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  سيستان گذرابەتاريخ نگاهی

 در درون کشور افغانستان اکنون آن بيشينۀ کە سيستان سرزمينی است
  کنونیربِ افغانستان در پشت مرزِ ايراندر غ کە شهر زرنج. قع شده استوا

  . تاريخی استان  سيستدر سرزمينِ مرکزیِدر نزديکی زاهدان واقع است 

  سيستان باستانی
 پيش از هخامنشی  دور و چند سده در زماایسيستانسرزمينِ   کهنِنام

ە از داستاای تاريخی بسيار  کونديداد بوده۔ نامی در خبشی از هنتومنت
 هيرمند بعدها هلمند ورود هنتومنت کە . آمده استکهنی گرفته شده بوده 

 نامش های بسيار داشته  و شاخه بودهبار  پرآب و برکت و روزگاریشدناميده 
ترين پادشاهی ايران در اين سرزمين   کهن.مهين سرزمين گرفته استاز را 

هزارۀ  بە مربوطمتدن ديرينه از يک بازماندهارِ آث .تشکيل شده بوده است
و ای  (اند آن داده بە»شهرِ سوخته«ما نام ان شناس باستان کە دومِ پيش از مسيح

  هم اکنون در اين سرزمينِ)ناميده بودند» هنتومنت«بەنام اصليش کە کاش 
است  شکومهندمتدن ديرينۀ يادآورِ آن کهن.  اگر بپنداريم کە مجشيد

 پادشاهی ايران در اين سرزمين ترين  کهنگذار بنيانستاای تاريخی ما دا
کە تلفظ است » مەيِ «نامِ او در گاتەی زرتشت. ايم جا نرفته بوده است بی

 خبشِ تاريخیِ در .استييمە  مِودای هندوان  در ريگ. است» مجِ«نوترش 
 ان نام است کە بعدهااست، و اين مهخشيتە از او ياد شده  مەيِ با صفت اوستا

   . است شده»شيد مجِ«
، بود ەدرنگيان نامِ اين سرزمين  تشکيل شدهخامنشیوقتی شاهنشاهی 

کە نامِ شهرِ  ەدرنگيان.  آمده استنبشتۀ داريوش بزرگ سنگنامی کە در 



  ٧

صورت  بە در زمان ساسانیبعدها اين سرزمين بوده نشينِ شاهمرکزی و 
کە ايران را اشغال کردند،   پس از آنعرا. رآمد دزرنگ و سپس زرنگان

 کە تا امروز مانده ، نامینوشتند زرنجرا   آننداشتند،» گ«کە حرف  چون
  . است

 کە چناناند؛ و   از ديرهنگام دليرترين قومِ ايرانی بودهسرزميناين  مردمِ
 ەهمت روشتش ما کە شکل اصلي داستاای محاسیِرستمِ نامِ بلند دانيم،  می

 است؛ و گره خورده اين سرزمينبا نام ) مردی از تبارِ روشنايیيعنی (است 
نامۀ دوران ساسانی آمده   کە در خدای ماتاريخیِهای   از محاسهبزرگیخبش 

 ۔بەويژه در شاهنامۀ فردوسی ۔ی دوران اسالمیها نامه  سپس در شاه،بوده
   .مهين سرزمين است بەمردمِ  مربوط،آمده است

 کە درپی هخامنشیفروپاشیِ شاهنشاهی  الِ آشفتگيهای ناشی ازبەدنب
 يک شاخه از قبايلِ آريايیِ لشکرکشی اسکندر مقدونی بەايران بەپيش آمد

کە دينِ کهنِ ميترايی داشتند، از  کە مزدايسن نبودند بل) تورانبعدها (توريا 
اکنون در (ا  سيردري شرقیِهای  کرانه بياباای خودشان در بومیِسرزمينهای

 بەدنبالِ  و،زمين کردند  رخ بەدرون ايرانند وبرکنده شد) شرق ازبکستان
کە اکنون خبشی از زمين  شرقیِ ايرانی در سرزمينها درازراهشانهجرت 

   .دهد جاگير شدند جنوب غربِ کشورِ افغانستان را تشکيل می
 و زاول گیِمنطقه رسيدند بەدو شاخه با نام قبيلاين کە بە ز آنپس ااينها 

ن در مهسايگی يکديگر جاگير شدند تقسيم شدند و در دو سرزميەگس :
ستانگَەها در زمينی کە بەنام خودشان سگلسها نيز در زمينی کە   شد، و زاو

مهۀ زاولستان اکنون در کشور افغانستان است و .  شدزاولستانبەنام خودشان 
  کوچکی از سگستان در ايراننوارِ؛ و شهر غزنی مرکزِ آن سرزمينِ کهن است

  .  و عمدۀ آن در کشورِ افغانستان استکنونی
 سرزمينهای درونرخ بەجنوب کردند و بە  نيزتوران مهاجر از قبايلی



 ٨

اينها خودشان را با مهان نامِ کهنِ .  بلوچستان پاکستان کنونی رسيدندمشالیِ
 نامی کە تا زمان ناميدند، و سرزمينشان نيز توران ناميده شد، می» توران«

 يکی در اين آخريهاشهرهای مهمِ . شد سامانيان بر اين سرزمين اطالق می
 و نام شود  کە اکنون کويتە ناميده میمشال بلوچستان پاکستان کنونی بود

 در مرکزِ مشالیِ ديگر شهری. )بەعربی قيقانه ( بوده استگيگانەاصليش 
 و قُصدار ناميده شد، ی پس از اسالمها در سده کە بلوچستان پاکستان کنونی

 اين خزدار (*)).نويسند پاکستانيها خضدار می(شود  اکنون خزدار ناميده می
کە در شاهنامه نامشان بەمهراه » کوچ«. ۔گويا۔ نامِ کهنش توران بوده است

  . اند مهين مردم بوده) سپاهی ز گُردان کوچ و بلوچ(آورده شده است » بلوچ«
مردمِ اين سرزمين در زمان . ر اين گفتار دربارۀ سيستان استسخنِ ما د

ساسانی ترکيبی از بوميان ديرينه و سگەها و زاوليهای مهاجر بودند، و مهگی 
 بەهردو کە ايران را اشغال کردند آن پس از ی مسلمانعرا.  بودندنژاد ايرانی

  . سرزمينِ سيستان و زاولستان نام سيستان دادند

                                                 

کە داستانش را شيخ عطار آورده است از بعه قُصداريه، دوشيزۀ شهيد عشق، را(*) 
اش در خزدار جاگير   از خاندان عرای مهاجر بوده، قبيلهاو. اين شهر بوده است

اند، پدر و برادرش  اند، فرهنگ و زبان بوميان منطقه را گرفته بوده شده بوده
کە بە   است کە عطار نوشته پس از آناو. اند بەدنبالِ يکديگر حاکمان خزدار بوده

اام عاشق بودن بەفرمان برادرش ۔حاکمِ قصدار۔ بازداشت و بەگرمابه افکنده 
وار گرمابه را با اشعاری کە  گرما و خبار جان دهد ديدرشد و رگش را زدند تا 

ز خون جوهر ز انگشتش قلم کرد، در و ديوارِ «: بەخونش نوشت رنگين کرد
. درد دل بسی اشعار بنوشتەببە خون خود مهه ديوار بنوشت، . گرمابه رقم کرد

ر آتش و من اند. کە گر عاشق شدن بر زن حرام است، بنای کاخِ گيتی نامتام است
مگر کاين عشق آتش . تم زين جهان جيفه بيرون،  برفدر اشک و در خون

 .»برفروزد، مهه خامان عالَم را بسوزد



  ٩

  ن توسط عربتسخير سيستا
 ۳۴  تا۳۰ساهلای جهادگران عرب در   پيوستۀدر لشکرکشيهایسيستان 

مرکز دو )  هجری۳۴در سال ( زمان افتاد، و در مهان هجری بەدست عرا
 دائر  و بستزرنگکنارِ  در شهرِ عرب  پادگان دو بەصورتجتمعِ جهادگران

 طَی حنيفه و  بنی وانشيب بنیمتيم و  شد، و مجع بزرگی از جهادگران قبايل بنی
 اين دو و زن و فرزند بە سيستان خزيده بودند در  کە با بار و بنه)مثلِ يزد(اَزد و 

   . حفاظت کنندآوردهاشان  تا از دستمرکز جاگير شدند
 عثمان و  خليفه کشته شدنآمد پی بەدنبال آشفتگيهای  و،دو سال بعد

سلطۀ  برضد اه خراسان سيستان بەمهر،علی در عراقامام گرفتاريهای 
 کارگزاران امام علی با ، بيرون شدخالفت قلمروِ از عرب شوريد وپيشۀ  ستم

  . بەدرون بياباا تارانده شدندنيز  ی جهادگرعرا و گريختند،شکست 
يری سيستان اجنام گ  برای واپسآيندهساهلای علی در امام ی کە هائتالش

ندهی مردی بەنامِ عبدالرمحان ابن جزأ يک لشکرِ او بەفرما. داد ناکام ماند
 با  بازماندگانش کشته شد نيز فرماندهش تلفاتی داد وکە طايی پس از آن

 زادگانش  از عمهلشکرِ ديگرِ او بەفرماندهی مردی. ندشکست بەکوفه برگشت
 نيز مهين فرجام را داشت، جعده کشته شد و  خمزومیبەنامِ عون ابن جعده

دهیِ  لشکرِ سومِ علی بەفرمان. ند با شکست بەکوفه برگشتشبازماندگان سپاه
حر و ثابت   حصين ابن ابیوربعی ابن کاس عنربی سە مرد کارکشته بەنامهای 

 بيش سپاه نيزآورد اين   دسترويهائی کرد، ولی  در سيستان پيشجره ابن ذی
ستان را تاراج  سي غربیِآباديهای برخی از ها و بازارهای  خانهاز آن نبود کە

 برای ها بيرون کشيدند و مهراه کاالهای تاراجی ترکانی را از خانهکردند و دخ
از ميان اين دخترکان  ١.، ولی نتوانستند کە در سيستان مبانندخودشان بردند

                                                 

أنساب . ۳۸۴۔۳۸۱،  بالذری فتوح البلدان: برای مشروح اين رخدادها، بنگر.1
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) امام حسين(سيستانی کە در کوفه تقسيم شدند يکی بە حسين ابن علی 
اين دختر سال . نامش را سالفه کردحسين او را کنيزِ مهخوابۀ خويش و . رسيد

   ٢.بعد علی ابن حسين را بەدنيال آورد کە بعدها امام زين العابدين شد
 مهچنان از  خالفت معاويهدو سالِ اولِ و سيستان تا پايان خالفت علی

ساهلای خنستينِ  سپس در لشکرکشيهای بزرگ .سلطۀ عرب بيرون بود
  .  از نو تسخير شد)هجری ۴۴تا  ۴۲ساهلای در (خالفت معاويه 

 دارِ بصره و بەتبعِ آن   فرمانمعاويهعبداهللا عامر اموی کە در آغاز خالفت
بەکارِ بازگشايی پارس و  خوزستان و پارس و کرمان و سيستان شده بود دست

با عبدالرمحان سمره را او يکی از عموزادگانش بەنام . کرمان و سيستان شد
در بياباای سيستان پراکنده  کە  عرائی.ل کردسيستان گسي بە سپاه بزرگی

تالشهای مداومی کە بيش دالرمحان مسره در عب. اينها پيوستند بە بودند نيز
 از نوسراسر سيستان را از دو سال ادامه داشت و ويرانيهای بسيار بەبار آورد 

   ٣.ه ضميمۀ خالفت عربی کردگشود
عرب  سلطۀ ی رهايی ازا ديگرباره بربعدمردم سيستان در سال اما 

 کە اکنون خبشی از سرزمين زابلستان را ضميمۀ زندپيل شاه شوريدند، کابل
 محايت کرد، و عرا سيستانيان از کشورِ خودش کرده بود با نيروهايش
  . ديگرباره بەدرون بياباا تارانده شدند

ار د  هجری بەجای عبداهللا عامر فرمان۴۴زياد ابن مسيه کە در اواخر سال 

                                                                                                        

/ ۳  و۳۸۲/ ۲ طربی، تاريخ .۸۷۔۸۶ و ۳۹۔۳۸/ ۱۳، ۲۶۴/ ۳  بالذری،األشراف
 .۸۲۔۸۱ تاريخ سيستان،.۶۴۶

ارشاد شيخ مفيد، . ۳۲۵/ ۳انساب األشراف، : زين العابدين، بنگردربارۀ مادر . 2
 . ۲۳مواليد األئمه ابن خشاب، . ۴۸۱۔۴۸۰/ ۱،  طربسیإعالم الورى. ۱۳۷/ ۲

. ۳۹۶ و ۳۸۵۔۳۸۴،  بالذریفتوح البلدان: برای تفصيل اين رخدادها، بنگر. 3
  . ۲۹۵/ ۱۱،  بالذریأنساب األشراف .۱۹۴۔۱۹۳/ ۳تاريخ طربی، 
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بصره شده بود سپاه بزرگی بەفرماندهی يک افسر کارکشته بەنام ربيع ابن 
.  ديگرباره گشوده شد هجری۴۶ستان گسيل کرد، و سيستان در سال زياد بەسي

 و بار سيستان را تسخير عثمان يکخليفه اين ربيع ابن زياد پيشترها در زمان 
  . کرده بودتاراج  رمحانه بی

 خبش سازد طۀ عرب بر سيستان را اطمينانکە سل  برای آن سپسزياد
 از ۔عبيداهللا ابوبکَره۔اش  جهادگران را بەمهراه برادرزاده مجع بزرگی از

  . شهرهای بست و زرنج جاگير شوند سيستان فرستاد تا در پادگان  بەبصره
 متوالیِ سال لشکرکشيهای ۲۵چنين بود کە سرزمين سيستان در خالل 

  و دادنشان ثيت تاريخیيۀ مردم برای دفاع از حعرب و مقاومتهای جانان
 کە از برکتهای جهاد مسلمين  ويرانيهای بسيار بەبار آمدنتلفات بسيار و

  .  شد و دولت اسالم ضميمۀ خالفت عرببرای مردم سيستان بود
. آمدند گاه بەاطاعت کاملِ عرا در نه حال مردمِ سيستان هيچ با اين

های شهرکنارِ عرب در   بزرگشهرِ انپادگ  دوجری بەبعداز سال پنجاه ه گرچه
 در مشارِ  کە مجعِ بزرگی از عرای جهادگر ايجاد شده بودبست  وزرنگ

 و چندين پادگان کوچک  استقرار داشتند،دو هرکدام از آن در چندده هزار
 قصد نظارت بر امرِ گرفنتِ خراج و ماليات در اين سرزمين دائر بود، و بەديگر

 تا پايان دوران ، مردم سيستانبرقرار بودحاکميت عربی در سيستان مسا ا
با شورشهای مداومی  و ، عرب نشدند سلطۀ تسليم بەطورِ کاملگاه  هيچاموی

 و دامنۀ سلطۀ مهواره خودخمتاری خويش را حفظ کردندافکندند  کە بەراه می
 و زورگيری بود،گيری  ، کە عمالً مراکز باجشهرها عرب از حد مهان پادگان

  . رفت فراتر منی



  سيستاندر خوارج

 نيزگاه و  ی اول و دومِ هجری فرارگاه و پناهها سدهسيستان در بياباای 
خنستين گروههای خوارج کە در خالفت امام  .گاه گروههای خوارج بود تبليغ

متيم و طی بودند، اولی بەرهربی يکی از   از بنیرفتندعلی بەسيستان 
اند، و دومی بەرهربی يکی از خودشان کە   نامش را حسکه نوشتهخودشان کە
بکر   بنیدر مهين زمان گروههائی از خوارجِ. اند ياد کرده» دالی«از او با نام 

