خراسان بر من تباه كند و آنچه من كردم همه نا چ

بدان چه ديد، و گفت اگر برو تاختن كنى او را به يك ساعت از جهان بر كنى كه نيز هيچكسى نگويد كه يعقوب ابن الّليث 
] يعقوب  2قصد [اند و غالمى چند خردست كار نا ديده بر وى، محمد ابن واصل بر نشست وبود كه سپاه ازو برگشته
] بيرون شد و به بيضا فراهم رسيدند، و حربى سخت بود بميان ايشان، و محمد بن واصل را خبر 3كرد، و يعقوب ببر او [

نبود، تا سوارى ده هزار از آن يعقوب از پس پشت او اندر آمد و با محمد بن واصل سى هزار سوار بود و با يعقوب پانزده 
صل نگاه كرد ده هزار مرد به يك جا از آن او كشته شد، محمد بن واصل بهزيمت برفت و دم هزار سوار، تا محمد بن وا

] پشت خويش گرفت و يعقوب بر عقب4بيزنجان [

__________________________________________________

استعمال شده است.» اگر نه«] يا نه، درين كتاب مكرر بمعنى 1[

».دفضل يعقوب كر «] در اصل 2[

».پيش او«] كذا ... ظ: 3[

261باشد زيرا در تاريخ طبرى سال » رّم بيزنجان«] كذا فى االصل ... و بعد از مطالعه و تفحص معلوم شد كه ظاهرا 4[
بعد از وقعت شكسته شدن محمد بن واصل در حدود بيضاى فارس كه مطابق با اين محل از تاريخ سيستان ميباشد، چنين 

اوقع اصحاب يعقوب بن الليث باهل زّم موسى بن مهران الكردى لما كان من مماالتهم محمد بن واصل و فيها«مينويسد: 
نوشته و » زم البازنجان«آنرا » زم موسى بن مهران«و در حاشيه همان صفحه متعلق به » فقتلوهم و انهزم موسى بن مهران
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ده و اصطخرى و ياقوت آنرا رم بفتح راء مهمله ضبط در غالب كتب مسالك و ممالك ذكر ش» رم بازنجان«و يا » زم«نيز 
اند و ابن خرداد به بضم زاء معجمه و تشديد ميم آورده گويد: زم الحسن بن جيلويه يسمى البازنجان من شيراز على كرده

). و بگمان حقير ضبط ابن خرداد به صحيح است، 322-321) كذا ابن فقيه (ص 47اربعة عشر فرسخا ... (ليدن ص 
را بيزنجان آورده محتمل است» بازنجان«اينكه در متن و

228کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

او بشد تا او بكوه درشد، باز آنجا بميان كوه اندرون مردى ده هزار از آن او اسير گرفت و ديگر بكوهها بر شدند، يعقوب 
ماعيل بن اسحاق القاضى را برسولى نزديك يعقوب فرستاد در سنه اثنى و ستين و ] فرود آمد، و معتمد، اس1بر امهرم [

مائتين و عبد اهللا ابن الواثق آمده بود نزديك يعقوب و او را نيكو همى داشت، هم اندرين سال فرمان يافت بسپاه يعقوب 
ن سامان السامانى را داد، و ابو محمد ] ب2اندر. و معتمد واليت ما وراء النهر هم اندرين سال نصر بن احمد ابن اساد [

اج خراسان جمع كردند و ايشان را بار [3الموفق كه ولى [ ] 4] عهد معتمد بود بازرگانان بغداد را بگفت تا بازرگانان و حّج
ث داد و پيغام امير المؤمنين گزارد نزديك ايشان كى امير المؤمنين اسماعيل بن اسحق القاضى را نزديك يعقوب بن الّلي

] خراسان و طبرستان و گرگان و فارس و كرمان و سند و هند و شرط مدينه السّلم و خلعت فرستاد و 5فرستاد با عهد او [
] بود، اسماعيل را 1اسماعيل قاضى سوى يعقوب رسيد هم بر اين جمله كه موفق مردان را گفت، و يعقوب برامهرم [

د بن زيدويه از فارس بخراسان آمد و زانجا بقهستان شد. و گريختگان  بنواخت و خلعت داد و بنيكويى باز گردانيد و محم
] شد، يعقوب عمر بن7] شد و زانجا بسراف [6گروهى بر محمد بن واصل جمع شدند و محمد بن واصل بنسا [

__________________________________________________

باشد و در نسخه بعد كه مأخذ ماست شكل آنرا تقريبا محفوظ سر هم نوشته شده » و زاء» «باء«[ ()] در اصل نسخه 
اند، چه اين كلمه هم بيرنجان خوانده ميشود و هم بارنجان كه با وراء آن سرهم نوشته داشته منتها بدون نقطه ضبط كرده

باشد. و نيز ممكنست الف آنرا بقاعده اماله قلب بكسره كرده و شبيه بياء نوشته باشند.

».رامهرمز«لمشهور ] كذا و ا1[

».اسد«] كذا و المشهور 2[

] اصل: وى.3[

] اصل: ياز.4[
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».با عهد و لواء«] ظاهرا 5[

باشد.» پسا«] كذا و نسا در خراسانست و در مورد محمد بن واصل معنى ندارد و ظاهرا بايد 6[

ان بوده و از اعمال اردشير خورّه ] ظ: سيراف ... سيراف يكى از آبادترين شهرهاى ساحل خليج فارس و فرضه هندوست7[
) شهرهاى سواحل خليج فارس را چنين ميشمارد: 242) و ابو الفرج قدامه (ص: 44بشمار رفته است (ابن خرداد به ص 

»مهروبان و سينيز و جنابا و توج و سيراف«

229کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ى دو هزار بر اثر او بفرستاد، و عزيز بن عبد اهللا بر اثر بشد و بنه او بگرفت، او بهزيمت شد و ] را با سوار 1عبد اهللا [
] و بدريا در شد و بكشتيها در شراع و آلت نبود 2عزيز از پس او بشد، محمد بن واصل بكشتيها اندر شد و به نشست [
] بودند، مهترى بود آنجا  3امداد بلب سراف [كه از كشتيهاء صيادان بود، همه شب بدريا اندر كشتى همى گشت تا ب

كردان را او را راشدى گفتندى، بيرون شد و محمد بن واصل را بر آن جمله بگرفت، و سوار تاخت نزديك عزيز بن عبد 
را اهللا و او را آگاه كرد، عزيز، غانم بسكرى را كه سرهنگ خوارج بود بفرستاد تا محمد بن واصل را اسير بياورد، و عزيز او

]، و على بن الحسين بن قريش 5] پيش يعقوب آورد سر برهنه، اندر محرم سنة ثلث و ستين و مائتى [4بر سترى بند [
دستورى خواست تا محمد بن واصل را بر آن حالت ببيند، دستورى داد تا بديد، و فرمان داد تا محمد بن واصل را محبوس  

فرماى تا در قلعه تو بگشايند، گفت فرمان بردارم و او را قلعتى محكم كردند، باز كس فرستاد سوى محمد بن واصل، كه 
] 6بود بر سر كوه كه ستدن آن ممكن نشدى، پس خلف بن الليث او را بپاى قلعه برد و آواز دادند و نگاه بآن بسرى [

ز آنجا بپايان افكند، و قلعه بر آمد و نگاه كرد، محمد بن واصل گفت در قلعه بگشاييد، نگاهبان شمشيرى و لختى هيزم ا
]، خلف ليث او را 7بانگ كرد كه محمد بن واصل را بدين شمشير بكشيد و بدين هيزم بسوزيد كه من در قلعه بگشايم [

باز آورد،

__________________________________________________

كلى خراب شد، و محل آن نزديكى بندر طاهرى [ ()] و اين بندر بعد از آبادى بندر ابو شهر رفته رفته از بين رفته و ب
حاليه است. ياقوت آنرا معرب شيراب دانسته و حكايتى از براى آن نقل كرده است.

شود كه: عزيز بن عبد اهللا است.] كذا و بقرينه بعد معلوم مى1[

نوشته شده.» و به لسبتت«] در اصل 2[
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)7ح 228] ظ: سيراف (رك ص 3[

».استرى به بندبر«] كذا و ظاهرا 4[

و » درين سال عزيز بن السرى كه از اصحاب يعقوب بود محمد ابن واصل را اسير گرفت«گويد: 263] طبرى در سال 5[
و - 225اين عزيز بن السرى بقول تاريخ سيستان از جمله سالوكان خراسان است كه در نيشابور بيعقوب پيوستند. (رك ص 

اين كتاب).1ح 220ص 

و اين ياء عالمت اضافه است كه در امالء قديم معمول بوده.- سر قلعه] يعنى، ب6[

».نگشايم«] كذا و ظاهرا 7[
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ى دارم بگويم تا قلعه بگشايند، يعقوب او را باز بدست اشرف بن يوسف داد تا به يك پاى بر آويخت، تا اقرار كرد كه عالمت
بگذاشتند تا غالمى بدان عالمت بفرستاد، و در قلعه بگشادند، و سى روز هر روز پانصد استر و پانصد اشتر از بامداد تا 
شبانگاه ز آنجا همى درم و دينار و فرش و ديبا و سالح قيمتى و اوانى زرين و سيمين بر گرفتند، دون آنچه بر آنجا ماند 

]، پس از آنجا يعقوب بر گرفت و آن همه مالها اندر 1رشهاء بسيار و فرش پشمينه كه كسى دست فرا آن نكرد [از خو 
] گرفت و خشم كرد و محمد را پسر خود 3] همى آورد تا بشيراز برسيد، عمرو بن ليث برادر او سختى [2پيش بر ساح [

شت، و يعقوب محمد بن واصل را بقلعه فرستاد بند كرده و را بر گرفت و راه سيستان برگرفت، و يعقوب از آن مستوحش گ
آنجا محبوس كرد و براه اهواز بيرون شد و بر مقدمه او ابو معاذ بالل بن األزهر بود و برفت و بجندى سابور فرود آمد 

رجا الحصارى و ] و سعيد بن4اندر سنة اربع و سبعين و مائتى، و سپاهى بر مقدمه بفرستاد، [و] احمد المولد و ديرانى [
صالح بن الوصيف اين همه بنزديك اوى آمدند، پس او را جاسوس

__________________________________________________

و بعث الى خرمة الى قلعة ابن واصل فاخذ «بضم خا و تشديد راء آورده و گويد: » خرمه«] طبرى نام قلعه ابن واصل را 1[
ص 261سال 3-3(طبرى » ت قيمة ما اخذ يعقوب منهما اربعين الف الف درهم ... الخما كان فيها فذكر أنه بلغ

و قلعة سعيد آباد برامجرد من كورة اصطخر و هى على جبل «داند و گويد: » سعيد آباد«) و اصطخرى نام آنرا 1889
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- ار و در كيهان نامه: قلعه سپيداسفندي-شاهق يرتقى اليها فرسخا و كانت فى الشرك تعرف بقلعة اسفند باذ (اسفيد باذ
حاشيه) ... فتعطلت مدة ثم بناها محمد بن واصل الحنظلى فنسبت القلعة اليه ... فلما اخذه يعقوب بن الليث لم يقدر 

).117(اصطخرى ص ...» على فتحها اال بامر محمد بن واصل 

الساج (ديو داد بن -هست، و اين ابوچه در چهار صفحه بعد هم شبيه به بوساج » بوساج«] كذا ... و ظاهرا 2[
) گويد: هو الذى 471ص 2دبودست) از عمال خلفا و از دوستان يعقوب ليث بود و در اصل فرغانى است ابن خلكان (

تنسب اليه األجناد الساجية.

ود و گويا ش] كذا ...؟ و ظ: نسختى، كه مراد نسختى از غنايم باشد ولى نسخه گرفتن از غنايم سبب خشم كسى نمى3[
سطرى افتاده دارد.

] از آمدن اين اشخاص بلشكر يعقوب در تواريخ اثرى نيست فقط در محاربه دير العاقول ابو احمد ديرانى يكى از 4[
ص 262وقايع 3- 3سرداران بغداد است كه در موقع جنگ ميرسد و در جناح چپ خليفه جاى ميگيرد (طبرى 

1894-1895.(
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اند، همگان را فرمود تا بكشتند، و آنجا ببود، و رسوالن ] رسيده بود كه ايشان بمكر آمده1بگفت بلشگرگاه مگرو [
فرستادند از تركستان و هند و سند و چين و ما چين و زنگ و روم و شام و يمن همه قصد اوى كرده بود [ند] بنامها و 

] آنجا قيام كرد تا همه فرا رسيدند و نامها و خلعتها بداد و باز گردانيد و همه جهان و طاعت و فرمان او را [پذيرفتههديها 
نيا خواندند، و [ابو] احمد الموفق خبر شنيد ازين كه چنين حالها بود و مردمان جهان  اندر فرمان او شدند و او را ملك الّد

ل بود و بهر جاى كه روى كرد كسى برو بر نيامد، سوى يعقوب نامه كرد كه فضل كند و دل بدو اندر بستند ز آنچه او عاد
بيايد تا ديدارى كنند، و جهان بتو سپاريم، تا تو جهان بان باشى، كه همه جهان متابع تو شدند و ما آنچه فرمان دهى بر آن 

ت دين او كنى، و بدار مصطفى [ئيمايم، كه ما از اهل بيت جمله برويم، و بدانى كه ما بخطبه بسنده كرده ] و تو همى قّو
الكفر ترا غزات بسيار بودست، بهند اندر بشدى با سرانديب باقصاء درياء محيط، و بچين و ما چين اندر آمدى، و 

] و تركستان بيرون آمدى، و بر كفار جهان بهمه جاى اثر تيغ تو پيداست، حق تو بر همه2بتركستان بيرون آمدى و بروم [
ايم تا ترا بحرمين همى خطبه كنند كه چنين آثار خيرست [ترا] اندر عالم و كسى اسالم واجب گشت، و ما فرمان بدان داده

را اندر اسالم پس از ابو بكر و عمر آن آثار خير و عدل نبودست كاندر روزگار تو بود، اكنون ما و همه مسلمانان معين 
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]. و يعقوب برفت، و المعتمد على اهللا از 3كه آن دين اسالمست باز گردد [توئيم، تا جهان همه بر دست تو بيك دين
بغداد بيرون آمد

__________________________________________________

] كذا ...؟ كه بلشكرگاه بيكروز (؟)1[

] ظاهرا اين جمله: و تركستان الخ. زايدست.2[

پيام ابو احمد الموفق بيعقوب بدين صورت ذكر نشده.] در هيچيك از تواريخ اين معنى از نامه و3[

ليكن عظماء مورخين اقرار دارند كه از روز حركت يعقوب ليث از فارس بقصد اهواز و بغداد تا روزى كه جنگ در گرفت 
) 470ص 2بدير العاقول مكاتبات و مراسالت بين موفق وليعهد معتمد و يعقوب در كار بود. و ابن خلكان (طبع مصر ج 

پس از آنكه يعقوب از اهواز بقصد واسط جنبش كرد همه موالى بنى العباس در سامرا بخليفه و موفق سوء ظن «چنين گويد: 
بردند و گفتند كه مگر تبانى و مواضعتى در بين هست كه يعقوب از اقصاى بالد بدون معين بر خيزد و لشگرها بردارد و با 

اين چيزگى ببغداد روى نهد
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] و ستين و مائتين، گروهى از 1با سپاه، چون لشگرها فرود آمدند روز پنجشنبه هفت روز گذشته از شوال سنة خمس [
لشگر معتمد بيرون آمدند و حربى صعب بكردند و ابراهيم بن سيما بر عالمت معتمد بود بر آن جمله كه اين خليفتست،

بدانستند كه مكرست، پس حمله كرد يعقوب بنفس خويش، و از سپاه بغداد بسيار مردم كشته شد، و ايشان هزيمت شدند 
]، و آن روز از سپاه 2پشت بآب گرفتند، آب بر سپاه يعقوب بيرون گذاشتند تا يعقوب از آنجا برگرفت از پيش آب [

كشته شدند، و يعقوب از آنجا بجندى شاپور باز آمد و قصد يعقوب، يعقوب بن اسماعيل و محمد بن كثير از بزرگان  
غزات روم كرد كه هر سال بغزوى رفتى بدار الكفر چون از آنجا بازگشتى باز واليت اسالم گشادى و جهد كردى تا مگر 

ه از پس وى ] با يعقوب بنامه ك3اهل تهليل نبايد كشت تا اين بود عمرو بن الليث بجندى شابور فرا رسيد خشنود گشتند [
فرستاده بود، و يعقوب بآمدن

__________________________________________________

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



[ ()] و خليفه همه بمدارا و سكونت روز بگذارند و اين حديث در سامرا دراز شد و گفتگوى برخاست و خليفه بر اثر اين  
رد و لشگر بر گرفت و خود بتن خويش بمدافعه قيام  گفتگوها برد و قضيب رسول (ص) را بيرون آورد و يعقوب را لعن ك

بعد از جنگ و شكست يعقوب ليث ابو الساج مر او را گفت اين لشكر كشى «هم ابن خلكان گويد كه: -»كرد ... الخ
تو از خبرگى نبود و خبطهاى او را بر شمرد و يعقوب پاسخ داد كه من گمان نداشتم جنگى روى دهد و شك نبود كه اگر 

شود ولى از ناگاه بجنگ شدم من گمان كردم اين كار برسل و رسائل و اصالح بر گذار مىجنگ داشتم فاتح مىخيال
و ازين امارات و اشارات پيداست كه نگارش مورخ » مبادرت كردند و ناچار آنچه توانستم كردم و چنين تقدير بود .. الخ

اند!دهمحلى ما چندان از حقيقت دور نيست و يعقوب را فريب دا

ذكر كرده و ابن 262) اين جنگ را يكشنبه دو شب گذشته از ماه رجب سنه 1893ص 3-3] كذا؟ ... طبرى (1[
ضبط كرده است كذا طبرى و كامل 265و موت او را در شوال 262) يكشنبه هفت روز از رجب 470ص 2خلكان (

... (رك: تعليقات).

اند كه موفق آب را بر لشگرگاه يعقوب برگردانيد.هم بالصراحه نوشتهغرض تر اشاره كرده و برخى] مورخين بى2[

و معلوم ميشود كه پس از خشم گرفتن عمرو و رفتن از پارس » ... خشنود گشته با يعقوب بنامه كه«] كذا و ظاهرا: 3[
يعقوب نامه از پس عمرو فرستاده و عمرو با يعقوب بسبب آن نامه خشنود شده و باز گشته است.
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عمرو شادمان گشت.

[وفات يافتن يعقوب ليث بجنديشاپور]

پس يعقوب آنجا بيمار شد و علّتى صعب پيش آمد او را چون كار جهان همه روى بدو گرفت نقص اندر آمد، و عمرو او 
روز دو شنبه ده روز مانده از شوال سنه خمس و ستين و مائتين فرمان را اندران عّلت بنفس خويش خدمت بسيار كرد، تا

] و خبر وفات او بسيستان روز يكشنبه دوازده روز مانده از شوال سنه خمس و ستين و مائتين [رسيد] و 2] [1يافت [
ال وى بودند، و هفده سال و نه ماه اميرى كرد، و خراسان و سيستان و كابل و سند و هند و فارس و كرمان همه عمّ 

بحرمين خطبه او را همى كردند هفت سال، و از ديگر جايها اندر اسالم همه طاعت و فرمان وى پيدا همى كردند، و از دار 
نيا همى نوشتند او را بروزگارى دراز، و اگر تمامى مناقب او اندر  الكفر هر سال او را هديها همى فرستادند و ملك الّد
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و دراز گشتى اين كتاب، اما آن حربهائى كه با بزرگان اسالم كرد مقدارى ياد كرده شد، و سير نبشتى بسيار قّصها بودى
نيكوى او و عدل او معروفست كه چه كرد بر مردمان عالم بروزگار خود.

(نشستن عمرو ليث باميرى)

در شوال سنه خمس و ستين و مائتين

__________________________________________________

اند نوشته265اند و پيش از مرگ يعقوب كه در نوشته262] در طبرى و ابن اثير بعد از حرب دير العاقول كه در 1[
وقايعى در اهواز و فارس براى يعقوب ذكر ميكنند كه يكى از آنها دستگيرى محمد بن واصل است كه درين كتاب پيش ازين 

ص 2يعقوب و مرگ وى مدت زيادى قائل نيستند و ابن خلكان (ج ذكر آن شده است و برخى از مورخين بين شكست 
واقع شده است.265) بدان اشارت كرده و آنچه بنزد مورخين محقق است مرگ صفار در شوال 474

] قبل ازين سطر نوشته شده با قرمز: وفات يافتن يعقوب ليث بنشابور .. و ما آنرا صحيحا بجاى خود قرار داديم.2[
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تر بود بر سپاه، ز آنچه عمرو چون يعقوب اندر گذشت، عمرو و على هر دو برادر حاضر بودند، عهد على و فرمان او روان
] 1]. حديث همى رفت ميان دو برادر و سپاه دو روز، روز سديگر [بخشم بسيستان آمده بود و آنجا نو فرا رسيد [ه

] ... كه انگشترى از دست على فراستد و بعمرو داد 3]، عمرو را گفت كه برادر تو ميگويد [2شاهين بتو كورثر بود [
عمرو كار بپذيرفت و سپاه رضا داد و على پشيمان شد بدان تأنى كه كرد.

د فرا رسيد نزديك پس همه سپاه عمرو را بيعت كردند و عمرو نامه نبشت سوى معتمد بسمع و طاعت، و رسول معتم
] و گرگان و طبرستان و سيستان 5] و عهدى نو بر عمل حرمين و بغداد و فارس و كرمان و اصفهان و كوهها [4يعقوب [

و هند و سند و ما وراء النهر، و گفت كه اين همه اسالم و كفر ترا داديم بر آن جمله كه هر سال ما را بيست بار هزار هزار 
] بود، عمرو آن عملها همه از رسول بپذيرفت،6] االصبع [د بن [ابىدرم فرستى، و رسول احم

__________________________________________________

] در اين كتاب اين طرز مكرر است و بيهقى بجاى روز سديگر، سديگر روز آورده است.1[
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و در متون پهلوى و بلعمى روز سديگر و سال سديگر است.

بوده، » نيشك«از روستاى » بتو«شاهين بن روسن (روشن؟) يكى از ساالران قديمى يعقوب است و از مردم ] كذا ...؟ 2[
- كورثر«اما لفظ » نمونى كرديعقوب به بتو رسيد بامداد بود و شاهين به بتو راه راه«گويد: اين كتاب مى207در صفحه 

ت، در يكى از صفحات اين كتاب كه بعد ميايد در جائى لفظ معلوم نيست كدام اس» كه بزرگتر- كه برتر- كه ورتر- كورتز
بمعنى كه به بركندن است. در اينجا هم بعيد نيست  » كه به وركندن«آورده و بعد از دقت معلوم شد مراد » كبور كندن«

از آن قبيل باشد؟ و اهللا اعلم.» كورثر«كاف و واو 

خ افتاده است و مطلب ناقص است، ظاهرا مثل اينست كه برادران اى در اصل نسخه از قلم ناس] اينجا متاسفانه جمله3[
پس از مذاكره و گفتگو قرار بحكميت داده و عمرو در آن حكميت موفق شده است و سپس على از تأنى كه شايد در 

حبس و قيد عمرو كرده پشيمان آمده است.

بايد باشد.» عمرو«] ظاهرا يعقوب خطاى كاتب است و 4[

نهاوند) و همدان و زنجان و ما سبذان (پشتكوه حاليه) و -اد جبال است كه ماه بصره و ماه كوفه (دينور] كوهها، مر 5[
رى و قم و مضافات آنها باشد و اين غير از جبال (قهستان) خراسان ميباشد كه قاينات و ترشيز و طبس باشد.

: االصبغ.1932ص 3- 3] ط 6[
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] اندر صفر سنه ست 2] بن عبد اهللا بن طاهر را خليفت خويش كرد بر بغداد، و خلعت داد و آنجا فرستاد [1و عبد اهللا [
] را داد و خود بازگشت و بپارس آمد باز عمرو ستونهاء زرين و مالهاء 3و ستين و مائتين واليت حرمين نحج بن حاخ [

عتمد. و معتمد را برادر بجنون متهم كرد و محبوس كرد و خود بخالفت بنشست اندر اول سنه سبع بزرگ فرستاد نزديك م
]،4و ستين و مائتين، و معتمد اندر آخر سنه ست و ستين و مائتين بحبس اندر، فرمان يافت [

فرمان يافتن معتمد بحبس در سنه ست و ستين و مائتين

] ببصره بيرون5اشت. و علوى ناحم [و ابو احمد الموفق اين عمل بر عمرو بد

__________________________________________________
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است.» عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر«] ظاهرا 1[

] اين عبيد اهللا بن عبد اهللا طاهر در دربار خليفه بود و او برادر محمد بن طاهر خزاعى است.2[

ا فمن ذلك ما كان من تولية«طبرى گويد:  عمرو بن الليث عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر خالفته على الشرطه ببغداد و سامّر
فى صفر و خلع ابى احمد عليه ثم مصير عبيد اهللا الى منزله فخلع عليه فيه خلعة عمرو بن الليث و بعث اليه عمرو بعمود 

).1936ص 266سال 3-3(طبرى » من ذهب

هيچيك از تواريخ چنين خبرى ديده نشد و آنچه مينويسند عمرو ليث پسر ابو ساج ] غج هم خوانده ميشود ... و در3[
ص 8) واليت حرمين داد و پيش از او عيسى بن محمد المخزومى واليت مكه داشته است. فقط ابن اثير (ج 266را (در 

كى نيست كه اين دو يكى بسمت امارت و سردارى در مكه بوده و ش295) نحج بن جاخ نامى را ذكر كرده كه در سنه 4
هستند اما واليت حرمين او معلوم نيست.

) ميداند و گويد: المعتمد على اهللا در اين سال شب 279] ابن اثير وفات معتمد را در سال تسع و سبعين و مائتين (4[
ا موفق زنده بود  دوشنبه يازده شب باقى از رجب ببغداد بمرد، و موفق برادرش يك سال پيش از معتمد مرده بود ليكن ت

كارها همه را در كف داشت و برادر را دست نشانده و مطيع خويش نموده بود و بر وى تحكم كردى و سخت گرفتى 
چندانكه وقتى معتمد را سيصد دينار احتياج افتاد و نيافت و معتمد اين شعر بگفت:

هأ ليس من العجائب ان مثلى            يرى ما قّل ممتنعا علي

ء فى يديهو تؤخذ باسمه الدنيا جميعا            و ما من ذاك شي

ا            و يمنع بعض ما يجبى اليه اليه تحمل األموال طّر

و روايت تاريخ سيستان مأخذ روشنى ندارد.

على بن محمد ابن عبد الرحيم ] ص: ناجم، و اين علوى همان كسى است كه بصاحب الزنج معروفست و نام وى5[
است.
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[آمده بود]، و سپاه موفق علوى را از اهواز منع كردند و راهها بگرفتند. و عمرو موفق را مال بسيار فرستاد و عدل و 
، و سپاه را چيز همى بخشيد، و خلعتها همى داد و على بن الّليث پشيمان همى بود و نيكوئى بر مردمان پيدا كرد بپارس

چيزها همى گفت اندر حديث عمرو، و عمرو بشنيد و على را بند بر نهاد. [و] واليت فارس عمرو محمد بن اللّيث بن روح 
عبد العزيز، كه مال سوى موفق همى را داد، و خود بيامد بسيستان [و] حوالت كرد سوى محمد ابن الّليث و احمد بن 

] كرد. پس بوساج دستورى خواست كه ببغداد رود، دستورى داد او را 1فرستند، و صاعد بن مخلد را بر ايشان مستحث [
تا بجنديشاپور برسيد آنجا فرمان يافت، عمرو بشنيد پسر او را محمد بن ابى الساج را توليت مكه را داد. و عمرو 

، روز يكشنبه سه روز باقى از رجب سنه ست و ستين و مائتين، و بنشست بماتم، و مردمان او را تعزيت  بسيستان اندر آمد
] بزرگى 2كردند، و على بن الّليث را خالص كرد، و مال بسيار داد و دل وى خوش گردانيد اندرين ميانه هر جا كه ازين [

در كردند عمرو را و خواستند كه ملوك طوايف گردند پس را يعقوب عمل داده بود، چون يعقوب اندر گذشت عصيان بدل ان
رهمى را برادر على حسن درهم را بر سيستان خليفت كرد و او داماد عمرو بود بر دختر فاطمه  عمرو محمد بن الحسين الّد

فق نظر و نامه نبشت عمرو سوى امير المؤمنين موفق [و] نظر خواست از خراج سيستان هزار هزار درم، و مو -بنت عمرو
بداد هزار هزار درم و عمرو سوى خراسان رفت روز شنبه هشت روز مانده از رمضان سنه ست و ستين و مائتين با عددى 

تى تمام و هياتى بزرگوار از لباس و سالح و ستور و خزاين، و محمد بن عمرو پسر او بر يمين او، و بر يسار او 3[ ] و عّد
رهمى را داد، چون بنشابور رسيد احمد بن عبد اهللا على بن الّليث برادر او، و مالى بزر  گ آن روز محمد ابن الحسن الّد

الخجستانى خالف

__________________________________________________

استحثه على االمر حضه و نشطه (المنجد) قرآن: و ال تحاثوا على طعام -] مستحث، اسم فاعل بمعنى محصل1[
ضوا (صحاح).اى ال تحا-المسكين

] ازين بزرگى ... لفظ (ازين) در اين موارد براى شدت تأكيد در تنكير يا تكثير است و مكرر در كلمات قدما آمده 2[
است.

ه بكسر اول بمعنى جماعه و آحاد لشگر.3[ ه بمعنى استعداد و ساز و سامان سپاه و عّد ] عدد بضم اول جمع عّد
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پيدا كرد و نشابور حصار گرفت، و عمرو بدر شهر فرود آمد، على بن الّليث برادر عمرو اندر نهان سوى خجستانى كس 
فرستاد كه من يار توام و با برادر خالف كرد، تا چون حرب كردند و حال بر اين جمله بود [و] عمرو ندانست، هزيمت كرد 

ه سنه ست و ستين و مائتين، و خجستانى همه لشگرگاه و بنه عمرو غارت كرد، روز پنج شنبه شش رو  ز گذشته از ذى الحّج
و مالى بزرگ بدست او افتاد و عمرو بهرى اندر آمد [و] برادر را على ابن الّليث را باز بند بر نهاد، و خجستانى بر اثر 

كه هرى از عمرو نتواند ستد، راه سيستان برگرفت [و] عمرو تا هرى بيامد، عمرو هرى بحصار گرفت، و خجستانى دانست  
] بكشت، و غارتها كرد، و دو روز مانده بود از ربيع االخر سنه سبع و ستين و مائتين بدر 1بفراه بسيار مردم عامه ياوه [

رهمى كه عامل بود شهر حصار گرفت، وكيل عمرو بسيستان عبد اهللا بن مح مد بن سيستان آمد و محمد بن الحسن الّد
] ميكال بود و شريك او شادان بن مسرور بود، بيت المال را در بگشادند، و سپاه را روزى بدادند و خلعتها و صلتها [ى

بسيار، و مردان شهر نگاه داشتند، و حرب پيوسته كردند، و عمرو از هرى اندر سّر مال و مرد همى فرستاد، و خجستانى 
] گشاد، كسهاء خويش را بويرانى نواحى و غارت فرمان داد 2كه شهر نتوانم [را هيچ خبر نبود، چون دانست خجستانى

] خراب ميكرد، پس مردم عامه دست اندر نهادند [و] هر كجا از آن او كسى بود 3[و] بر هر جا كه بتوانست ربض [
همه را

__________________________________________________

و سخنى هم كه ازين جنسها باشد ياوه و يافه گويند و كارى هم كه - عنى و بر خيره و بيهودهمسبب و بى] ياوه يعنى بى1[
معنى سرزند آنرا ياوه و يافه خوانند و گويا اصل اين لغت بمعنى (چارپاى گمشده) است از قبيل گاو و گوسپند بيهوده و بى

و شتر و غيره كه ديگرى آنرا بيابد.

حديث غايب ناگاه ضمير متكلم آورده شود، در اين كتاب و كتب قدما و متون پهلوى ] نظير اين التفات كه در 2[
بسيارست (رك: تعليقات).

] ربض محالت كه در اطراف حصار و شارستان مركزى شهر بنا شده و باغات و طواحين و خانهاى دهقانى است كه  3[
محالت را ربض مينامند و گاه ميشود كه برگرد سور نهند و مجموع آن سور وگاه برگرد همه اين آباديها سور بزرگى مى

بزرگ و ربض باز آباديهائى است كه حومه ربض را تشكيل ميدهد و آن همه در حكم ربض است و مراد از اين ربض 
مجموع محالت گرد حصار است خواه درون سور بزرگ و خواه بيرون آن ...
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بكشتند، پس خجستانى را خبر آمد كه فضل بن يوسف قصد نشابور كرد كه مادر او را آنجا بگيرد و خزاين او برگيرد [ز] 
اينجا برفت براه قهستان روز شنبه ده روز باقى از ربيع اآلخر سنة سبع و ستين و مائتين، اندرين ميانه ابو طلحه منصور بن 

] بنزديك عمرو آمدند بهرى، و هر دو را خلعت داد و بنواخت و مال بسيار داد، و 1هر دو [[مسلم و] محمد بن زيدويه
اصرم بن سيف چون خبر بشنيد نيز نزديك عمرو آمد و خلعت يافت و نواخت و نيكوئى ديد، پس عمرو، با طلحه منصور 

به نيمه ذى القعده سنة سبع و ستين و بن مسلم را سپاه ساالر خراسان كرد و خود از هرى بسيستان بازگشت [و] روز شن
مائتين اندر شهر آمد، پس خبر بشنيد كه خليفت وى بر پارس آن مالها كه فرمان عمرو بود نزديك سلطان نفرستاد و بدان 

اندرين باب، پس - صاعد بن مخّلد الوزير- ] رسيد2باب خالف كرد، و همچنان احمد بن عبد العزيز، و نامه مستحث [
نوشت سوى صاعد و حديث خجستانى و اضطراب خراسان ياد كرد و اندر نامه گفت چنان دانم كه احمد بن عمرو نامه 

عبد العزيز و محمد بن الّليث كه خليفت منست آنجا با خجستانى نيز سريكى دارند اندر خالف و اندرين سال سپاه ساالر 
م عمرو بمكه ايام موسم بجانب منبر نهادندى، چون محمد بن طولون كه امير مصر بود بمكه آمد، و رسم آن بود كه عل
خبر تقصير كردن محمد بن اللّيث شنيد اندر حديث مال فرستادن،

__________________________________________________

بوده ] اصل: و هر دو .. و ظاهرا اين جمله (و هر دو) زايد است. و اين بو طلحه از بنى شركب است و برادر كوچكتر1[
نظير و خونها بر سر جمال وى ريخته شده و پس از آنكه برادرش يعمر بن مسلم بدست احمد و در صباحت و مالحت بى

خجستانى كشته شد اين بو طلحه لشكرها كشيد و يكى از گردن كشان خراسان شد و به نيشابور تاخت و مادر خجستانى 
ح با خجستانى بود تا بعد از قتل خجستانى و امارت رافع اين بو طلحه را اسير گرفت و او را با خجستانى وقعة هاست و فت

به عمرو ليث پيوست. محمد زيدويه نيز در عهد يعقوب عامل قهستان بود و بر يعقوب خالف آشكار كرد و بنزديك محمد 
سان اغوا كرد و از سامرا بن واصل بفارس شد و ز آنجا نزد ابو ساج باهواز رفت و خليفه را بفرستادن يكى از طاهريان بخرا

خلعت براى وى آمد و تا يعقوب زنده بود وى از اين خاندان گريزان بود و پس از مرگ يعقوب بعمرو ليث پيوست (اقتباس 
از طبرى و كامل).

).236ص 1] (مستحث) مأمور تحصيلدار مال (رجوع بحاشيه 2[
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خليفت عمرو را كردند، و علم عمرو بر يمين منبر چنانكه رسم آخر سخن دراز شد و حرب اوفتاد، مردمان مكه نصرت
رفته بداشتند، پس عمرو پسر خويش را محمد بن عمرو را بر سيستان خليفت كرد و سوى پارس رفت شش روز گذشته از 

م سنة ثمان و ستين و مائتين، و بو طلحه خليفت عمرو بر خراسان بسرخس شد، و خجستانى بحرب او آمد و ح ربى محّر
رهمى او را يارى كرد بمال و مردان و 2سخت كردند و بو طلحه بهزيمت بسيستان آمد، پس محمد بن الحسن [ ] الّد

عمرو را آگاه كرد، عمرو نامه جواب كرد كه باز بخراسان رو و عهد نو فرستاد، بو طلحه بخراسان بازگشت، باز دل تنگى  
] آمد، محمد بن عمرو بن الّليث خليفت خويش 3خجستانى بگرگان [كرد و راه بگردانيد و بگرگان شد، چون خبر كشتن

را فضل بن يوسف را بهرى فرستاد، و اندر ذى القعده سنة ثمان و ستين و مائتين بهرى اندر شد، و عمرو چون خبر شنيد 
] 4چون رافع [نامه فرستاد نزديك اهل هرى بسمع و طاعت كردن فضل را، و نزديك فضل نامه كرد بجّد و اجتهاد كردن

بدانست كه فضل بهرى قرار گرفت محمد بن المهتدى را بحرب او فرستاد، چون محمد مهتدى بهرى آمد، اهل هرى قصد  
كشتن فضل كردند، فضل به سيستان باز گشت، و رافع بنفس خويش بمرو شد بحرب بو طلحه و روزگارى اينجا حرب  

شد و رافع بهرى آمد روزگارى بهرى بود، باز گفت عمرو از سيستان كردند، آخر بو طلحه بهزيمت برفت [و] بتخارستان
] تا خود چه باشد؟ و بيامد تا فراه، بزرگان لشگر او انكار كردند كه اين نتواند5دورست، من ببايد شد بسيستان بگيرم [

__________________________________________________

».خلل«] كذا و الظاهر 1[

(حسين) و گاهى (حسن) ضبط شده است!] گاهى 2[

زيرا محمد بن عمرو بن الليث بسيستان خليفت پدر بود نه بگرگان» بسيستان آمد«] كذا ... و الظاهر 3[

مقدمه آمده است.] در اين صفحه بايد سطورى افتاده باشد، چه نام رافع بى4[

يستان بگيرم ... باشد.] عبارت غريبى است؟ و بقاعده بايد: مرا ببايد شد تا مگر س5[
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] برگرفت، و بهرى باز شد. و اندرين ميانه محمد بن عمرو را پسرى بزاد طاهر نام  1بود، ز آنجا بازگشت و لختى علفه [
و طاهر را سّنت كردند اندر سنة ست و سبعين ] و مائتين،2كرد، روز شنبه سيزده روز باقى از شعبان سنة تسع و تسعين [

] و مائتين، چون طاهر موجود گشت محمد بن عمرو خواست كه بزيارت پدر رود بپارس، و مبّشر بنفس خويش باشد، 3[
محمد بن الحسن را خواست خليفت كرد بر سيستان، و خود برفت سوى فارس روز شنبه سه روز گذشته از محرم سنة 
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] فرستاد بحرب احمد بن الّليث الكردى تا برفت و با 4و عمرو بن اللّيث نصر بن احمد را با سپاهى بروم [سبعين و مائتين 
] 5او حرب كرد و او را اسير گرفت و مالهاء و خزاين او همه بر گرفته و پيش عمرو آورد. و عتيق بن محمد را بر امهرم [

ب كرد و او را اسير گرفت و با مالهاء او و ستوران و تجمل او پيش ] تا با او حر 6فرستاد، بحرب محمد بن عبد اهللا كرد [
] 7عمرو آورد، و اين دو ساالر بودند هر يكى با بيست هزار سوار كه عصيان پديد كرده بودند، و هر دو از پهلوانان [

نشور و لوا فرستاد يعقوب بودند چون اين دو مرد كشته شدند، كار فارس راست گشت و قرار گرفت باز موفق نو عهد و م
عمرو را بر همه اسالم و دار الكفر، و فرمان داد كه همه اندر فرمان او بايد بود، و هر چه از هند و ترك و روم گشايد او را 

] االصبعباشد. و نامه احمد بن [ابى

__________________________________________________

و اين شكل جز در (عّلف) بضم اول و فتح ثانى مشدد بدون هاء بمعنى دانه ] كذا؟. بمعنى آذوقه و علوفه دواب 1[
محصول ديده نشده است.

] كذا ظ: ستين.2[

] ظ: تسع و ستين.3[

] كذا و ظاهرا روم غلط است، چه عمرو ليث با روم همسايه نبود و جنگ نداشت و گويا اين كلمه رّم يا زم است، كه 4[
).227ب و محمد بن واصل در بيضاى فارس و رّم با زنجان ذكر شد (ص قبال هم در داستان حرب يعقو 

] همه جا بجاى رامهرمز رامهرم ضبط كرده است.5[

) و ابن اثير او را محمد بن عبيد اهللا الكردى 141] اصطخرى ويرا حمدان بن عبد اهللا بن احمد الجلندى نوشته (ص 6[
4- 3محمد بن عبيد اهللا بن أزار مرد الكردى ضبط نموده است () و طبرى نيز 123ص 7ضبط كرده است (كامل ج 

).2024ص 

] مراد از پهلوانان يعقوب نه آنست كه اين دو ساالر از سجزيان و مالزمان قديمى يعقوب باشند بلكه اين دو از امرا و 7[
اند و اصطخرى خاندان وم بودهاند و هر يك خود را اميرى ديگر همى شمردندى و از خداوندان زمبزرگزادگان قديم فارس

).141-140آنان را بر شمرده است در ضمن گزارش فارس (اصطخرى ص 
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رسيد كه اكنون كار فارس و عراقين و عرب و شام و يمن همه راستست، بخراسان باز بايد گشت و غازيان را بدار الكفر 
د فرستاد تا فتوح همى باشد [پس عمرو] نصر بن احمد را خليفت كرد بر پارس و كرمان، و بسيستان آمد و خبر رافع از باي

] كرد را 2] بن احمد را تا چهار هزار هزار درم فرستد موفق [را]، و محمد بن الّليث [1هرى يافته بود، و فرمان داد نصر [
گذشته از جمادى األخر سنة سبعين و مائتين بسيستان اندر آمد، و روزى چند با خويشتن بياورد و روز پنجشنبه ده روز

ببود، روز دوشنبه دو روز گذشته از شعبان سنة سبعين و مائتين برفت سوى خراسان و سرهنگان خراسان همه بزينهار آمدن  
افع بهرى حصار گرفت، گرفتند نزديك وى، و محمد بن عمرو را پسر خويش بر سيستان خليفت كرد، و بهرى شد و ر 

عمرو با او حرب كرد، رافع آخر بهزيمت برفت اندر شوال سنه سبعين و مائتين، باز عمرو بالل بن األزهر را بنشابور بر 
سول فرستاد، بزرگان نيشابور پيش بالل باز آمدند و طاعت عمرو نمودند، چون محمد بن ياسين و محمد بن اسحق بن 

] بود، چون خبر هزيمت رافع شنيد، خطبه 4و بر نيشابور خليفت رافع، مهدى بن مجلس [] و عقيل بن عمرو،3حزيمه [
بر نام عمرو كرد، رافع ازهرى بمرو رود شد و نامها نبشت سوى عمرو بطاعت و ندامت بر كرده، و عفو خواستن، و بو 

يكى گشت و هر دو قصد عمرو كردند، و طلحه از تخارستان بيامد كه نزديك عمرو آيد، چون رافع را براه اندر بديد با او
هر دو بمرو قرار گرفتند، بو طلحه بشهر اندر و رافع بر در شهر، چون روزى چند ببود، بو طلحه بر رافع شبيخون كرد و 

بيشتر سپاه رافع را بكشت، و رافع تنها بنفس خويش برست، و خواست كه به نشابور رود، و بو طلحه

__________________________________________________

] در اصل: نصرب احمد بوده است.1[

نوشته و دليلى نداريم كه احمد ليث برادرى باين نام داشته باشد و » احمد بن الليث«] اين شخص را در چند سطر قبل 2[
و طبرى احمد ليثويه يا اين محمد ليث غير از احمد ليث سابق الذكر باشد. اتفاقا اصطخرى ويرا احمد و ابن اثير محمد

نام ميبرد و احمد غلبه دارد. و نيز طبرى و كامل حرب عمرو با محمد بن الليث عامل عمرو بپارس و اسارت وى را 
اند و ازين كتاب فوت شده و شايد از نسخه ساقط گشته و اينجا مراد همو باشد.نوشته

] كذا ... ظ: خزيمه.3[

).122ص 7عامل هراة بوده (ج 268ا از عمال رافع نام ميبرد كه در نامى ر » مهدى بن محسن«] ابن اثير 4[
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بمرو اندر بنشست، و عمرو سوى [بو] طلحه نامهاء نيكو همى نبشت و اميدهاى نيكو همى كرد، فرمان نكرد، و بالل بن 
بنشابور بودند، عمرو جمازه فرستاد كه بايد كه از پس من آئيد بمرو، و خود بتاختن االزهر و فضل بن يوسف با سپاهى

] بو طلحه و بو طلحه با سپاهى بسيار بيرون آمد و حربى صعب كردند، و هزيمت بر بو طلحه افتاد، 1بمرو شد بحديث [
ويش براه بيابان برفت، عمرو پاره بشد پس از آن كه مقدار هفت هزار مرد از آن او كشته شد، و بو طلحه بر باقى سپاه خ

و بسيار اسير گرفت، شب اندر آمد و بازگشت، و فضل ابن يوسف و بالل بن األزهر از نشابور برفتند بفرمان عمرو [و] 
] بيك حمله  2رافع فرصت يافت بنشابور اندر شد، عمر خبر او شنيد از مرو بنشابور آمد، باز رافع بحرب بيرون آمدند [

عمرو برآورد بهزيمت برفت رافع، اول روز از شوال سنة احدى و سبعين و مائتين. و عمرو روزى چند بنشابور كه سپاه
ه سنة احدى و سبعين و مائتين، بسيستان اندر  ببود، و بسيستان بازگشت، و روز پنجشنبه هشت روز باقى از ذى الحّج

و مائتين، و او چهارده سال و چهارده روز دعوت كرده بود ] ببصره كشته شد اندر صفر سنة سبعين 3آمد. و علوى ناجم [
] بود بحربها اندرين دعوت پانصد هزار مرد از اهل تهليل، و آل پيغامبر را صّلى اهللا عليه، و بر دست او كشته [شده

تن عمرو ابن سپاهى انبوه برو جمع شده بودند. و اندر سنة احدى و سبعين و مائتين صاعد بن مخلد بدرگاه خليفت بد گف
الليث آغاز كرد، و احمد بن عبد العزيز را كه سپاه ساالر يعقوب بوده بود، كرمان و پارس مسما كرد، و عهد و منشور داد، 
نصر بن احمد چون اين خبر بشنيد از پارس به كرمان آمد، و عمرو را آگاه كرد، عمرو على حسن درهم را با سپاهى بيارى 

] درهم آنجا رسيد حرب كرده بودند، نصر بن ا احمد بن عبد العزيز حرب كنند، تا على [حسننصر بن احمد فرستاد، تا ب
] و بكر بن عبد العزيز برادر وى قلعت فارس غارت كرد 4احمد هزيمت كرد و احمد بن عبد العزيز كار محكم فرو گرفت [

و آنرا

__________________________________________________

يعنى در نتيجه مذاكره و حديثى كه بين عمرو و بو طلحه رفت قصد او كرد.- بو طلحه] بحديث1[

] كذا و صحيح، بيرون آمد، مگر اينكه چيزى از اصل در حديث جنگ افتاده باشد.2[

] ناجم از نجم و طلوع است و لقب صاحب الزنج است و هو زعم انه على بن محمد بن احمد بن عيسى بن زيد بن 3[
.225الحسين بن على عليه الّسالم ظهر فى شوال على بن

بود ولى سياق عبارت ميرساند كه بايستى مفرد باشد.» گرفتند«] در اصل 4[
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احمد بن عبد العزيز ] بن مخلد بنفس خويش بر عقب 1ويران كرد، و درهاء آن بركند و بسپاهان فرستاد، و مصاعد [
بفارس آمد و بشيراز قرار كرد، و احمد بن عبد العزيز بسپاهان شد و بو طلحه بزينهار آمد پيش عمرو بسيستان، چون 

عمرو چنان ديد، بو طلحه را بر خراسان خليفت كرد از جهت پسر خويش محمد بن عمرو، و خراسان همه بوى سپرد، 
د بن عمرو را پسر 3ن مجلس [] پوشنگ كه آن مهدى ب2مگر هرى بر [ ] را داده بود، و خود برفت بسوى فارس و محّم

م سنه اثنى و سبعين و مائتى، چون صاعد بن مخلد خبر عمرو بشنيد ترك بن  مه بفرستاد اول روز از محّر خويش را بر مقّد
بود و بدرگاه خليفت شده و العباس را با هشتاد هزار سوار بحرب عمرو فرستاد و خلف بن الّليث از عمرو بآزار رفته

مه و عمرو هنوز  خليفت او را نواخته و ساالر دو هزار سوار كرده، چون لشگرها فراهم رسيدند، محمد ابن عمرو بود بر مقّد
از پس بود، خلف بن الّليث را مهر رحم بجنبيد، و نخواست كه بر سپاه عمرو و پسر وى و مردمان سيستان شكست آيد، 

همه نيكوئى گفت و از عمرو اميدها كرد و چيز داد تا با اوى يكى گشتند، پس بر ترك بن العباس خود و سرهنگان سپاه را
آن سپاه كه از آن امير المؤمنين با او بودند شبيخون كرد و همه سپاه او را بكشت و مال اوى و خزاين و ستوران بگرفت و 

] خلف اين كار بكرد نزديك محمد بن عمرو شد، پس [چونزرّادخانه، و ترك بن العباس بهزيمت سوى صاعد بن مخلد 
] ...4آمد با دو هزار سوار و هزار مرد پياده سجزى و همه چون بغيبت عمرو كرد [

__________________________________________________

».صاعد«] كذا و صحيح 1[

».هرى و پوشنگ«] كذا و الظاهر 2[

).4ج -241اند (ص ضبط كرده» دى بن محسنمه«] كذا و چنانكه گذشت 3[

] ظ از اينجا از اصل نسخه چيزى افتاده، و قسمت افتاده معلوم نيست و اين خبر در تواريخ ديده نشد كامل گويد: 4[
در اين سال (احدى و سبعين و مائتين) عاشر ربيع االول بين عساكر خليفه كه احمد بن عبد العزيز بن ابى دلف در آن «

بين سپاه عمرو ليث صفار وقعتى افتاده و از بامداد تا وقت ظهر حرب همى بود پس عمر و سپاهش بهزيمت شدند بود و
و سپاه عمرو پانزده هزار سوار و پياده بود و در همى كه مقدم لشكر عمرو بود مجروح گشت و صد مرد از مبارزان لشگر 

لشگريان عمرو بزينهار آمدند و از آن سپاه سى هزار راس ستور و  عمرو كشته و سه هزار مرد اسير افتادند و هزار مرد از
).139ص 7گاو و خر و جز اينها بيرون از حد سپاه خليفه را غنيمت بود (كامل ج 
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انه رافع بخراسان بود و بو طلحه خليفت محمد ] پارس بگرفت و اندرين مي1هزيمت برو افتاد، بسيرجان آمد و معتضد [
بن عمرو بن اللّيث بود، قصد رافع كرد، چون كار بر رافع سخت شد بما وراء النهر شد و از نصر بن احمد يارى خواست، 

نصر برادر خويش را اسماعيل بن احمد را با چهار هزار سوار با او بيارى فرستاد، چون دو لشگر يكى شد، بو طلحه براه
] بحرب او بيرون شد، بو طلحه با او حرب كرد و او را اسير  3] برگرفت، بهرى برسيد و مهدى بن محبس [2سيستان [

] 4كرد، باز نيكوئى كرد و خالص كرد مهدى را، و خود بسيستان آمد، عبد اهللا بن محمد بن ميكال و شادان بن مسرفه [
دند و خلعتها دادند و نيكوئى كردند، و سوى عمرو نامه فرستادند، عمرو پذيره بو طلحه بيرون آمدند و او را بشهر اندر آور 

جواب كرد و بو طلحه را بخواست و بو طلحه برفت و آنجا شد و بسيرجان بعمرو رسيد، و ميان معتضد و صاعد خالف 
اق شد.افتاد بپارس، و موفق معتضد را باز خواست از پارس، و عمرو باز قصد شيراز كرد، صاعد بگريخت بعر 

گرفتن عمرو پارس را ديگر باره

و عمرو پارس بگرفت، موفق نامه نبشت سوى عمرو كه مال پذيرفته بيايد فرستاد و پسر خويش را سوى من فرست. عمرو 
] و5سپاه بيرون فرستاد سوى برجان [

__________________________________________________

خالفت رسيد و اين خبر هم در تواريخ نيست.] معتضد پسر موفق است كه بعد ب1[

] ظ: راه سيستان.2[

] كذا و جاى ديگر (مجلس) و كامل: مهدى بن محسن، چنانكه گذشت.3[

ضبط كرده است.» شادان بن مسرور«212] كذا ... و در صفحه 4[

ابن فقيه - 44ن خرداد به ص ] برجان، بضم اول محلى بوده است از اردشير خورّه بفارس كه شيراز قصبه آن است (اب5[
) گويد:142ص 7) و ابن اثير در سال اربع و سبعين و مأتين (ج 201ص 

موفق درين سال بفارس رفت بحرب عمرو بن الليث صفار و خبر بعمرو رسيد عباس بن اسحاق را با لشكرى بزرگ بسيراف  
- ن صحيح است چه ارجان در خوزستان استگسيل كرد و پسر خويش محمد بن عمرو را به ارجان (بجاى برجان و برجا

بهار) فرستاده و ابا طلحه شركب صاحب الجيش خود را در مقدمه روان كرد و اين بو طلحه بموفق پيوست و عمرو از 
شنيدن اين واقعه از قصد موفق باز ايستاد، پس بو طلحه خواست
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مه بفرستاد، و بو طلحه را بر اثر او، و سپاههاء بسيار فوج فوج همى فرستادند، چون خبر سوى م حمد بن عمرو را بر مقّد
موفق رسيد خود بنفس خويش بيرون آمد با صد و پنجاه هزار سوار، چون محمد بن عمرو خبر وى بشنيد بازگشت [و بو 

بو طلحه و سپاه برگشتند، عمرو بكرمان آمد، و موفق بر اثر او ] با سپاهى بزرگ برگشت و سوى موفق شد، چون طلحه
د بن عمرو بيمار شد و آنجا فرمان يافت روز آدينه يازده 1بيامد و عمرو ببيابان كرمان آمد، چون به راشدى [ ] برسيد محّم

د بن عمرو بن ال2روز باقى از جمادى االولى سنة اربع و سبعين و مائتين [ ّليث هم اندرين ماه زاده بود ]، و يعقوب بن محّم
از مادر شب چهار شنبه دوازده روز گذشته از جمادى االولى سنة اربع و سبعين و مائتين.

و عمرو بسيستان اندر آمد روز دو شنبه دو شب گذشته از جمادى االخر سنة اربع و سبعين و مائتين، و موفق نامهاء نيكو 
ديث شام و مصر مشغول گشته بود، كه دانست كه چون عمرو خالف نبشتن گرفت سوى عمرو بصلح، و دل موفق بح

] ايشان3آشكارا كند [

__________________________________________________

[ ()] بار ديگر سوى عمرو عودت كند و موفق اين بشنيد و با طلحه را بگرفت در نزديكان شيراز و هر چه مال داشت 
لعباس معتضد آن مال ببخشيد و بطلب عمرو برخاست و عمرو بكرمان و سجستان باز گشت و بستد و به پسر خويش ابا ا

محمد پسرش در مفازه كرمان بمرد و موفق نتوانست كرمان و سيستان را از عمرو مستخلص سازد و از راه بازگشت.

فرسنگ است 23تا زرنج جائيست در كوير بين كرمان و سيستان كه يك چاه آب دارد و از آنجا-راشاك- ] راشد1[
گويد: بر پنج منزلى سيستان در مفازه محمد بيمار شد.248) و بيهقى ص 50(ابن خرداد به ص 

] اينجا در متن بسرخى: وفات محمد بن عمرو.2[

شود. بعالوه مطلب از خارج معلومست چه در سال است زيرا از ضمير بعد معلوم مى» آشكار كرد«] و صحيح 3[
اد هجرى بين احمد بن طولون امير مصر و دمشق و عامل دمشق اختالفى روى داد و احمد بدمشق لشگر  دويست و هفت

كشيد و پيش از آن كه فتحى نصيب وى شود بيمار شد و بمرد و پسرش خمارويه بن احمد بجاى وى نشست و درباريان و 
ردند و بدانجا بر حسب امر و عهد موفق امرا از آن جمله پسر ابى الساج و اسحق بن كند اجيق بامارت دمشق طمع ك

برادر خليفه لشكر كشيدند و خمارويه را از دمشق براندند و موفق بدين اكتفا نكرده ابو العباس معتضد پسر خويش را با 
لشگرى بقلع و قمع خمارويه بفرستاد و خمارويه از رملة برخاست و بر آن لشكر ظفر يافت و دمشق را از لشكر خليفه 
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معتضد را سخت بشكست و هزيمت داد و پس ازين وقايع ابن ابى الساج نيز با خمارويه يكى شد و لشكر مصر و بستد و 
شام تا جزيره و موصل را از چنگ خليفه بيرون كردند و در همه مصر و شام و قسمتى از عراق خطبه بنام خمارويه بن 

احمد طولون

246متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، 

] را برسولى فرستاد از كرمان بسيستان، تا همه مسلمانى برو مقاطعه كند، 1خالف آوردند. پس احمد بن ابى األصبع [
احمد بن ابى األصبع بسيستان اندر آمد روز آدينه هفت روز گذشته از صفر سنة خمس و سبعين و مائتين، و عمرو او را  

] هزار درم مقاطعه كرد، و سيستان خود خاص او 2كرمان و فارس و خراسان بده بار هزار [كرامت كرد بسيار و بنواخت و  
بود، و خلعت و لوا و عهد آورده بود او را داد، و عهد بر مردمان بر خواند و عمرو احمد بن ابى األصبع را پانصد هزار 

] از آن مال بدانچه مردمان را اندر سپاه موفق 3را [درم بداد و به نيكوئى بازگردانيد، و دو بار هزار هزار درم بداد عمرو 
هاء نيكو نزديك موفق، و احمد بن ابى األصبع با او يكجا برفت، ] را عمرو ببغداد فرستاد با هديه4شده بود، و سبكرى [

عمرو بر همه و سبكرى ببغداد رسيد اندر ذى القعده سنة خمس و سبعين و مائتين، و ببغداد اندر، موفق فرمان داد تا نام
] و سپرها و در خانها و دكانها5عالمتها و مطردها [

__________________________________________________

[ ()] خواندند، و اين درست در آن وقت بود كه عمرو ليث افواج پس افواج بپارس ميفرستاد و بسبب خيانت بو طلحة بن 
بلشكر خليفه ملحق آمد، آن حمله بزرگ بباز گشت عمرو تبديل يافت و شركب كه با لشكرى گران از عمرو جدا شده

موفق هم اغتنام فرصت كرده با عمرو از در دوستى در آمد، و عاقبت شوم اين خيانت كه بو طلحه با مهتر خود كرد اين 
چه داشت از اسباب شد كه موفق بجرم آنكه بو طلحه قصد بازگشت بنزديك عمرو ليث دارد ويرا گرفته مصادره كرد و هر

امارت و بزرگى و سپاه ساالرى گرفته با بو العباس معتضد فرزند خود بخشيد و شئامت اين كافر نعمتى بوى بازگشت!

] طبرى و كامل: ابى االصبغ.1[

».بده بار هرگز هزار درم«] در اصل 2[

معلوم ميشود كه اين مبلغ را بعنوان غرامت »بدانچه مردمان را اندر سپاه موفق شده بود«] از عبارت بعد كه ميگويد: 3[
دو هزار هزار «زايدست و صحيح » راء«صحيح نيست و » عمرو را«جنگ عمرو ليث بموفق داده است، در اين صورت 

بايستى بمال المقاطعه ساليانه باز گردد.» از آن مال«و ضمير - »درم بداد عمرو از آن مال
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از اسيران خلج كه ذكر وى يكبار گذشته و اين سبكرى شبيه طغرل كافر نعمت ] سبكرى، غالم يعقوب ليث صفار بود4[
غالم آل سبكتكين است كه خاندان خداوند آن خويش را بخير خير برانداختند و خواهد آمد حديث اين سبكرى بجاى 

خود در اين كتاب.

آنها نقوش و اسماء نقش كنند.هاى كوتاهتريست كه گاهى هم بر پرده ] عالمت و مطرد علمهاى بلند و نيزه5[

247کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] را بر مال خراج آنجا 1بر نبشتند و عمرو بالل بن األزهر را بفارس بفرستاد بخليفتى خويش، و عبد الغفار بن حليس [
ند، تا باز عمرو قصد فارس كرد و احمد بن شهفور فرستاد، و خود بسيستان ببود يك چندى، و بالل آن شغل نيكو همى را

بن موسى را خليفت كرد بر سيستان بر حرب و نماز و خراج [و] وكالة و شهفور آزادمرد را يار او كرد اندر وكالة و خزينه، 
خر سنه ست و و محمد بن عبد اهللا بن ميكال را و شادان بن مسرور را معزول كرد از وكالت، و اين رفتن اندر ماه ربيع اآل

سبعين و مائتين بود.

]2گريختن على بن الليث از قلعه بم [

چون عمرو بپارس رسيد، على بن الّليث بند بود و محبوس بقلعه بم، حيلتى بكرد و خويشتن را خالص كرد، اندر ماه رمضان 
و ازهر ابن يحيى هر دو با سنه ست و سبع و مائتين. و زانجا گروهى جمع كرد و بتاختن بسيستان آمد، احمد بن شهفور

سپاه بحرب او بيرون شدند، چون چنان ديد حرب نكرد، راه خراسان بگرفت و بنزديك رافع بن هرثمه شد بر خالف عمرو، 
و چون خبر بنزديك موفق رسيد فرمان داد تا نامهاء عمرو محو كردند از اعالم ببغداد اندر شوال سنه ست و سبعين و 

ر نبود از آن و هديها فرستاد سوى موفق، و موفق باصفهان بود، آمده بطلب احمد بن عبد العزيز، و مائتين، و عمرو را خب
] با 3موسى المفلحى را به پارس فرستاد با سپاهى بسيار، چون عمرو بشنيد بكرمان آمد، و منصور بن نصر الطبرى را [

بنزديك اصطخر برسيد سپاه موسى مفلحى تاختن سپاهى بسيار از سيستان نزديك عمرو شد، و باز سوى فارس رفت، چون
آوردند و حرب كردند و عمرو ازيشان بسيار بكشت و بگرفت و موسى بهزيمت برفت، و اين روز يكشنبه بود چهارده روز 

ه سنة باقى از ذى الحّج

__________________________________________________

] كذا: ...1[

ر بود.] اين فصل بعد از دو سط2[
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در اينجا زايد است.» را«] لفظ 3[

248کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] اسير كردند، و جمله آن اسيران 1ست و سبعين و مائتين، و عمرو از پس او تا ببيضا بشد و چهار هزار مرد از گروه آن [
]، و 2د و بهمه قلعتها بفرستادند گروه گروه [و] مفلحيان نام كردند [را بسيستان فرستاد، و ايشان را بسيستان اندر آوردن

م سنة سبع و سبعين و مائتين، و بيعت كردند ابو العباس را المعتضد باللَّه بولى عهدى  عمر بشيراز اندر شد مظفر، غره محّر
ه بيفكند، احمد بن عبد العزيز دستورى ]. و خبر بعمرو رسيد كه نام او از اعالم بيفكندند او نيز نام موفق از خطب3موفق [

خواست از موفق كه بحرب عمرو رود، دستورى يافت، و با لشگرى ساخته و انبوه بيامد، چون دو لشگر برابر شد كه يك 
هيچ حربى احمد بن عبد العزيز بهزيمت بازگشت، و عمرو از پس او بشد تا ببيضا، و بسيار مردم ديگر را ساخته بديدند، بى

] بالل از هر را بپارس فرستاد، و خود باهواز شد و منصور بن نصر الطبرى را گرفت و بنه و كاالى و سالح، [پساسير  
بتستر فرستاد، [و] وصيف الخادم بزنهار عمرو آمد با سپاهى بسيار و عمرو سپاه اندر اهواز پراكنده كرد، وزير بغداد بدان 

ئب بود بجزيره رفته بود، پس اسماعيل نزديك عمرو نامهاء نيكو كرد [و] ] بود، و موفق غا4روزگار اسماعيل بن بالل [
وعدهاء بسيار كه اين همه آن تست و جاى اندر همه اسالم با تو خالفى نيست، اما حق اولوا االمر و خاندان مصطفى 

بازنگاه بايد داشت از بهر دين را، بايد كه بر اين جمله كه ياد كرديم از اهواز باز گردى. عمرو

__________________________________________________

زيرا از گروه آن، صحيح نيست و با سياقت انشاء فارسى منافى است.- باشد» از گروه مفلحيان«] كذا و ظاهرا 1[

اى ] داستان اين جنگ با موسى المفلحى در كتب تاريخ معتبر ضبط نشده است و ضبط اين قسمتها خود يكى از مزاي2[
اين تاريخ است.

] موفق خليفه نبود و معتمد خليفه بود و معتضد بعد از مرگ پدرش موفق بواليت عهد معتمد نامزد گشت. رك: (كامل 3[
).147ص 7ج 

وزير موفق بود و پس -است و هو ابو الصفر اسماعيل بن حماد بن ابى حنيفة القاضى» اسماعيل بن بلبل«] و صحيح 4[
خانه اسماعيل را يغما كردند و ابو العباس المعتضد نيز ويرا باز داشت و مقيد كرد گويند غلى بگردن از موت موفق مردم 

وى بستند و گوئى از آهن بران كه صد و بيست رطل وزن آن دو بود و بانواع عذابهاش معذب ساختند تا بمرد و با همان 
غل و پالهنگ ويرا بگور كردند!