 و مجاعاتی از ايرانيان،  در کرمان و پارس و خوزستان فعال بودندمتيم و بنی
داستان  .کردند ت می نيز از آا در برابر سپاهيان اعزامی علی محايشورشی

   ١.شان در اينجا نيست سخن دربارهجای  دراز است و اينها

  خوارج عرب
ترين مسلمينِ ضد اموی   فعال خوارجگروههایدر دوران خالفت اموی 

ثباتی حاکميت عرب در ايران بودند معموالً  کە عامل بی ، و چونبودند
 کە در خوزستان و وارجخگروههای . کردند ايرانيان نيز از آا محايت می

ی ها هرگاه از برابر نيروکردند پارس و کرمان با نيروهای دولتی مبارزه می
  . گريختند سيستان میبياباای فتند بەيا می  شکستیدولت

قرائتی کە از دانيم، خوارج تنها فرقه از مسلمانان بودند کە  کە می چنان
اشتراکی، و مساوات  بر اساس عدالت اجتماعی، اقتصاد اسالم داشتند

، و نزد آا زن و مرد از حقوق کامالً برابر  بود در ميان مسلمينانسانیِ
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عالوه بر اينها، خوارج، برخالف عمومِ مسلمين، رسمِ . برخوردار بودند
نيز، برخالف عموم . داری در ميانشان وجود نداشت گيری و برده برده

گفتند کە  کە می ن قائل نبودند، بلمسلماا، بەجهاد بەمششير برای حتميل دي
قَولِ «دين خدا را بايد با عملِ صاحل و خلقِ نيکو و رفتارهای پسنديده و 

  . بەمردم شناساند» حسن
 خنست خالفت سدۀ و سپس در مهۀ مبارزات خوارج در دوران اموی

با ناميدند و جهاد  می» امِ جورحکّ«حاکميتهای روز بود کە آا را  با عباسی
  . مشردند آا را از واجبات شرعی می

  و پابندیِ عملی بەشعارِ(*)، نزد خوارجنبودن رسمِ حتميل دين با مششير
مردمِ  مهچون برای مردم سيستان نيز ،کردند مطرح می کە عدالت اجتماعی

مردم سيستان از  کە  طبيعی بود.منود می آيند خوشديگرنقاط ايران 
دولت عربی در ستيز بودند محايت گاههای سلطۀ دستبا  کە  خوارجگروههای

 روستاها راحتی در بە بتوانندخورده و فراری  شکستخوارجِدرنتيجه  و ،کنند
دولتی در اَمان ان گر  ميان مردم گم شوند و از دسترسِ تعقيبو شهرها در

  . باشند
گروههای خوارج در سيستان بازدارندۀ ستمِ کارگزاران دولت عربی 

گذاشتند کە  مشردند منی کە دولت اموی را نامشروع می ونبودند و چ
اين امر کە تضعيف . کارگزاران اموی از مردم زورگيری کنند و ماليات بستانند

دستگاه حاکميت عرب در سيستان بود سبب شده بود کە مردم سيستان از 

                                                 

پروايانه برای  آميزِ بی اقدامِ جتاوزگرانه و خشونت« معنای درست اين عبارت (*)
نابود کردن سنتهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی و باورهای دينیِ پيروان اديان 

زيرا هر دينی جز دين اسالم دينِ باطل و ساختۀ شيطان است و . است» غيرِ اسالم
استند، و يا بايد نابود شوند يا مسلمان شوند يا ) اَعداء اهللا(پيروانش دمشنان اهللا 

 . گزار بە مسلمانان شوند نه باجذليال
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خود خوارج نيز . دهندبەآا پناه گروههای فراری خوارج محايت کنند و 
شان بود، و بار  گرفتند در حد برآوردن نيازهای روزمره اتی کە از مردم میمالي

سودی کە در مهکاری مردم . آمد سنگينی برای مرم سيستان بەمشار منی
رسيد بسيار بيشتر از بارِ ماليات ناچيزی بود کە  سيستان با خوارج بەمردم می

 کە م بودند، ولی چونگرِ اسال خوارج مسلمان و تبليغ. پرداختند بەآا می
دادند، در هرجا کە   بەاحکام قرآن را بنابر قرائت خودشان نشان میپابندی

مشردند و حقوقی کە قرآن   آجنا را حتت ذمۀ اسالم میشدند مردمِ جاگير می
داده بود را ) غيرِ مسلمانان زيرِ سلطۀ اسالم(۔بنابر قرائت آا۔ بەاهلِ ذمه 

 آزار و حتقير و  جتاوز وون قبايل جهادگر در صددکردند؛ و مهچ مراعات می
  . آمدند مردم برمنیاموال و زن و بچۀ مردم  زورگيریِ  بەمردم وفشار

گرفتند و تشکيل حاکميتی برای  رو، هرجا کە خوارج نيرو می از اين
 کردند  احساس ستمی از جانب آا منی نه تنهادادند مردم بومی خودشان می

افتاد کە ايرانيانی کە با آا  گاه اتفاق می. کردند کاری نيز میکە با آا مه بل
رسمِ پليد . شدند کردند مسلمان می  مهکاری میدر مبارزه با سلطۀ روز

 هم جمبور شود باز هممسلمان  ئی  اگر يک ايرانیگرد مقرر میموالگری کە 
دۀ بر  کە خودش را وابستۀ يک عرب کند و موالی او و تبديل بەنيمۀباشد

ئی کە برای مبارزه با  لذا هر ايرانی. عرب شود نيز نزد خوارج وجود نداشت
شد   مینپيوست و مسلما کشی از عرای مسلط بەآا می سلطۀ روز و کينه

. شد میدرنگ از حقوق متساوی با هر مسلمان ديگرِ خوارجی برخوردار  بی
شده و پيوسته   مسلمان کسانی از ميان اين ايرانيانسبب بود کە بەمهين

رسيدند؛ يعنی چنان تقوا و  کە بەامامت خوارج برآوردند سر بەخوارج
کارآييهائی از خود نشان دادند کە خوارج آا را بەعنوان امام خودشان 

، مثالً . استبرای ما برجا ماندهرد در تاريخ  اين مو ازیئ مثاهلا.برگزيدند
 هجری بەامامت ۶۹ا بود در سال  کە بازرگان خرمثابت متاريک ايرانی بەنام 
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بندۀ خدای  (ربِّه عبديک ايرانیِ نومسلمان ديگر بەنام . خوارجِ يمامه رسيد
  .  خوارج کرمان رسيد بەامامت۷۷در سال ) خودش

حتی برخی از زنان مبارز ايرانی نيز با خوارج مهکاری کردند و در ميان 
. ان وارد تاريخ اسالم شدفعالين خوارج دارای نام و آوازه شدند و نامش

بەعنوان يک مثال، بانويی کە وقتی دخترکی بوده در منطقۀ اسپهان توسط 
بەاو ) آهو ماده(ئی بيرون کشيده شده بود و نام عربی غزاله  جهادگران از خانه

  و،بەمعرضِ فروش اده شده بودفروشان عراق  بازار بردهداده بودند، در 
 بود او را خريد و مشال عراق از رهربان خوارج مردی بەنام شبيب شيبانی کە

  . آزاد کرد
 در دهۀ هفتاد هجری ساهلا در کنار  بەکينی کە بەعرا داشتغزاله

 کرد و نامش مهچون يک قهرمان پيکار اموی نيروهای با  شيبانیشبيب
  . اد افتی عرا در عراق بر سر زباايی افسانه

بار کە آا کوفه  مقامی رسيد کە يک  در ميان خوارج عراق بەچنانغزاله
 او در مسجد اعظم  و مجع بزرگی از مردم کوفه را بەمسجد بردندرا گرفتند

   .کوفه بر منرب رفت و خطبه کرد
 شهر را در اختيار  چندين روزچند ماه بعد کە کوفه را ديگرباره گرفتند و

کە ت آخری های بسيار سخنربد در ،ستيزيدند داشتند و با نيروهای اموی می
سراجنام  و ، ادامه داشت در کوی و برزای شهر پيوستهروز و يک شبِ يک

   ٢.) هجری۷۸سال اوائل  (کشته شدغزاله  ،بەشکست خوارج اجناميد
  . مشرده شده استغزاله از شهيدان بزرگ تاريخ خوارج 

ترينشان   مشاری از ايرانيان امام خوارج شدند کە پرآوازهسيستان نيزدر 
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 سيستانی بود کە در ساهلائی از نيمۀ محزه پسرِ آذرکرد نومسلمانی بەنامِ م
کرمان و خبشی از دوم سدۀ دوم تا اواخرِ اين سده امام خوارج سيستان و 

اش   کە ايرانيان بعدها درباره استمردی بزرگمهان  او .خراسان شدخوارجِ 
  . را نوشتند» داستان اميرمحزه لوان«

کردند سبب  ئی کە خوارج داشتند و برايش تبليغ نيز می زندگیِ اشتراکی
مردم بەآا بەديدۀ مردمی در هرجای ايران کە فعاليت داشتند شد کە  می

ديگرعرای  و حساب خوارج را از حساب طلب بنگرند گرا و مساوات عدالت
 و حتی دختران پيشۀ زورگيرکننده بودند گران ستم کە اشغالجدا کنند  جهادگر

 بيرون  و دامان پدران و مادرانها جويی خودشان از خانه  را برای کاممردم
  . کشاندند بردند و بەمذلت می  و بەکنيزی میکشيدند می

ترين   ما در اينجا دربارۀ سيستان است کە در دوران اموی بەعمدهسخنِ
در دوران  .)کرمان نيز چنين بود (مرکزِ جتمع گروههای خوارج تبديل شد

درنگ  شد بی کارگزارِ جديد عرب هرگاه وارد سيستان میکە  آن سبببەاموی 
 گرفت و در مواردی برخی از کارگزاران مورد ديد گروههای خوارج قرار می

 رفنت بەدولتی متايلیان شدند، کسی از کارگزار  ترور میتوسط خوارج
شد خود را  داد؛ و وقتی هم يکی در سيستان مستقر می سيستان نشان منیبە

خوارج مواجه گروههای با خمالفت  کە ديد تا سياستی در پيش گيرد ور میجمب
رمسيت  بە حضور خوارج راالًعم کە ديد ؛ يعنی او خود را جمبور مینشود

اگر کارگزاری درصدد . پيش گيرد  مهزيستی با آا را درشيوۀبشناسد و 
ايت  از محبا برخورداری کە توانستند آمد، خوارج می سرکوب خوارج برمی

  بومینفع مردمِ بەخودیبەطور خود بەاين موضوع.  با او مقابله کنندبوميانْ
  . آورد دنبال می بەشد و عدالت و آزادی نسبی را متام می

درگيريهای  بەمهوارهکە  جاگيرشده در ايران  عربِرقابت سنتیِ قبايل
ان  سدۀ خنست هجری در ميدهۀ هفتماجناميد از  میدر ميان خودشان خونين 
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تضعيف و  بەاين موضوع نيز. سيستان نيز جريان داشت بەخزنده قبايل عربِ
کرد؛ زيرا کارگزار از  دولتی در سيستان کمک میان عدمِ تثبيت قدرت کارگزار

 کردند و اين خمالفتها خصم با او خمالفت میرقيب و بود قبايل  کە ئی هر قبيله
قتل يا فرارِ کارگزار  بەها ن درگيری ايبيشينه. اجناميد درگيريهای قبايلی میبە

کارِ  بەشد تا سيستان را آشوب فراگيرد و گروههای خوارج دست منتهی می
  بە را نسبت بومیشوند و رضايت خاطر مردمِو آرامش برقرار کردن امنيت 

   .شان جلب کنند خودکارکردهای
و سل در خالل چند نتدريج و  بەمردمِ سيستان نيز مانند ديگر نقاط ايران

اسالم دادند، و نسلهای پذيرشِ  بەتن ،اندک تا اوائل سدۀ دوم هجری، اندک
  اسالم تا اوائل سدۀ سوم هجریکە چنانگرفتند،  سوم و چهارمشان با اسالم خو

. داد دينِ غالب در سيستان بود و خبشی از هويت نوين مردم را تشکيل می
 در سيستان از خوارج بودند،  فعالينِ اصلیِ صحنۀ تبليغِ دينکە  چونمنتها

خوارج با طرح مساوات  کە سيستانيها از اسالم داشتند مهان بود کە برداشتی
 کە کردند  مطرح می و نوعی زندگیِ اشتراکی و عدالت اجتماعیانسانی

   .يادآورِ تعاليمِ مزدک بود کە هنوز در ميان مردم سيستان زنده بود
گاه برای  فت عباسی نيز هيچسيستان در خالامورِ حاکميت عرب در 

 يا در جنگ قبايلی  از بغداداعزامیان سامان نشد، و مهواره کارگزار بەدولت
ياد شده است کشته يا » خوارج«از آا با اصطالحِ  کە دولتان يا توسط خمالف
  . شدند فراری داده می
 کە در فرهنگ سياسی عهد عباسی گروههائی بودند» خوارج«منظور از 

اطاعت  بەکردند يا اعت دولت نبودند و برای حصول قدرت مبارزه میدر اط
 هم از قبايل  دوران اول عباسی در سيستان»خوارج«  فعالينِ.آمدند درمنی

» عياران«، کە اين دومی با نامِ شده مسلمانان عرب بودند و هم از ايراني
   .شناخته شدند
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  )خوارج سيستانی(عياران 
 و شده سلمانم بە سيستانيهای بعد بە هجریهای سدۀ دوم نيمهز ا

 سلطۀ خمالفعباسی بر سيستاندولت  صفت يداده شد تا از خوارجِ ارانع 
   .عرب متمايز باشند

يعربیِ ع کارو کە معنای کسی است بەآمده و» عير«ار از لفظ شتر ان
 بايد کار بربيم بە»ارعي«اگر امروز خبواهيم معادل دقيقی برای لفظ . دارد

  . رساند را منی» عيار«، کە البته مفهومِ دقيقِ جايش بگذاريم بەرا» چاروادار«
يا دور از  کە بودندمردمی عياران  کە توانيم درک کنيم ترتيب می با اين

خوارج گرفته ان گر زيستند و اسالم را از تبليغ شهرها میون شهرها يا پيرام
   .ستيزيدند ، و با سلطۀ روز می مذهب خوارج داشتندتابودند، و طبيع

دولت نبودند و برای احقاق ان اطاعت از کارگزار بە حاضرعيارانْ
کارگزاران دولتی فعاليت  بە مالياتپرداختحقوق مردم و ممانعت از 

 در بياباا و دور از دسترسِ  مجاعاتی تشکيل داده بودند واينها. کردند می
مالياتی ان هنگامِ حرکت کاروزيستند، و وقتی  دولت میان کارگزار

بستند  اروان می بر کشد و راه را ها پيدا می اده در جکلّۀ اينها و رسيد سر فرامی
 .)بەمردم برگردانند (کردند تا ميان مردم تقسيم کنند و اموالش را مصادره می

شد،  رفت سر و کلۀ اينها پيدا می هرگاه ستمی از جانب کارگزاری بر مردم می
 تا ديگر کارگزاران افتاد کە کارگزارِ ستمگر را ترور کنند تفاق میو بسيار ا

عياران  درنتيجه، .حسابِ خودشان را داشته باشند و از ستم بەمردم بپرهيزند
سيستان بودند، و صفت ميان مردمِ  اجتماعی در  فعالِحمبوبترين گروههای

و زدودن  برای احقاق حقوق مردم کە ئی گرفتند گذشته ازجانان دليرمرد
 کنند پيکار می دستگاههای حاکميت عربیستمهای کارگزاران .  

يک نومسلمان  هارون الرشيد دوران خالفت رهربِ عياران در آورترين نام
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  امامِ خوارج سيستان شد و کە بودمحزه پسر آذرکنام  بەپيروِ مذهب خوارج
احقاق راه  در ی درازیساهلاسپس خوارج خراسان نيز بەاو پيوستند، و 

با دستگاه و مساوات انسانی عدالت اجتماعی شدۀ مردم و  مال حقوق پای
   ٣. و داستان درازی دارد، مبازه کرد در سيستان و خراسان عباسیحاکميت

 در ستيزهای قبايلی و برای از  سيستانعربِان خواه گاه برخی از قدرت
خ ليث ۱۹۷ در سال کە نچناگرفتند؛   از عياران مدد می رقيبدن درکر بەميدان

ش حرب ابن  مورد ديد رقيبِ قبايلي۔أمونحاکم اعزامی م۔ابن فضل 
ناچار راه عدالت در پيش گرفت تا  بەعبيده بود، و در برابر او ناتوان بود، و

مؤلف .  بکشاندشمحايت از خود بەدست آورده آا را بەدلِ مردم سيستان را
  :نوشته استنين چتاريخ سيستان دربارۀ اين مرد 

دست کردی طعام ساختی و عياران سيستان را  بەسيستان بەليث هرچه
 روزگار او خوارج اندر شهر آمدی و رفتی بەو. مهمان کردی و خلعت دادی

نزديک او، و صلح بود او را با محزه خارجی و ياران او، و با ايشان بسيار بە
  . نيکويی کردی

 که۔ی حرب ابن عبيده ابودگرن خواست تا برای  آذرکاو از محزه
  . او مدد کند بە۔ گرد آورده بودگفتۀ او مردی تبهکار بود و نيروی بسياربە

اگر . اين باب مشغول نبايد داشت بەدل: محزه نامۀ او جواب کرد که
ياران و کسهای ما از تو  کە ايزد خواهد متام شود؛ و حقِ تو برما واجب شد،

جنگ ابن عبيده رفت و جنگ کردند و يک ە بو محزه. »بسيار شکر کردند
   ٤.حرب ابن عبيده بيست و اندی هزار بکشتان جايگاه از يار
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ليث  يعقوب برآمدن    

گرای  زاده و مسلمان پيروِ مذهب عدالت  ليث صفّار مسلمان پسرِيعقوب
بست .  از مردمِ شهرِ بست بودتبارِ سيستانی يک خانوادۀ ايرانیخوارج از 

  . اکنون از شهرهای غربِ کشورِ افغانستان استکە گفتيم۔  ان۔چن
گری  گر بود و خودش نيز از کودکی روی اند کە پدرش روی نوشته

  .  بەمجاعت عياران پيوست در جوانیکرد، سپس می
زمان از  بود در آن) سازی ظرف(گری  گری کە تابعی از صنعت مس روی

گران در شهرها جزو طبقۀ متوسط  ویصنعتهای نسبتا پردرآمد شهری بود، و ر
  . رفتند جامعه بەمشار می

 از طاهريان طاهريان در ايران تشکيل شد، والی سيستان را امارتچون 
اکنون در (طاهريان کە از مردمِ سرزمينِ بادغيس . کردند  میگسيلخراسان 

تالش ) فئوداليسم(ساالری  بودند در تقويت نظامِ زمين) مرکزِ افغانستان
تدبير بودند، بەايرانيان چندان اعتماد  ردند، مردمی اقتدارگرا ولی بیک

نداشتند و از برآمدن شخصيتهای برجستۀ ايرانی در دستگاه دولت خودشان 
 برای احيا و تقويت  آاتالشهائی کە. کردند و دولت عباسی جلوگيری می

استهای آا کردند سبب ناخشنودیِ روستائيان ايران از سي ساالری می زمين
لذا مردم سيستان با آا نيز مهان رفتار را داشتند کە پيش از آن با . شده بود
  . تبار داشتند گران عرب حکومت

گران طاهری در  بەسبب کارشکنيهائی کە مردم سيستان برای حکومت
  بەدنبالِ يکديگر بەخ دوازده والی۲۲۴ تا ۲۰۰بين ساهلای کردند  سيستان می

در اثر نافرمانی مردم سيستان و شورشهای  ،و هرکدام  شدند،گسيلسيستان 
برای دستگاه  امنيت و گرفنت ماليات  ثبات و در برقرار کردنعياران و خوارج،
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   ١.ناکام ماندحاکميت طاهری 
 نام غَسان ابن نضر با گروهی از مردم بەخ يکی از عياران۲۲۴در سال 

امحد ابن  اين حاکمِ طاهری نامش . شوريدسيستان بر ضد حاکمِ طاهری بست
 امحد ابن ابراهيم .بود) طاهر ذواليمينين( پوشنگی  برادرزادۀ طاهر وابراهيم

غسان در جنگ کشته شد و سپاهش . گسيل کرد غسانسرکوب  بەلشکر
 ولی .زرنگ فرستادند و در شهر بر دار کردند بەسرِ غسان را. متواری شدند

آن سر . او از سيستان بود. ی بزرگ بود و اصيلاو مرد کە مردمان بشوريدند،«
   ٢.»گور اندر کردند بەبرگرفتند و

 در شهر  گرد آمدند و(*)نام امحد قولیبە عياران پيرامون مردی باز
 بر امحد ابن ابراهيم شوريده او را فراری زرنگ ۔مرکز حاکميت سيستان۔

نامِ بشار ابن  بەتبار  عربدست مردی از خوارجِ بەمهزمان، شهر بست. دادند
شان در دست يک  خواستند کە سروری  منیبستمردم ولی . سليمان افتاد

 صاحل ابن نضر رو از اين. تبار باشد هرچند کە از خوارج باشد حاکمِ عرب
اقدام کرده بەپيکارِ او  برای از ميان برداشنتِ او۔ مقتولان برادر غس۔

  . برخاست
يعقوب و .  شدنددست هم صاحل نضر مردم بسيار از سيستان و بست با

سيستان با او مهراهی کرده برضد بشار شوريده بشار را کشتند و ان  و عيارليث
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گُول در زبان ايرانی معادل ابِط در زبان عربی . باشدبوده » گُولی« شايد درستش (*)
تر و  ش اندکی پائينرود يک دوش يعنی کسی کە وقتی راه می» گُولی «.است
يعنی قرار گرفنتِ دوشها و دستهايش تراز . تر است دستش اندکی پائين يک

 . جانب است و اندکی کج است رسد کە بدنش متمايل بەيک نيست، و بەنظر می
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   ٣. تشکيل حاکميت دادکە تصرف صاحل ابن نضر درآمد بەبست و اطرافش
صاحل مهۀ قوت  مؤلف تاريخ سيستان نوشته کە. خ بود۲۳۱اين در سال 

   .ن سيستان بودا از يعقوب ليث و عيارابن نضر
بەهم ) عياران(ميان خوارج عرب و خوارج سيستانی روابط زمان  در اين

خورده بود؛ زيرا سيستانيها تصميم گرفته بودند کە قدرت سياسی را در قبضۀ 
  . يابیِ ديگرباره ندهند خودشان نگاه دارند و بەعرا امکان قدرت

 را نامش کە ئی بادیاز اوضاع جديد راضی نبودند در آ کە خوارجِ عرب
صاحل نضر .  قيام کردندعياران  برای پيکار با گرد آمدهاند نوشته» کش«

 مردی و  ابن نضردرهمسرکردگی يعقوب ليث و برادر خودش  بەلشکری
 خوارج شکست . خوارج فرستادبەپيکارِ  ابن رقادکثيرنام  بە از عيارانديگر

  . يافتند و متواری شدند
بست  بەپسرش حممد را با سپاه)  طاهریِ سيستانوالی(ابراهيم مصعب 

 در برابر او شکست يافت  نضرصاحل. بگيردگسيل کرد تا شهر را از صاحل نضر 
عياران برای مدتی متواری پس از آن . دست سپاه طاهری افتاد بەو شهر

والی طاهری .  برآمدندبست نيرو فراهم آوردند و درصدد تسخير بازشدند، و 
 را با خود برداشته با صاحل وارد )تبارها عربعموما از  (رگان و بزفقيهان

 و يعقوب  نضرصاحل. مذاکره شد و سپاهش را در کنار شهر آمادۀ کارزار کرد
نه برای جنگ «: تسخير شهر برايشان ممکن نيست گفتند کە ليث چون ديدند

برادرِ صاحل ون خواهيم خ ايم، و می  با خوارج آمدهپيکاربرای کە   بلبا ابراهيم
  . »را از خوارج بستانيم، و در خالل يکی دو روز از منطقه بيرون خواهيم رفت

شهر بردند ابراهيم را شکست داده  کە بەئی لهدر محولی چند روز ديگر 
  ). خ۲۳۳ارديبهشت (شهر را متصرف شدند 

                                                 

  . ۱۹۲۔۱۹۱تاريخ سيستان، . 3



  ٢٣

شده از   ناراضی عربِخوارجِمجعی از  با  پس از اين شکستابراهيم
فرجام اين نربد شکست قطعی ابراهيم و . شد و با صاحل نربد کرد متحد عياران

  . متحدانش بود
ئی  نتيجه بەتالشهای بعدیِ ابراهيم و خوارج برای شکست دادن عياران

   .نرسيد، و در جنگهای متعددی يکی پس از ديگری شکست يافتند
از سلطۀ طاهريان آباديهای اطرافش را  بست وکە   آنعياران پس از

املال را   اموال بيتو تاراجطاهری را ان های کارگزار  خانهن کشيدندبيرو
 کە داد  صاحل نضر رفتارهائی از خود بروز می پس از آنولی. مصادره کردند

خواستند کە   يعقوب و يارانش می. نبوديارانش يعقوب ليث و آيند خوش
ر ترجيح سيستان را از سلطۀ طاهريان و عباسيان بيرون بکشند، ولی صاحل نض

داد کە سيستان در قلمرو طاهريان مباند و مالياتی برای امير طاهری  می
فرستاده شود بەشرطی کە کارگزاران طاهری در صدد مصادرۀ زمينهای مردم و 

   . و بەمردم ستم نکنندزورگيری از مردم نباشند
  : يعقوب ليث و سرناوک و عياران گفتندمؤلف تاريخ سيستان نوشته کە 

او. کنيم کنيم و شهر آجنا است و ما اين مرد را تقويت می  ما میجنگ 
تا اکنون دوبار هزارهزار درم از غارت بزرگان  کە باشد )چەکسی (هک

او رسيده است و اکنون باز درصدد غارت کردن است؟  بەسيستان
محيتی باشد اگر وی اين ماهلا  خطر باشد؟ بی چە بست را و او را خود

   .داز اينجا برب
روياروی آا اجناميد و صاحل  بەهرحال اختالف يعقوب ليث با صاحلبە

او وارد بست شود، يعقوب ليث با کە   آناما پيش از. بست گريخت بەشبانه
مالک مردی بەنامِ (بست رساند و جانشين صاحل در بست  بە سوار خود را۵۰۰
  . صرف کردرا گرفته کشت و خزانه و انبار مهمات را ت) مردويهپسرِ 

 درگرفت صاحل ) نوقانبەعربی( نواگان در کنار کە در نربد ديگری
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  . آمد نهدست  بەشکست يافته متواری شد و مدتی خربی از او
 با يعقوب و سرناوک آشتی ۔برادر صاحل۔پس از آن درهم ابن نضر 

رهربی عياران در دست صاحل باشد و يعقوب ليث  کە کرد، و قرار بر اين رفت
   ٤.دست گيرند بەدهی سپاه او را  سرناوک فرمانو حامد

سال  و از د بعدیِ عياران با نيروهای متحد عرا و خوارج بيشنربدهای
آن ريان داشت و مهواره پيروزی از ج و زرنگ بستمنطقۀدر آباديهای 

  . کردند ؛ زيرا بيشينۀ مردم منطقه از اينها محايت میشد عياران می
 کە رسد نظر می بە.ث و درهم نضر اختالف افتادولی باز ميان يعقوب لي

ادامۀ نربد در مناطق دوردست نداشت و کار عياران  بەئی درهم چندان عالقه
ی گزارش بنابر .پنداشت  و اطراف پايان يافته می و زرنگرا با تصرف بست

اطاعت  بە، او فريب طاهريان را خورد و خوانده بوده و آورده است ابن اثيرکە
   ٥.اهری درآمددولت ط

خواست در جنگی شرکت  او ديگر منی کە نوشتهمؤلف تاريخ سيسستان 
 او فشار آورد بەيعقوب. اش بستری شد کند، و بيماری را انه آورده در خانه

تو پادشاه «: يعقوب براو خشم گرفته گفت. بيرون شود، ولی او نپذيرفتکە 
. شندفت تا يعقوب را بکُمردانش گ بەدرهم. »را نشايد ای، و اين روزه نيم

  . بند کرد بەيعقوب از خود دفاع کرده چند کس را کشت و درهم را گرفته
 بيعت )ده جنگی فرمان ( بەعنوان اميرياران با يعقوب ليثروز ع مهان

 ۲۵( او آمدند  و اطاعتبيعت بەمردانش با مهۀ  نيزو حامد سرناوککردند، 
   ٦ ).خ۲۴۰فروردين 

جنگيد، تا  می) خمالفان خودش(ود و با خوارج چندی بب يعقوب يک
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 درهم ابن نضر از حبس يعقوب گريخت و نزديک سرناوک شد
پس درهم و سرناوک دست . کالشير؛ و سرای سرناوک آجنا بودبە

يعقوب برنشست . شهر را از يعقوب بگيرند کە يکی کردند و خواستند
پيش او آمد ە ک و خنستين کسی. و آجنا شد و حممد ابن رامش با او

حممد ابن رامش با او بيرون . مششير کشيده پيش آمد. سرناوک بود
يعقوب مهه را . شد و سرناوک را بکشت و سپاه او شکست خورد

بگرفت و اسير کرد و سالح و ستور و مالِ سرناوک برگرفت و 
  . داراألماره بازگشت و کار سيستان براو راست شد بەپيروزمندانه

مهه  (ا خبواند و بنواخت و اسيران را بيرون گذاشتپس مهۀ مردمان ر
  .  و خلعت داد و از آا عهد و پيمان گرفت)را آزاد کرد

و سپاه را روزی داد و سوی عمار خارجی کس . باز مهه دل يکی کردند
محزه  کە آن بود بەسر برديد بەمهی کە مشا اين شغل: فرستاد و گفت

 اين شهر نکرد و هيچ مردمِ سيستان هرگز قصد کە ابن عبداهللا مردی بود
کردند؛ و  بيداد می کە را نيازرد؛ بر کارگزاران خليفه بيرون آمده بود

 نوايان داشت، و سالمت بودند؛ سرپرستی بی بەرعيت سيستان از او
سالمت ان سبب اختالف او با دولت، مردمان سيستان اندر ضمبە

دارالکفر  بە جنگشانروزگار بواسحاق و بوعوف بەپس از آن. بودند
سر بری  بەسالمت کە بەاگر خواهی. اکنون حال بر ديگرگون شد. بود

کن و برخيز با سپاه خويش دست با  سر دور اميراملؤمنينی از] ادعای[
 از دست بيگانه را کە اعتقاد نيکو برخاستيم بەما کە ما يکی کن

ن اندر واليت سيستا بەو اگر خدای نصرت دهد. يستان کوتاه کنيمس
سيستان کسی را ميازار  بەو اگر اينت خوش نيايد،. فزاييم آنچه توانيم

  ! رو  خوارج رفتند مهیپيشينيان کە و بر مهان سنت
اما تو را و کسان تو را بيش . تا نگاه کنيم کە عمار پيغام بازداد
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   ٧.نيازاريم
ابن درهم  کە نوشتهدربارۀ فرجامِ درهم نضر، ابن اثير در گزارش مبهمی 

او ان فرم بە و بەخراسان رفت و خراسان را خورداميرِ طاهریِنضر فريب 
زودی خليفه  بەبغداد فرستاده شد وآجنا حمبوس گرديد؛ ولی بەدستگير شده

   ٨.خدمت خود درآورد بەرا آزاد کرد و وی
مدتی متواری بود باز ظاهر شد و نيرو گرد آورد تا يعقوب کە صاحل نضر 