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



249تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ،

] كرد و باهواز آمد و مال آن بستد 2] ببغداد آمد و شنيد كه عمرو با احمد بن عبد العزيز برچى [1گشت. چون موسى [
]، تافته گشت، قصد كرد كه خود بنفس خويش بشيراز آيد بدين تدبير اندر بود كه علتى صعب او را پيش آمد و فرمان 3[

نبه هشت روز گذشته از صفر سنه ثمان و سبعين و مائتين.يافت روز پنجش

]4وفات يافتن موفق و نشستن المعتضد بالّله بخالفت [

] و آن روز كه پدر مرد معتضد محبوس بود، چون 4و ابو العباس المعتضد بالّله بن ابى احمد الموفق باللَّه باميرى نشست [
] بتدبير او باز گرفته بود پدر، 6] را كه وزير بود بكشتند، كه او را [5[بنشست اول چيزى آن فرمود كه اسماعيل بن بالل

و عبيد اهللا بن سليمان بن وهب را وزير كرد، و پس اسماعيل بن اسحق القاضى را برسولى فرستاد سوى عمرو و صلح كرد 
بنوشتند و بحرمين خطبه كردند او را با او، و همه مرادهاء عمرو بحاصل آورد، و فرمان داد تا نام او بر همان جايها كه بود

هاء بسيار ولوا فرستاد بواليت فارس و كرمان و خراسان و زابلستان و سيستان و كابل و شرط بار نو، و خلعت و هديه
بغداد، و فرمان داد كه بحرب رافع بن هرثمه بايد رفت، عمرو بپذيرفت از فارس بازگشت اندر سنة تسع و سبعين و مائتين، 

د بن شهفور بن موسى را بر فارس خليفت كرد، و خلف بن الّليث بن فرقد بن سليمان بن ماهان فرمان يافت روز دو و محم
ه سنة تسع شنبه يازده روز مانده از ذى الحّج

__________________________________________________

».چون موفق«] ظاهرا 1[

».كردچه  «برچى كرد يعنى » برحى كرد«] اصل: 2[

] يعنى شنيد كه عمرو باهواز آمد و ماليات بستد.3[

] باميرى نشست را نبايد خالفت بشماريم بلكه بايد واليت عهد بدانيم، چه خالفت معتضد از روزى است كه عّمش 4[
ذشت. بود، چه هر چند معتمد محبوس گونه بود ليكن خطبه خالفت بنام وى ميبود تا درگ279معتمد بمرد و اين در سال 

(رك: تعليقات)

است نه بالل و شرح كشتن وى نيز در حواشى ماضى گذشت.» اسماعيل بن بلبل«] چنانكه گذشت 5[

).134ص 7] يعنى معتضد را، چه موفق معتضد را در آخر روزگارش حبس كرده بود (كامل 6[
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ين، ولوا [ء] عمرو برين واليتها عيسى النوشرى آورد، و عمرو او را خلعت داد و صد هزار درم داد، و و سبعين و مائت
عمرو بسيستان اندر آمد روز نوروز، و آن روز پنجشنبه بود هشت روز باقى از محّرم سنة ثمان و سبعين و مائتين، و آن روز 

ل سنة ثمانين و وزير كرد احمد بن ابى ربيعه را و خلعت داد، و يك چندى ببود بسيستان، و روز دوشنبه غره ربيع االّو
] اللّيث را خليفت خويش كرد بر سيستان، چون بهراة رسيد عامل هرى مائتين برفت سوى خراسان، و احمد بن محمد [بن
سازد و حرب  ] رفت كه آنجا كار ب2]، چون خبر عمرو بشنيد بگرگان [1بگريخت كه از جهت رافع بود، و رافع برى بود [

]، و محمد بن رويدى بكوه برشد، و بالل 3كند، و عمرو، بالل بن االزهر را بقهستان فرستاد، بحرب محمد بن رويدى [
قهستان همه بغارت بداد، باز عمرو بنفس خويش آنجا شد، پس محمد ابن رويدى بزنهار عمرو آمد، او را زنهار داد و 

ر ابن محمد بن نصر الطبرى را بمرو فرستاد، و فرمان داد كه طلب على بن بنواخت، و ز آنجا به نشابور شد و منصو 
] كن بهر جاى كه هست، پس منصور بن محمد بن نصر اندران فرمان مدا هنت كرد، عمرو برو 4الحسين المرورودى [

كه او را بيارند، او خشم گرفت بدان سبيل، و بنامه اندر پيدا كرد، منصور قصد كرد كه سوى عمرو نيايد، عمرو كس فرستاد
بگريخت سوى رافع شد، و رافع بدو قوى شد و از گرگان قصد نيشابور كرد.

__________________________________________________

) گويد: رافع على بن ليث 147ص 7) گويد: رافع در رى على بن ليث را كشت و كامل (2123ص 4-3] طبرى (1[
خبر ازين كتاب فوت شده.را خفه كرد ... و اين 

] اصل: كرمان ... و در نه سطر بعد معلوم ميشود كه رافع بگرگان بوده نه بكرمان و نيز معقول نيست كه رافع در رى 2[
باشد و خبر آمدن عمرو را بخراسان بشنود و خود بكرمان كه ميانه پادشاهى عمرو ميباشد برود و خويش را در خاك 

دشمنان محصور سازد.

كذا و چند جاى ديگر نيز بهمين امال نوشته آمده است.] 3[

] اين على حسين در آن روزگار امير مرو بود و مردى محتشم بود، و درين سفر از امير احمد فريغون امير كوزكانان مدد 4[
جا به (فرب) رفت خواست و نيافت ناچار بامير اسماعيل بن احمد سامانى ببخارا پناهيد و او ويرا اكرام بسيار كرد و از آن

).85تا آخر بدست پسرش كشته شد (تاريخ بخارا چاپ پاريس ص 

251کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:
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هزيمت كردن رافع بن هرثمه از پيش عمرو ليث

الّليث بن على، و معدل بن و بر مقدمه رافع برادر او بود محمد بن هرثمه، و ابو منصور بن مخليس و منصور بن نصر، و 
على پسران على بن الّليث، پس دو لشگر برابر شد، و حربى صعب بكردند، و رافع بهزيمت بگرگان شد، و عمرو تا 

] از پس او بشد، و ليث و معدل را دو پسر على ليث را هر دو اسير گرفت و بنشابور آورد، و هر دو را 1بسفراين [
فت پس گفت عمرو سوى پدر رويد، گفتند نه ما بندگانيم اينجا بباشيم پدر خود بيايد، و بنواخت و خلعت داد و نيكوئى گ

]، و على بگريخت 2بالل بن االزهر را امير نشابور كرد، و محمد بن شهفور را بمرو الرود فرستاد بطلب على بن الحسين [
مل بلخ بود از عمرو ايشان را زنهار خواست ] با او يكجا آنجا جمع شدند، تا بو داود كه عا3ببلخ شد و پسر فريغون [

] آمد، عمرو نزديك سرهنگان خراسان جمازه و نامه 5]، و عمرو زنهار داد، چون عمرو قصد مرو كرد، رافع بنسا [4[
فرستاد كه بطلب

__________________________________________________

فراين امروز از مضافات بجنورد و سبزوار و بين نيشابور و اين دو است، اس» به اسفراين«مخفف » بسفر اين«] ظاهرا 1[
واليت بر حد شمال غرب افتاده است در ميان كوهستان.

.250] رجوع بحاشيه چهار صفحه 2[

] اين پسر فريغون ابو الحرث احمد بن محمد الفريغونى صاحب گوزكانان است كه سبكتكين از وى دختر خواست و 3[
دختر داد و عتبى در تاريخ خود از آن خاندان نام برده و آنان را ببزرگى و كرامت ستوده و بديع الزمان بپسر وى ابو نصر

همدانى آن قوم را مديح گفته است. و ناصر خسرو در بيتى بآنان اشاره كرده است آنجا كه درباره محمود غزنوى گويد:

ست خويش بدادند گوزكانان راكجاست آنكه فريغونيان زهيبت او            ز د

و در زمانى كه عمرو ليث به خراسان آمد بدين احمد امير گوزكانان نامه نوشت بطاعت و وى عمرو را طاعت داشت (تاريخ 
) و اينكه نوشته است على بن الحسين مرورودى و پسر فريغون يكجا جمع شدند مخالف است با آنچه ابو 85بخارا ص 

نوشتيم.250) صفحه 4بخارا نوشته و ما در حاشيه (جعفر النرشخى در تاريخ

.2حاشيه 253] رك: ص 4[
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اند و صحيح نيست، چه بعد ميگويد چون افزوده» بور«لفظ » نسا«] در اصل چنين است ولى بعد با مركبى تازه زير 5[
ابان سرخس بمراحلى دور بر سر بيابان سرخس است و نشابور از بي» نسا«رافع بدانست به بيابان سرخس برفت، و اين 

).152ص 7است. ابن اثير گويد: به ابيورد شد (

252کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

او رويد، چون رافع بدانست ببيابان سرخس برفت، و عمرو از پس او بتاختن بشد، رافع سوى طوس بيرون آمد و وز آنجا 
، و عمرو بنشابور آمد، و اين همه اندر ربيع االخر سنه ثلث و ثمانين و مائتين بود.بنشابور شد و بحصار اندر شد

پس رافع عالمتها سپيد كرد و سياه بيفكند و خطبه كرد محمد بن زيد را، و او بطبرستان بود، و خطبه معتضد بگذاشت و 
]، عمرو احمد بن سمى 1بدست كند [عمرو را از هر سوى حمل همى آوردند و رافع بتاختن لشگر فرستاد كه مگر حمل 

] را با سرهنگان بفرستاد، هر دو لشگر فراهم رسيدند و حرب فرا گرفتند، رافع بتاخت بيارى گروه 2را و على شرو بن [
خويش، عمرو بشنيد نيز بتاختن شد بيارى سپاه خويش، و محمد ابن بشر را از پيش بفرستاد بباب الزاد، هر دو فراهم 

نصور بن نصر الطبرى گرفته بود، و اين روز شنبه بود پنج روز باقى از رمضان سنه ثلث و ثمانين و مائتين و رسيدند و آب م
] بود و آنجا حرب كردند و بسيار 4] بيرون آمد، و رافع بسبزوار [3عمرو بفرمود تا گرد نيشابور كنده كردند، بازار كنده [
] 5ر بن مخلس بزنهار عمرو آمد، و عمرو از پس رافع براند تا براد [مردم كشته شدند و رافع هزيمتى زشت كرد، و منصو 

بشد، پس از آنجا بازگشت نحو پنج هزار مرد اسير گرفت [و] پنج هزار ديگر بزنهار آمد سوى عمرو، همه را بنواخت و 
يابان خوارزم اندر شد با نيكوئى كرد، و على بن شروين و احمد بن سمى را بفرستاد با سپاهى بزرگ بر اثر رافع، و رافع بب

اندك مايه مردم، چون از آنجا بيرون شد

__________________________________________________

ناصر خسرو گويد:- ] بدست كند، يعنى بدست آورد1[

راست كه چيزى بدست كرد و قوى گشت            گر تو بدو بنگرى چو شير بغرد

نيست و در تاريخ بخارا تأليف نرشخى » شروين«بدون نقطه ياء ضبط شده و شبيه بدين اسم جز »شروبن«] در اصل 2[
) و 87-86نويسد (ص » على بن سروش«اين شخص را » تصحيح شارل شفر«و ترجمه ابو نصر القباوى چاپ پاريس 

ح رواياتست، زيرا اين تسميه ) و ظاهرا شروين اص18ضبط شده (صفحه » على بن شروين«در زين االخبار تأليف گرديزى 
مكرر در قديم ديده شده.
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و ليكن تسميه (سروش) قديما بنظر نگارنده نرسيده است.

بايد باشد.» باز از كنده بيرون آمد«نوشته شده و ظاهرا » بازار گنده بيرون آمد«] كذا 3[

(شد) نوشته شده.] در طبرى و كامل سبزوار نيست و ظاهرا اينجا چيزى افتاده يا (بود) بجاى 4[

] كذا ...5[

253کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

غالمان اوى قصد كشتن اوى كردند و با ايشان حرب كرد، آخر بنه و كاالء او ببردند و بتركستان شدند، رافع بخوارزم آمد 
ه توبت كند و بنشيند، مردمان خوارزم بدانستند او را اندر آن رباط بكشتند، اندر شوال تنها و اندر مانده برباطى اندر شد ك

] كشت كه عامل عمرو بود بر خوارزم، و عمرو بنشابور 1سنه ثلث و ثمانين و مائتين، و او را محمد بن عمرو الخوارزمى [
ر حديث او گويد:بود، كار خراسان بكشتن رافع قرار گرفت، و محمد بن الوصيف اين شعر اند

(شعر)

اى دل نكر [؟] بن از طبران كه            بيروزه نماى از صدف مرجان

]2و رافع اكران كه شدش خسفه            از فعل ابى حفص شه جيشان [

عمرو الخوارزمى بنشابور ] را بمرو، و محمد ابن4] را بگرگان فرستاد، و محمد بن شفهور [3پس عمر، على بن الحسن [
نزديك عمرو آمد، پس از آنكه رافع را كشته بود، عمرو او را خلعت داد و بخوارزم فرستاد، و عراق بن منصور از جهت 

] محمد بن عمرو بخوارزم شد با سپاه5اسماعيل بن احمد بخوارزم آمده بود عمرو نامه نبشت سوى على بن شروين با [

__________________________________________________

: ابو سعيد الدرغانى.152ص 7] كامل 1[

- ] اين شعر بهمين طريق است و از مصاريع ثانى آن معلومست كه در بحر هزج مسدس اخرب مكفوف (مفعول2[
» صدف مرجانبيرون نماى از «مفاعيلن) است، و مرحوم اعتماد السلطنه در حاشيه روزنامه ايران مصراع دوم را - مفاعيل

را » بيروزه«بر وزن مفعول فاعالت مفاعيلن ضبط كرده اگر چه مأخذ او همين نسخه ما بوده و ليكن درين مصراع راء و هاء 
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سر هم نوشته و نقطه زاء را هم روى آن گذاشته و بعين نون خوانده ميشود ولى حقير بقرينه وزن مصراع چهارم كه ظاهرا 
يعنى بحر مضارع » مفعول فاعالت مفاعيلن«ها كه با وجود غلط بودن ميفهماند كه بر وزن دست نخورده و نيز باقى مصراع

و ساير - آنرا اصالح نمود» زاء«و نيز بعد از دقت در رسم الخط و ديدن (هاء) وصل به -اخرب مكفوف نميباشد
مصراعها را نتوانست حل نمايد.

الحسين نزديك عمرو نيامد و بامير اسماعيل پناه برد در بخارا ] ابو جعفر النرشخى در تاريخ بخارا گويد: على بن3[
و نيز گويد كه ابو داود امير بلخ و امير احمد فريغون پيش عمرو رفتند و خدمت نمودند (ص -چنانكه گذشت در حواشى

) و معلوم نيست على بن الحسين نزد عمرو آمده باشد.85

] كذا ...4[

؟] كذا و اين جمله پريشان است5[

254کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

آنجا برفتند و بجانب شرقى سوى بخارا فرود آمدند، و گرماى سخت بود، ببيابان نيارستند رفت، آنجا ببودند تا هوا خوش 
حمد از بخارا بيرون شد و بجيحون بگذشتند، شب آدينه سلخ ربيع االخر سنه خمس و ثمانين و مائتين، و اسماعيل بن ا

] [را] با سپاهى 2] ايشان بازگشتند، خبر بعمرو آمد باز محمد بن بشر [1] و حرب نمايد [1آمد و گفت بار كردند [
] كه با اسماعيل بن احمد حرب بايد كرد، باز جمع شدند و قصد اسماعيل كردند، و 3بسيار بيارى ايشان فرستاد [

او همچنان مردمانى بودند كه روز و شب نماز و دعا كردندى و قرآن خواندندى، او اسماعيل مردى غازى بود و همه سپاه
نيز قصد ايشان كرد، و حربى سخت بكردند و محمد بن بشر كشته، شد و على بن شروين و گروهى بزرگ اسير ماندند، و 

زرگ آمد، و دولت ديرينه گشته و اين اندر آخر شوال سنة خمس و ثمانين و مائتين بود، چون خبر بعمرو رسيد آن او را ب
يت او را بگرفت. نامه نبشت سوى معتضد واليت ما وراء النهر 4سببى همى بايست كشت [ ]. ننگ داشت از آن و حّم

بخواست و گفت اگر اين شغل مرا دهد و بدين رضا دارد، من علوى را از طبرستان بركنم و اگر ندهد ناچار من اسماعيل 
ديك عبد اهللا بن سليمان اندريناحمد را بركنم، و بنز 

__________________________________________________

(رك: تعليقات)». باز گردند و حرب نبايد«] كذا .. و شايد 1[
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2آورده (ج » محمد بن بشر«) ولى ابن خلكان چاپ مصر 165ص 7ضبط نموده است (» محمد بن بشير«] كامل 2[
ضبط نموده است.» محمد بشر«االخبار چاپ برلن نيز ) و گرديزى در زين478ص 

و على بن سروش را كه سپهساالر او بود با سپاه فرمود كه برود بآمويه و لشكر را فرود آرد و «] تاريخ بخارا گويد: 3[
د و گفت با بگذشتن شتاب نكند تا آنگاه كه بفرمايم و از پس او سپهساالر ديگر محمد بن ليث را با پنج هزار مرد بفرستا

على بن سروش تدبير كنيد و سپاه بداريد و هر كه از آنجا با امان آيد امان دهيد و نيكو داريد و كشتيها ساخته كنيد و 
و محمد بن الليث كه تاريخ بخارا گويد اگر صحيح باشد غير از محمد بن الليث كرد سابق » 86جاسوسان فرستيد ... ص 

د نخواهد بود و چون مستبعد است كه محمد مذكور تاكنون زنده مانده و مورد اعتماد الذكر كه از فارس اسير آورده بو 
عمرو شده باشد بايد متن را صحيح دانست بعالوه ابن اثير هم در كامل ميگويد: فوجه لمحاربة اسماعيل بن احمد السامانى 

ص 7غيره من القواد ... الخ (كامل ج محمد بن بشير و كان خليفته و حاجبه و اخص اصحابه بخدمته و اكبر هم عنده و
165.(

] كذا ... ظ: گشت دولت را، باضافه.4[

255کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] آن نامه بخواند، او دوست عمرو بود، گفت چه حاجتست آن مهتر را بدين، و من دانم كه 1باب بنوشت. چون عبد اهللا [
المؤمنين را خوش نيايد، باز گفت اندر مجلس معتضد و نامه عرضه كرد، امير المؤمنين سر فرود افكند و زمانى اين امير 

ببود باز سر برآورد، گفت جواب كن نامه عمرو چنانكه درخواستست و چنين دانم كه هالك او در اينست، و نزديك 
] بن سليمان نامه 1كه كرده بوديم و السلم، عبد اهللا [اسماعيل بن احمد بنويس كه ما دست تو كوتاه نكرديم ز آن عمل

عمرو جواب كرد كه امير المؤمنين آنچه خواسته بودى تمام كرد اما خوش نبود اندران، و عهد و لوا بفرستاد، عمرو چون 
ن ببود و نامه بدو رسيد سپاه جمع كرد كه بحرب اسماعيل شود، و على حسين درهم را بر مقدمه بفرستاد، و خود بگرگا

] 3] هندى و آلمان [3] حمدان بن عبد اهللا را بفرستاد و او والى زابلستان بود تا اين بود خبر آمد كه ناسد [2محمدان [
] كه عامل عمرو بود، او را از غزنين هزيمت كردند، ز آن 4هندى هر دو شاه يكى گشتند و بغزنين آمدند و برد عالى [

و اسماعيل بن احمد اندر ما وراء النهر منادى كرد كه عمرو آمد كه ما وراء النهر بگيرد تنگ دل شد و برفت تا ببلخ رسيد،
و مردمان بكشد و مالها غنيمت كند و زنان و فرزندان برده كند، چون چنين بود هر چه اندر ما وراء النهر كس بود مردان  

شويم به از آنكه اسير.] همه با او برخاستند و بحرب عمرو آمدند، گفتند بمردى كشته5كارى [

__________________________________________________
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] قبال عبيد اهللا. و هو الصحيح1[

».محمد بن حمدان«] كذا ... و ظاهرا 2[

] كذا ... و نگارنده اين دو نام را جائى ديگر نيافت و بعينه ضبط نمود.3[

] كذا ...4[

اند ترديد است، چه ابو جعفر النرشخى كه تاريخ بخارا بنام امير نوح مردان كارى بوده] در اين خصوص كه با اسماعيل 5[
چون امير اسماعيل خبر «) هجرى و بو نصر القباوى آنرا ترجمه كرده است گويد: 233بن نصر احمد كرده بتاريخ سنه (

ان بداد و از هر سو روى بايشان نهاد يافت كه عمرو ليث تدارك حرب ميسازد وى مر سپاه خويش را گرد كرد و علوفه ايش
و مر اهل را و نا اهل را و جوالهه همه را علوفه بداد و مردم را ازين سخت ميامد و ميگفتند با اين لشگر بعمرو ليث حرب 

اند كه ) و برخى ديگر از مورخين هم نوشته87(تاريخ بخارا ص » خواهد كردن و اين خبر بعمرو ليث رسيد شاد شد .. الخ
برگى و فقر ...ا اسماعيل ده هزار سوار بود كه ركاب اسبان از چوب داشتند از غايت بىب

256کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

عمرو ببلخ اندر بود و اسماعيل بدر بلخ و حربهاء بسيار بكردند، باز اسماعيل سر گروهى از سرهنگان عمرو بگردانيد و 
ايم و مالى نداريم و اين مرد همى دنيا طلب كند و ما آخرت از ما چه از خداى تعالى بترسانيد كه ما مردمان غازىايشان را

خواهد، تا آخر روزى حرب صعب همى كردند، بادى در آمد چون صاعقه كه روز شب گشت و لشگر عمرو هزيمت  
].1انده از ربيع االخر سنه سبع و ثمانين و مائتين [كردند، و عمرو همى حرب كرد تا بگرفتندش، روز سه شنبه يك شب م

__________________________________________________

اند كه بعد از تسويه صفوف اسب عمرو ] در گرفتارى عمرو دو روايتست يكى ضعيف و آنرا در برخى تواريخ نوشته1[
يمه حبس كردند تا آخر قصه و در كتب معتبر اين روايت سركشى كرد او را بصف اسماعيل انداخت و دستگير شد و در خ

اند كه اسماعيل بن احمد ديده نشده است، و روايات ديگر همه منطبق بر يك اصل است چنانكه طبرى و ابن اثير آورده
پشيمان شد ها بگرفته بود، عمرو از آمدنعمرو ليث را بر در بلخ بمحاصره در افكند زيرا با جمعيت انبوهى در آمده و راه

و از اسماعيل طلب آشتى كرد اسماعيل نپذيرفت و حرب كردند و اندكى كر و فر كرده سپاه عمرو برگشته پشت بدادند و 
تر است عمرو عامه اصحاب را گفت شما از راه راست برويد و خود با قليلى از راه آن عمرو را گفتند از راه بيشه نزديك

حل فرو ماند و عمرو بيچاره شد و چند تن كه با او بودند بگريختند و اصحاب اسماعيل بيشه براند و اسب عمرو اندران و 
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تر و بعقيده حقير صحيحتر از ) و در تاريخ بخارا اين واقعه را روشن165ص 7در رسيده عمرو را اسير كردند (كامل ج 
آمد كه سه روز آنجا مقام كرد و از آنجا آباد بلخ فرودامير اسماعيل بعلى«اند ابو جعفر گويد: همه تواريخ ضبط كرده

لشگر برداشت و چنان نمود كه بنمازگاه خواهد فرود آمد و آن راه فراختر فرمود كردند، چون عمرو ليث چنان بديد، آن 
جانب دروازها استوار كرد، و لشكر بدان جانب پيش داشت و منجنيقها و عرادها بدان جانب راست كرد، و بدان راه 

كمين نهاد و جاى لشكر را مشغول كرد، پس چون بامداد شد امير ماضى راه بگردانيد، و براه ديگر بدر شهر رفت نمازگاه  
و به پل عطا فرود آمد، عمرو ليث ازين كار بتعجب بماند و منجنيقها نيز بدان جانب بايست بردن و امير اسماعيل سه روز 

يوار همى افكندند و درختان همى كندند و راهها راست كردند تا روز سه آنجا باشيد، و بفرمود تا آب از شهر برگرفتند و د
شنبه بامداد كه امير اسماعيل باندك سپاه برنشست و بدر شهر رفت، عمرو ليث بيرون آمد و حرب در پيوست و حرب 

و ليث را سخت شد و لشكر وى بهزيمت شدند و لشكر در پى ايشان همى تاخت ... تا بهشت فرسنگ بلخ برسيدند عمر 
».ديدند با دو چاكر يكى بگريخت و آن ديگر بعمرو ليث در آويخت

پس عمرو ليث را بگرفتند. از او پرسيدند كه چگونه گرفتار شدى، گفت همى تاختم اسبم فرو ماند

257کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

وفات نصر احمدماندن عمرو ليث ببلخ بدست اسماعيل بن احمد و

و اندر اين سال مرد، نصر بن احمد بن اسد بن سامان سّيد آل سامان بسمرقند شب آدينه دوازده روز گذشته از شوال، سنه 
سبع و ثمانين و مائتين، پس چون عمرو اسير ماند، طاهر و يعقوب دو پسر محمد بن عمرو بن الّليث با سرهنگان و سپاه 

ال خراسان همه جمع شدند و بهرى آمدند، و زانجا بسيستان آمدند، و محمد بن شهفور بر بهزيمت بخراسان آمدند و عمّ 
راه كرمان به بست آمد، و ديرگاه آنجا بماند و بالل بن االزهر از فارس بكرمان آمد. پس سپاه عمرو همه جمع شدند و 

دست او كرد و آن روز كه طاهر را بيعت  طاهر را بيعت كردند و طاهر احمد بن شهفور را وزارت داد، و حكم پادشاهى ب
كردند اندر ارك جداگانه بخزينه اندر سى و شش بار هزار هزار درم بود دون دينار و جواهر، و خزانها پر بود و بقلعه 

اسپهبد و ديگر قلعها همه گنج خانه و خزينه بود، و جامه و سليح و ستوران را كسى عّد و احصا نداشت كه چند بود، و 
و عقار و مركبان بزرگوار و ده هزار غالم سراى بود دون بيرونى. و طاهر روز سه شنبه سيزده روز باقى از جميدى ضياع 

االولى سنه سبع و ثمانين و مائتين بسيستان اندر آمد. و احمد بن شهفور نامه نبشت سوى معتضد و سوى عبيد اهللا بن 
ر را بيعت كردند، و سبكرى مستولى گشته بود بر طاهر و بر سپاه و سليمان و آگاه كرد كه عمرو اسير ماند، و سپاه طاه

نبشت نهان همى كرد، و على بن بايست او را كه احمد بن شهفور وزارت كردى و نامه كه او مىهمه را گرفته بود و نمى
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الف ميان سپاه اندر ] بسيستان نهان بود و سبكرى سر با او يكى داشت، باز سرهنگان را نزديك او برد و اخت1الّليث [
افتاد، يكى

__________________________________________________

[ ()] ... و من بر اسبى بودم كه پنجاه فرسنگ رفتى و بسيار آزموده بودم امروز چنان سست همى رفت كه خواستم كه 
شدم دو غالم قصد من كردند آن كس كه با فرود آيم پايهاى [او] بجوئى فرو شد و از اسب فرو افتادم و از خويش نوميد 

دولتى من بود او را گفتم بر اسب من بنشين، وى بر اسب من نشست، نگاه كردم چون ابر همى رفت دانستم كه آن از بى
) و تاريخ بخارا گرفتارى عمرو را چهار 89-87من بوده است، عيب اسب نيست ... الخ (اختصار از تاريخ بخارا ص 

ضبط كرده.288دى االولى شنبه دهم جما

) و از قراين بعد معلوم ميشود: ليث بن على بن ليث است.1حاشيه (250] رجوع شود بصفحه 1[

258کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

گفت طاهر بايد ديگر گفت نه على بايد كه او خود وصّى يعقوب بود.

رسيدن نامه عمرو

] بيست بار هزار هزار درم راست ] النقيب كه شغل من [به1و رسيد از سمرقند بر دست يوسف بن يعقوب [باز نامه عمر 
شد كه مرا بگذارند، و اين مال نزديك امير المؤمنين فرستد. و اسماعيل عمرو را اندر سراى نصر بن احمد فرود آورده بود 

ن گذاشتن عمرو، روز روز ميگذاشتند تا نامه عمرو ديگر راه برسيد  بسمرقند، چون نامه اينجا رسيد ايشان را خوش نيامد بيرو 
] كه بيست بار هزار هزار، اكنون برده بار هزار هزار هزار درم راست شد، بايد كه اين جمله بفرستند 2كه آنكه گفته بودند [

و اين را خطرى نيست.

رو را گفتند كه دانيد كه چه رفت اندرين ميانه، آن چون اين نامه اندر رسيد سرهنگان، طاهر و يعقوب را پسران محمد عم
اكنون همه عمرو اندر دل دارد، نكرديد حرب آن روز تا او گرفته شد، كه تنها حرب او كرد و ما نكرديم، و غارت كردن 

و بيعت ] كه با او بود، و ز آنجا بيامديم، [و] آنچه از ما رفت در خراسان در هر شهرى، و نشاندن تو كه طاهرى[چيزى
كردن ترا، و عطّيت كه تو دادى از خزينه ما را، و بسيار حدثان كه از ما افتادست، بهيچ حال صالح ما و تو نيست كه او 

] و نه ما، اگر خود بدين همه رضا دهد ما آنگاه آنچه خواهيم نتوانيم  را خالص باشد، و چون او بيرون آمد، نه تو [مانى
ر يعقوب را برادر خويش را بر سيستان خليفت كرد و خود روز و شب بنشاط و لهو كرد. چون حال چنين ببود، طاه
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مشغول شد، و كار سبكرى گرفت، و همه حّل و عقد بدست او شد، و سبكرى باز قصد كشتن پسران شهفور كرد احمد و 
م كردن گرفت بر شغل وزارت، و سبب آ3محمد هر دو، و عبد اهللا بن محمد بن ميكال [ ن بود كه احمد بن ] را مقّد

] محمد شهفور به بست بنشسته بود، و احمد همى نبشت سوى او كه اينجا شهفور وزير بود از جهت طاهر، و برادر [ش
بايد آمد تا من وزارت همى كنم [و] سپهساالر

__________________________________________________

اند.افزوده» بن«كلمه ] در اصل چنين بوده و بعد بين يعقوب و نقيب1[

».گفته بود هر كه«] در اصل: 2[

شاعر و اديب مشهور خراسان و ميكاليان است و ببهرام گور ميرسد 436ابو الفضل الميكالى متوفى در 4] جد 3[
).25ص 2(فوات 

259کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

كه از خرد واجب نكند اندرين روزگار فترت كه ما يكجا جمع باشيم. صواب آنست تو باشى. و محمد جواب همى نبشت
كه من اينجا به بست همى باشم، و تو بسيستان، تا خود چه پيدا آيد، كه اين دولت سر سوى نشيب نهاد. آخر احمد 

د نبشت سوى محمد شهفور تا بيامد بسيستنگذاشت و طاهر را بر آن داشت تا نامها [ى ]، و طاهر او 1ان مكره [] مؤّك
را بنواخت و بسيار نيكوئى كرد و گفت، و سپاه ساالرى برو عرضه كرد و او قبول نكرد، تا باز تدبير كردند كه سبكرى را 

برخد فرستند و از درگاه دور افكنند و عهد نبشتند او را برخد و كابل و زمين هندوستان، و خلعت بدادند و او نرفت، هر 
آورد و احمد شهفور اندر حديث عرض كردن، بر سپاه سختى همى كرد و اندر عطّيت، و سبب هالك او روز عّلتى همى

د بن حمدان [ ] عبد اهللا حاضر باشد ايشان را نتوان  ] [بن2آن بود، كه تا آخر سپاه تدبير كردند، بازگفتند چون محّم
د بن حمدان [بنكشت، باز زمين داور و بست محمد بن حمدان را داد [ند] و عهد نبش ] عبد اهللا سپاه تند، پس محّم

خويش جمع كرد و بر نشست و بدرگاه آمد، ايشان را طاهر خلعت داد و سوگند داد كه عذر نگويند، ديگر روز طاهر بر 
] شد و سپاه در ميدان جمع شدند بدر كوشك يعقوبى، بدرهاء درم بياوردند، و از بام بر لشگر همى پراكندند 3بام كوشه [

و ايشان برچيدند، و بدان معنى آن خواستند كه اگر چه نام شما از ديوان، احمد شهفور بيفكند باك مداريد كه درم همى 
دهيم شما را.
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د بن حمدان برسم بار اندر شد و سالم كرد و بازگشت كه برود، دكا [ى ] ايشان درم برگرفتند و باز گشتند، ديگر روز محّم
]، چون بحجره اندر شد 4خويش برد كه پيغام امير بشنو پيش از رفتن تا بر آن كار نكنى [خادم دست او گرفت و بحجره

] [د] و پسر شهفور اندر پيش طاهر بودند. وزين خبر نداشتند، 5مردان اندر شدند و او را بكشتند، و احمد و محمود [
د حمدان كشته شد بر انتظار ايشان بايستادند،  چون هر دو بيرون آمدند، سپاه برخاستند، [و] چون سپاه بدانستند كه محّم

شمشيرها بركشيدند، و انگشترى از دست

__________________________________________________

] كذا فى االصل: بكره (؟)1[

و سطور بعد).256] اصل: محمد بن حمدان و عبد اهللا (رجوع شود بصفحه 2[

ك: تعليقات)يعنى بام كوشك (ر -] ظ: بام كوشه3[

».كار كنى«] ظاهرا 4[

».احمد و محمد دو پسر«] ظاهرا 5[

260کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ايشان باز كردند، و ايشان را هر دو باز گرفتند و سر [ا] هاشان غارت كردند و هر دو را بند كرده بقلعه فرستادند و اين 
، و سيما الحيانى را بر ايشان مستخرج كردند، و سيما محمد شهفور راه اندر مطالبت بكشت. پس همه بتدبير سبكرى بود

از آنكه همه مال ايشان بستد.

وزارت عبد اهللا بن محمد ميكال را مستحكم گشت و كار همه بر سبكرى قرار گرفت و سپاه را خلعت وصلت برفت. باز 
رو فرستادند بعذر پيدا كردن اندر نفرستادن مال كه احمد و محمد پسران طاهر و يعقوب، حفص بن عمر الفرا را سوى عم

شهفور و محمد ابن حمدان برين پادشاهى مستولى گشتند و ز ايشان آن فساد آمد اندر واليت و خزينه كه نتوان گفت كه تا 
د وصيف سجزى ما جهد كرديم تا بأس ايشان بر گرفته شد، اكنون جهد كنيم بر اثر آنچه خواستست بفرستيم . پس محّم

شعرى فرستاد و اين بيتها اندران شعرست، چون عمرو اين بيتها بخواند نوميد گشت و دل ازين جهان برگرفت و بيتها اين 
بود.

(شعر)
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]            كار قضا بود و ترا عيب نيست1كوشش بنده سبب از بخسش است [

] از صفت ايزدست            بنده در مانده بيچاره كيست2بود و بهود [

ل و آخر يكيست اول مخلوق چه باشد زوال            كار جهان اّو

قول خداوند بخوان: فاستقم            معتقدى شو و بر آن بر بايست

فته بود همه باز گفت، تا اين چندين روزگار شد نامه معتضد آمد نزديك اسماعيل بن و حفص او را صفت حال و آنچه ر 
احمد، كه عمرو را بفرست، او را چاره نبود از فرمان نگاه داشتن و فرستادن عمرو، و عمرو را گفت، مرا نبايست كه تو بر 

ل دولت شمادست من گرفته شوى، و چون گرفته شدى نبايست كانجا فرستم، و نخواهم كه زوا

__________________________________________________

و مراد از بخشش قسم » كوشش بنده سبب از بخشش است«] همچنينست و نگارنده تصور ميكند اصل چنين باشد 1[
و بخش آسمانى، و بخشش بدين معنى در جاى ديگر اين كتاب ديده شده است، و شعر در بحر سريع مطوى موقوف، 

علن مفتعلن فاعالت است.مفت

باشد، بمعنى ازليت و ابديت.» بود و ببود«] كذا ... و شايد 2[

261کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

بر دست من باشد، اكنون فرمان او نگاه دارم و ترا بر راه سيستان بفرستم با سى سوار، جهد كن تا كسى بيايد و ترا بستاند، 
] ببود و هيچكس 2] خادم بفرستاد و بيامد سى روز بنه [1ا مرا عذر باشد و تا زيان ندارد، پس او را بر دست اسناش [ت

اندر همه خراسان و سيستان نگفت كه عمرو خود هست. آخر اشناس خادم گفت اى امير، در همه عالم كسى ترا خواستار 
د بودم بر سر كودكان چون كودكان از دست استاد رها يابند، كى نيست؟ گفت اى استاد! من بر سر پادشاهان چون استا

خواهند كه باز آنجا بايد نشست، پس او را ببغداد برد و عمرو معتضد را اندر هديها اشترى دو كوهان فرستاده بود، چند 
رو را] اشتر در بغداد بردند، عبد اهللا بن المعتز عم] ماده پيلى بزرگ، عمرو را در آن روز بر [آن3[

__________________________________________________
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با شين معجمه ضبط شده است و در وفيات » اشناس«با سين مهمله نوشته و در سطور بعد » اسناش«] در اينجا 1[
) و گرديزى با سين مهمله ضبط كرده (زين479ص 2االعيان البن خلكان چاپ مصر هم اشناس با شين معجمه آمده (ج 

مى كه تاريخ والت خراسان را جمع كرده ميگويد كه اسماعيل بن احمد 19االخبار چاپ برلن ص  ) ابن خلكان از قول سالّ
عمرو ليث را گرفت و او را بسمرقند فرستاد درين وقت از طرف معتضد عبد اهللا بن الفتح با عهد خراسان و تاج و لواء و 

براى بردن عمرو ليث ببغداد، و اسماعيل عمرو را بوى تسليم كرد و اشناس خلعتها نزد اسماعيل آمد و اشناس با وى بود
او را به بغداد برد و اين در سنه ثمان و ثمانين و مأتين بود، و باز ابن خلكان در ذيل اين روايت از قول ابن ابى طاهر 

يكى از اصحاب اسماعيل با تيغ كشيده آورده است كه وقتى اسماعيل عمرو را بفرستاد كان خليفه سپرد او را مقيد كردند و 
پهلوى عمرو براه افتاد و او را گفت كه هر گاه براى خالص تو حركتى از كسى مشاهده شود گردنت را زده سرت را بسوى 

) و در زين االخبار هم خبر آمدن 480آنان اندازيم و بدين سبب كسى جنبشى نكرد تا عمرو وارد نهروان شد .. الخ (ص 
) و 19اند (ص ن الفتح و اسناس بسمرقند و آوردن عهد ولوا و بردن عمرو را مطابق روايت فوق ضبط كردهعبد اهللا ب

روايات فوق خاصه روايت ابن ابى طاهر كه ابن خلكان نقل كرده است با خبر اين كتاب و مواضعه اسماعيل با عمرو و 
عاريف خدام درگاه خالفت است و ببردن عمرو ليث از بيانات اشناس با عمرو ليث منافات دارد، چه اشناس كه يكى از م

نزد خليفه مأمور شده مشكل است كه زير بار مواضعه اسماعيل و عمرو در استخالص وى و فرار از بين راه برود تا چه 
رسد كه خود اشناس هم با اين مواضعه بصورة همراه باشد؟

ايست و تلگرافخانه دارد و نه و بندان در ه و امروز هم قصبه] نه، از شهركهاى سيستان و بر سر حد قهستان واقع بود2[
اند.عرض يك دگر و نزديك بهم

] يعنى: بقدر.3[

262کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

بديد بدان اشتر و دانسته بود كه آن اشتر عمرو فرستاده است اين بيتها بگفت: شعر

ا و منعة            يروح و يغدو فى الجيوش اميرا ار عّز فحسبك بالّصّف

]1حبا هم باجمال و لم يدر انّه            على جمل منها يقاد اسيرا [

رگ ]، و گفت اين مرد بز 2باز معتضد او را پيش خويش برد، و اميدهاى نيكو كرد و بنواخت، و قصد كرد كه بگذارد [
است اندر اسالم، و كس اندر دار الكفر چندان فتوح نكرد كه اين كرد، و سيستان و خراسان هر دو ثغرست و بدان نگاه 
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داشته است، باز گفت بداريد تا نگاه كنيم، و بيمار شد هم اندر وقت كه عمرو را بديد، و بدر الكبير با عمرو بد بود، 
طمع مملكت همه جهان است نبايد كه بر جهان كسى باشد كه بر تو بزرگى يا رد  معتضد را گفت او را ببايد كشت كه او را 

كرد، بتدبير بدر فرمود تا عمرو را بكشتند نهان، چون عمرو كشته شد پشيمان شد و بدر را فرمود تا بكشتند، و خود نيز 
فرمان يافت، ابو العباس المعتضد باللَّه، روز چهار شنبه پنج روز گذشته از

__________________________________________________

] ابن خلكان در جلد دوم ضمن حال آل ليث اين قطعه را منسوب به ابى على حسين بن محمد ابن فهم المحدث 1[
مروج الذهب بنام حسن بن محمد بن مهر نوشته (هر دو چاپ مصر) و مروج الذهب 246ميداند، و مسعودى در صفحه 

رد:يك بيت اضافه دا

الم تر هذا الدهر كيف صروفه            يكون عسيرا مرة و يسيرا

ابن معتز و هو ابو العباس عبد -و در هيچيك از مأخذى كه بنظر نگارنده رسيده است اين قطعه بنام ابن معتز يافته نشد
يگانه آن خاندان است در فضل و ادب، از فضال و شعرا و نويسندگان آل عباس بلكه قدوه و-اهللا بن المعتز بن المتوكل

و شاعريست شيرين سخن و تصانيفى در علم و ادب دارد، در خالفت مقتدر جمعى با وى همداستان شدند از رؤساى 
) و عبد اهللا بن معتز را بخالفت بيعت كردند و يك روز و يك 296لشكر و وجوه كتاب و مقتدر خليفه را خلع كردند (

صحاب مقتدر گرد آمده و با اعوان ابن معتز جنگ كرده و آنان را بشكستند و ابن معتز بگريخت شب خليفتى داشت پس ا
بود.296و نهان شد و مقتدر ويرا بدست آورد و بكشت و اين در سنه 

يعنى قصد كرد كه ويرا آزاد كند و رها سازد.- ] قصد كرد كه بگذارد2[

263متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، 

]1جمادى االخر سنه ثمان و ثمانين و مائتين [

][سپرى گشتن مير عمرو بن الليث و المعتضد بالّله

ل وى  ل، توّك سپرى گشتن مير عمرو بن الليث و سپرى گشتن المعتضد بالّله اكنون بعضي از سير يعقوب و عمرو ياد كنيم اّو
ل بر بارى است تعالى تا چه يعنى يعقوب ياد كرديم، كه هرگز اندر هيچ ك ار بزرگ بر هيچ كس تدبير نكرد، االّ آخر گفت توّك
] صد و هفتاد ركعت نماز زيادت كردى، از فرض و سّنت، و از باب صدقه 2خواهد راند، و از باب تعّبد اندر شبا روز [
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ار و صد دينار نداد و ده هزار و هر روز هزار دينار همى داد. و از باب جوانمردى و آزادگى هرگز عطا كم از هزار دين
هزار هزار - بيست هزار و پنجاه هزار و صد هزار دينار و درم بسيار داد، و پانصد هزار دينار داد عبد اهللا بن زياد [را]

كه نزديك او آمد.-درم

__________________________________________________

اند كه معتضد در مرض مرگش پس از آنكه از سخن افتاد صافى گفته] در كشته شدن عمرو اختالفاتى است بعضى  1[
خرمى را كه از خاصگانش بود بخواست و يك دست بر چشم خود نهاد و دست ديگر بر گردن يعنى مرد يك چشم را گلو 

رد و نيز بايد بريد، چه عمرو ليث يك چشم بود و صافى اين امر را انجام نداد زيرا ميدانست كه معتضد همين دم ميمي
نميخواست عمرو را بكشد و چون مكتفى خليفه نو وارد بغداد شد از وزير (قاسم بن عبيد اهللا) پرسيد كه عمرو چگونه 
است وزير گفت زنده است مكتفى را خوش آمد چه عمرو او را هداياى زياد فرستاده بود آنگاه كه مكتفى برى اقامت 

آمد، بنابر اين در ساعت كس فرستاد و عمرو را در ر را اين خوش نمىو وزي- داشت، و ميخواست با عمرو احسان كند
) و نيز گويند در هنگامه مردن خليفه از وى غفلت كردند و در محبس از گرسنگى 170ص 7زندان بكشتند (كامل ج 

اصل است و بتدابير يا اين را بهانه قتل وى ساختند. و آنچه در اين كتاب از خبر بدر الكبير نگاشته شده گويا بى - بمرد
گناه بقتل رسيد و ابن اثير تفصيل آنرا ذكر كرده و بعيد قاسم بن عبيد اهللا وزير شبيه است چه بدر مزبور نيز بدسيسه وى بى

نيست كه روايت اين كتاب را همو بسجستان نوشته و قتل عمرو را ببدر منسوب ساخته و قتل بدر را بكيفر اين عمل از 
ه باشد، زيرا اين قبيل دسايس در ميانه دول معمول بوده و امروز هم معمول ميباشد كه بيك تير دو طرف خليفه نسبت داد

نشان ميزنند!

] شبا روز بجاى شبانروز در كلمات قدما خاصه اشعار مكرر ديده شده است.2[

264کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] غالم، يك شب بماهتاب غالمى 1بود بوجه نا حفاظى بهيچكس ننگريد نه زنى زن و نه زنى [و از باب حفاظ هرگز تا او 
را از آن خويش نگاه كرد، شهوت برو غالب شد، گفتا چه باشد، توبت كنم و غالمان آزاد كنم، باز انديشه كرد كه اين همه 

ة اال باللّ  ه العلّى العظيم. تا همه غالمان بيدار شدند، او باز  نعمت ايزد است نشايد، بآوازى بلند بگفت: ال حول و ال قّو
] كه چه بودست.2گشت، بامدادان همه بسراى غمگين بودند، كسى ندانست [
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اس [ اس بايد رفت به فرمان ملك، گفت فرمان او راست 3فرمان داد كه سبكرى را بنّخ ] بريد. خادم سبكرى را گفت زى نّخ
] اندرين نه خرد 4باشد. خادم پيشرفت و بگفت ... نه بس باشد جرم او كه من ... [] اما جرم من پيدا بايد كرد كه [چه

] نداند، و بر من 5باشد و نه حمّيت كه مرا چنان خداوندى دارد كه چندين نگرش كند، بدست كسى فكند كه خدا يدا [
مهتر سراى كنيد و نخواهم كه نيز ] و6ناحفاظى كند، يعقوب را بگفتند، و گفت بگذاريد، اما جعد و طّره او باز كنيد [

پيش من آيد. بكردند و اندر پيش او نيامد تا آن روز كه امير فارس فرمان يافت، گفت كه شايد آن شغل را؟ گفتند سبكرى

__________________________________________________

نه سوى غالم.] كذا و ظاهر عبارت: (نه زى زن و نه زى غالم) يعنى نه سوى زن و 1[

] اصل: نداند.2[

النخاس الكثير النخس، بباع الرقيق، بباع الدواب، النخاسة بيع الرقيق، بيع - ] نخاس بفتح نون و تشديد خا برده فروش3[
الدواب (المنجد).

يعقوب  «] ظاهرا اينجا چيزى از اصل افتاده و اين نقطه ها را در تصحيح الحاق كرديم و تصور ميشود كرد چنين بوده4[
و عنصر » ] اندرين نه خرد. الخگفت نه بس باشد جرم او كه من [اندرو نيارمى ديدن از خوبى وى، سبكرى گفت كه

).75-74المعالى نظير اين حكايت را بشمس المعالى نسبت داده است (قابوسنامه چاپ طهران ص 

».خدايداند يا نداند- و يا-خداى را نداند«] كذا .. و شايد 5[

] اين داستان با داستان محمود و بريدن طره اياز كه نظامى عروضى در چهار مقاله آورده سخت شبيه است (چهار مقاله 6[
).35-34چاپ ليدن ص 

265کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ند كه حال چون باشد و سپيدى بريش برود، نداكه مرد باخردست. عهد نبشتند و خلعت دادند، سبكرى گفت كه بنده مى
اندر آورده، دستورى ديدار خواست و اندر پيش او شد و او را بنواخت و باز گردانيد.

] كوشك يعقوب نشستى تنها تا هر كه را شغلى بودى بپاى خضرا رفتى [و] سخن 1اما اندر عدل چنان بود كه بر خضراء [
تمام كردى چنانك از شريعت واجب كردى.] حجاب با او بگفتى و اندر وقت 2خويش بوى [
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] بر آن جمله بود و تفّحص كار و تجّسس، كه روزى بر آن خضرا نشسته بود مردى بديد بسر كوى 3اما اندر غايت [
سينك نشسته و از دور سر بر زانو نهاده، انديشه كرد كه آن مرد را غمى است، اندر وقت حاجبى را بفرستاد كه آن مرد را 

آر، بياورد، گفت حال خويش بر گوى، گفت از ملك فرمايد تا خالى كنند، فرمود تا مردمان برفتند، گفت اى ملك پيش من 
تر از آنست كه بر توانم گفت، سرهنگى از آن ملك هر شب يا هر دو شب بر دختر من فرود آيد از بام، حال من صعب

ة االّ بالّله چرا مرا خواست من و از دختر، و نا جوانمردى همى كند و مرا با بى او طاقت نيست. گفت ال حول و ال قّو
نگفتى، برو بخانه شو چو او بيايد اينجا آى بپاى خضرا مردى با سپر و شمشير بينى با تو بيايد و انصاف تو بستاند چنانكه 

ود با او برفت و خداى فرمودست ناحفاظان را. مرد برفت، آن شب نيامد، ديگر شب آمد، مردى با سپر و شمشير آنجا ب
بسراى او شد بكوى عبد اهللا حفص بدر پارس، و آن سرهنگ اندر سراى آن مرد بود، يكى شمشير تاركش برزد و بدو نيم  

] آبم ده، آب بخورد، گفت نان آور، نان آورد و بخورد، پدر نگاه كرد كرد، و گفت چراغى بفروز، چون بفروخت [گفت
رد را گفت بالّله العظيم كه تا با من اين سخن بگفتى نان و آبيعقوب بود خود بنفس خود. پس اين م

__________________________________________________

اى مشرف بر آن ميدان نشستى و عامه قصه بدو ] اين خضرا مثل سبزه ميدان جائى بوده و شاه آنجا بر بلندى يا غرفه1[
برداشتندى و عرض حال تقديم كردى.

حجاب.صحيح باشد. و يا به وى حجاب، يعنى: به بى» بى حجاب«ا ... و ظاهرا ] كذ2[

] ظ: (اندر عنايت) يعنى اهتمام و رسيدگى.3[

266کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

نخوردم و با خداى تعالى نذر كرده بودم كه هيچ نخورم تا دل تو ازين شغل فارغ كنم.

] بينداز، بيفكند،  1اكنون اين را چه كنم؟ گفت برگير او را! مرد برگرفت بيرون آورد، گفت ببر تا بلب پارگين [مرد گفت
گفت تو كنون بازگرد. بامدادان فرمود كه منادى كنيد كه هر كه خواهد كه سزاى ناحفاظان بيند بلب پارگين شويد و آن مرد 

را نگاه كنيد.

ه بود كه مردى دبير فرستاد از نشابور كه بسيستان رو، احوال سيستان معلوم كن و بياى مرا اما اندر دها [ء] بدان جايگا
بگوى، مرد بسيستان آمده و همه حّل و عقد سيستان معلوم كرد و نسختها كرد و بازگشت، چون پيش وى شد، گفت 

بمظالم بودى؟
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ار گذشتى؟  2] بپاى جوب [لّله، باز گفتكسى از امير آب گله كرد، گفت نه، گفت [الحمدگفتا بودم، گفت هيچ ] عّم
]. گفت كودكان بودند آنجا، گفت نه. گفت الحمد لّله.گفتا گذشت [م

گفتا بپاى مناره كهن بودى؟ گفتا بودم، گفت روستائيان بودند، گفت نه. گفت الحمد للَّه.

يش نبايد، مرد بر خاست پيش شاهين بتو پس مرد خواست كه سخن آغاز كند و نسختها عرضه كند، يعقوب گفت بدانستم ب
] شد قّصه باز گفت، شاهين گفت تا بر رسيم.3[

پيش مير شد گفت اين مرد خبرها آوردست بايد كه بگويد، گفتا همه بگفت و شنيدم.

كار سيستان اندر سه چيز بستست، عمارت و الفت و معاملت، هر سه بر رسيدم، عمارت حديث امير آبست پرسيدم كه 
] ابتداء آن 4كسى از امير آب گله كرد، گفتا نه، دانستم كه اندر حديث عمارت تأخير نيست، و الفت [ر مظالم هيچاند

] باشد و تعّصب ميان5جويكى [

__________________________________________________

] پارگين خندق حصار و بعض گودالها كه آب حمام و كثافات در آن ريزد.1[

ايست از (جوى) كه در خراسان بسيار مستعمل است ولى در اينجا معلوم نيست مراد جوب باشد و از  وب، لهجه] ج2[
كلمه (پاى) و از لفظ عمار تصور ميشود كه چوب باشد، چه عمار را بر دروازه طعام آويختند و ممكن است آن چوب كه 

ديرگاه باقى بود و براى يك محلت از محالت علم شده بود.اند باقى گذاشته مانند خشبه بابك در بغداد كه ويرا آويخته

] بتو نام موضعى بوده است از سيستان و اين شاهين از آنجا بوده است و يكى از امراى يعقوب بوده و قبال هم نام وى 3[
برده شده است.

».وا گفت«] اصل 4[

باب و غله و آنچه از اطراف آرند آنجا فروشند ] كذا؟ معنى اين كلمه معلوم نشد. جوبه جا و مقامى كه در شهر اس5[
(برهان) ظ: جوبكى، چهارشنبه بازار و ميدان و محل اجتماع
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ار كودكان كنند، پرسيدم گفتا نبود، دانستم كه الفت برجايست و تعّصب فريقين تا برافتد و أصل جويكى بپاى جوب عّم
ال و رعّيت باشد. چون بر رعّيت زيادت و بيدادى باشد تدبير خويش بپاى مناره كهن كنند و  نيست. سديگر معاملت عّم

آنجا جمع شوند و بمظالم شوند، چون داد نيابند هم آنجا آيند و تدبير گريختن كنند، چون نبودند آنجا دانستم كه بر 
ست. بيش از چه برسم؟رعّيت جور ني

] بخشيده بود هر روز كارى را، و غالمى را سى چوبه تير داده بود و دو جعبه كه بسر ماه هر روز 1ديگر سى روز مايگان [
يكى تير از اين جعبه برگير و فرادست من ده و شبانگاه بديگر جعبه اندر نه و بگوى هر روز كه چندين برگرفتم و چندين 

ماندست.

] چوبه تيرست، يعقوب گفتى دادى تير راستست 2وز تير پيش آوردى و فرا دست او دادى، بگفتى كه چند تمر [غالم هر ر 
]، اول راستى بايد كرد. و كار آن روز ياد كردى و آنچه ممكن شدى زان باب تمام كردى تا ديگر روز، و شما [ر] روز 3[

و ماه و سال بدان نگاه داشتى.

] و بو مسلم و آل برامكه و فضل 4اند، نبينى كه با بو مسلمه [اسيان بر غدر و مكر بنا كردهو بسيار گفتى كه دولت عبّ 
سهل با چندان نيكوئى كايشانرا اندران

__________________________________________________

ار است، چه گويد سى روز ] روز مايگان، در لغت و اشعار ديده نشد ليكن معلومست كه مراد از روز مايگان روز شم1[
و مايكان با اين معنى كه گفتيم تطبيق دارد زيرا در لغت پهلوى -مايكان بخشيده بود (يعنى تقسيم كرده) هر روز كارى را

منتها در اينجا دال بياء بدل شده و -(ماديكان) با كاف عربى بمعنى شمار و حساب آمده مانند (ماديكان شترنگ) و غيره
و نيز اين لغت را جمع (روز ماه) بمعنى تقويم و تاريخ روز و ماه هم ميتوان گرفت كه آنرا -تبديل يافته استياء اول بكسره

اند.مطابق قواعد زبان فارسى با الف و نون جمع بسته

دار نوشته است.صحيح باشد كه ميم را مانند راء دامنه» چندينم«] كذا ... و ظاهرا 2[

خوانده ميشود (؟) ظ: دادى، متعلق بجمله مغشوش قبل باشد.تر راستيست، هم ] دارى3[

و او ابو سلمه خالل وزير آل محمد كه سفاح بعد از خالفتش از وى بيازرد كه شنيده بود بو سلمه » بو سلمه«] صحيح 4[
بو سلمه را  بآل على عليه الّسالم در باب خالفت مكاتيبى نوشته و ابو مسلم را در سّر اشارت كرد و او كس فرستاد و

كشتند.
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دولت [بود] چه كردند؟ كسى مباد كه بر ايشان اعتماد كند! ديگر كه خود رفتى بيشتر بجاسوسى و بحرس داشتن اندر 
تها بسيار سفرها. و ديگر هرگز بر هيچكس از اهل تهليل كه قصد او نكرد شمشير نكشيد و پيش ت ا حرب آغاز كردى حّج

بر گرفتى و خداى را تعالى گواه گرفتى، و بدار الكفر حرب نكردى تا اسالم بريشان عرضه كردى، و چون كسى اسالم 
آوردى مال و فرزند او نگرفتى و اگر پس از آن مسلمان گشتى خلعت دادى و مال و فرزند او باز دادى. ديگر آنكه اندر 

].1را كم از پانصد درم وسعت بودى ازو خراج نستدى و او را صدقه دادى [واليت خويش هر كه 

حديث سير عمرو بن الّليث و كار او و چگونگى اوى

] نگاه داشت، و هزار رباط كرد و پانصد مسجد آدينه و اما عمرو چون او برفت جهد كرد تا بيشترى از آيين و سيرت [وى
، و كار خير بسيار رفت بر دست وى و قصد بيش داشت كه بدان نرسيد، و هّمت عالى مناره كرد دون پلها و ميلهاء بيابان

داشت چنانكه مردى او را تاى ديباء زربفت آورد بيست من بسنگ، فرمود تا بر رسيدند كه او را اندرين چند خرج شده 
با بياوردند، گفت اگر يك غالم را دهم است بپرسيدند، گفت دو هزار دينار، بيست هزار دينار داد او را، پس فرمود تا آن دي

نصيب مانند و اين يكى بيش نيست، پس بفرمود تا بر شمار غالمان پاره كردند هر يكى را پاره بداد.ديگران ازين بى

] نباشد اندر شكم گاو گرد آيد.3] اندر شكم بنجشگ [2و عمرو هيچ ضعيف را نيازردى و گفت: په [

__________________________________________________

اند كمتر ذكر كرده است.] انصاف توان داد كه از فضايل يعقوب و عمرو آنچه مورخين نوشته1[

] بايد (پى) باشد كه مخفف (پيه) است، چه خراسانيان پيه را پى تلفظ ميكنند. مصححان قديم اين كتاب (پى) را (په)  2[
گى ...اند مانند كى و چى و بى و نى و يار كرده

] بنجشك لغتى است از گنجشك.3[
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] بدرم [گرد] توان ساختن، و مردان را بمردان استمالت توان كردن. و گفتى اگر و گفت مرغ بمرغ توان گرفتن، و در [م
پير خربار نكشد راه برد.
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آننسبت از هر بن يحيى و حكايت 

] و حاتم 1اما حديث از هر از ابتداء نسبت وى بگوييم: از هر بن يحيى بن زهير بن فرقد بن سليمان بن ماهان، و سليم [
برادران بودند و حاتم جّد يعقوب و عمرو و على بود، و سليم جّد خلف بن الّليث و آن از هر بن يحيى، و از هر مردى  

م و مردى دبير و اديب بود و مملكت بيشتر بر دست او گشاده شد، خويشتن  گرد و شجاع بود و با كمال [و] خرد تما
] ساخته بود، چيزهائى كرد كه مردمان از آن بخنديدى و تواضعى داشت از حد بيرون، و از حكايتهاء وى يكى آن 2كانا [

د و انگشت او سخت كرده و ] اندر كرده بو 3بود نادر، كه روزى مردمان برخاستند اندر قصر يعقوبى، او انگشت بزفرين [
خاست نگاه كردند و آن بديدند، آهنگرى بياوردند تا انگشت او بيرون كرد از آن و آماس گرفته و بمانده، چون او بر نمى

برفت، ديگر روز هم آنجا بنشست باز انگشت سخت كرده بود بزفرين اندر! گفتند چرا كردى؟ گفت نگاه كردم تا فراخ 
ياد كند:شد؟ دقيقى بشعر اندر

__________________________________________________

] كذا و ظاهرا سليمان.1[

عمرو ليث را اسفهساالرى بود «اين از هر به از هر خر مشهور بوده عنصر المعالى در قابوسنامه گويد: - ] كانا ضّد دانا2[
چاپ طهران).85(صفحه » خاو را از هر خر گفتندى از هر خر بيامد و عنان او بگرفت ... ال

] زفرين و زرفين بضم اول و زورفين و زولفين و زوفرين و زلفين همه يك لغتست بمعنى آهنى حلقه شده كه بر چهار 3[
و خراسانيان امروز - چوب درها فرو برند و زنجير بران اندازند. منوچهرى گويد: هر كسى انگشت خود يكره كند در زولفين

با ياء معروف تلفظ كنند. و بگمان حقير زلف و زلفين كه جعد و طره را گويند در اصل تشبيهى بوده از آنرا زلفى بضم اول 
اين لغت و بعد علم شده چون نرگس و لعل براى چشم و لب و غير از اينها.
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(شعر)

ايم            چو در زفرين در انگشت از هربر آب گرم در ماندست پ

ديگر، روزى يعقوب بنماز آدينه همى آمد، از هر اندر پيش برسم خدمت همى [شد]، يكى روستائى از هر را سالم كرد دو 
د شلوار و پوستينى روستائى از پس گردن و از قرابتان او بود، حديثها همى پرسيد از وى، باز گفت ترا دشوار باشپاى بى
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تر باشد، روستائى برنشست. يعقوب بديد راه بگردانيد، و از هر همچنان بنماز شد، دويدن، از پس من برنشين تا ترا آسان
] كه من اندر موكب تو صد هزار سوار و ده 1چون باز گشتند گفت اى امير همه هنرى، اما اين حسد در تو موجود نبود [

] نيارستى ديد تا راه بگردانيدى، يعقوب بسيار بخنديد هر چند عادت او نبود 2ى [بتوانم ديد، تو مرا بر يور هزار غالم مى
خنده كردن.

]،  3ديگر، كه روزى از شكار همى آمد، پيرزنى ديد و چيزى اندر بغل گرفته، گفتا زاال چه دارى؟ گفت نكانك و پژند [
گفت بيار. پيش او اندر نهاد، اسب بداشت

__________________________________________________

مزاحيست كه هم امروز معمول است: همه هنرى «اند: اى نوشته] دانشمند محترم آقاى دهخدا در اينجاى نسخه حاشيه1[
»داشتيد. همه هنرهاى شما را ميدانستيم حاال دروغ گفتن هم مزيد شده. و از هنر عيب اراده كنند

شد و زيور بمعنى زينت و ساز و برگى است كه باشخاص و اسب و ساير چيزها با» بزيورى«و ظاهرا - ] كذا بى نقطه2[
بور را كه در بعضى فرهنگها بمعنى اسب ابلق آمده كه برهان بمعنى اسب ابلق گرفته و معلومست خنگ-زيوربندند و خنگ

ه گويد:آيد كبنظر حقير بمعنى زيور اسب است و اين معنى از شعر مسعود بر مى- زيور خواندهخنگ

آن لعبت كشمير و سر و كشمر            چون ماه دو هفته در آمد از در

زيوربا زيور گردان كارزارى            با مركب تازى و خنگ

ام نتوانستى ديد (؟)و ظاهرا در اينجا مراد گوينده اينست كه تو مرا با يك زيور و آرايش كه بر اسب نهاده

پژند بفتح اول بقول برهان نوعى از برغست باشد -نكانك بنظر نگارنده نرسيد ولى معلومست نوعى از خوردنى است] 3[
عسجدى گويد:- و آن سبزى صحرائى است كه در آش كنند

نه هم قيمت لعل باشد بلور            نه همرنگ گلنار باشد پژند
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و بخورد و پير زن را بر جنيبت نشاند و بخانه برد و گفت قّصه خويش باز گوى، گفت پسرى دارم بزندان اندر، و بخونى 
م است و فردا قصاص خواهند كرد، [پس از هر] چيزى كه اندر گرما [ ] بود طبقى نيكو راست كرد و با پير زن بزندان 1متّه

دا پسرت را رها كنم انشاء اهللا.فرستاد و گفت من فر 

ديگر روز مظالم بود آنجا رفت اندر پيش امير عمرو، گفت آن مرد را بمن ارزانى بايد كرد، عمرو گفت كه اين كار 
ام، عمرو خصمانست، خصمان را بخواند و بدوازده هزار درم مرد را باز خريد از هر [و] گفت من نكانك و پژند زال خورده

بداد و مرد را بگذاشت و خلعت داد، و او را مولى األزهر خواندند، پس از آن معروف گشت و از بزرگان سيم از خزينه 
يكى گشت اندر حديث عمارت، و سر وكيل از هر بود، و چنان شد كه عمرو را با همه لشگر بپژند مهمان كرد، و اميرى 

].2آب در طعام بوى دادند، چندين وقت او بود [

طوم پيلى را بشمشير بيرون انداخت كه حمله آورده بود بر سپاه يعقوب و سبب هزيمت آن سپاه بيشتر از و بحرب زنبيل خر 
]، رسول از هر را 3آن بود. و رسولى از آن امير المؤمنين بسيستان آمد او را بسراى از هر فرود آورد يعقوب تبجيل [را] [

سول بدان خشم گرفت، چون بخوان خواند [ند] رسول را از هر را پرسيد كه تو امير را كه باشى؟ گفت من ستوربان اويم. ر 
ام، يعقوب گفت چرا؟ گفت ] بمانده4ديد با يعقوب بر خوان نشسته، رسول زمانى ببود گفت من بخشم بودم كنون بعجب [

مرا بسراى ستوربان

__________________________________________________

اينست: چيزى كه در فصل گرما در خور و مطلوب بود از آن چيز طبقى تدارك كرد و بزندان ] كذا ... و شايد مراد 1[
براى پسر زال فرستاد. و شايد كلمه (در خور) بعد از گرما حذف شده باشد.

] تا اينجا شرح حال پسر زال است و از سطر بعد شرح حال از هر تجديد ميگردد.2[

نداشت ولى بقرينه دوازده سطر بعد كه تبجيل با نقطه تكرار » را«بعد از آن هم در متن بدون نقطه است و -] تبجيل3[
است.» تبجيل را«شده معلومست كه اصل 

نقطه است و تعجب هم خوانده ميشود.] اصل: تعجب، بى4[
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]. هيچ نگفت تا 1دى و اكنون ستوربانت را بر خوان همى بينم! يعقوب دانست كه آن ازهر گفتيست [خويش فرود آور 
خوان بر گرفتند، فرمود تا گاوان بياوردند كار زارى و اندر افكندند بسراى قصر اندر، چون سر محكم بيكديگر فشردند از 

] اين گاو گرفت و بديگر دست سروى 2ت سروى [هر را گفت بر خيز و گاوان را باز كن. از هر برخواست به يك دس
]. يكى گاو را دور انداخت چنانك بر پهلو بيفتاد، 3ديگر و هر دو را دور بداشت از يك ديگر، پس گفت زخمى بكن [

] بماند. پس يعقوب گفت اگر 4شمشير بر كشيد و ديگر گاو را شمشيرى بزد [و] بدو نيم كرد، رسول بعجب [
] او بزرگست ناچار تا بر خوان نشانم كه چنين مرد بكار آيد و آنك ترا اندر 5ى كه تو بينى حرمت [ستوربانست بدين مرد

سراى او فرود آوردم تبجيل را بود، اما او پسر عّم منست نه ستوربان، و لكن عادت دارد چيزها گفتن كه خالف خرد باشد 
ستغنى است. پس رسول بدان شاد بود و امير يعقوب را و بتكّلف گويد، و من دانم كه او بخردست و از چنين حديثها م

ل كتاب خدمت كرد و شكر كرد. و همچنين قّصهاء او بسيارست اندر حربها باوقات، اما شرط، اندر اّو

__________________________________________________

و ازهر گفتست، -فالن قول بابا گفتنى استهاى ازهرست. چنانكه مثلى است كه: يعنى از گفته-] ظ: ازهر گفتنيست1[
هم تواند بود.

] سروى و سرو، شاخ حيوانات را گويند و گاه بضرورت شعرى سروى را سرون گويند.2[

غضايرى گويد: ضرورتست سروى و سرون گور و غزال.

هر چيزى كه بر چيزى ] زخم، در اصل بمعنى ضرب است. و در محاربه اختصاص بحربه برنده يا خرد كننده ندارد و 3[
فردوسى:-فرود آيد آنرا زخم گويند، چنانكه مضراب چنك و تار را هم زخمه گويند و هاء تصغير و تشبيه بر آن فزايند

من آن گرز يك زخم برداشتم            سپه را همانجاى بگذاشتم

نماى و ضربدستى نشان ده، و نيز طاق ضربى را و اينجا زخمى بكن، يعنى هنرى ب-يعنى گرزى كه بيك ضربت هالك كند
هم زخم ميگفتند.

).271) ص (4] رجوع شود بحاشيه (4[

] در اصل (حرمست) بود.5[
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اختصارست تا خواننده را ماللت كم گيرد انشاء اهللا تعالى.

د عمرو ليث و يعقوب[حديث امير بو الحسن طاهر  ]محّم

م  د عمرو ليث و حديث برادر وى يعقوب پس روز آدينه ده روز گذشته از محّر بازگشتيم بحديث امير بو الحسن طاهر محّم
] خليفه خطبه كردند 2] و ثمانين و مائتين خطبه عمرو از همه منبرها بيفكندند و طاهر و يعقوب را از پس [1سنه سبع [

].3محمد المكتفى بالّله را بيعت كردند هم اندران روز كه معتضد اندر گذشت [اندرين روز. و ابو

باز طاهر عزم رفتن كرد سوى فارس و بر مقدمه احمد بن محمد بن الّليث را با ده هزار سوار بفرستاد، باز محمد بن عمرو 
م 4] على بفرستاد [] فرستاد بر ليث [بن4الخوارزمى را با سى هزار سوار مكيفى [ ] باز خود برفت بر اثر ايشان اندر محّر

سنه تسع و ثمانين و مائتين، و عبد اهللا بن محمد بن ميكال با او بر سبيل وزارت، و يعقوب ابن محمد را برادر را بر 
سيستان خليفت كرد. چون بكرمان برسيد ميان بالل بن االزهر و ميان ليث بن على پيكار افتاد و سرهنگان ميان ايشان 

كردند، و بالل را خوش همى نيامد بزرگى سبكرى و ساالرى او بر سپاه اما نهان همى داشت، و بشيراز عامل بود از صلح
جهت امير المؤمنين، عيسى بن الموثرى، چون خبر طاهر بشنيد زانجا برفت، و طاهر با سپاه بشيراز اندر شد و بنشست و 

] يك نيمهمالها قسمت كرد و [به

__________________________________________________

] صحيح: تسع. بسياقت اين تاريخ (رك: تعليقات)1[

».بسر خليفه«] در اصل از 2[

واقع شده است و عمرو ليث هم در اين سال 289) در سنه 169ص 7] مرگ معتضد و نشستن مكتفى بقول كامل (3[
به بغداد درگذشتست.

يدهد، چه محمد بن عمرو الخوارزمى از سرداران سجستان است و همانست كه رافع را ] كذا و مكتفى اينجا معنى نم4[
باقى » مكتفى فرستاد بر ليث على«اى از آن در خوارزم بامر وى بكشتند و ظاهرا اينجا عبارتى از بين رفته و فقط جمله

و لفظ مكتفى » رستاد باز خود ... الخخوارزمى را با سى هزار سوار فرستاد باز ليث على را بف«مانده و يا چنين بوده 
زايدست؟
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مه  فارس، مال سبكرى و سپاه او همى ستدند، و بديگر نيمه بالل بن األزهر و سپاه او، و [طاهر] ليث على [را] بر مقّد
]، و همه سپاه 2و سپاه را اقطاعها بسيار همى داد و عطيّتها طاهر [] فرستاد و خود بر اثر همى بخواست رفت 1ببرجان [

] ايشان عمل و استخراج همى باقطاع و عطا خرسند گشتند مگر عبد اهللا بن محمد بن ميكال و فورجة بن الحسن [كه
ولى، كه امير المؤمنين خواستند. پس نامه عبد اهللا بن محمد بن سليمان رسيد سوى طاهر بر دست ابا الّنجم بدر الّصغير برس

همى خواهد كه فارس خاصه خويش دارد صيد را و خزينه را، و اين همه واليتها بتو دست بداشتست و تو نيز واجب نكند 
اين مايه ازو دريغ داشتن. چون نامه فرا رسيد و بدر بدر شيراز فرود آمد و كسها همى شدند و همى آمدند، آخر بدر همى 

ه كه چون من باز كردم، بگويم تا فارس بتو نيز ارزانى دارد، اما تو اين فرمان نگاه دار تا خالفى نيكوئى گفت بر آن جمل
] شد بكرمان و مكران و سيستان و خراسان. و بدر بحديث 3نباشد كه او اكنون نو نشستست، تا آخر طاهر خرسند [

ال سنه تسع و ثمانين و مائتين.  چون بسير جان برسيد بالل بن األزهر را آنجا يافتن فارس، و بصلح بازگشت اندر شّو
] را كه عامل عمرو بود بر كرمان، آنجا بند كرد و مطالبت كرد، و 4بگذاشت و خود بجيرفت آمد و منصور بن حردين [

مال بسيار ازو بستد، و نامه بدر رسيد بحديث فارس كه اينك راست همى كنم،

__________________________________________________

] برجان، بضم اول جائى بوده است از واليت اردشير خورده كه قصبه و مركز آن شيراز است و اصطخرى آنرا فرجان 1[
ضبط كرده و در حدود روم هم محلى بدين نام موجود بوده است، ولى اين برجان محققا بر جان يا فرجان يا پرجان فارس 

شده است.ميباشد و درين كتاب مكرر نام آنجا برده

] اين طاهر در اينجا زايدست و ظاهرا در موقع استنساخ از سطر باال اشتباها بسطر بعد منتقل شده است.2[

] خرسند شد يعنى قانع شد، چه اصل لغت خرسندى بمعنى قناعت است و بالمالزمه بمعنى خشنودى هم استعمال شده 3[
ل كه طاهرست قناعت را و با فاعل دوم كه بدر است خشنودى را با فاعل او » خرسند شد«است، چنانكه در اينجا معنى 

ميرساند.

) منصور بن خردين با خا ضبط كرده و در 166با جيم آمده است. اصطخرى (صفحه » جردين«280] در صفحه 4[
».مسجد للخوارج فى السوق عند دار منصور بن خردين«وصف شهر بم گويد: 
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و طاهر فورجة بن الحسن را بسيستان فرستاد [و] ببست بمطالبت مالها. و بميان على بن المعتضد كه بو محمد المكتفى 
بود و آن بدر نيك نبود، چون بدر از فارس برفت، طاهر باز فارس شد ديگر راه، و رسول فرستاد سوى مكتفى و فارس 

ال هر جاى بفرستاد اندر بخواست، مكتفى فرا وى داد و عهد بفرستاد. طاهر باز ليث بن على را ببرجان فرستاد و عّم
نواحى فارس، و خود بلهو و صيد كردن مشغول شد و همه كار بر سبكرى قرار گرفت و بر عبد اهللا بن محمد ميكال، و 

كرد بر سبكرى. طاهر بالل را فرمان داد كه عبد اهللا همه آن كردى كه فرمان سبكرى كردى، بالل بن االزهر خالف آشكارا
برو بسيستان، بالل مال و اهل خويش برگرفت و غالمان و سپاه خويش هر چه خاص او بود و راه سيستان بر گرفت، چون 
باصطخر فارس برسيد، طاهر، يوسف بن يعقوب النقيب [را] از پس وى فرستاد تا او را آنجا بند كرد و مال او فرو گرفت و 

د بن واصل محبوس كرد، و عبد الغفار بن حلبس را آنجا كوتوال كرد، و بالل آنجا كشته شد، و طاهر، فتح ان در قلعه محّم
بن مقبل را با هديها و مال بسيار نزديك مكتفى فرستاد، و طاهر بازگشت و بسيستان آمد شب يكشنبه غّره رجب سنة 

ز و شب بشراب و لهو مشغول شد، نه مشايخ را بار دادى و نه احدى و تسعين و مائتين و هيچكس را بار نداد و رو 
د بن خلف  لشكرى را، و استران و كبوتر دوست داشتى، همه روز آن جمع كردى و بدان نگاه كردى، و كس فرستاد و محّم

د بن ] نيز يك ساعت بى مح2] را بخواند و بر همه سرهنگان مهتر كرد و نيكو داشتى او را، يعقوب [1بن الّليث [ ّم
د بن خلف دادند، و الحق مردى بود خلف صبر نكردى و خواهر خويش را بانوى [بنت د بن عمرو را بزنى به محّم ] محّم

با خرد تمام و با كمال، و سبكرى را آن خوش نيامد. و تعّصب افتاد بسيستان اندرين روزگار ميان فريقين، [و] بسيار مردم  
يكى را سمكى.كشته شد و يكى را صدقى نام كردند و

(اول تعّصب سمك و صدق)

__________________________________________________

).2حاشيه (278] رجوع شود بصفحه 1[

] مراد يعقوب برادر طاهرست نه يعقوب ليث.2[
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] باشد. و 2] چيزى نداند و اندران سخن گويد او جوالهه [] خواست كه كسى [كهيعقوب و كذب الحائكون. و بدان [آن
اصل اين تعّصب بسيستان از عرب افتاده بود، ميان تميمى و بكرى، گروهى هواء تميمى خواستند و گروهى هواء بكرى، 

نام سمكى، تا آخر فورجة بن الحسن آن بصالح باز آورد.آخر تميمى را نام صدقى گشت و بكرى را

ه سنة احدى و تسعين و مائتين، و يعقوب را بر  و طاهر برفت سوى بست روز يكشنبه هشت روز باقى از ذى الحّج
سيستان خليفت كرد و از دو برادر هيچكسى اين اختالف را اندر پادشاهى و شهر و رعّيت باك نميداشتند، و ميبايست كه

] بناهاء و بساتين و لهو و 4اند اندر [] بودند ... فرار آورده3اين مملكت بشود، و اتفاقهاء بد همى افتاد و ايشان برنا [
مرادها كه بودى صرف همى كردند، چنانكه شاعرى آمد بنزديك يعقوب و اين بيتها بگفت، چهار هزار درم داد او را هر 

بيتى را از آن ابيات هزار درم:

__________________________________________________

چنانكه بارها در حواشى بنظاير آن اشارت رفته، عالمت اضافه است كه » فرزندى«است، و ياء » فرزند زناست«] مراد 1[
ه هم الف مماله است كه قلب بياء ميشود و بصوت ياء مجهول (يعنى كسره) خواند» زنى«از نسخه اصل باقى مانده و ياء 

ميشود مانند دنيا و دينى و ركاب و ركيب و سالح و سليح و مزاح و مزيح: چنانكه فردوسى گفته:

بينم همى جز فريب و مزيحكشانى بدو گفت كويت سليح            نه

] جواله و جوالهه بمعنى بافنده كه بعربى حايك باشد و امروز شعر باف گويند.2[

يعنى جوان.] برنا بفتح اول 3[

كه در سطر بعد است بايد عبارتى بدين معنى افتاده باشد:» صرف همى كردند«] اينجا بقرينه 4[

»و هر چه مال فراز آوردند اندر ... الخ«و يا » و هر چه مال فراز آورده آمد اندر بناها و بساتين ... صرف همى كردند«

277، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن 

اتيت ابا يوسف المرتجى            فاصبحت من جوده فى الغنى

ا اتى مان            فاصبحت فى األمن لّم و كنت امرأ خائفا فى الّز

جى و صّيرنى فى ضياء و نور            و قد كنت من قبله فى الّد

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



المجتبى            به كّل نور لدينا بدىهو الملك السّيد

پس مالها كمتر شدن گرفت و عملها ضعيف گشت و مئونات بسيار گشت و دولت بآخر رسيد و طاهر اندرين ميانه از 
هيچكسى چيزى نستدى و از رعّيت مال نخواستى، گفتى ظلم و جور چرا كنم، تا آنچه هست بكار برم تا خود چه باشد كه 

گذرست، اما تبذير كردى اندر نفقات، و اندر عطّيات اسراف كردى، بسيار بره و مرغ بر خوان نهادى و حالوى، جهان بر  
]. بفروختندى، 1و زيادات بسيار شدى، چندانكه كس از حشم نتوانستى خورد، تا شاگردان مطبخ ببازار بردندى و بطرح [

دى، چندين غبن بودى، تا آن همه مالها و گنجها برين جمله بشد، چنانك هر چه بدينارى خريده بودى بدرمى ببازار بفروختن
و استران بسيار داشتى و همه را يخ آب دادى، و هر چه مردمان بخرد بودند ازو دورى جستند، به يك ماه يك راه بسالم 

جمله، باز ] خورش و شكم خويش گرفته بودندى، يك چندى به بست ببود برين2خردان روز و شب كوش [رفتندى، و بى
بسيستان آمد و يك چندى برين جمله بود و باز به بست شد، روز سه شنبه ده روز باقى از شهر

__________________________________________________

] بطرح فروختن بيعى است كه همه آن عرضه باشد و تقاضائى در ميان نه، و چنين معامالت گاه بزيان خريدار است كه 1[
ى را بطرح و زور بروى تحميل كنند تا بخرد چنانكه شيخ سعدى در قصه برادرش كه عمال صاحب ديوان خرماى بطرح متاع

بوى فروخته بودند گويد:

ز احوال برادرم بتحقيق            دانم كه ترا خبر نباشد

خرماى بطرح ميدهندش            بخت بد ازين بتر نباشد

و اصل معنى طرح معلومست كه دور انداختن باشد، عرب گويد: و لو بات - بضرر فروشنده است و اين طبيعى استو گاه
متاعك طرحا لما اخذه احد (اساس البالغه زمخشرى).

ريشه و حاصل مصدر كوشش، يعنى كوشش در خوردن و شكم پر كردن گرفته بودند.-] كوش، با كاف بحال اضافه2[
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ل سنة اثنى و تسعين و مائتين، به بست اندر شد باز برادر، يعقوب از پس وى به بست شد غّره ربيع اآلخر سنة  ربيع األّو
پارس فرستاد از ] منقطع گشت كه هيچ نمى1اثنى و تسعين و مائتين، و سيستان را خالى كردند، و دخل از جهت سبكرى [

و كرمان، باز طاهر و يعقوب هر دو بسيستان باز آمدند و طاهر قصد فارس كرد روز شنبه نيمه از ماه ربيع اآلخر سنة اثنى 
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و تسعين و مائتين، و يعقوب را بر سيستان خليفه كرد، يعقوب يك چندى ببود باز قصد رخد كرد [و] روز شنبه هشت روز 
د باقى از ماه ربيع اآلخر سنه اثنى و  د بن خلف بن الّليث را بر سيستان خليفت كرد، و محّم تسعين و مائتين برفت، و محّم

] و زانچه همى ديد غمگين همى بود، چون شغل بدست وى شد فريقين 2بن خلف بن الّليث مردى كارى با خرد تمام بود [
كه بس بفقد عمرو و يعقوب و ] را بنواخت و نيكوئى گفت و گفت تعّصب نبايد كه ما را خود محنت افتاده هست  3[

] نبايد كرد، و تأّلف بايد كه باشد ميان شما، تا اگر همه چنين حالها و خالفها كه همى بينيد شما [را ديگر تعّصب و خالف
واليتها بشود اين يكى بدست شما بماند و بدست غربا و ناسزا آن نيوفتد. مردمان سخن او قبول كردند، و دست از 

و الفت و نيكوئى ميان مردمان پديد آمد، و يعقوب از رخد باز آمد و اندر شهر آمد روز پنجشنبه نه روز  تعّصب بداشتند،
گذشته از جمادى اآلخر سنه اثنى و تسعين و مائتين، و مولود امير با جعفر احمد بن محمد بن خلف بود روز دوشنبه چهار 

روز باقى از شعبان

__________________________________________________

] از جهت سبكرى يعنى از طرف او.1[

) و اين محمد بن خلف پدر ابو جعفر احمد بن 275] اين چندمين بار است كه از محمد بن خلف مدح ميكند (س 2[
محمد وجّد خلف بن احمد است، و اتفاقا در پادشاهى ابو جعفر احمد بن محمد، همچنين اطراءات بكار برده، و اين 

اند يكى از داليل قدمت تأليف اول باشد كه شايد در عهد ابو جعفر آغاز شده است (رجوع شود بمقدمه كتاب و ميتو 
سطر اول).279بصفحه 

چهار سطر قبل از آخر مينويسد كه: 276ايست كه در صفحه ] فريقين يعنى صدقى و سمكى، و اين جمله متمم جمله3[
در پادشاهى و شهر و رعيت باك نميداشتند و ميبايست اين مملكت بشود .. الى و از دو برادر هيچكس اين اختالف را ان

آخر و هم محتمل است كه جمله در اين ميان كه در آن ذكر دوام تعصب فريقين رفته افتاده باشد.

279کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

از مادر موجود آمد كف دست گشاده داشت هر دو، زنان اهل بيت او گفتند  سنة ثلث و تسعين و مائتين، و اندر وقت كه 
كه هر چه بماند اين بباد كند و بخورد و بدهد. اما چون طاهر با سپاه بر سيد سبكرى را خوش نيامد آمدن او بپارس، 

تاد و گفت تو اكنون بيامدى ] بن الّليث را پذيره او فرس1] سبكرى، احمد بن محمد [ترسيد كه او را عزل كند ز آنجا [پس
و اوليا و سرهنگان سپاه اندر تو طمعها كنند و همچنان امير المؤمنين ببغداد، و اينجا چندان مال نيست كه اين كارها  
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كفايت كند. و گفته بود كه جهد بايد كرد تا باز گردد و تا من مال و حمل بفرستم، پس احمد نزديك طاهر آمد و اين 
چنان دانست كه اين از روى نصيحت و شفقت ميگويد، پس آن سخن قبول كرد و بدان مّنت داشت سخنان بگفت، طاهر

و سوى سيستان بازگشت، و بسيستان اندر آمد روز پنجشنبه دوازده روز گذشته از ماه رمضان سنة اثنى و ثمانين و مائتين، 
مشغول بودن و اهتمام پادشاهى نا بردن و هر چه ]، و ببازى و نشاط2و همان فرو گرفت از مالها بكار بردن بر ناچيز [

بخردان سپاه بودند از عاقبت آن كار بسيار ترسان بودند و دانستند كه پادشاهى با كبوتر بازى دير نماند، و با روز و شب 
] خويش همى گرفت، و يك ديگر را همى گفتند،4] برداشتن و ننهادن، و هر كسى سرى [3شراب خوردن و بر خزينه [

چون اياس بن عبد اهللا كه مهتر عرب بود مردى كارى با خرد و كمال بود، و يعقوب و عمرو را خدمت كرده بود، و معتمد 
بوده بود نزديك ايشان، دستورى خواست و برفت، و گفت اين پادشاهى ما بشمشير ستديم و تو بلهو همى خواهى كه 

] و سيف. اين سخن ننيوشيد و 5ن بايد و سياست و سخن و سوط [دارى، پادشاهى بهزل نتوان داشت، پادشا را داد و دي
] كرمان برفت، و احمد بن محمد بن سليمان را و احمد بن اسماعيلاو را دستورى داد [سوى

__________________________________________________

كردى باشد.] اين احمد بن محمد بن الليث بايد از اكراد فارس و پسر محمد ليث ال1[

] اصل: نا حيز، ناچيز يعنى: بيهوده و بى اهميت.2[

] ظ: از خزينه.3[

] ياء عالمت اضافه است.4[

] سوط، تازيانه.5[

280کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] را وكيل كرده بود، و اندر خزينه مال نماند از زر و سيم، كه همه بكار برده و داده شد و دست فرا كردند اندر 1القرنينى [
]، و بناها ساختن، و استران خريدن، و 2اوانى فروختن و زرّينه و سيمينه درم و دينار زدن و بكار بردن اندر حديث مطبخ [

] [و] بستانها ساختند پيرامن آن و 3و ببست فرمان داد طاهر تا نه گنبد بر آوردند نو [ستوران، كه آن هيچ بكار نبود، 
ميدانهاء و مالى اندران شد، و هم به بست خضرائى كه بر در ديوانست بطرف ميدان بر آورد و مالى اندر آن كرد و كوشك 

اين همه قصرها بدرم كرد و از هيچكس ديگر كرد هم به بست بر لب هيرمند نزديك پل، و بسيستان قصر بو الحسنى، 
حشر نخواست، و ديگر اندر نفقات كه بكار نبود و عطّيتهاء بى معنى كه همى داد آنرا كه بايست نداد و او را كه نبايست 
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] خادم را به بست فرستاد طاهر و شغل زى وى كرد، و 5]، و اندر سنه اربع و تسعين و مائتين باس [4همى داد [
] را بمكران فرستاد و آن عمل بدو داد و مرد و سالح برو بفرستاد، چون آنجا شد عيسى بن 6ن على [سبكرى، ليث ب

هاء بسيار داد و گفت اينجا جاى تنگست و لشگر اينجا معدان مال سه ساله او را داد و او را باز گردانيد و مالها و هديه
باز گشت و بجيرفتبودن قحط خيزد، من خود مال همى دهم هر چند [بيايد]، ليث 

__________________________________________________

] قرنين بكسر اول روستائى بوده است به يك فرسنگى شهر زرنج بر راه بست، و پسران ليث صفار از آن روستا 1[
اند.برخاسته

] يعنى براى شام و نهار.2[

ين نه كنبد يك كاخ و عمارت بوده، بنظر ميرسد كه اين كلمه در چون از قراين بعد معلوم ميشود كه ا-] در اصل: تو3[
آمد معلومست كه » ساختند«معنى ندارد، چه وقتى كه لفظ » نو«باشد كه از قلم افتاده زيرا » و يا تو بتو- تو در تو«اصل 

مورد بنظر ميآيد.نو است و آوردن نو بى

ا كه نبايست، همى داد،] كذا ... ظ: همى نداد آنرا كه بايست داد و او ر 4[

] كذا ... و خادم، مراد خصى است كه امروز خواجه گويند و در اصل خادم حرم بوده چنانكه خواجه هم در اول خواجه 5[
و نيز هرگز خادم كردن عادت مكن كه خادم كردن «عنصر المعالى در قابوسنامه گويد: -يعنى وزير ملكه و حرم سرا بوده

).88(چاپ طهران ص » هر شهوت خويش نسل مسلمانى از جهان منقطع مكن ... الخبرابر خون كردنست از ب

] ليث بن على بن ليث برادرزاده يعقوب و عمرو ليث است.6[

281کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

بدست او نبايد گذاشت و بمال باز آمد آنجا نشستن گاه خويش گرفت، باز سبكرى بجيرفت آمد و گفت هيچ نبود، مكران 
د بن اللّيث را داد، و ليث على را گفت ديگر راه بمكران بايد شد، باز ليث [ ] با 1نبايد گشت، و جيرفت احمد بن محّم

ه سنه خمس و تسعين و مائتين آنجا ببود،  سبكرى بپارس شد و پسر را آنجا بگذاشت، و باز بجيرفت آمد و تا بذى الحّج
] را هر دو بگرفت و مال ايشان بستد و منصور را بكشت، و 2بم شد و فورجة را و منصور بن جردين [و زانجا به 
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] را بكشت و مال او برگرفت. خبر زى سبكرى رسيد سپاه فرستاد بحرب ليث على، 3بسيرجان شد و عبد اهللا بن بحر [
] آمد، 4زديك سبكرى شد، و ليث بحرح [سپاه او يارى نكردند و او تنها حرب كرد، فورجة آن روز حرب بگريخت، ن

طاهر او را مال فرستاد و كار او راست كرد، و نزديك طاهر بسيار شكايت نمود از سبكرى. پس هيچكس را خبر نبود تا 
ليث على بنه آمد با اندك مردم، اما مال بسيار بر خويشتن داشت اندر محّرم سنه خمس و تسعين و مائتين.

بالّله بخالفت)(نشستن جعفر المقتدر 

ه سنه خمس و تسعين  در سنه ست و تسعين و مائتين و فرمان يافت ابو محمد المكتفى باللَّه بمدينة الّسلم اندر ذى الحّج
و مائتين.

] و او برادر مكتفى بالّله بود، و مقتدر عهد عمل فرستاد طاهر بن محمد بن عمرو بن اللّيث را بر همان [و مقتدر بنشست
اهر خلعت داد آورنده را و مالى بزرگعملها، و ط

__________________________________________________

) كه گويد پسر 288] اصل: را، و آن غلط است و معلومست كه ليث باتفاق سبكرى بفارس رفته، و از مطالب (صفحه 1[
ليث نزد سبكرى بفارس بود اين حدس تائيد ميشود.

).4ح 274] ص: خردين (رك ص 2[

] كذا ... ظ: بحر.3[

است و الف آن » خواش«اى از باشد كه لهجه» خواچ«و يا -] كذا. و شايد خوخ باشد و خان خوخ جزء كرمانست4[
افتاده و واو نيز براء تبديل يافته. و خوج نيز يكى از محالت يا جائى چسبيده بشهر زرنك هم بوده است كه بعد خواهد 

درست باشد.آمد ولى بايد حدس اول 

282کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] نه آمد، اندر وقت بيرون آمد سوى 2] را، و خود به بست بود، و خبر بطاهر رسيد كه ليث على به [1فرستاد مقتدر [
رهمى با او و احمد بن سمى و ديگ ر سرهنگان، همچنان براند يكسر تا بقوقه فرود آمد، و با سيستان و على بن الحسن الّد
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] صد و پنجاه مرد بود، و چنان نمود كه با من سپاه بسيارست، و نامه ميان ايشان پيوسته گشت و 3ليث بن على چون [
ا هيچ ليث چنان نمود كه من نزديك تو همى آيم بخدمت، و اندر سّر مال ميفرستاد نزديك سرهنگان [طاهر، و] طاهر ر 

] روز دوشنبه هشت روز باقى از صفر سنة ست و تسعين و 5] برفت و بسيستان فرود آمد [4خبر نبود، تا او از نيه [
مائتين.

آمدن ليث علي بسيستان و بشارستان در شدن

م و يكسر بميدان كوشك يعقوبى آمد و يعقوب اندر كوشك بود، او را كسهاء يعقوب اندر كوشك نگذاشتند [و] از با
اند بدر پارس بر ستورگاه ليث را بر سر كلوخى زدند، سرش بشكست، ليث سرشكسته بازگشت و از در شارستان كه نو كرده

] و او و ياران سخت و رنجه و 6شد و بمسجد آدينه شد و آنجا فرود آمد و فرمود تا درهاء شارستان پيش كردند [
بود و ديگر روز تا گاه نماز پيشين، و مردمان شارستان او را يارى  ضعيف و درمانده گشته بودند، كه از نيه بشبى آمده 

كردند و هواء او خواستند، و طاهر خبر او يافت بر اثر او فرا رسيد و پيرامن شارستان فرو گرفت، يعقوب را برادر خويش 
يشكرا بر در طعام فرستاد و احمد بن سمى را بدر فارس، و بدر كركوى مازن بن محمد را، و بدر ن

__________________________________________________

] اصل: المقتدى.1[

] زبر باالى (به) در اصل كتاب بوده است، و اين اعراب صحيح است و در پهلوى هم (په) بفتح متمايل بضمه خوانده 2[
ميشود.

] چون، يعنى برار.3[

هاء ملفوظ است.] نيه و نه هر دو يكيست و امالء آن ياء مجهول و 4[

] يعنى ليث على از نيه برفت و بسيستان فرود آمد نه طاهر.5[

] پيش كردند ظاهرا بهمان معنى است كه امروز متداولست بين عوام كه گويند: در را پيش كن.6[

283کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:
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رهمى را و بر هر درى بس ] كنده بكردند و بر لب كنده ديوارى كردند، على ليث منجنيقها بر 1ر كوره [على بن الحسن الّد
د القتال را بفرستاد  باره بر نهاد و بر كار كرد و طاهر سوى سبكرى نامه كرد كه مرا مدد فرست، و سبكرى، عبد اهللا بن محّم

را هر روز پنجهزار درم نفقات همى شد و فورجة ابن الحسن را [و] با سپاهى بسيستان آمدند و حرب فرو گرفتند، و طاهر
بايست كرد بر درهاء شارستان، و درم و دينار از أوانى همى زد كه اندر خزائن بود اندر خاص جدا زانكه بر لشگر تفرقه مى

و سبكرى اندكى مال فرستاد او را و از جاى ديگر دخل نبود، پس مردمان دل با ليث يكى كردند كه او درم و دينار و 
هر داشت بسيار [و] مردمان را همى داد، و مردمان ربض با مردمان شارستان يكى شدند [و] بحقيقت دل، بر طاهر از جوا

لشگر و از رعيت هيچكس نماند كه بر ليث على روى نگرفت، مگر محمد ابن خلف بن اللّيث، و احمد بن سمى. پس 
ى اشارت كرد كه صلح كنيم بر ليث على بر آنكه او را طاهر را معلوم شد اين حديثها [و] بر على ابن الحسن الدرهم

رهمى، ليث على را اندرين باب 2بگذاريم تا به بست رود و عمل بست و رخد او را دهيم و قتالى [ ] و على بن الحسن الّد
] كردند و حديث ليث بر طاهر بزرگ همى گردانيدند. پس بر ان خوش شد. چون قتال بدانست اندر شب 3مطابقت [

رهمى را خو  د و سرهنگان برفتند كه طاهر را از آن خبر نبود، و ديگر روز طاهر مانده بود با اندكى سپاه، على بن الحسن الّد
بخواند، نزديك ليث بن على فرستاد بر آن جمله كه تدبير كرده بودند و ليث اجابت كرد، ديگر روز كندها راست كردند و 

ز گذشته از جمادى اآلخر سنه ست و تسعين و مائتين. پس طاهر فرمان داد تا در شارستان گشاده گشت روز آدينه شش رو 
همه سرهنگان بسالم ليث على رفتند، ليث نگذاشت كه هيچكس از شارستان و از سپاه او نزديك طاهر شد، و معدل بن 

] بود و او را رستاد [هعلى از سيستان پنهان رفته بود بسپاه جمع كردن و مردان، و طاهر فضل ابن عنبر را بطلب او ف
اسير آورده و باز داشته، آن روز اين صلح

__________________________________________________

هائى است از خاك يا جائى كه آب آن را شكسته باشد.] كوره چند معنى دارد و اينجا مراد پشته1[

] كذا .. و اين همان عبد اهللا بن محمد القتال است.2[

] مطابقت بمعنى همراهى و موافقت.3[
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] شارستان بگشادند و طاهر او را بيرون آورد و خلعت داد و بر نشاند سوى برادر فرستاد، تا همه اندر 1بكردند و درى [
] چنانكه على حسن برو فرو نهاده بود، و ليث 2ست [شارستان جمع شدند و طاهر حاجبان همى فرستاد كه بروند سوى ب
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اند و عّلت همى آورد كه بر نفس خويش ايمن نباشم كه بيرون آيم، پس طاهر را معلوم شد كه مردمان با او يكى شده
بيشترى از سپاه، عزم درست كرد كه برود از سيستان [و] مال و عيال خويش ببرد، برادر يعقوب گفت نبايد، چون روز 

]، يعقوب على بن الحسن الدرهمى را بنشاند هار شنبه بود يازده روز مانده از جمادى االخر سنة ست [و تسعين و مائتينچ
و بسيار جفا گفت، باز قصد حرب كرد با ليث على، آخر خذالن طاهر و يعقوب را هر دو اندر يافت، تا سوى در طعام از 

م بسوختند و بكركوى رفتند [و] ز آنجا بنه شدند كه بنزديك سبكرى روند.شهر بيرون شدند [و] سر كوره و بازار در طعا

رفتن طاهر و يعقوب پسران محمد عمرو ليث از سيستان يكبارگى

] نام  3چون ايشان برفتند ليث از شارستان بيرون آمد و خانهاء ايشان غارت كرد و غوغا با او يكجا، و آن روز شير لّباده [
اده سرخ پوشيده بود، و سپاه و سرهنگان طاهر همه نزديك ليث آمدند، پيش رو ايشان على حسن كردند او را، كه لبّ 

]، و 4درهمى بود، [و] كار سيستان ليث را مستقيم شد و خزاين طاهر فرو گرفت و بر حرم او اجرى فرمود تا براندند [
ج شنبه دو روز باقى از جمادى اآلخر سنه نگذاشت كه كس اندر سراى حرم شد، و خود بقصر يعقوبى اندر بنشست روز پن

ست و تسعين و مائتين.

نشستن ليث على باميرى كه او را شير لّباده گفتندى

__________________________________________________

] ياء عالمت اضافه است.1[

] يعنى حاجبان نزديك ليث و كسان فرستاد كه بروند سوى بست،2[

):1894صفحه 3- 3الم و تشديد باء، ما يلبس منها للمطر (صحاح) طبرى گويد (] لباده بضم 3[

محمد بن كثير كه در حرب دير العاقول در ركاب يعقوب كشته شد معروف بلباده بود.

] يعنى به آنان رزق و مقررى اجرى داشت.4[

285کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] او را خطبه كردند، و خطبه 1او را خطبه كردند بسيستان، و بفراه و بكش و به بست بوى التماس و نامه او [و روز آدينه
به بست او را محمد بن زهير شهمرد كرد كه آنجا عامل بود از جهت طاهر، و فورجة بن الحسن با مالى بزرگ و جواهر 
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ر و بخداى تعالى بچند جاى او را سوگند داد كه نزديك سبكرى بسيار از طاهر بازگشت و نامه نبشت و جمازه فرستاد بطاه
مرو [و] بر او اعتماد مكن كه او ترا وفا ندارد و كار خويش زى امير المؤمنين ساختست و ضمان كرده كه ترا بند كند و 

] را عقوب] هم بازگشت و بزمين داور شد. پس طاهر و [ي2زى او فرستد، و خود برفت و برخد شد و احمد بن سمن [
آن سخن حقيقت شد تا تدبير كردند كه با سبكرى حرب كنند [و] سرهنگان گروهى با ايشان، و طاهر برفت بحرب سبكرى 
ال هر سو] فرستادن گرفت. سبكرى نيز خبر يافت سپاهى بفرستاد روز  و ليث على مالها جبايت كرد اينجا بسيستان و [عّم

ه ست و تسعين و مائتين لشگرها فراهم رسيدند و سبكرى مالى بزرگ فرستاده بود و شنبه يازده روز گذشته از ماه رمضان سن
نامهاء نهان سوى سرهنگان طاهر، و گفته بود كه ايشان خداوندزادگان منند و هيچ كسى سزاتر نيست كه ايشان را بندگى  

كرده يعقوب و عمرو همه بباد دادند، كند كه من، اما ايشان پادشاهى نخواهند كرد و هّمت آن ندارند و خزينه و مال جمع
بينيد كه سيستان خانه خويش و اهل ] ايماماند و نه ايشان، و مى4] همى كند، يا نه [3اكنون ايشان را و مارا جان ماند [

و فرزندان بگذاشتند از پيش چاكرى از آن خويش و برفتند، كنون ازيشان كه شكوه دارد؟ من صواب آن دانم كه

__________________________________________________

] جمله بين دو ستاره در اينجا زايد مينمايد و ظاهرا مربوط بسطور بعد و نامه فورجة بن حسن است چه التماس و نامه و 1[
اه سوگند در آن هست و شايد هم متعلق بآخر سطر چهارم صفحه بعد باشد: و چنين باشد: و طاهر بر التماس و نامه او نگ

نكرد و زى سبكرى شد (؟).

] جاى ديگر سمى.2[

؟»جان بايد همى كند«] كذا و شايد 3[

يا نه «-و يا» تا نه ايماماند و نه ايشان«] ظاهرا درين بين چيزى افتاده و بهر تقدير عبارت يكى از اين دو طريق است 4[
و بقاعده موازنه عبارتى كه در فارسى از قديم مطلوب است » ما«در زبان پهلوى بمعنى » ايما«و » نه ايما ماند و نه ايشان

لطف نيست.بى» ايما» «ايشان«بوده در رديف 
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ايشان را هم با جاى بنشانيم و شمشير بگردن بر نهيم و نان خويش و آن ايشان بدست همى داريم تا وهن آن بى خردى  
] سپاه سست  1كه ايشان همى كنند بر ما بيش نباشد، و نيز اگر كسى ايشان را بگيرد و خوار كند سستى بر ما باشد. چه [
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يد خاموشى كردند، تا ايشان را بند نهادند، و سبكرى هر دو را ببغداد كارى ايشان همى ديدند و دينار بيعتى بديشان رس
فرستاد. پس خبر بسيستان آمد، مردمان همه خاص و عام غمگين گشتند و تأسف خوردند و ليث على همچنان بسيار 

ند و خويشتن عرضه  گناهم، بر من اعتماد نكردبگريست، و گفت قضا را چيزى نتوان كرد، ايزد تعالى داند كه من اندرين بى
كردم و نپذيرفتند. پس محمد وصيف سجزى اين بيتها ياد كرد:

قياس            عمرو بران ملك شده بود راسمملكتى بود شده بى

]2از حد هند تا بحد چين و ترك            از حد زنگ تا بحد روم و گاس [

] مملكت            زّر زده شد ز نحوست نحاس3رأس ذنب گشت و بسد [

دولت يعقوب دريغا برفت            ماند عقوبت بعقب بر حواس

]5]            مذهب روباه بنسل و نواس [4عمرو عمر رفت و زو ماند بار [

ا [ و شادى گذشت            بود دلم دايم ازين پر هراس] كامد 6اى غّم

__________________________________________________

است و مكرر چه بمعنى چون در اين كتاب آمده » چون«بمعنى » چه«و اين -] تا اينجا سخن سبكرى تمام ميشود1[
د و دينار بيعتى سبكرى بديشان رسيد خاموش شدند چون سپاه سست كارى طاهر و يعقوب ديدن«است و مراد اينست كه 

»... الخ

است  » مملكت السرير«] گاس، بعقيده حقير لغت پهلوى (گاه) است كه بسين ختم ميشده بمعنى تخت و سرير و مراد 2[
كه دولت مستقلى بوده در قفقاز شمالى و مقابله آن با زنگ و مترادف بودن با روم هم مناسبست.

».بشد«را ] كذا و ظاه3[

».باز«] كذا و ظاهرا 4[

] نواس همان نپسه و نپاسه و نواسه است كه نواده گويند و خراسانيان نوسه.5[

داد و نظير شق اخير شعريست كه » اى«] اى غما با تشديد ميم (غم) ميشود خواند و نيز ممكن است تشديد را بياء 6[
ده و اينست شعر:سنائى در دبباچه ديوان خود از قول (استاد) نقل كر 
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اّى دريغا كه خردمند را            باشد فرزند و خردمند نى

ورچ ادب دارد و دانش پدر            حاصل ميراث بفرزند نى
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سود ندارد ز قضا احتراسهر چه بكرديم بخواهيم ديد            

] همه نسناس گشتند ناس1ناس شدند نسناس آنگه همه            و از [

دور فلك كردن چون آسيا            ال جرم اين اّس همه كرد آس

ملك ابا هزل نكرد انتساب            نور ز ظلمت نكند اقتباس

ه بدر آيد اياس [2جهد و جد [ ]3] يعقوب بايد همى            تا كه ز جّد

باز چون خبر به زابلستان شد آنجا اضطراب افتاد كه ايشان گفتند كه ما بر عهد طاهريم، مخالفان او را فرمان نداريم، باز 
رد و غالب را بگرفت و بند كرد و ليث على، معدل را برادر خويش را آنجا فرستاد بطلب غالب برادر سبكرى تا حيلت ك

زى ليث فرستاد بسيستان، و ز آنجا بغزنين آمد و سخجك (؟) را بكشت و مال او بر گرفت و و سپاه سخجك جمع 
] 4شدند و معدل را بغزنين نيافتند تا خبر نزد ليث على آمد على ابن الحسن را و فورجة بن الحسن را و احمد بن سمن [

رهمى بسيستان را با لشگرى انبوه كا رى آنجا فرستاد تا برفتند و آن كار بصلح راست كردند، و معدل و على بن الحسن الّد
باز آمدند اندر شهر ربيع األول سنة سبع و تسعين و مائتين، و مالهاء [ا] ز بست و رخد و كابل گشاده گشت بر ليث 

كرى پيدا كرد، و همى گفت و فرمان داد تا بر على، و ليث بيستگانى و عطا همى داد و سپاه برو جمع شد و خالف سب
وفائى سبكرى كه بر خداوندزادگان خويش كرده بود، و حّجت خويش زى خاص و عام منبرها ياد همى كردند فعل بد و بى

پيدا همى كرد حرب كردن را با او، و پسر ليث اندر دست سبكرى بود نيز ميخواست كه او را رها گرداند، سپاه جمع كرد و 
صد پارس كرد.ق

رفتن شير لّباده بحرب سبكرى بفارس

__________________________________________________
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دهد و بعالوه غالبا اين باشد معنى نمى» از«كه مركب از واو عاطفه و » وز«بايد گرفت، چه بمعنى » باز«] و از بمعنى 1[
بدون الف مينويسد.» وز«دومى را 

) را با سكون دال خواند.» حد«] در اصل 2[ و بايد (جّد

] ظاهرا مراد، اياس بن عبد اهللا مهتر عرب باشد كه يعقوب و عمرو را خدمت كرده بود و از طاهر كناره گرفت. (صفحه 3[
279(

] قبال: سمى.4[
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د بن على را برادر و برفت روز چهار شنبه نيمه جمادى اآل خر سنة سبع و تسعين و مائتين با هفت هزار سوار، و محّم
] برسيد سپاه عبد اهللا بن محمد القتال همه بنزديك او آمدند، و عبد اهللا بن 1خويش را بر سيستان خليفت كرد، چون ببم [

د خود بنفس خويش زى سبكرى، شد و او والى بم بود از دست سبكرى. ليث على يا زده روز به بم بود و ز آنجا محّم
] شد و هر دو برابر افتادند روز شنبه هفت 3] آورد و ليث از جناب برنده [3] شد و سبكرى لشگرگاه برنده [2بجناب [

روز گذشته از شعبان و روز دوشنبه حرب كردند و حربى سخت بود، و سبكرى بهزيمت شد و ليث على باصطخر شد روز 
از رمضان و پسر ليث آنجا بقلعه محمد بن واصل بازداشته بود، كوتوال پسرش را نزديك ليث يكشنبه سيزده روز گذشته 

فرستاد و ليث از آنجا بشيراز شد پنج روز مانده از ماه رمضان و لشگر آراسته كرد نزديك آسيا [ء] محمد بن الّليث، و 
] فرستاد، وزير مقتدر آنگاه على بن 4بند جان [ديوان بنهاد و مالها و خراج جبايت كرد، و معدل را برادر خويش را بنو

محد الفرات بود، ليث زى وزير نامه كرد كه من بطلب واليت نيامدم اما بطلب سبكرى آمدم، وزير نامه جواب كرد كه 
سبكرى بنده شماست اما واليت سلطان خراب كردن نشايد تا تو بطلب بنده خويش آئى، ليث از شيراز برفت روز شنبه 

] شد روز پنجشنبه پنج روز باقى از 5ز گذشته از شوال و محمد زهير را آنجا خليفت كرد و ز آنجا به مرجان [شش رو 
ال، و مونس خادم آنجا بود با سپاهى بزرگ زان مقتدر و سبكرى با او يكى گشته بود، و بدر الصغير بسپاهان بود و نامه  شّو

د بن زهير فرستاد بشيراز، و مقتدر زى بدر رسيده بود كه بشيراز رو، خبر زى ل يث على رسيد، احمد بن سمن را بمدد محّم
نامه پيوسته گشت بميان ليث و مونس، و بدر باصطخر آمد، و محمد بن زهير بحرب او بيرون

__________________________________________________

] در اصل (بهم).1[
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اب و سيرجان سه مرحله و بين خّناب و بم چهار مرحله است و غالب ضبط كرده و گويد بين خنّ » خّناب«] اصطخرى 2[
).168-169اين مراحل خفيف است (چاپ ليدن ص 

ضبط كرده است (؟)» رنذه؟- رنده؟«] در اول بى نقطه و در ثانى 3[

).45] نو بند جان مركز كوره شاپور بوده و كازرون هم از آن كوره است (ابن خرداد ص 4[

است كه در حواشى قبل گذشت.» برجان«اهرا همان ] كذا و ظ5[
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].1شد، و حرب كردند و محمد بن زهير هزيمت كرد يك روز مانده از ذى القعده و السالم [

] باز گردد، 2كه ليث على سوى فارس [باز ميان ليث على و مونس، عبد اهللا بن ابراهيم المسمعى صلح كرد بر آن جمله  
سبكرى را خوش نيامد، گفت من اين حرب بنفس خويش بكنم و از شما يارى نخواهم [و] صلح باز افتاد، چون ليث خبر 
محمد ابن زهير بشنيد بر راهى تنگ [و] درشت ميان كوهها بازگشت، و سپاه او را رنجهاء بسيار رسيد اندران راه، و عبد 

د القتال با سپاهى اندك و بوق و طبل بسيار بر پى ايشان بيامد، و زان بانگ طبلها و بوقهاء بسيار ياران ليث اهللا بن محم
على همى بگريختند، گفتند مگر سپاه بسيارست، و مونس بر راه [ر] است بيامد و سبكرى بر مقدمه او تا روز يكشنبه غّره 

هر دو سپاه، و حربى صعب بكردند و بسيار مردم از هر دو گروه كشته شد محرم سنه ثمان و تسعين و مائتين برابر افتادند 
و ياران ليث على هزيمت كردند و او هزيمت نكرد و حرب كرد و بسى مبارزان كشت تا هيچ سالح بدست او نماند [و] 

كردند، و معدل برادر ]، على بن حمويه او را بگرفت و سرهنگى چند از سپاه او گرفت و مال و بنه او غارت  3اسير ماند [
او با فوجى سپاه بنشابور افتادند، و احمد بن سمن نزديك سبكرى شد، و ليث بن على را ببغداد برد [ند] و آنجا محبوس 

ماند، و سبكرى باز آمد بشيراز و بيشترى سپاه ليث على با او، و معدل باز از نيشابور بكرمان شد و مالى از كرمان 
تن ليث على بسيستان آمد، مردمان سيستانرا محمد بن اللّيث بخواند و نيكوئى گفت و گفت برگرفت، پس چون خبر گرف

د بن اللّيث مردى بود كافى و سخى و وافى [ ] چنانكه گفتندى كه 4قضا كار كرد اكنون چون صواب بينيد؟ و ابو على محّم
جود حاتم و وفاء سمو [ي] ل بن

__________________________________________________

] اينجا در اصل: (هزيمت كردن محمد بن زهير) با قرمز.1[
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».از فارس باز گردد«] بايد سوى كرمان باشد زيرا اين جنگها در فارس بوده است. و يا 2[

سبكرى و مونس در ارّجان (بهبهان حاليه) لشكر «دانسته و گويد: 297: اين واقعه را در 19- 18ص 8] كامل (3[
ليث خواست بحرب آنان رود خبر آمد كه حسين بن حمدان از قم بقصد او وارد بيضاى فارس شد و ليث بطلب زدند و

» وى از راهى صعب برفت و اكثر چارپايان او سقط شد و ناگاه بسپاه مونس برخورد و در آن حرب ليث اسير ماند .. الخ
و تفاصيل اين كتاب را ندارد.

] اصل: وافى.4[
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باشد درو موجود بود.عاد و شجاعت عمرو بن معدى كرب درو موجودست و از هر ادبى و فضلى كه مى

نشاندن ابو على محمد بن على الّليث را بامارت سيستان

م سنة ثمان و تسعين و مائتين پس مردمان برو اتف اق كردند و او را بيعت دادند و او خزينهاء برادر در يكشنبه غره ماه محّر
برگرفت و روزى سپاه همى داد و همى بخشيد و ستورگاه و مركبان و هر چه بود فرو گرفت و كارها بر او قرار گرفت 

چنانكه شاعر گويد:

(شعر)

اء اال اّن األمير ابا علّى            عال فعال الى اعلى السّم

ى يحيى المعالى            بافناء المعداه [ ] و بالّسخاء1هو الملك الّذ

] األنام بجود كفّ            كما فاق البريّة بالبهاء2لقد بداء [

اندازه و بنزديك برادر شد، برادر پس معدل، كرمان همه غارت كرد و مالى بدست كرد و رفت تا بسيستان به مالى بزرگ بى
و را بنواخت، باز انديشه كرد كه مگر او طمع واليت كند، معدل را بند بر نهاد و به ارك فرستاد و موكل برو كرد و هر روز ا

آنچه بايست همى فرستاد و نديمانش را زى او فرستاد و مطربان و كنيزكان و غالمان، گفتا تو خوش خور [و] من بدان  
نبايد كه نيز مخالفتى پيدا آيد. و خطبه بسيستان و بست و كابل و غزنين محمد بن كردم تا فتنه نخيزد كه اكنون ما مانديم 

على بن الّليث را همى كردند.
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پس چون ليث على را ببغداد بردند و سبكرى خويشتن از جمله بندگان مقتدر شماريد، مقتدر نامه نوشت نزديك احمد بن 
] فرست. 3عهد سيستان باو فرستاد و فرمان داد كه سپاه بسيستان [اسماعيل بن احمد صاحب ما وراء النهر و خراسان، و 

احمد بن اسماعيل

__________________________________________________

».العداة«] كذا و ظاهرا 1[

] ظ: برع.2[

».بساه سيستان«] اصل 3[
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على بن الحسين المرورودى را اينجا فرستاد بسپاه ساالرى، و خواهرزاده خويش را با او با فوجى سپاه بفرستاد، و حسين بن 
د بن على بن الليث  محمد بن على بن الّليث تجربت كرده نبود هنوز اندر كارها، و با حسين على سپاهى آراسته بود، و محّم

] شد 1تائى، و بقصبه اندر نبود تا او بدر شهر آمدى، برفت و برامتو [سپاه بسيار جمع كرد سوار و پياده و حشر روس
پذيره او، و آنجا حرب آغاز كرد و احمد بن محمد عمرو را كه نيا گفتندى بر شهر خليفت كرد، و اين روز شنبه بود يازده 

وز، تا روز پنج شنبه سه روز  روز باقى از جمادى اآلخر سنه ثمان و تسعين و مائتين، و بسيار حربها بكردند آنجا هر ر 
] على همه ] بسيار از هر دو گروه كشته شد، چون روز پنج شنبه بود ياران حسين [بن2گذشته از رجب، و مردم هر روز [

برابر دست بتير انداختن بردند و ديگر سالحها كار نفرمودند، تيربارانى صعب كرد [ند]، و حملهاء گرم آوردند، آن مردم 
رد، و لشكرى چون هزيمت ديد نيز براندن گرفت، تازان حشريان اندران هزيمت نحو سه هزار مرد كشته حشرى هزيمت ك

د بن على اندر شهر آمد روز آدينه و بر مردمان تدبير كرد كه چه بايد كرد، آخر بر آن نهادند كه برادر را بيرون  شد، و محّم
] و بسيار نيكوئى گفت و كرد. برادر او را گفت ترا قصبه 3ت [بايد گذاشت تا دست تو [بدو] قوى باشد، برادر را بگذاش

] برادر گفت نيك آيد، فرود آمد كه قصبه نگاه دارد، اندر ساعت برادر او نگاه بايد داشت تا من شارستان [نگاه دارم
د دانست كه معدل على طبل بزد و درهاء شارستان فرو گرفت و خالف پيدا كرد بر برادر خويش، چون چنين بود محّم

ممكن نشود بر دو روى دشمن حرب كردن، روز هفتم شهر بگذاشت و بر راه كش به بست شد.

] امير خراسانرفتن محمد على بهزيمت [از] پيش [سپاه
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چون به بست شد جور و ستم كرد بر مردمان و غارت و كشتن، و مردم را عذابها كرد بمال ستدن ازيشان بلونهاء عذاب، و 
ن محمد بن على ببست،پيش از رفت

__________________________________________________

] كذا .. براه بتو (؟)1[

] اصل: هنوز.2[

] يعنى: آزاد كرد.3[
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آدينه بيرون آمد و چشم سرمه كرد با جامه بد مردى بيرون آمده بود به بست ابراهيم بن يوسف العريف گفتندى او را، روز
ت بغارت بداد و قومى بسيار 1و بانكى [ ] همى كرد و گروهى كودكان و غوغا با او جمع شده و ديوانها و خزاين و غالّ

برو جمع شد و بمنبر شد و خطبه كرد احمد بن اسماعيل را و كارى بكرد كه هرگز چنو نكرده بود، و برفت و حالش بزرگ 
د و ستوران بسيار بدست او افتاد و هر روز بر نشستى با بسيار غالمان آزاد ناكار ديده و هرگز حرب نا كرده، پس فتح ش

بن مقبل خبر وى بشنيد از زمين داور بتاختن بيامد، و ابراهيم بحرب او بيرون شد، حربى صعب كردند آنجا، و بسيار مردم  
او بميان دشت بنشست هر چند جستند نيافتند، [و] يارانش بگشتند، و هرگز كشته شد و ياران ابراهيم هزيمت كردند و 

از آن روز باز خبر ابراهيم كسى نگفت، كس نداند كه چون شد. و فتح به بست اندر آمد، چون محمد على بن بست آمد 
و دعا همى كردند مگر  فتح با او يكى شد اندر غارت كردن و مال ستدن، مردمان برباطها و جايها [ء] مبارك همى شدند 

كه فرج يابند از جور ايشان، تا روزى بامداد برخواست هيچ كسى را خبر نبود، وقت صبح آواز طبلها آمد از سوى خاربار 
] احمد بن اسماعيل بود كه از هرى رفته بود كه بسيستان آيد، بفراه خبر بست بشنيد كه محمد بن على آنجا چكند، 2[

اه كردند كالههاء سياه ديدند، مردمان شاد شدند، كه آنگاه لشگر خراسان عادل بودند، چون خبر راه بگردانيد، مردمان نگ
نزديك محمد بن على رسيد، اندر وقت فرمان داد تا پل بست ببريدند و آب بسيار بود، و راه گريز بر گرفت با سپاه كه با 

] و ببست اندر آمد.4ذاشتند [] سپاه احمد بن اسماعيل را و او را بگ3او بود، مردمان بوالن [

__________________________________________________

] كذا فى االصل ... با جامه بد و بانگى همى كرد (؟)1[
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حارمان.-بين بست و هراة جائى باسم خاستان و جامان (حاربان249] كذا .. اصطخرى ص 2[

حاشيه) نام برده (؟).

شده و (پوالن) از محال نزديك بست بوده » بابوالن«بى نقطه بر آن افزوده » با«با مركبى و بعد- ] كذا فى االصل3[
).191است و قبال هم ذكر شده (ص 

] نگذاشتند، يعنى از آب بگذرانيدند.4[
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ل ببست و بند كردن محمد بن على ليث رادر شدن احمد بن اسماعي

] را با فوجى سوار بطلب محمد بن على فرستاد و بر خد اندرو رسيدند و 1پس احمد بن اسماعيل، حسين بن مت [
بگرفتند و بند كرده به بست اندر آوردند، و احمد بن اسماعيل بلب هيرمند فرود آمد و عدل و سير نيكو بر مسلمانان 

] را داد، و اين حاتم 3مه مال و امالك ايشان بديشان باز داد، واليت بست حاتم بن عبد اهللا الشاسى [] و ه2بگستريد [
مردى مسلمان عادل بود و اندر ميان مردمان سّنت مصطفى (ص) تازه گردانيد، و احمد بن اسماعيل آنجا چهار بيستگانى 

ان همه چيز بسيم خريدندى تا كاه و هيزم، باز فرمان داد  سپاه را داد و بدان خواست تا سيم اندر بست فراخ شود كه ايش
د بن على از آن مردمان بر گرفتست بخداوندان باز دهند، هر چه خداوندان بدانستند برگرفتند،  كه همه كاالى كه محّم

روزه داشتن ديگر بگذاشتند، [و] هشتاد و پنج روز به بست بود كه اندر ميان سپاه او هيچ نديدند مگر نماز شب كردن و 
و جماعت و بانك نماز و قرآن خواندن، و اينجا بسيستان معدل بن على حصار گرفت و حسين بن على با سپاه بحبساباد 

] على منجنيقها بر ] فرود آمد بر در كركوى روز شنبه دوازده روز گذشته از رجب سنه ثمان و تسعين و مائتين، و [معدل4[
] شارستان حرب آغاز كرد، و دست عّياران بر رعّيت گشاده كرد، باز حسين بن 5ن [نهاد و حرب آغاز كرد و بر مردما

على بربض اندر آمد بدر آكار، و سيمجور مولى.

اسماعيل بن احمد اندر كوشك يعقوبى، روز پنجشنبه دو روز گذشته از شعبان، و در فارس گشاده بود، مردمان بر شارستان 
بردند، تا روز سه شنبه سه روز مانده از شعبان حسين ى كه همى بايست بر حصار مىهمى شدند و همى فرود آمدند و چيز 

د بن على را بگرفت، چون  بن على آن در نيز فرو گرفت، و خبر اندر رسيد كه احمد بن اسماعيل به بست شد و محّم
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كرد و مشايخ شهر را، پس معدل اين بشنيد دلش تنگ گشت و صلح پيش آورد، و كثير بن احمد بن شهفور را اندر ميان  
ايشان صلح فرو نهادند و سوگندان

__________________________________________________

).41ص 8] كامل از محمد بن حسين بن مت مكرر نام برده منجمله (1[

».بكسترند«] در اصل 2[

چاچ.-] ظ: شاشى منسوب بشاش3[

] كذا؟ جاى ديگر: حاسباد.4[

بهمراهى مردم شارستان.] يعنى: 5[
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ه  مغّلظه اندر ميان كردند، و معدل از شارستان فرود آمد نزديك حسين بن على روز پنجشنبه يك شب گذشته از ذى الحّج
بر كندند، و باره را رخنه كردند، و چوب از سنه ثمان و تسعين و مائتين، و سيمجور بر شارستان بر شد، و درهاء شارستان

] را داده بود و كار سيستان 2] منجنيقها بسوختند، و پيش ازين بدو ماه عهد سيستان احمد بن اسماعيل، سيمجور [1[
در گذشت.

منقطع گشتن واليت سيستان از آل يعقوب و عمرو و خطبه كردن بر آل سامان

ه سنه ثما ن و تسعين و مائتين. پس سيمجور به امارت بنشست، و احمد بن اسماعيل از بست روز آدينه دويم ذى الحّج
برفت و بسيستان نيامد، و نامه كرد نزديك حسين ابن على المرورودى كه باز گرد و معدل بن على را با خويش بيار بهرى، و 

عيل معدل بن على را از هرى ببخارا احمد ابن اسماعيل محمد بن على را با خويشتن از بست بهرى برد، پس احمد بن اسما
فرستاد و كسهاء او را بيستگانى كرد و او را خاصه هر ماه سه هزار درم فرمود، تا اين بود نامه امير المؤمنين مقتدر آمد 

د بن على را ببغداد فرستاد، باز احمد بن اسماعيل عمل  د بن على را بفرست. پس محّم سوى احمد بن اسماعيل كه محّم
] عم خويش را، و اندر آمد بو صالح روز پنجشنبه دوازده روز گذشته 3بو صالح منصور بن اسحاق را داد پسر [سيستان

از ربيع األول سنه تسع و تسعين و مائتين.
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__________________________________________________

».آن«] ظاهرا 1[

واتى والد آل سيمجور والة خراسا2[ ن المشهورين.] و هو سيمجور الّد

و اين ابو صالح منصور بن اسحاق بن احمد بن اسد سامانى است و پدرش اسحق در اوايل » بس عمّ «] در اصل 3[
) در سمرقند بيعت بنام خود گرفت و اين ابو صالح در نيشابور خروج كرد و بعضى از شهرهاى 301امارت نصر بن احمد (

م استعمال شده ولى خيلى نادر آنهم در اشعار (دقيقى در شاهنامه) و و لفظ (پس) بمعنى پسر در قدي-خراسان بگرفت
در نثر ديده نشد و ظاهرا اينجا تصحيف شده است.
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(حديث سبكرى)

بمدينة الّسالم، و عيال و بنه اما حديث سبكرى، نامه على بن محمد بن الفرات آمد زى سبكرى كه او را بخوانده بود
] را نامه آمد هم [از] على فرات كه بشيراز 2] گروكان بود و بدر [1سبكرى برامهرمز نزديك محمد بن جعفر العبرتانى [

بباش با سپاه، سبكرى را خوش نيامد رفتن نزديك مقتدر، نامه نبشت و عمل پارس و كرمان و سيستانرا خطبه كرد و مال 
و محمد بن العبرتانى را دويست هزار دينار داد تا بعنايت در كار سبكرى بحضرت نامهاء نبشت و ضمان كرد بزرگ بفرستاد

از مقتدر كه هر سالى سيزده بار هزار هزار درم ازين عمل بدهد. پس عهد و منشور آورده شد سبكرى را برين جمله و عيال 
] 4] به ببرجان [3مد بن ميكال بود، پس عبد اهللا محمد القتال [او را دست بداشتند، و اين همه بتدبير عبد اهللا بن مح

فرمان يافت، و سبكرى اسماعيل بن ابراهيم البمى را وزير كرد و مدار كار بر وى و بر عبد اهللا بن محمد القتال ايستاد، يك 
ن، بسيار جور و چندى بود، مال را طلب آمد از سبكرى، و سبكرى دانست كه چندان مال ممكن نگردد بحاصل آورد

]5مصادره كرد تا ده بار هزار هزار درم جمع كرد، تا اين بود سپاه مقتدر [

__________________________________________________

)، ليكن اين كتاب در دو مورد ويرا چنين كه 19ص 8] اين شخص را ابن اثير محمد بن جعفر الفريابى ضبط كرده (ج 1[
ه است.در متن است نوشت
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] در كامل ابن اثير ذكرى از بدر نيست و پس از تفاصيلى گويد چون ابن الفرات دانست كه مونس در نهان ميل بسوى 2[
سبكرى دارد وصيف كاتب و جمعى از قواد را باتفاق محمد بن جعفر الفريابى بدستگيرى سبكرى به فارس روانه كرد و 

را كه اسير بود با خود بر گرفته ببغداد شود و محمد بن جعفر فريابى بمونس خادم كه در فارس بود نوشت كه ليث على
سبكرى را دنبال كرد و دو جنگ با وى كرد و در جنگ دوم كه بر در شهر بم كرمان رويداد سبكرى هزيمت شده از راه 

).19ص 8مفازه بخراسان افتاد .. الخ (كامل ج 

رده شده و معلومست كه اين شخص (عبد اهللا بن محمد ميكال) است كه ] در سطر بعد نام عبد اهللا بن محمد القتال ب3[
همه كاره سبكرى بود و سطر بعدهم مؤيد اينست.

] ظ: برجان.4[

] اين همان سپاه است كه ابن الفرات بقيادت وصيف كاتب خود و محمد بن جعفر بحرب و گرفتارى سبكرى كسيل 5[
اين صفحه).2داشته بود (رجوع بحاشيه 

296خانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتاب

بدر شيراز آمد حرب سبكرى را، و سبكرى بهزيمت برفت از شيراز روز شنبه چهار روز باقى از ذى القعده سنة تسع و 
تسعين و مائتى.