  . جنگهای صاحل و يعقوب بيش از يک سال ادامه يافت.  کنددر بەرا از ميدان
سران از ديرباز با  کە  ابن يحيانام اَزهر بەئی داشت يعقوب عموزاده

 خوارج نامه نوشته از بەسران رهنمود يعقوب بەاو.  داشتهائیخوارج دوستي
  . يعقوب بپيوندند بەآا خواست

نواخنت و نيکوئی ەيشان را بو ا، ها کرد سوی بزرگان خوارج هاز هر نام
 و يعقوب مهتران ايشان را .راه بيامدند يکەگفنت ترغيب کرد، تا هزار مرد ب

 ە هرک و، سرهنگ است امير کنمەهر کاز مشا  کە خلعت داد و نيکوئی گفت
 ە هرچ و، پياده است مشا را سوار کنمە هرچ و،ست سرهنگ کنم اسوار يک

   ٩.مايپس از آن هنر بينم جاه و قدر افز
  . يعقوب پيوستند بە کارگر افتاد، و گروه بزرگی از خوارج ازهراين اقدامِ

ياوری طلبيد تا سيستان  زندپيلشاه  کابل رفته از کابل بە نيز نضرصاحل
  . بگيرداز يعقوب را 

صرف داشت از  در ت زابلستان رااينک بيشينۀ سرزمينِ کە شاه کابل
از سلطۀ مسلمين بود؛ و چندبار نيز در سيستان دن رهان بەديرباز چشم طمعش

ا بيرون کشيده بود و تلفات بسيار  عرسلطۀسدۀ خنست هجری سيستان را از 
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او از اين فرصت استفاده کرد و  . سنگينی بر جهادگران عرب وارد آورده بود
بەانۀ ياوریِ صاحل بەسيستان لشکر   نيز در آن بود چند پيلکە یبا سپاه گران

 .شاه و صاحل نضر بسيار سخت بود ربد يعقوب با نيروی متحد کابلن. کشيد
يعقوب سخت شد، پنجاه سوار  چون کار برمؤلف تاريخ سيستان نوشته کە 

 محله برده او را  در قلب لشکرزندپيل بەگزيده از ميانۀ لشکر با خود برداشته
رانش يعقوب و يا. پاه زندپيل شکست افتاددر سپس از آن  .بيفکند و بکشت

هزار مرد اسير  هزار مرد بکشتند و سی جا شش مششير اندر ادند تا بر يک
ان ا و مشار بسياری شتر و استر و خر و اسپ هزار اسپ گران گرفتند، و چهار

  . دست يعقوب افتاد بەپاالنی و ترکی و درم و دينار و پيالن
 زندپيل و ت سيمينِ بر ختاش برادرِ زندپيل نيز با مهۀ اعضای خانواده

  ). خ۲۴۴ارديبهشت (زينهار آمده تسليم شد  بەخزينۀ او
زينهارِ يعقوب آمده تسليم  بەصاحلان صاحل با پنج سوار گريخت، و يار

   ١٠. درگذشتزندانزودی دستگير و دربند شد و در مهان  بەنيز صاحل. شدند
جنگيدند عمار  خبشی از خوارج در کنار يعقوب ليث میکە  وجودی با

. اطاعت يعقوب درآيد بەخواست دانست و منی وز خود را اميراملؤمنين میهن
 برای از ميان برداشنت اين دست کند خواست سيستان را يک  کە میيعقوب

اش   و الشهشکست داده کشتدر پيکارِ سختی کار شد و او را  بەمرد نيز دست
  . درِ شهر آويخت را بر

  شدند ودل شکستهوارج مهه خمؤلف تاريخ سيستان نوشته کە پس از آن 
   ). است در غربِ افغانستانزار اسف(. رفتند زار اسپکوههای بە
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  ليث  يعقوب پادشاهی

 اوضاع سر و سامان دادن بەسال سرگرمِ  بيش از يکليث يعقوب 
هرات  بە سپس لشکر بود،خمالفان و حتکيمِ قدرت خويشسيستان و تصفيۀ 

؛ و اين خنستين گامِ او )خ۲۴۶سال (يرد را از کارگزار طاهری بگ کشيد تا آن
توانست کە امارت طاهری را براندازد  اگر او می. برای تصرف خراسان بود

   . آمد سراسرِ ايران بەتصرفش درمی

  براندازی امارت طاهری
تدبير و خودخواه از نبيرگان طاهرِ   بیجوانی زمان امير طاهريان در اين

 کە خليفه او را از حممد پسر طاهر دوم بود  بەنامِ)طاهر ذواليمينين (پوشنگی
   .بران خليفه بود عراق بەحاکميت ايران فرستاده بود و از فرمان

 و امارت طاهری اگرچە امسا خودخمتار بود ولی بەطور کامل در اطاعت
   . مرکزِ امارت طاهری در نيشاپور بود. دربار عباسی بوداجراکننده سياستهای

وگرچە بەزبان ايرانی سخن مسلمان بودند،  پاکاميران طاهری مردمی 
  راهمهتشان مصروف عالقه داشتند ولی ايرانی  فرهنگبەايران وگفتند و  می

عباسی اسالمگسترش و تقويت ا  . بود و افزودن بر اقتدار دستگاه خالفتآ
مهمترين کارهای تأليفیِ .  کردند و مسلمينمندی بەاسالم  ارج بسيارخدمات

 دو کتاب بسيار ، کە ازمجله در سايۀ محايت آا اجنام گرفتر ايران ددينی
  است، و اين دو کتاب پس از قرآن کريمصحيح مسلم و صحيح خباری مهمِ

  . شود منبعِ دوم در دين اسالم مشرده می
قلمرو طاهريان ايران از حد مهدان در گذر از اسپهان و ری و طربستان و 

زم بود و از  شرقی و مشالیِ خراسان و سغد و خوارمرزهایگرگان تا آخرين 
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خوزستان . رسيد  میخوزستانکنارِ  بە آجنا در گذر از سيستان و کرمان و پارس
  در قلمروِ دربارۀ خالفت وو آذربايجان تا کوههای قفقاز، بەعالوه ارمنستان

خليفه منصوب  و فرماندارانش را ،زير ادارۀ طاهريان عراق قرار داشت
  . شد  بغداد واريز می خالفتخزانۀ بە  و مالياتش،فرستاد می رد وک می

ولی ماليات ايران ازآن خزانۀ طاهری در نيشاپور بود و چيزی از ماليات 
  . شد عراق فرستاده منی بە ايران

امور داخلی  ارتش طاهريان ايران نيز از ارتش خليفه جدا بود و کاری به
پيش بە سرکوب حرکتی در ايران چە ضرورت عراق نداشت؛ ولی چنان

  . فرستادند ياری طاهريان ايران می آمد طاهريان عراق سپاه به می
زمين  طاهريان گرچە امنيتی شبه سراسری را در خبش بزرگی از ايران

ايجاد کرده بودند، و در نتيجه رونق صنعت و جتارت و کشاورزی استمرار 
 کە معلوم نيست. انيان نبودندئی برای اير يافت، ولی آا حاکمان شايسته

کاردانان ايرانی ميدان  بە چه علت از نيرومندان ايرانی وامهه داشتند و آا به
 کە در دوران حاکميت آا حتی يک شخصيت ايرانی سر برنياورد! ندادند

جای خالی بسياری از مردان پروردۀ دوران برمکيان و برادران سرخسی را پر 
 برمکيان  دوران پروردۀ شايسته  وکاردانری از مردانحتی طاهريان مشا. کند

تاز ميدان سياست   نابود کردند تا خودشان يکه بەتوطئهو برادران سرخسی را
کە آا از ) فئوداليسم(ساالری  سياست احياء و تقويت زمين. شونددر ايران 

روستائيان آغاز امارتشان در پيش گرفته بودند سبب نارضايتیِ عمومیِ 
چند جنبشِ روستايی کە بر ضد اين سياست آا بەراه .  از آا شده بودايرانی

 بارانه سرکوب کرده بودند؛ کە يکی از آا جنبشِ افتاده بود را آا خون
سراجنام هم . بود) مازيار(يزديار   ماهگرای مردم طربستان بەرهربی عدالت

 ضد ش از آن نيز جنبشپي. طربستان برای مهيشه از سلطۀ آا بيرون شد
 و  طاهريان عراقبەتأييددين در آذربايجان را خليفه   بابک خرمفئودالیِ
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  . کرده بود و نابود سرکوببەدست افشين اُسروشنی
عبداهللا گرفته تا فرزندان و پسرش طاهر و خود از �طاهريان 

 انبر سپاهیِ خوب و فرمان کە توانستند ازنظر شخصيتی می� نوادگانشان
 و سروری بر  ايراناندازۀ باشند ولی شايستۀ ادارۀ سرزمين ناوری در یبخو

گاه   خاندان طاهری هيچمردانکدام از  هيچ.  نبودندمردمی مهچون ايرانيان
. جای مردان بزرگ دوران برمکيان و برادران سرخسی را پر کند کە نتوانست

 توانست هائی کە داشت با کاردانيافشين اُسروشنی کە در زمان عبداهللا طاهر
 برای خودش داشت های بلندپروازانه شود و برنامهخليفه ارتش کە سپهساالر 

خاطر  اگر در رقابت قدرت بر طاهريان پيروز شده و جای آا را گرفته بود، به
 پدرش .از خاندان سلطنتی بود(در خاندانش بود  کە داری اشرافيت ريشه

نابود کرده اسروشنە را ضميمۀ بەنيرنگ او را  عبداهللا طاهر وشاه اسروشنە بود 
بەدوران شکوه توانست ايران را  می کە چه بسا )قلمرو خودش کرده بود

عبداهللا طاهر و مهدستانش پيچيدۀ   بسيارتوطئۀبەولی او . شايسته برگرداند
  .  ، کە داستانش دراز استشدنابود 

اميرِ طاهری در د  کە يعقوب ليث قصد هرات کرزمان در اينبەهرحال، 
از خاندان پيرمردی  در دستنيشاپور حممد پسر طاهر دوم بود، و هرات نيز 

  . حسين پسر عبداهللا طاهر پوشنگی بەنامِطاهری 
 و حسين بەنيشاپور متصرف شددر لشکرکشی يعقوب هرات را 

   .گريخت
 ابراهيم پسر الياس سامانی سپهساالر ارتش طاهريان در افسری بەنامِ

پوشنگ لشکر کشيد، ابراهيم  بەيعقوب. بود در پوشنگ  اينک وخراسان
  . سامانی را شکست و فراری داد و پوشنگ را گرفت

حسين پسر عبداهللا طاهر پس از سقوط هرات با يعقوب وارد مذاکره 
وی برگرداند حکم حاکميت  بەاگر هرات را کە شد، و با او قرار گذاشت
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  .  بگيرد از خليفه امير طاهریرابرای او سيستان و کابلستان و کرمان و پارس 
طاهريان  بەيعقوب با اين پيشنهاد موافقت منود، هرات و پوشنگ را

حممد ابن طاهر برايش  کە برگرداند و با فرمان حاکميت مناطق يادشده
  . سيستان برگشت بەفرستاده بود

خواست  او می. اين کارِ يعقوب يک اقدام تاکتيکی بسيار ماهرانه بود
بين سازد،   بيمِ امير طاهری از خودش را برطرف کند، او را بەخودش خوشکە
  . سره کند در فرصتی بەخراسان برگردد و کارِ امارت طاهری را يکو 

درنگ برای تصرف کرمان و پارس   چون بەسيستان برگشت بیيعقوب
تصرف  بەخ و پارس را در سال بعد۲۴۷ کرمان را در سال او. لشکر آراست

 و دامنۀ کاگزاران طاهری را برکنار کرد و کارگزاران خودش را نشاند،ه درآورد
  . خوزستان رساند بە راربدر غ قلمروش

نام علی  بە خراسانی مردیکە يعقوب پارس را گرفته باشد پيش از آن
 در دست  ايران طاهريان از طرفابن حسين ابن قريش حاکميت پارس را

  . داشت
متوجه  کە علی ابن حسيناين  باال گرفت  در ايرانچون کار يعقوب ليث

نامه نوشته تقاضای ۔عتز۔املخليفه  بە شده بود ايرانضعف طاهريان 
او داد، و  بەخليفه حاکميت کرمان را. حاکميت کرمان برای خودش کرد

  . درضمن حکم حاکميت کرمان را برای يعقوب ليث نيز فرستاد
دو ديگری را از ميان  يکی از آن کە کارش اميد داشت خليفه با اين

بردارد و کار پارس آشفته گردد و او کارگزار خودش را از عراق برای 
پس درآمدهای   تا از آن و پارس را ضميمۀ عراق کندفرمانداری پارس بفرستد

برای خزانۀ خليفه بەبغداد نيز مهچون خوزستان و آذربايجان مالياتی پارس 
  . فرستاده شود

 برای گرفنتِ سپاهیمِ طوق ابن مغلَّس را با نا بەعلی ابن حسين افسری
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 و بەسيرجان رسيدندطور مهزمان  بەيعقوب و طوق کم و بيش. کرمان فرستاد
  .  زدندلشکرگاه يکديگر رو در رویدر 

فلت در غهيچ حرکتی نزد تا طوق را  بەيعقوب برای يکی دو ماه دست
 )عقب(واپس له پس از آن نيز اردويش را حرکت داده يک مرح. کامل بدارد

شکرانۀ اين  بەکرد يعقوب از او ترسيده است گمان می کە طوق. نشست
يعقوب در يک . شراب نشست بە در اردوگاهش جشن آراست وپيروزی

  . سرش تاخت آسا بر حرکت برق
 کە آوازۀ عدالت يعقوب را شنيده بودند و خبشی از آا  طوقيانسپاه

تن   بەطوق خيانت کردهوب ليث بودند وخواهان يعقنيز از مردم کرمان بودند 
 مردانشبا گروهی از  بەسختی شکست يافته  طوق.بەشکست دادند

   ١.اسارت يعقوب افتادندبە
علی ابن حسين مهينکه . يعقوب پس از گرفنتِ کرمان راهی پارس شد

شنيد يعقوب کرمان را گرفته و در راه پارس است، سپاه برداشته از شهر بيرون 
رودخانه در طرف ديگرش  کە ئی موضع گرفت در نقطه» کر«ار رود شد و در کن

توانست از آجنا  ئی فقط يک سوار می گونه بەئی اندک داشت با کوه فاصله
 اين حملْ سپاهش را متوقف کرد و خودش ميلیِيعقوب در يک . بگذرد
. سوی رودخانه پيش رفت بەاش را در دست داشت نيزهکە  الیدر حسواره 

 رودخانه نزديک شد، و بەانه و کوه و گذرگاه را از نظر گذراند،ابتدا رودخ
 سپاه علی ابن حسين برضد او مردان. متاشای لشکر علی ابن حسين ايستادبە

کردند، و او خاموش ايستاده  دادند و مسخره می او دشنام می بەشعار داده
خانه کنار رود بە رامردانشروز ديگر .  برگشتگاهلشکر بەپس از ساعتی. بود

زين سوار  شت اسپان بردارند و بر اسپ بی از پ زينها رافرمود تاآا  بەآورده
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داشت بيرون آورده بر روی  می با خود در قفسی کە پس از آن سگی را. شوند
دنبالِ او  بە.سوی لشکرگاه علی ابن حسين رفت بەسگ شناکنان. آب افکند
آب  بە خودشان رادست بە و نيزه برهنه سوار بر اسپِمردانشيعقوب و 

  . سوی ديگر رساندند بەانداختند، و در دنبالِ سگ شناکنان خود را
علی ابن حسين ناچار با يعقوب ليث درگير شد؛ ولی بيشتر مردانش 

اسارت  بە، و او شکست يافته و تن بەشکست دادندخواهان يعقوب بودند
   ٢.کشنت رفتند بەافتاد و مشاری از مردانش

 .ز تاريک شدن هوا پيروزمندانه وارد شيراز شديعقوب ساعتی پس ا
کە بيمِ خليفه از   برای آن در شيراز ماند و او. مردم شيراز هواخواه او بودند

 گزارش اش را با آسودگی بەپيش بربد، خودش را برطرف کند تا بتواند برنامه
مان  و فربغداد فرستاد بە۔ بِاهللاعتمدامل۔ فتوحاتش را با هدايائی برای خليفه

  .  را از خليفه تقاضا کرد تا بلخحاکميت پارس و کرمان و سيستان
توانست اطمينان  کرد او می چە خليفه با تقاضای او موافقت می چنان

 گسيل بەايران  برای نربد با اوداشته باشد کە خليفه از او در بيم نيست و سپاه
سر ايران را اش برای تصرف سرا  برنامه کەخواهد توانستخنواهد کرد، و او 

  . دنبال کند
در اين زمان يک شورش فراگير روستايی در خبش بزرگی از جنوب 

اش را بردگان زنگی  عراق برضد خالفت عباسی برپا بود کە هسته
زار جنوب عراق در مهسايگی  در زمينهای ماندآبی و شوره) پوست سياه(

 را رهربيش وو روستائيان منطقه بەآن پيوسته بودند، بصره اده بودند، 
خ ۲۴۸ کە در سال اين شورش. ناميد  کە خودش را امام علوی میداشتمردی 

 شهرت دارد، و از رهربش در اسناد جنبش زنگ در تاريخ با نام بەراه افتاد
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  ).يعنی پيشوای زنگيان(  ياد شده است صاحب الزنجخالفت عباسی با نام 
 ی نظامیکودتا يک بەدنبال خ۲۴۹در تيرماه کە  عتمداملخليفه 

شورش زنگ خطرِ بزرگ  با  در جنوب عراقخالفت نشانده شده بود وبە
او برادر و . با يعقوب ليث مدارا کند کە ديد مواجه بود خود را جمبور می

عهدش ابوامحد موفق را با خلعت و هدايا و فرمان حاکميت کرمان و  ولیِ
طور ضمنی  بەتاد؛ ونزد يعقوب فرس بەسيستان و کابلستان و بلخ و ختارستان

   ٣).خ۲۵۰سال (رمسيت شناخت  بەپارس را نيز  بريعقوبحاکميت 
. اندازی کرده بود مرزهای سيستان دست بەدر غياب يعقوب شاه کابل

 شاه را در جنگ سيستان قصد کابلستان کرد؛ کابل بەيعقوب در بازگشت
 قلمرو را گرفته ضميمۀ ستاناسارت گرفت و کابل بە شکست دادهسختی

  . شاه را بەعنوان کارگزار خويش بەکابل واپس فرستاد ه کابل کردخويش
 برای بە حتريکاتی  کارگزاران طاهری خراسان نيز دستکە چون

تضعيف يعقوب زده بودند، يعقوب پس از آن راهی بلخ و پوشنگ شد، و 
حممد .  گرفته دربند کرد شکست دادهعلی ابن حسين طاهری را در پوشنگ

عمويش را رها  کە او نامه نوشت بەنيشاپوراز )  طاهريانامارتير ام(ابن طاهر 
   ٤.درخواست وی توجهی ننمود بەکند، ولی او

منطقۀ هرات نام عبدالرحيم در  بەايرانیدر آن هنگام يکی از خوارجِ 
خواند، و هزاران تن از   خودش را اميراملؤمنين میفراهم آورده بود و نيروئی

خراسان با او گرد آمده بودند و در نواحی هرات و عرب و ايرانیِ خوارجِ 
. سازی کنند  تا از کارگزاران طاهری پاککردند زار تاخت و تاز می اسپ

، ولی درآمده با مردانش بەوی بپيوندد  وی از او خواست کە بەاطاعتيعقوب
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عبدالرحيم  .ار بەپيکارِ او لشکر کشيديعقوب بەناچ. داری ورزيداو خود
ه با يعقوب  اطاعت يعقوب را پذيرا شدو ناچارسير شد، شکست يافته ا

زار و   آزاد کرد و اسپاو را و يعقوب بەعنوان اميراملؤمنين بيعت کرد،
  . او واگذاشت بەبياباای اطراف را

 عبدالرحيم ناخشنود شدند و او را کردۀ از اين  خراسانخوارجِخبشی از 
  خويشامامت بەابراهيم اخضر رانام  بەيکی ديگر از خوارجِ ايرانیکشتند و 

 وارد مذاکره شد و اموالی برايش فرستاد ابراهيم اخضريعقوب با . برگزيدند
بيشترِ سپاه  کە فرستاد پيام  اخضرابراهيم بەاو. تا در ميان يارانش تقسيم کند

 اگر ماهلائی. اند، و مشا اندر اين ميانه بيگانه نيستيد من و بزرگان مهه خوارج
ست تا برايشان  فرمنزد بە رامردانتکند،  ام کفايتتان منی مشا دادهکە بە

مشا از  کە است) مرزها(اما اين کوهها و بياباا ثَغرها . مقرری تعيين کنم
ساله اينجا  ما قصد واليت بيشتر داريم و مهه کە دمشنان نگاه باييد داشت؛

يد، و ا شهريان منمه کە کار است، خاصه مشا بەو مرا مرد. حاضر نتوانيم بود
ايشان  کە بەهيچ روی ممکن نيست بەاين مردمِ تو بيشتر از بسکَر است و مرا

  . آسيب رسامن
در  کە يعقوب وعده دادند بەپس از اين مذاکرات، ابراهيم و يارانش

   ٥.آيند  و در صدد تصرف جائی برنههيچ اقدامی نزنند بەآينده برضد او دست
نشاندن کارگزاران خودش در  پس از رد، و بلخ را نيز تصرف کيعقوب

اکنون مهۀ خراسان در قلمرو او بود . سيستان برگشت بەبلخ و هرات و پوشنگ
  . بەجز نيشاپور و مرو کە در دست طاهريان بود

ند آمد نيرو و نربد از پسِ يعقوب برنتوا با دانست حممد ابن طاهر کە می
نام  بە سپاه يعقوبتانیِيک افسر سيس فرستاد بەسيستانبا جاسوسی کە 
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 کە اگر يعقوب از ميان برداشته شود  اينعدۀ با وو ،را خام کرد عبداهللا سگزی
جماب کرد کە يعقوب را   او را، را خليفه بەاو خواهد دادحاکميت سيستان

 يعقوب  ولیعبداهللا سگری برآن شد تا يعقوب را ترور کند،. بەتوطئه بکُشد
  . گريخت ابن طاهر نزد حممد بەنيشاپوراو  و ،شدخرب اش   توطئهئی از بەگونه

نزد  بەعبداهللا سگزی را گرفته کە حممد ابن طاهر نامه نوشت بەيعقوب
کە   بلدرخواست يعقوب پاسخ نداد بە نه تنهاحممد ابن طاهر. وی بفرستد

   ٦.گماشتحاکميت طبسين و گرگان  بەعبداهللا سگزی را
 با يعقوب ليث بود؛ و طاهر حممد ابن مفهوم خصومت آشکارِ بەاين

اَمارت درحال احتضار  بەبا استفاده از اين فرصت کە يعقوب برآن شد
  . طاهريان نقطۀ پايان بگذارد

بار طاهريان و  گويا برخی از بزرگان خراسان با ديدن وضعيت اسف
 او وعده داده بودند بەيعقوب نامه نوشته بە بغداد تسليمشان در برابر خليفۀ

  . قصد براندازی امارت طاهری کند با وی مساعدت منايند چە چنانکە 
شيعۀ (يک حاکميت شيعی ) گيالن و مازندران(در اين زمان در طربستان 

تشکيل شده بود کە رهربی و امامتش در دست مردی بەنامِ حسن ابن ) زيدی
بيرون کشيدن طربستان از دست اين  (*).د علوی از نبيرگان امام حسن بودزي
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 بر دست سپاهيان اعزامی عبداهللا )مازيار(يزديار  پس از نابود شدن ماه  طربستان(*)

 کە برنامۀ گران طاهری حکومت.  ضميمۀ قلمرو طاهريان شده بودطاهر پوشنگی
 در صدد قبضه کردن و مصادره کردن زمينهای پربارِ ساالری داشتند ناحيای زمي

روستائيان گيالن و ديلمستان توان مقابله با آا . گيالن و ديلمستان برآمده بودند
ادعای  را نداشتند لذا از ناچاری دست بەدامن حسن ابن زيد شده بودند کە

ان خليفه بەدرون ايران  و چندی پيش در گريز از تعقيب کارگزارامامت داشت
 حسن زيد و مجعی از علويان. زيست گريخته بود و در يکی از روستاهای ری می

 بە ديلمستان پيروانش کە از عرای ری يا گريختگان از عراق بودند و فراری با او



  ٣٧

علوی نيز خبشی از برنامۀ بلندپروازانۀ يعقوب ليث بود کە قصد داشت عربِ 
  . پارچه کند زمين را يک سراسرِ ايران

حممد ابن  بە کرد، و در راهنيشاپوريعقوب سپاهش را برداشته قصد 
طربستان  بەفرمان خليفه برای از ميان برداشنت حسن زيد کە بەطاهر نوشت

به سالمِ تو خواهم « شده نيشاپورسير وارد در اين م کە او نوشت بەرود، و می
  . »آمد

  در غفلت شد، و چون يعقوبالً کامکە مرد سياست نبود حممد ابن طاهر
حممد   لشکرگاه زد در کنار روستای داوودآباد رسيدنيشاپور بە نزديک

دنبال آا  بەش فرستاد و خود يعقوبپيشواز بەاش را خانوادهان  بزرگطاهری
  . ی ديدار با يعقوب بيرون شدبرنشسته برا

                                                                                                        

 سران ديلمی اگرچە بر دين نياگانی و مزدايسن بودند با او بەعنوان امام .ندرفت
 و آا را از طربستان  شوريدندکارگزاران طاهریردند و برضد مسلمين بيعت ک

بەزودی . خ بود۲۴۳ پائيزِ داد، و اين در حاکميت؛ و حسن زيد تشکيل تاراندند
سران کوهستاای طربستان برضد طاهريان شوريدند، و سراسر طربستان بەقلمرو 

يدی شيعيان شيعيان ز. حسن ابن زيد امام شيعيان زيدی بود. حسن زيد درآمد
اوالد امام حسن بودند و امامت اوالد امام حسين را قبول نداشتند مگر امام زيد 

ولی .  هجری در کوفه قيام کرده و شهيد شده بود۱۲۱پسر زين العابدين کە در سال 
 ا را بەکلی قبول نداشتند و پيروانامامان باقر و صادق و امامان پس از آ امامت

شيعيان . دانستند آا زين العابدين را نيز امام منی. ناميدند یم» روافض«آا را 
مشردند و امامانشان را بەآن سبب کە  امام می امامی نيز اينها را بددين و بی

وقتی حسن ابن زيد تشکيل . کردند بەناحق مدعیِ امامت شده بودند تکفير می
 رضا بود کە در چهار حاکميت داد امام شيعيان امامیِ عراق علی النقی نوادۀ امام

علی النقی در سامرا بسيار حمترمانه در سرای . سالگی بەامامت رسيده بود
. گاه زن عقدی نگرفت زيست و غالمان و کيزان بسيار داشت ولی هيچ بزرگی می

خليفه و دستگاه . بەاو لقب عسکری دادند، زيرا عسکر نامِ ديگرِ سامرا بود
 .زمان سامرا بود خالفت نيز در آن



 ٣٨

 را نيشاپور را بازداشت کرد و شرا و مهۀ اعضای خاندان يعقوب ویاما 
مسکويه نوشته کە يعقوب بە . )خ۲۵۲ مردادماه نيمۀ(هيچ مقاومتی گرفت  بی

   ٧.»آدمی چون تو شايستۀ ادارۀ خراسان نيست«: حممد طاهری گفت
بزرگان  کە دردهند بانگهر در شفرمود تا  يعقوب چون وارد نيشاپور شد

  . حضورش برسند و با او بيعت کنند بەو فقهای شهر
چون اقدامش بدون فرمان و اجازۀ  کە او پاسخ فرستادند بەفقها و بزرگان

  . رود و مقامش مشروعيت ندارد مشار می بە شورشی استخليفه بوده
اری  در کاخ فرماندنيشاپور روز ديگر بزرگان و اعيان فرمود تايعقوب 

 از خليفه گرفته است را کە حاضر آيند تا با آا سخن بگويد و فرمان حاکميتی
   .مهگان نشان دهدبە

و يعقوب . درگاه آمدند بە مجع شدند ونيشاپوربامداد، مهۀ بزرگان 
فرمان داد تا دوهزار غالم مهه سالح پوشيدند و بايستادند، هريک 

دست؛ مهه از  بەرينسيمين يا ز) گرزی(سپری و مششيری و عمودی 
 و خود. نيشاپور بەاز خزينۀ حممد ابن طاهر برگرفته بودند کە آن سالح

  . صف پيشِ او بايستادند رسم شاهان بنشست و آن غالمانْ دوبە
  . بنشينيد: گفت. فرمان داد تا مردمان اندر آمدند و پيشِ او بايستادند

نين بياور تا آن عهد اميراملؤم: را گفت) رئيس تشريفات(پس حاجب 
  . برايشان برخوامن

پيچيده  بر آن دست و دستاری مصری بەحاجب اندر آمد و تيغِ يمانی
بياورد و دستار از آن برگرفت و تيغ پيشِ يعقوب اد و يعقوب تيغ 

  . برگرفت و جبنبانيد
جاای ما قصدی  بەمگر: گفتند. آن مردمان بيشتر بيهوش گشتند
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  . دارد
اما . جان کسی قصدی دارم کە بەرِ آن آوردماز  تيغ نه«: يعقوب گفت

يعقوب عهد اميراملؤمنين ندارد؛ خواستم  کە مشا شکايت کرديد
  . مردمان باز جای و خرد بازآمدند. »دارم کە بدانيد

  بغداد اين تيغ نشانده است؟  بەآيا اميراملؤمنين را:  گفتيعقوب باز
  ! آری: گفتند
ن آعهد من و . ه است اين تيغ نشانداين جايگاه نيز هم بەمرا: گفت

   ٨.اميراملؤمنين يکی است
کە بەخليفه اطمينان دهد کە قصد خمالفت با   برای آنيعقوب سپس

را و براندازیِ امارت طاهری  گزارش فتح خراسان خالفت عباسی را ندارد
 کە مهراه سرِ عبدالرحيم خارجی برای خليفه معتمد فرستاد و از او تقاضا کرد

  . مان حاکميت خراسان را برايش بفرستدفر
، فرمود تا سرِ عبدالرحيمِ نيکی پذيرفت بەخليفه فرستادگان او را

خارجی بەعنوان نشانۀ پيروزیِ سپاه اسالم بر خوارجِ شورشی را در سامرا و 
 دربار تشکيل داد و  لشکری و کشوری در جملسی از بزرگانبغداد بگردانند، و

 حاکميت يعقوب ليث در خراسان را کە  تصميم گرفتپس از مشورت با آا
   .رمسيت بشناسد بەجای طاهريانبە

  .  حممد ابن طاهر حاکم گرگان شدجانبِ از عبداهللا سگزی کە ديديم
گرگان  بە و ديگر شهرهای خراسان،نيشاپوريعقوب پس از تصرف 

 ديد را در برابر يعقوب ناتوان می خود کە عبداهللا سگزی. لشکر کشيد
ياوری طربستان گريخته با حسن زيد در ارتباط شده از او  بەدامغان و از آجناەب

  . خواست
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بازداشت  عبداهللا سگزی را کە فرستاد نامه  پيک وحسن زيد بەيعقوب
  . نزد او بفرستدبەکند و 

 و مردی دهدمساعد اين درخواست پاسخ بەکە  چون حسن زيد خنواست
حسن زيد اعالن جنگ  بە يعقوبدهدکە بەاو پناهنده شده است را حتويل 

  . داد
 گرگان رفت تا با يعقوب ليث مقابله کند؛ ولی بەحسن زيد سپاه برگرفته

 يعقوب سپاهش .طربستان گريخت بە نربد شکست يافت وآغازيناعات در س
و . حسن زيد و يارانش بەساری گريختند. را برداشته وارد خاک طربستان شد

 و خود را  شدندپراکندهد حسن زيد و يارانش چون يعقوب بەکنارِ ساری رسي
   . بەاطاعت يعقوب ليث درآمد داوطلبانه و آملساری. بەکوهستاا رساندند

يعقوب با گروهی از . حسن زيد در کوههای ديلمستان متواری شد
مردانش بەکوهستاای ديلمستان بەدنبال حسن زيد رفت، ولی بارندگيهای 

حسن  دستيابی بر  ديد کە چونوب سخت کرد، وسختی گرفت و کار را بر يعق
   ٩.کرده بەگرگان برگشتحال خود رها  بە را اوندارد امکان ش برايزيد

 کە از حاکم ری پناه برد بەگريختهبەری عبداهللا سگزی نيز از طربستان 
طاهريان و اينک در اطاعت خليفه بود دربارِکارگزاران  .  