هزيمت كردن سبكرى

ى آمد و سبكرى پيرامن بم كنده كرد و صلح پيش ] آمد و باز ز آنجا ببم آمد و سپاه بر اثر او هم1] بسيرگان [[سبكرى
ه حرب افتاد، و  آورد كه سپاه باز گردد، گفتند چاره نيست، بدرگاه بايد رفت، پس روز آدينه چهار روز گذشته از ذى الحّج

سبكرى بهزيمت برفت، و عبد اهللا بن محمد قتال را اسير كردند و محمد بن خلف بن الّليث را و گروهى بزرگان و 
] و ز آنجا بنه آمد و به طبس آمد و يارگى نداشت كه بسيستان آمدى، 3] بيامد بسفه [2رهنگان، و سبكرى براه پهره [س

دانست كه مردمان سيستان خصم اويند، و ز آنجا -بر دو پسر محمد بن عمرو ابن الّليث- ز آنچه بر طاهر و يعقوب كرد
] اوى اندر خراسان بباشد، فرمان داد او را كه بمرو رو 4تا بسامه [بهرى رفت و نامه نبشت سوى احمد بن اسماعيل كه 

]، آنجا شد، نامه مقتدر رسيد سوى احمد بن اسماعيل كه سبكرى را بفرست، بند كرد [و] او را ببغداد 5آنجا بنشين [
بسيستان آمد فرستاد اندر جمادى اآلخر سنه تسع و تسعين و مائتين. اما حديث بو صالح منصور بن اسحق، او چون

مردمان را بسيار نيكوئى گفت [و]
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] همان سيرجان كرمانست.1[

شود.] پهره، همان فهرج است كه امروز جزء بلوچستان محسوب مى2[

ضبط كرده و جزء رساتيق سجستان آورده است.» سپه«] اين محل را در آغاز كتاب 3[

] بسامه بر وزن نامه عهد و پيمان و سوگند و قرض و وام و خاصه و خصوص و جاى امن و امان و سپاه (برهان) قبال 4[
).4هم در اين كتاب آمده (رك ص 

] ابن اثير گويد: با لشكرى خسته و كوفته وارد سجستان شد و لشكريان امير خراسان ويرا دريافتند و اسير كردند و 5[
) و ازين مكاتبات و آمدن سبكرى بمرو 20ص 8جواب آمد كه ويرا ببغداد بايد فرستاد و بفرستادند (ج بمقتدر نوشتند 

تر چيزى ننوشته است. ولى سكوت ابن اثير دليل عدم صحت اين روايت نيست، چه روايات اين كتاب مبسوطتر و كامل
است.
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] خانها منزل كرد، و ] اندر شهر آمد [و به1وعدهاء نيكو كرد و آنرا وفا نكرد، و بلشكر جاى قرار نكرد اندر حلفاباد [
مال سيستان بر عهد قديم هزار هزار درم بيش نبود، او زيادات خواست.

خالف كردن مردمان بر منصور اسحاق

ال نكنيم، و از آل يعقوب و عمرو هيچكس نمانده بود مگر ابو پس مردمان سيستان گفتند بهيچ وجه ما استخفاف احتم
حفص عمرو بن يعقوب بن محمد بن عمرو بن اللّيث، و كودك بود هنوز ده ساله، بران بنهادند كه او را بنشانيم و خود اندر 

] گفتندى از موالى 2پيش او كار همى كنيم و اين سپاه خراسان را بر افكنيم، و محمد بن هرمز المولى كه مولى سندلى [
محمد بن عمرو بود [و] مردى جلد بود، اندر مظالم شد و گفت: بسيستان رسم نيست كه مال زيادت خواهند و لشكرى 

بلشكر جاى باشد كه مردمان را زنان و دختران باشد، مردم بيگانه بمنزل و سراى آزاد مردان واجب نكند.

ايم، و مال كم از آن ] گفت: ما سراى و جماع از خراسان نياورده3ز گونه [منصور بن اسحاق را برادرزاده بود برنا و تي
نستانيم كه بيستگانى ما باشد! مولى سندلى گفت بگويم ترا! ...
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و برخاست و برفت. منصور بن اسحاق آن برنا را گفت: اين نبايست گفت، اما اين مردك ما را نيز وعيد كرد! بجستند او را 
] 5] شد و او خود از كمر زهير [4بود، پس سندلى نزديك عّياران شد و تدبير بكرد با ايشان و پيش زره [باز نيافتند، رفته 
بود و بهر شهرى

__________________________________________________

] ظ: محلى بوده بيرون ربض سيستان و جايگاه لشكريان بوده.1[

).22ص 8ط كرده (با صاد ضب» مولى الصندلى«] ابن اثير 2[

] تيز گونه، سوداوى و عصبى مزاج، كه امروز (تند) گوئيم.3[

بلوكى بوده است در شرقى آن درياچه و امروز هم آنرا پيش آب خوانند.» و پيش زره«] زره، درياچه سيستان است 4[

محلى بوده از روستاى ضبط شده و ظاهرا نام» كم زهير«) اين كلمه تكرار شده و آنجا 12سطر 303] در صفحه (5[
سيستان.
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شده و ده مرد و بيست مرد جمع كرد مردى پانصد از پيش زره، و شب شنبه سيزده روز باقى از جمادى األولى سنه تسع و 
روهى بودند از ياران منصور بن اسحاق، با ايشان حرب كرد و گروهى بكشت و تسعين و مائتين بدر كركوى آمد و آنجا گ

] جمع شد، و هر كه لشگرى ديد بخانه و كوى و 1ديگر بهزيمت بشهر اندر آمدند و بانگ بشهر اندر افتاد، و بخوح [
يكى شدند، و محمد بن بازار همى كشت، تا بدر زندان شدند و در زندان بشكستند و محبوسان بيرون آمدند و با ايشان 

] 3] مردى مرد بود، بيامد و هر دو فريق اندر نبودن آن سپاه يكى شدند و بر بام ستورگاه قصر يعقوبى [2عباس كولكى [
بر شدند و از سپاه او بسيار مردم كشته و گرفته شد.

] و كشتن سپاه خراسان را و گرفتن منصور اسحقگرفتن سيستان مولى سند [لى
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بن اسحاق بهزيمت از شهر بيرون شد و آن برنا برادرزاده او گرفته شد بسركوى زنان كه آنجا در بند بود، سندلى و منصور 
] كه گفته بود، و منصور بن اسحاق 4او را حنا بست و ديگر روز بدست ستوربان داد تا فضيحت كردند، آن سخن را [

اند،ه حرب كند، چه دانست كه بخوجبكده محمد بن الّليث فرود آمده بود و ديگر روز خواست ك

__________________________________________________

يكى از محالت » خوج«با جيم آخر ضبط شده و گويا » خوج«] كذا؟ و ظ: (مردم بخوج جمع شده) و در سطور بعد 1[
).4ح 281شهر يا جائى چسبيده بشهر بوده است (رك ص 

شايد كلمه كولكى » ابن حفار«) و بقرينه 23ص 8عباس المعروف بابن الحفار ضبط كرده (ج ] ابن اثير، محمد بن ال2[
سطر بعد همين كلمه را (كوركى) ضبط كرده و اين 14يا گولكن كه مصحف گوركن است باشد و در -در اصل گوركن

است.» حفار«كه ظاهرا همان بجاى كولكى آورده» جفار«ضبط ثانى حدس ما را تأييد ميكند و نيز در صفحه بعد كلمه 

گويد: در (ربض) ميان در طعام و در پارس قصريست از يعقوب ليث و قصرى از عمرو ليث و 241] اصطخرى ص 3[
دار االماره در قصر يعقوبى است.

است يعنى براى آن سخن كه گفته بود.» براى«بمعنى » را«] اينجا 4[

299ن ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستا

] اندر قصر بيامد بكوى گرفتار شد و اسير كردند و مال و بنه و ستوران او همه غارت كردند، و محمد مولى [سندلى
يعقوبى فرود آمد، چون اين كار برفت خطبه امارت خويشتن را خواست كه كند و حديث ابو حفص بگذاشت، مردمان را آن 

] ازو جدا شد، با گروهى عيّاران برخاست و بفراه شد، و مولى سندلى دست [بهخوش نيامد، محمد بن عباس كولكى
] را با گروهى سپاه و تركان زينهارى كه زان منصور بن 1مصادره و جور كردن برد بر مردمان، و بانصر حمدان جوينى [

رم، برخاست و با ايشان بيامد اسحاق بودند بفراه بفرستاد بحرب محمد بن عباس، و او حرب نكرد و گفت من فرمان بردا
]، و ياران با نصر هزيمت كردند، و او بدر 3] با نصر حمدان كوينى را بكشت [2چون بنزديكان شهر برسيد نابيوسان [

شهر آمد و مردم با او جمع شد، و مولى بحرب او بيرون شد و حربى صعب كردند و بسيار مردم كشته شد آخر مولى 
فرود آمد، و كوركى بكوشك يعقوبى فرود آمد و موالى با او جمع شدند و بو حفص را بيرون بهزيمت رفت و بلب هيرمند

آوردند و بامارت بنشاندند و خطبه برو كردند روز آدينه دوازده روز گذشته از ماه رمضان سنه تسع و تسعين و مائتين.

خطبه كردن امير بو حفص عمرو يعقوب محمد عمرو الّليث
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بن اسحاق را طلب كرد كه اندرين فترت گريخته بود و بسراى گبرى نزديكان مصّلى متوارى بود، بيافت و بو حفص، منصور
و بياورد و بسيار نيكوئى كرد و خلعت داد و روز و شب بنزديك خويش همى داشت، و با حفص اندر سراى زنان خفتى 

بشب،

__________________________________________________

ن كه گاه نيز كوين با كاف مينويسد يكى از ديههاى سيستان بوده بر راه هرات بسه مرحله از زرنگ و يك مرحله ] جوي1[
شود.ببست. و اين غير از جوين حاليه است كه از اعمال سبزوار يا بجنورد محسوب مى

ث ال يحتسب است چه بيوس ] نابيوسان، از ريشه بيوس، با اول مفتوح بمعنى خالف انتظار و بدون سابقه و من حي2[
بمعنى طمع و اميد و چشم داشت ميباشد و نابيوسان صفت نافى آنست.

] يعنى محمد بن عباس كولكى.3[
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طبل بزد و كولكى مست و كولكى اندر كوشك يعقوبى، مولى باز مردم جمع كرد از عّياران و روستا و شهر، و بشب اندر
ال، و حرب كردند،  بود كه هيچ هوش نداشت، آخر بيدارش كردند و برنشست، شب آدينه بود چهارده روز مانده از شّو

] رسيد اندر كوى رخ درون شد زنى از بام يكى 2] بر اثر او همى شد، بكوى زيان [1آخر مولى هزيمت كرد و جفار [
] اندر رسيد [و] سر او بر گرفت و او را بردار كرد، و كار كولكى 1اسب بيفتاد، جفار [هاون سى من زد بر سر او و او از 

] روز شنبه ده روز باقى از شوال با باال گرفت و بنفس خويش معجب شد، و همى گفت كه اين كار بشمشير گرفتم، [پس
مو [ا] لى او را همه بكوشك حفص روى نهان كرد، كولكى بر نشست و پيش او شد و بسيار عذر خواست و او را و 

يعقوبى آورد، باز كولكى بر موالى خالف كرد و موالى جمع شدند كه كولكى را بكشند، چون كولكى چنان ديد با حفص را 
بر خضرا برد و بنشاند و اندر پيش او بپاى بايستاد تا موالى و عام او را بخدمت او بديدند و زان باز گشتند، و كوركى، 

ق را به ارك فرستاد و [ز] آنجا باز گشت، باز موالى بر كولكى خروج كردند چنانكه كرد [ه بودند]، آخر  منصور بن اسحا
كوركى بگريخت و نهان شد و باز كس اندر ميان كرد و با حفص او را ايمن كرد و بيرون آمد، چون خبر منصور بن اسحاق 

] على المرورودى [را] با سرهنگان و 3ست، حسين بن [سوى احمد بن اسماعيل برسيد كه با او چه رفت و اكنون محبوس
سپاه بسيار بسيستان فرستاد.

آمدن حسين بن على مروزى بسيستان ديگر راه
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] با او بسيستان آمد، ده روز مانده از ذى القعده، و هم اندرين4و احمد دراز را [

__________________________________________________

) و 298ص 2اهرا (حفار) و اين همان ابن حفار است كه ما از ابن اثير نقل كرديم (رجوع شود بحاشيه ] كذا و ظ1[
آورده است.» جفار«و گاه » كوركى-كولكى«اينجا گاهى 

] كذا ... و قبال كوى زنان نوشته است.2[

است.» حبر بن على المرورودى«] در اصل 3[

زايد بنظر ميرسد.» را«] اين 4[

301نه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخا

] شد و 1سال بدر شهر اندر حلفاباد فرود آمد، و حربها بسيار كردند و او را اندر شهر نگذاشتند و باز از آنجا به بينك [
نشست و مالى آنجا فرود آمد و كس بشهر همى فرستاد بنزديك رؤسا و مهتران و اميدهاى نيكو همى كرد، باز روزى بر

سپاه را داد، و مردمان ربض هواء او كردند، آن روز حربى بكردند سخت، و كوركى و با حفص بر شارستان شدند و حسين 
بربض اندر آمد و مردمان را بنواخت و بسيار نيكوئى گفت و بو بكر بن المظفر و سيمجور با سپاهى فرا رسيدند بيارى 

يان ايشان، آخر صلح كردند و حسين على ايشان را همه ايمن كرد [و] شب دوشنبه حسين على، و حربهاء بسيار افتاد م
چهاردهم شوال سنه ثلثمايه صلح كردند، و منصور اسحاق را از ارك فرود آوردند و كولكى و زنگالود و ديگر عّياران همه 

منصور اسحاق را، روز دوشنبه بنزديك حسين على آمدند، همه را نيكوئى گفت و خلعت داد و بحصار باز فرستاد مگر 
هشت روز باقى از شوال منصور اسحاق برفت سوى خراسان و گفت من امروز از دوزخ رستم و ببهشت رسيدم مرا بيش 

] نيكو  سيستان نبايد، و با حفص با موالى خويش بيرون آمد بنزديك حسين على، و حسين او را نيكوئى كرد و وعدها [ى
سماعيل نامه نبشت اندر حديث او، نامه جواب كرد كه همگنان را با خويشتن بيار، و شهر و كرد [و] بنزديك احمد بن ا

واليت بسيمجور بگذار. حسين را آن خوش نيامد كه عمل خود همى خواست، عّياران را همه بر آشفت، و سيمجور 
بند با رد و با حفص را بىنيكوئى همى كرد و ميگفت، و دل مردمان خوش همى كرد، آخر حسين على، كولكى را بند ك

ه سنه ثلثمايه، چون  خويشتن ببرد و ديگر عّياران را، و بهرى شد روز پنجشنبه [و] برفت چهارده روز گذشته از ذى الحّج
بهرى برسيد با حفص را و عيّاران را نزديك احمد بن اسماعيل فرستاد، مگر زنگالود را نزديك خويش بازداشت، باز بكشت 

ل سنه احدى و ثلثمايه، [و] احمد بن اسماعيل با حفص را بسمرقند فرستاد و عّياران را بفرمود تا او را اندر ربي ع االّو
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ل سنه احدى [و ثلثمائه ل ربيع االّو ]، و مردمان سيستان رسول بكشتند، و بو منصور جيهانى از بست بسيستان آمد اندر اّو
خارا برسيدند، احمد بن اسماعيل را دو غالم از آن وى بلبفرستادند نزديك احمد بن اسماعيل، تا رسوالن بحّد ب

__________________________________________________

بايد باشد. و مراد باب نيشك است.» نبشك«] ظاهرا 1[

302کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

اقى از جمادى اآلخر سنه احدى و ثلثمايه.جيحون بكشتند، بتعليم بو بكر دبير هشت روز ب

كشتن احمد بن اسماعيل امير خراسان را و نشاندن پسر او را نصر بن احمد را باميرى

] همى راند، و رسوالن 1و سپاه و مردمان بيعت كردند پسر او را نصر بن احمد، و او نه ساله بود و كار عبد اهللا جيهانى [
بن اسماعيل و كشتن او زى سيمجور برسيد، مردى و جلدى كرد اندر نگاه داشتن شهر، و را بازگردانيد، چون خبر احمد

ميان سپاه اينجا اختالفها افتاد، و بو بكر بن المظفر برفت و بهرى شد نزديك حسين بن على، و سرهنگان بيشترى با او 
پس هيچ خبر نداشت تا عيّاران برو شبيخون  برفتند و همچنان يكان يكان ميرفتند تا سيمجور تنها ماند با خاصگان خويش، 

كردند، بيش نتوانست كه بتاختن از شهر بيرون شد گريخته، هشت روز گذشته از رمضان سنه احدى و ثلثمايه [و] براه 
قهستان برفت.

(گريختن سيمجور از سيستان)

شهر نگاه بايد داشت و ابو يزيد خالد مردمان نزديك احمد بن محمد بن عمرو رفتند كه معروف بود به نيا، [و] گفتند كه 
] بود و نامه همى نبشت سوى مقتدر اندر حديث سيستان. و او را اندران باب انگيزش 2بن محمد بن يحيى بندار كرمان [

]3[

__________________________________________________

ريخ بخارا گويد: نصر بن احمد ...نرشخى در تا- ] و الصحيح ابو عبد اهللا محمد بن احمد الجيهانى1[

) كذا فى كامل 92هشت ساله بود و وزارت او ابو عبد اهللا محمد بن احمد الجيهانى گرفت (تاريخ بخارا چاپ پاريس ص 
)25ص 8(ج 
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] بندار از مناصب عمال خراج بوده است و از اينكه لفظ فارسى است معلوم ميشود اين لقب يا منصب پيش از اسالم 2[
جهبد هم كه شايد معرب كهبد باشد از جمله اين مناصب يا القاب بوده -اندل بوده و اعراب نيز آنرا استعمال كردهمعمو 

است.

] تحريك.3[

303کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

نزديك فضل بن حميد [واو] ] همى كرد، پس نامه مقتدر جواب آمد و عهد سيستان آمد 1محمد بن حمدان برنده [
] و سمرة بن الربيع را با وى، اندرين ميانه جوالهه برخاست از 2محمد بن حمدان را بخالفت خويش بسيستان فرستاد [

نواحى اوق نام او مليخ (؟) و گروهى با او جمع شدند از غوغا، و بدر شهر آمد كه شهر مرا بايد، و بروز چهار شنبه خطبه  
] باشد مارت، يكى او را گفت ايها األمير رسم و عادت خطبه روز آدينه باشد، گفت باشد كه مرا زمان [نهكرد خويشتن را با

تا روز آدينه! همچنان كه نبود. احمدنيا و عيّاران بيرون شدند و هم اندرين روز كه خطبه كرده بود خويشتن را او را بكشتند 
د بن حمدان  برنده، و سمرة بن الربيع، و ايشان را با جالل و تعظيم اندر شهر آوردند [و] ديگر روز بيرون شدند پذيره محّم

ه ذى القعده سنة احدى و ثلثمايه. غّر

آمدن فضل حميد باميرى سيستان

فضل بن حميد اندر آمد، مردمان شهر آذين بستند و خالد بن محمد با او بود، خالد را اندر سراى بو الحسينى فرود 
د بن حمدان برنده را بكم زهير [آوردند و فضل بن حميد ] فرستاد، 3را اندر سراى با يوسفى، چون روزى چند بر آمد محّم

عّياران او را آنجا بكشتند و شهر برآشفت، چنانكه فضل و خالد هر دو قصد رفتن كردند، چون شب اندر آمد حرب اندر 
ست فراغّله و مال سلطانى دراز كرده بود، و فضل ] عاصى شده بود و د4افتاد ميان فريقين، و محمد بن حمدويه بخواش [

بن حميد تاختن كرد و

__________________________________________________

] كذا فى االصل؟1[

گويد: مقتدر بدر الكبير را والى سيستان كرد و او فضل بن حميد و ابو يزيد خالد بن محمد 26ص 8] كامل ج 2[
خود بفرستاد.المروزى را به نيابت 
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) (كمر زهير) نوشته شده است.16سطر 297] در صفحه (3[

ايست بسيستان و اهل آنجا خود (خاش) گويند و آن شهر بر دست راست كسيستكه از زرنج ببست ] خواش مدينه4[
واش ميرود و ميان آن و سيستان يك منزل است و داراى نخل و اشجار و قناة و آبست (ياقوت) و ظاهرا غير از خ

بلوچستان است.

304کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

او را آنجا بكشت، و ياران او پراكندند [و] بيشترى اسير كردند و بشهر اندر آوردند، و شهر ساكن شد.

ل سنه اثنى و ثلثپس عّياران را بگرفتن گرفت و بند همى ] بيرون كرد، و 1مائه خراج [كرد و بكرمان ميفرستاد، و اندر اّو
] جيهانى ببست بود، بو منصور عمل 3] و بو منصور [2بدر او را مدد فرستاد از فارس، و فرمان داد كه ببست رويد [

] بكشتند و نصر بن احمد را 4بست از دست احمد بن اسماعيل داشت، يك چندى بيامد بسيستان، چون او را [
] 5د بن محمد نامه كرد بجيهانى كه بست بگذار و بر [و]، او نرفت بفرمان او، پس [بنشاندند، بو منصور ببست شد، خال

فضل بن حميد برفت بحرب او سوى بست روز سه شنبه هشت روز گذشته از جمادى األولى سنه اثنى و ثلثمايه، چون 
ى افتاد، با گروه خويش برفت، بنوزاد رسيد، بو منصور جيهانى پذيره او آمد و آنجا حربى سخت بكردند و هزيمت بر جيهان

سوى سعد طالقانى شد بزابلستان، و فضل بن حميد ببست اندر شد روز پنجشنبه شش روز باقى از جمادى األولى سنه اثنى 
] را آنجا خليفت كرد، چون جيهانى نزديك 6و ثلثمايه، روزگارى آنجا ببود و ز آنجا بسيستان آمد، و فتح بن بارحوح [

] رسيدند، فتح تاختن كرد بر ايشان و بسيار مردم كشته شد، آخر7ت كردند هر دو، چون برزدان [سعد رسيد قصد بس

__________________________________________________

يعنى ماليات گرد آورد و فرستاد، و هم ممكنست بتشديد راء باشد، بمعنى -] ممكن است بمعنى خراج گرفتن باشد1[
ج، لمتصرف و هو يعرف موالج االمور و مخارجها و مواردها عمال و سر رشته د اران خراج. قال الزمخشرى: فالن خّراج والّ

) صحاح ندارد و قاموس معنى تقريبى كرده است. و اين لغت قبال هم آمده 222ص 1و مصادرها (اساس البالغه ج 
است.

] و الظاهر، ببست رود.2[

) و شايد ابو منصور كنيه وى بوده است و ظاهرا او 26ص 8ضبط كرده (ج » يهانىعبيد اهللا بن احمد الج«] ابن اثير 3[
برادر محمد بن احمد جيهانى وزير نصر بن احمد باشد.
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] يعنى: احمد بن اسماعيل را.4[

».بر فضل«] در اصل 5[

] كذا بدون نقطه.6[

فيروزقند، از طرف راست كسى كه از بست و روذان شهركى است از قرنين كوچكتر نزديك» روذان«] كذا، و الظاهر 7[
).248بسوى رخد ميرود (اصطخرى ص 

305کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

فتح بهزيمت شد و جيهانى و سعد هر دو ببست اندر آمدند، و فتح بسيستان آمد، و فضل بن حميد بيمار صعب شده 
سوى بدر بپارس نامه نبشته كه كسى فرست بجاى من و عّلت خويش و مال خويش ياد كرده و بدر محمد بن طغريل بود و

را با سپاهى كارى بفرستاده بود، روز سه شنبه پنج روز مانده از ذى القعده سنه اثنى و ثلثمائه بسيستان اندر آمد، و برفت و 
ى زمين داور با او حرب كردند، و جيهانى بهزيمت برفت و طالقانى اسير بزمين داور شد و جيهانى و طالقانى بيك فرسنگ

م سنه ثلث و ثلثمائه، و سعد را بعمارى اندر بسيستان فرستاد. و خالد بن محمد يحيى  ماند، دو شب گذشته از محّر
د بن طغريل، و آن همه كارها بصالح باز آورد و بسيستان بازگشت، و بسيست ان اندر آمد شش روز بزابلستان رفت با محّم

]، و محمد بن 1] االولى سنه ثلث و ثلثمائه، و سعد طالقانى را خالص كرد و با او بسيار نيكوئى كرد [باقى از جميد [ى
د بود بروزگار [ ].2طغريل فرمان يافت هم اندرين ماه از عّلتى صعب كه او را معّو

د بن يحيى ][عصيان آوردن خالد بن محّم

] فرستاده بود با گروهى سپاه، كه فرصت نگاه داريد تا 4] را بسفزار [3المروروذى، بو سحاق زيدوى [و حسين بن على 
مگر سيستان بتوانيم گرفت، چون خالد از بست باز آمد خبر بو سحاق زيدوى بشنيد و سوى وى نامهاء نيكو نبشت و او 

كوئى بسيار كرد و خلعتها داد و صلت، و سپاه با او را وعدها كرد بسيار، و بو سحاق بنامه وى بيامد و خالد با او ني
بفرستاد بقهستان بحرب سيمجور، و سيمجور بگريخت از قهستان و بو سحاق زيدوى قهستان بگرفت و آنجا قرار گرفت، 

چون سال سنه اربع و ثلثمائه اندر

__________________________________________________
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ضل و خالد با جيهانى و سعد جنگ كردند و جيهانى هزيمت رفت و سعد طالقانى اسير ماند و او ] ابن اثير مينويسد: ف1[
كند.) و ذكرى از محمد بن طغريل نمى25ص 8را ببغداد فرستادند (ج 

و ما » فرمان يافتن محمد بن طغريل«] در اينجا بعد از ذكر فوت محمد بن طغريل در متن، بعنوان سر فصل نوشته شده 2[
بجاى آن سرفصلى ديگر كه مناسب بود قرار داديم.

] اين كلمه همه جا بدون نقطه است.3[

] يعنى: به اسفزار.4[

306کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

جمع كرد و ] خالد رسيد مردمان راآمد، بدر از فارس زيد بن ابراهيم را بسيستان فرستاد بر مال خراج، چون خبر [به
بگفت، مردمان گفتند كه ما هيچ كسى ديگر نخواهيم مگر ترا، و خالد بدل اندر داشت كه عصيان آرد بدر را، بيرون شد 

سوى فراه و اندرين ميان سيمجور سپاه آورد بقهستان [و] بر بو سحاق زيدوى حرب كرد و بو سحاق بهزيمت بيامد بفراه 
ر نا فرمان شده بود، خالد از فراه ببست شد و بو سحاق زيدوى با او يكجا، و فتح بنزديك خالد، و فتح ببست بخالد اند

را بگرفتند، پس از آن كه حرب كردند با او [و] بسيستان آوردند و اين اندر جمادى األخر سنه اربع و ثلثمائه [بود] و بو 
سحاق زيدوى بهرى شد.

و ثلثمائه خالد جامه دبيران بر كرد و جامه سپاهيان پوشيد و نام بدر از و روز آدينه بود يازده روز گذشته از شوال سنه اربع 
] 1خطبه بر افكند و خويشتن را خطبه كرد و قصد كرمان كرد روز سه شنبه يك شب باقى از شعبان سنه اربع و ثلثمائه [

پاه خالد بهزيمت رفت و برفت تا ببم رسيد و زانجا بدارابجرد شد، و سپاه بدر پيش وى آمد و حربى سخت بكردند و س
خالد را اسير گرفتند و بكشتند و سپاه او بزنهار بدر شدند و كثير بن احمد بن شهفور اندر سپاه خالد بود، چون حال خالد 

بر آن جمله بود زانجا يكسر بسيستان آمد روز شنبه هشت روز باقى از ذى القعده سنه اربع و ثلثمائه با گروهى سپاه، و  
ن نيكوئى و عدل پيدا كرد و مردمان را همى نواخت و نامه نبشت ببست و رخد و زمين داور و همه در فرمان كثير بر مردما

] ابى سهل بن حمدان را ببست فرستاد، او چون ببست شد عصيان آورد اندر كثير بن احمد تا  2او آمدند، و كثير بن [
و را بگرفتند و بسيستان آوردند و كثير فرمود تا او را بكشتند كثير، محمد بن القاسم داماد خويش را با سپاهى بفرستاد تا ا

و مثله كردند، باز بو سحاق زيدوى با گروهى عياران بيامد و قصد كثير كرد اندر صفر سنه خمس و ثلثمائه [و] كثير محمد 
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] 3در ويرا باز كريان [بن القاسم را با سپاهى پذيره بو سحاق فرستاد، حرب كردند، آخر هزيمت بر بو سحاق افتاد و برا
زيدوى را اسير

__________________________________________________

] ابن اثير اين واقعه را سخت مختصر و در دنبال وقعه فضل بن حميد و جيهانى در حوادث سنه احدى و ثلثمائه ذكر  1[
).26ص 8كرده است (ج 

] ظ: كلمه (ابن) زايد است.2[

با زكريا نوشته شده است:13سطر 313] در صفحه 3[

307کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

گرفتند، و بو سحاق بخراسان شد و ياران ويرا بيشتر اسير بياوردند، و اين حرب اندر ربيع االخر سنه خمس و ثلثمائه بود. 
] بدر، مردمان جمع شدند كه 1د كه عمل تسليم بايد كرد به [باز مقتدر، عباس شفيق را برسولى فرستاد سوى كثير بن احم

ما هيچ كسى نخواهيم مگر كثير بن احمد را، باز بدر زيد بن ابراهيم را با سپاهى بسيار بسيستان فرستاد، چون بنزديكان 
اهيم را اسير گرفتند، شهر رسيدند ياران كثير و عياران بحرب بيرون شدند و حرب كردند، سپاه بدر هزيمت كرد و زيد بن ابر 

و اين روز چهار شنبه بود چهارده روز باقى از رجب سنه خمس و ثلثمائه. باز عباس شفيق ديگر راه بسيستان آمد با نامه 
] و آن بدر اندر فرستادن زيد بن ابراهيم و خالص كردن او [و] كثير بن [احمد] زيد را خالص كرد و 2پسر فرات [

استر و پنج اشتر و هزار دينار و ده تخت جامه و بفرستاد، و عباس شفيق را ششصد هزار خلعت داد و اسبى داد و دو
درم [داد] كه نزديك پسر فرات بايد رسانيد، چون روز شنبه بود دو شب باقى از شوال سنه ست و ثلثمائه كثير بن احمد 

كين با او بود اندر عمارى، ياران او باز گشتند ] سوى كركوى اندر عمارى، و سرهنگان با او و غالم او ت3بيرون شد بتنّزه [
] و كثير بن احمد را بكشتند نماز ديگر، و  5] كرد و احمد بن قدام، [4و استر را پى كردند و پيشى بكشتن وى طرايل [

] حكم كرده [بود] كه كثير را اندرين6كثير ابن احمد با يعقوب را بتازيانه زده بود، و كوركتر [

__________________________________________________

بدر بن عبد اهللا الحمامى متقلد «و ابن اثير اين واقعه را در سنه اربع و ثلثمائه ضبط كرده و اين بدر را - بدر] اصل: بى1[
).33ص 8معرفى نموده است (ج » اعمال فارس
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.312و قتل سنه 241سنه ] و هو ابو الحسن على بن محمد بن موسى بن الفرات الوزير مولده 2[

).47-8كامل - 8بيروت ص -(تاريخ الوزراء صابى

] در متن (بتتره) نوشته شده است. تنّزه، مصدر از باب تفعل بمعنى گردش و هواخورى.3[

نوشته و گفته است طرابيل ساالر هندوان يعقوبى بود.» طرابيل«] در صفحه ديگر 4[

اند و ايد باشد، چه از مطالب بعد معلوم ميشود كه احمد بن قدام و طرابيل كثير را كشته] اصل (قدام را) و اين را بايد ر 5[
نام احمد بن قدام مكرر خواهد آمد.

] كذا و ظاهرا نام يكى از عياران بزرگ يا سرهنگان و سرغوغاهاى سيستان باشد، زيرا از اسم او چنين بر ميآيد و عمل 6[
ابو يعقوب هم ظاهرا از فقهاى سيستان بوده است بدليل خطابى كه كوركتر باو كرده و وى نيز آنرا تأييد ميكند و اين 

اند.دانشمندش خوانده است، چه فقيه را دانشمند ميگفته

308کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ه نكشتند كثير را؟ گفت اى دانشمند هنوز روز روز بكشند، و با يعقوب را شتاب گرفته بود، نماز ديگر بسراى كوركتر شد ك
بقدر كثير كشتن مانده هست! تا اين بود خبر آمد كه كثير را بكشتند، و احمد بن قدام اندر شهر آمد و بكوشك يعقوبى 

ال كثير را هم بر شغلها بگذاشت، و گروهى ببست  فرود آمد روز يكشنبه يك شب باقى از شوال سنه ست و ثلثمائه، و عّم
رستاد، از بسيارى آب ببست اندر نيارستند شد، باز خود بنفس خود ببست شد و احمد بن بهمن را بر سيستان خليفت  ف

د قاسم عامل كثير بود بزابلستان  كرد، پس گروهى بسيستان هواء محمد بن قاسم كردند كه داماد كثير بن احمد بود، و محّم
ب كرد، محمد قاسم هزيمت شد و بسيستان آمد و احمد قدام بر اثر او ]، باز سپاه آورد و بدر بست با احمد قدام حر 1[

سپاه فرستاد، محمد قاسم بگريخت و بزابلستان شد و احمد بن قدام مطهر بن طاهر را بست داد، باز محمد بن حمدون 
ر [ حمدون خالف ] را با گروهى سپاه بيارى وى فرستاد ببست و خود بسيستان بود، تا خبر آمد كه محمد بن2اسفسالّ

] بگرفتند و احمد بن قدام زينجا ببست شد، 3پيدا كرد و قصد بست كرد، اندر اثر خبر آمد كه بخشك و طغان بست [
د قاسم، بيافتند و بگرفتند بدهى  بدشت بكان حرب كردند و طغان بهزيمت رفت، و احمد بن قدام سپاه فرستاد بطلب محّم

] فرستاد و بفرمود تا آنجا بكشتند اندر 4احمد بن تركه را بند كرد و بكوهتز [بدر طعام و بكشتند. باز احمد بن قدام،
جمادى األولى سنه تسع و ثلثمائه، و احمد بن قدام بسيستان آمد و سپاهى فرستاد بطلب طغان و بزمين داور اندر طغان 

رسيدند و حربى سخت كردند، آخر طغان را اسير كردند و بسيستان آوردند
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] زابلستان نام مملكت نيمروز كه عبارت از سيستان و زمين داور و طوران و غزنه و قندهار تا كابل است بوده ولى در 1[
ايست كه شهر غزنين قصبه آن بوده و بعدها آباد و پايتخت سالطين غزنوى شده است وناحيه» زابلستان«اينجا مراد از 

اند.محمود غزنوى را بدين جهة زابلستانى خوانده

] ظ. اسفسالر، مخفف اسفهساالر است.2[

] اصل: و بست و اين (واو) زايدست و بخشك و طغان نام دو شخص است.3[

] جاى ديگر: كوهژ.4[

309کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

بر اشتر و كرسى بر پشت اشتر در زير وى نهاده، روز شنبه يازده روز گذشته از ماه رمضان سنه تسع و ثلثمائه، و بفرمود تا 
بكشتند. چون طغان كشته شد باز همه جهان طلب عبد اهللا بن احمد همى كرد و عبد اهللا متوارى بود، تا شب سه شنبه 

و ثلثمائه، هيچ كسى را خبر نبود تا بلب پارگين بدر فارس نو آواز طبلى آمد سيزده روز گذشته از جمادى اآلخر سنه عشر 
ضعيف گونه، احمد قدام از كوشك يعقوبى بيرون آمد با سپاه، نگاه كرد عبد اهللا بن احمد بود با گروهى غوغا، حرب آغاز  

را يارى كردند، و احمد بن قدام با كردند چون آواز حرب بشهر اندر آمد، مردمان بدانستند، عامه شهر عبد اهللا بن احمد
اندك مردم بهزيمت برفت هم از لب پارگين، و ببست شد، و عبد اهللا بن احمد اندر قصر يعقوبى شد و ذخاير و مال و 
سالح احمد قدام همه بدست او افتاد، و همه مردم سجزى كه با احمد قدام بودند نزديك عبد اهللا بن احمد آمدند، و 

قدام ببست شدند و طلحة ابن سوار را بطليعه بدهك فرستاد [ند]، پس عبد اهللا بن احمد بسيستان دو هندوان با احمد
پسر طرابيل هندو را كه ساالر هندوان يعقوبى بود بند بر نهاد، نامه طرابيل اندر نهانى سوى عبد اهللا ابن احمد [رسيد] كه 

رستاد پيش از آمدن، طرابيل بسيستان آمد و احمد قدام برخد بود، امانم ده تا بيايم، عبد اهللا او را امان داد و خلعت ف
چون طرابيل بيامد عبد اهللا بن احمد قوى گشت، سپاه جمع كرد و قصد احمد قدام كرد و عزيز را پسر خويش را بر 

ه رمضان سنه عشر و ثلثمائه برفت با سپاهى قوى ساخته و خواست كه براه بيابا ن برود خبر سيستان خليفت كرد [و] غّر
] و 2] افكندست و آب تباه كرده، پس براه ديگر برفت تا برسيد بنوقان [1رسيد كه احمد قدام همه چاههاء بيابان انگژد [

احمد قدام بحرب او بيرون آمد، و حربى سخت بكردند، آخر احمد بن قدام هزيمت شد و سپاه از پس او برفت و نزديك 
، اندر رسيدند و بگرفتند او را. روز شنبه چهاروى رسيدند، اسب بايستاد، پياده شد
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صاحب برهان گويد: مطلق صمغها را گويند عموما و صمغى - ] انكژد، انگژه، انگژان، و، انگذان همه نام انغوزه است1[
د بسبب آن خوانند كه صمغ درخت انگدان است و اصل آن باشد بغايت بدبوى و آنرا بعربى حلتيت خوانند و آنرا انگژ 

ژد باشد بفتح زاى پارسى چه ژد بلغت فرس بمعنى صمغ است .. الخ.انگدان

] اين نوقان غير از نوقان طوس است كه اكنون يكى از محالت بزرگ شهر مشهد ميباشد.2[

310کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

پس احمد بن قدام را بسيستان آوردند ديگر روز عيد، و سپاه ساالر ويرا - ز باقى از ماه رمضان سنه عشر و ثلثمائهرو 
سيمجور را، و عبد اهللا بن احمد مالها بستدن گرفت، و فرمان داد مطهر بن طاهر را كه از مردمان بست هزار هزار درم 

م سنه 1و زانجا نبشت [بستان، و عبد اهللا بن احمد بنفس خويش برخد شد  ]، چون روز يكشنبه بود نه روز باقى از محّر
احدى عشر و ثلثمائه، عامه سيستان بر عزيز بن عبد اهللا خروج كردند و پيدا كردند شعار امير ابو جعفر احمد بن محمد بن 

خلف بن الّليث [را].

(نشاندن امير بو جعفر را باميرى سيستان)

اقى از محرم سنه احدى عشر و ثلثمائه پس او را بيرون آوردند و بنشاندند، و او اندك مايه شب چهار شنبه سيزده روز ب
بزرگ بود هنوز، اما با خرد پيران بود، و علم بسيار حاصل كرده و فّر شاهى و بزرگى اندر وى پيدا، و شهر عّياران فرو  

آن بديد خويشتن را احتياط كرد، كار مهمل فرو  ] غارت و كشتن و سوختن بردند، چون امير بو جعفرگرفتند و دست [به
] عزيز بن چون خبر نهان شدن او از [مردم نزديك-روز پنجشنبه دوازده روز مانده از محّرم-گذاشت و خود نهان شد

هيچ  عبد اهللا برسيد، بهزيمت رفته بود باز آمد، چون بدر شهر آمد عيّاران بانگ امير بو جعفر كردند و گفتند هرگز بر ما
كسى ساالر نگردد مگر او، چون عزيز آن بديد بازگشت و به رباط ربيع فرود آمد، و خبر امير بو جعفر بعبد اهللا بن احمد 

چون كار شهر -روز شنبه يازده روز باقى از صفر سنه احدى عشر و ثلثمائه- برسيد نخفت و نيار اميد تا بسيستان آمد
از خويشتن نفور و هيچ كسى نزديك او نشد و محّبت امير با جعفر اندر دل مردمان متغّير ديد و دلهاء مردمان و عّياران

جايگير ديد، و شعار او آشكاره، متحّير ماند، بيرون شد از شهر، و عيّاران بانگ با جعفر همى كردند، و امير با جعفر اندر 
ّر نزديك ميهم بن رونك نبشتهخانه نشسته [و] بهر جاى جاسوسان و پيكان و نامها همى فرستاد، و اندر س

__________________________________________________
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».و آنجا بنشست«و اال » و ز آنجا به بست«] كذا، و شايد 1[

311کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

سرهنگان و موالى ما كه آنجا اندر بدان ديار خوش  بود و او عامل رخد بود از دست عبد اهللا بن احمد، كه بايد كه دل 
گردانى و ايشان را از جهت من تهنيت كنى بخلعتهاء نيكو و نواختها و عملهاء بزرگوار، و همچنان نزديك حمك بن نوح 

د، و ميهم نبشته بود و گفته كه بياى تا رخد و هر چند توانى مردم جمع كن و بيعتها بستان و همگنان او را اجابت كرده بودن
] امير با جعفر بشنيد، عبد اهللا بن احمد را خلع كرد و خطبه بر امير با جعفر كرد، و حمك برخد چون خبر بيرون آمد [ن

آمد هم بفرمان او، [و] عبد اهللا بن احمد، محمد بن محمد بن ابى تميم را بخليفتى بست فرستاد، مردمان او را اندر 
ر با جعفر، و خطبه برو كردند. چون خبر خطبه بست برخد سوى ميهم برسيد از رخد نگذاشتند و پيدا كردند شعار امي

] امير با جعفر را بگرفت و مردمان را بگفت كه او چندين روزگار است تا اين كار فرو گرفتست ببست آمد و ببست [بيعت
ه ندانست كه چه كند و كجا شود و بر و همى راست كند اندر نهان، عبد اهللا بن احمد فرو مانده بود اندر حدود سيستان ك

هيچ كسى او را اعتماد نمانده بود كه همه عالم ميل با امير با جعفر كرده بودند، پس امير بو جعفر نامه كرد سوى ميهم كه 
بر خيز و بسيستان آى با سرهنگان و حشم كه جمع شدست از اوليا تا عهد تازه كرده آيد، و ميهم از بست برفت با 

اخته جان و مال فدا كرده، كه ما مهترى يافتيم از يادگار پادشاى خويش، و از خدمت بيگانگان و بندگان رستيم، سپاهى س
چون ميهم با اين سپاه نزديك سيستان برسيد، عبد اهللا بن احمد را [خبر نبود] چون خبر عّياران نزديك عبد اهللا احمد برسيد 

[و] ميهم با سپاه فرا رسيد، نه ميهم را از و خبر بود و نه او را از ميهم، بازگشت، تا بازگشت آواز طبل و بوقها شنيد،
حرب فرو گرفتند ناساخته، و حربى سخت بكردند و ياران ميهم چيره دستى كردند و دولت نو و سعد روزگار، عبد اهللا بن 

صر پادشاهى بنشست، و اندر احمد هزيمت شد و اندر وقت خبر سوى امير با جعفر آمد، آشكاره شد و بقصر يعقوبى بق
] اندر عبد اهللا احمد رسيد و او را آنجا1وقت، يمان بن حذيف [را] بر اثر عبد اهللا بن احمد بفرستاد، يمان به بندان [

__________________________________________________

و نه و بندان با هم تلفظ ميشود و ايست نزديك نه در جهة شمالى سيستان و امروز هم معروف است] بندان قصبه1[
تلگرافخانه دارد.

312کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

شب دو شنبه سيزده روز گذشته از رجب سنه احدى عشر و ثلثمائه.- اسير گرفت و بشهر اندر آورد
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اسير ماندن عبد اهللا احمد بر دست يمان حذيف

] 1دند امير با جعفر را و كار برو قرار گرفت و سپاه جمع شد از موالى و سرهنگان و آزادگان [و ديگر بيعت عام كر 
] محمد دو پسر بالل 2سيستان همه يك دل و يك نهاد، و تشويش از ميانه برخاست، باز ميهم بن رونك و حسين [و] [

رسيدند ميهم و طرابيل خالف كردند و ببست بن االزهر بيرون شدند كه بخراسان شويم بفرمان امير بو جعفر، چون بفراه
شدند و امير بو جعفر بحرب ميهم شد ببست، و محمد بن بهمن را بر سيستان خليفت كرد و حرب ميهم بكرد و ميهم 
ه  بهزيمت برفت، باز ابو الفضل محمد ابن اسحاق العربى بسيستان آمد بخالفت امير بو جعفر اندر شوال، و بذى الحّج

ز بست باز آمد، باز خبر آمد كه بو الفضل حارث و بو الفضل حصين بيعت كردند ببست عزيز بن عبد اهللا [را] اندر امير ا
اندر رجب سنه ثلث عشر و ثلثمايه، امير بيرون رفت سوى بست بحرب عزيز اندر ماه رمضان، چون نزديكان بست رسيد 

د بن اسحق العربى با او عزيز [بر] راه كش بحدود سيستان آمد اندر آخر رمضان و بدر م ينا فرود آمد، و بو الفضل محّم
حرب كرد، سرهنگان عزيز بگشتند و نزديك بو الفضل آمدند، عزيز بگريخت بخراسان شد اندر شوال، و امير بو جعفر از 

بست باز آمد بسيستان اندر ربيع اآلخر سنه اربع

__________________________________________________

اند كه موالى گويند و قسمى سرهنگان كه غالمان آزاد كرده و ] سپاه بر چند قسمت بوده است، قسمتى غالمان بوده1[
رؤساى غوغا و يك سواران جلد و نامدار و قسمى آزادكان يا آزادان كه مردم صاحب خانواده و نامجوى و فرزندان دهاقين 

در كتيبه پهلوى تخت جمشيد كه جناب پروفسور هرتسفلد آلمانى - دانصاحب مال بوده و نامجوئى را داخل لشكر ميشده
اند برده شده است.اند نام آزادان سگستان كه از سيستان باستقبال شاهزاده ساسانى آمدهآنرا خوانده

صفحه 11نوشته شده است و اصالح ما صحيح است، رجوع بسطر » و حسين بن محمد دو پسر بالل«] در اصل 2[
313.
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ه سنه خمس و عشر و ثلثمائه به بست و رخد شد، و اندر رجب سنه ست عشر باز  عشر و ثلثمائه، و باز اندر ذى الحّج
ه اندر شهر آمد، و محمد بن موسى را اندر جمادى آمد، و اندرين ميانه خالفت سيستان بو الفضل را بود، و بذى الحّج

] اآلخر سنه سبع عشرة و ثلثمائه و اندر شعبان رزدانى [را] كه نام وى محمد بن يعقوب بود بكرمان فرستاد با سپاه، و [ى
بكرمان شد و هزار هزار درم بدادند و باز آمد اندر ذى القعده، و هم اندرين سال احمد بن محمد بن الّليث را از قضا عزل  
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قاضى كرد و بو سعيد شروطى را از خطبه عزل كرد و بو الحسين الماصلى را خطيب كرد، باز كرد و بو الحسين انصارى را
ل بسوختند باز امير بو جعفر بنفس  د بن يعقوب رزدانى را به بست فرستاد اندر رمضان، و بازار نو اندر ربيع االّو محّم

ا شد و صلح كردند و باز گشت، و اندر خويش برفت بحرب حمك بن نوح اندر شعبان سنه تسع عشرة و ثلثمائه و آنج
] فرستاد و با يزيد 1جمادى اآلخره سنه عشرين و ثلثمائه ابو احمد الحسين بن بالل بن االزهر را بحرب با يزيد ننكر [

بهزيمت برفت، و اندرين ماه انصارى را از قضا عزل كرد و قضا خليل بن احمد را داد اندر جمادى اآلخره سنه عشرين و 
] و قراتكين و يارانشان براه نوزاد بيرون آمدند به بست كه 2ئه، باز خبر آمد كه با يزيد بنكى و باز كريّاء زيدوى [ثلثما

] يعقوب رزدانى را بگيرند، و رزدانى بماه رمضان گريخته ز آنجا باز آمد، و امير بو جعفر بيرون شد كه آنجا رود 3احمد [
ه بشهر اندر آمد، و اندرين ميانه بحرب تركان به بست، و دو ماه بر در ش هر بماند، برمضان بيرون شد و اندر ذى الحّج
نامه نبشته بود سوى ابو حفص عمرو بن

__________________________________________________

] دو سطر بعد با يزيد بنكى نوشته شده.1[

انى است كه با ابو صالح منصور و ابو اسحق ابراهيم ] اصل: ريدوى. اين ابو زكريا يحيى بن احمد بن اسماعيل سام2[
برادران خود از قهندز بخارا از حبس نصر بن احمد بن اسماعيل سامانى گريختند و قراتكين از بلخ بديشان پيوسته و از 
افت پيش لشكريان نصر احمد بهزيمت ببست افتادند و سپس امان خواسته ببرادر ملحق شدند و قراتكين در بست فرمان ي
8و نعش ويرا با سپيجاب نقل كردند و در رباطى كه خود او ساخته و معروف بود برباط قراتكين بخاك سپردند (كامل ج 

ريدوى معلوم نشد نام كيست؟-) و زيدوى66-65ص 

] باالتر: محمد يعقوب.3[
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ر ببغداد بودو بو - ]1يعقوب [ م سنه احدى و عشرين و ثلثمائه بشهر اندر آمد، و -حفص متنّك تا باز آيد، و اندر محّر
امير ابو جعفر او را بزرگ داشت و اجالل و اكرام كرد و خلعتها داد و عملها عرضه كردند بروى. و با يزيد بنكى و با 

ن اندر آمدند، چون رزدانى از آنجا بازگشت [برو خشم  ] و قراتكين ببست هر سه طاعت كردند و بفرما2زكرياء ريدوى [
] و رزدانى را محبوس كرد و سالها بحبس اندر بماند و باز از زندان بگريخت. و كارها بر دست پسران طاهر اصرم: گرفت

در بو الخير و بو حفص و بو القسم همى رفت، چون امير با حفص بيامد عملها برو عرضه كرد، گفت من دو عمل را ان
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سيستان پس از صدر كه تو دارى خريدار بودم، اكنون آب آن بشد [و] نخواهم، و صدر من داشتم بباد دادم و كفايت آن 
]، كه بداشتى تو [و] بجاى آوردى، بدان تو مستحق ترى از من، آنچه من كردى اميرى شهر بودى كنون فالن  3ندانستم [

] كنون 4ودى، فالن محمد بن عبد الرحمن را دادى، آب آن بشد [گندمك را دادى، آب آن بشد، و ديگر اميرى آب ب
] مادر امير بو جعفر گفت نه ترا شغلى بايد؟ آخر او را صاحب 5مرا هيچ عمل نماند و نخواهم و نكنم، آخر سّيده بانو [

با جعفر مردى بود ] بودى و بصدر مظالم بنشستى و كارها همى راندى. و امير 7]، هر روز مظالم سپاه [6مظالم كردند [
بيدار و سخى و عالم و اهل هنر و از هر علمى بهره داشت، روز و شب بشراب

__________________________________________________

در سيستان بامارت 299] اين ابو حفص عمرو بن يعقوب بن محمد بن عمرو بن ليث صفار است كه در ماه رمضان 1[
مينويسد كه مقتدر خليفه 310انيان شده و او را ببغداد فرستاده بودند. ابن اثير در حوادث سنه بنشست و سپس اسير سام

) و معلوم 43ص 8در اين سال طاهر و يعقوب را پسران محمد بن عمرو ليث را از حبس آزاد كرد و خلعت داد (ج 
ميگشته است.ميشود كه ابو حفص مذكور هم در همين اوقات خالص يافته و در بغداد متنكر 

] كذا؟2[

ظ.-] نداشتم3[

] آب آن بشد، در اين دو سه مورد يعنى رونق و صفا و جالى آن از ميان برفت و آبروى هم بهمين معنى است يعنى 4[
جال و صفا و وجاهت و اعتبار شخص.

ابن احمد را كه خلف ] اين سيده بانو دختر محمد بن عمرو ليث است كه بپدر احمد، محمد بن خلف دادند، و خلف 5[
بانو گويند نسبت به جده كنند.

و صاحب مظالم رئيس آنرا گويند.-ها و عرايض عموم] مظالم يعنى رسيدگى بقصه6[

] اصل: سياه.7[
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او آرام گرفتند و هيچ مهترى بشجاعت او نبود مشغول بودى و ببخشيدن و داد و دهش، و مردمان جهان اندر روزگار 
] كرده بود، زمانى بنماز و خواندن، زمانى نشاط و خوردن، زمانى كار 1اندرين روزگارها، و ساعات و اوقات را بخشش [

]، زمانى آسايش و خلوت بآراميدن، و ذكر او بزرگ شد در جهان نزديك مهتران عالم.2پادشاهى باز نگريدن [

] با امير بو جعفر3[حديث ماكان

] بو الحسين خارجى آمد، بو الحسين گفت كجا روى؟ گفت 4بدانك رسولى فرستاد سوى ماكان، بميانه زره رسول بديره [
اح بود گفت: نزديك ماكان همى فرستد ملك بنده را برسولى، بو الحسين مّز

(شعر)

اكان پاك از اصولفالى بكنم ريش ترا يا رسول            ريشت بكند م

رسول برفت نزديك ماكان شد، و ماكان او را بنواخت و بّر و نيكوئى كرد، آخر شبى شراب خورد و تافته گشت فرمان داد 
تا ريش وى بستردند، ديگر بهشيارى زان پشيمانى خورد و رسول را خلعتها داد و مالهاء بسيار و عذرها خواست، و بداشت 

ضاء حاجت باز گردانيد، و عذرها همى خواست، رسول گفت ترا اى امير اندرين هيچ گناه تا ريش وى بر آمد و بر ق
نبودست االّ اين فالى بود كه بكردند بسيستان، و فال كرده كار كرده بود، چون رسول بسيستان باز آمد، جاسوس، امير با 

رجى را بخواند وى انكار كرد، و [امير] هزار جعفر را آگاه كرده بود، از رسول باز پرسيد، قّصه باز گفت، بو الحسين خا
سوار بساخت و نگفت كه همى كجا روم و پانصد جمازه و پانصد مرد پياده برنشاند، و

__________________________________________________

خشش ] اصل: بخشش، و بخشش كرده بود، يعنى بخش و قسمت كرده بود و در اين كتاب همه جا عوض بخش ب1[
آورده است.

] نگريدن، بمعنى نگريستن و مطالعه و مالحظه.2[

] ماكان بن كاكى از اعيان ديلمست (رك: تعليقات).3[

پذيره هم معنى ميدهد، يعنى بمالقات.- ] ديره و ديزه، بمعنى قلعه و كالته ديده شد4[
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] خواهد شد، هيچ كس را خبر نبود تا شبيخون كرد برى و 1رمان بر گرفت، مردمان گفتند مگر سوى كفجان [بيابان ك
ماكان را بگرفت و بسيستان آورد، و خزينه و مال او برگرفت و هزار اسب تازى و پانصد شتر آورد، و اينجا ازو هزار هزار 

مستى برو خويشتن متغّير گردانيد [و] بفرمود تا ريشش ] پس بنواخت و بگذاشت و مهمان كرد [باز] بدرم [بگرفت
بستردند، ديگر عذرها بسيار خواست و نيكو همى داشت تا باز ريشش بر آمد، آنگاه خلعت داد [و] باز گردانيد.

حديث نصر بن احمد با امير بو جعفر

ت و شجاعت ا و، و ماكان را دشمن داشتى امير اين خبر بمجلس امير خراسان بگفتند، او را عجب آمد از هّمت و مرّو
] اكنون كه 2خراسان، يك روز شراب همى خورد، گفت همه نعمتى ما را هست اما بايستى كه امير با جعفر را بديدى [

] گيريم، و همه مهتران خراسان حاضر بودند، ياد وى گرفت و بخورد و همه بزرگان خراسان نوش  3نيست بارى ياد او [
] جامه بيش بها و 5] بدو رسيد جام سيكى سر مهر كرد و ده پاره ياقوت سرخ و ده تخت [4ى [كردند، آنگاه كه سيك

ده غالم و ده كنيزك ترك همه با حلى و حلل و اسبان و كمرها، نزديك وى فرستاد بسيستان، و رودكى اين شعر اندرين معنى 
بگفته بود،

__________________________________________________

ل طايفه1[ اند در بلوچستان كه عرب قفص گويد و بفارسى كوچ هم گويند.اى بوده] كفچ بضم اّو

] ظ: بديديمى.2[

بود.» يارى يادو«] در اصل 3[

است، بمعنى شراب جوشيده و ثلثان شده است كه سه يك از آن پس از جوشيدن » سه يكى«] سيكى كه مركب كلمه 4[
اند چنانكه بناصر خسرو منسوب است كه گويد:ميگفتهو آنرا جوشيده هم - باقيماند

بو حنيفه به ازين گويد در باب شراب            كه ز جوشيده بخور تا نبود بر تو حرام

و منوچهرى در سيكى گويد:

ما سه يكى خوار نيك تازه رخ و صلحجوى            تو سيكى خوار بد جنك كن و ترشروى

تخت جامه، بمعنى طاقه و توب است.] 5[
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] آن دل و تدبير 2] امير خراسان برفت كه اگر نه آنست كه امير با جعفر قانع است يا نه [1بفرستاد. و آن روز بر زفان [
و رأى و خرد كه وى دارد، همه جهان گرفتستى. و شعر اينست:

(شعر)

ه او را گرفت و كرد بزندان مادر مى را بكرد بايد قربان            بّچ

ه او را ازو گرفت ندانى            تاش نكوبى نخست و زو نكشى جان بّچ

جز كه نباشد حالل دور بكردن            بّچه كوچك ز شير مادر و پستان

بهشت تا بن آبانتا نخورد شير هفت مه بتمامى            از سر اردى

ه بزندان تنگ و مادر قربان آنگه شايد ز روى دين و ره داد            بّچ

ه او را            هفت شبا روز خيره ماند و حيران چون بسپارى بحبس بّچ

و حال ببيند            جوش بر آرد بنالد از دل سوزانباز چو آيد بهوش

گاه زبر زير گردد از غم و گه باز            زير و زبر همچنان زانده جوشان

زّر بر آتش كجا بخواهى پالود            جوشد ليكن ز غم نجوشد چندان

ت            كفك بر آرد ز خشم و راند سلطانباز بكردار اشترى كه بود مس

مرد حرس كفكهاش پاك بگيرد            تا بشود تيرگيش و گردد رخشان

بانآخر كارام گيرد و نچخد نيز            درش كند استوار مرد نگه

چون بنشيند تمام و صافى گردد            گونه ياقوت سرخ گيرد و مرجان

چند ازو سرخ چون عقيق يمانى            چند ازو لعل چون نگين بدخشان

]4] گمان برى كه گل سرخ            بوى بدو داد [و] مشگ و عنبر بابان [3ورش ببوئى [
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».زبان«ايست از ] زفان، لهجه1[

و اين قبيل جمالت شرطيه در فارسى قديم گاهى ديده ميشود منجمله در كتاب زين االخبار  » و االّ - و گر نه«] بمعنى: 2[
گر نه ما به يك سو شويم از پيش او ... پس حشم گفتند اگر امير دست او را از ما كوتاه كند و ا «گرديزى آورده كه: 

).34(چاپ برلن ص 

است و در اين كتاب غالبا ياهاى نسبت و خطاب و وحدت كه بعد از ياء اصلى در آيند ساقط شده » ببوئى«] صحيح 3[
است، و در كتب خطى قديم اين امال ديده ميشود.

] اصل: بانان.4[
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] چونين            تا بگه نوبهار و نيمه نيسان2] اندر همى گذارد [1هم بغم [

بينى تابانآنگه اگر نيم شب درش بگشايى            چشمه خورشيد را به

بكفّ موسى عمران]4] ببينى گوئى            گوهر سرخست [3ور ببلور اندرون [

] دالور            گر بچشد زوى و، روى زرد گلستان5زفت شود را دو مرد سست [

و آنك بشادى يكى قدح بخورد زوى            رنج نبيند از آن فراز و نه احزان

ان] رماند            شادى نو را 6انده ده ساله را بطنجه [ ز رى بيارد و عّم

] خلقان9] بكرده فرار بنجه [8]            جامه [7بامى چونين كه سال خورده بود چند [

مجلس بايد بساخته ملكانه            از گل و وز ياسمين و خيرى الوان

ه كس نسازد چوناننعمت فردوس گستريده ز هر سو            ساخته كارى ك

] فراوان10جامه زرين و فرشهاء نوايين            شهره رياحين و تختهاء [
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]13] فوادى            چنگ مدك نير و ناى چابك حابان [12] و فرشهاء [11بربط عبى [
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] بخم (؟)1[

يعنى بگذراند،» گذارد«] اصل: بدون نقطه و ظاهرا 2[

] ديوان رودكى: اندرش.3[

] ديوان: سرخست و كف .. تاى (سرخست) بقاعده قديم در اين موارد خوانده نميشود.4[

ن ل: راد مرد و سست دالور.». زفت شود راد و مرد سست و دالور«] اصل: 5[

است كه اندوه كهنه را بدورترين بالد عالم رانده و شادى تازه را از رى و ] طنجه از شهرهاى مراكش است، مراد اين 6[
اند و در اين شعر هم مانند باقى شعرها تصرفى بارد كرده-عمان كه هم بالنسبه ببخارا نزديك نبوده است بمجلس آورد

بدين طريق:

د غ مان!انده ده ساله را ز طبع رماند            شادى نو آرد و ببّر

و جاى شكر است كه در ديوان رودكى و غالب نسخ ديوان قطران بهمين طريق اصل اين شعر محفوظ مانده است. و معلوم 
اند؟!نيست شعر مصحف بارد مذكور در فوق را از كجا پيدا كرده

نقطه و ظ: چند.] بى7[

نقطه است؟] اصل جامه و بعد جام با مركبى تازه، و باقى كلمات هم بى8[

يعنى از سالخوردگى پنجاه جامه كهنه كرده است.» جامه بكرده فراز پنجه خلقان«] كذا با ياى اضافى و ظ: 9[

بمعنى: سرير.» تختها«] اصل: تحتها 10[

] در اصل چنين است.11[

گ و تقليد كاتب از مصراع اول شعر باالست و چون در اين شعر ذكر سازها از قبيل بربط و چن» فرشهاء«] ظاهرا 12[
نام سازى بلفظ مفرد يا جمع بوده باشد.» فرشهاء«ناى است بايستى بر حسب قاعده بجاى 
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] ظ: چنگ مدك نيز و ناى چابك جانان (؟) ن چاپى: چنگ و دف و پردهاى چابك جانان.13[
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ان و پير صالح دهقان1يك صف ميران و بلغمى [ ] بنشسته            يك صف حّر

]2خسرو بر تخت پيشگاه نشسته            شاه ملوك جهان امير خراسان [

ترك هزاران بپاى پيش صف اندر            هر يك چون ماه بر دو هفته درفشان

] و مى سرخ و زلف و جعدش ريحان4] مورد نهاده            ابش [3هر يك بر سر بساك [

با ده دهنده بتى بديع ز خوبان            بچه خاتون ترك و بچه خاقان

چونش بگردد نبيذ چند بشادى            شاه جهان شادمان و خرم و خندان

] چوگان6] پرى روى            قامت چون سرو و زلف كانش [5از كف تركى سياه حمش [

] ... ساغرى بستاند            ياد كند روى شهريار سجستان7ز ان تن خوش [

خود بخورد نوش و اولياش هميدون            گويد هر يك چومى بگيرد شادان

] آزادگان و مفخر ايران8شادى بو جعفر احمد بن محمد            آن مه [

]9آن ملك عدل و آفتاب زمانه            زنده بدو داد و روشنائى گيهان [

آنك نبود از نژاد آدم چون او            نيز نباشد اگر نگوئى بهتان

خداى و سايه اويست            طاعت او كرده واجب آيت فرقانحّجت يكتا 

__________________________________________________

باشد و وى محمد بن عبد اهللا البلعمى است كه او اواخر صاحب تدبير نصر بن احمد بود و » بلعمى«] بايستى قاعدة 1[
جا بلغمى نوشته شده است.عجب است كه در كامل التواريخ چاپ مصر هم همه
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) و غيره:238ص 1] باز از تصرفات عجيب مجمع الفصحا (ج 2[

خسرو رى پيش تختگاه نشسته            شاه ملوك جهان امير صفاهان (؟)

اند.] بساك و پساك تاجى است از گل و از برگ مورد كه پادشاهان و بزرگان در مهمانيها بر سر مينهاده3[

كذا فى االصل. ظ: لبش مى سرخ.] 4[

ايست از چشم.] كذا .. و الظاهر: چمش كه لهجه5[

] كذا منفصل.6[

زيرا مى را بخوشبوئى » زان مى خوش بوى ساغرى بستاند«و وزن اين مصراع ناقص است شايد اصل چنين بوده: - ] كذا7[
و تن خوش بوى هم كذلك ...اند و ديده نشده نگفته» تن خوش«اند. و بر خالف نيز بسيار ستوده

اند و در شعر گفته» مسمغان«بوده و بزرگ مغان را » مس«] مه بمعنى بزرگ و سيد ظاهرا بفتح اولست و در اصل 8[
فردوسى با (بس) قافيه شده است.