نزد  بەپيکرسيد » خوار«بە ری رفت و چون بەيعقوب از طربستان
حاکم ری از يعقوب . او بسپارد بەعبداهللا سگزی را کە حاکم ری فرستاد

   ١٠.او حتويل داد و يعقوب گردنش را زد بەاطاعت کرده عبداهللا را گرفته
 کە عتمد گزارش نوشتاملخليفه  بە يعقوبرخدادهاپس از اين 

از مردم قم و  کە ان اوطربستان را در ماه رجب از حسن زيد گرفته و مهپيمان
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 عرای اين نواحی عموماجز ديلمان (جزيره و شام و خراسان و ديلم بودند 
 تن از علويان را اسير گرفته هفتادرا از طربستان و ديلم رانده و ) بودند
   ١١.است

 در زرنگ بر ختت اين پيروزيها بەسيستان برگشت ويعقوب ليث پس از 
سلطنتش نزد  بەهمکە   آن برایاو. يدنشست و خودش را شاه ايران نام

خودش را وارث تاج و ختت ساسانيان و  خبشد و همشروعيت ملی ايرانيان م
 کە ترتيب داد ش برای خودئی تبارنامهاحياکنندۀ شاهنشاهی ايران بنماياند، 

 از او را کە تبارنامهاين . رساند شاهنشاهان ساسانی می بەپشتهايش را
يعقوب پسر ليث پسر معدل : چنين بود کرد فی میپرويز معر نوادگان خسرو

 پسر خسرو) شيرويه(دشير پسر قباد پسر حامت پسر ماهان پسر کيخسرو پسر ار
   .پرويز

رسد آن است کە پدرِ جد   درست بەنظر میتبارنامهتنها چيزی کە در اين 
نامِ . يعقوب در زمانی از نيمۀ دومِ سدۀ دوم هجری مسلمان شده بوده است

 کە اين نومسلمان برای خودش برگزيده بوده نيز نشان از آن دارد کە بر حامت
  .  جاگير در سيستان مسلمان شده بوده استطیِدست کسی از قبيلۀ 

 خسرو نبيرۀچنين بود کە يعقوب ليث با مطرح کردن خودش بەعنوان 
ساسانی، خويشنت را وارث سلطنت ورافتادۀ و از بازماندگان خاندان پرويز 

  . اسانيان مشرد و درصدد برآمد تا شاهنشاهی ايران را احياء کندس
 کە خنستين اقدام يعقوب پس از تثبيت سلطنتش در سيستان آن بود

  .  و زبان عربی را از رمسيت افکندزبان پارسی را در دربارش رمسيت خبشيد
 زبان پارسی بود، )گفتگو (زمان زبان حماوره اگر در سراسر ايران در آن

در خراسان کسانی . زبان شعر و ادب و مکاتبات رمسی زبان عربی بودولی 
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 ٤٢

  ولی رسمهائی از آا برای ما مانده است؛  کە پارهسرودند شعر پارسی می
زبان  بەاش را خواست حاکمان را مدح کند مديحه می کە شاعری کە  بودچنان

   . نوشتند های رمسی را نيز بەعربی می ؛ و نامهعربی بسرايد
  و سلطۀ عرب بر ايرانوب ليث خنستين کس پس از فتوحات عربیيعق

اگر برای ايرانی  و گفت کە ايرانی  را برانداختآميز  اهانتاين رسمِ کە بود
باره در   در اين. عربی بيگانۀزبانبەرايد نه زبان ايرانی بسبەبايد سرايد  می

   :تاريخ سيستان چنين آمده است
چون شعر برخواندند، او عالم . تازیبە ےپس شعرا او را شعر گفتند

حممد ابن وصيف حاضر بود و دبيرِ رسائلِ او بود و . نبود، اندر نيافت
بەپارسی چيز  (روزگار نامۀ پارسی نبود آن بەو. ادب نيکو دانست

من اندر نيامب چرا بايد  کە چيزی: پس يعقوب گفت. )نوشتند منی
  گفت؟ 

و اول شعر .  گفنت گرفتحممد ابن وصيف پس از آن شعر پارسی
  … پارسی اندر عجم او گفت

 چون (*).صلح نزد يعقوب آمده بودند کە بەبسامِ کُرد از آن خوارج بود

                                                 

گاه گروههای خوارج  و تبليغردستان نيز از مهان سدۀ خنست هجری فرارگاه ک (*)
های جنوبی  ، مگر در حاشيهرفتندشدگان کردستان بر مذهب خوارج  مسلمان. بود

 حتی در کردستان يک فرقه . سلطه داشتدولتموصل و نزديکيهای تکريت کە 
 اُنيسه بودند عقيده داشتند از خوارجِ کُرد کە پيرو يکی از خودشان بەنامِ يزيد ابن

کە بەزودی يک پيامربِ ايرانی ظهور خواهد و کتابِ آمسانی نوين و دينِ نوينی 
 ناميده شدند يزيديهاينها . خواهد آورد و احکام قرآن را منسوخ خواهد کرد

در ]. ۱۸۴/ ۱مقاالت االسالميين، . ۱۳۳ شهرستانی،ملل و حنل  :بنگر[
سپيده بود، عرا خبشی بر مذهب اهل سنت و خبشی آذربايجان کە بەکردستان چ

شدگان آذربايجانی ۔بەويژۀ در غرب۔ بر  بيشترِ مسلمان. بر مذهبِ خوارج بودند
ولی بيشينۀ مردم آذربايجان هنوز دينِ قومیِ خودشان را . مذهب خوارج بودند



  ٤٣

طريق حممد ابن وصيف بديد اندر شعر، شعرها گفنت گرفت، و اديب 
  … بود

بود، مردی فاضل بود ) يعنی سيستانی(باز حممد ابن مخلَّد هم سگزی 
  … سی گفنت گرفتنيز پار. و شاعر

و . اما ابتدا اينان بودند. پس از آن هرکسی طريق شعر گفنت برگرفتند
پارسی شعر ياد نکرده بود، اال ابونواس، ميان شعر ان زببەکسی 

   ١٢. ياد کرده بود(*)خويش سخنِ پارسی، طنز را،
  

                                                                                                        

 . ئی از دينِ مزدکی بود دين بودند کە شاخه داشتند و خردم
اگر نوشته بود کە کسی مديحه .  مؤلف تاريخ سيستان درست نيست اين سخنِ(*)

پيش از آن . گران بەپارسی نگفته بوده است سخنش درست بود برای حکومت
هائی از  شعر گفته بودند کە پارهبرای خودشان  بەزبان پارسی  مسلمانبسيار کسان

زبا شده بودند  کە پارسی در آذربايجان نيز عرا چون. آا برای ما مانده است
شده و  زبان ازمجلۀ اين عرای پارسی. برخی از عرا شعر بەپارسی گفته بودند

حممد ابن بعيث بوده کە چند دهه  بەنام  شيبانی مردی در آذربايجانسرا سخن
طربی از زبان يکی از مردم . پيش از اين بەزبان پارسی شعر سروده بوده است

های پارسیِ ابن بعيث را  بزرگان مراغه سرودهمجاعتی از  « کەآذربايجان نوشته
/ ۵تاريخ طربی، [» گفتند برايم خواندند و دربارۀ ادب و شجاعتش سخن می

از دالورمردان آذربايجان  مسکويه نوشته کە حممد ابن بعيثابوعلی و ]. ۳۰۳
 ].۲۹۴/ ۴جتارب االمم، [های زيبای بسياری بەعربی و پارسی دارد  بود، و سروده
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  بەعراق ليث يعقوب لشکرکشی
  عباسی خالفت بەقصدبراندازی

در اين  کە ) ذواليمينينبرادرزادۀ طاهر (وشنگیاسحاق پعبيداهللا پسر 
کە حاکميت خاندانش در ايران   از اينر بغداد بود،هنگام نائبِ خليفه د

 يعقوب ليث  و نابودگریِ در عراق برای تضعيفورافتاده بود در خشم بود و
ان  سرپرستیِ حاجيهيأتخ اعضای ۲۵۳ ماه او در آبان. کرد فعاليت می

 از مکه برگشته و برای باريابی کە و ری و طربستان راخراسان و گرگان 
 کە آا اطالع داد بەاجتماعی طلبيده بەحضور خليفه وارد بغداد شده بودندبە

حاکميت قبول ندارد و از او ناراضی است و او را  بەيعقوب ليث را خليفه
  . داند مشارد و قدرتش را نامشروع می شورشی می

 را برای سغد فرمان حاکميت املعتمدخليفه سپس در اثر مهين فعاليتها 
اين نصر ابن امحد  ١. فرستاد۔از کارگزاران طاهری۔نصر ابن امحد سامانی 

 و ، بود و از افسران سپاه طاهريانشرق تاجيکستان کنونیسامان در از مردمِ 
مسلمان و  ، مردی نيکرا داشت) مسرقند و خبارا(زمان حاکميت سغد  در اين

  . رماای خليفه بود و از يعقوب ليث نيز در هراس بودسخت پيرو ف
اند کە خليفه چە مبلغ مال برای نصر سامانی فرستاد تا هزينۀ  ننوشته

نصر  کە اميد داشت خليفه. کندبرای مقابله با يعقوب خريد مرد و يۀ سپاه 
جنگ  بە بتواند خراسان را از دست يعقوب بيرون بياورد و يعقوب راسامانی

 و حاکميت ايران ديگرباره يا از ميان بردارد غول کرده تضعيف کندمش
  . بەطاهريان مطيع و سربەزير برگردد
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  ٤٥

برای حاکميت خوزستان و پارس نيز کارگزاران خليفه گسيل شدند تا 
  . نفوذ يعقوب ليث از اين مناطق برچيده شود

  يعقوب ليث را شورشی و، تشکيل دادکاخش در  مشورتییشورا خليفه
حاکميت  بەعهدش ابوامحد موفق را  و ولیِحاکميتش را نامشروع ناميد،

خوزستان و پارس و کرمان و ری و اسپهان و گرگان و طربستان و (سراسر ايران 
  . منصوب کرد) سيستان

خود  تا پارس برگشتبە کە خربِ اين تصميمِ خليفه را شنيد مهينيعقوب 
  ). خ۲۵۴ ماهدمردا (را برای لشکرکشی بەعراق آماده کند

  انیيعقوب مکاتباتیسپاه ان عراق نيز با برخی از افسران طاهري
فرستادند و آا را تشويق کردند کە از يعقوب هائی  آا وعده بەاجنام داده

  . بربند و بەاطاعت خليفه درآيند
خوزستان گسيل  کە بەنام حممد ابن زيدويه بەيعقوبان يکی از افسر

 عراق رفت و بەوسان خليفه تطميع شده از يعقوب بريدهشده بود توسط جاس
؛ و ه بەمنصب بلند ارتش منصوب شد خليفه مورد نوازش قرار گرفتجانبِاز 

خراسان بروند و  بە با حسين پسر طاهر دومابن زيدويه کە تصميم بر اين رفت
  . خراسان را بگيرند

 تاخوزستان رفت  بە و از پارسخرب يافت،يعقوب از اين موضوع 
  . عراق لشکر بکشدبە

فکر  بەبيم شده  زد خليفه از او درلشکرگاهچون يعقوب در رامهرمز 
قبال گرفته دربند  کە او چند تن از فرستادگان يعقوب را. جويی از او برآمد دل

بغراج   افسری بەنامِ کە بلندپايههيأتمهراه يک  بەداشته بود آزاد کرده
  . نزد يعقوب فرستاد بە رأس آن بود در۔ خليفهنيرومندترين افسر ارتش۔

بايد هرچه  کە خليفه نوشت بەعراق فرستاده بەيعقوب مشاورش را
 حاکميت سراسر ايران را برای او بفرستد و عبيداهللا طاهری را از فرمانزودتر 



 ٤٦

 فرماندهی پليس پايتخت و نيابت خليفه در بغداد برکنار کرده اين مناصب را
  .  نقش کندۀ پولِ رمسی را بر سک اومِ و نادر اختيارِ او ند

 ئی  در جلسه.يعقوب پاسخ مساعد دهدبە کە خليفه خود را ناگزير ديد
حاکميت  بەيعقوب ليث را کە  کردناعال رمسا در دربار تشکيل دادکە 

خراسان و طربستان و گرگان و ری و پارس و رياست پليس بغداد منصوب 
   :يعقوب چنين نوشت بەخليفه کە تهنوش تاريخ سيستان مؤلف ٢.کرده است

مهۀ جهان مطيع تو  کە بان باشی تو سپاريم تا تو جهان بەما جهان
خطبه  بەما کە و بدانی. مجله رويم و ما آنچه فرمان دهی بر آن. شوند

 ما اهل بيت مصطفائيم و تو مهی قُوت دينِ او کنی و کە ايم بسنده کرده
ما … بسيار بوده است) ها عنی لشکرکشیي(ها  دارالکُفر تو را غَزوهبە

خطبه ) يعنی مکه و مدينه(حرمين  بەايم تا تو را آن داده بەفرمان
چنين آثار خير است اندر عامل و کسی را اندر اسالم پس  کە کنند، مهی

. اندر روزِ تو بود کە از ابوبکر و عمر آن آثار خير و عدل نبوده است
مينسلعاکنون ما و مهۀ م۔تو) يعنی ياورِ(ينِ  م ايم تا جهان مهه بر دست

   ٣.دين اسالم است بازگردد کە دين يک بەتو
 مردانی بزرگهای پيشينِ عباسی بە  خيانتهای خليفه کە اما يعقوب

و بسياری ديگر از و برمکيان خراسانی ابومسلم ابوسلمه خالّل و  مهچون
عباسيان  کە دانست جتربه می بەدر پيشِ رويش داشت را بزرگان ايرانی

های خليفه  وعده کە بەاند، و قصد نداشت  غدرپيشهذاتا ۔عرا   مهۀمهچون۔
. اند دولت عباسيان بر غدر و مکر بنا کرده: گفت او مهواره می. نان کنداطمي

 کە با ابوسلمه و ابومسلم و برمکيان و فضلِ سهل با چندان نيکويی کە نبينی
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  ٤٧

   ٤.کس بر ايشان اعتماد کند کە کردند؟ مبادچە  ايشان را اندر آن دولت بود،
. يعقوب داده بود عمل کند کە بەئی وعده کە بەخليفه نيز قصد نداشت

کردند و خليفه را   برای تضعيف يعقوب مجِدانه فعاليت می نيزعراقان طاهري
  . يعقوب قصد براندازی دولت عباسی دارد کە ترساندند می

ان  طاهريدن خليفه برای برکنار کردنجماب کرتالشهای يعقوب برای 
 چندکه ۔جائی نرسيد؛ و مذاکراتش با خليفه در اين زمينه  بە از کارهاعراق

  . نتيجه ماند  بی۔ماه وقت گرفت
 او.  را برای تصرف عراق گرفت ايیِ خويشسراجنام يعقوب تصميمِ

 را يانشسپاهعراق برود و  بەقصد دارد برای ديدار خليفه کە خليفه نوشتبە
  .  بربد خويشنيز مهراه

اين تصميم يعقوب نيرنگی بود برای از ميان برداشنتِ خليفه و گرفنتِ 
 ئی را پيشتر از آن با طاهريان خراسان نيز کرده بود و چنين معاملهاو . عراق

 رفته بود سپس طاهريان را بازداشت نيشاپور بەانۀ ديدار با امير طاهریبە
  . کار را بکند خواست با خليفه نيز مهان  اکنون میاو. دکرده دربند داشته بو

يعقوب نقشۀ  کە پيش چشم داشت يقين يافتدر اين جتربه را  کە خليفه
لذا خود را برای رويارويی با يعقوب آماده کرد ولی . خطرناکی در سر دارد

  .  او آماده استبرای ديدارِ کە او اطالع بازداد بەکارانه فريب
  شهر در يک فرسنگی و عراق شدجنوبِ وارد تان از خوزسيعقوب

با سپاه گرانی از پايتخت حرکت کرده در کنار نيز  خليفه . زدلشکرگاهواسط 
نام ديرالعاقول منتقل شد  بەحملی بەيعقوب از واسط.  زدلشکرگاهرود سيب 

هردو برای .  زدلشکرگاه خليفه لشکرگاهو در کنار روستای استربند رودرروی 
  ). خ۲۵۵ ماه فروردين(ماده شده بودند جنگيدن آ
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 ٤٨

اين خنستين لشکرکشیِ يک نيروی ايرانی و با داعيۀ احيای پادشاهیِ 
هدف مورد نظر  بەدرون عراق در تاريخ اسالم بود؛ و مهين جنگ اگر بەايران

  .  تاريخ خاورميانه را تغيير دهدجريان کە توانست رسيد می يعقوب ليث می
  کرده بود، و آنخطاآميزیرکشی يک حسابِ يعقوب در اين لشکولی 

پنداشت ارتش خليفه در درگيريهای درازمدتشان با شورش زنگ  میکە  اين
 و ، و آمادگی مقابله با او را ندارد است شده و فرسودهخستهدر جنوبِ عراق 

او  بە راشرطهای او و پذيرش آشتیپيشنهاد  کە خليفه جمبور خواهد شد
  . با حممد ابن طاهر در خراسان کرد کە ان خواهد کردبدهد؛ و او با خليفه مه
کە بودند ترکانی اينها . زمان عموما از ترکان بودند اينارتش خليفه در 

برخی  و  بودند خريده وارد ارتش کرده بەبعدمأمون و معتصمها از زمان  خليفه
هريان از بيشينۀ اين ترکان را طا. ند رسانده بود ارتشبەمناصبِ بلندرا  از آا

برخی را نيز حاکمان . ها فرستاده بودند قبايلِ آسيای ميانه خريده برای خليفه
  . ها فرستاده بودند آذربايجان از ترکان خزری خريده و برای خليفه

ترکان ارتشِ عباسی با مهۀ توانشان  کە را نکرده بود  حساب اينيعقوب
  . او خواهند ايستاد در برابر ۔خاطر خودشانبەکە   بلخاطر خليفه بەنه۔

خاطر  بەنيروی عظيم ارتش خليفهکە   آناو نکرده بود کە حساب ديگری
او  کە  زده بود؛ و راهیلشکرگاهمقابله با خطر شورشيان زنج در کنار واسط 

 لشکرگاهاز نزديکی اين  کە  بودرگزيده بود مهانبغداد ب بەبرای رسيدن
نيروی بزرگ   را در ميان دويعنی او با انتخاب اين مسير، خودش. گذشت می

مهراه شخص خليفه بيرون آمده بود و ديگری  بەيکی از پايتخت کە قرار داد
  . در واسط مستقر بود کە  بودعهد خليفه۔  ۔ولیسپاه ابوامحد موفق

او کە  از وقتی کە يعقوب در اينجا مرتکب شد آن بود کە اشتباه ديگری
عراق برای  بەآمادۀ حرکت کە دفرستادگان خليفه اطالع دا بەدر رامهرمز

منطقۀ واسط رسيد نزديک دو ماه طول کشيد و  بەديدار با خليفه است تا وقتی
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   . شدادهفرصت کافی در اختيار خليفه برای آمادگی مقابله با او 
جنگ با خليفه کە   آنيعقوب حسابش را نکرده بود کە موضوع ديگری

کە از خليفه .  قابل هضم نبوداو سپاهيان مسلمانان  سخت ازخبشیبرای 
از نظر مسلمين يک شخصيت بود و ولیِ امرِ مسلمينِ جهان خاندان پيامرب 

 دو سدهکە  گرفت؛ و برای کسانی قدسيتش را از پيامرب می کە مقدس بود
مغزشوی ان خالفت اسالمی و خطيبان چي بارِ مداومِ تبليغات پيوسته زير رگ

اهللا  شود با خليفه و جانشين رسولُ می کە قتمنربی بودند قبول اين حقي
  . آمد جنگيد و او را از ميان برد گران می

جنگ با خليفه را  کە  کسانی يعقوب ليثميان سپاهيانبسيار بودند در 
پنداشتند، و بسيار بودند  گناهی ناخبشودنی و مستوجبِ عقوبت اخروی می

تنها يعقوب . ان برداشته شودخليفه از ميکە در دلشان مايل نبودند کە  کسانی
  و آن خبش کە از خوارج و عياران بودندطرازِ اولشان از مرد مشاری و

تئوريش وقوف داشتند، دن  و ساختگی بو عباسيانحقيقت موضوعِ امامتبە
 خليفه را نيروی مششير کە مسلمين گفت بەنيشاپوريعقوب در  کە و ديديم

نيروی مششير  بە ديگری قدرتش رامسند خالفت نشانده است، و هرکسبە
 هر تقدسی کە آن معنا بود بەاين سخن يعقوب. استوار کند مثل خليفه است

بوده است و برای  کە در جهان بوده است و خواهد بود، برای هرکسکە 
 باشد، مششير و نيزه و زورِ بازو يا مکر و نيرنگ و تلقين و تبليغ کە هرکس

در مهيشۀ تاريخ، هرکس خواهان تقدس . یوجود آورده است نه چيز ديگربە
زور بازو و مششير و مرد برای خودش تقدس  بەنيرنگ و فريب يا بەبوده يا

   .ساخته است
 هستی ارتش خليفه مسئلۀ دفاع ازان  ديگر، اين جنگ برای ترکاز سوی

 پيروزی يعقوب کە شد؛ زيرا آا شکی نداشتند  تلقی میو موقعيت خودشان
لذا آا با مهۀ .  عباسی خواهد بوددر دولتدست رفنتِ قدرتشان مثابۀ از بە



 ٥٠

  . توانشان در برابر يعقوب جنگيدند
ترين افسر  مشاری از بلندپايه نربدهادر روز خنست سپاه خليفهان ترک 

 و خود کشته شدند، برجستهپاه يعقوب نيز دو افسر  از سکشنت رفتند؛بە
   ٥. اصابت کرد و جمروح شدگردن و دستهايش بەيعقوب زوبينهائی

شکست يعقوب و پيروزیِ خليفه را تضمين کرد، ترديد  کە اما آنچه
 اخروی جنگ آمد پیآا از . خوردۀ سپاه يعقوب بود دل و فريب مؤمنان ساده

مبلغان دين برايشان ترسيم کرده بودند  کە با خليفه و از خشم آن خدائی
با خليفه  کە خوش نداشتند«، نوشته ابن اثير کە چنانترسيدند؛ و  می

   ٦.»ور شدند ياران يعقوب محله بەضد يعقوب برگشتند و بەپس. جبنگند
بر باکی متام  يعقوب و مردانش با بیکە  الیدر ح کە نوشتهمسعودی 

  خليفه رامردان سپاهده محله مشار بسياری از  در تاختند و  خليفه میسپاهيان
جانبِ لشکرگاه يعقوب منحرف شد  بە»بسي«قتل آورده بودند، مسير رود بە

آبِ رودخانه آا را در خود  کە باره متوجه شدند يک بەو يعقوب و يارانش
 در اين ميان، مردی.  ترک گفتند شتابانپس موضعشان را. فروخواهد برد

نام نصير ديلمی در مؤخرۀ لشکر يعقوب آتش افکند و شتران و خرسپان و بە
 ٧.يعقوب را تسريع کردنداسپان رميدند و شکست   

توانست کليت تاريخ ايران و خاورميانه را  می کە نربدیگونه،  ە اينب
  . اجناميدشکست يعقوب ليث  بەتغيير دهد

  . يعقوب پس از اين شکست سپاهيانش را برداشته بەخوزستان برگشت
  پس از اين شکست(*)  ديودوستديوداد کە نوشتهابن خلکان 
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 کە ام  در شگفتمن تدبير جنگی در تو نديدم، و«: يعقوب ليث گفتبە
تو با بارهای سنگين و ! دست آوری بەمهه پيروزی ای آن  توانستهچەگونه

بليديها  پستی بەهيچ آشنايی کە ای ادهسرزمينی  بەمهه اسير جنگی قدم اين
واسط  بەحرکت کردی تا کە از شوش. راههايش نداری و پيچ و مخها و آب
دمشن برای گردآوری نيرو وآمادگیِ مقابله  بەقت گرفت ورسيدی چهل روز و
وقتی . دو روز طی کردی بەاما از واسط تا ديرالعاقول را. فرصت کافی دادی

گير   دمشن را غافلدهیخرج  بە شتابکنی و از فرصت استفاده  کەبايست می
بايست کارت را با انديشه پيش بربی  می کە  آهسته حرکت کردی، و بعدکندی

                                                                                                        

ساج است، و اين نيز تلفظ  نامِ عربیِ او ابی. افسران پيشينِ ارتش عباسی بود
او پيشترها از مردان سپاه افشينِ اُسروشنی . است» ساگ بی«عربی لفظ ايرانیِ 

 ديوداد از وقتی افشين برای از ميان برداشنت بابک بەآذربايجان رفت. بود
سپس وقتی بابک شکست يافته بە ارمنستان گريخت و . افسران سپاه او بود

کارانه بەافشين پيام فرستاد کە  کشيش ارمنی او را نزد خود مهمان کرد و خيانت
بابک نزد من است، افشين اين ديوداد و يک افسر ديگرِ اُسروشنی بەنام پوزپاره 

ديوداد پس از آن بەمناصب بلند ارتش . درا برای دستگير کردن بابک فرستا
او در اين اواخر برای سرکوب شورش زنگ بەخوزستان گسيل شده بود، و . رسيد

چون يعقوب ليث وارد خوزستان شد او و پسرش افشين ۔کە نيز از افسران ارتش 
او در نربد يعقوب با خليفه در کنار يعقوب . خليفه بود۔ بەيعقوب ليث پيوستند

شاپور از دنيا رفت، و پسرش  چهار ماه پس از يعقوب ليث در جندیاو . بود
افشين ديوداد چندی بعد . افشين در خدمت عمرو ليث ۔جانشين يعقوب۔ ماند

بەآذربايجان رفت و حاکميت خودخمتار تشکيل داد و آذربايجان را برای 
سترشِ بار در تاريخ اسالم از قلمرو خالفت عربی بيرون برد و در صدد گ خنستين

در آن . قلمرو خودش و تشکيل پادشاهی ناور برآمد کە داستان درازی دارد
زمان از حضور عنصر ترک در اران و آذربايجان هيچ خربی بەدست داده نشده 
است، زيرا هنوز حدود صد و پنجاه سال در پيش بود تا اوغوزها از سرزمينهای 

زمين کنند و در دنبالۀ  رون ايرانشان در آسيای ميانه ورکنده شوند و رخ بەد اصلی
 . خزش بزرگشان بەآذربايجان برسند
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  . »ن گرفتیدويد
جنگی در پيش خواهد  کە کردم من فکر منی«: او پاسخ داد بەو يعقوب

نزدم فرستاده خواهند  بەکننده مأموران مذاکره کە گمان بودمبر آن کە   بلبود،
آا دست جلو گرفتند . پيروزی از آن من خواهد بود کە شد، و اطمينان داشتم

   ٨.»وامن بود اجنام دادم در تو من نيز آنچه را
پارس و  بەچون بەخوزستان برگشت پس از استراحت کوتاهیيعقوب 

آورد و بەعراق لشکر بکشد و کارِ  نيرو گرد ديگربارهکرمان و سيستان رفت تا 
  . سره کند خالفت عباسی را يک

 ه بود قوت قلب داد در ايرانفقها و مدعيان توليت دين بەاما شکست او
، راه اندازند بەئی برضد او ان تبليغات گستردهشها  منربها و در خطبهبر فرازتا 

جاسوسان خليفه .  کنند و تضعيفاو را شورشی و خوارجی و بددين بنامند
طلبان را  نيز مهواره با اموال انبوه در ايران در رفت و آمد بودند تا قدرت

  . برآغالندتطميع و برضد يعقوب ليث 
آرام بود؛ زيرا گزارشی از  اين زمان اوضاع سيستان و کابلستان در ظاهرا

دست داده نشده  بەدرگيريهای يعقوب در اين هنگام در آن خبش از ايران
 مردانی  از خليفهکست يعقوب ليث از شولی در خراسان و گرگان پس. است

   . شدند سياسیند و درصدد قبضه کردن قدرتبرآورد سر
دد تصرف سه مرد نيرومند در خراسان سربرآوردند و درصدر اين ميانه 

خوارجِ خراسان را پيرامون خويش  کە رافع ابن هرمثَهيکی : خراسان افتادند
 و سوم شرکُبناميد؛ دوم ابوطلحه  گرد آورده بود و خود را اميراملؤمنين می

   .بودخجستانی امحد 
حکومت طاهری ان خجستانی اهل يکی از روستاهای هرات و از افسر
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شرکب . يعقوب پيوست ن دست يافت بهبود، و چون يعقوب ليث برخراسا
  . يعقوب پيوسته بودند برادرش به با دو کە نيز يکی از چنين افرادی بود

هائی از طاهريان  چون يعقوب از خليفه شکست خورد، خجستانی وعده
عراق دريافته ادعای هواداری از طاهريان را کرد و مردمی را گرد آورده سر 

  .  را گرفتنيشاپور و قومس و نيشاپور بشت برداشت و  برضد يعقوبشورش به
طمع اينکه با محايت  زمان در اسپهان بود به در آن کە حسين ابن طاهر

خجستانی .  رفتنيشاپور خجستانی بتواند حکومت طاهری را زنده کند به
ان پس از آن راهی شرق خراسان شد و بلخ را در حماصره گرفت تا کارگزار

خراسان را  کە کب نيز مهزمان با او درصدد برآمدشر. صفاری را بيرون کند
هرات محله برد و کارگزار  ياب خجستانی بهدر غبرای خودش بگيرد، و 

 نيز دست يافت و حسين  بر نيشاپورزودی صفاری را کشته هرات را گرفت و به
  . ابن طاهر را از شهر بيرون کرد

د پسر حممد در دست امح کە خوارزم رفت حسين ابن طاهر پس از آن به
  . بود) شاه خوارزم بە موسوم(ابن طاهر پوشنگی 
هرات برگشته هرات را گرفت و برادرش را با لشکری  خجستانی به

 و شد فرستاد؛ ولی اين لشکر شکست يافت و برادر خجستانی کشته نيشاپور به
  .  در دست شرکب ماندنيشاپور