] گيهان با كاف فارسى و ياى مجهول اصل لغت جهان است.9[

320ن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، مت

] همه از خاك و آب و آتش و بادند            وين ملك از آفتاب گوهر ساسان1خلق [

] گيتى ويران3] بدو يافت ملك تيره و تارى            عدن بدو گشت نيز [2فّر [

گر تو فصيحى همه مناقب او گوى            ور تو دبيرى همه مدايح او خوان

جوئى            سيرت او گير و خوب مذهب اودانور تو حكيمى و راه حكمت

] و يونان4آنك بدو بنگرى بحكمت گوئى            اينك سقراط و هم فالطن [

گرائى            شافعى اينكت [و] بو حنيفه و سفيان] و سوى شرع5و ر تو فقيرى [

] بگشايد زفان بعلم و بحكمت            گوش كن اينك بعلم و حكمت لقمان6كو [
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مرد ادب را خرد فزايد و حكمت            مرد خرد را ادب فزايد و ايمان

بينى            اينك اويست آشكارا رضوان] كه به7ور تو بخواهى فرشته [

] ببينى برين كه گفتم برهان8خوب نگه كن بدان لطافت و آن روى            تات [

پاكى اخالق او و پاك نژادى            با نيت نيك و با مكارم احسان

خن او رسد بگوش تو يك راه            سعد شود مر ترا نحوست كيوانور س

] كه زنده گشت سليمان10]، بصدر اندرون نشسته ببينى            جزم بگويى [9ورت [

] ميدان11سام سوارى كه تا ستاره بتابد            اسب نبيند چنو سوار و به [

__________________________________________________

خلق همه ز آب و «] كذا و چون هاء هوز مانند همزه وصل در شعر ساقط نميشود محتمل است مصراع چنين باشد: 1[
».خاك و آتش و بادند

شده است.] اين راء مشدد و حروف مشدد ديگر مانند آن در اوزان شعر قديم بجاى دو حرف از افاعيل محسوب مى2[

] اصل: [؟] ر.3[

] كذا ... واو زايدست. و نيز شايد اشاره به (يونان) نام حكيمى باشد.4[

».فقيهى«] ظاهرا 5[

».گر بگشايد«] ظاهرا 6[

».فريشته«] ظاهرا 7[

] ظ: تا تو.8[

بينيش.يا: ورتو ... به» ورش«] بعض نسخ: 9[

م مكرى.10[ ] اصل: خّر
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مجمع).] ظ: سوار به ميدان (كذا في 11[
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باز بروز نبرد و كين و حمّيت            گرش ببينى ميان مغفر و خفتان

] گشته [و] غّران1خوار نمايدت زنده پيل بدانگاه            ور چه بودمست و تيز [

]2ورش بديدى سفنديار گه رزم            پيش سنانش جهان دويدى [و] لرزان [

] كه كس نبيند جنبان3گرچه بهنگام حلم، كوه تن اوى            كوه سيامست [

دشمن ار اژدهاست پيش سنانش            گردد چون موم پيش آتش سوزان

]5] آيدش ستاره بهرام            توشه شمشير او شود بگروگان [4ور به نبرد [

] باران6باز بدانگه كه مى بدست بگيرد            ابر بهارى چنو نبارد [

] همه ديبا بتخت و زّر بانبان7]            او [6ابر بهارى جز آب تيره نبارد [

با دو كف او ز بس عطا كه ببخشد            خوار نمايد حديث و قّصه طوفان

] ارزان8ال جرم از جود و از سخاوت اويست            نرخ گرفته مديح و صامتى [

]10] بسيار باز گردد و حمالن [9شاعر زى او رود فقير و تهى دست            با زر [

مرد سخن را [ا] ز او نواختن و بّر            مرد ادب را [ا] ز او وظيفه ديوان

باز بهنگام داد و عدل بر خلق            نيست بگيتى چنو نبيل و مسلمان

__________________________________________________

».سير گشته«] اصل: 1[
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شك (لرزان) ارزان ... و ظ: جهان از جهيدن و گريختن و دريدى هم دويدى باشد و قافيه هم بى] اصل: جهان دريدى2[
اند زيرا هم با جهان و دويدن و با موضوع شعر مناسبست و هم در شش شعر بعد است نه (ارزان) چنانكه گمان برده

(ارزان) قافيه شده.

اشم مقنع بر آن كوه ماه بيرون آورد.كوه سيام كوهى است در تركستان كه ه- ] اصل: سامست3[

است كه در حاشيه سابق شرح آن گذشت.» گوهر سرخست«از قبيل » سيامست«و اين حرف (تا) در آخر لفظ 

».ور نه سرد آيدش«] اصل: 4[

] گروگان بكسر اول و فتح ثانى با دو كاف پارسى بمعنى عاريت و وديعت و بمعنى بنده و عبد هم بنظر آمده است 5[
برهان).(

] اصل: نيارد.6[

] اصل: از همه.7[

] اصل: صامت.8[

».با زز بسيار«] در اصل 9[

» حمالن«تر است و رودكى باز هم در اشعار ديگر خود اند، ليكن متن صحيحضبط كرده» مالن«] در بعض نسخ 10[
و متاع.آورده و حمالن بضم اول مصدر حمل يحمل از باب ضرب و بمعنى حمل است يعنى بار كاال
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بينى بنزد او و نه عدوانداد بيابد ضعيف هم چو قوى زوى            جور نه

ريانبينى ع] كس از نعمتش نه1نعمت او گستريده بر همه گيتى            آنچه [

بسته گيتى از و بيابد راحت            خسته گيتى از و بيابد درمان

] عفو آن مبارك خسرو            حلقه تنگست هرچ دشت و بيابان2باز بر [
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پوزش [ب] پذيرد و گناه ببخشد            خشم نراند بعفو كوشد و غفران

آن ملك نيمروز و خسرو پيروز            دولت او يوز و دشمن آهوء ناالن

عمرو بن الّليث زنده گشت بدو باز            با حشم خويش و آن زمانه ايشان

رستم را نام اگر چه سخت بزرگست            زنده بدويست نام رستم دستان

رودكيا بر نورد مدح همه خلق            مدحت او گوى و مهر دولت بستان

] فهم خويش بسوهان3ورچ بكوشى بجهد خويش بگويى            ور چه كنى تيز [

] باز و هرچ جّنى و شيطان5] فريشته دارى            نيز پرى [4ور چه دو صد تابعه [

] فراز آر            آنك بگفتى چنانك گفتى نتوان6گفت ندانى سزاش و خير [

] چنانكه طاقت من بود            لفظ همه خوب و هم بمعنى آسان7اينك مدحى [

] و حّسان8جز بسزاوار مير گفت ندانم            ور چه جريرم بشعر و طائى [

مدح اميرى كه مدح زوست جهان را            زينت هم زوى و فّر و نزهت و سامان

]11] فصاحت سحبان [10] اما [9سخت شكوهم كه عجز من بنمايد            ور چه صريعم [

__________________________________________________

يعنى: هيچكس،- ] ظ: ايچ كس1[

] اصل: بارين، حاشيه مجله مهر: بارسن.2[

] اصل: تير.3[

] تابعه: بمعنى تابع و در اين مورد مصطلح بوده است.4[

] اصل: نيربرى.5[

] كذا ... خيز و فراز آر؟6[
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بوده و مصححى نادان آنرا (مديحى) كرده است.» مدحى«] در اصل 7[

.] طائى مراد (ابو تمام طائى) شاعر معروف عربست8[

شاعر عرب است.» صريع الغوانى«] ظاهرا از صريع مراد 9[

باشد.» ابا«] كذا و بايد 10[

] سحبان و آئل خطيب معروف عرب.11[
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ان] بر مدايح شاه2]            ور چه بود چيره [1بر دختى مدح عرجه كرد زمانى [

مدح همه خلق را كرانه پديدست            مدحت او را كرانه نّى و نه پايان

] و ماند حيران3نيست شگفتى كه رودكى بچنين جاى            خيره شود بى روان [

ور نه مرا بو عمر دل آور كردى            و آنگه دستورى گزيده عدنان

زهره كجا بودمى بمدح اميرى            كز پى او آفريد گيتى يزدان

] نبودى            و آنك نبود از امير مشرق فرمان4ورم ضعيفى و بى نديم [

] بدندان5خود بدويدى بسان پيك مّرتب            خدمت او را گرفته جامه [

دح رسولست عذر من برساند            تا بشناسد درست مير سخن دانم

عذر رهى خويش نا توانى و پيرى            كو بتن خويش از آن نيامد مهمان

دولت ميرم هميشه باد بر افزون            دولت اعداء او هميشه بنقصان

ببلندى            و آن معادى بزير ماهى پنهانسرش رسيده بماه بر 

]6تر ز جودى و بهالن [طلعت تا بنده تر ز طلعت خورشيد            نعمت پاينده

__________________________________________________
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شته. و معلوم نيست صحيح باشد (رك ولى ماخذ آن را ننو -] كذا؟ ... مجله مهر: برد چنين مدح و عرضه كرد زمانى1[
تعليقات).

] چيره بمعنى مسلط، رودكى گويد:2[

جوانى گذشت و چيره زبانى            طبعم گرفت نيز گرانى

زفان (؟)- ] ظ: زوان3[

بط شده ولى آقاى ] كذا ...؟ بى بديم (؟) بضم اول از بّد عربى بمعنى ال بدى و بيچارگى، و در مجله مهر (بى بريم) ض4[
آيد. و پيريم بنبودى هم تواند بود بمناسبت سه شعر بعد كه گويد: اند و (بى بر) درست بنظر نمىنفيسى سند نشان نداده

ناتوانى و پيرى. يعنى: اگر ضعيف و بيچاره يا پير نبودم و ديگر كه از طرف نصر بن احمد اجازت نبود خود بخدمت او 
شتافتم.مى

خامه؟- نامه- امه] كذا ... چ5[

و اين قصيده در ديوان قطران كه آميخته از شعر رودكى و چندين شاعر ديگر - با ثاء مثلثه» ثهالن«] كذا و المشهور 6[
از شعراى قرن چهارم و پنجم است ضبط شده و چند قصيده و قطعه ازين ديوان با متفرقاتى در طهران بنام رودكى بطبع 

ماند كه قصيده از رودكى است.ن جمله است و با ضبط اين تاريخ هيچگونه شكى نمىرسيده كه اين قصيده هم از آ
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و ما اين شعر بدان ياد كرديم تا هر كه اين شعر بخواند امير با جعفر را ديده باشد كه همه چنين بود كه وى كفتست، و اين 
مجلس امير خراسان و سادات، رودكى بخواندست، هيچكس يك بيت و يك معنى ازين كه درو گفته بود منكر شعر اندر 

نشد، اال همه بيك زبان گفتند كه اندرو هر چه مديح گوئى مقصر باشى كه مرد تمامست، چون شعر اينجا آوردند، ده هزار 
دگار آورده بود خلعت داد و عطا و باز گردانيد، و قّصه دراز دينار فرستاد رودكى را، و شراب دار امير خراسان را كه آن يا

كنم اندر حديث او كه كتاب دراز گردد كه فضايل او را خاصه از ميان بزرگان سيستان دو مجّلد چنين بايد، و هم گفته نمى
خويش اين قّصه ماكان و ] بلخى اندر رباعيات 1نيايد. اما از آن هر مهترى بر اختصار فصلى ياد كرده همى آيد، و صانع [

مير شهيد ياد كردست، چنانكه ياد كنيم:

]2(بيت [
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خان غم تو پست شده ويران باد            خان طربت هميشه آبادان باد

]4] كار تو با نيكان باد            تو مير شهيد و دشمنت ماكان باد [3همواره سرى [

اند، اما شرط ما اندرين كتاب پارسى است مگر جاى كه اندر ما نيم و پارسى يافته ر بسيار گفتهو شعراء تازى اندرو شع
نشود.

] فرستاد، باز 5باز امير بو جعفر پسران طاهر اصرم را محبوس كرد و محمد بن حمدون را و بو العباس عمير را بشكر [
محمد بن حمدون بخراسان شد بخدمت

__________________________________________________

] صانع صايغ؟ و اين شخص معلوم نشد كيست ...1[

] كذا ... و بايست رباعى بنويسد.2[

] ياء عالمت اضافه است، يعنى سر كار تو.3[

] از مصراع اخير پيداست كه اين رباعى بعد از مرگ احمد بن محمد گفته شده است. و شايد در مدح خلف بن احمد  4[
باشد، و يا بجاى مير شهيد، مير سعيد كه مراد امير نصر بن احمد باشد.گفته 

] در اصل مركز دوم بى نقطه است و در اين كتاب غالبا (بسكر يا بسكو) ضبط شده.5[

325کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

الفتح را سپهساالر كرد و كارها بر دست بو الفتح همى رفت، و بزرگ گشت و مردى جلد امير خراسان. امير بو جعفر، بو 
] دستورى خواست و بخراسان شد، و آنجا 1بود و با خر [د]، باز ابو الحسين طاهر بن محمد بن محمد بن ابى تميم [

بجايگاه باز گفته آيد انشاء اهللا و بسيار بر دست وى كارها بسيار رفت و خدمتها كرد امير خراسان را، و سببها بود او را كه 
] بسيار 2چيز عطا داد و نام وى بمردى اندر خراسان بزرگ گشت، و بدرگاه امير خراسان ببود و آنجا خلعت و ايجاب [

در يافت و معروف گشت و ز آنجا با بزرگى بسيستان باز آمد و امير با جعفر پذيره او باز شد و او را با مرتبه بزرگ بشهر ان
آورد، و شش ماه اينجا ببود و روز و شب بمجلس او بود و خلعتها داد و نيكوئيها كرد با او، باز بست او را داد و آنجا 
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شد و آنجا اهل علم بسيار بود و طاهر علم دوست بود و روز و شب بدان مشغول گشت و علما و فقهاء بست را روز و 
] تعّصب 3ر پيش او واو اندران سخن گفتى. باز ميان مردمان اوق [شب نزديك خويشتن داشتى و مناظره كردندى اند

شنگل و زاتورق افتاد اندر سنه احدى و اربعين، و بو الفتح آنجا شد و ايشان را از آن زجر كرد، باز بو الفتح را خالف 
امير بو جعفر، ] شد، و2افتاد بسبب تازى مندرك و عاصى شد و از شهر بيرون شد و بكركوى شد و ز آنجا بقوقه [

] آمد و آنجا مردم غوغا با او جمع شد، باز بو 3رزدانى را و سپاه را بطلب او فرستاد، و بو الفتح بازگشت و بجروادكن [
العباس را پسر طاهر بن محمد بن عمرو بن الّليث آنجا بيعت كردند، گفتند اين پادشاهى نيمروز را سزاوارتر از امير بو جعفر  

] هم اندر 3] بسكر [ادشا و پادشا زادست و امير بو جعفر پادشا زاده از جهت مادرست، و [مردمانكه پدر بر پدر پ
بيعت يكى شدند، و بو الفتح بسپاه ساالرى او بايستاد، و سپاه

__________________________________________________

عد او را گاهى ابو الحسن بن طاهر بن ابى على ] در نسب و نام اين مرد اختالفهاست، همين كتاب در صفحات ب1[
التميمى و گاهى ابو الحسين طاهر بن محمد بن محمد بن ابى تميم و گاهى طاهر بو على نوشته. عتبى و كامل كه عينا از 

) 47) طاهر بن الحسين، و پسر او را حسين بن طاهر بن الحسين، آورده، و گرديزى (ص 185ص 8عتبى نقل كرده (ج 
) پسر او را حسين بن طاهر نوشته. و تاريخ بخارا (نرشخى چاپ پاريس ص 50ا على بن طاهر التميمى و در صفحه (او ر 

) طاهر بن حسين ناميده.104

اندازه مفيد است.و اخبارى كه درين كتاب از اين مرد آمده در هيچ تاريخ باين تفصيل ديده نشد و بى

] كذا ...؟ ظ: ايجاب.2[

وده از سيستان.اى ب] ناحيه3[

326کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] فرار رسيده بودند بيارى 1جمع كرد و قصد قصبه كردند و بدر شهر آمدند، و حرب افتاد ميان دو سپاه، و تركان بست [
ى از پيش زره غارت كردند، و امير ابو امير بو جعفر، و پاى نداشت بو الفتح با ايشان، بهزيمت برفت، و جروادكن و بيشتر 

] كرد، و مردمان اوق سر از طاعت بكشيد 2جعفر، رزدانى را بر اثر او باوق فرستاد و او را اندر نيافت و باوق استقامت [
] جمع شدند و حرب كردند و بهزيمت شدند، ساالران ايشان را شانزده مرد آن روز بكشتند، باز امير ابو 3[ند] و برونج [
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جعفر احمد بن ابراهيم را باوق فرستاد و مردم آرام گرفتند با او، باز سليمان بن عوف از خراسان بنامه امير بو جعفر بيامد 
بامان او با سه هزار مرد و باز ناحيت اوق فرا او داد،

كشتن امير شهيد بو جعفر رحمه اهللا

] عبد اهللا بن محمد بن 4عفر بروى كرده بود، تدبير كرد بر [باز رزدانى كه غالم وى بوده بود و چندان نيكويى امير بو ج
اسماعيل و بر بو العباس بن طاهر بن عمرو [و] بر ابراهيم سرخ و گروهى از چاكران خاصه وى، و او را اندر مجلس 

بيع ] اندر بكشتند، و بيت المال غارت كردند و كشتن وى شب سه شنبه بود دو شب گذشته از ر 5شراب بكوشه حلفى [
] كرده بود، او را 7] آنجا اسبان بخويد [6االول سنه اثنى و خمسين و ثلثمائه، و امير خلف آن شب رفته بود بدوشابكه [

جستند نيافتند. چون خبر كشتن پدر

__________________________________________________

) با برادران وى بر 318بدايت حال نصر بن احمد سنه (اند كه در ] تركان بست از اتباع قراتكين و غالمان سامانيان1[
ص 8خالف نصر يكى شده و از بلخ ببست آمد و در آنجا بماند تا بمرد و نعش او را باسپيجاب حمل كردند (كامل ج 

) و سپس بايتوز نامى ترك بر آنها رياست يافت و آنان را تركان بايتوزى گويند و بدست سبكتكين برافتادند.66

بمعنى: اقامت.] 2[

كه محلى بوده در نواحى زرنگ.» ببرونج«] ظاهرا 3[

يعنى آنها را با خود همدست ساخت.- ] تدبير كرد بر فالن و بر فالن4[

و جاى ديگر هم كوشك را كوشه آورده است.-] ظ يعنى: بكوشك خلفى5[

اى است.و ظاهرا دوشاب نام مزرعه» بدوشاب كه«] كذا ... و شايد 6[

با واو معدوله بر وزن كيد علف نورسته و زراعت تازه است يعنى اسپان خود را بخصيل بسته بود.-ويد] خ7[

327کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] كه والى بست بود و مكجول او را بنواخت و دل گرم كرد، و  1بوى رسيد دواسبه ز آنجا ببست شد بنزديك مكجول [
خون پدرت بيارى ايزد تعالى باز آرم و ترا بدار الملك بنشانم، و بجاى بزرگوار فرود آورد، و نزل بسيار فرستاد، و  گفتا
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گروهى غالمان پدر او بر پى او آنجا شدند، و كارش محكم شد، دگر روز كشتن امير بو جعفر، بو حفص محمد ابن عمرو 
جمع كرد و هزار سوار گزيده با امير خلف بسيستان فرستاد، و هيچكسى را بامارت بنشاندند بقلعه ارك، باز مكجول سپاه

را بسيستان خبر نبود تا امير خلف بهارون فرود آمد، چون با حفص خبر شنيد اندر وقت بهزيمت بخراسان شد، پنجاه روز 
طبه كردند روز يكشنبه پنج بود زان روز كه امير بو جعفر كشته شد تا امير خلف اندر شهر آمد و بامارت نشست، و او را خ

روز گذشته از جمادى األولى سنه اثنى و خمسين و ثلثمائه، و با يوسف با سعيد مدركى را خلعت داد و سپاه ساالر كرد و 
نام وى محمد بن يعقوب بود روز يكشنبه دو شب گذشته از رجب اندرين سال، و تابوت بو الفتح از نيشابور بياوردند اندر 

] طاهر بن ابى على التميمى از بست 2به شش روز گذشته از رجب هم بدين تاريخ، و امير بو الحسن ابن [شهر روز پنجشن
بفراه آمد كه آن ناحيت برسم او بود، و آنجا مردم بسيار با او جمع شد و شهر آمد، امير خلف پذيره او بيرون شد و يك 

با من شريكى [و] او را بقصر يعقوبى فرود آورد.ديگر را در كنار گرفتند و امير خلف گفت تو اندرين مملكت 

آمدن امير طاهر بو على اندر شهر سيستان

ه ذى القعده هم  و مادر طاهر بو على عايشه بنت محمد بن ابى الحسين بن على بن الّليث بود و روز دوشنبه در آمد غّر
] قاضى خليل 3ش ماه خطبه چنين كردندى [اندرين سال، باز چون شش ماه بگذشت فتنه اندر شهر بر خاست و اندرين ش
بن احمد بر منبر: اللهم اصلح االميرين ابا احمد و ابى الحسين، باز نگرنوسك

__________________________________________________

] بكحول، هم خوانده ميشود.1[

است.» بو الحسين طاهر بن ابى على«] كذا ... و صحيح 2[

».كردىچنين«] ظاهرا 3[

328کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بهزيمت بيرون آمد و 1با مردمان خويش اندر شب بدر قصر يعقوبى آمد و مردم عام، و امير طاهر بو على از كوشه [
] بسوختند، باز امير 2بكوى كوشه فرود آمد، تا مردم برو جمع شد و حرب سمك و صدق كردند دگر روز، آخر سراسته [

ام، اما گفتم تا اين كارها كه آن محنت بيش آمد نذرى كردهخلف گفت كه من سوى حّج همى خواهم رفت كه مرا آن شب  
] قصاص 3استقامت گيرد. پس سيستان بجمله بامير طاهر بو على اسپرد، و بفرمود كه هر چه بدست آيد زان خونيان [

ه جمادى األولى سنه ثلث و خمسين و ثلثمائه سوى بيت اهللا الحرام، و امير طاهر بو  على، با همى كن. و خود برفت غّر
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يوسف محمد بن يعقوب المدركى [را] بند كرد روز دوشنبه دوازده روز گذشته از شهر اهللا المبارك سنه ست و خمسين و 
ثلثمائه، باز بفرمود تا او را بكشتند شب نوروز چهار روز گذشته از ربيع اآلخر سنه سبع و خمسين و ثلثمائه. و امير طاهر 

سخى و عادل و نيكو خصال و سيستان برو آرام گرفت از بس عدل و انصاف كه بر بو على مردى عالم و كارى بود و 
] ستدى و امير بو جعفر هم اين عادت داشت، 4رعّيت خاص و عام و لشگرى بود اندر عهد او، [و] خراج درمى درمى [

] 7مه بدست كرد [] او را ه6] مشغول بودى، طاهر هم بر عادت و سيرت او رفت و قاتالن [5و شب و روز بخوردن [
] امير طاهر گويم قصه دراز گردد، اما يك حكايت ياد  8و بكشت، و برين حال همى بود، و اگر سير مّروت و عّيارى [

] بخراسان شد [ند] بدرگاه امير خراسان، و طاهر از9كنم. بروزگار امير بو جعفر، طاهر بو على و محمد حمدون بحشم [

__________________________________________________

] كوشه بمعنى كوشك.1[

بازارى يا محلى بوده است؟- پيراسته-] ظ: بيراسته2[

] مراد كشندگان امير بو جعفر پدر خلف است.3[

) هم اين اصالح ذكر شده است بآنجا رجوع شود.30] در صفحه (4[

خى واليات ايران در مورد شراب خوردن تنها بلفظ ] مراد از خوردن در اينجا خوردن شرابست، چنانكه امروز هم در بر 5[
خورم!اگر قزوينى گويد: ميخورم، يعنى مى- خوردن اكتفا ميكنند

] در متن قاتل در سطر آخر است و (آن) در سر سطر ديگر و از يك ديگر مجزى نوشته شده است.6[

يعنى بدست آورد.-] بدست كرد7[

و جوانمردى است.] عيارى اينجا مراد چاالكى و رشادت 8[

] بحشم: ظاهرا يعنى در ضمن حشم، و حشم گروهى از مردم است كه براى جنگ در موكب پادشاهان جمع ميشدند و 9[
بخشم هم تواند بود.

329کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:
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] سيستان ايشان را بود، و ايشان از تخم رستم 1عمرويان بود، و محمد حمدون نبيره مرزبان بود كه بروزگار جاهلّيت [
دستان بودند. چون بدرگاه امير خراسان شدند هر روز بسالم رفتندى و دو سوار تمام بودند چنانكه هر يكى بر هزار سوار 

] آن روز از بزرگان حشم امير2نهاده بودند، روزى بريگستان بخارا همى گوى زدند، و دوازده هزار بر نشسته بود [
خراسان، و طاهر و محمد حمدون عبد اهللا هر دو ايستاده همى نظاره كردند، امير خراسان حاجبى را فرمان داد كه روميركان 

] و گوى زدند 3سجزى را گوى تا گوى زنند، حاجب فرا رفت و گفت، ايشان خدمت كردند و اسب پاشنه بر نهادند [
بود عرب را بدرگاه امير خراسان، بانگ برآورد بپارسى گفت: آباد باد چنانك از ان دوازده هزار گوى ببردند، سپهساالرى

آن شهر كه مردم چنين خيزد و پرورد! محمد بن حمدون گفت:

] نباشد كه اندر پيش سواران ملك نيمروز بميدان اندر شويم! امير خراسان 4كمينه سواران آن شهر مائيم، و ما را يارگى [
] 5اندازه داد، و فتيك خادم را آن روز طاهر بو على را بخشيد [واخت و خلعت و مال بىرا آن خوش آمد و هر دو را بن

و فتيك آن خادم بود كه او را دويست غالم ترك دون ديگر چيزها بود، و كار طاهر آنجا باال گرفت تا او را امير خراسان 
] و6بسپاه ساالرى بحرب ماكان فرستاد [

__________________________________________________

] جاهليت مراد زمان قبل از اسالم است.1[

] يعنى دوازده هزار سوار بود، چه (بر نشسته) با معنى فاعلى بمعنى سوار است.2[

] اسب پاشنه نهادن ظ: يعنى نعل بستن ولى چنين معنى در لغات ديده نشد. در برهان پاشنگ و پاژنگ را نوعى پاى 3[
ن آنرا بوزن آهنگ ضبط كرده. و هم محتمل است پاشنه نهادن اسب در اينجا مراد پاى افزارى بوده كه افزار ميداند ليك

اند براى گوى زدن كه از زخم گوى و چوگان ايمن باشد؟ و از همه مناسبتر: اسب انداختن و بستهبدست و پاى اسب مى
تاختن بنظر ميرسد.

] يعنى، يارائى و جسارت.4[

بطاهر بو على بخشيد. و خادم آنست كه خواجه گويند.] يعنى فتيك را5[

] آنچه در تواريخ تصريح شده است امير خراسان (نصر بن احمد سامانى) دو بار بيش در گرگان با ماكان جنگ نكرده 6[
بساالرى احمد بن محمد 328بساالرى محمد بن عبيد اهللا بلعمى و سيمجور، و بار ديگر در 310است، اول در سنه 
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حتاج چغانى، و در هيچيك ذكرى از طاهر بو على نيست، و ممكن است جز اين دو واقعه باز هم جنگى بين سپاه م
خراسان و ماكان در خراسان شده و از تواريخ محو گرديده باشد

330کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و عبد اهللا فرغانى را زير دست او، و آنجا شدند و حرب كردند و ماكان بهزيمت شد و گرگان غارت  ] را 1اميرك طوسى [
كردند [و] امير طاهر بميدان ماكان شد و خيمه بزد و كسى را نگذاشت كه اندر سراى او غارت كرد، [و] كمترى مالها 

] غالمان و سراى زنان او همى داد 2اند و اجراهاء [هزار مركب تازى و هزار استر بردعى بر آخور او بود، و خادمى را بخو 
بزيادت از آنكه ماكان داده بود.

ماكان بطبرستان شد، و زانجا بتركستان شد، و سوار جمع كرد و بتاختن شبيخون آورد و گرگان بگرفت، و سپاه طاهر را 
اب بود و ] فتيك خادم و بو3خبر نبود، و اميرك طوسى و عبد اهللا فرغانى و سپاه طاهر [ الحسن كاشنى كه حاجب الحّج

] امير خراسان داده بود، سپاه و بنه طاهر بر گرفتند و برفتند.] [كه4سپاه و كمر [

طاهر حرب كرد و بايستاد با سوارى چند [و] گرفتار شد و طاهر را و يارانرا بقفصهاء آهنين اندر كرد ماكان، و دو سال 
خبر نبودآنجا ببند ماكان بماند، و ماكان را

__________________________________________________

اند بمورخ اجازه ثبت آنها را [ ()] زيرا رسم دول بزرگ خاصه در قديم آن بوده كه جنگهائى را كه در آن فتحى نكرده
يكى از شجاعان زمانه و و ما كان كاكى هم با اينكه -اند و بنابر اين در تاريخ سامانيه چيزى ازين بابت نيستنميداده

امراى بزرگ عصر خود بوده و در اشعار فارسى نام او بشجاعت و زور برده شده و مدت نوزده سال موجد حادثات بزرگ 
تاريخى خاص از او و اقوام او مانند و هسودان اول و مرداويح و اسفار و غيرهم تدوين نيافته است و احوال -شده است

پس عجبى نيست اگر اين واقعه كه در اين تاريخ پرده از خسار - تاريخ ديگران بدست ميآيدآنان اينجا و آنجا در ضمن
آن برداشته شده در ساير تواريخ فراموش شده باشد.

] اين اميرك طوسى همنام يا هم لقب كسى است كه مشوق فردوسى در نظم شاهنامه بوده و در حبس سبكتكين با ابو 1[
ك تعليقات).على سيمجور فرمان يافته (ر 
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] اجرا كه در بعض نسخ اجرى مينويسند، بمعنى ماهيانه و مستمرى است كه روز بروز يا نوبت بنوبت باستمرار بسپاه و  2[
كسان داده شود.

زايد است و تقليد عبارت سطر باالست.» سپاه طاهر«] ظ: لفظ 3[

سواى سپاه طاهر سپاه ديگرى امير خراسان بحاجب يعنى » و سپاه ديگر كه امير خراسان داده بود«] كذا ... و ظاهرا 4[
اب داده بود. الحّج

331کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] من طاهر را بديدى تا خدمتى كردمى بدان نيكوئى كه او كرد.1كه طاهرست اندر بند، و همه روز ماكان متأّسف بود كه [

اندر شد، طاهر را بديد بشناخت، دوان پيش ماكان شد كه طاهر اندر بند توست. ماكان بنفس تا روزى آن خادم بدان زندان
خويش بزندان شد و طاهر را زمين بوسه كرد و خالص كرد و عذر خواست اندر ندانستن، و بياورد او را بجاى خويش 

د كنيزك و بيست هزار دينار و صد بنشاند، و خود بخدمت او بايستاد، تا بسيار جهد كرد تا بنشست، و صد غالم و ص
] و پادشاهان را 2هزار درم فرستاد [طاهر را]، و كوشكى بيار است از بهر او، و ستوران و مركبان نيكو چنانكه ماكان [

باشد بفرستاد، و يك ماه شب و روز مهمان داشت، پس وزير خويش را نزديك او فرستاد كه خواهى تو مير باش تا من 
] اندر همه كارها، طاهر گفت نيكو گويد اما اگر اين 3ر نه تو سپهساالر تا من بگويم كه مير االنارى ترا [سپهساالر، و اگ

] حرم و اسباب وى كردم تا مكافات آن باشد، من آن از آن كردم كه 5] براى آن همى كند كه من بر آستاى [4همى [
ان [ ن رسيدند همان كردند، اين عادتى بود كه من از نياكان ] من همه جهان بگرفتند، هر جا كه بسراى آزاد مردا6جّد

خويش نگاه داشتم، او مرا سپاه ساالر نبايد كرد و نه امير كه من مردى دشمن اويم و چاكر امير خراسان، او را بگوى كه 
من ترا بحرب ئى اعتماد مكن، خاصه بر دشمن، من پرورده نعمت امير خراسانم و از سيستانم، و اگرپروردهبر هر كه نه

] نكردمى، پس ماكان گفت فرمان تراست، گفت8] فرستادمى و هيچ محابا [7اندر بيافتمى بدرگاه [

__________________________________________________

] اصل: ماكان كه من، و ظ: كاش كى من.1[

] ظ: ملوكان.2[

تر است.] كذا ... ظ: مير االمرائى3[
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يكى از آن دو زايد است.-ا همى بعدي» همى«] اين 4[

در تاريخ بيهقى هم بهمين معنى آمده است.» بر آستاى«در برابر ... اين تركيب يعنى -] يعنى در حق5[

ها در اين كتاب بسيار ديده شده است.] جدان جمع فارسى جد است و اين جمع6[

يعنى بپايتخت و در خانه.- ] بدرگاه7[

مال اليه (المنجد) و امروز مالحظه و مراعات گويند.-اختصه دون سواه-حباء، الرجل: نصره] حابى محاباة و 8[

332کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]، و مالى بسيار بفرستاد، همه 1مرا دستورى ده تا بروم، اما يك ماه بياسايم، ماكان باز سازى نو فرا گرفت راه را [
] پس ماكان مردى بفرستاد آن مال همه 2فت. پس پيغام فرستاد كه مردى كارى بايد مرا تا بدين مالها كد خدائى كنم [بپذير 

ام بروم بيارم، تو بدان كدخداى سپرد، و خود ديگر روز بر نشست و آن كدخداى را گفت من بدين دشتها اندر چيزى نهاده
] و ركاب دارى و استرى، و قدرى خوردنى بر  3بمانم، برفت با جنيبتى [انديشه اين شغلها دار كه باشد كه يك دو روز 

گرفت، و راه خراسان گرفت، هيچكسى را خبر نبود تا بيك منزل بخارا رسيد، سوى امير خراسان نامه نبشت و خبر كرد، 
] بايستاد تا بزرگان و 4دگر روز امير خراسان سپاه بر نشاند و خود تا يك فرسنگ باستقبال او باز شد، و بر يكى باال [

سرهنگان پذيره همى شدند، ميديد، پس فتيك خادم و بو الحسن كاشنى آمدند با غالمى پانصد آراسته با كمرها و سالح 
] و فتيك خادم امير طاهر را  5تمام و پذيره او همى رفتند، امير خراسان گفت كدخدائى اينست كه بو الحسن كاشنى [

] همى ستدند و لشگر او نگاه داشتند و غالم خريدند و ستور و مركبان، تا امروز اندر 7ى [] بيستگان6اند، كى [كرده
ل نيست كه طاهر بن بو على راست كه از بند رسته، و آن مردى كه كرده بود ازو پسند كرد از   خراسان هيچكسى را آن تجّم

گفتار و كردار و چيز

__________________________________________________

يعنى باز براى حركت او بتدارك و تهيه تازه شروع كرد. و جاى افسوس است كه بايد - ها] سازى نو فرا گرفت راه1[
زبانان بعربى ترجمه كرد!جمالت تمام پارسى را براى فهم عامه فارسى

».كند«] ظاهرا 2[

نگاه دارند و اسب يدك را هم گويند.] جنيبة بفتح اول و كسر ثانى اشتر يدك را گويند كه در پهلوى سوار 3[
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] باال، بمعنى بلندى و مكان مرتفعى از زمين، چنانكه فردوسى گويد:4[

از ايوان بشبگير برخاستى            وزان تند باال مرا خواستى

نقطه نگذاشته است.و در آن دو نوبت مركز نون را نوشته ليكن » كاشنى«نوشته و اينجا » كاشى«] در متن دو نوبت 5[

] كى، بجاى كه در امالء قديم معمول بوده است.6[

] بيستگانى، مواجب.7[

333کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

نپذيرفتن از ماكان.

كه او را زنده و سلطان محمود سبكتكين اندر مجلس خويش اين حكايت از امير طاهر بو على برگرفتى و گفتى مرا بايستى  
بديدى.

پس امير خراسان او را خلعتهاء نيكو بداد، و زانجا نامه كرد نزديك امير با جعفر تا فراه او را داد و آنجا بود تا اين حالها 
افتاد، پس اميرى سيستان يافت و روزگار خوش خورد و با مردمان نيكوئى كرد و نام نيكو ازو بماند و تا جهان باشد 

چون كار سيستان برو قرار گرفت اندر سنه سبع و خمسين و ثلثمائه لشگر كشيد و ببست شد، تركان از ميگويند. باز
بست بهزيمت برفتند و بست خالى بگذاشتند، و امير طاهر اندر بست شد بى هيچ حربى و كشتنى و او را خطبه كردند، و 

ايشان غافل بودند، گروهى از پيادگان سجزى بكشتند، ] تاختن آورد و1چند گاه آنجا ببود و هيچ خبر نداشت تا يوزتمر [
بارس ديلم را كه سپهساالر وى بود و بو الحسن  -و طاهر بازگشت بسيستان آمد، و همه بزرگان خويش را بند بر نهاد

اب بود و ناصر بن منصور را كه رئيس لشكر بود و محمد عزيز را و احمد عزيز را و احمد ب ن كاشنى را كه حاجب الحّج
و گفت شما بحرب اندر يارى - و اين اندر سنه ثمان و خمسين و ثلثمائه بود- ابراهيم و محمد ابن صالح السيارى را

] بن منصور2نكرديد، تا اين بود امير خلف از حج باز آمد، بنزديك بو حمد [

__________________________________________________

تاريخ بنظر نرسيده ليكن بايتوز نامى بوده است از تركان كه در همين اوان در بست با ] كذا ... و چنين نامى در آن1[
توز طغان نام ترك نزاع داشته و بست را از طغان بغصب و مكابره گرفته و طغان بامير سبكتكين التجا برده و سبكتكين باى

و الفتح على بن محمد البستى كاتب و شاعر را از بست بتاخته و طغان را بحكومت نشانده .. الخ (تاريخ عتبى) و اب
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معروف كاتب اين بايتوز بوده و درين جنگها بخدمت سبكتكين افتاده و در زمان محمود سبكتكين نيز در خدمت بوده و 
).227ص 8ضبط كرده است، (ج » بابى تور«باالخره در تركستان وفات يافته است، و كامل ابن اثير چاپ مصر ويرا 

مصحف نوح بن منصور و غلط است، چه همه تواريخ مينويسند كه خلف از حج باز آمد و او را بسيستان راه ] بو حمد 2[
ندادند او بخدمت ابو صالح منصور بن نوح سامانى التجا برد و بمدد وى بسيستان برگشت.

334کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] و سپاه داد و بيامد بسيستان، و امير طاهر چون خبر بشنيد 1و امير خراسان او را خلعت [ببخارا،- امير خراسان- شد
] شد و امير خلف روز يكشنبه يازده روز  2عهد را كه كرده بود و سوگندان خورده را، از شهر بيرون شد و برفت و بسفزار [

آمد، و دگر روز اندر شهر آمد و او را خطبه  ] محمد ليث فرود3گذشته از رجب سنه ثمان و خمسين و ثلثمائه بكده [
كرد [ند] و بدار الملك بنشست، باز امير طاهر بو على باز آمد ساخته و بمتكران (كذا) و حرب كردند و امير خلف 

] و آنجا ببود تا روز آدينه دو شب مانده از شعبان سنه ثمان و خمسين و ثلثمائه. [و] امير 4بهزيمت برفت ببست شد [
وفات امير -الحسين بن طاهر- بو على فرمان يافت و امير حسين بپادشاهى نشست، و كنيت حسين ابو احمد بودطاهر

]، و امير حسين بفراه بود و مرگى 5طاهر شب يكشنبه بود ده روز مانده از ذى القعده سنه تسع و خمسين و ثلثمائه [
ازه [ امد. چون] شد و حسين بي6طاهر آشكاره نكردند، تا بتاختن جّم

__________________________________________________

] در اصل نسخه، طلعت و سپاه ...1[

) مينويسد كه طاهر خلف را بسيستان راه نداد و خلف از بخارا مدد گرفت و چون طاهر آنرا 185ص 8] كامل (ج 2[
را ابن اثير عينا با اختصارى از تاريخ عتبى گرفته جنگ سيستان را خالى كرد و به اسفزار رفت و اين اخبار حس كرد بى

آورده و چون بحج رفتن خلف 358ذكر كرده است. و اين تاريخ آنرا در 354است و تاريخ عتبى اين وقعت را در سنه 
يعنى يك يا دو سال بعد 355يا 354ذكر شده مراجعتش از حّج بايستى قاعدة در 353در اين تاريخ و تاريخ كامل در 

تر بنظر ميرسد.باشد نه پنج سال بعد و ظاهرا قول عتبى صحيح

اند.خوتاى ميگفته] كده بمعنى قلعه و عمارت است و اصل آن در پهلوى كتك بوده و كدخداى را كتك3[

] تاريخ عتبى مينويسد كه امير خلف ببادغيس گريخت: فانحاز طاهر حين احس بالمدد و كثرة المدد الى اسفزار حتى قر4[
خلف قراره و صرف اعوانه و انصاره ثم كر عليه كرة اجلته عن داره و طرحته الى بادغيس فيمن نادى بشعاره.
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] دو سطر باال گفت كه خلف ببست ببود تا ثمان و خمسين كه طاهر وفات كرد .. و اينجا مرگ طاهر را در تسع و 5[
م و مؤخر شده باشد و يا هر دو يكى باشد.خمسين يعنى يك سال بعد ذكر ميكند و بايد اين دو تاريخ مقد

جمز يجمز فهو جماز-يعنى جمازه رفت و جمازه بتشديد ميم بمعنى تند رواست-] جمازه شد6[

335کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

كرد و بيامد چون بهسستن (كذا) برسيد، حسين با سپاه امير خلف بدانست كه طاهر رفت و حسين بنشست، سپاه جمع
بيرون شد و آنجا حربى سخت بكردند و ظفر امير خلف را بود.

(باز آمدن امير خلف و گرفتن سيستان)

و فتحى بزرگوار بيافت، و بارس ديلم و احمد بو الفتح و بو محمد بو االظهر و بزرگان سپاه حسين همه آن روز كشته 
ر خلف اندر شهر آمد روز پنجشنبه سه روز گذشته از جمادى االخر سنه ستين و ثلثمائه، و اولياء طاهر و آن شدند، و امي

حسين را همه بگرفت و بكشت و مال ايشان برگرفت، و در پارس غارت كرد و ويران كرد، و محمد غالب را از اوق و 
نان كرد كه هيچ حسينى اندر سيستان نماند، تا بخراسان بزرگان را همه بياورد و بريگ فرستاد و مالهاشان بر گرفت و چ

] و كارها مستقيم گشت، و هيچكس را خبر 2] بداشن كرد [1رفتند و يا بغربت، يا بكشت ايشان را، و نشست خويش [
ته ] بيامد بلب هيرمند و آب سيل آمده بود، سپاه اندر آب بگذاشت روز آدينه شش روز گذش3نبود تا امير حسين از كه [

از شعبان سنه احدى و ستين و ثلثمائه.

هزيمت كردن امير خلف

__________________________________________________

[ ()] و اختصاص بمرد و مركب خاصى ندارد و در لغت عرب بهر تند روى جماز گويند ليكن در اينجا مراد كسى است كه 
بشترهاى سوارى در حدود سيستان و قاينات جمازه ميگويند. و بجاى جمازه با مركبى بسرعت رفته و خبرى برساند و امروز

استعمال كرده است.» مجمز«بيهقى 

] نشست خويش، مراد نشستن گاه و مقر خويش است.1[
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] داشن محلى بوده است بيرون شارستان زرنگ و ظاهرا از محالت ربض بوده.2[

است بوده و شايد مقصود همان  » كهه«كه معرب » قوهه«جائى بنام ] كه، با كاف، مخفف كوه است و در سيستان 3[
كوهه باشد و در اصل نسخه اين كلمه معرب نوشته شده است.

336کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و آن روز خطبه ] رفت، و حسين اندر شهر آمد و بمسجد آدينه شد و نماز كرد 1و امير خلف بهزيمت شد و بجوين [
] و برا مهر آباد (؟) فرود آمد، 2برو كردند، چون هفت روز بگذشت حسين سپاه جمع كرد و بيرون شد و برره بگذاشت [

و بر حسين لشگر انبوه بود و چهار پيل داشت، چون امير خلف خبر حسين بشنيد، و بر امير خلف سوار و پياده نحوسه 
شارستان او را در نگذاشتند، امير خلف بداشن شد فرود آمد، و حسين بيامد و بر هزار مرد بود، بدر شهر شد و مردمان

حصار شد و درهاء حصار ببستند، و فتنه ميان سمك و صدق برخاست، و عبد اهللا صابونى درهاء حصار بخشت برآورد، 
پنج روز مانده بود از شعبان سنه احدى و ستين و ثلثمائه.

كه بگذار تا حسين طاهر و عبد اهللا صابونى از - ]3از نوح بن منصور [- سوى امير خلفپس نامه امير خراسان رسيد 
ام، تا كه را واجب كند كه سيستان بدارد. امير حصار فرود آيند و نزديك من آيند تا من سخن ايشان بشنوم، و آن تو شنيده
ل سنه اثنى و خلف فرمان را پيش رفت، و ايشان را بگذار [د] تا از حصار فرود آمدند ر  وز آدينه ده روز رفته از ربيع االّو

ستين و ثلثمائه، و ببخارا شدند و امير خراسان را پذيرشها كردند بمالهاء بزرگ، و عبد اهللا صابونى آنجا بايستاد، و حسين 
تا شب، و ] شد پذيره او، و آنجا حربى صعب كردند4طاهر را لشگر داد و امير خراسان، امير خلف چون بشنيد بگوين [

از هر دو گروه مردم بسيار كشته شد روز آدينه چهارم از محّرم سنه تسع و ستين و

__________________________________________________

] اين جوين چنانكه سابقا هم اشارت شده غير از جوين خراسان است و از رساتيق سيستان بوده است.1[

يعنى سپاه را از (پيش زره) يا از حدود زره بگذرانيد.»زره بگذاشت«] كذا، و ظاهرا 2[

366و بقول ابن اثير در 365) در سنه 47و بايد منصور بن نوح باشد، چه منصور بن نوح بقول كرديزى (ص - ] كذا3[
زنده بوده. بعالوه كامل و غيره نيز آن واقعات را صريحا بزمان منصور نسبت61-62وفات يافته است و در سال 

).185ص 8ميدهند، كامل: (ج 
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] اين همان جوين است كه در اول اين فصل ذكر آن رفت و بدين قاعده بايستى با كاف فارسى خوانده شود.4[

337کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] وى، 2د آمد و لشگر خراسان بر []، باز بشهر آمد امير خلف و بر حصار شد، و امير حسين بدر فارس فرو 1ثلثمائه [
و در طعام و شارستان امير خلف داشت، روز سه شنبه هفتم صفر حصار محكم گرفت و منجنيقها و مردان بر كار كرد سه 

سال.

گرفتن امير خلف حصار و آغاز حرب با سپاه خراسان

مه اينجا آمدند بفرمان امير خراسان [و] هر روز تا هر چه اندر خراسان امير بود يا سپهساالر بود و اندر ما وراء النهر، ه
آوردى و همى كشتى، [و] پنجاه سوار از آن او از يك سو لشگرى نو آمدى، و امير خلف هر روز و هر شب تاختن همى

] سپاه خراسان اندر آمدندى و غارت كردندى و بكشتندى و بديگر سو بيرون شدندى [و] تا حسين طاهر تاختن [ى
ن باز بر حصار شدندى، تا همه بزرگان خراسان اينجا هالك شدند، و از امير خلف عاجز آمدند، و حسين آوردى ايشا

طاهر همى خنديدى و شادى كردى از مردى لشگر خلف، تا آمدن امير بو الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور بود 
ن بيامد و نامه و پيغامهاء امير خراسان بداد، ] و نامهاء امير خراسان بنزديك امير خلف، چون امير ابو الحس3بناظرى [

امير خلف از حصار فرود آمد و بحصار طاق شد روز پنجشنبه نهم شعبان سنه اثنى و سبعين و ثلثمائه، پس بو الحسن 
سيمجور نزديك امير خلف اندر سّر پيغام كرد كه امير خراسان اندر حديث تو عاجز ماند، و همه امرا و بزرگان خراسان 

نجا بر دست تو هالك گشتند، اكنون مرا فرستاد، ز آنچه داند [از] دوستى ميان من و آن تو، چيزى مكن تا من باز گردم اي
]و خط حسين طاهر بستانم و لشكر بازگردانم، آنگاه تو به دانس [ى

__________________________________________________

) لشگر گرفته 369حسين طاهر مدتى ببخارا متوقف بوده و در عهد نوح بن منصور (آيد كه ] از ساير تواريخ هم بر مى1[
و بحرب خلف آمده است و بقول صاحب تاريخ عتبى اين لشكركشى سامانيان بسيستان بنام حمايت از حسين طاهر و 

كردند.مقاومتهاى هفت ساله امير خلف مقدمه ضعف سامانيان شد و ديگران خاصه خانان ترك بآن دولت طمع

] ظ: بر معنى (با) نه بمعنى (همراه).2[

ها، و در تواريخ مينويسند كه چون لشگر خراسان از حصار سيستان يعنى بتفتيش و نظارت و آوردن نامه- ] بناظرى3[
.عاجز ماندند ابو الحسن سيمجور مأمور سيستان شد و كارها را باستادى و ساختن در سّر با امير خلف باصالح باز آورد
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338کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] فرود آمد، و رسوالن در ميانه كردند تا بر امير خلف 2]. امير خلف بطاق شد و بو الحسن بكوشه ديد [1بر حسين [
راج آن بر تو.] كه تو بطاق همى باش و ضياع ترا، و حسين شهر و ديگر نواحى ميدارد، و در طعام و خ3فرو نهادند [

تا او كارها تمام كرد باقى شعبان و رمضان و - برين صلح بكردند و حسين اندر حصار شد و بنشست، و امير بو الحسن
ه ال و ذى القعده تا هفدهم ذى الحّج اينجا بماند، پس خطهاء مشايخ و آن حسين بستد كه: سپاه ساالر اينجا آمد و -شّو

ار من تمام گشت. و خود برفت.شهر و حصار بستد و بمن سپرد و ك

ه سنه اثنى و سبعين و ثلثمائه و هر روز حرب آغاز   امير خلف با سپاه آمد و بداشن فرود آمد هفت روز باقى از ذى الحّج
كردند و در پارس حسين داشت و شارستان، پس آخر محّرم سنه ثلث امير خلف در پارس بستد و حسين و مردمان در 

] نگذاشته بود و سپاه وى 4] مردم انبوه بود، و امير خلف اندر حصار هيچ علفه [و [با وىپارس اندر حصار شدند،
] اندر6]، االّ حصارى بود خالى از همه چيزى، و االّ فرشى دست فرو كرده بودند [5[

__________________________________________________

)2ح 337با حسين. (رك ص ] بر بمعنى: (با) يعنى آنگاه تو بهتر دانى 1[

] ريد هم خوانده ميشود، زيد (؟) و معلومست نام قصرى بوده و كوشه چنانكه قبال هم اشاره شد بمعنى (كوشك) است 2[
باشد.» كوشك زيد«و شايد هم 

] بر بمعنى (با) و فرو نهادند، يعنى با خلف پيمان فرو نهادند و عهد بستند.3[

جمع علف گرفته بمعنى اعم يعنى آذوقه و علف دواب و غيره و اين جمع در قاموس فيروز ] ظاهرا علفه را در اينجا4[
آبادى و اساس البالغه زمخشرى و المنجد ديده نشد و معلوم شد تصرف فارسى در آن شده و قبال هم در اين كتاب آمده 

است.

] يعنى خلف و سپاه وى هيچ علف در آن حصار باقى نگذاشته بودند.5[

] فرشى دست، ظ: دستى فرش، يعنى فقط مختصر فرشى در صفه ارگ فروگذاشته بودند و شايد گمان شود كه لفظ 6[
دويست خانه «اند چنانكه بيهقى گويد مربوط بفرش نيست زيرا آن زمان فرش را بيشتر تخت يا تخته يا خانه ميگفته» دست«
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ليكن اطالق دست بر فرش غلط نيست چه دست بمعنى ) 425بيهقى چاپ تهران (ص » قالى و دويست خانه محفورى
اند و اهللا اعلم.مسند است و چيزى كه بگسترانند چنانكه سفره شطرنج را هم دست ميگفته

339کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ه قلعه ارك، االّ هيچ چيز ديگر گذاشته نبود بعمد را، كه دانست كه حسين ب ر حصار خواهد آمد. پس قحط افتاد اندر صّف
] كرد تا هيچ كسى اندر حصار طعامى نيارد برد، و سپاه پيرامون ربط فرو گرفت 1حصار، و امير خلف بلب پارگين ربطى [

] بمردند، و حسين از سبكتكين مدد 2تا خروارى گندم بدويست و چهل دينار شد بر آنجا، و مردمان بيشترى از گرسنه [
] بيارى حسين، امير خلف كس فرستاد و دينار داد بسيار، و  3و چيز همى پذيرفت، و سبكتكين بيامد تا خان [ميخواست 

] بود بازگشت بسوى بست شد [و] برادر 5] ... و سبكتكين مردى كرامى [4گفت حسين زنديق است و هوادار [
تكين با هزار سوار نزديك امير خلف آمدند، و ]، امير بو القسم و بو منصور كوشمال وزير او [از] پيش سبك6بوز [باى

ت بيش گرفت، حسين دانست و مردمان شارستان، كه با وى طاقت نداريم  ايشان را بنواخت و نيكوئى كرد، و بديشان قّو
]، صلح پيش گرفت، و امير خلف بيامد و اندر مقابر در نيشك بنشست، و حسين اندر مسجد در نيشك، و رسوالن 7[

همى آمدند و محضرها همى نبشتند، و سوگندان همى خوردند و عهدها همى گرفتند، تا تمام گشت،همى شدند و 

__________________________________________________

] ربط بمعنى بستن چيزى و بستن چارپايان و مربط محل بستن چيز مزبور است و مالزمت سر حد ملك خصم را نيز 1[
مصدر بمعنى اخير يعنى مالزم و » ربط«كر را كه بمالزمت ثغور دشمن نشيند رابطه خوانند و اين مرابطه گويند و آن لش

ساخلو گماشتن در اطراف حصار است.

باشد، چه ياء مصدرى كه بعد از هاء مفعول در آيد آن هاء مبدل به كاف فارسى » گرسنگى«] كذا و بقاعده بايستى 2[
خستگى و گرسنه و گرسنگى.ميشود همچون بنده و بندگى و خسته و

و خاست - ] در حدود سيستان تا غزنه و بست جائى باين نام نيست، ليكن در آن حدود نقاطى باسم خاش يا خابسار3[
ها رباطات زيادى بوده و رباط را و نيز بين راه-و محل ديگر در راه كرمان بنام كرامخان ضبط شده است-يا خاسان بوده

ممكن است اين خان يكى از آنها باشد كه در آن عهد معروف شده و خان مطلق بآن گفته ميشده اند وخان هم ميگفته
است.

] و غيره.زنادقه- باطنيان-اى افتاده است مانند [قرامطه] از اينجا كلمه4[
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] ظ: گرامى و يا منسوب بكراميان.5[

).1ح 333توز باشد: (را، ص ] كذا و ظاهرا بايد باى6[

آورد و بهريك در جاى رسم درين كتاب تكرار شده است كه در بعض موارد بجاى ضمير غايب ضمير متكلم مى] اين 7[
خود اشارتى رفته است.

340کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و اين روز پنجشنبه بود هفدهم رجب سنه ثلث و سبعين و ثلثمائه.

ر حسين و فرود آمدن از حصارصلح كردن امير خلف با امي

و امير حسين از حصار فرود آمد، و امير خلف از مقابر بيرون آمد، و او را اندر برگرفت و هر دو بسيار بگريستند و امير 
]، پس گفت شكرا لّله تعالى كه زنده بودم تا اين 2] الّشيطان بينى و بين اخوتى [1خلف اين آيت بر خواند: و قد نزغ [

يدم و چشم حاسدان و بدگويان بدين نيكوئى دردناك! اى سبحان اهللا العظيم تو و من امروز برادرانيم وزان موافقت بد
ت بتو [ا] ست، واليت را چه خاطر [خاندان بزرگ تو مانده ] باشد، اكنون كه اين كار نيكو شد 3ئى مرا، و پشت مرا قّو

] كه همه واليت عالم ميراث ماست و بيگانگان 4گيريم [آنچه هست از تو دريغ نيست چون كنون اتفاق افتاد، پيش  
س اين كار نيكو گردانيد اثر فتح و نصرت همه عالم است ببركات تو! و  دارند، اكنون كه دلها راست شد و ايزد تعالى و تقّد

ان زنان، و او را ] و هر دو لشكر و غالمان بيك جمع برفتند، و اميران هر دو برابر، عن5او را برنشاند و خود بر نشست [
] و خلعتهاء بسيار فرستاد، و غالمان او همه يكان يكان بنواخت و زر و صلت داد 6بكوى فراه فرود آورد، و نزل نيكو [

و بيستگانى داد، و شراب و مطربان فرستاد، و گفت امير حسين شراب دوست دارد، تا ده روز بر آمد پيغام داد كه دانم كه 
]7و بؤس [دلت گرفته است از تنگى

__________________________________________________

] اصل: نزع.1[

)10] اصل آيه: من بعد ان نزغ الشيطان بينى و بين اخوتى (قرآن سوره يوسف، عشر 2[

يعنى: چه - و نيز شايد: چه خطر» چه خيال«] كذا ... و الخاطر ما يخطر فى القلب، الهاجس. و باصطالح امروز 3[
اهميت.
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] يعنى: مصمم شويم،4[

] بر نشستن همه جا بمعنى سوار شدن است و اين فعلى است مركب و نظاير ديگر هم دارد همچون: در نشست يعنى 5[
فرو نشست يعنى رسوب كرد و يا خاموش شد و يا غبار و دود و غيره مرتفع شد.- جاى گير شد و فرو رفت

تداركى است كه براى مهمان ديده ميشود.» المنجد-نزل ما هيئ للضيفال«] نزل بضم نون و سكون زاء معجمه 6[

».صحاح-بئس الرجل يباس بوسا و بئيسا اشتدت حاجته فهو بائس«] بؤس، شدت و حزن: 7[

341کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

]؟ امير حسين  1عام رويم تنّزه و صيد و تماشا را، تا دلت بگشايد و از آن كودكان [حصار، چون آيد كه روزى چند بدر ط
گفت سخت صواب آمد، بساختند و برفتند و بهر كده مهمانى ساخته بودند نيكوتر از ديگر، تا بطاق رسيد، آنجا مهمانى 

امير خلف او را ماتم داشت و بسيار نيكوتر بساخت و به بيست روز او را مهمان داشت، آخر امير حسين فرمان يافت! و 
بگريست! و غالمان او را بخواند و گفت: چه خواهيد تا كنم اندر كار [شما] اكنون كه قضا [كار] كرد، ال مرّد لقضاء للَّه، 

ه ايشان زمين بوسه كردند، گفتند ما ميراث خداونديم [و] بنده اوئيم، اگر خدمت را بشائيم بدارد، اگر نه بفروشد، پس هم
را نيكو بنواخت و همه را خانه و ضياع و زن داد بسزا، و كار امير خلف مستقيم شد اندر پادشاهى سيستان.

د خلف) نشستن امير خلف ابو احمد بن احمد بن محّم

] 2پس از آن كه دشمنان قهر كرد، و حّج كرد و خدمت امير المؤمنين كرد و لوا آورد و عهد و منشور، و حصارها گرفت [
]. و 3] قرار گرفت [ستد، و حربها كرد، و خون پدر باز آورد، و تاختنها كرد، و ازين سالها در گذشت، تا يك راه [كهو 
او

__________________________________________________

وئيم: و اين عبارت بعينه همان است كه امروز ميگ» يعنى و دل كودكان» «دلت«عطف است به كلمه » آن«] كلمه 1[
كوچولوها چطور است؟ و از كودكان يا بچهار زن و بچه و اهل بيت شخص مخاطب مراد باشد. و قصد  - احوال بچها
».چه باشد تا چند روزى بگردش و تفريح رويم تا دل تو و اهل بيت تو باز شود«كتاب آنكه 
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اى محصور ديم كسى كه در قلعه] حصار گرفتن، بمعنى حصارى شدن و از پس قلعه و حصار جنگ كردن است، در ق2[
شده و با دشمن جنگ از پشت حصار ميكرده ميگفتند فالن كس فالن قلعه را حصار گرفت، اين است كه در متن 

يعنى در حصارها جنگ كرد و نيز حصارها فتح كرد، و خلف بشهادت تواريخ در جنگ -(حصارها گرفت و ستد) نوشته
بروى سامانيان را در حصار داريهائى كه كرد بر خاك ريخت (رك: تاريخ عتبى).حصار معروفترين جنگيان عصر بوده و آ

يعنى تا آنكه بآخر كارش محكم شد و دولتش مقرر گشت.-] يك راه كه قرار گرفت3[

342کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بن فرقد ابن سليم بن ماهان بود. و مادر 2لف بن الّليث [] ابى جعفر [احمد] بن ابى اللّيث [محمد] بن خ1خلف بن [
] بنت ابى يوسف بن محمد بن عمرو بن الّليث بود.3امير حسين عايشه [

امير خلف را چون كارها مستقيم شد فرمود تا خراج درمى درمى ستدند، و بساط عدل بگستريد، و جامه لشگرى بر طاق 
و طيلسان، و مجلس علم [نهاد] و علما را نزديك كرد، و سفها را خوار كرد، و نهاد و سلب علما و فقها پوشيد و طاق

مجلس سماع نهاد، و علم دانست از هر نوعى، اما علم حديث و مجلس مناظره نهاد هر شب، و علماء جهان نزديك او 
گويد:] و فقها و علماء بغداد و عراقين چنانك بديع5] و بديع الزمان [4آمدند چون خطيب فوشنج [

(شعر)

__________________________________________________

] اصل: بر،1[

] اين خلف بن الليث عموى از هر و پدر محمد مكنى به ابى الليث است و محمد پدر امير احمد مكنى به ابو جعفر و 2[
سليمان و حاتم برادران بودند و او پدر خلف است. و خلف بن ليث مذكور نبيره سليم يا سليمان بن ماهان است و اين

حاتم جّد يعقوب و عمرو و على و طاهر بود و سليم يا سليمان جّد خلف بن الليث و ازهر بن يحيى بود و اين معنى در 
) شرح داده شد.243نسبت ازهر (ص 

پدر امير حسين ] ظاهرا اين عايشه غير از عايشه بنت محمد بن ابى الحسين بن على بن الليث است كه مادر طاهر3[
و در تاريخ گزيده امير حسين را خواهرزاده خلف بن -اندباشد و معلوم ميشود كه مادر طاهر و زن وى هر دو عايشه بوده
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ميباشد -جز تاريخ سيستان-احمد مينويسد و معلوم نيست از روى چه مأخذ است زيرا تاريخ عتبى كه مأخذ ساير تواريخ
وند خلف نوشته، و اين تاريخ آنرا روشن ساخته است چنانكه از مقابله نسبها معلوم است.طاهر پدر حسين را فقط خويشا

] او احمد بن الحسن الخطيب، خطيب كراة است و كراة از نواحى فوشنج، از دهاقين و فضال و خوشنويسان عصر 4[
بوده و بفارسى و عربى شعر ميگفته (دمية القصر با خرزى نسخه مجلس خطى).

در 398الفضل احمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمذانى المعروف ببديع الزمان ساكن هرات بوده و در سنه ] ابو 5[
هرات مسموم شده و بروايتى سكته كرده، مقامات بديع الزمان كه حريرى از آن تقليد نموده از اوست.

343کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

قصدت السّيد الملك المؤيّد            و خّد المكرمات به مورّد

بارض تنبت اآلمال فيها            الّن سحابها خلف بن احمد

و هم بديع گويد:

(شعر)

اكفف بحق اهللا عن هذا الّصلف            بحياة من جمع المكارم و الكلف

]1نى الملوك عن الّسلف            خلف بن احمد بن ابى ليث خلف [ملك الملوك ب

و اگر قّصه سياست و بزرگى هّمت و رزانت و كفايت او گويم قصه دراز گرد [د] و او را همه بزرگان عالم: االمير السّيد 
ولة، نبشتند، ز آنچه هيچكسى اندر مكارم [با] كس آن نكرد ك ه او كرد، و اهل علم و دين را  الملك العالم العادل ولّى الّد

كس ازو نيكوتر نداشت، و قمع اعدا و سفها و مخالفان و اهل شّر كس چنو نكرد، اندر واليت او ميان بيابان سيوك سايه 
] سياست ] بيش بود از آنك بر بساط او، و فرزندان او [را] يارگى نبود كه بر چاكرى از آن خويش بانگى زدندى [كه2[

ا بود، هزار مرد جاسوس او را بود اندر همه عالم كه آنچه رفتى بتركستان و چين و هند و روم او راو فرمان او ر 

__________________________________________________

اند و در تاريخ عتبى ذكر شده است و اشعار ديگرى هم از ] ابو الفتح بستى و ابو منصور ثعالبى هم او را مدحها گفته1[
ع الزمان در تاريخ مزبور در مدح حلف بن احمد است ولى اشعارى كه درين تاريخ آمده در آن تاريخ ذكر نشده است.بدي
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بوده است، يعنى در بيابان » امنيت«يا عبارتى كه بدين شكل در آمده است، بمعنى » سايه«] كذا ... و ظاهرا اين 2[
كه بمعنى پناه گاه و محل امن است، » سامه«ين كتاب چند جا لفظ و در ا- واليت او امنيت بيش از خانه و بساط او بود

در كتب لغت ديده نشد و احتمال ضعيف ميرود » سيوك«آمده و محتمل است اصل اين عبارت سيوك و سامه باشد ولى 
لو رفتن بسوى هائى كه سربازان براى جكه سيوك اصل همان لغتى باشد كه بعدها آنرا (سيبه) گفتند بمعنى جان پناه و خندق

اند، در اين صورت بايستى با ياى مجهول و واو مفتوح خوانده شود.ديوار قلعه بطريق مارپيچ ميكنده

344کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

كى سوى فارس و  خبر بودى، چنين بيدار بود، و مقدار هزار سوار بود او را، تاختنى سوى بست بردندى و زابلستان، و ي
كرمان، و يكى سوى هرى و فوشنج و قاين، و بگرفتى، و ساالران ايشان را بارگ باز داشتى، تا هيچكسى را يارگى قصد 

واليت او نبود، تا باز كه دولت برگشت و روزگار سپرى شد. اكنون قصه او و پسران گوئيم:

] ببخارا گروكان كرده 1و امير عمرو را بروزگار منصور بن نوح [سببى،امير با نصر و امير بو الفضل هر دو فرمان يافتند بى
] نشست [و] با 3] فرمان يافت، نوح بن منصور [2بود، بسبب لشگرها كه آورد و مال پذيرفت، چون منصور بن نوح [

بستند.امير خلف دوست بود، امير عمرو را آنجا خلعت داد و بسيستان فرستاد و فرمان داد امير خلف تا شهر آيين

باز آمدن امير عمرو پسر امير خلف از خراسان

م سنه ثمان و سبعين و ثلثمائه با نيكوتر هيأتى بشهر اندر آمد و بداشن او را فرود  و امير عمرو روز چهار شنبه پنجم محّر
آورد، و بزرگان شهر و مشايخ و اجالّ و قضاة همه

__________________________________________________

است و صحيح منصور بن نوح است و اتفاقا در چند صفحه قبل هم منصور بن نوح را » بو حمد بن منصور«] در اصل 1[
بو حمد بن منصور نوشته و مناسبتى بين اين كنيه و كنيه سامانيان نيست و از قرينه سطور بعد معلومست كه مراد كاتب از 

-366تباه است زيرا امير خلف در عهد منصور بن نوح بن نصر سامانى (بوده در حاليكه اش» نوح بن منصور«بو حمد 
) از بخارا لشگر گرفت و بعد از فوت منصور بن نوح پسرش نوح بن منصور پادشاه شد كه بامير رضى مشهور است، 350

).366-387و با خلف دوست بوده است، (

] در اصل (نوح بن منصور) است.2[
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چه در چند سطر بعد گويد كه باز گشتن امير عمرو » نوح بن منصور«است، و صحيح » منصور نوح«] در اصل 3[
بعالوه بعد از نوح بن -بوده و اين در سال سيزدهم سلطنت امير رضى نوح بن منصور بوده است387بسيستان در سنه 

بامارت رسيده چنانكه اشاره منصور منصور بن نوح پادشاه نشده بلكه بر عكس بعد از منصور بن نوح پسرش نوح بن منصور 
و پدر منصور نوح بن نصر بن احمد بوده است، و مطابق سنين وارده در اين تاريخ و ضبط ساير تواريخ اصالحات - شد

متن خالى از ترديد ميباشد.

345کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

تا روز آدينه مسجد جامع آيين بستند، و بوقت در آمدن همه تا يك منزل ]، و باز فرمود 1بخدمت او آمدند با نثارها [
]، و امير عمرو را دستورى داد تا بخوردن و شكستن مشغول شد، چون يك چندى ببود، اندر پدر 2پذيره او شدند [

ا با فوجى عاصى شد، و مكجول حاجب و بعضى غالمان پدر با او بهم برفتند، چون امير خلف خبر شد امير با نصر ر 
ه سنه ثلث و ثمانين و ثلثمائه او را اسير گرفتند و محبوس كرد او  سوار بفرستاد تا بگوين روز پنجشنبه پنجم از ذى الحّج

م سنه اربع و ثمانين و ثلثمائه! و امير خلف هم بر يك حال شغل  را، و بحبس اندر فرمان يافت روز دو شنبه نوزدهم از محّر
] دبكرم 4] خوانند ماند [3عمرو و با نصر و بو الفضل برفتند، و امير طاهر كه شير باريك [خويش همى راند، تا امير

] گرفت، دو راه بست بگرفت و دو راه قاين و يك راه كرمان، و بحرب 6] رستم دستان بر آمد و عالم همه ازو رنگ [5[
] با دوازده هزار 7طاهر كردند [و] بغراجوگ [امير بو على شد بيارى سبكتكين، چون حرب كردند و ظفر يافتند قصد امير 

سوار

__________________________________________________

».ما بثارها«] در اصل 1[

مگر - »همه تا يك منزل پذيره او شدند«اينجا ميگويد » با نيكوتر هيأتى بشهر اندر آمد«] كذا ... با اينكه باالتر گفت 2[
را باز جمله مستقلى بدانيم كه از ابتداى امر ورود امير عمرو حكايت كند، و اين هم » ت در آمدنو بوق«اينكه عبارت از 

دور از صحت انشاء بنظر ميرسد؟

] شير باريك لقبى بود كه طاهر پسر خلف را بدان خواندند از مردى و شجاعت كه او را بود.3[

سران خلف مردند و امير طاهر باقى ماند.يعنى آن سه پ- باشد» ماند«] اصل: مانند، و بايد صحيح 4[

؟ در لفظ عوام گرم، گردن خاصه گردن كلفت را گويند.»و به گرم«] كذا، و ظاهرا 5[
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] رنگ گرفتن، زينت گرفتن، و اين وصف درباره كسى كه شهرت نيكو گرفته باشد اطالق كرده شود.6[

خلف در ايام «اند، در تاريخ عتبى آورده كه: نوشته» قبغراج«] بايد با واو مجهول باشد چه ديگران اين شخص را 7[
) پسر خود طاهر را بقهستان فرستاد و قهستان و پوشنج را 387فترت و حدوث واقعه مرگ ناصر الدين سبكتكين (

بتصرف گرفت و پوشنج از جمله مضافات هرات و در اعتداد بغراجق عّم سلطان بود ... بغراجق از سلطان دستورى 
و درين جنگ بقول عتبى، اول طاهر ...» واليت خود از دست طاهر بيرون كند و سلطان ويرا اجازت داد خواست كه

شكست خورد و پس عطفه كرده در حالى كه

346کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

د و بغراجوگ را بكشت و سر اوى از پس او بپوشنج آمدند، [طاهر] با صد سوار غالمان خويش بازگشت و حرب كر 
بياورد [و] هفت پيل از آن لشگر بياورد و بسيار اسبان و سالح و خزينه، و مردى شد كه همه جهان خبر او بشد از مردى 

ت و خرد و سخاوت، و امير خلف بدو شاد بود و او بپدر شاد بود، تا روزگار بر آمد و چشم زدگى رسيد، و مردمى و مرّو
كوه اسپهبد شد با حرم و خدمتكاران بشغلى، و سبب افتاد كه سلطان محمود بن سبكتكين آنجا بگذشت با و امير خلف ب

] و خبر شنيد كه امير خلف اينجا با حرم و زنان بكوهست، و سپاه امير طاهر بسيستان 1سپاهى انبوه و پيالن بسيار [
] امير خلف 2ره سنه تسعين و ثلثمائه، و بر [است، سلطان محمود بپاى كوه شد، هژده روز گذشته از جمادى اآلخ

].3هيچكسى نبود االّ زنان و خادمان سياه [

آمدن سلطان محمود بن سبكتكين رحمه اهللا بپاى كوه اسپهبد

ت سلطانرا قياس نبود، و كوه را فرو گرفتند چنانكه هيچكس [ ] چراغ نتوانستى افروخت بشب، كه اندر ساعت آن 4و عّد
] او را بپذيرفت، 5] بر صلح فرو ايستاد [و] صد هزار درم [دندى، و منجنيقها برساخت، آخر [امير خلفخانه پر تير كر 

و خطبه ..

__________________________________________________

يكن درين [ ()] بغراجق مستان در پى وى همى تاخت بر بغراجق زده او را بيفكند و سرش ببريد و بقهستان باز شد .. الخ ل
تر است چه در وقتى كه طاهر بمدد ) شمرده و ظاهرا نوشته عتبى بصحت مقرون385تاريخ اين واقعه را در سال (

سبكتكين آمده و پدرش هم در پوشنج نشسته است معنى ندارد. سپاهيان سبكتكين بر وى طمع كنند و اهللا اعلم.
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بر اثر اقدام طاهر در واقعه پوشنج و قتل بغراجق دانسته كه ) و390] در تاريخ عتبى اين واقعه را در همين سنه (1[
سلطان محمود بقصد انتقام از خلف ويرا در قلعه اسپهبد محصور ساخت.

] بر، بمعنى: با2[

».و سباه«] در اصل 3[

الحاق كرده است.» هيچكس«باالى » را«] در اصل چنين بوده و بعد مصححى نادان لفظ 4[

صلح را صد هزار دينار نوشته است و گرديزى صاحب زين االخبار هم صد هزار دينار ذكر نموده ] عتبى اين مال ال5[
.63زين االخبار چاپ برلن ص » و خلف كسان اندر ميان كرد كه صد هزار دينار بدهد و خطبه بر وى كند«است و گويد: 

347، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان 

] ... و سلطان ز آنجا بازگشت روز شنبه چهار روز گذشته از رجب سنه تسعين، و امير 1و نام محمود بر يك روى نبشت [
خلف چشم داشت كه امير طاهر و سپاه سيستان شبيخون آرند بر سپاه سلطان، و ايشان غفلت كرده بودند [و] تا ساخته 

ر از پدر هراسان گشت، عاصى شد و پيالن پدر و سپاه بر گرفت و بكرمان شد و همچنان شدند سلطان رفته بود، امير طاه
بشد تا بپارس و هيچكسى [با] او نايستاد.

]رفتن امير طاهر بكرمان در شعبان سنه تسعين [و ثلثمائه

] سپاه محمود مان [كه] آمد و آن مرد2و امير خلف از كوه چون خبر شنيد، دل شكسته بيامد هم اندر شعبان بحورنديز [
را علف داده بودند چون دولت بازگشته بود بفرمود تا غّله ايشان بسوختند، و آن ناهمايون دارند، ايزد سبب كرد اندران 

] كه هر مردى را از آن هزار من بدست آمد، تا خرد و بزرگ آن غنى گشتند، و امير 3سال تا آنجا چندانى ترنجبين افتاد [
د، و بر مردمان سيستان و مشايخ و عّياران خشم گرفت، و ايشان ازو ترسان گشتند و هيچكس را خلف بقلعه طاق ش

] را، و امير خلف بطاق ببود، ماه روزه4يارگى آن نبود كه سوى وى شدى، االّ فقيه بو بكر نيهى [

__________________________________________________
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و خطبه بر نام محمود كردن و نام محمود بريك «ا بايستى مضمون آن چنين باشد كه: ] اين عبارت ناقص است و ظاهر 1[
اند.چه اين معانى وقوع نيافته و قرارى داده...». روى سكه نبشتن 

و اگر چه اين محل در كتب مسالك ديده نشد ليكن حدسا بايستى خورنديز باشد و » خورانديز«] كذا ... و ظاهرا 2[
كه شاهان دز و دزباد » ديزباد«و » شنديز«است كه با اشباع ياء خوانند مثل » دز«ان و سيستان همان بلهجه خراس» ديز«

از كلمات ديگر اقرب باحتمال است.» خوران-خورن«باشد و كلمه قبل از ديز 

وشد و امروز يعنى ترنجبين عمل آمد و ترنجبين نوعى صمغ است شيرين كه از بيخ خار شترى بيرون ج-] ترنجبين افتاد3[
هم در حدود سيستان و قاينات و هراة ترنجبين و شير خشت بسيارى عمل ميآيد.

باشد از رساتيق سيستان كه با ياء مجهول تلفظ ميشود و از محال سيستان » نيه«منسوب بروستاى » نيهى«] ظاهرا 4[
حاليه است.

348کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

نجا بداشت، و عيد را بشهر آمد و هيچكسى را بخويشتن راه نداد، مگر فقيه بو بكر را و بزودى بازگشت و باز طاق شد آ
]، و ز 2]، باز اندر ذى القعده بشهر آمد، و مشايخ را دستورى داد تا پذيره او شدند، و سالم كردند بكده دريشگ [1[

ى چند بر آمد، امير طاهر از كرمان باز آمد با گروهى اندك و حالى آنجا بشهر اندر آمد، چون عيد اضحى بگذشت، روز 
].3تباه [

باز آمدن امير طاهر از كرمان

__________________________________________________

بدين معنى در اشعار و سخنان قدما بسيار آمده است.» باز«] باز طاق شد، يعنى بطاق رفت، و اين 1[

و گويا در آن دروازه كده -و قبال اشاره شده است-هاى زرنج بودهدر نيشك يكى از دروازه» ده در نيشكبك«] ظاهرا 2[
و خانه دولتى بوده است كه در آنجا از مردم پذيرائى كرده است.

واخر ] هالل بن المحسن بن ابراهيم الصابى در جزء نهم از تاريخ خود كه ظاهرا همان تاريخ تاجى باشد، در حوادث ا3[
و فى هذه السنه ورد طاهر بن خلف «شرح حمله طاهر و گرفتن كرمان را مينويسد و عبارت وى چنين است: 390سال 

المعروف بشير باريك كرمان منافرا لخلف ابيه ثم تغلب عليها و ملكها و انضوى اليه كثير من عساكرها و انتهى امره الى 
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هر را بكرمان تا وقتى كه بسيستان برگشت و بدست خلف بقتل رسيد در و سپس حمله طا» الهزيمه و العود الى سجستان
) مشروحا نوشته است و در آخر گويد: طاهر از بم بسجستان بازگشت و گروهى از اعاظم ديالمه 403-414صفحات (

خ و از قواد و كتاب بزرگ را با سيرى با خود ببرد مانند ابو موسى خواجة بن سياهجنگ و ابو محمد القسم بن  مهدر فّر
يلم المأسورون ... و نيز ميگويد كه اين شجعان ديلم طاهر را در حرب با پدر يارى كردند بشرط آزادى و بازگشت  الّد

بكرمان او نيز آنان را آزاد ساخت و مرخص گردانيد، (تاريخ الوزراى صابى و جزء نهم از تاريخ همو چاپ بيروت) كامل 
ورده است. ولى عتبى وقعه رفتن طاهر را بكرمان و باز آمدنش را چنانكه اين تاريخ و ابن اثير هم عين روايت صابى را آ

اند ننوشته و گويد: خلف از بيم سلطان محمود امارت را بطاهر واگذاشته و خود منزوى شد و پس تاريخ صابى بعينه نوشته
ت و گفت كه او خود را هالك كرد.از چندى پشيمان شده پسر را بعنوان وصيت كردن طلبيده و او را بگرفت و بكش

349کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و رسولى فرستاد سوى پدر كه من آنچه كردم زان كردم كه از سايه وى بترسيدم، اكنون رفت آنچه رفت، من بنده اويم و 
نفقاتى باشد بدان قناعت كنم. امير خلف دشنام داد رسول جان فداء او دارم، باز آمدم، مرا جاى پيدا كن تا آنجا شوم، مرا

را و او را گفت فرزند من نيست و كردنى با او نكنم! چون رسول پيغام باز آورد امير طاهر قصد شهر كرد، امير خلف خبر 
پاه امير طاهر و ] آنگاه سرهنگ خواندندى او را، سشنيد سپاه بيرون كرد و سپاه ساالر امير طاهر [طاهر] زينب بود [كه

امير خلف بلب هيرمند هر دو برابر افتادند و حرب كردند، امير طاهر سپاه پدر را هزيمت داد، ترسناك پيش امير خلف 
آمدند، شكسته و خسته و بعضى كشته، و امير خلف دانست كه محنت رسيده است كه پيش فرزند همى بايد گريخت، و 

م سنه احدى و تسعين، و برفت با خواّص خويش بطاق شد، و امير  ه محّر طاهر بشهر اندر آمد بامداد روز سه شنبه غّر
مردمان قصبه بفرمان امير خلف درهاء حصار بسته بودند و امير طاهر اندر قصر يعقوبى فرود آمد و بنشست و سپاه او 

شدند، چون وقت نماز پيشين بود قوى و بانوا و غنى كشته بودند از سپاه پدر، آنجا فرود آمدند و عّياران سيستان سوى او 
درهاء حصار بگشادند، و شهر امير طاهر را صافى شد و حصارها بهر جاى، مگر طاق كه پدر آن حصار گرفته بود.

در آمدن امير طاهر اندر شهر و گرفتن واليت

پس ديرگاه بر نيامد تا امير طاهر سپاه و سرهنگان و عّياران و غوغاء شهر جمع كرد و بپاى حصار طاق شد و حرب فرو  
هيچ حشمت و محابا، باز امير طاهر پس از مدتى ز آنجا باز گشت و گرفتند و منجنيقها از زير و زبر بر كار كردند، بى
كردند، و امير خلف همه خواص خويش را پيش او فرستاد، تا خدمتها  بشهر آمد و رسوالن اندر ميان ايستادند و صلح

كردند، و امير طاهر فريفته گشت، تا بر خاست با گروهى اندك [كه پيش پدر شود] و كسانيكه گستاخ بودند گفتند نبايد 
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ارست و محنت او را دريافته است، و فرزند تو مانده، نبايد كه خطاء [ى د و ماّدت اين ملكت و ] رو شد كه امير خلف مّك
دولت ازين

350کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

خاندان بسبب كينه كشيدن او منقطع گردد، چه هر كس كه دولت از او بگردد او را راههاء كژ نمايد تا آن ملكت و دولت 
ى حصار فرود آمد و بپدر كس فرستاد كه اينك من آمدم، ] گروهى اندك برفت، و بپا1برود، امير طاهر فرمان نكرد و بر [

و بر نشست و بدر حصار شد، پدر چون او را بديد از دور، هم از آنجا فرود و پياده شد، و تتبوى مهتر و تتبوى كهتر دو 
] كه م [و گويمزنگى بودند از مبارزان، امير خلف هر دو را از پس در حصار متوارى كرده بود كه چون من او را اندر برگير 

الحمد لّله، شما بيرون آئيد و با من يارى كنيد تا او را اندر حصار آرم، امير طاهر چون پدر را پياده ديد و شكوه پدرى در 
دل او بود، از اسب فرو جست و زمين بوسه داد و سبك فراز وى شد، و پدر او را اندر برگرفت و الحمد لّله بگفت، 

و را محكم كردند كه هيچ سالح با وى نبود و بدل هيچ غش نداشت و عهدها گرفته بود و تتبويان بيرون جستند و ا
سوگندان خورده، و امير خلف هم عهد كرده بود و سوگندان مغّلظه خورده، اما خالف كرد و او را بر قلعه برد و بند بر نهاد 

روز دو شنبه بود چهار روز گذشته -ن بند فرمان يافتو سپاه كه برو بودند بهزيمت بقصبه آمدند، و او رحمة اهللا عليه اندرا
از جمادى األولى سنه اثنى و تسعين و ثلثمائه، و تمام شدن و گذشتن آل عمرو و يعقوب اندرين روز بود، كه هنوز پس از 

و عّياران، ] و ايزد تعالى داند هر كه باشد، و مردمان سيستان و سپاه طاهر آن هيچكسى را از يشان دولتى [نبوده است
].2شهر حصار گرفتند و از بيم امير خلف شعار سلطان محمود پيدا كردند و بانگ محمود كردند [

حصار گرفتن بر نام سلطان محمود، عّياران سيستان

و با سعيد حسين سرهنگى بود بدر طعام طبل برباره برد و همى زد و بانگ

__________________________________________________

] بر بمعنى: با.1[

گفتند و هوادارى وى آشكار كردند، و مراد » زنده باد سلطان محمود«] بانك محمود كردند، باصطالح امروز يعنى 2[
محمود سبكتكين است.

351کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:
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] اندر 3]، و طاهر زينب [2مفرد خطبه كردند بنام محمود [] و 1محمود همى كرد، و خطبه آل عمرو به او كندند [
ازه فرستاد سوى سلطان محمود كه حال چنين افتاد و شهر ترا صافى گشت. سلطان حسن عبد  شارستان نامه نبشت و جّم

] 4را بدرستى [اهللا قارى را كه معروف بود بعبد اهللا ملول، برسولى فرستاد تا حال شهر و مردمان و عّياران تعّرف كند، و او
آگاه كند، چون حسن عبد اهللا اينجا آمد، امير طاهر زينب بتاختن بنزديك سلطان شد و او را بدرستى باز نمود كه صورت 

] و اندرين حديث هيچ خالف نيست، االّ دولت از آن مرد بگشت، و هم بدست خود 5حال چيست و طاهر نزيد [
] حاجب را با او بفرستاد كه او را 6ن شد، او را خلعت داد و قبجى [درخت دولت خويش بر كند، چون محمود را يقي
] با او بيامد و او را بكوشه داشن فرود آورد، و امير خلف هم بطاق 3غالغوش گفتندى، با هزار سوار، و طاهر زينب [

ن، و اين همه اندر سنه ثلث و تسعين و ثلثمائه بود، و سوار بدر طعام بطاليه  همى شد ز لشگر سلطانى، نشسته بود متمّك
مه ايشان، آخر امير خلف تاختن آورد و با ليث [را] نيز بگرفت و بطاق و با ليث با جعفر با سهل ز رنجى مقّد

__________________________________________________

ندهار و سيستان و هرات چنانكه امروز هم مردم ق» افكندند«ايست از بر وزن افكندند، لهجه» او كندند«] ظاهرا 1[
ليكن حدس اول - در كتابت ساقط شده باشد» فاء فكند«اوفكندند هم محتمل است كه - گويند» اوگار«را » افگار«

بصحت اقربست.

اشاره بدانست كه قبل ازين خطبه بنام امير خلف و سلطان محمود توأما جارى بوده و اكنون آن - ] مفرد خطبه كردند2[
)347-346حمود شده است. (رك ص خطبه مفرد بنام م

] تاريخ يمينى خطى كه نزد نگارنده است، طاهر بن ربيب نوشته است.3[

»بد رشتى«] در اصل 4[

استعمال شده است، يعنى طاهر نماند و بمرد.» نزيست«] نزيد، بجاى 5[

ميگويد:حاجب با فا و تاء مثناه آورده است و » فتحى«] اصل: قبحى، نسخه خطى عتبى وى را 6[

اد ناصر الدين سبكتكين« ) 60ص 9حاجب نوشته است (ج » قنجى«و ابن اثير چاپ مصر ويرا » احد المحتشمين من قّو
كه لقب تركى حاجب است باشد زيرا باز هم » قابچى«آورده و محتمل است در اصل » قبجى«و در اين كتاب جاى ديگر 

ده و بجاى خود خواهد آمد.آور » بو على بو الحسن باقبجى«اين لفظ را درباره 
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352کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

گردد، برد و فرمود تا بكشتند، و گروهى از سپاه سلطان بگرفت و بكشت، چون سلطان خبر شنيد كه آن كار مستقيم نمى
مير خلف حرب آغاز كرد، و مشايخ و بنفس خويش با سپاهى بزرگ براه كش بيامد، و بدر حصار طاق فرود آمد، و ا

مردمان شهر همه بنزديك محمود شدند، و قصد گشادن حصار كرد، و ربض بيرونى از حصار طاق بستدند، و قصد ربض 
ميان كردند، امير خلف عجز خويش بدانست و برگشتن خاص و عام سيستان از وى، صلح اندر ميان آورد، سلطان محمود 

آى چنانكه خواهى، و چندانك خواهى، هيچ كس را بر مال و اهل تو كار نيست و بهرجا كه او را اجابت كرد كه فرود
خواهى خويشتن را اختيار كن تا ترا آنجا فرستم كه بهيچ روى مردمان سيستان بر تو قرار نميگيرند، و اين شغلى نيست كه 

كه پيش آمدست؟ پس نماز خفتن شب يكشنبه ام، تو كرده بر خويشتن، چه بتوان كرد [بر] چنين حالى رامن تكلف كرده
]، برسم علما و زّهاد، بر خرى مصرى 1دوازدهم از صفر سنه ثلث و تسعين، امير خلف فرود آمد بر طاق و طيلسان [

نشسته و شمعها فروخته اندر پيش وى.

فرود آمدن امير خلف از حصار طاق بصلح و رفتن از سيستان بخراسان

در شد، چون بنزديك وى رسيد، محمود برخاست، و او را اندر كنار گرفت، و بجانب خويش و پيش سلطان محمود ان
بنشاند، و نيكو بپرسيد، و دل او گرم كرد و اميدهاى نيكو كرد، و با خر پرسيد كه: امير چون اينجا بسيستان حال برين 

] دوستى است اگر مرا آنجا 2سر كاكوى [كجا خواهد، و اختيار كجا كند خويشتن را؟ امير خلف گفت مرا با پ-جمله شد
ى كند آن دوستر دارم، و گر نه آنجا كه سلطان صواب بيند، پس او را بازگردانيد و گفت بقلعه رو بنزديك عيال  مسّم

خويش، دگر روز كس فرستاد

__________________________________________________

درين كتاب و كلمات متقدمين بسيار » با«بمعنى » بر«و اين -ر و طيلسانبمعنى با طاقه و دستا- ] برطاق و طيلسان1[
آمده است.

اش ابو جعفر و پدرش دشمنزيار خال سيده ] عالء الدوله پسر كاكويه از امراى ديلم و صاحب اصفهان است و كنيه2[
مادر مجد الدوله است و خال را بفارسى ديلمى كاكو و كاكوى گويند.

353کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



كه مرا ثقل و بنه [است و ستورى بايست كه كاال و] حرم من برگيرد، سلطان بفرمود تا پنجاه استر و پنجاه شتر او را دادند 
بفرستاد تا خدمتى كند او را و علفه تا آنچه خواست از زر و سيم و جواهر برگرفت و برفت سوى خراسان، و حاجبى با او 

].1و آنچه بايد راست دارد تا بمقصد رسد انشاء اهللا [

(صافى شدن پادشاهى سيستان)

] و 2سلطان عالم عادل يمين الدوله ابو القاسم محمود بن سبكتكين را روز يكشنبه در صفر سنه ثلث و تسعين و ثلثمائه [
ركنك فرود آمد، و مقصود آن بود كه شهر و عمل سيستان طاهر زينب را دهد، محمود ز آنجا بر گرفت و بشهر آمد و بك

و از طاهر پرسيده بود كه اندر سيستان كيست كه بر قول او اعتمادست؟ طاهر گفته بود: فقيه بو بكر نيهى، چون كارها 
ا بخواند و گفت ازين كسها قرار گرفت و عهد طاهر خواست كه فرمان دهد تا نبشته آيد بواليت سيستان، بو بكر نيهى ر 

ام كه سيستان بدارد از جهتطاهر زينب را اختيار كرده

__________________________________________________

] عتبى در اينجا بمالحظه حشمت يمين الدوله كه ولى نعمت وى بوده راه اغراق پيموده و گويد:1[

» البيضاء ... الخ- استوذن له على السلطان ففعل و اهوى الى االرض شيبتهو اقبل خلف بن احمد على بذله الجايزة حتى«
) با اينكه اين اخبار را بقول خودش از قول عتبى نقل كرده اين قسمت كه خلف بخاك افتاده و 60ص 9ليكن ابن اثير (

كه: خلف رفتن بجوز جانان را ريش سپيد بخاك سوده باشد ننوشته. ديگر عتبى قضيه پسر كاكوى را ذكر نميكند و مينويسد  
اختيار كرد و او را بدانجا فرستادند و پس از چندى مراسالت وى بايلك خان بدست افتاد و خلف بن احمد را بقلعه 

جردين فرستادند ... الخ و عجب اين است كه عتبى با وجودى كه خود معترف است كه طاهر آخرين فرزند خلف بوده، 
در قلعه جردين فرمان يافت سلطان ما ترك او را بفرزندش ابى حفص بگذاشت، 399رجب ميگويد پس از آنكه خلف در 

و ابن اثير هم عين اين خبر را از عتبى نقل كرده است!

اند:] اينجا در حاشيه با خط اصل كتاب نوشته شده است: و درين وقت كواكب بدين مواضع بوده2[

[محو شده ..] .. ميزان - درجه) شمس26دلو (- درجه) مريخ18حوت (- درجه) مشترى15زحل [محو شده ..] (
(توضيح آنكه درجات در اصل كتاب رمز بود).
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بخواند و  ] طاهر را ما، چگوئى كه ميگويند تو هيچ محابا نكنى و سخن بريا نگوئى؟ گفت طاهر نشايد اين شغل را، [سلطان
گفت ما اعتماد سيستان بر تو كرده بوديم، اما بو بكر نيهى ميگويد كه تو اين شغل را نشائى، طاهر جلدى كرد و 

] 1خردمندى، چون گفته بود كه او معتمدست، قول او را خالف نياورد و گفت راست گويد، پس شهر و واليت به قبجى [
] را خطبه كردند. و اين همه اندر 1اختيار مشايخ، و فرمود تا قبجى [حاجب سپرد و كدخدائى او بو على شاد را داد ب

صفر سنه ثلث و تسعين و ثلثمائه [بود].

و سلطان محمود براه بست بازگشت و برفت.

ابتداء جلوس تركان بر سجستانيان

هنوز هيچ آسيبى نرسيده بود تا و چون بر منبر اسالم بنام تركان خطبه كردند، ابتداء محنت سيستان آن روز بود، و سيستانرا 
وله گفتندى نيمروز را، تا اين وقت، و اندر جهان از روزگار يعقوب و عمرو هيچ شهرى آبادان تر از سيستان نبود، و دار الّد

لى بينند، و ايزد تعاآن روز كه امير خلف را از سيستان ببردند بخالف كه مردمان برو كردند، تا ديدند آنچه ديدند و هنوز مى
] هم اين سال، شبى كه هيچ خبر نبود، تا داند كه چند روزگار بر گيرد، و اين كار هم بر اين جمله بود تا جمادى اآلخر [ه

] بانك برآوردند و شهر بياشفت، كه آن سرهنگان و عّياران كه سلطان محمود ايشان را بر 2غوغاء شهر و عّياران و بحوح [
يشان را ببست و غزنين گذاشته بود، و خود بهندوستان فرو شد چندان كه هيچ خبر او خويشتن برده بود باز آمدند كه ا

نيامد، ايشان را ظن افتاد كه مگر محمود برفت و سپرى شد، طمع فساد ايشان را بر گرفت، و بو بكر عبد اهللا كه نبيره امير 
جمع كردند و طبل نيافتند دبّه بزرگ برگرفتند خلف بود از سوى دختر و بو الحسن حاجب، آن عّياران را بياوردند، و مردم

و بزدند و

__________________________________________________

).6ح 351قبحى (رك ص -] اصل: قبحى1[

جوخ؟) نام محلتى در زرنج يا ناحيتى متصل - خوج-زايد است و چنانكه قبال هم اشارت شد (خوخ» و«] كذا و ظاهرا 2[
و اينجا ميگويد: عياران بخوج بانك برآوردند.بشهر بوده 
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ها بسيار كرده بودند بگاه بازگشتن از شد، روز آدينه او را خطبه كردند، و محمود فرمان داده بود تا باره شهر را رخنه
بود]، و مردم ]، و سپاه سلطان بكركنك فرود آمد [ه1سيستان، تا فسادى تولد نكند، بو بكر بفرمود تا راست كردند [

] رفته بودند اندر نواحى سيستان، و بيشتر هندوان كافر بودند، بيشترى ازيشان 2بسيار از ايشان نحو هزار سوار بمشّيتى [
] بو الفضل و بادار مظفر پسران با نصر بو العباس [و] 3بكشتند و اسب و كاال بستدند اندر پيش زره، [و] بادار [

] بود، و 5] بزينهار امير بو الحسن كاشنى شدند، كه او با مردى دو هزار پيش زره [4ن [باسحق عروه و سوارى صد از آ
اندر سلطان عاصى نشد بل كه يارى سپاه او كرد، و امير بو بكر نامها و رسوالن فرستاد سوى وى، قبول نكرد و نيامد، و  

]، و غالمان امير خلفى سوارى صد 6گفت بد كردى كه اين دولتى است شده، و ممكن نيست كه اين كار پيش شود [
] 7چون ارسالن زنگى كه نقيب بود و سرهنگان معروف، و او برندان [-][بو الحسن كاشنى-نزديك امير احمد آمدند

اقامت كرد تا اولياء سلطان از فراه و اوق و پيش زره با او جمع شدند، پس قصد قصبه كرد و برفت با لشگر سلطانى يكجا 
بو بكرقرار گرفت، و

__________________________________________________

] راست كردند، يعنى رخنه ها را چون اول ساختند و مرمت كردند.1[

هم » بتمشيتى«صحيح است. المشية عوض عن مشيئة، األراده (المنجد) و » بمشيتى«و ظاهرا » مسيى«] در اصل 2[
و بالجمله يعنى سه هزار -: با شرم و با سخاوت بود و اندر تمشيت كافىمحتمل است، در چند صفحه بعد نيز مينويسد

سوار از مردم سلطان در پى كارى بنواحى سيستان رفته بودند و بيشتر آنها هندو بودند و سيستانيان بيشترى از ايشان را 
بكشتند.

يان و صاحبان ضياع را بدان ميخواندند. آورده است. و ظاهرا بادار لقبى بوده كه اع» بادار بو جعفر«] جاى ديگر هم 3[
).2ح 359(رك: ص 

] يعنى از مردم سلطان كه بمشيتى رفته بودند.4[

] پيش زره روستائى بوده است در سيستان.5[

] يعنى: پيش برود.6[

آمده زندان؟ نام جائى بوده است و نيز محتمل است مصحف (روذان) باشد كه در اين كتاب مكرر - ريدان-] رندان7[
است.
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] بر باره شدند، و هر روز حرب همى  1حرب فرو گرفت و سپهساالرى وى بو الحسن حاجب داشت، و فريه گران [
وجى سپاه ] دو سرهنگ بزرگ بودند با ف2كردند، چون خبر بغزنين شد با سعيد حسين و بو على بو الحسن با قبجى [

محمودى ز آنجا بيامدند.

] آن روز در آمد، و مردم انبوه بود از 3و خبر بازگشتن سلطان يافته بودند از هندوستان، و سپاه محمود از در نوايست [
پياده با امير احمد بو الحسن كاشنى و بسيار مردم عام كشته شد از مردم سيستان، و بو الحسن بو على باقبجى (كذا) هم 

ن روز در پارس و در كركوى بگرفت، و با سعيد حسين در طعام، و بو بكر را و مردم او را اندر حصار كردند، و اندرا
]، و شهر و قصبه سپاه سلطان و عياران، [و] امير احمد بو الحسن كاشنى بدر فارس فرود آمد، 4ايشان حصار بگرفتند [

ن بدر طعام، و در حصار محكم فرو گرفتند، و اين همه آخر و بو الحسن بو على با قبجى بدر كركوى، و با سعيد حسي
]6] حرب كردندى، تا دگر روز عيد گوسپند كشان [5شعبان سنه ثلث و تسعين و ثلثمائه بود، و هر روز بر كورها [

__________________________________________________

ست چنانكه گويند فريه خداى بر شيطان و بعربى بمعنى بهتان ] فريه بكسر اول و بفتح ثالث بمعنى نفرين و لعنت ا1[
اند كه در جنگها خاصه جنگهاى حصار دشمن را باشد (برهان) و فريه بفتح و بكسر عربى است و فريه گران كسانى بوده

ف ج فرى الفريه (بكسر فا) الكذب و اختالقه. القذ-انداند يا سنگ منجنيق ميانداختهدشنام داده و لعنت ميكرده
(المنجد).

] اصل: باقيحى و ظ بو على بو الحسن باقبجى يا بو الحسن بو على نام يك نفر است از آن دو سرهنگ و اين نيز 2[
باشد يعنى رئيس » باش قابچى«مخفف » با قبجى«تائيد ميكند و احتمال قوى ميرود كه » قبجى«حدس ما را در معنى 

به معنى پير نباشد و از » بابا«كه امروز متداولست از ماده » بابا قابچى«ظ درب خانه يا حاجب و نيز محتمل است لف
اولست كه او را از سيستان رانده بودند.» قبجى«گرفته شده باشد، و ظاهرا اين شخص غير از » باش قابچى«

] رجوع شود به تعليقات.3[

ر گرفتن چنانكه قبال هم گفتيم بمعنى فتح  يعنى بو بكر و مردم او حصارى شدند. چه حصا- ] ايشان حصار بگرفتند4[
كردن حصار نيست بل بمعنى محصور شدن و جنگ از درون حصار كردن است و حصار ستدن و گشادن بمعنى فتح 

است.
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] كور بفتح اول و كوره بفتح و ضم اول بمعنى زمين شكسته و پست و بلند است و در اينجا مراد سنگرها و 5[
ت.خاكريزهاى اطراف حصار اس

] ظ: دگر روز عيد گوسپند كشان يعنى فرداى عيد اضحى، و ابن اثيرهم اين جنگ و فتح حصار را در ماه ذى الحجه 6[
).60ص 9ميداند (كامل ج 393
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دگر روز بر نشست و بلب پارگين پيراهن حصار همه ] فرود آمد، و 1سلطان محمود فراز رسيد با سپاه بسيار و بخلفاباد [
بگشت و نگاه كرد و تدبير حرب و حصار ستدن آغاز كرد و منجنيقها بر نهاد و كورها ببستن فرو گرفت [و] اندر پارگين 

] بر نهاد و بينداخت، و پاره از خضراء ارگ فرود افكندند، محمود گفت بفال2بر هر روى برابر ارك منجنيقى عروس [
نيك آمد، ظفر ما راست، چون پنج روز از عيد بگذشت روز آدينه بود اندر مسجد جامع سيستان هيچكس نماز نگزارد از 

شكسته دلى مردمان شهر و حصار، چون شب شنبه بود گاه نماز خفتن، بو الحسن كهتر گفتندى عّيارى دوست با سعيد 
بكر را و گروه او را هيچ خبر نبود تا همه غالم سراى محمود ]، در طعام بگشاد و بانگ محمود كرد و بو 3حسين بود [

بقلعه بر شد [ند] و برباره بر آمدند و طبل زدند و بانگ محمود كردند و غارت و سوختن فرو گرفتند و بازارها و سرايها 
آدينه، و اندر  بسوختند و مسجد آدينه غارت كردند و در حلوا گران بسوختند و علوى خباز را بكشتند اندر در مسجد 

كليسا ترسا كشتند، و مرد مسلمان را اندر خانه او بكشتند، و بيش كسى نكشتند كه غرض غارت بود نه كشتن، چون روز 
خواست بود، منادى كرد كه غارت بيش مكنيد و مردمان را امان داد و آن نايره فرو نشست، و بو بكر و بو الحسن 

تى يسير بود اينجا، [پسحاجب بر ارك بودند، ديگر روز بجانشان  ] برفت و امارت و خطبه زنهار داد، فرود آمدند و مّد
ه سنه اربع و تسعين و  ديگر راه قبجى را دادند، و عامل محمد با حفص كالنه را كردند، شش روز مانده از ذى الحّج

ثلثمائه.

عمل امير محمد با حفص كالنه

__________________________________________________

] جاى ديگر: حلفا باد.1[
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اند ] منجنيق عروس، منجنيقى بوداست نزد حجاج بن يوسف كه نام آن (عروس) بوده و گويند پانصد مرد آنرا ميكشيده2[
هجرى در محاربات با هند آن منجنيق را استعمال كرد (تمدن اسالمى تأليف جرجى زيدان 89و محمد بن قاسم در سنه 

).143ص 1جلد 

] يعنى عيارى كه او را بو الحسن كهتر گفتندى دوست ابو سعيد بود ...3[
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باز چون سال سنه (كذا) خمس و تسعين اندر آمد حاجب بهشتى بيامد و خطبه باز برو كردند، تا بجمادى األولى سنه 
و سيستان بر كالنيان قرار گرفت، و محمد با حفص را پسران بود با حفص و بو نصر و بو ست و تسعين او را باز طلبيدند

] رفتى و يك سال بودى، ديگر برفتى او باز آمدى، و ايشان مردمانى جاير 1احمد و بو القسم، هر سال يكى بحضرت [
ط افتاد، و خروارى گندم بدويست و چهل بودند، سيستان ويران كردند، و اندر سال سنه (كذا) اربعمائه غّله تنگ شد و قح

] شد، و مردمان را رنج رسيد، تا ماه رمضان اين سال اندر آمد و خطبه بر سپاه ساالر كردند امير نصر بن سبكتكين 2درم [
].3رحمه اهللا، نرخ بحال خويش بازگشت و كارها نيكوتر گشت [

آمدن خواجه بو منصور خوافى بعمل دارى سيستان

] بسيستان آمد از جهت امير نصر و عمل و شهر فرو گرفت و 4ال اين سال خواجه عميد بو منصور خوافى [و اندر شوّ 
د با حفص را و پسران را بند كرد، و مطالبت كرد، و مال ايشان بستد، و محمد با حفص زهر خورد و با حفص  محّم

و اربعمائه و باء بزرگ افتاد بسيستان و مردم ] شد، پيش پيل افكندند، و ديگران برستند، و اندر سنه احدى1بحضرت [
] و 5بسيار مردند، باز چون سنه اثنى و اربعمائه اندر آمد، امير نصر بنفس خويش بسيستان آمد و از غور نفير آوردند [

مشايخ سيستان آنجا شدند، و سلطان

__________________________________________________

يتخت و درگاه سلطان كه آن روز غزنين بوده است.] بحضرت، يعنى بپا1[

] درم، واحد نقد نقره آن زمان بوده و يك مثقال وزن داشته است.2[

] عتبى گويد: در سنه احدى و اربعمائه در بالد خراسان عموما و در نيشابور قحط افتاد و بال نازل شد.3[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



ت نيشابور بوده و امروز از مضافات مشهد است و آنرا روى و ] خواف، با واو معدوله روستاق بزرگى است كه از مضافا4[
خواف ميگفتند و قصبه آن قبل ازين خرگرد و اكنون خواف است و قصبه ديگر هم داشته است مسماة به سلومد كه بعد 

سالمت نوشته شده و حال سالمى گويند و قديمترين قصبه خواف اينجاست.

آوردند يعنى فرياد و استغاثه كردند.نفير-بى نقطه است» نفير«] در اصل 5[

359کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] حربى صعب كردند و بسيار مسلمان كشته و اسير ماندند. و خواجه 1محمود بنفس خويش آنجا شد. و بكوه فشلنگ [
بو العباس خليلى رحمه اهللا زان اسيران يكى بود، باز رهائى يافت.

وله بسيستان آمدن پسر بهاء الّد

] بو 2چون سال سنه اربع و اربعمائه [بود] امير اميران ابو الفوارس پسر بهاء الدوله بسيستان آمد و اندر سراى بادار [
وله فنا خسرو [ ] بود، و از سيستان بحضرت سلطان محمود شد و 3جعفر قوسى فرود آمد، و بهاء الدوله پسر عضد الّد

او را

__________________________________________________

] پشلنك بضم اول و فتح الم قلعتى را گويند كه بر قله كوهى واقع شده باشد (برهان) و اين پشلنگ و فشلنگ يكى از 1[
قالع معتبره غور است كه در تخوم زمين داور واقع شده و اصطخرى گويد:

) و 245(ص ...» ] و خواش للغور و بغنين و خلج و بشلنك [بكسر با و فتح المو بالد الداور اقليم خصب و هو ثغر«
اما الغور فانها دار كفر و انما ذكرناه فى اإلسالم الن به مسلمين و هى جبال عامرة ذات عيون و «همو در باب غور گويد: 

و من بلدى داور الى رباط كروان و من رباط  بساتين و انهار ... و يحتف بالغور عمل هراة الى فره و من فره الى بلدى داور
) و امروز مملكت غور مجموعا جزء خاك افغانستان واقعست. 272(ص ...» كروان الى غرج الشار و منها الى هراة 

فرخى در باب حصار طاق و ارك زرنك و حصار فشلنك گويد:

د بيك تير در ارگ زرنگآنكه بر كند بيك حمله در قلعه طاق            و آنكه بگشا

آنكه زير سم اسبان سپه خرد بسود            بزمانى در و ديوار حصار پشلنگ
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) و عجبست كه عتبى در تاريخ خود اشاره بخسرانى كه مطابق اين تاريخ درين جنگ 174(نسخه خطى نگارنده ص 
بدو اقتفا كرده و همچنين ذكرى از حصار پشلنگ كه اين بلشكر سلطان محمود وارد آمده است ننموده و ابن اثير هم

كند و ابن اثير نام قلعه آهنگران را كه از قالع عمده غور است ميبرد و اين جنگ را تاريخ و شعر فرخى شاهد آنست نمى
).76ص 9ميداند (كامل ج 401در 

در قاينات و افغانستان متداولستاند و امروز هم لقبى بوده كه غالبا دهقانان را ميخوانده-] بادار2[

] عضد الدوله فنا خسرو ملقب بشاهنشاه و مكنى به ابى شجاع پسر ركن الدوله حسن بن بويه است3[

360کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ملك بازيافت بيارى سپاه سلطان. و اندر ] را با او بكرمان فرستاد تا جاه و1بنواخت و سپاه داد، و امير بو العباس طاهر [
آن سال برفى صعب آمد بسيستان چنانك بسيار درختان و خرما بنان و كشتها خشك گشت، و سرايها ويران شد از آن 

برف، و اين همه اندر عمل خواجه بو منصور خوافى بود و او مردى با سياست بود و مردم بسيار كشت بسيستان، اما همه 
ت، اهل خير و صالح را نيك بود، و مردى با شرم و با سخاوت بود، و اندر تمشيت عمل كافى، اما در مفسدان را كش

روزگار وى بسيار مردم عاصى شد، چون بو ليث بو القصر ملك، و طاهر بو محمد احمد طاهر حديف (كذا)، و با ايشان 
كشته شدند، و هميشه هزار مرد اندر سيستان ] بود و عصيان آورده بودند، و اين هر دو2هميشه بسيار مردم در آب [

بروزگار وى عاصى بودند، و او همى گرفت و كشت، و اگر همه قّصه بگويم دراز شود، باز از پس ايشان ناصر محمد  
كاژين (كذا) عاصى بود، و او بدست او نيامد، باز چون عزل او بود و عزيز بن محمد الفوشنجى آمد، بزينهار او [شد] و 

]4]، چون روزگار بو منصور اندر گشت و بسيار او را برداشت كردند [3ويش مرد [بمرگ خ

__________________________________________________

اند و بعض ديگر خاصه ايرانيان بسكون نون ذكر  [ ()] قبرش در نجف است و فنا خسرو را برخى بتشديد نون آورده
اند.كرده

آورده و اين روايت صحيح است.» ئىابو سعيد طا«] عتبى 1[

».بسيار مردم و دواب«] كذا ... و شايد 2[

] يعنى: ناصر محمد كاژين.3[
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قصه «] برداشت كردند، بعقيده نگارنده بمعنى شكايت و تظلم كردن از كسى است بسلطان، و آن در اصل از مادة 4[
هد ساسانيان تا بعد از اسالم، پادشاهان و امراى بزرگ بوده است، چه موافق اطالعات و تتبعات تاريخى از ع» برداشتن

گفتند و مردم روزهاى مظالم و دادرسى عمومى بر بلندى يا غرفه يا تختى نشسته و بار عام داده و آنرا روز مظالم مى
آنرا گرفته هاى خود را نوشته و بر سر دست يا سر چوبى بر ميداشتند تا شاه آنرا ديده و بستاند يا حاجب شكايت و قصه

ميناميدند و در كتب قديم » قصه برداشتن«و در فارسى » رفع قصه«در عربى اين نوع داد خواهى را -بامير يا شاه بدهد
اين اصطالح بسيار است، و اينجا هم اشاره بدان مطلب است كه گويد: چون روزگار بو منصور اندر گشت، يعنى روزگار 

يعنى از وى قصه و شكايت و اخبار بسيار بغزنين نوشتند .. حسنك - برداشت كردندو بسيار او را -وى روى بتراجع نهاد
نيشابورى بسيستان آمد و عزيز فوشنجى را آنجا نصب كرد و بو منصور را

361کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] بفرمان سلطان محمود 2اربع مائه حسنك نشابورى []، اندرين سنه ثمان عشرة و 1و امير سپهساالر اندر گذشته بود [
] األولى اندرين سال بقصبه اندر آمد، بسيستان آمد و عزيز فوشنجه را بر خويشتن [آورد] ليلة الّسبت الثّانى من جميد [ى

و بو منصور را معزول كرد و عزيز را بعاملى بنشاند.

عمل عزيز محمد فوشنجى و عزل خواجه بو منصور خوافى

ال اين سال نرخ گران شد،   روز سه شنبه نهم رجب سنة ثمان و عشرة و اربعمائه و بو منصور را بحضرت بردند، و اندر شّو
كيلى گندم بهفت درم شد، و بو منصور خوافى فرمان يافت اندر سنه تسع عشرة و اربعمائه، و اندر سنه عشرين تگرگ 

بمردند و بگرفتند كه بال ايشان شكسته بود، و يكى از آن تگرگ بر  بسيار آمد بسيستان چنانك مرغان اندر زره بسيار
] نبود و كارها بر خويشتن و 3كشيدند ده درم سنگ بود، و عزيز مردى راست بود اندر عمل، اما گشاده دست شايگان [

بر

__________________________________________________

خاص رفته رفته عام االطالق شد، و اگر چه مورد ترافع و برداشتن قصه [ ()] بحضرت بردند ... و در حقيقت اسم
اى را ترافع و مرافعه و رفع قصه و قصه برداشتن و باالخره بشرحى كه گفته شد موردى خاص داشته، ليكن بعدها هر شكوه

اند.برداشت كردن نام داده

برادر محمود است كه در حيوة برادرش درگذشت.امير نصر بن ناصر الدين سبكتكين- ] مراد از امير سپهساالر1[
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] و هو ابو على حسن بن محمد الميكالى معروف به (امير حسنك) آخرين وزراى سلطان محمود است و سلطان ابتدا 2[
رياست نيشابور را بوى داد و او در انتظام آن خطه هنر و جربزه و كفايت از خود بروز داد و بدين عمل در چشم سلطان 

شد و كارهاى ديوان غزنين بوى ارجاع گرديد و عتبى در آخر كتاب خود وصفى بليغ از وى كرده، عاقبت در بين سنه عزيز 
در بلخ بدست سلطان مسعود و بتحريك و اغراء ابو سهل زوزنى مصلوب شد.422و 421

وانى است و ظاهرا در اينجا اين اند و يكى از آن گشادگى و فراخى و فراشايگان را چندين معنى كرده-] ظ: و شابگان3[
معنى مراد است.

362کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

مردمان تنگ گردانيد، چون محّرم سنه احدى و عشرين و اربعمائه اندر آمد، عمل سيستان سلطان محمود امير اجل سيد 
و عزيز معزول گشت.ابو الفضل نصر بن احمد مولى امير المؤمنين را داد 

آمدن امير ابو الفضل نصر بن احمد بعمل سيستان

و او بسيستان آمد، و مردمان را دل قوى گشت، كه دولت روى بنيكويى كرد چون از شهر ما مهترى بر ما ساالر گشت، 
ربيع اآلخر سنه باز قضاء ايزد تعالى كار كرد، و سلطان محمود سبكتكين فرمان يافت روز پنجشنبه هفت روز مانده از

احدى و عشرين و اربعمائه.

وفات سلطان محمود رحمة اهللا عليه

و اندر جهان قيامتى بپاى گشت، و جهان بر آشفت، و امير بو الفضل يك چند ببود، تا نامه سلطان مسعود آمد از عراق، 
ب و تعّصب پيوستند، و در پارس غارت  امير بو الفضل پيالن و لشگر بر گرفت و پذيره او شد، و شهر عّياران گرفتند و حر 

كردند و سراى امام فاخر بن معاذ و از پسران او بسوختند و غارت كردند، اندر رمضان اين سال، و خطبه بسيستان امير 
د بغزنين باميرى نشسته بود، تا امير بو الفضل بنشاپور رسيد امير  مسعود بن سلطان محمود را كردند، و برادر وى امير محّم

] ايزد تعالى 1عود از عراق آنجا آمد، و برادر وى از غزنين برفت كه بسيستان آيد و كينه خالف ازيشان باز خواهد [مس
چنان قضا كرد كه سپاه او را بنشاندند و بند بر نهادند و روى سوى مسعود نهادند، چون نزديك او شدند همه اركان دولت 

ستان بچندان كه او گفت قبول نكرد، باز سيستان عزيز فوشنجه را دادند.را بند بر نهاد و بكشت، و امير بو الفضل سي

__________________________________________________
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] اين روايت كه امير محمد قصد سيستان داشته است، قدرى خودمانى بنظر ميرسد و تكيه گاه معلومى ندارد، چه باتفاق 1[
ين حركت كرد و معقول هم نيست كه مسعود قصد نيشابور و خراسان كند و برادرش تواريخ وى بقصد حرب مسعود از غزن
و هو اعلم- او را گذاشته بجنگ سيستانيان برود

363کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

م سنه اثنى و ] سلطان مسعود بعمل سجستان و اندر آمد شب چهارشنبه نيمه م1آمدن عزيز فوشنجى از دست [ حّر
] حاجب را دادند، چون سنه ثلث و عشرين اندر آمد، خبر وفات امير 2عشرين و اربعمائه و امارت و خطبه بكتقدى [

و امير المؤمنين القائم بامر اهللا را خطبه كردند روز آدينه پانزدهم ماه رمضان سنه ثلث - القادر باللَّه- المؤمنين آمد از بغداد
و شورش عّياران  - بو سعد جيمرتى-ئه و عزيز باز بسيستان آمد [و] از پيش وى حاجب قضاء آمده بودو عشرين و اربعما

] گردن بزد 3كمتر شده بود زانكه حاجب تنى چند بدو نيم كرد، باز عزيز سرهنگان را باز گرفت و بتازيانه بزد و نقيبان را [
] 4بسيار از سرهنگان قصبه و مهتران روستا و ناصر كارش [و دو نيمه كرد، و كارى بسياست فرو گرفت و مصادرها ستد 

اندرين سال فرمان يافت، و مال او از زن او بستد، و او را باز داشت. و چون سنه خمس و عشرين و اربعمائه [اندر آمد] 
ز [را] با خويشتن ]، و سيستان امير بو الفضل را داد و عزي6] اينجا آمد، و عزيز [را] بفراه برد [5بو المظفر فوشنجه [

ه رجب سنه خمس و عشرين و 7برد و بو سعد [ ] جيمرتى اينجا بود چون خبر شنيد بگريخت، و امير بو الفضل غّر
اربعمائه بر عمل اندر آمد بسيستان و كار فرو گرفت تا سنه سبع و عشرين و اربعمائه، باز عمل، بو سعد جيمرتى را و بو 

ينجا آمدند.سعد قهستانى را دادند بشركت، و ا

عمل بو سعد جيمرتى

__________________________________________________

] از دست سلطان يعنى از طرف سلطان،1[

اند.] بكتغدى، باغين هم ضبط كرده2[

هم مربوط اند و اينجا نقيباناند و سرهنگان و مهتران داشتهايم كه جماعت عياران بسيستان بوده] در اوايل كتاب گفته3[
بتشكيالت عياران است.

يعنى رؤساى عياران است.-] ظاهرا نام يكى از سرهنگان4[
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] اين فوشنجه، بجاى فوشنجى مكرر استعمال شده است.5[

] بزدهم خوانده ميشود،6[

] اصل: بو سعيد.7[

364کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] شد و او را بكشتند، و امير 2] تاختن كردن گرفت بسيستان. باز بو سعد قهستانى ببرونح [1تركمان [و اندر عمل ايشان 
ه سنه  بو الفضل اندر ارگ محبوس بود، و عمل بر بو سعد جيمرت قرار گرفت، روز دو شنبه ده روز مانده از ذى الحّج

فضل را بحضرت خواندند و عمل سيستان بدو دادند.ثمان و عشرين و اربعمائه. باز چون سنه تسع اندر آمد امير بو ال

ه سنه تسع و عشرين و اربعمائه آمدن امير بو الفضل روز پنجشنبه ذى الحّج

] و شنكليان بسكر دو هزار مرد جمع شده بدو 3] احمد بن طاهر و سحاق كاژين [و بشهر اندر آمد روز آدينه، [پس
] از داشن برفت و عّياران شهر و سرهنگان و شحنگان، و آنجا مير بو الفضل] آمدند بحرب امير بو الفضل، [و ا3بريان [

] بگريختند كه  3حرب كردند، و ايشان را غلبه كردند، و بسيار ساالران ايشان را بگرفت، و احمد طاهر و سحق كاژين [
كسى ايشان را نديد، و همه را با رگ محبوس كرد، و اندرين سال

__________________________________________________

اند كه در بعض تواريخ آنان را غز مينويسند، و اين تركمانان از اواخر ] تركمان، در اينجا مراد طايفه معروف بسالجقه1[
قرن سوم هجرى دسته دسته از تركستان بطريق خانه كوچ با حشم و خرگاهها وارد ما وراء النهر شده و مسلمان ميشدند و 

اويز مرتع و جايگاه ميگرفتند و چون امراى ما وراء النهر با تركان خطاى و دشت قبچاق كه كفار بودند در اين بدين دست
و بقولى 375اند مقدم اين طوايف را مغتنم ميشمردند، و از اين جمله يك دسته در حدود سنه وقت همواره جنگ داشته

خراسان هم دسته دو هزار نفرى معروف بتركمانان ارسالنى بكرمان و بما وراء النهر و از آنجا بخراسان افتادند و از 334
عراق و آذربايجان رفتند، خالصه طوايف تركمان در خراسان بفساد پرداختند و رؤساى آنان پسران سلجوق بودند و تاريخ 

ابراهيم ينال بودند، و چغرى و-بيغو- اند كه رؤساى آنان طغرلآنان معروفست و مراد از تركمانان در اينجا همين طوايف
مسعود بن محمود را بشكستند و خراسان را پاك متصرف شدند و چيزى نگذشت كه عراق را تا بغداد  431اينها در 
548و باز دسته ديگر از همين طوايف از ما وراء النهر پيش آمدند موسوم به غز و آنها بودند كه در سنه -447گرفتند 

دند و خراسان را بغارتيدند و خراب ساختند.سنجر را گرفتند و در قفس كر 
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] كذا؟. برونج.2[

] كذا؟3[
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م اين سال، و با عمر با ليث و پسرش و با تاجر بر  بند كندك بشكست [و] در كركوى آب ببرد، روز شنبه يازدهم از محّر
] غّله گران شد، تا خروارى گندم بصد و سى 2همه گرفته شدند، و اندر سنه ثلثين و اربعمائه [] شنكليان يكى بودند و1[

درم شد، و امير بو الفضل فرمود تا باره سيستان نو برآوردن گرفتند، و اندر سنه اثنى و ثلثين باره شارستان تمام شد بر 
تركان يكى شد و بدر كركوى فرود آمد و پيش زره غارت  دست امير بو الفضل، باز احمد طاهر مردم بسيار جمع كرد و با 

كردن گرفت، و دخلها بسبب وى بسته گشت، و امير بو الفضل از سلطان مسعود لشگر خواست و نفرستاد، اندران 
] را با 3حديث فروماند، چاره نديد تا هم از تركمان تقويت جست، و كس فرستاد، و آخر امير با نصر برفت و ارتاش [

ار سوار بياورد، اندر ربيع االول سنه اثنى و ثلثين و اربعمائه و تركما [نا] ن هر روز بدر شهر از جهت احمد طاهر پنجهز 
تاختن همى آوردند، آخر احمد طاهر مردم پياده و سوار تركمان همه برگرفت و بدر طعام شد، چون ارتاش بيامد بپاى ارك 

فرود آمد، امير بو الفضل نزديك او شد.

]4ارتاش و خطبه كردن بر بيغو [آمدن

__________________________________________________

] بر، بمعنى: با1[

».بودن قحط«] اينجا در حاشيه با خطى قديمى و درشت نوشته شده 2[

] اين ارتاش برادر ابراهيم ينال و پسر عم طغرل سلجوقى است.3[

و - رسدم غير از موسى بيغو پسر سلجوق و عم سلطان طغرل و چغرى بنظر نمى] در شجره نامه راجة الصدور بيغو نا4[
در تاريخ سالجقه لعماد الدين محمد بن محمد بن حامد، بيغو ارسالن را يكى از رؤساى سالجقه كه با مسعود ميجنگيدند 

نوشته و اشاره باسارت وى بدست سلطان مسعود كرده است.

ابن اثير ميگويد كه از سلجوق سه پسر -رؤساست ليكن از اسارت وى ذكرى نيستدر تاريخ بيهقى نام بيغو در ضمن
گويد: بيغو و طغرل بك محمد و جغرى بك داود پسران ميكائيل بن ماند: ارسالن و ميكائيل و موسى، ليكن بعد مى
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سى پسر سلجوق است كه اند و بيغو را برادر طغرل و چغرى ميشمارد. و غلبه تاريخ در اينست كه بيغو همان مو سلجوق
بعد از قسمت شدن خراسان بين سالجقه مملكت سيستان و هراة و پوشنج و غور بنام او افتاد و از اينكه در اوايل امر 

شود پيداست كه مردى پير و فرتوت بوده و دير نمانده است، راوندى صاحب راحة سالجقه خبر اين بيغو يكباره منقطع مى
الصدور كه شجره نامه

366ابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کت

و عهدها بستند و خطبه بر بيغو كردند، و ارتاش كس فرستاد و آن تركمانان را فرمود كه با احمد طاهر بودند تا او را و ياران 
و بارگ آورد و ارتاش و امير با نصر او را همه بنزديك او آوردند بدر شهر، و احمد طاهر را بند بر نهاد و همه اولياء او را، 

و سپاه برفتند و بدر بست شدند، و بو الفضل، احمد طاهر را و منوچهر را و مظفر حصين را و با جعفر حمدان درقى و 
همه اولياء و سرهنگان ايشان را فرمود امير شهر را بو نصر كولكى را تا بر آويخت.

آمدن بيغو بسيستان

يازدهم ربيع اآلخر سنه اثنى و ثلثين و اربعمائه، و امير بو الفضل با او يكجا برفت و بدر بست شدند و و بيغو بيامد اندر 
آن نواحى همه بگرفتند و غارت كردند، باز ميان بيغو و ارتاش خالف افتاد، و ارتاش ناگاه بازگشت و سپاه با او و بيغو نيز 

الفضل قرار گرفت و لشكر تركمان همه بازگشت سوى خراسان.بازگشت و بسيستان آمد، و حديث سيستان با امير بو

كشته شدن سلطان مسعود

و امير مسعود كشته شد هم اندر سنه اثنى و ثلثين و اربعمائه و مودود بن مسعود باميرى نشست، و بو سعد جيمرتى و با 
عمر با ليث لشگر آوردند بسيستان از

__________________________________________________

پس هر دو برادر «بعد از فتح خراسان بدست سالجقه گويد: 103[ ()] سالجقه مذكور در فوق از اوست در صفحه 
زادگان و ... بهم چغرى و طغرل و عم ايشان موسى بن سلجوق كه او را يبغو (كذا بتقديم يا بر باء) كالن گفتند و عم

و موسى يبغو كالن بواليت بست و «در تقسيم ممالك گويد: 104صفحه و باز در» بنشستند و عهدى ببستند ... الخ
و خواجه فضل اهللا رشيد الدين نيز در جامع عين اين » هراة و سيستان و نواحى آن چندانكه تواند گشود نامزد شد ... الخ

اخبار را كلمه بكلمه از راحة الصدور گرفته و روايت كرده است.
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] فرود آمدند، و پسر بو عمر با ليث با نصر، و 1جهت امير مودود، و ساالر ايشان قيماس الحاجب بود، و بدر نوايست [
پسر بو سعد جيمرتى هر دو بارگ اندر محبوس بودند، بگريختند كه هيچكسى را ممكن نشد دانستن آن كه چگونه  

گريختند.

اس و ارتاش و هزيمت سپاه مودود][آمدن قيم

] و امير بو الفضل با 2آمدن قيماس با لشگر بجانب سيستان و آمدن ارتاش و هزيمت دادن سپاه مودود را از سيستان [
سپاه خاص خويش آنجا شد، با قيماس جنگ كردند و ايشان را بشكستند و ايشان باز گشتند سوى غزنين، و آن همه اندر 

و اربعمائه بود، باز حديثها اندر افتاد و امير مودود نامهاء نهان فرستادن گرفت بسيستان و امير بو الفضل سنه اثنى و ثلثين
را از آن آگاهى بود، و ايشان ندانستند، تا روز چهار شنبه بيست و سيؤم از جمادى االخر سنه ثلث و ثلثين و اربعمائه 

الحميد و عبد السالم دو پسر امام فاخر را، و امير كنك را و امير احمد  قاضى با سعيد محمد بن عبد اهللا را و فقيهين عبد 
كوتوال را، امير بو الفضل محبوس كرد بارگ، باز لشگر مودود فرا رسيد با حاجب بزرگ وى مقدار دو هزار سوار و ده 

ن و برادر احمد طاهر و بو هزار مرد پياده از شنكليان با ايشان جمع شدند، و بو سعد جيمرتى و با عمر با ليث با ايشا
روز يكشنبه بيست و پنجم از رجب سنه ثلث و ثلثين و اربعمائه، و امير بو الفضل - منصور و با حاتم پسران ستكان جوينى

با سپاه بيرون شد و حربى سخت بكردند و بسيار مردم از

__________________________________________________

اى بوده است كه احداث شده زيرا درهاى قديم شهر ر دوم است كه ديده ميشود و شايد دروازه تازه] اين در نوايست با1[
شناسيم چه از اين كتاب و چه از كتاب اصطخرى و چنين نامى در آن ميان نيست مگر اينكه از حاشيه نسخه ز رنج را مى

است كه » نوخيرك«ه بدل آورده كه يكى از آن چه در حاشيه آن چند نسخ» باب نوخيك«اصطخرى استفاده كنيم در مورد 
خيلى شبيه ميباشد، و هر گاه نو خيزك بر آيد، بين نو خيزك و نوايست از ماده ايستادن، شباهت تام خواهد » نوخيزك«به 

بود. (رك:

).240اصطخرى ص 

اينجا قرار داده شد.مورد بود ] اين سر فصل در اصل متعلق بصفحه بعد بين سطر دهم و يازدهم بود و چون بى2[
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هر دو گروه كشته شد و ياران سرهنگ طاهر محمد سجزى برگشتند، و بو نصرى و سپاه مودودى اندر آمدند، امير بو 
ر دار الكفر نكنند! اول حصار ازين الفضل بر حصار شد، و ايشان غارت كردند، و بسيار مردم بكشتند، و آن كردند كه اند

صد و بيست - ] گشت از هر دو گروه چهار ماهروز بود و هر روز بدرهاء حصار حرب سخت ميكردند، و همى [كشته
تا امير بو الفضل بخراسان نامه كرد نزديك ارتاش، و او رفته بود بما وراء النهر كه آنجا تركمانان را حربى بود، ز آنجا - روز

تا او با سپاه فرا رسيد، و سپاه مودود - نه بر حصار و نه فرود-آخر ذى القعده سنه ثلث، هيچكس را خبر نبودبرفت و 
بدر شهر شده بودند و لشگر جاى آنجا برده، به امداد ارتاش و سپاه فرا رسيدند، و يك ساعت حرب كردند، و مرد 

برفت، و گرفته شدند و كشته، و مردند از تشنگى اندر بيابان، شارستان با امير بو الفضل فرود آمد، و سپاه مودود بهزيمت
تا از آن مردم اندكى ببست رسيد و قيماس و حاجبان گروهى از زرين كمران، و بو سعد جيمرتى را امير بو الفضل بردار كرد 

با او برفت و مردم ] و امير بو الفضل بر قصر يعقوبى، و ارتاش سپاه برگرفت و سوى بست رفت، بر پى سپاه [مودودى
ل سنه اربع و ثلثين و اربعمائه بازگشتند از آنجا. پياده، و حصار هاء بست بستدند و غارت بسيار كردند و اندر ربيع االّو

] بر دست طغرل1گرفته شدن امير با نصر [

نصر بخراسان شد و خاتون و بيغو ديگر راه بسيستان آمد اندر ماه ربيع اآلخر و ز آنجا بازگشت و بخراسان شد و امير با
]2را بزنى كرد و يك چند ببود ز آنجا بازگشت، طغرل [

__________________________________________________

] امير با نصر منصور بن احمد مولى امير المؤمنين برادر امير ابو الفضل نصر بن احمد صاحب سيستان است.1[

طغرل غالم و حاجب امير مودود از امير مودود هر چه درخواست كرد كه سپاه بدو دهند ] ابن اثير در كامل مينويسد كه 2[
و نشستن امير عبد الرشيد بامارت باز طغرل خواهش 441تا بتركمانان حمله كند نپذيرفت و عاقبت بعد از فوت مودود 

و ابو الفضل را بر در شهر سيستان خود را تجديد كرد و عبد الرشيد هزار سوار بدو داد و او بسيستان در آمد و بيغو
) ولى از اين تاريخ معلوم ميشود كه روايت كامل كامل نيست.202- 201ص 9هزيمت كرد (كامل ج 
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دره هندقانان بگرفت، و اندر حاجب مودود جاسوس بر وى داشت، از بست با دو هزار سوار جريده تاختن آورد و او را ب
] هم اندرين سال بيامدند هم از سپاه بسيستان زيانها كردند، و در كركوى بستدند، و بسيار مردم بكشتند  جمادى األخر [ى

] كاشن حصار داشتند، بستدند و گروهى مردم كشتند و گرفتند و 1گبر و مسلمان و غارت كردند، و بكاشن شدند، خانه [
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از بپاى حصار آمدند، و با امير بو الفضل ديدار كردند و گروهى بحصار برآمدند و صلح گونه ساختند، آخر غارت كردند، ب
برفتند و امير با نصر را ببردند بغزنين و آنجا محبوس كردند.

كشته شدن ارتاش

ود بيامدند و حرب كردند و و اندر سنه سبع و ثلثين و اربعمائه ارتاش با سپاهى بزرگ برفتند كه بغزنين شوم، و سپاه مود
ارتاش بهزيمت بازگشت و بشارستان آمد و آنجا فرود آمد، و اندر سنه ثمان و ثلثين بيغو باز آمد و ارتاش بسيستان، و باز 
اندر سنه تسع و ثلثين فقيهين عبد الحميد و عبد السالم را امير بو الفضل خالص كرد روز دوشنبه بيست و دويم از رجب 

لثين و اربعمائه و حبس ايشان شش سال و يك ماه بود، و امير احمد كوتوال را اندر روزگار حصار خالص كرد سنه تسع و ث
و امير كنك را فرمود تا بر كشيدند بر قلعه ارگ [و] قاضى با سعيد پسر قاضى بو الحسن بگريخت و بمكران شد و آنجا 

د بطبس بر دست غالمان از آن امير بو العباس درهى.فرمان يافت، و ارتاش اندر سنه اربعين و اربعمائه كشته ش

خالص يافتن امير با نصر

] احمد حسن ميمندى2و امير با نصر خالص يافت، بسبب خواجه سعيد پسر [

__________________________________________________

] افتادگى دارد. يا: مردم كاشن خانه حصار داشتند1[

كشته شدن ارتاش و خالص يافتن امير «و جمله بعد عنوان فصل قرار داده شده: » خواجه سعيد«] در اصل كتاب بين2[
و معلومست كه جمله آخر فصل باال و جمله اول » پس احمد حسن ميمندى«و فصل بعد بدين طريق آغاز شده: » با نصر

نيز غلط است و بايستى» پس«فصل بعد بهم متصل است، و لفظ 
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] گرفته بود بدل كردند، و روز پنجشنبه بيست و يكم از صفر 1كه او بسيستان محبوس بود و حاجبى چند كه امير جغرى [
و صدقها دادند، باز سوى سنه احدى و اربعين بشهر اندر آمد، و شهر آئين بستند و مردمان سيستان نشاط كردند بسيار

] جمادى األولى هم اندرين سال، و باز از هرى باز آمد و شب شنبه بيست و 2هرى بازگشت، روز چهار شنبه سديگر [
ششم از ذى القعده سنه احدى [و] اربعين و اربعمائه بشهر اندر آمد. و يوسف يعقوب صابر كمرى، با جعفر صاير را و 
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] روز آدينه هفدهم ربيع االول 3ان غارت كرد، و امير بو الفضل تاختن كرد و او را بگرفت [پسران را بكشت، و سراى ايش
سنه اثنى و اربعين و اربعمائه، و اندر ساعت فرمان داد تا بر ميان دو نيم كردند.

خبر وفات ابى جعفر احمد بن منصور بن احمد مولي امير المؤمنين نور اهللا حفرته

ير با نصر بود، مردى از گردان عالم كه اندرين اركان دولت هيچ مردى بشجاعت و سخاوت و تواضع اين امير احمد پسر ام
و نيكو عهدى وى نبود، با صورت تمام، كه چنو بخشنده و نانده اگر گوئى كه هرگز بسيستان بر نيامد پس از امير طاهر بو 

خر سنه اثنى و اربعين و اربعمائه فرمان يافت، و نه ] شب چهار شنبه بيست و نهم از ربيع اآلعلى، چنين قضا كرد، [كه
روز همه سيستان بدلى دردمند و چشمى گريان، خاص و عام

__________________________________________________

وفات يافته است و گويا اصل جمله:423باشد، چه احمد حسن ميمندى در اين وقت زنده نبوده و در سنه » پسر[ ()] «
بوده است، چه اين خواجه ابو الفتح عبد الرزاق بن احمد بن حسن » خواجه سعيد عبد الرزاق پسر احمد حسن ميمندى«

در آخر روزگار مودود بوزارت نشست و سفرى جنگى هم حسب االمر امير مودود بسيستان كرد كه سالجقه را از آن 
) و معلوم ميشود 441مودود بدرد قولنج در غزنين بمرد () و در همان سفر بود كه193ص 9واليت بيرون كند (كامل ج 

بالجمله عنوان فصل مذكور را دو حصه كرده هر -خواجه در آن محاربت اسير افتاده و بعد با ابو نصر مبادله شده است
يك را بجاى خود قرار داديم.

طغرل بيك و صاحب مرو و بلخ ] در اصل، امير جعفرى نوشته شده ولى شك نيست كه چغريست، و او داود برادر1[
است.

يعنى سوم.-] سديگر2[

] يعنى يوسف يعقوب صابر را بگرفت نه بو نصر را، چه بو نصر را بعدها زنده بينيم.3[

371کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

امير با نصر [منصور] روز دو شنبه هژدهم از جمادى او را ماتم داشتند، زانكه عديم المثل بود رحمة اهللا عليه، و پدر او 
األولى سنه اثنى [و] اربعين و اربعمائه برفت سوى هراة، و امير بو الفضل روزى چند غمگين بود بسبب وى باز طرب باز 

] ملعون نامبارك بر خود.1شد برسم ملوك، و هيچ آسيب نبود اندرين روزگار بسيستان تا آمدن طغرل [
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][آمدن طغرل

بروز يكشنبه سيوم از رجب سنه ثلث و اربعين بحصار طاق فرود آمد و رسوالن فرستادن گرفت و امير بو الفضل زرق وى 
نخريد تا آخر حرب آغاز گرد بر حصار، و كوتوال هالل درقى بود و بسيار مرديها كرد، آخر فرمان يافت و خليفت امير بو 

ار فرو گرفت و مردى كرد، و سرهنگان كه آنجا بودند و عّياران چون با ليث الفضل آنجا امير بو سعيد سمورى بود، آن ك
د منصور و ياران ايشان وفا دارى كردند، تا پنجهزار سوار محمودى با پنج پيل ساخته و مقدار دو هزار  يوزى و بو محّم

يارستند ستدن، آخر قضا را پياده سجزى و غزنوى و بو محمد عسكر با ايشان بود، و آن حصار بهمه حيلها كه كردند ن
] و بدر شهر آمد، و امير بيغو از هراة بيامد با لشگرى كه با سپاه 2طغرل با سوارى هزار ساخته و پوشيده نيك اختيار كرد [

طغرل حرب كنند، و كسى را از طغرل خبر نه، تدبيرى كردند و طغرل را خبر كردند كه اكنون بيغو همى اندر آيد، تا او 
نشست، تا از شهر امير اجل سيد ابو الفضل نصر بن احمدبكمين اندر

__________________________________________________

] اين طغرل غالم امير مودود غزنوى است كه مودود ويرا بركشيد و عزيز داشت و خواهر خود را بوى داد و او را 1[
ز امير عبد الرشيد هزار سوار گرفت و بسيستان رفت و جنگ  (بقول ابن اثير) ا444حاجب خويش كرد و عاقبت در سنه 

كرد و باز مدد خواست و با آن لشگر بغزنين بازگشت و عبد الرشيد و تمام فرزندان و شاهزادگان محمودى و مسعودى را 
ست.بكشت، و عاقبت در روز بار به تيغ همدستان خود كشته شد و خبر حمله اول و اسير كردن ابو نصر در كامل ني

اى است مستعمل در هر مورد كه كسى موقع مناسبى يا ساعتى سعد يا محلى مستعد از براى جمله-] نيك اختيار كرد2[
جنگ و غيره اختيار كند و در غالب نوشتهاى قديم فارسى اين جمله در محل خودش ديده ميشود.

372کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

امير المؤمنين رحمه اهللا بيرون شد و بيغو بلب آب فرود آمد كه تا بنه و لشگر فرا رسند، و جمع گردند، و اندر شهر مولى 
] طغرل خويشتن بر عامه شهر زد و نعره برخاست و آيند، و اين روز شنبه بود بيست و دويم رجب هم اندرين تاريخ، [ناگاه

ر بو الفضل دل وى نگاه داشت و با وى برفت و بهرى شد كه آنجا لشگر بيغو بهزيمت شد بى لشگر و بى سالح، و امي
جمع كند و بحرب آيد، پس طغرل بحصار طاق شد و آنجا روزى چند ديگر حرب كرد، و هيچ نيامد ويرا و محمود گندمك 

ينه سيزدهم و برادران بگشتند [و] بنزديك وى شدند، و هم چيزى نرفت با مردمان حصار، آخر بعجز باز گشت روز آد
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زادگان را بكشت، و خداى تعالى شعبان، و بغزنين شد، و غزنين بگرفت و عبد الرشيد بن محمود را و بيشترين از آن ملك
او را نيز هالك كرد چنانكه مستوجب او بود.

ب سه ] خويش آمد بطالع سعد [و] ش1و امير بو الفضل چون خبر رفتن او شنيد لشگر بگذاشت، و جريده باز مملكت [
شنبه پانزدهم رمضان هم اين سال اندر شهر آمد، و پسر امير بيغو را با خويشتن بياورد و بداشن فرود آورد: امير اجل ابو 

وله مولى امير المؤمنين [ ] و يك سال اينجا بود با بزرگى و جاه و پيروزى و امير اجل 2الفتح قرا ارسالن بورى بن معز الّد
اب فرستاد تا او را ببردند، و رفتن او سوى هرى روز مؤيد ابو الفضل او را نيكو داشت، باز پدرش از هرى رسوالن و حّج

دو شنبه هشتم شوال سنه اربع و اربعين و اربعمائه [بود]،

__________________________________________________

باز مملكت خويش «مراعات ميكنيم و شده و ما اصل را » بمملكت«] در اصل چنين بوده و بعد با مركب العاقى 1[
يعنى بمملكت خويش بازگشت.» آمد

پسر امير موسى بيغو است در اين كتاب، ليكن در شجره راوندى -] قرا ارسالن بورى بن معز الدوله مولى امير المؤمنين2[
، و فقط در خاندان الب االمير فرخ زاد- مسعود ينال-ارتاش ينال-فرزندان بيغو را بقرار ذيل ضبط كرده است: يوسف

) 3و نيز در حاشيه (- اش پسر تكشارسالن دو تن بدين نام هستند يكى بورى بارس پسرش و ديگر بورى تكين نبيره
برده شده ليكن ويرا پسر قتلمش بن اسرائيل ميشمارد نه موسى بيغو.» قرا ارسالن غازى«راحة الصدور نام 19صفحه 

373تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، 

][خطبه كردن امير طغرل محمد بن ميكال بسجستان

م سنه خمس و اربعين و 1خطبه كردن امير طغرل محمد [ ] بن ميكال ادام اهللا ملكه بسجستان يوم الجمعة الثامن من المحّر
] ....2اربعمائه [

وقعت بده

] لعنه اهللا، روز دوشنبه بيست و هفتم 4قراتاش بن طغان بك عسى [] مردمان سيستان بروستاق بده از جهت 3.... [
رمضان سنه خمس و اربعين و اربعمائه وقت قران نحسين اندر حوت.
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و آنچنان بود كه او بسيستان آمد و قصد آن كرده بود كه بمكران رود، روزى چند او را مهمان داشتند و گفتند اكنون ببايد 
) كه ميكردند لشگر او، گفت مرا پنج روز ديگر علف دهيد تا عيد سيستان ببينيم، پس بروم، رفتن از بسيار الوافى (كذا

ندادند، پس بخشم برفت و ببده فرود آمد، و با رعّيتان جنگ آغاز كرد، و خانهاء ايشان خراب كردن گرفت و ايشان را  
نامزد كرد، و امير اسماعيل قوقهى و امير بو كشتن، شب دوشنبه امير اجل سيد بو الفضل امير بورى را با فوجى تركمانان

جعفر قوقهى و امير احمد برادر وى را با مردمان اوق نامزد كرد، و سركشان و مردمان پيش زره را بامير اجل

__________________________________________________

شود در اصل اصل كتاب آنجا را براى لوم مى] بعد از لفظ طغرل بقدر دو كلمه در متن اصل كتاب سفيد است و مع1[
بود.» احمد«در اصل » محمد«اند، و نيز بجاى نوشتن لقب خالى گذاشته

و  - و پس از آن هم تفصيلى ندارد-] اين جمله مانند آغاز فصل است ليكن در متن اصل جزء مطلب در آمده است2[
د، و چنانكه از چند صفحه بعد خواهيم ديد جمالت متن كوتاه كتاب تاريخ سيستان از اينجا رفته رفته سياقتش عوض ميشو 

و ازين رويه و - تر است تا باداى تاريخ مبدل ميگرددهاى مصدرى شبيه بهمين جمله كه بعنوان فصول شبيهميشود و بجمله
-ين زمانكه نسبت بسلطان طغرل سلجوقى نوشته ميتوان حدس زد كه اصل كتاب در ا» ادام اهللا ملكه«بمناسبت لفظ 

يعنى در زمان رياست امير ابو الفضل نصر بن احمد مولى امير المؤمنين تأليف شده است.

...»غارت شدن ... يا: كشتن «] از اول اين فصل چيزى افتاده است مانند 3[

] علسى، هم خوانده ميشود.4[

374کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

چون قريب سوارى دويست از تركمانان و - طاهر اسپرد و او را بايشان نامزد كرد، و غالمان خويش را هم با وى نامزد كرد
غالمان خويش و مردى پانصد با سالح تمام، [و خود] با ايشان برفت تا بدر شهر، و همه را وصّيت ميكرد كه نگاه داريد 

ذا) بانگ بر زنيد تا بشوند، ايشان برفتند، و اين تركمانان كه با امير بورى تا هيچ كس را نكشيد و خون از سر نيارد (ك
بودند پيش از آنكه بلشگر رسيدند بانگ كردند، تركمانان لشگرگاه خويش بگذاشتند و خود برفتند، ايشان بيامدند و غارت  

بشهر نهادند، چون بامداد روشن كردند، و خويشتن را كاالى بار كردند، و همه متفرق شدند، و هر كسى جداگانه روى 
شد، تركمانان باز آمدند و جنگ آغاز كردند، و تا نماز پيشين جنگ ميكردند، تركمانان ميربورى بگريختند، و امير بورى و 
امير طاهر پشت بدادند، و پيادگان را بدست ايشان بگذاشتند و امير اسماعيل و امير بو جعفر بخانه اندر شدند و حصار  
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جنگ كردند يك دو روز ديگر [و] روز سيم ايشان را فرود آوردند و بگرفتند، و قريب دويست مرد آنجا كشته گرفتند و
شد، و امير اسماعيل را بيست هزار دينار باز فروختند، و امير جليل سيد با نصر آنجا رفت و گروكان وى ميبود تا زر 

بدادند و او برفت و السّلم.

امير بيغو بقلعه اسپهبد از ميان لشگرى كه بر خود آورده بود، و امير بورى پسر بيغو پنجم ]، 1بند كردن خواجه بزرگ [
] قصد رفتن كردند باز هراة، و او 2شعبان سنه خمس و اربعين و اربعمائه، و ديگر روز لشگر كه با وى بود و امير بورى [

را بياوردند بقلعه رك و پنجم رمضان اين سال كشته شد.

] دفعت اول بسيستان3[آمدن ياقوتى

روز پنجشنبه هشتم رجب سنه ست و اربعين و اربعمائه. و نه روز بود بسيستان با دو هزار سوار مهمان امير اجل سيد ملك 
مؤيد ابو الفضل رحمة اهللا، كه البته اندر همه سيستان از هيچكس يكمن كاه نستدند و هيچكس را بيك دانگ زيان نكردند، 

و

__________________________________________________

] معلوم نيست اين خواجه بزرگ كيست، و اين جمله تا سر فصل بسيار درهم و ناتمامست.1[

] ظ: بيغو.2[

] امير ياقوتى پسر داود چغرى بيك و برادر زاده سلطان طغرل سلجوقى است.3[

375اريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، ت

روز شنبه هفدهم رجب برفت بسوى مكران و بمكران ويرا خطبه كردند و خواهر امير مهّيا را بزنى بوى دادند، و باز گشت 
و خود براه بيابان كرمان بقاين رفت و لشگر وى بيشتر بسيستان باز آمدند و روزى چند آنجا ببودند، و بو المظفر حضر 

] و با خويشتن بقاين 2] لشگر بفرستاد، باز در سيستان ويرا بگرفتند و بند كردند [] بود با [آن1يب درگاه [(كذا) كه نق
] بردند و بيرون نگذاشتند تا بشكنجه و مطالبت ازو شش هزار دينار ستدند، و از [اينجا] مكاشفت ميان وى و آن 3[

] را ] پدر خويش [و كسى5سيستان طلبيد از امير حضرى [] بخراسان رفت و منشور4امير بو الفضل بيفتاد، تا او [
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] فرود آمد روز 6بعراق فرستاد و نامها نبشت بنزديك امير طغرل و منشور سيستان بستد و بيامد بسيستان و برون وجول [
يكشنبه دوازدهم شعبان سنه سبع و اربعين و اربعمائه.

آمدن ياقوتى بار ديگر

صد و بيست و چهار از يزدجرد [بيامد]، و روزى] سال بر چهار7و روز آذر [

__________________________________________________

] يعنى نقيب درگاه امير ابو الفضل بود و براى مهمان دارى و رسيدگى بما يحتاج لشگر ياقوتى فرستاده شده بود.1[

] يعنى كسان ياقوتى بو المظفر خضر يا حضر را بگرفتند.2[

] قصبه قديم و امروزى قهستان است.3[

] يعنى، ياقوتى.4[

] ظ: چغرى زيرا پدر ياقوتى امير چغريست.5[

بفتح اول و ثانى ضبط شده و ظاهرا از اعمال سيستان است ليكن در كتب » رون«در اول كتاب - ] رون و جول6[
مسالك ذكرى از آن نيست.

عجبست كه بدون رسم و عادت اين تاريخ و با اينكه تا اين جاى روزها و ] روز آذر يعنى روز نهم ماه پارسى ... و 7[
ها عربى و هجرى مقرر بوده يكباره، روز آذر و سال چهار صد و بيست و چهار يزدجردى بياد مورخ آمده ها و سالماه

ده باشد، چه درين سفر گمان اينست كه تاريخ باز آمدن ياقوتى را از روى حافظه برزگران و دهقانان ياد داشت كر - است
اى بيش نبود هزار و دويست مرد كشته و در ساير ياقوتى در سيستان قتل و غارت فراوان كرده و در جوين بتنهائى كه قصبه

و روستائيان و برزگران هنوز تاريخ روز و ماه و سال- روستاها مردان كشته و زنان برده كرده است
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چند آنجا ببود و مردمان رون و جول با وى شدند و هيچكس را از آنجا نيازرد و رسوالن فرستاد و منشور خويش عرضه  
كرد نپذيرفتند و قبول نكردند، و امير بو الفضل گفت مرا بر قول تو هيچ اعتماد نيست ترا نخواهم و ترا خطبه نكنم، 

شير بيرون توان كردن! وى از آنجا برخاست و بجوين آمد، و ديگر راه رسول فرستاد، رسول ويرا سيستان از دست من بشم
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باز فرستادند و گفتند تو هنوز بسيستان قلعه نستدى و حصار نگرفتى و مردى نكشتى، ترا بحّجت طاعت دهيم، تا رسول 
و ششم شعبان بجوين نماز ديگر ناگاه وى برفت او بدرق آمده بود، چون سخن بشنيد باز گشت، روز يكشنبه بيست 

خويش اندر انداخت، و مردمان غافل بودند و بخانهاء خويش باز آمده از آنچه بر ايشان بگذشته بود و نيازرده، جنگ 
اندر گرفت و مردمان را از حصار باز داشت.

وقعت جوين

] بگرفتند 2اه را امير شاهنشاه را اندر جوين [] حصار بستد و غارت فرو گرفتند و چاشتگ1و ديگر روز دوشنبه نماز بام [
و بلشگرگاه بردند و قريب هزار و دويست مرد از آن شهر كشته شد و بسيارى اسير گرفتند و بند كردند و ببردند، و 

بخراسان فرستاد، و آنجا بنشست تا عيد روزه بگذشت، ببرونج آمد و اندر جانب مغرب بكلموه فرود آمد و مردمان قوقه 
] و بسيارى گوسفند و اسب و كاالى از آن وى ببردند، و درق را باز فروخت و قريب 3د بار با وى [آو] يختن بردند [چن

سيصد هزار درم ازيشان بستد و ايشان را ايمن كرد، و از كلموه بو القسم ينال را كه سپاه ساالر لشگر وى بود با سوارى

__________________________________________________

چنانكه اكنون هم در قسمت زيادى از عراق ايران نام ماههاى زراعتى -اند[ ()] را از تقويم قديم فارسى نگاه ميداشته
هاى روستائى قديمست.همان ماه

چه بام صبح و مقابل با شام است و بامداد مركب از آنست، سعدى گويد:-] نماز بام، يعنى نماز صبح1[

هنگام را            يا وقت بيدارى غلط بودست مرغ بام راسبكتر ميزنند اين طبل بىامشب 

».اندر جوى بگرفتند«] در اصل 2[

هم محتمل » تاختن بردند«يعنى طرفيت كردند چه آويزه و آويزش بمعنى نبرد و زد و خورد است، و -] آويختن بردند3[
؟آويختن بنظر ميرسد» با وى«است ولى از كلمه 
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]  1دويست برسولى فرستاد، و گفت هين حصار بستدم و مرد كشتم و گرفتم، هيچ بهانه ماند؟ و امير بو الفضل باز ابى [
باز گشت و بنزديك ]2كرد و سر در نياورد و گفت با چنين معاملت كه تو ميكنى واليت خواستن نباشد! بو القسم ينال [

وى شد و امير بو المظفر و امير بو الحسن بر امير با نصر بقلعه برونج بودند و قريب ده هزار مرد با ايشان با سالح تمام، 
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آنجا يك روز جنگ آغاز كرد و هيچ نيامد ويرا، چند كس از آن وى بگرفتند [و] خسته كردند، باز رسول فرستاد بو القسم 
مير بو الفضل گفت كه اگر دست از كشتن و غارت كردن بدارى فرمان بردارى كنم، هفت روز هيچكس را نيشابورى را، و ا

نيازرد، و بهر دهى پيش زره حنباشكى (؟) فرستاد، و مردمان را همه ايمن كرد.

وقعت پيش زره

]، و خدمت كرد و 4كمر [] آمد و اصرم يعقوب صابر پيش وى رفت با مرد3باز روز پنجشنبه بيستم شوال ناگاه بكمر [
او را مهمان داشت، و ديگر روز از آنجا ويرا بمارجويه آورد، و جنگ آغاز كرد با حصار مارجويه و ديگر روز چاشتگاه را 

حصار بستد، و صد و هفتاد مرد را از آن حصار بكشت، و زنان را ايمن كرد، و پيش وى كس فرستادند، و هم آن روز 
حصارهاء آن بستدند، و جمله مرد كشته شد، و زنان اسير گرفتند، و بعضى ببردند و بعضى بيرون  برندن آمد ورود زرق و 

] و خانه براوند و خانه شهرزادى برندن و خانه [؟] 6] و ديگر روز بحصار مهريان و براون رفتند و بستدند [5گذاشتند [
يش سر رندن

__________________________________________________

] ابى بكسر اول و ياء مجهول بمعنى اباء و سر برتافتن است و از باب اماله الف بدل بياء شده است.1[

] اصل: منال.2[

] كمر، ظاهرا همان است كه قبال در اين كتاب آنرا كمر زهير نوشته است.3[

است.بوده » مردان كمر«شايد هم - يعنى هر چه در آن روستا مرد بود-] با مرد كمر4[

] بيرون گذاشتند، يعنى آزاد كردند.5[

ام و امروز هم براون، را در جائى جز اين كتاب نيافته- مهريان- رود زرق- رندن-مارجويه- ] نام اين حصارها: كمر6[
اثرى از آنها نيست. ليكن پيش زره را حدسا ميتوان گفت همان بلوك
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] 2] و هم آن روز بكدح [1[خراب كردند] و بسيارى مردم ببراون كشته شد. و اين وقت قرآن نحسين بود اندر حمل [
ال بازگشت و بفرسفان برونج فرود آمد. و ديگر  عمرى حصارى بستدند و چهل مرد از آن بكشتند، و بيست و پنجم شّو

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



ت 3گ كرد و فرود قلعه [روز بدرق شد و جنگ آغاز كرد و دو روز جن ] بستد و راه قاين گرفت. و اين همه بيشتر بقّو
] آمد از سيستان رفته بود [ند] و محمود كندمك با ايشان كه بطغرل 4مردان سيستان كرد كه پانصد مرد پيش از آن كوى [

د با وى بيامدند، و ]، چون وى بسيستان آمد محمود كندمك بازگشت و پسر بو بكر شادى و مردى سيص5خواستند شد [
از رون و جول و ديگر جايها نيز مردى سيصد ديگر همراه، [و] اين همه جنگ و فتنه از ايشان [بود].

]6آمدن رسول مير جغرى [

روز سه شنبه بيست و دويم ماه ربيع اآلخر سنه ثمان و اربعين و اربعمائه بر طالع سعد بيست و سه درجه، و آن روز [آنان 
] برد [ند] و بر راه سه هزار مرد نشسته بودند 7مير ارتاشى كه اندر شارستان سيستانست بدر لب آب بزيان [را] در خانه 

با خود و

__________________________________________________

[ ()] پيش آب امروزه سيستان است و آن وقت معلوم ميشود كه حصارهاى فوق و آنچه درين فصل است همه از دهات
پيش آب آن روزى بوده است (رك: تعليقات).

شده است.» حمل«بوده و با مركب اصلى » چهل«] در اصل 1[

] ظ: كده؟2[

يكى زبرين و ديگر - اند] در شهرها و قلعهاى قديم چنانكه امروز هم آثار آنها ديده ميشود هميشه دو قلعه داشته3[
اند. و اينجا فرود قلعه مراد قلعه پائين است.باالئى ميرفتهاند بحصارشدهفرودين، كه هر گاه در يكى عاجز مى

] مخفف (كه اوى) است.4[

] يعنى نزد طغرل خواستند رفتن.5[

] و هوا بو سليمان داود چغرى بيك بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق برادر سلطان طغرل بيك سلجوقى.6[

] صفحه بعد (بزيان).7[
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]، و چندانك كنگره قلعه ارك بود از هر كنگره جوشنى سوارى 2] و سپر [ونا] جخ و نيزه قنه [1و جوشن و زره و ساقه [
انه باز نكرده ] و خودى و سپرى كرگ، و ساز سوارى تمام، نهاده بودند از سر تا پاى آراسته، و هنوز هيچ در سالح خ3[

بودند، و اين آن بود كه اندر دست مردان بود، رسوالن چون از آن سو بر لب آب رسيدند، كشتيها ببر ايشان بردند و 
ايشان را بكشتى گذاره آوردند، و حاجبى با سوارى پنجاه ببر ايشان رفت، و بران سون (كذا) شهر تا بلب آب هيرمند كه 

يان، و با ايشان همى آمدند تا بدر شارستان، چون رسوالن و حاجب كه با ايشان از لب بدر شهر ميرفت از آن سوى آب بز 
]، و آن ديگر آنرا اندر نگذاشتند، تا آن وقت كه رسوالن پيش امير اجل 4آب آمده بودند اندر رفتند، در سخت كردند [

مى صد و پنجاه خرد پيش وى بخدمت، و بو الفضل رفتند، اندر باغ ميمون، و او اندر خنب كركين (؟) نشسته بود، و غال
] جوهرى بزرگ 5مردى دويست از خاصگان وى با سالح تمام، رسوالن اندر آمدند و نماز بردند، چون برخاستند خاست [

قيمتى [و] دينارى هزار پيش وى نثار كردند و برفتند و بخانه ارتاشى فرود آمدند.

__________________________________________________

بمعنى ساعد بند و ساق بند باشد و » ساقه«] كذا، و اين لغت با يكى از معانى اسلحه در كتب لغت يافته نشد و شايد 1[
اند.بستهآن صفحاتى فوالدى بوده است كه در زير ساعد و پيش ساق تا زير زانو مى

دانستيم و دومى ال ينحل » نيزه«سا اولى را با راء مهمله است و معنى آن مفهوم نشد و حد» نيره قنه«] در اصل 2[
شايد: قمه (؟)- ماند

و ازين عبارت معلوم ميشود كه در ايران هم جوشن سوار و جوشن پياده با يك دگر فرق » جوشى سوارى«] در اصل: 3[
داشته است.

رسوالن را بداخل حصار يعنى در شارستان را بستند و كسان -و واو زائد بنظر رسيد» و در سخت كردند«] در اصل 4[
اصلى راه ندادند.

چه در اينجا خواستند از » خواستند كه برخيزند«باشد يعنى » برخواستند خاست«] كذا فى األصل، و قاعده بايستى 5[
ماده خواهش و خاست از ماده خاستن و بر پا ايستادن است و امالى معنى اول با خاء و واو معدوله و امالى دوم بدون 

له است.واو معدو 
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]، و همه بخود و مغفر و 2] بستند از در سراى ارتاشى تا در بتان [1پس روز آدينه بيست و پنجم اين ماه، شهر آذين [
] تا بمسجد آدينه اندر رفت، و چون 3رب جغريك [زره و جوشن و ديبا بياراستند، و بسيارى درم و دينار ريختند از ض

خطبه كردند بنام امير جغرى، چندانى درم و دينار ريخته بودند كه هر كه كمتر يافته بود از مردمان مسجد، بيست و سى 
اندر ] بيست درجه، و مريخ اندر اسد بسه درجه، و خورشيد دينار يافته بودند، و اندران وقت طالع عقرب بود، قريب [به

] بيست و هشت درجه، و مشترى ] بيست و پنج درجه، و ماه اندر جوزا بنوزده درجه، و رخل اندر حمل [بهسرطان [به
] بيست و نه درجه، و زهره اندر جوزا بيازده درجه، و عطارد اندر اسد بچهارده درجه.اندر آن [به

__________________________________________________

پهلويست بمعنى رسوم و شعاير و آداب ملى و آئين، و ازين يك » آذوينك«ذين بمعنى آئين بستن است، و از ريشه ] آ1[
آدينه (جمعه) و هر كدام بيك معنى خاص استعمال -آينه-آئينه-آذين-ريشه پهلوى چند لغت منشعب شده است: آئين

بمعنى آيين و شعاير ملى باشد.» نآذوي«ميشود و اصل آن معانى همه از يك معنى واحد است كه 

اند و چنين درى در فهرست درهاى شان چنانكه در اول كتاب ذكر  بوده و بعد يك نقطه اضافه كرده» بنان«] در اصل 2[
باشد.240حاشيه اصطخرى ص » نسنان«و يا » باب بارستان«ايم نيست مگر اينكه مصحف كرده

بجاى: آسورى و خراسانيك بجاى خراسانى و لفظ » آسوريك«راه است مانند ] در پهلوى همه جا ياء نسبت با كاف هم3[
بنظر ميرسد كه كافش از آن بابت باشد، و اين تنها مورديست كه اين امالء كهنه بعد از اسالم ديده » ضرب جغريك«

جغرى بيك چه در اين كتاب هيچ جا - است كه مقصود جغرى بيك باشد» ضرب چغربك«شود گفت مراد و نمى- ميشود
بمعنى مذكور » جغريك«ذكر نكرده و همه جا جغرى تنها و طغرل تنها يا بضميمه امير ذكر ميكند و بنظر حقير اينجا محققا 

در فوق است و ظاهرا چون كلمه جغرى خود داراى يائى در آخر بوده در مورد نسبت از كاف قديم كه با ياهاى نسبت 
اعلم.همراه بوده استفاده شده است. و اهللا 
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آمدن امير بيغو بسيستان

] كه 1چون حال بدين جمله بود، امير بيغو بنزديك امير طغرل بعراق نامه كرد و بسيارى گله كرد از مير جغرى، و عهدهاء [
سان بگرفتند، همه ياد كرد، و بسيار عتاب كرد. نامه اندران وقت كرده بود كه از لب آب جيحون گذاره آمدند، و خرا

جواب باز آمد، و منشورى نبشته ويرا بنزديك امير بو الفضل و مردمان سجستان، و گفته كه: ما بنزديك مير جغرى نبشتيم 
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د، و گوش تا ديگر چنين بى ادبى نكند، و منشور سيستان مير بيغو را نبشتيم، چنان بايد كه پس ازين او را خالف نكني
بفرمان وى داريد و خطبه او را كنيد، و مهر درم و دينار بنام وى كنيد، و اگر لشگر جغرى بدان جانب آيد او را 

].2فرمانبردارى نكنيد، تا اين جمله بدانيد [

، كه چون نامه و منشور بنزديك مير بيغو رسيد پسر خويش را بورى را با حاجبان و لشگر بسيستان فرستاد و نامه نبشت
] بفرستيد و شحنه كه 4] بگردانيد، و حمل [3اينك منشور مير طغرل فرستادم، چنان بايد كه خطبه بنام من كنيد و مهر [

از آن مير جغرى بنزديك شماست بدست لشگر من دهيد، و لشگر خويش را فرمود كه بهيچ جاى زيان نكنيد، تا آن وقت  
ريد و يكى] آتش گي5كه آنچه گفتم نكنند، آن وقت دست [

__________________________________________________

و تصور » عهدهاء«اى گذاشته شده مانند ] در اين كتاب مكرر ديده شده است كه بعد از جمعهاى هائى فارسى همزه1[
اضافه بعد از كلمات نشود كه اين خطائى در امالء نويسنده كتابست، بلكه اين همزه بجاى يائى است كه ما امروز در مورد 

اند و در واقع اين همزه نيست و يائى كوچكست و اين  فارسى مختوم بالف و يا بجاى ياء نكره كه استعمال ميشود مينوشته
است» عهدهاى«همان » عهدهاء«كلمه 

قديم مينوشتند  پايان منشور امير طغرل است، و اين همانست كه در پايان فرامين » تا اين جمله بدانيد«] اين عبارت: 2[
».حكام ذوى العز و االحترام و مستوفيان عظام در عهده شناسند«كه: 

] مهر بگردانيد، مراد همان مهر درم و دينار است كه سكه باشد.3[

اند ] حمل، مراد ماليات نقدى و اجناسى است كه از مصنوعات يا مال التجاره هر واليت و مملكت بنزد شاه ميفرستاده4[
اند كه مصدرى از باب حمل يحمل بوده است.هم ميگفته» حمالن«را بارخانه گويند و سابقا بآن و امروز آن

شدهو چون ياء نكره در خراسان مانند كسره تلفظ مى- يعنى دستى آتش- ] دست آتش5[

382کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

شمشير، و ميكشيد و ميسوزيد تا آن وقت كه بفرمان آيند. امير بورى بيامد بسيستان روز پنجشنبه چهاردهم جمادى األخر 
] سنه ثمان و اربعين و اربعمائه، به امداد بر طالع ميزان سه درجه، چون بلب آب ديوانه رسيد بدر شهر، امير [بو [ى

يره وى فرستاد، چون بدر شارستان برسيدند، ديگر كسى نديد كه پذيره شد، ] حاجب بزرگ خويش را با سوارى ده پذالفضل
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و بورى همچنان براند و بداشن فرود آمد، و خود با سوارى ده پانزده بشارستان آمد بنزديك امير بو الفضل بباغ ميمون، و 
نامها بر آن، چون امير بو الفضل سالم كرد، و نماز پيشين خلعتها كه از امير بيغو آورده بود، بدست حاجب بفرستاد، و 

]1نامه بر خواند گفت اين نتوانم كرد، شما را اين [

__________________________________________________

ظاهرا در اين كلمه امالء را از عين تلفظ گرفته و آن يا را انداخته -[ ()] است چنانكه امروز هم همانقسم تلفظ ميشود
است.

سال افتاده و ظاهرا 17: اينجا قريب نصف صفحه تا آخر سفيد است و مطلب تاريخ هم بريده است و ] در اصل1[
سال بقيه احوال امير بو الفضل نصر بن احمد امير 17قضيه آمدن بيغو از هراة بسيستان و چگونگى حاالت در ضمن 

عجبست كه مطلب كتاب چنانكه در صفحه سيستان ازين تاريخ افتاده است و يا اصال مؤلف بنگاشتن آن موفق نشده و
شود بناگاه بريده شده است، و از صفحه بعد مطالب تاريخ بشكل جمالت مصدرى و فهرست نوشته ميشود و بعد ديده مى

مانند اينست كه نويسنده اصل كتاب وفات كرده است و باقى تاريخ را ديگرى بطريقى كه مالحظه ميشود بختام رسانيده 
آمدن امير «كه در صفحات قبل ديده شد و نيز از ناتمام ماندن فصل » امير طغرل خلد اهللا ملكه«ه است چه از جمل

معلوم ميشود كه مؤلف اصلى يا قسمت ما قبل اين صفحه خود معاصر طغرل و بيغو و ابو الفضل بوده و در اين » بيغو
آخر كتاب كلمات و لغاتيست كه در قسمت صورت پيداست كه باقى كتاب را ديگرى تمام كرده است. اتفاقا در قسمت 

اول بنظر نميرسد و عبارات هم بآن استحكام نمانده است.

383کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

وفات امير اجل بو الفضل بيست و سيؤم جمادى االخر بسال چهار صد و شست و پنج، و نشستن امير اجل بهاء الدوله 
طاهر بن نصر بن احمد بيست و هفتم جمادى االخر هم بدين سال.و الدين

آمدن امير بدر الدوله و الدين شمس الملوك بو العباس، اول بار كه باوق آمد، غره شوال بسال چهار صد و شست و 
ر حصار ] بدرق، و امير بو العباس را د1هفت، آمدن وى بحصار سمور، گرفتن آنهم اندرين ماه، و آمدن امير طاهر [

] خود [و] لشگر سيستان، پنجهزار مرد و سوار، بروز آدينه هفدهم ماه و بازگشتن امير طاهر از حصار درق 2بشردن [
بروز يكشنبه نوزدهم اين ماه. و بودن امير بو العباس در حصار درق، و پيوسته بودن اين جنگ و خصومت هشت ماه، تا 

مير بو العباس، امير حرب را نوزدهم شوال بسال چهار صد و هفتاد و نه، ]، بعد از آن بكشت ا3باز گشت بخراسان شد [
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م بسال چهار صد و هشتاد، و گرفتن اسماعيل ابن ابرم بروز آدينه هم  و آمدن امير بو العباس بقلعه كاه، پانزدهم ماه محّر
ه صفر، و مردن امير با جعفر هشتم صفر هم بدين سال، و كشتن امير اسماعيل را بقلعه كاه، شب چهار شنبه سيزدهم ما

] قلعه برونج، امير بو نصر شهنشاه روز چهار قوقهى شب چهار شنبه هژدهم ربيع االخر هم درين سال. و خطبه كردن [به
الدوله شمس الملوك بو العباس بروز - شنبه دويم جمادى االولى هم اندرين سال. و خطبه كردن ببرونج بر نام امير بدر

] برونج روز شنبه دوازدهم اين ماه، و شدن او 4ماه. و اندر آمدن او در برونج، و فرود آمدن در كوشه [آدينه چهارم اين
بدر شهر و امير طاهر را در حصار فشردن در شارستان، غره ماه جمادى االخر تا نزديك ماه رمضان هم اندرين سال، و 

م بهشت درم شد در شارستان هم درين سال. و برداشتن جنگها و كشتنها بسيار رفت آنجا و نرخها عزيز شد، يكمن گند
امير بو العباس از پاى شهر در ماه شعبان و آمدن

__________________________________________________

] اين بهاء الدوله امير طاهر پسر امير ابو الفضل نصر بن احمدست.1[

در چند سطر بعد فشردن با فاء استعمال كرده - ى را در حصاريا بشردن بمعنى فشردن و تنگ گرفتن كس-] پشرون2[
است بهمين معنى و اين لغت در قسمت اوايل كتاب ديده نشد.

ظاهرا يعنى هر دو فريق بامراى خراسان در رفع خصومت و احقاق حق مراجعه كردند.-] تا بازگشت بخراسان شد3[

سابقه هم دارد.- ] كوشه بمعنى كوشك4[

384صصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:کتابخانه تخ

وى ببرونج، [و] بودن در برونج هژدهم ماه شعبان، و آنجا بود تا بماه ذى القعده، باز برخاست، ديگر باره بشهر شد، [و] 
] 2فروانى [] را، شب شنبه بيست و دويم اين ماه، و جنگ كرد بسيار بدر ارك، و كشتن كرد 1بگرفتند قلعه ارك فرودتر [

] ببريد و خرك پيش نهاد 4] را بعد از آن ديوال آن را [3بدر شارستان، در كركوى عاقبت بستد، و ارك را و قلعه زورين [
] مرس [؟] كو (؟) نهاد آنرا و زينهار خواست بادار عمار كوتوال ارك، خود [و] آن مردى بيست كه با وى بودند آنجا 5[

] امير بو نصر قوقه، اول ماه ذى 7رود آورد ايشان را، و خود بر قلعه شد امير بو العباس [] ف6[و] زنهار داد و بر او [
ه هم بدين سال. الحّج

و بيرون شدن امير طاهر از شارستان در شب پنهان، و كس شدن بر وى، و گرفتن اوى را و در ارك نشاندن او را دويم ماه 
ه. ذى الحّج
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ه، و كشتن امير طاهر شب و نشستن امير بو العباس در شارستان و اميرى گرفتن همه شهر را وقت زوال سيئوم ذى الحّج
ه، امير طاهر پانزده سال اميرى كرده بود [ ].8پنجم ذى الحّج

ه هم بر اين ماه و سال، و شدن امير بو العباس بقلعه نه، و  و شدن امير مأمون از سيستان شب دوشنبه سيؤم ذى الحّج
، شب چهار شنبهلشگر سيستان بردن آنجا

__________________________________________________

يعنى زبرين.- نويسدبينيد دو سطر بعد را كه در مقابل فرودين زورين مى] ظاهرا: فرودين، به1[

] ظ: فراوانى.2[

يعنى زبرين، و مراد قلعه باالى شارستان و حصار ميانين شهر است.-] ز و رين3[

ديوال همان ديوار است و راء و الم در فارسى مكرر بدل ميشود چنانكه در همين كتاب غراغوش را -آنرا ببريد] ديوال 4[
غالغوش نوشته بود، و مراد اينست كه ديوار قلعه زورين و ارگ را ببريد.

] خرك، چيزى كه بران ديوار را رخنه كنند.5[

را از قلعه فرود آورد و خود يعنى امير بو العباس بر قلعه شد.يعنى، و بر آن زنهار ايشان-] و بر او فرود آورد6[

] بنظر ميرسد كه امير بو نصر پدر بو العباس باشد چه درين اوراق ذكرى ازين دومى نيست.7[

در ذيل (ملوك نيمروز) نخستين آنان را طاهر ابن محمد نگاشته و ظاهرا 460ص 4] روضة الصفا چاپ تهران ج 8[
و نامى از امير ابو الفضل نصر بن احمد كه پدر ملوك مزبور باشد نميبرد و اطالعاتى - نصر بن احمد باشدهمين طاهر بن

مختصر ازين خاندان ميدهد (رك: تعليقات).
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ه رجب بسال چهار صد هشتاد و يكى، و برداشتن ويرا از پاى قلعه نه بصلح، بسلخ اين ماه، و كس آمدن از پس وى غّر
] از حضرت سلطان خراسان، و شدن امير بو العباس از سيستان اول بار بدرگاه سلطان ملكشاه پس ازين وقعتها غّره 1[

شوال هم برين سال و باز آمدن وى از درگاه سلطان ملكشاه [و] باميرى نشستن در ماه جمادى األولى بسال چهار صد و 
ه هم برين سال.2اد و دو، وفات امير بو العباس بو الفضل [هشت ] شب شنبه ششم ماه ذى الحّج
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ه، هم بدين تاريخ شدن بهاء الدوله بخراسان  نشستن امير اجل بهاء الدوله خلف بن ابى الفضل باميرى هشتم ماه ذى الحّج
كردن مردمان سيستان بر امير با منصور، و عاصى و در سيستان نشاندن امير با منصور با جعفر قوقهى را باميرى، و اتفاق  

شدن وى بر بهاء الدوله بروز آدينه هفدهم ذى القعده بسال چهار صد و هشتاد و سه.

] برونج، و آمدن امير بو منصور قوقهى از سيستان [و] در برونج فشردن امير بو باز آمدن بهاء الدوله از خراسان [به
ه هم بدين سال، و برونج حصار گرفتن بهاء الدوله پيش امير بو منصور، بهاء الدوله را روز چه ار شنبه دوازدهم ذى الحّج

م بسال چهار صد و هشتاد و چهار، و صلح كردند بر آنكه بهاء  منصور از دوازدهم ذى الحجه تا بروز چهارم ماه محّر
د كه من گندم بشد به بيست درم نقد و سه الدوله بشود از برونج بطبس، و امير بو منصور برود بسيستان، و درين سال بو 

] [و] همه رودها [ء] 5] بپانزده درم بنقد، و منى خرما بدوازده درم نقد، [و] به اوق [4]، و منى جو [3من گندم [
سيستان آب پر

__________________________________________________

آمدن.] از پس وى، يعنى بدنبال وى از دربار ملكشاه كسى 1[

رو معلوم ميشود اين بو العباس هم پسر ] بايد بطور اضافه خوانده شود، زيرا يك نفر داراى دو كنيه نتواند بود و از اين2[
ابو الفضل نصر بن احمد است.

] سه من گندم بنسيه بعالوه بيست درم نقد قيمت يكمن گندم بوده است، و ظاهرا اين سه من گندم برسم سلف بوده كه 3[
ديگر يا در سر خرمن تحويل داده شود.سال

نوشته شده است ولى معلومست كه بايد جو باشد.» گندم«] در اصل 4[

در سيستان بلوكى و روديست، زيرا كه در صفحات بعد هم در همين معنى ذكرى از اوق شده است.» اوق] «5[
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] نيكو آمده بود، و هم بدين سال غارت فرمودن درق را بر دست امير بو منصور احمد قوقهى [و] باز بود [و] بارانها [ى
ه ماه صفر بدين سال.1خريدن درق [ ] را بصد هزار درم، روز آدينه غّر
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هم درين ماه، و شدن امير بو العباس و امير بو منصور و آمدن بهاء الدوله ديگر باره ببرونج، و آمدن امير بو العباس قوقه 
بن احمد و لشگر اوق با ايشان بدر شهر، و كشتن امير بو العباس امير بو منصور بو جعفر سپهساالر را، و خلق بسيار، و 

.حربهاء بسيار بدر شهر رفت [و] چندان خلق كشته شد كه عدد ايشان خداى داند، بيست و يكم صفر هم درين سال

و گشتن امير اجل بهاء الدوله ديگر باره باميرى روز دو شنبه بيست و پنجم صفر [و] كشتن امير بو منصور احمد قوقهى را 
بهاء الدوله بروز پنجشنبه بيازدهم ذى القعده همين سال.

چهار صد و هشتاد و آمدن امير مؤيّد بسيستان، و شارستان حصار گرفتن بهاء الدوله پيش وى، غّره جمادى األولى بسال 
پنج، نشستن وى برپاى شارستان تا بغّره ماه رمضان همين سال. بعاقبت امير بهاء الدوله از شارستان بيرون شد و امير مؤيد 

] قرامطه آمده بود، آنجا بودند 4]، كبور كندن [3] با يارى قزل سارع [2بنشست باميرى، و بشد بهاء الدوله بقلعه دره [
طان ملكشاه بود، و از آنجا بسيستان آمدند هر دو بهم،] سل5تا بوفات [

__________________________________________________

] نام ناحيتى است ولى اعراب آن معلوم نشد.1[

).110چاپ طهرآن ص 2] حصار دره متصل بسيستان از مضاف مؤمن آباد محل مالحده. (جهانگشاى جوينى 2[

سارع در اصل كتاب با عين است و در بعض نسخ ويرا قزل سارق با قاف نويسند و مشار اليه از امراى ] اينجا و پائين، 3[
سلطان ملكشاه سلجوقى است كه بقلع و قمع اسماعيليان قهستان كه رئيس آنان حسين قاينى و در قلعه دره از مضافات 

بمرد و مالحده قوت گرفتند و جوينى ويرا قزل ) مأمور گرديد و هم درين سال ملكشاه485مؤمن آباد تحصن جسته بود (
).110ص 3ساريع با عين ضبط كرده است (

يعنى بقلع و قمع آنان، و ور كندن همان بركندن است و عبارت -] كذا ... و ظاهرا: كه به ور كندن قرامطه آمده بودند4[
سر هم نوشته شده و كبور كندن شده.

] كذا .. و الظاهر، وفات.5[
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] پس بيرون شد، بسيستان، خود و امير قزل سارع بپاى شارستان [و] 1در ماه رمضان برين تاريخ، باز آمدن بهاء الدوله: [
ه سال ده هزار مرد از شارستان بروى جمع شد از اطراف، چون همه بيامدند بپاى سيستان جمع شدند از دهم ماه  ذى الحّج

م. چهار صد و هشتاد و شش تا دهم ماه محرم، يك ماه آنجا بودند، شب دوشنبه هزيمت كردند ده روز گذشته از ماه محّر

آمدن لشگر غزنين و امير بهاء الدوله با ايشان، ديگر باره بپاى شارستان سيستان، و حصار گرفتن امير مؤيد شارستانرا بروز 
بدين سال، و اين نوبت آنجا بنشستند، و مردمان را در شهر پشردند، كه زين ايام كه آنجا بودند دو شنبه پنجم ماه صفر 

] در شد االّ ما شاء لّله [و] آنجا بودند تا يازدهم ربيع اآلخر، قليل و كثير فرونگذاشتند از شهر، و نگذاشتند كه [كسى
فتند كه هيچكس ندانست كه چه شده است.] بركندند كه چنين گروز سه شنبه همين سال، و همه [بناگاه

] بامير بو نصر شهنشاه 2شدن امير مؤيد از شارستان، خود و قوم خود بيست و هفتم ربيع اآلخر همين ماه بشارستان [
] و در شهر بنشست باميرى، و امير اجل بهاء الدوله حصار طاق بگرفت و در طعام، و بادار محمود قلعه 2شيردن ما [

]، بر امير مامون، تا از هراة بياوردند، و در 3بر نام بهاء الدوله، و نامه كردند اهل شهر و امير بو الفضل [برونج بگرفت
شارستان بنشاندند نيمه ماه رجب همين سال [و] حربها ميرفت ميان ايشان درين سال تا روز پنجشنبه بيست و پنجم ماه 

وله ميل كردند و درى را جمادى اآلخر بسال چهار صد و هشتاد و هفت بعضى مر  دمان سيستان از شارستان ببهاء الّد
وله بر شهر برآمد، و چنين گويند كه سيصد مرد را از شارستان بكشت، از وقت روز برآمد [ ] تا 4بدادند، و بهاء الّد

نيمروز، و غارت كردند و رفت آنچه رفت، و امير بهاء الدوله در شارستان بنشست و

__________________________________________________

] اين جمله بايد عنوان باشد.1[

] از اينجا عبارت چنين كه ديده ميشود بسيار پريشان و درهم است و ظاهرا اين عبارت چنين است:2[

يعنى بو نصر شهنشاه به اميرى نشست و امير » و شارستان بامير بو نصر شهنشاه سپردن، و او در شهر بنشست باميرى«
مؤيد كه شارستان بوى سپرده بود برفت.

] يعنى امير بو الفضل و اهل شهر بامير مأمون كه در هراة بود نامه نوشتند و او را طلب داشتند،3[

] روز برآمد، يعنى بر آمدن روز و طلوع آفتاب.4[
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ت و نايب امير بو نصر شهنشاه بود، و كوتوال ارگ بود از جهت امير بو منصور، آخر االمر بادار بادار محمود ارگ را بگرف
محمود فرود آمد، پنجم ماه رجب [و] در باغ شارستان او را در حبس كردند و موكالن بر وى كردند تا بيستم ماه رجب 

] و جنگ ميكرد امير 2] بود قلعه بگرفت [1برونج [] ببرونج فرستادند و بروى كوتوال قلعه بآنگه ويرا بكشتند و [سپاه
] وى بود، در قلعه شدند هر دو، قريب سه ماه آنجا بودند، تا بصلح فرود آمدند [و] قلعه بر 3مودود (كذا) از قوقه بر [

].4دست امير بهاء الدوله كردند [

(كذا؟) و شدن لشگر سيستان بجنگ ايشان هم در اين سال آمدن لشگر قرامطه خذلهم اهللا و لعنهم بپاى نه فرسنگ ماه 
] هزار و چهار صد مرد از 6] حربى رفت آنجا در معنى حرب بدر [5بنه، و پس ايشان بشدند تا بمحتاران خوانند [

] كه يك مرد از لشكر سيستان بر دست قرامطه كشته شد و 7قرامطه خذلهم اهللا بدوزخ فرستادند، چنين صفت كردند [
] بدرق چهاردهم 8جمادى األولى بود بسال چهار صد و هشتاد و نه، و آمدن امير الت عارى [بس، آن جنگ در ماه

] و بدستكرده تا دوازدهم ماه رجب 9جمادى األخر چهار صد و نود، و مقيم شدن اوى بدرق و پيرامون آن بدهمولين [
هم بدين سال، و غارت كردن

__________________________________________________

] ظ: قلعه برونج.1[

] يعنى كوتوال قلعه برونج قلعه را حصار گرفت و جنگ ميكرد.2[

معنى ميدهد، مثل اينكه قبال » با«يست كه » بر«با فتح اول و كسر ثانى هم خوانده ميشود ولى اصال » بر«] اين كلمه 3[
:يعنى- هم مكرر آمده و گاهى بدان اشاره شده است و امير مودود بر وى

با وى.

] يعنى بدست او دادند.4[

] يعنى دنبال قرامطه برفتند تا بجائى كه آنرا محتاران يا مختاران خوانند (در اين باب، رك: تعليقات)5[

-يعنى مانند حرب بدر، چنانكه امروز هم در خراسان وقتى كه تشبيه كنند گويند: حكم فالن چيز-] در معنى حرب بدر6[
يعنى مثل آن.

فت كردند، يعنى تعريف كردند و وصف نمودند، چه صفت بمعنى وصف و تعريف آمده است.] ص7[
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] كذا و ظ: الب غازى ... و الب غازى يكى از امراى سالطين غور است و حكومت هراة را داشته و محتمل است اين 8[
باشد چه هر دو تاريخ همعصر هستند.» الب غازى«همان 

كه دوده باشند؟» ين و بدستكردبديه مول«] كذا ... و شايد 9[

389کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

تى خجاره [او نيمى درق را و باز فروختن او نيمى درق را بپانزده هزار دينار [كه ]، و آن هم بدين تاريخ 1] بستدند در مّد
بود.

با وى و امير مامون بو العباس از نه، همه بهم شدند و امير اجل آمدن امير بو منصور شهنشاه از خراسان و امير فرخشاه
] در ماه شعبان بسال چهار صد و نود و دو، و حربها ميرفت ميان ايشان تا بسلخ 2بهاء الدوله را در شارستان پشردند [

ماه صفر بسال چهار صد و نود و سه، هفت ماه پيوسته.

ى بدويست درم نقد شد، و جو بصد و هشتاد درم، و خرما بصد و بيست درم، درين سال بود كه نرخها عزيز شد، گندم من
و آب آمده بود پس نوروز، يك ماه در جوى برونج برفت و بچهل روز بر همه اوق فراخ شد، اين همه در سال چهار صد و 

رسمى شد، و جو و  هشتاد و سه بود، و همچنان غّله عزيز ميشد تا منى گندم در ناحيه سيستان بهزار و دويست درم
گاورس و خرما هم بدين نرخ شد، تا خداى عّز و جل نيكو كرد.

آمدن لشگر قرامطه خذلهم اهللا بدرق و كشتن دانشمند بو الحسن قاضى را روز سه شنبه هفت شب مانده از صفر بسال 
چهار صد و نود و پنج.

] سفهساالر سلطان 3د و شش، آمدن امير برغش [آمدن امير مأمون ببرونج در ماه جمادى األولى بسال چهار صد و نو 
سنجر بسيستان در آخر ماه صفر و شدن او بپاى شارستان و صلح كردن بر آنك امير بهاء الدوله خلف و امير اجل تاج 

ين ابو الفضل [ ]4الّد

__________________________________________________

را گويند (برهان).] خجاره، بضم خاء و فتح آن، كم و اندك1[

).2حاشيه (383] يعنى، فشردند، رجوع به ص 2[
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10طبس را فتح كرد (كامل 497مأمور قلع و قمع مالحده قهستان و طبس شد و در 494] امير برغش در سال 3[
).132-112ص 

شجاعت و رشادت وى ] تاج الدين ابو الفضل پسر بهاء الدوله خلف بن ابو الفضل نصر بن احمد است و داستانهاى4[
ص - 173ص -169) و (راحة الصدور ص 353- 355ص 10رجوع به: (كامل: ج - ضبط مصحف تاريخ ميباشد

غزنويه احوال بهرام شاه و ارسالن شاه غزنوى) و تعليقات شود.- ) و (جامع رشيدى174

390کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] و امير تاج الدين را بر خويشتن ببرد تا ببلخ و ترمد، و آنجا ببود شش ماه تا ماه رمضان همين سال در 1[بدو فرو شدند 
ل ماه جمادى اآلخر [ه ] بسال چهار صد و نود و نه در آسمان عالمتى پديد آمد هر شبى نماز شام پديد آمدى تا نيم اّو

بكبد آسمان، آن سركه بر زمين بودى پيوسته بايستاده بودى، رنگ ]، از روى زمين تا2شب يا زيادت چون ستونى يا مهتر [
آن سفيد بودى، يك ماه پيوسته همچنين بودى تا گم شد.

ين ابو الفضل بر پدر خود غّره ماه رجب همين سال، و خصومتها ميرفت ميان ايشان تا  و عاصى شدن امير اجل تاج الّد
ين بشد [و] مرد اوق و سي ستان بيشتر بر وى گشتند، و همه ساالران سيستان بر وى گشتند، و از اوق آخر االمر تاج الّد

[و] پيش زره و نواحيهاء ديگر، و بشدند در غره ماه رمضان، در شارستان بگرفتند و جنگ آغاز كردند پيوسته، تا روز 
ين ابو الفضل در شد د م ماه رمضان همين سال، بعاقبت امير اجل تاج الّد ر شارستان [و] باميرى دوشنبه بيست و دّو

بنشست بدين تاريخ، و امير شاهنشاه برادر وى بگريخت و عاصى شد، بر وى و حصار طاق بگرفت و كوتوال آنرا بكشت 
و تاختنها ميكردند بر يك ديگر، و امير بهاء الدوله درين وقتها در شارستان بود، آخر االمر بگريخت بشد بحصار طاق بر 

] را و لشگر ويرا بكشيد بسيستان و او در ناحيت اسفزار بود، آمدن امير قلمش 3مير قلمش [امير شهنشاه يكى شد، و ا
بسيستان غّره ماه ذى القعده بسال پانصد، اندر سيستان [و] در نواحى آن پيوسته بودند، تا نيمه ماه محّرم بسال پانصد و 

يكى، امير بهاء الدوله بشد

__________________________________________________

] يعنى: باعتماد او از حصار پائين آمدند.1[

گويد: و فيها فى ربيع االخر ظهر كوكب فى السماء 499) در حوادث 145ص 10] يعنى: يا بزرگتر از آن، (كامل ج 2[
له ذوابة كقوس قزح آخذة من المغرب الى وسط السماء ... الخ.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم



هست و قلمش نيست و » قتلمش«ليكن در ميان اسامى تركمانان - نوبت] كذا ... قاف و بعد آن الم در هر سه3[
اولين كسى باين نام در آن زمان قتلمش پسر اسرائيل و برادر بيغوى كالن و ميكائيل و عم طغرل و چغرى بوده كه بعد از 

است، و محتمل فتح ممالك خراسان مملكت جرجان و استرآباد در حصه وى افتاد و ديگرى قتلمش پسر قتلمش مذكور 
است كه اين شخص همان باشد و قتلمش سومين مجد الدين قتلمش پسر سلجوق شاه بن قتلمش دوم است (شجره 

).85-84راحة الصدور ص - سالجقه

391کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

االمر امير اجل ملك مؤيد تاج الدين ابو الفضل با پدر خود صلح كرد بهاء ] تا آخر1بر لشگر قلمش تا برون وجول [
الدوله، [و] او را بياورد بر آنكه بيايد بسيستان و همه مرادهاء او بحاصل، االّ اميرى او را ندهم، اين من باشم.

] بسال 3لشگر مالحده []، و آمدن 2آمدن امير فرخشاه ديگر باره بسيستان بيستم ماه شعبان بسال پانصد و يكى [
] و آمدن از سمرقند در شوال بسال 4پانصد و بيست و سه، و شدن تاج الدين بسمرقند بسال پانصد و سى و پنج [

پانصد و سى و هشت، و حادثه و بيمارى در ماه شعبان بسال پانصد و پنجاه و نه.

سيستان در صفر بسال پانصد و شصت و دو، و آمدن شمس الدين از نيه غره رمضان هم بدين سال [و] يخ بستن خرماء
] هم بدين و خورشيد گرفتن بجمله [و] روز چون شب شدن و ستاره پديد آمدن روز بيست و هفتم جمادى اآلخر [ه

سال.

] يازدهم شعبان بسال پانصد و شصت و چهار، و آمدن عز الملوك از نيه هم 5گرفتن پادشاهى امير تاج الدين حرب [
بدين سال.

] در ميان دو عيد آمدن غّز لعنهم اهللا و مصاف شكستن روز عيد اضحى[و

__________________________________________________

ذكر شده و يكى از بلوك سيستان است.» رون وجول«نوشته ليكن در اوايل كتاب » رور و حول«] در اصل كتاب 1[

سال افتاده است.12است و بعد از دو سطر ديگر باز سال از تاريخ افتاده و ذكر نشده22] اينجا 2[
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از - ] مالحده و قرامطه مراد اتباع حسن صباح است، و در اوايل امر آنان را قرامطه نوشته و اينك مالحده مينويسد3[
اسالمى اند و بسنن نوشته مورخان معلوم است كه اسماعيليان ايران تا آخر حكومت محمد بن كيا بزرگ اميد ملحد نبوده

كشته 561اند و در سنه پاى بند بوده ولى از حكومت حسن بن محمد بن بزرگ اميد كه او را على ذكره السالم ميخوانده
اند.شد، كيش الحاد آشكارا كرده

در ركاب سلطان سنجر در جنگ معروف قطوان سمرقند با لشگر خطا حاضر 535و بقولى 536] تاج الدين در سنه 4[
عجيبى بروز داده و همانجا اسير شده و مدت يك سال با احترام تمام نزد خان خطا بوده و بعد آزاد شده بوده و شجاعت

).183) (راحة الصدور ص 33ص 11است (كامل 

] تاج الدين حرب پسر پسر عز الملك و نبيره پسرى تاج الدين ابو الفضل بزرگ است و قبل از او بگفته روضة الصفا و 5[
)460ملك شمس الدين محمد امارت سيستان داشته است (روضه ص -طبقات ناصرى

392کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] محرم بسال پانصد و هفتاد و چهار، و آمدن لشگر مالحده لعنهم اهللا 1هم درين سال [و] ديگر باره آمدن عزنير دهم [
ا بروز چهار شنبه غره رجب سال بر پانصد و نود، و شدن لشگر سيستان بقهستان بديه حورق (؟) و كشتن اديب با جعفر ر 

پانزدهم اين ماه، و هزيمت لشگر سيستان بروز چهار شنبه بيست و دويم ماه رجب هم بدين سال، ديگر باره آمدن مالحده 
] بسال نجم جمادى األخر [هبديه رنجن (؟) و حصار بستدن و بردن قاضى طاهر [و] قاضى مسعود را بروز چهار شنبه پ
] ...2پانصد و نود و يكى، شدن لشگر سيستان و غور و خراسان بدر قاين [و] كشتن ملحدان [

ين حسن [3آمدن تاج الدين ايلدوز [ ]، و خراب كردن، و خالف كردن با يك ديگر و باز گشتن 3] بسيستان، و نصير الّد
] خوارزمشاه بدر هراة و فتح هراة 4ستان بمدد سلطان محمد [بسوى خراسان بسال ششصد و دو، و رفتن لشگر سي

ر اهللا قبره هم درين ين عثمان بن حرب بن محمد نّو بسال ششصد و چهار، وفات يافتن خداوند ناصر الّد

__________________________________________________

يا: غز سيزدهم.-] ظ: غز نيز دهم1[

و در اصل كتاب مطلب در اينجا ناتمامست -] چند سطر قبل شانزده سال و اينجا باز يازده سال از تاريخ افتاده است2[
و تا آخر صفحه سفيد است، و اين واقعه رفتن عساكر خراسان و غور و سيستان بدر قاين و جنگ با مالحده در حدود 
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لطان تكش خوارزمشاه پدرش لشگر بقلع و قمع مالحده ترشيز بوده است كه سلطان محمد خوارزمشاه بامر س596سنه 
قهستان كشيد و بدون نيل مرام بازگشت و تكش در آن اوان بعرض خناق در گذشت.

است تاج الدين يلدوز يكى از غالمان معز الدين محمد سام غورى است، كه بعد از كشته شدن معز » يلدوز«] صحيح 3[
الدين يلدوز رسيد و مدت نه سال پادشاهى كرد و طبقات ناصرى آمدن او را بسيستان و الدين محمد پادشاهى غزنين بتاج

حرب كردنش با ملك تاج الدين حرب و خالف كردن ملك نصير الدين حسين امير شكار كه از امراى وى بود با او كه هم 
).134اينجا بدان اشارتى رفته ذكر ميكند (رجوع شود بطبقات ناصرى ص 

و صحيح: محمد و هو قطب الدين محمد بن تكش.». محمود«] در اصل4[

393کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ين محمود با لشگر سيستان بمدد وى و 1سال، و رفتن خواجه زوزن [ ] بجانب كرمان و مدد طلبيدن، و رفتن شهاب الّد
فتح كرمان بر دست ايشان بسال ششصد و شش.

م رجب سال بر ششصد و ده.وفات ر اهللا مرقده در سّو يافتن خداوند ملك معظم تاج الحق و الدين حرب بن محمد نّو

] بهرامشاه بن حرب هم درين روز، لشگر طلبيدن سلطان محمد 2قرار گرفتن تمامى ملك سيستان بر خداوند يمين الدين [
] امير باحفص جوينى را و سرهنگ اصرم  3الدين زنگى بن [خوارزمشاه از سيستان، و فرستادن خداوند يمين الدين شمس 

] را با شش هزار مرد بمدد وى بلب آب ترمد بسال ششصد و پانزده، و قرب صد و پنجاه هزار سوار لشگر 4كمرى [
] بلب آب ترمد [رسيد]، سلطان 5سلطان عرض داده بودند، بيرون پياده كه صد هزار ديگر بودند، چون لشگر منغول [

خوارزمشاه هزيمت كرد و لشگر سيستان بجمله كشته شدند يا بر آب غرق شدند و اين بود بسال ششصد و محمد
شانزده، و گرفتن لشگر منغول زمين خراسان را هم درين سال، و كشته شدن يمين الدين بهرام شاه بن حرب بر دست 

اجان روز آدينه پنجم ماه ر  بيع اآلخر بسال ششصد و هژده، و نشستن خداوند مالحده كه باسم فدائى بودند در بازار سّر
] بنزاده تاج الدين نصر [ت

__________________________________________________

).200-199] و هو خواجه رضى الدين ملك زوزن (رجوع شود بتاريخ سالجقه كرمان ص 1[

يمين الدوله نوشته و گويد:) شمس الدين و روضة الصفا او را 35] احياء الملوك (ورق آ 2[
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ابو نصر فراهى صاحب نصاب چند بيت در مدح وى گفته است، و اين چهار بيت از آن ابيات بر سبيل تبرك ثبت افتاد.

شه نيمروزى و در روز ملكت            خجسته هنوز اول بامدادست

پر از عدل و انصاف و دادستدرين حرب كاندر قهستان نمودى            جهانى 

بمان در جهان تا جهان را طراوت            ز آب و ز آتش ز خاك و ز بادست

نماند فراموش بر ياد خسرو            ثناء فراهى اگر هيچ يادست

] احياء: و امير با حفص.3[

] احياء: كمركى.4[

(مغول) يا (مغل) ضبط شده، ليكن در كتب اروپائى منغول مينويسند، و اين كتاب هم ] در تمام نسخ فارسى و عربى5[
مغول و هم منغول ضبط كرده است.

394کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ين زنگى [و] ] بامارت سيستان روز يكشنبه هفتم ماه ربيع اآلخر هم درين سال، خالف كردن شاه شمس ال1بهرامشاه [ ّد
ين بو منصور بهرامشاه از ارك  ين سام اصرم كمرى و بادار نصر على برونجى، و بيرون آوردن خداوند زاده ركن الّد شجاع الّد
حبس و طبل بنام وى زدن، و هزيمت كردن خداوند زاده نصرت بجانب بست، در روز چهار شنبه بيست و چهارم جمادى 

ين محمود ابن حرب را، و در حبس كردن خداوند زاده ركن الدين هم درين األولى هم درين سال، و نشاندن ا مير شهاب الّد
روز [و] باز آمدن خداوند زاده نصرت از جانب بست و مصاف كردن شهاب الدين محمود با وى، و بيرون آمدن ركن 

زاده ركن الدين از لشگر الدين از قلعه ارك و بر ملك نشستن وى در اول رجب هم درين سال، و مدد طلبيدن خداوند
آمدند و رفتن خداوند زاده نصرت از پيش ايشان بجانب خراسان در ماه صفر بسال ششصد و منغول كه از جانب بست مى

نوزده، و كشته شدن ركن الدين بو منصور بهرامشاه بر دست غالم ترك خود، پانزدهم ربيع االول هم درين سال، و نشستن 
مظفر حرب هم درين روز، [و] باز آمدن خداوند زاده نصرت از جانب خراسان و بر ملك نشستن خداوند زاده امير بو ال

پانزدهم جمادى االولى هم درين سال، آمدن لشگر كافر بار اول بسيستان در عهد دولت خداوند زاده نصرت غره ذى 
] روز آدينه بود، دهم ذى 2] [تالقعده هم درين سال و گرفتن شهر سيستان و خراب كردن [و كشتن خداوند زاده نصر 

ه بسال ششصد و نوزده. الحّج
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ين احمد بن عثمان بن حرب از جانب نيه بسال ششصد و بيست، و كشته شدن عالء الدين احمد بر دست  آمدن عالء الّد
د در ] جوجنديزى بيست و نهم ماه رمضان هم درين سال، و نشستن خداوند زاده امير على بن حرب بن محم3امير سام [

ماه شوال هم درين سال، و خالف كردن بزرگان سيستان و رفتن بادار طاهر مامون درقى بنيه و آوردن ملك تاج الدين 
] شاه محمود را، و نشستن وى در ملك4ينالتكين [

__________________________________________________

بهرامشاه ضبط كرده و درين كتاب نيز بعد ازين همه جا ويرا ] روضة الصفا بنقل از طبقات ناصرى، نصرت الدين بن 1[
مينويسد.» خداوند زاده نصرت«

.35] از احياء: ورق آ 2[

نقطه هم خوانده ميشود.بى- ] سا [؟] م3[

] كذا ظ: افتاده دارد .. نيالتكين هم ديده شده و اين شخص بقول مير خواند بنقل از طبقات ناصرى از ابناء عم محمد 4[
وارزمشاه است كه بهندوستان افتاده از آنجا در ركاب جالل الدين خوارزمشاهخ

395کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

سيستان و كشتن امير على را در جمادى االخر بسال ششصد و بيست و دو، و عمارت كردن ارك و خندق زدن ميان شهر 
و ارك هم درين سال، و رفتن ملك ينالتكين بجانب نيه، و آمدن لشگر مالحده بمصاف وى و هزيمت كردن پيش ايشان 

روانه شدن، و خالف كردن بزرگان سيستان، و آوردن پسر هم درين سال، و نشاندن اسد منجنيقى بنيابت، و بجانب فراه
] ارك بسال ششصد و بيست و چهار، و آمدن ملك ينالتكين از جانب فراه و آوردن 1امير خلف و در بندان كردن [

ن بيركل ملك (؟) را با خود، و هزيمت كردن لشگر از پاى ارك، و شدن باوق و قوقه را حصار گرفتن، و آمدن ملك ينالتكي
بشهر، و بردن لشگر بمصاف قوقه و شكستن مصاف ايشان و كشته شدن ايشان بر دست وى، هم درين سال، و رفتن 

ملك ينالتكين بجانب گرمسير و غور تا حّد تولك و اسفزار، و بردن لشگر سيستان و گرفتن آن واليت و آوردن ملكان آن 
و لشگر مغول و شدن ملك ينالتكين بكوه اسپهبد و واليت بخدمت، بسال ششصد و بيست و شش، و آمدن جرماغون 

] 2در بندان كردن كوه، چهل روز، و خالص يافتن ملك ينالتكين از كوه بسال ششصد و بيست و هفت، و آمدن قراجه [
] خذلهم اهللا در عقب ايشان در 3و يغان سنقر، و پناه آوردن بسيستان بسال ششصد و سى، و آمدن لشگر مالعين [

ملك ينالتكين، پانزدهم ماه ذى القعده هم درين سال، و گرفتن شهر در بيست و هفتم ماه رمضان بسال عهد دولت 
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] بودند در 4] باقى مردم كه مرده [ششصد و سى و يكى، و گرفتن قلعه ارك و اسير كردن [ملك ينالتكين، و كشتن
چهاردهم

__________________________________________________

] بكرمان آمده و سپس شاه عثمان (؟) از براق حاجب استمداد نمود و براق حاجب تاج الدين ينالتكين را بمدد وى [ ()
فرستاد و شاه محمود كه حاكم سيستان بود با ايشان جنگ كرده و كشته شد و نيالتكين سيستان را متصرف شد .. الخ 

) (رك: تعليقات).451ص 4(روضة الصفا ج 

كردن، همان حصار گرفتن است كه تحصن و قلعه بندان باشد.] در بندان  1[

اند.و اين دو از خوارزميان» قراحه«] در اصل 2[

] يعنى لشكر مغول.3[

بوالية سيستان رفتند و تاج الدين نيالتكين در قلعه محصور بود و 625] ميرخواند مينويسد: لشگر مغول بار ديگر در 4[
داد يافت و لشكريان غورى و توالكى و سگزى و غيرهم از اتراك كه با وى در قلعه بودند قريب بدو سال ايام محاصره امت

اش زايلاكثر هالك شدند و تيرى بچشم ملك آمده نور باصره

396کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

قدر صد هزار آدمى بيش يا كم از درد پاى و جمادى األولى بسال ششصد و سى و دو. و درين مدت كه در بندان بود ب
دهان و دندان، هالك شدند، و نرخ اجناس حبوب و اطعمه و مأكوالت بدين منوال انجاميد كه شرح داده شود:

]  3] روغن ستور يكمن پنج دينار [2] يكمن يكمن ده دينار شكر يكمن پانزده دينار عسل يكمن دوازده دينار [1فانيد [
] 4ار دينار گوشت گاو يكمن دو دينار پيه يكمن چهار دينار سركه يكمن شانزده دينار سير خشك [گوشت گوسپند چه

يكمن بيست و پنج دينار حنا از براى درد دهان و پاى كه مفيد بود، يك سير هفت دينار آمله هم جهت اين ادويه يك سير 
ين على بن مسعود خلفهفت دينار آرد (كذا) دويست من يك دينار بيعت كردن معارف سيستان  با ملك شمس الّد

__________________________________________________

ماندگان را شهيد كردند و نيالتكين را بقلعه اسپهبد برده كشتند ...[ ()] گشت و مغوالن قلعه را گرفته باقى
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).461ص 4الخ (ج 

لوا باشد و قند سفيد را نيز گويند (برهان).] فانيد بر وزن جاويد معرب پانيذ است كه نوعى از ح1[

خوانده ميشود.» مار«بشكل سياقى نوشته شده و » دينار«] از اينجا ببعد 2[

] ستور را بدون نقطه نوشته ولى بقرينه بايستى همان باشد، و مراد روغن چارپايان است از گاو و گوسفند و بز.3[

توضيح كرده.» پنير خشك«تازه در حاشيه است و كسى با خطى خيلى » سرحسك«] در اصل 4[

كه گويا براى دوا يا مصرف خوردن بكار ميرفته بحقيقت نزديكتر است.» سير خشك«و 

397کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

مهربانى، در ماه رمضان در سال ششصد و سى و سه.

ه نمودن وى بحضرت قاآن [جلوس وى بمملكت سيستان سيزدهم ماه ذو القع ] در سال 1ده هم درين سال، و توّج
ين ابو الفتح بن مسعود را. ششصد و سى شش و بنيابت نشاندن برادر خويش مبارز الّد

] 4] سيستان كّرت اول در سال ششصد و سى و نه و رسم قالن و قبجور [3] بشماره [2آمدن عالء الدين دره كز [
م در سال ششصد و 5پهبد را امير ترمغى [نهادن، و خراب كردن قلعه اس ين كاليونى در غره ماه محّر ] و ملك مجد الّد

چهل.

آمدن سيالب در واليت سيستان چنانك در كناره خندق و حوالى شهر يك نيزه باال آب ميرفت و در طرف مغرب تا بيابان 
پاى كوه فراه، و در جنوب تا حدود سر كنده كرمان آب داشت، و در طرف مشرق تا پاى كوه دزدان، و در شمال تا

ت سه ماه بر كشتى ميبايد شد، و درين مدت در خندق هشت مرد غرق شدند،  مكران، بدين منوال آب بود، و از شهر مّد
و در حوالى واليت درين سيالب قرب سيصد آدمى از مرد و زن و بسيار چهارپاى هالك گشتند، و اغلب غّله سيستان را 

آدينه نوزدهمآب ببرد، در روز 

__________________________________________________

] مراد اوكتاى قاآن است كه بعد از چنگيزخان ايلخان شد.1[

: از دره كر.35] احياء ورق 2[
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در روضة الصفا مسطور است كه منكوقاآن هر يك از  - مراد مميزى و جمع بستن ماليات است- ] شماره سيستان3[
533ص 5ا فرمود كه در واليات شماره نو كنند و مال بر وجهى كه مستلزم ترفيه رعيت باشد قرار دهند. (ج گماشتگان ر 

چاپ تهران).

قبچور يا قبچو) دو كلمه مغولى است و هر يك بمعنى نوعى از مال مقرر ديوانى -] اصل: قالن و قبحور (قوبچور4[
اند و غازان كه مال هر جاى را مقرر كرده و سپس آنرا بمقاطعه ميدادهاست كه نزد رعايا ميباشد و رسم مغول بوده است  

آيد كه قوبچور ماليات جنس خان اين رسم را برانداخت و اصول كتابچه تحصيلدار و جمع و خرج نهاد و از تواريخ بر مى
).4ج - انحبيب السير حاالت غازان خ-از چارپايان بوده و احياء الملوك گويد: رسم سرگله گذاشت (رك:

] اين نام ظاهرا مصحف (تمغا) باشد در صورتى كه آنرا بضم اول و سكون ثانى و ثالث و الف مقصوره بخوانيم و تمغا 5[
همچنين شايد مصحف (طاير بوقا) باشد چه طاير [بوقا] بهادر نامى در -از امراى مغول است كه با هالكو بايران آمد

وكران جالل الدين بودهمين تاريخ مأمور دفع قراچه كه از ن

398کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ماه شوال در سال ششصد و چهل و يكى.

ل بسال ششصد و چهل و هفت. ر اهللا قبره در ماه ربيع االّو وفات كردن خداوند مبارز الدين ابو الفتح بن مسعود نّو

با سه هزار سوار و رفتن ملك شمس الدين على بن مسعود بنيه، و بيرون آوردن اهل ] 1در بندان كردن نيه را امير نكودر [
نيه را بأيلى، و بسيستان آوردن بسال ششصد و پنجاه و يكى، و نهضت فرمودن ملك شمس الدين على بن مسعود با 

پنجاه و دو، ] و مشكى و آن طرف، بسال ششصد و2لشگر سيستان بجانب شمال و مستونك، و ستدن حصار قضدار [
] هم درين سال.3و توجه نمودن وى بخدمت امير لشگر، نام: كدبغانويين [

] بحكم فرمان پادشاه وقت منكوقاآن بسيستان، و خالف كردن بزرگان سيستان در غيبت 4آمدن ملك شمس الدين كرت [
م سال بر ششصد و پنجاه و ملك خود، و فرود آوردن او را در قصر ملك خود شمس الدين على بن مسعود در ماه محرّ 

سه، و باز آمدن ملك شمس الدين على بن مسعود از خدمت كدبغانويين و خانه بر وى فرو گرفتن و در خانه در شدن و 
اعتماد كردن بريشان، و هم در روز كشته شدن در ماه صفر هم درين

__________________________________________________
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چون خبر فساد «كى از قالع سيستان مدت دو سال با وى جنگيده است. در جامع رشيدى مينويسد: [ ()] شده و در ي
قراجه در خراسان بقا آن رسيد فرمود ظاهر (طاير؟) بهادر از بادغيس لشكر كشيده و قراجه را دفع كند و آب در منازل و 

يستان داده طاير بمحاصره آن رفت ... (جامع نسخه مساكن ايشان اندازد ... و بعد ميگويد كه قراجه پناه با قلعه ارگ س
اوكتاى).- خطى

(تكودر اغول) با تاء و امير تكودر يكى از پسران (جوجى اغول) و نوه چنگيز است  57] جهانگشا چاپ طهران ص 1[
كه همراه هالكو مأمور ايران شد نكودر (با نون) هم پسر هالكو است.

و قزدار هم ديده شد و احتمال قوى دارد كه همان قصدار باشد و آن يكى از واليات ] غالبا قصدار با صاد نوشته شده2[
اند و امروز جزء مملكت افاغنه است.جنوبى سيستان قديمست كه آنرا طوران هم ميخوانده

ن در خمسين كدبغانويين كيتبوقا و كيدبوقا و كيتوبوقا ... يكى از امراى مغولست كه در ركاب هوالكوخا- ] كتبوقانويان3[
و ستمائة مأمور قلع و قمع مالحده قهستان شده بود و در احدى و خمسين وارد قهستان شده است. (جامع رشيدى 

).62ص 3خطى) و (جهانگشا ج 

).676-644] و هو ملك شمس الدين محمد بن ابى بكر (4[

399متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، 

] [و] نشاندن ارسى شاه ينالتكين را بنيابت خود درين 1سال، و رفتن ملك شمس الدين كرت بخدمت پادشاه زاده هالؤ [
ماه.

رفتن برادرزاده ملك على مسعود، اسم او ملك نصير الدين محمد بن ابى الفتح بن مسعود بخدمت اميران مغول و فرمان 
] بنيابت خويش بامارت سيستان، و خود رفتن در 2جل شجاع الدين نصر بن خلف مهربانى [ستدن، و فرستادن سپهساالر ا

] مسعود بن خلف مهربانى بخدمت عقب ملك شمس الدين كرت بطلب خون عّم خود ملك شمس الدين على [بن
] كّرت دويم كرتپادشاهزاده هالؤ هم درين سال و باز آمدن و فرمان آوردن هم درين سال، و آمدن ملك شمس الدين [

بسيستان، و رفتن ملك نصير الدين بخدمت پادشاه هالؤ و مدتى بودن در خدمت، در سال ششصد و پنجاه و هفت.
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باز آمدن ملك نصير الدين از خدمت پادشاهان، و فرمان آوردن بامارت سيستان، و نشستن بمملكت سيستان، در سال 
رون كردن نواب ملك شمس الدين كرت را از سيستان، و كشتن آن  ششصد و پنجاه و نه، منتصف جمادى االولى و بي

] طاهر بن ابى 3كسان كه با وى يار شده بودند بكشتن عّم وى ملك شمس الدين على بن مسعود، چون نوبت ساالر [
] قوقهى را، و نقيب عميد [و] مبارز الدين محمد بن حرب بن4االسد [

__________________________________________________

] كذا .. و اصل آنچه معروفست هوالكو و هالكو است و وى برادر منكوقاآن است و پسر تولو يا تولى خان بن چنگيز 1[
خان. قبل از هوالكو امير ارغون از طرف اوكتاى قاآن امير خراسان و ايران بود و پيش از وى كور كور يا غرغر (؟) نام و 

جيتمور چند گاه امير جر ماغون در خراسان بوده است و هوالكو بامر برادرش منكوقاآن كه قبل از او جيتمور و قبل از
) مأمور ايران و ديار مغربى گرديد (جامع رشيدى جلد معروف بمغول خطى نسخه نگارنده) 651ايلخان بزرگ بود در سنه (

).59ص 3(جهانگشا ج 

: مهربان.36] احياء ورق آ 2[

ى بوده است، يعنى ساالر نوبت و نوبتيان، و نوبت در اصل لغوى معلوم است، و در اصطالح علم ] نوبت ساالر. منصب3[
اند چنانكه اند و طبل زننده را نوبتى ميگفتهشده است بر طبلى كه به سه يا پنج نوبت بر در سراى يا خرگاه پادشاه ميزده

استادى گويد:

گو پنج نوبه زن كه شه هفت كشورستآنرا كه چار گوشه عزلت ميسرست        

): طاهر بن اسد.36] احياء (ورق ب 4[

400کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] برونجى را، در سال ششصد و شصت و يكى. [و] فرار نمودن ابناء ايشان بفراه در ماه رجب هم درين سال.1مقاتل [

ير الحق و الدين عمارت قلعه ارك و باره شهر، كه مدت چهل سال بود تا لشگر مالعين خراب اساس نهادن ملك معظم نص
و هامون كرده بودند، در اوايل رمضان هم درين سال.
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جمع كردن لشگر، ملك شمس الدين كرت، از تمامت غور و خراسان و فراه و نيه، و با چندين ملوك كبار و امراء بزرگ و 
ستان بدر شهر آمدن، و شبيخون آوردن، و جنگ كردن، و شكسته شدن مصاف وى هم [در] جماعتى از مخالفان سي

ه هم درين سال. ساعت، و هزيمت شدن و بازگشتن از در شهر، روز آدينه در سيزدهم ذى الحّج

هم ]، و التجا ساختن بخدمت ملك معظم نصير الحق و الدين در هژدهم شعبان 2آمدن ملك كبير عماد الدين كجوران [
]، درين سال.3درين سال، و مراجعت كردن بجانب واليت خود بخوش دلى تمام شهر [

] ساختن بركنار 4آمدن امير جنجودرنويين بسيستان و سپاه آوردن، و بر روى زره لشگرگاه كردن، و بهيرمند بزرگ يرگه [
آب، سلخ صفر سال بر ششصد و شصت و سه.

] با دوازده هزار سوار، و ملك شمس الدين كرت با جملگى لشگر غور و خراسان 5آمدن امراء كبار، باغو و ارس نويين [
و اسفزار و فراه و نيه و غيره، و تمامت ملوك

__________________________________________________

ب).36] احياء: و مير مقامل برونجى (ورق 1[

] احياء: كخوران.2[

] چيزى افتاده است.3[

شايد مراد جرگه باشد كه نوعى است از شكار كردن، چه مغوالن هر سالى لشكر را بشكار جرگه وادار ميكردند  ] يرگه،4[
كه در تيراندازى و سوارى و انتظامات ورزيده باشند. جهانگشا چاپ طهران: نرگه با نون ضبط كرده است.

تواريخ ديده نشد. احياء:] اسامى سه سطر باالتر و اين اسامى و آمدن اين جماعت بسيستان در 5[

نقطه) و ماغوالش (؟).ملك كبير حنحو در بوس (بى

401کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

و امراء اين ديار، و مخالفان سيستان، و مصاف كردن با امير بزرگ جنجودرنويين، و شكسته شدن مصاف وى و منهزم 
ين خلد اهللا ملكه، و رفتن لشگرها تمام بجانب بشهر آمدن، و التجا ساختن  بخدمت خداوند ملك معظم نصير الحق و الّد

] و مجوسى، و بيشتر 1زره، و دوازده روز توقف كردن، و خرابى نمودن، و بقتل آوردن بسيارى مرم را از سجزى و بلوج [
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االول هم درين سال، و چهل روز در بندان  مردم سواد كى بيرون بودند با ايشان يار شدن، و آمدن بدر شهر، غره ربيع 
كردن، و شبيخون آوردن از درون شهر بريشان در شب آدينه و بسيارى از لشگر ايشان را قتل كردن، و سرها و علمها 

ين، و ] و اسبان و سالحها [ى2[ ] ايشان را در شهر آوردن، و ايلى خواستن امراء بزرگ با ملك معظم نصير الحق و الّد
و ديدارى كردن، و سخن  -دروازه طبق گران- آمدن ملك نيه، و بيعت كردن و بيرون شدن ملك معظم بدر شهردر ميان

گفتن با امراء بزرگ، و برخواستن لشگر از در شهر، منتصف ربيع االخر هم درين سال و نشاندن ملك تاج الدين ارسى شاه 
و اسفزار و نيه و فراه و جدا گرفتن اوق از پيش زره، و قلعه برونج و را باوق با يك هزار مرد از سوار و پياده از غور و هراة 

دزها را عمارت كردن هم درين سال.

] با چندين امراء بزرگ از غور و خراسان و اسفزار و فراه بمقدار پانصد سوار بمدد ملك  3آمدن ملك عز الدين تولك [
ست و شش، آمدن ايشان با تمامت لشگر به فشته تركان كبير تاج الدين ارسى شاه، در اوايل رجب سال بر ششصد و ش

]، و جنگ4[

__________________________________________________

».بلوح«] در اصل كتاب 1[

] اصل: سرهاء و علمهاء و اين همزه بعد از الفهاى جمع فارسى در حالت اضافه درست است ليكن در غير اين مورد 2[
صحيح نيست.

منهاج السراج مؤلف طبقات ناصرى شرحى از آن قلعه وصف كرده -ايست در حدود غور و غرشستانك نام قلعه] تول3[
) آن قلعه در دست 659و جنگهاى مردم آنرا با سپاه مغول آورده و خود هم در آن جنگها همراه بوده و گويد تا امروز (

تمائة امير تولك بوده است (طبقات ناصرى چاپ كلكته هزبر الدين محمد بن مبارك است كه در شهور ثلث و عشرين و س
).364ص 

و احياء الملوك معلوم شد1س 405و با مراجعه بصفحه - بى نقطه تاء است» فشه«] در اصل 4[

402کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

] از كردن با نقيبان كلما [ر] ود و چند نفر مردم از يشان و از نقيبان كلما [ر] ود بقتل آمدن، و بيرون رفتن لشگر [ملك
] را با لشگر ساخته، و رفتن ايشان از پيش وى 1شهر، و فرستادن برادر خويش ملك االمراء و الكبار عالء الملة و الدين [
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و شكسته شدن مصاف ايشان، و چند كس از ايشان را بقتل آوردن و اسير كردن، بهزيمت، تا رباط دشت، و جنگ كردن 
و منهزم شدن ايشان، و بازگشتن لشگر از عقب ايشان در شانزدهم شعبان هم درين سال.

نهضت فرمودن ركاب مبارك ملك معظم باوق، و در بندان كردن قلعه قوقه را، و نه روز جنگ كردن و ستدن فصيل، و چند  
زخم كردن، و عاجز شدن ايشان، و از سر عجز بيرون آمدن، و دست عهد ستدن، و امان خواستن و چند كس را كس را

] از ايشان با خود آوردن از مهتران، و باز گريختن ايشان از راه، و بند كردن يكى را از مهتران ايشان، و بار ديگر [آن گروه
تعد بودن، در دوم ذى الحجه هم درين سال.اساس نهادن و قلعه راست كردن و آغاز جنگ را مس

] صفدر نيمروز، دام دولته با لشكر، و خبر يافتن ملك تاج الدين 2رفتن ملك االمراء و الكبار ملك عالء الدولة و الدين [
] و بيرون شدن بصحرا، و مصاف كردن و شكسته شدن 4] كردن لشگر در ديه سمور [3ارسى شاه، و ايشان جمع [

ناه بردن بقلعه سمور [و] در عقب ايشان راندن ملك االمراء و الكبار عالء الدولة و الدين، و چند كس را از ايشان، و پ
م سال بر ششصد  ايشان در خندق حصار سمور انداختن، و زخم و قتل كردن، و بفيروزى بازگشتن، در بيست و چهارم محّر

و شست و هفت.

__________________________________________________

) لشته تركان.37كه نام بلندى و اسم محلى بوده است احياء (ورق ب » پشته«است بمعنى » فشته«[ ()] كه 

ذكر كرده و احياء: عالء الدين برادر ملك نصير » دولت و الدين«و در چند سطر بعد -] در اصل، الملتو الدين1[
الدين.

كسى را با همين القاب، عالء الملتو الدين نوشته بود و هر دو يكى است و و در سطور سابق  - ] در اصل، دولتو الدين2[
او عالء الدين برادر ملك نصير الدين است.

] در اصل: و ايشان و جمع كردن.3[

] فى االصل (وه سمور)، و ظاهرا: ديه سمور. احياء: با مردم ثمور بيرون آمد.4[

403، متن ، صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان 

دار الملك ساختن ملك نصير الحق و الدين خسرو نيمروز خلد اهللا ملكه
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در ارك، و تمام كردن عمارت قلعه ارك، هم درين ماه و سال.

دفعه ديگر نهضت فرمودن ركاب ملك معظم خسرو نيمروز، با لشگر مغول باوق و بردن چند منجنيق و در بندان كردن 
نى از باره را بمنجنيق خراب كردن، و مضطر شدن ايشان و بعجز بيرون آمدن از صغار و كبار، و قصد  حصار قوقه را، و رك

كردن لشگر مغول بزن و فرزند ايشان، و منازعت كردن ملك معظم جهت ايشان با مغوالن، و برهانيدن ايشان از حصار و 
كردن بر كنار رود فراه، و چند روز توقف كردن، و از پيش مغوالن، و بازگشتن ملك معظم از پاى حصار قوقه، و لشگرگاه

بعد از آن بپاى قلعه برونج رفتن، و منجنيق بر نهادن، و چند روز جنگ كردن، و عهد خواستن ايشان، و بازگشتن از پاى 
قلعه بعهد و بيست و يك روز توقف شدن (كذا) و بازگشتن بجانب شهر و آوردن چند كس را از مهتران ايشان، و بند

كردن، و خرابى فرمودن حصار قوقه را در دوازدهم ماه ربيع اآلخر درين سال، و تاخت كردن ملك تاج الدين ارسى شاه، و 
ها را غارت كردن، و بندها و خرمنها سوختن در اوايل امراء كه در اوق بودند پيش زره را، و اموال مسلمانان بردن و ديه

ال هم درين سال. شّو

م باوق، و بردن لشگر پيش زره و سوختن چرخهاء باد، و خرابى كردن در اواخر نهضت فرمودن ركاب  ملك معظم، كّرت دّو
ال هم درين سال، و بيرون شدن ملك تاج الدين، و در بندان كردن قلعه برونج، و خالى كردن قلعه را از مردم، و آمدن  شّو

ع و منقاد شدن تمامت واليت، و خراب كردن همه تمامت امراء و نقبا بخدمت ملك معظم نصير الحق و الدين، و مطي
قلعهاء اوق، و آوردن مهتران ايشان را با خانها در نوزدهم جمادى اآلخر هم درين سال.

ال هم درين سال. فرستادن ملك نيه پسر خود شمس الدين محمد شاه را بخدمت، با چند كس از بزرگان، در سّيم شّو

الر كبير قطب الدين محمود را، كه خواهرزاده او بود، در هفتم ماه ذى القعده هم فرستادن ملك كبير ارسى شاه، سپهسا
درين سال.

404کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ه  فرستادن سپهساالر كبير شجاع الدين افتخار نيمروز، قاسم بن محمود را دام اقباله، بحكومت قلعه كاه در بيستم ذو الحّج
هم درين سال.

] شكسته را در زراعت آوردن، و جويها ورودها بدان طرف بردن و 2] وجوب برگ [1معمور گردانيدن مواضع برزره [
فه الحال در آن  آبادان شدن، كه قرب دويست سال بود كه خراب و معّطل مانده بود، چنان آبادان گشت كه خلقى مّر

ست و سه.مواضع و مقام سكنى ساختند، سال بر ششصد و ش
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معمور گردانيدن قلعه سفيد دز، كى معروفست بالش، در اوق، بدست گرفتن و عمارت فرمودن، كه از هنگام بهمن اسفنديار 
خراب و ويران مانده بود، و استظهار واليت و رفاهّيت رعايا را آبادان كردن و بمئونات و احوال آن طرف صرف كردن، 

سال بر ششصد و هفتاد و پنج.

]، و باره نو نهادن و خندق 3ردانيدن [واليت خشكرود و] مواضعى كه در مشرق قصبه است چون كده بلبلى [معمور گ
آباد و حوالى آن طرف، و ] و ملك4] بهيحن [زدن كده بلپلى را، كه در قديم نبوده است اصال، و آبادان كردن ديهها [ى

اضع رفتن هم درين سال، و چند موضع ديگر از سيستان ] نو نهادن، و عمارت و زراعت در آن مو 5از هيرمند تجنى [
ار و استيالء آن گروه آبادان نشده بود،7] كه از تخريب [6خراب ببود [ ] كّف

__________________________________________________

ه و بّر زره بمعنى و در ساير كتب هم، پشت زره و دشت زره آمد- قسمتى است از بلوك اطراف درياچه زره-] برزره1[
: پرزره.38دشت يا درياچه زره هم محتمل است. احياء ورق آ 

بمعنى جوى باشد، چه جاى ديگر هم اين امالء درين  » جوب«با دو نقطه زير و باال است و بايد » جوب«] در اصل 2[
معلوم » برگ«ب يعنى جوى برگ كه باير شده بود داير ساخت و اعرا- كتاب ديده شده است. و جوب برگ شكسته

نيست چه هم برك بفتحتين و كاف و هم برگ بفتحه اول و سكون ثانى و كاف فارسى خوانده ميشود. احياء: جنوب تركك 
رك تعليقات.- (؟)

] احياء: كوه دنبلى.3[

] احياء تهحنس (؟)4[

شود و در مازندران هم ] در كتب لغت، معنى اين لغت ديده نشد، ليكن اين لغت در خراسان برود سرخس اطالق مي5[
برودى كه نزديك سارى است و ظاهرا مراد از تجن شعبه نهريست كه از نهر بزرگ كشيده شود. احياء: از هيرمند بندها 

بستند.

».نبود«] در اصل 6[

] در اصل: تحريت.7[
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405کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ون لنبو، و پاى كوشك طاهرى، و فشته سلطانى، و هيسونج، و مارجويه، و از هيرمند رودى نهادن، و آب روان كردن، و چ
آبادان گشتن آن طرف، سال بر ششصد و هفتاد و پنج.

] از كرمان، و التجا ساختن بخدمت خداوند ملك معظم نصير الحق و الدين، و يك 1آمدن سلطان مظفر الدين حجاج [
در سيستان مقام كردن، و اعزاز و اكرام در حق او فرمودن، و به استبداد رأى عزيمت هندوستان كردن، و رفتن هم سال

درين سال.

]، و طغان، و چند امير هزار ديگر 3] پادشاه وقت بسيستان، و مقدمه ايشان امير جاردو، و دنعره [2آمدن لشگر ابقا [
] دست دادشان 4سواد واليت، و تلف و تاراج كردن غّله و چهار پاى بانج [از لشگر پادشاه ابقا، و خرابى كردن در

]، و بدر شهر آمدن، و بيرون رفتن لشگر منصور و بريشان زدن، و بسيارى مغول را از ايشان بقتل آوردن، و اسبان و 5[
اسلحه بسيار گرفتن، و مقهور و منهزم شدن ايشان هم درين سال.

]، و ملك سابق محمد رئيس، و جماعتى از عشاير 6مكين الدين عمر بن ابى منصور مهربانى [خالف كردن امير بار و هو
و قبايل ايشان و خروج كردن، و از واليت ايشان را بيرون كردن، و بنيه رفتن ايشان، و لشگر منصور نصر هم اهللا، متعاقب 

ششصد و هشتاد و دو، و قوم وى باز گريختن شدن، و از آنجا هزيمت بقهستان بردن، و وفات امير بار در جوسف بسال
و بسيستان آمدن، و سر در ربقه خدمت و طاعت آوردن، و چنانچه مراد و مرام رأى ملك معظم بود بصالح انجاميدن هم 

درين سال.

] كه از نسل چنگيزخان بود، و جلوس او بتخت7آمدن رسول احمد سلطان [

__________________________________________________

- 668] مظفر الدين حجاج از بقاياى امراى كرمان است كه بعد از غزان بدانجا استيال يافته بودند و او در حدود 1[
در خراسان در اردوى اباقا آن و جنگ شاهزاده براق حضور داشته است (روضة الصفا).669

در 663نويسند، و او پسر هالكوخان است كه در رمضان ] ابقا در اصل با اعراب دو زبر، همان است كه ابا قاخان 2[
تبريز بتخت نشست.

)38] احياء: جاردو نقره (ص ب 3[
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و بانچ صحيح است مخفف، بانچه.-] در اصل، بانح4[

] اصل: نشان.5[

] احياء: عمرو محمد منصور و سابق رئيس.6[

اباقاخان پادشاه شد و چون دين اسالم گرفته بود بسلطان احمد ] مراد شاهزاده نكودر پسر هالكوخان است كه بعد از 7[
ناميده شد.

406کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ايران، و قوت دادن اسالم و مسلمان شدن او، و تشريفهاء گرانمايه فرستادن جهت خداوند ملك معظم نصير الحق و الدين 
] و چتر و علم و طبل و شمشير و قباء خاصّ مرّصع، و نوازش بسيار و منشور دادن 1ان و پايژه [خلد اهللا ملكه، چون فرم

جهت امارت سيستان و نيه و فراه و قلعه كاه و بست و تكناباد، و تمامى نواحى رود، و اعزاز و اكرام فرمودن، در سال 
ششصد و هشتاد و سه.

ردم بسيار از در طعام و رود زدن، و آب بردن بدين مواضع مذكور، و معمور گردانيدن مواضع حصار طاق و جمع كردن م
عمارت حصار با تمام رسانيدن، و مردم بسيار جمع شدن در آن طرف و روى بآبادانى نهادن، در سال ششصد و هشتاد و 

چهار.

و فرو آوردن شمس الدين ]، با لشگر انبوه از مغول بنيه و جنگ كردن بر در نيه 2و هو ترشير ملك [-آمدن برادر طغان
] بردن ايشان را بقهستان، در سال ششصد و هشتاد و هشت.3محمد شاه را با رعايا، و خانه خيز [

فرستادن خدام ملك نصير الدين خلد اهللا ملكه فرزند خود شاه شمس الدين على را بنيه، و آبادان كردن آن بقعه و از آنجا 
جند و باقى شيب طرف قهستان، و مقام ساختن آنجا هم درين سال.بجانب قهستان رفتن و گرفتن جوسف و بير 

آمدن كمشو، از نسل پادشاهان مغول با پنج هزار سوار، بواليت اوق و سوختن چند چرخ باد، و رفتن بپاى قلعه سفيد كوه  
ت تمام، و از آنجا مخوف بازگشتن بجانب خر كه معروفست بالش، و مشاهده كردن [سپاه اسان هم درين ] بسيار با عّد

سال مذكور.

ين اتابك عالء الدوله و مقام ساختن در مدينه سجستان مدت يك  آمدن اتابك يزد و هو اتابك معظم قطب المّلة و الّد
] هم درين سال.4سال، و از اينجا رفتن بخراسان بخدمت امير نوروز [
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__________________________________________________

ايژه بمعنى دستخط و منشور پادشاهى است.] پايزه و پ1[

] كذا. احياء: با ملك ترشيز (؟)2[

بمعنى خانه كوچ حاليه است. (رك تعليقات)- ] خانه خيز3[

] امير نوروز يكى از امراى بزرگ عهد سلطان غازان خان است و از مغوالنيست كه اسالم4[

407صفحه:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، 

آمدن امير بزرگ نوروز بفراه، و شبيخون آوردن، و تاخت كردن، و اهالى آن بقعه را اسير كردن، و نهب و قتل آن واليت، 
و گرفتن ملك جالل الدين بن ملك تاج الدين را، و بردن بهراة، و گرفتن قلعه داورى، و نشاندن ملك ركن الدين را بآن قلعه 

و سه.بامارت در سال ششصد و نود 

ين محمد قاضى غور، و موالنا زين الدين قاضى  آمدن رسوالن ملك شمس الدين كرت، و هما قاضيان موالنا شمس الّد
اسفزار باصالح ذات البين و تمهيد عذرهاء گذشته كردن هم درين سال.

ام ملك، و لشگر طلبيدن، و بمصاحبت او لشگرى  بقهستان فرستادن، آمدن شاه شمس الدين على، از قهستان ببندگى خّد
و مستخلص گردانيدن شهر قاين و باقى ممالك قهستان تا بترشيز، در سال ششصد و نود و چهار.

] را، و 2] جانب عراق براه قهستان بواليت فراه، و گرفتن در رج [1آمدن ملك ينالتكين بن ملك تاج الدين ارسى شاه از [
بندگى درگاه نيمروز و مدد طلبيدن، و فرستادن مخدوم ملك اسالم خّلد جمع كردن جماعتى مردم فراه را، و التجا ساختن ب

ملكه لشگر و استعداد و معاونت كردن ملك را و مستخلص گردانيدن آن واليت، و نشستن در دز داورى و قحط و تنگى 
در حق او و غّله در آن بقعه، آمدن ملك ينالتكين ببندگى خداوند ملك اسالم خّلد ملكه و تشريفات و انعامات فرمودن

] هم درين سال.3واجب يك ساله [- فرستادن بفراه بجهت تخم و علوفه اهالى آن بقعه

زادگان و آمدن ملوك كرمان و بم، ملك معظم غياث الدين نصرة ملك، و ملك معظم معز الدين على ملك، و ديگر ملك
امراء و اكابر آن ديار بحضرت خداوند

__________________________________________________
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در نتيجه غدر فخر الدين كرت بدست 696[ ()] آورد و داراى صفات بزرگ و شجاعت و اطوار پسنديده بوده است در 
قتلق شاه در پاى حصار هراة بقتل رسيد.

] در اصل، و از.1[

] كذا. احياء: در برح. و ظ: دز برج (؟)2[

و مواجب كه امروز گفته ميشود از اين بابت است.- ما يلزم يك ساله] واجب يك ساله، يعنى ما يحتاج و 3[

408کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ملك اسالم خّلد ملكه، بسبب منازعتى و وحشتى كه ميان خاندان سلطنت كرمان ظاهر شده بود و مقام ساختن در شهر و 
ن و ساكن گردانيدن ايشان را در واليت هم درين سال.عنايت و تربيت در حق ايشان فرمود

] بواليت اوق بعزيمت تاخت سيستان عدد چهار هزار سوار و سوختن چند چرخ باد و از سر خوف و 1آمدن نكودريان [
رعب منهزم شدن هم از آنجا و مراجعت ايشان بهراة هم درين سال.

مخدوم ملك اسالم خّلد ملكه، جهت آمدن ده هزار سوار بقهستان آمدن خداوند شاه شمس الدين على كّرت دويم ببندگى 
] و آنجا مقام ساختن، و از بندگى مخدوم ملك خّلد ملكه لشگر طلبيدن، و فرستادن لشگر 2و هم امير بابيك و تودكان [

بمصاحبت او و آن ده هزار سوار را از قهستان بيرون كردن هم درين سال.

گرمسير و حوالى بست و تكناباد و جماعتى دزدان و رنود را برانداختن و بعضى را قتل  فرستادن لشگر منصور بواليت  
مان و مردمان آن بقاع را بسيستان و راهها  كردن و آن واليت را از آن جماعت خالى گردانيدن و آوردن سر خيالن و مقّد

را از شر و فساد ايشان ايمن گردانيدن در سال ششصد و نود و پنج.

دن قريه محروسه ديورك و آب آوردن بآن موضع و آغاز عمارت كه بعد از استيالء و وقعت كفار خذلهم اهللا آبادان كر 
خراب و معطل مانده بود هم درين سال.

]3قصه احوال مخدوم شاه اعظم شهريار نيمروز ركن الحق و الدين شاه محمود خلد اهللا ملكه [

__________________________________________________

] مراد از نكودريان ظاهرا سپاهيان سلطان احمد نكودر پادشاه مغولست.1[
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و ...» و سبب آن بود كه بتحريك مفسدان امير بيك تودكان با لشگر عظيم بقهستان آمده بود : «29] احباء ورق ب 2[
ظ مفاد احياء درستست و اين شخص يكى از شحنهاى مغولست.

يگر تفصيل شروع ميشود و فهرست نويسى منقطع ميگردد ولى عبارت آن بعين بسبك قسمتهاى ] از اينجاى كتاب بار د3[
فهرست است و شباهتى باوايل كتاب ندارد.

409کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

ين است، و چند گاه پدر بديدار جهان آراى او  ]، و او در خدمت بدر 1شاد [كه پسر مهتر ملك معّظم نصير الحق و الّد
متفق الّلفظ و المعنى مالزم، تا چنان افتاد كه بجهت جمعى از عشاير و قبايل مادر، در ميان او و پدر آزارى ظاهر گشت، 

ين محمود از سيستان بخشم برفت و عزيمت ماسژباباد [ ] كرد و آنجا رفت، و 2و چشم زخم افتاد، و شاه معّظم ركن الّد
با او بيعت كردند و سر در ربقه طاعت وى آوردند، مدت يك سال در آنجا مقام كرد، بعد از آن لشگر بر  مردم آن نواحى

] رفت، و مردم آنجا بحرب او بيرون آمدند، و شاه معظم ركن الدين محمود ايشان را هزيمت داد، و 3گرفت و بنهداين [
فت، بعد از آن مردم آن قصبه چون خود را طاقت مقاومت چند مرد از يشان بقتل آورد و تمامت مال و منال ايشان بر گر 

او نديدند كس در ميان كردند، و سر بطاعت او در آوردند، و حصار را تسليم داشتند، بعد از آن لشگر از آنجا برگرفت و 
دين ] برد [و] جماعتى از خداوندزادگان خواف و قهستان در حصار سالمت رفتند، و با شاه معظم ركن ال4بسالمت [

محمود جنگ آغاز كردند، سه روز در ميان ايشان حرب قائم گشت، تا عاقبت در مانده شدند، و حصار بدادند، و خود 
بعجز پيش او آمدند، و شاه معظم ركن الدين محمود ايشان را زنهار داد و ايمن كرد، و آن قصبه را در تحت تصرف خود 

] رفت، و آنجا هم5در آورد، و از آنجا بحثرد [

__________________________________________________

چه در مورد خلف بن احمد و طاهر هم گويد: امير خلف بدو شاد بود و او بپدر شاد بود تا » شاد بود«] اصل: شد 1[
زدگى رسيد.روز بر آمد و چشم

باشد، چه هم امروز در خواف » دمژنابا«بيژن آباد. و ممكن است 39] كذا فى االصل و در احياء الملوك ورق ب 2[
و از فحواى مطالب بعد معلوم ميدارد كه شاهزاده بسوى خواف رهسپار شده -بلوك معتبريست و باين نام خوانده ميشود

بوده است.

] احياء: سهداون (؟)3[
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) 256(ص ضبط كرده » سلومد«و در حاشيه » سلومك«] اين قريه هم از بلوك خواف است و اصطخرى آنرا در متن 4[
و در - و اين خط هم بالنسبه كهنه است» خواننددرين زمان ساله سلومد مى«و در حاشيه كتاب تاريخ سيستان نوشته شده 

ميخوانند. احياء: سالمه.» سالمى«اين زمان كه ما هستيم آن قريه را 

.كه قصبه يا يكى از قصبات عمده خواف بوده است» خرجرد«] اين نام هم شبيه است به 5[

احياء: خواف.

410کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ سيستان ، متن ، صفحه:

جنگ كرد، و آن قصبه را نيز بستد و چند روز در آنجا مقام افتاد و از آنجا لشگر برگرفت و بسنگان رفت، و امير شهاب 
] [شد] 1، و از آنجا بقصبه بروزان [الدين سنگان منهزم شد، باقى مردم واليت سنگان پيش آمدند و مطيع و منقاد گشتند

و مردم آن بقعه نيز پيش او آمدند و خدمتها كردند، و شهر و قلعه تسليم كردند، و چند روز در آنجا اتفاق مقام افتاد، و 
] شد و چون مردم آن قصبه از وصول مبارك او خبر يافتند در حال و ساعت استقبال كرده 2از آنجا بسنگان بر آباد [

بودند.دند، و همچنين تمامت واليت خواف را مسخر گردانيد و مردمان آن واليت بدو مستظهر و شادمان مىپيش آم

بعد از آن بواليت با خرز رفت، تمامت مردم آن واليت پيش او آمدند و با او بيعت كردند، و خدمتها پذيرفتند، و امير 
فرستاد، چنانكه هيچكس را بران حال اطالع نبود، و شاه نوروز كه مير خراسان بود در پنهان لشگرى جمع كرده آنجا 

معظم ركن الدين محمود بر ديهى از واليت باخرز فرود آمده بود، و لشگر خود را متفرق گردانيده، تا ناگاه لشگر امير 
ود بر جائى نوروز شبيخون كردند، و شاه معظم ركن الدين محمود از لشگر خود جدا افتاده بود [و] با ده مرد از خواص خ

مختصر مانده بود، لشگر امير نوروز بگرد آن خانه در آمدند و همه شب جنگ كردند، چون روز شد، تا نماز پيشين حرب 
ميان ايشان قائم بود، بعد از آن بزرگان لشگر ايشان بپاى خانه نزديك آمدند، و با شاه معظم ركن الدين محمود گفتند كه با 

هيچ نوع بر تو گزندى نرسانيم و نقض عهدى ننمائيم، و بخدمت تو پيش امير نوروز رويم، شاه تو عهد و ميثاق ميكنيم كه ب
معظم ركن الدين محمود بر سخن ايشان اعتماد كرده بيرون آمد، و با هم پيش امير نوروز رفتند، و امير نوروز او را در بند  

اند، بعد از آن امير نوروز او را خالص كرد و پيش خود كرد و بغرجستان بقلعه ويژ ويژ فرستاد، و مدت يك سال در بند بم
طلبيد، و خلعت داد و بانواع تربيت مخصوص گردانيد، و مدت يك سال ديگر پيش امير نوروز بود، بعد از آن او را با 

برادر خود امير حاجى بقهستان فرستاد، و اتفاق چنان افتاد كه لشگر قهستان را هزيمت دادند

__________________________________________________
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و زوزن هم يكى از قصبات خواف است. احياء هم زوزن » قصبه زوزن«] در حاشيه با خطى بالنسبه كهنه نوشته شده 1[
).40ضبط كرده (ورق آ 

] كذا؟ احيا ندارد.2[
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گردانيدند، و غنائم بسيار گرفتند، و امير حاجى از آنجا باز گشت.و منهزم  

باز آمدن شاه معظم ركن الدين محمود از پيش امير نوروز بواليت نيه و شاه معظم ركن الدين محمود از آنجا بواليت نيه 
در آنجا مقام ساخت و ] خذلهم اهللا خراب و ويران كرده بودند و مردم متفرق گشته،1آمد و آن واليت را لشگر مغول [

] كرد، و در شهر و مواضع باغها و درختان مثمر در 2آن قصبه را آبادان گردانيد، و قلعه بساخت و گاريزهاء آنرا صالحه [
رسانيد، و در قديم در شهر نيه درخت و باغها نبود، بعد از آن چون قومى برو جمع گشتند بواليت خبيص رفت.

مود بواليت خبيصرفتن شاه معظم ركن الدين مح

و شهر خبيص را بگرفت، و مردم آن واليت را مستظهر و ايمن گردانيد، و از آنجا بديه كرد رفت و قلعه آنرا بگرفت، و از 
] شد، و منجنيقها بر كار  4] رفت و آن نواحى را مسخر گردانيد. بعد از آن بپاى حصار [هشتاد] طاق [3آنجا بحق [

م آن قلعه فرياد عجز بر آوردند و بجان امان خواستند و قلعه را تسليم كردند و مالى كه در كرد و حرب آغاز كرد، تا مرد
آن قلعه بود بتمامى بدست آمد و در همه مواضع مردان و معتمدان بنشاند، و آن نواحى هر چه ازين طرف كوه بود همه او 

ن محمود شاه از خويشان و متعّلقان خود با اسبان را مسّلم گشت، و مردمان بدو شاد و خرم بودند، و از شهر كرمان سلطا
ين محمود فرستاد، و او مدت يك سال در آنجا مقام كرد، و تازى و هديه هاء بسيار جمعى را بخدمت شاه معظم ركن الّد

شهر خبيص را باره بساخت و خندقى فرو برد، در آن سال بسبب عفونت گرمسير در آن واليت بيمارى صعب روى نمود، 
لقى بيمار گشت، و بيشتر مردم بمردند، و شاه معظم ركن الدين محمود نيز بيمار شد و تمامت ياران اوو خ

__________________________________________________

: مغول ضبط كرده، و موال معنى ندارد.40] در اصل: موال. احياء ورق آ 1[

] ظاهرا صالحه ضد بايره است.2[

نبق (؟).-و سبق] احياء: حبق3[
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] در اصل طاق، و اين طاق غير از طاق سيستان است، چه از فحواى فصل پيداست كه اين واقعه در كرمان رويداده و 4[
اتفاقا در كرمان هم حصارى باين نام بنظر نرسيد و بعد از مراجعه باحياء الملوك معلوم شد اصل: هشتاد طاق است. و آن 

.از گرمسيرات كرمان بوده است
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همه بيمار گشتند، و چون چنين بود او را در محّفه بواليت نيه آوردند و يك سال در آن بيمارى حليف فراش بماند، چون 
واع مشقت غربت گاهست تا اين فرزند جالء وطن نموده است، و بانصحت يافت بنزديك پدر كس فرستاد كه مدت چندين

و تجربه روزگار مشاهده كرده، امروز خدمت پدر پير شده است، واجب آنست كه اين فرزند را از واليت نصيبه پيدا كند، 
اين معنى را جوابى نيافت، دو سه كّرت ديگر كس فرستاد و همين نوع عرضه داشت هيچ جوابى به صواب نفرمودند، تا 

] خود در نواحى 2گشت، و چند نوبت شاه معظم ركن الدين محمود بانو كران [] عداوات ميان ايشان ظاهر1بنوئى [
آمد، و در اطراف سيستان خرابى ميكرد، تا يك نوبت با صد سوار نوكران خود بپشت شهر آمد، و بخدمت سجستان مى

اند، هزار مرد لشگرىملك معظم نصير الحق و الدين كس فرستاد و عرضه داشت، كه در بندگى تو از سوار و پياده چندين
و خدمت ترا معلومست كه مصاحب اين فرزند قرب صد سوار بيش نيست، حرمت پدرى و عّزت مخدومى تو نگاه ميدارم 

آرم، باقى تمامت لشگر را و بزرگان و برادران من كه هستند همه را نامزد فرماى تا مصاف كنيم، و خود را در معرض تو نمى
] 3نكه از همه بهترم و چونكه ايشان مرا هزيمت دادند ترك از سيستان گيرم و بهمان گوشانه [اگر همه را جواب گويم بدا

راضى شوم، ملك معظم نصير الحق و الدين چون اين سخن استماع كرد، اثر غضب در بشره او متمكن گشت، و آتش 
غيرت باال گرفت، و تمامت لشگر سجستان را بيرون آورد و تا قريه مارجويه بيامد

جنگ كردن شاه معظم ركن الدين محمود با لشگر ملك نصير الحق و الدين و مظفر گشتن او بر لشگر ملك

خواهم كه با تو مواجهه كنم و شاه معظم ركن الدين محمود آنجا بود پيش پدر كس فرستاد كه از جهت نگاه داشت تو نمى
و شمشير كشم، ديگران همه را بفرست، او تمامت

__________________________________________________

] يعنى بنوى و تازگى.1[

كه از لغات مغوليست ديده ميشود.» نوكر«] اين اول دفعه است كه درين كتاب كلمه 2[

] گوشانه با كاف فارسى بمعنى گوشه است (برهان). احياء: گوشه قناعت.3[
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ين محمود با ايشان تقرير كرد همه گفتند تن و جان ما  شاهان و بزرگان سجستان را پيش خواند و سخن شاه معّظم ركن الّد
فداى نام تو بادا، اگر فرمان دهد جنگ كنيم، ملك معظم نصير الحق و الدين در حال يك هزار سوار با تمامت شاهان و 

يستان بمصاف شاه معظم ركن الدين محمود روانه فرمود، چون بيكديگر رسيدند او با صد سوار از نوكران خود بزرگان س
]، و شاهان و بزرگان ايشان را بگرفت، و چون 1برين يك هزار سوار حمله كرد، و ايشان را هزيمت داد و منهزم گردانيد [

سى را نكشند، و هر كه را گرفته بودند بگذاشت، و آن لشگر تنى چند بقتل آمده بودند بعد از آن بفرمود تا ديگر ك
شكسته و خسته و بيچاره حال پيش ملك معظم نصير الحق و الدين آمدند، و در حال لشگر از آنجا بازگشت و بشهر 

رفتند، و شاه معظم ركن الدين محمود نيز منصور و مظفر روى بنيه نهاد.

الدين كسان بنيه فرستاد و شاه معظم ركن الدين محمود را باز طلبيد و ملك را بدو تا بعد از مدتى ملك معظم نصير الحق و 
تسليم داشت و خود بشهر بنشست، و قلعه ارك و ديگر قلعهاء مواضع سجستانرا بدو تفويض داشت. چون بدين سخن 

پشيمان شد، و شبى يك سال بگذشت، ملك معظم نصير الحق و الدين از سپردن مملكت بشاه معظم ركن الدين محمود 
غوغاء شهر را جمع كرد و بدر ارك آمد و محاربت آغاز نهاد و تمامت مردم شهر با او جمع شدند و ده روز جنگ كردند 

] پدر فرستاد، و گفت مرا و قرب دويست مرد كشته و خسته شدند، بعد از آن شاه معظم ركن الدين محمود كسان [نزديك
لك بمن ارزانى فرمودى، امروز چون پشيمان گشته، راه بازده تا من بواليت خود روم. ] خود طلب داشتى، و م2بايراد [

همچنين كردند، و شاه معظم ركن الدين محمود قوم و اتباع خود برگرفت و بيرون آمد، و بواليت نيه شد، و آنجا بود تا 
ع گشتند و بشهر رفتند و ملك معظم نصير وقت ادراك غّله نزديك آمد و از آنجا بواليت سيستان آمد و مردم زره بروى جم

الحق و الدين با ده هزار مرد از در شهرستان در طعام بحرب او بيرون

__________________________________________________

] معلوم نيست، چرا دو فعل بيك معنى آورده، چه هزيمت داد، و منهزم گردانيد، هر دو بيك معنى است و در صفحه 1[
نيز عينا همين جمله را آورده است؟!410-411

] كذا؟ ص: اراده.2[
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ين محمود از ميان لشگر پدر را بديد تمامت لشكر خود را 1آمد، و روياروى [ ] شدند، و چون شاه معظم ركن الّد
و در ميان ده هزار مرد در شد، و پدر را از اسب بيفكند، و بشمشير بسر او بگذاشت و يك سواره بر پدر حمله كرد، 

رفت، و پدر از او زنهار خواست، و آواز داد كه: محمود مزن! شفقت پدر فرزندى در نهاد شاه معظم ركن الدين محمود 
ين را بگردن [ و پيش بروزان كه جنگ  ] بشهر بردند2اثر كرد دست از شمشير بازداشت و ملك معظم نصير الحق و الّد

] مقرر كرده بودند كه چون مصاف كنيم هر كدام كه فيروز آيند ملك از آن او باشد، چون شاه معظم ركن الدين 3كرد [
محمود درين مصاف مظفر گشت و لشگر پدر را بشكست ديگر روز پيش پدر كس فرستاد كه مصاف كرده شد و ظفر مرا 

لك معظم نصير الدين بدان سخن نرسيد، لشگر پيرامون شهر فرا گرفت و بدر هاء بود، اكنون ملك تسليم بايد كرد، م
شارستان جنگ آغاز كردند، و هر روز بدو وقت حرب بود، و اين در بندان مدت هشت ماه بماند، و قرب پانصد مرد فرو 

ه و مشايخ در ميان آ4شد [ ت تلف گشت، و انعام تاراج شد، بعد از آن ايّم مدند، و قرار دادند كه هيرمند ] و تمامت غالّ
] شاه ركن الدين از اين سو از حساب ملك معظم ملك نصير الحق و الدين باشد، و از آن سو [از حساب- در ميان باشد

محمود. بدين عهد باز گشتند.

__________________________________________________

و در كلمات قدما برين وجه وارد شده همچون شعر حكيم حنظله كه  همانست كه امروز رو برو گويند، - ] رويا روى1[
گويد:

يا بزرگى و عز و دولت و جاه            يا كه مرد است و مرگ رويا روى

رو با روى هم آمده است، و اين در صورتيست كه يك طرف عظيم و طرفى ديگر حقير باشد و جنبش از يك طرف بود 
اند ، و ازين است كه برخى قافيه شعر حنظله را روباروى با باء موحده خوانده»روباه شير را روباروى آمدچون«مانند اينكه: 

اند: يا چون مردانت مرگ روباروى.و چنين روايت كرده

: پدر را بمحفه نشانده محفه را بگردن گرفت و بشهر برد.41] احيا ورق آ 2[

كرده باشند. احياء: و پيش از جنگ مقرر شده بود.تر از آن كه جنگ  ] كذا .. و ظ: و پيش3[

چنانكه فرو كردن بمعنى نابود ساختن آمده است چنانكه فرخى گويد،-] فرو شدن، يعنى نابود شدن4[

از مجلس ما مردم دو روى برون كن            پيش آر گل سرخ و فرو كن گل دور وى
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و شاه ركن الدين محمود بنيه بازگشت و در نواحى زره كسان و متعلقان خود را بگذاشت. ديگر باره ملك معظم ملك نصير 
الحق و الدين عهدهاء كرده همه خالف كرد، و متعلقان و كسان خدام شاه معظم ركن الدين محمود را از واليت معزول  

نيه روانه كرد، شاه ركن الدين محمود بار ديگر بسيستان آمد و بطرف اوق و پيش زره بسيارى كرد، و در عقب او در 
خرابى رفت، و بازرگانان اطراف منقطع گشتند، و باز بنيه شد، تا بعد از آن ملك معظم نصير الحق و الدين بجوار رحمت 

ه بود و پاى او شكسته، بدان سبب در حق پيوست و در آن وقت شاه معظم شاه محمود در شكارگاه از اسب خطا شد
ين بود، بدو كس فرستاد كه چنين واقعه سيستان نمى توانست آمدن در شهر يكى از برادران او شاه معظم شاه نصرة الّد

حادث شده است اكنون شهر را نگاه بايد داشت، چون يك سال بگذشت و پاى شاه ركن الدين محمود نيكو شد، تمامت 
ت ركاب نداشت- اليت زره بنزديك او رفتند، و گفتند كه البته بسيستان ميبايد رفتاكابر و بزرگان و  او -و هنوز پاى او قّو

را بمحّفه بسيستان آوردند، و شاه معظم نصرة الدين در شهر مستقيم گشته بود، و مردم را با خود متفق كرده، و خزاين پدر 
محمود بيامد تمامت مردم مواضع سيستان همه پيش او آمدند، االّ  بديشان مصروف گردانيده، و چون شاه معظم ركن الدين

كه شهر بماند، بدر شهر رفتند و حرب آغاز نهادند، و اين مجادلت ميان ايشان مدت دو ماه بكشيد و بسيارى مردم هالك 
ه و مشايخ و بزرگان در ميان آمدند، و همچنانكه  در عهد پدر مقرر گشته شد، تا آخر بصلح قرار دادند، و ديگر باره ايّم

بود مقرر داشتند كه هيرمند در ميان باشد. برين قرار مدت هشت سال بگذشت و اين ساعت همچنين مقرر ميدارند، و 
گذرانند تا بآخر عمر. و بالّله فرزندان با هم مواصلت كردند، و بيكبار مقاومت و معاندت از ميان برگرفتند، و با هم مى

]الّتوفيق [تم
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تعليقات و مستدركات

اگر چه تعليقات و تحقيقاتى كه در اين كتاب بايستى بعمل آيد در هر صفحه بطريق حاشيه قيد گرديد و آنچه فوت آن 
ن باز تحقيقات ديگرى الزم بود  ليك-اى نوشته آمدموجب تأمل و اسباب سرگردانى خواننده بود بترتيب در زير هر صحيفه

كه در بعضى لغات و اصطالحات كتاب بعمل بيايد و همچنين آنجا كه نقصانى در تاريخ يا اختالف فاحشى در وقايع بنظر 
ميرسيد پس از مطابقه با ساير تواريخ وانمود گردد، و نظر بآنكه شرح اين معانى در پايان هر صفحه موجب اطناب و باعث 

ان ميشد و حواشى غالبا بر متن پيشى ميگرفت، ناگزير تا جائى كه از دانستن آن گزيرى نبود و از فوت آن زحمت خوانندگ
مطلبى و معنائى يا لغتى از متن نامفهوم و ناتمام ميماند در حاشيه قيد شد و آن قسمت كه از فوت آن نقصانى متوجه كتاب 
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واشى با عالمت (رك: تعليقات) خواننده را بمستدركات مذكور گرديد على حده يادداشت شده و در زير هر يك از حنمى
حواله نموديم، و قرار داديم كه بعد از اتمام كتاب تعليقات مزبور را با اشاره بصفحات مربوطه در يكجا بطبع برسانيم. پس 

معارف و ناشر كتاب اى كه وزارت جليلهاز ختم كتاب ديده شد كه اين يادداشتها متجاوز از صد صحيفه است. و با عجله
در انتشار آن داشتند و نيز با مراعات حجم كتاب فعال از درج آن قسمت صرف نظر شد و اميدوار است بزودى با 

مانند بحليه طبع و نشر آراسته گردد تحقيقات زيادترى بشكل كتابى مستقل براى تكميل بهره خوانندگان عزيز اين كتاب بى
نرفته و اين نامه كهن سال بحد اعالى كمال و آراستگى مطلوب خود برسد.تا زحمات چند ساله حقير بهدر 

در خاتمه بخوانندگان گرامى اين كتاب اطمينان ميدهد كه يادداشتهاى مذكور در فوق بهيچوجه مربوط بحواشى و تعليقات 
، بلكه نوعى از تفنن و تفرج متصل و ال ينفك اين كتاب نيست و نه چنانست كه مطالعه كننده از دانستن آنها ناگزير باشد

ادبى و تاريخ و لغوى است، و نيز بخشى از آن تكميل قسمتهائى است از تاريخ يعقوب و عمرو كه ازين كتاب فوت شده 
در اين صورت يقين داريم كه عذر ما را پذيرفته و از تأخير انتشار آن بر ما خورده - ايمو ما از كتب ديگر بدست آورده

نخواهند گرفت.

. بهارم
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