گرگان   او بهنام اسحاق متحد شد و مهراه شرکب با يکی از خوارج به
. دست حسن زيد افتاده بود گرفت در آن اواخر به کە لشکر کشيد و آن شهر را

هم خورد و با هم درگير شدند و بسياری از   اسحاق و شرکب بهميانزودی  به
 گريخت؛ ولی نيشاپور کشنت رفتند و او به مردان شرکب در اين درگيری به

  . شهر راه ندادند  او را بهنيشاپورمردم 
رو   با شرکب روبهنيشاپور لشکر کشيد و در کنار نيشاپور اسحاق نيز به

پس از آن .  را شکست و فراری دادسپاهيانشرا کشت و  شرکب وی. شد
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 با خجستانی مکاتبه نيشاپور را بگيرد، ولی مردم نيشاپور کە شرکب خواست
  . ندفراخواندشهر   بهاو را ند وکرد

 رساند و مانع نيشاپور  از هرات بهخجستانی در خالل دو روز خودش را
  . دست شرکب شد سقوط شهر به

 کە اينک ديگرباره سر طربستان رفت و از حسن زيد شرکب از آجنا به
  . ياوری خواست تا نيشاپور را بگيرد برآورده بود

 برگشت، ولی نيشاپور حسن زيد نيروئی در اختيارش اد و او به
ماهی در آن ناحيه   چند بلخ کرد وقصد کاری اجنام دهد و  کەنتوانست

  . تاخت و تاز مشغول شد به
شرکب کمک  برضد او به کە خجستانی در اين ميان قصد حسن زيد کرد

او حسن زيد را در گرگان .  و اخيرا گرگان بەخود رهاشده را گرفته بودکرده بود
   ٩).خ۲۵۷سال (طربستان راند و گرگان را گرفت  شکست داده به
بود و مهۀ ين رخدادها يعقوب ليث سرگرم گردآوری نيرو در ميان ا

؛ و کشی از شکستی کرده بود کە از خليفه خورده بود هدف خويش را کينه
   .سره کند بار کارِ خليفه و خالفت را يک تصميم داشت کە اين

شورشيان زنگ در آن اواخر در خوزستان تاخت و تاز  کە از آجنا
 مذاکراتی صاحب الزنجخوزستان برگشت با بە  کەکردند، يعقوب سال بعد می

 طرف کرد و دو  رها میصاحب الزنجنقاطی از خوزستان را برای  کە اجنام داد
  . اندازی نکنند قلمرو يکديگر دست کە بەدادند هم تعهد میبە

  درگذشت يعقوب ليث
 و در ار برگشتپارس و کرمان و سيستان  بەيعقوب برای گردآوری نيرو
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سره کردن کار خالفت   تا برای يک وارد خوزستان شداه بزرگیسپخ با ۲۵۸
  . عباسی بەعراق لشکر بکشد

 در ماه خرداد۲۹روز  و ،ميانه بيمار و بستری شد او در اينولی 
 جنديشاپور درگذشت و آرزوی احيای شاهنشاهی ايران را برای مهيشه با خود

  . گور بردبە
ستر بيماری افتاده بود،  ببروقتی يعقوب ليث  کە نوشتهابن خلکان 

شاپور رفت تا توسط مذاکره و وعده مانع  جندی بە اعزامی خليفههيأت
 يک نان خشک و يک فرمود تايعقوب . عراق شود بە اوديگربارۀ لشکرکشیِ

   :گفت هيأترئيس  بەرا در کنار مششيرش اد و پياز آوردند و آن
 از دست تو آسوده اگر مبيرم من. من اکنون بيمارم کە خليفه بگوبە 

و اگر شفا يامب ميان من و تو چيزی جز اين . ام و تو از دست من شده
يا انتقامم را از تو بگيرم يا از تو شکست کە   آنمششير خنواهد بود، تا

    ١٠.اين نان خشک و پياز برگردم بەيامب و
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   يعقوب ليث صفات

  شورشیيعقوب ليث از نظر دربار عباسی و فقهای مسلمان يک اگرچە
بايست خالف موازين شرع اسالم حمسوب  کارهايش می کە رفت مشار میبە

دربارۀ  کە نگار عربیان شود و شخصيتش مورد نکوهش قرار گيرد؛ مهۀ مورخ
 آوری  شگفتیبەگونۀ ند و استاند شيفتۀ شخصيت واالی او  نوشتهاو مطلب

. اند خن گفتهدربارۀ رادمردی و بزرگواری و شيوۀ پسنديدۀ کشورداریِ او س
اين مورخان دربارۀ خلفای راشدين و نيز امويان و عباسيان سخنهائی دارند؛ 

کنند و چنان  رسند از او با شيفتگی ياد می يعقوب ليث می بەولی وقتی
 او ويژهدر ديگر رهربان وجود نداشته و گويا  کە مشارند اوصافی را برای او می

  . بوده است
 گفتارِ مفصلی را (*)»خبار الزمانا«نوشته کە در کتاب  مسعودی

کە در بچگی  بەيعقوب ليث اختصاص داده، و از آغاز کارش در سيستان و اين
گری بوده و سپس پيوستنش بەمبارزان سيستانی تا رسيدنش  اش روی پيشه

دهی و تسخير سرزمينهای زابلستان کە کشورِ فيروز ابن کبک بود و  بەفرمان
پادشاه هند داشت، و سپس گرفتنش هرات و بلخ وگوهائی کە با فرستادۀ  گفت

و تسخير نيشاپور و دستگيری حممد ابن طاهر و تسخير سرزمين طربستان و 
شاپور سخن  هنگام وفاتش در جندیتا  و فرجاممهه اخبارش از آغاز تا 

                                                 

گونه کە خودش  ، و آن بودهمسعودیاز تأليفات بسيار مهم » اخبار الزمان« کتاب (*)
 دست مروج الذهب اشاره کرده از مروج الذهب نيز مهمتر بوده، ولیدر چند جای 

حجمی بەنام اخبار الزمان  کتاب کم.  را نابود کرده و بەما نرسيده است روزگار آن
ها و داستاای خرافی است و معلوم نيست کە تأليف چە کسی و  کە شامل افسانه

 .اند او منتشر کردهئی است اخيرا بەمسعودی نسبت داده و با نام  چە سده
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  .  ايم گفته
سالطينِ ان در مي کە نوشتهاو در مروج الذهب دربارۀ يعقوب ليث 

داری و تنظيم  کس در سياست و مردم  هيچ،نی و غير ايرانی از ايراه،پيشين
، و حمبت و هيبتی کە رفتاری با سربازان و کارگزارانش  و خوشسپاهامور 

، و پس ه است نبودليث سيستانیچون يعقوب مردمش بەاو داشته باشند، مه
او با کارگزاران و سربازانش . چون او باشدمهکسی  کە از او نيز شنيده نشده

مهه با دل و جان در اطاعتش بودند و او را دوست  کە رفتار بود ن نيکچنا
  . دادند رضای او اجنام منی  بیکاریداشتند و هيچ  می

 کە  آن استاند يکی آورده کە چنان از او مردانشهای اطاعت  از منونه
 شتران و چارپايان را برای  کەسربازانش اجازه داده بود بەروزی در پارس

  جار بزندفرمود تاجارچی  بەپيش آمد وبەئی   واقعهسپس. نندچريدن رها ک
؛ و چون اين ندا شنيده شد مردم دويدند و شتر و چارپايشان را »چرا بس«کە 

مردی علف از دهان شترش گرفت و بر زمين افکند و . از چريدن باز داشتند
را  اين(» اميراملؤمنين دواب را از تر بريدند«: شترش گفت بەخطاب

  ). آورده استپارسی  بەودیمسع
 بر زره کە روز يکی از افسران بلندپايۀ او را ديدند يککە   آنمنونۀ ديگر

ن نداری؟  بر تاز او پرسيدند چرا جامه. ن داشت ولی جامه نپوشيده بودت
سالح برگيريم درحال استحمام بودم؛ چون  کە تی بانگ دردادندقو«: گفت

ام  تأخير افکنده باشم از پوشيدن جامهە باجرای فرمان امير را کە خنواستم
  . »خودداری کردم

مقامی بگمارد، ابتدا از گذشتۀ او  بەخواست کسی را وقتی يعقوب می
صورت کاملی از داراييها  کە خواست آورد، آنگاه از او می عمل می بەحتقيق

داری نبود   قابل نگهو آنچهکرد  و ممتلکاتش ارائه کند؛ و مهه را ثبت می
داد يا با  او حتويل می بەکرد و طال و نقره تبديل می بەداد بفروشند و میدستور 
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عملی از چنين مقام  کە افتاد اگر اتفاق می. خريد آن پوهلا برايش ملک می
ين خدمتش در حکرد، هرچه  را از کار برکنار می وی کە زد ئی سرمی بلندپايه

 کە  اموال و ممتلکاتش راداد او اجازه می بەگرفت و گرد آورده بود را از او می
  .  برگرددپيشينشزندگی  بەپيش از خدمتش داشته حتويل بگيرد و

رفت ختت چوبينی  او تاج و ختت و کاخ و بارگاه نداشت، و هرجا می
هنگام سخنرانی بر روی مهين ختت  بەنشست، و رويش می کە داشت

راحت استبر آن  کە رفت گليمی داشت سفر يا جنگ می بەوقتی. ايستاد می
کرد و پری را روی  خواست خبوابد سپرش را بالش می کرد و چون می می

   .اد  میسپرش زير سرش
هريک دارای يک عصای  کە پاهش هزار مرد گزيده وجود داشتنددر س

 سيمِ نابعصاهای  کە يک گروه ديگر نيز بودند.  ناب بودندزرِبلند از 
 کە شد، يا مرامسی بود میوقتی مرامسی چون عيد يا جشن برپا . داشتند

 کە داد اينها دستور می بەرخ بکشد بە دولتش راشکوهخواست  می
  . عصاهايشان را با خودشان داشته باشند

او اين عصاها را برای روز مبادا درست کرده در اختيار مردانش اده 
  . بود؛ زيرا وزن هرکدام از اينها حدود هزار مثقال طال يا نقره بود

. نزدش رفتند بە خليفه معتمدجانبی از هيأت طربستان بود وقتی او در
 وقتی هيأترئيس . وقت تازه او حسن زيد را شکست و فراری داده بود آن

من : يعقوب گفت بەکنند، طرز شگفتی از او اطاعت می بەمردانش کە ديد
  . تا اين اندازه مورد اطاعت باشد کە ام تاکنون کسی را نديده

  ! بيش از اين هم خواهی ديد! ای يدهکجايش د: يعقوب گفت
حسن و مردانش پس از  کە حملِ اردوگاه حسن زيد رفتند بەآنگاه با هم

های  چيز از کيسه مهه کە  ديدندهيأتاعضای . فرارشان برجا گذاشته بودند
يعقوب ان چيزی دست نزده است و سرباز بەپول و اموال برجا است و کسی
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  . ندا نيز در آن نزديکی در استراحت
  : يعقوب گفت بەرا ديد  تا اينهيأترئيس 

امير مردانش را چنان تربيت ! گويند سياست و ادارۀ ارتش به اين می«
 چون زندگی سادۀ و. »زند بی ارادۀ او هيچ عملی از آا سر منی کە کرده

  : او گفت بەيعقوب را ديد
  ! بينم ات جز سالح و اين پاره گليم چيزی منی در خيمه! ای امير

رفتار و کردار و ظواهرِ رئيس دارند،  بەمردم مهيشه ديده«: يعقوب گفت
   ١.»گونه خواهند بود رئيسشان باشد آا نيز آن کە  گونهو هر

ی است، کە يادآور شده کە اخبار و صفات های مسعود اينها نوشته
 آورده است و در اين کتابِ» اَوسط«يعقوب ليث را در دو کتابِ اخبارالزمان و 

   .کند ئی از آا را ياد می مروج الذهب نيز مشه
ديگران نيز داستاائی از رادمردی و انصاف و عدالت يعقوب ليث 

گذرم  خواننده را خسته نکنم از آا درمیکە   اينمن برای کە اند سخنها نوشته
  . آورم هائی از تاريخ سيستان می و فقط نوشته

مرد تاريخ  خرد و تدبيرِ اين بزرگمؤلف تاريخ سيستان دربارۀ دادگری و 
   :نوشته استايران چنين 

نشست و هرکه  روی نِ کوشک يعقوبی تنها می کە در عدل چنان بود
حجاب با او  رفت و سخن خويش بی پای ن می بەرا کاری بود

  … کرد گفت؛ و او اندر وقت بر وفقِ حکم شريعت متام می می
سرِ کوی سينک  را از دور ديد برمردی . ن نشسته بود بر آن روزی

  .  استآن مرد را غمی کە انديشه کرد. نشسته و سر برزانو اده
   »!آن مرد را پيشِ من آر« ەاندروقت حاجِبی بفرستاد ک
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  . بياورد
  ! حال خويش برگوی: گفت
  . پادشاه فرمايد تا حمل را خلوت کنند: گفت

  . فرمود تا مردمان برفتند
. برتوامن گفت کە ل من دشوارتر از آن استحا! ای پادشاه: گفت

 ام بر از برغم خواست من و دختر بەشب دو سرهنگی هرشب يا هر
مردی کند؛ و مرا يارای جلوگيری از او  دخترِ من فرود آيد و ناجوان

  . نيست
! خانه شو بەای؟ برو من نگفته بەچرا! الحولَ وال قوت اال باهللا: گفت

پای ن مردی را با سپر و مششير ببينی با ە باينجا بيا، بەچون او آمد
  . تو بيايد و انصاف تو برطبق حکم خدا بستاند

  . شب نيامد و ديگر شب آمد مرد رفت، آن
در کوی  کە سرای او شد بەمردی با سپر و مششير آجنا بود؛ با او برفت و

آن سرهنگ اندر سرای آن  و. عبداهللا حفص کنار دروازۀ پارس بود
چراغی : زن گفت بەدونيم کرد، و بەشيری بر تارکش زد ومش. مرد بود

  ! بيفروز
  ! ده  امآب: چون بيفروخت، گفت

  ! نان آور: گفت. آب خبورد
  . نان آورد و خبورد

  . نفسِ خود بەپدر نگاه کرد، يعقوب بود خود
تا با من اين سخن بگفتی  کە ظيم العاِهللابِ: پس يعقوب اين مرد را گفت

هيچ خنورم تا دلِ تو از  کە م و با خدای نذر کرده بودمآب خنورد نان و
  . اين شغلْ فارغ کنم

  کنم؟  چە را اکنون اين: مرد گفت
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  . را برگير او: گفت
  . مرد برگرفت بيرون آورد

) دانی بود خندقِ کهنه کە اينک زباله(لبِ پارگين  بەبرب تا: گفت
  . بينداز

  . بيفکند
  . تو اکنون بازگرد: گفت

 هرکه خواهد سزای ناحفاظان بيند کە منادا کنيد:  فرمود کهبامدادان
  … ….لبِ پارگين شود وآن مرد را نگاه کندبە

 مردی از نيشاپور کە آن جايگاه بود بەو اما اندر تيزهوشی و زيرکی
سيستان رو، احوال سيستان معلوم کن و بيا مرا بە« کە دبير فرستاد

  ! »بگوی
و عقد سيستان معلوم کرد و يادداشت سيستان آمد و مهه حلّ  بەمرد

  مظالم بودی؟  بە:چون پيشِ وی شد، گفت. برداشت و بازگشت
  . بودم: گفتا

  کسی از امير آب گله کرد؟  هيچ: گفت
  . نه: گفت
  پای چوبِ عمار گذشتی؟  بە!احلمد هللا: گفت
  . گذشتم: گفتا

  کودکان بودند آجنا؟ : گفت
  . نه: گفت
  پای منارۀ کهن بودی؟  بە!هللا احلمد: گفت
  . بودم: گفتا

  روستائيان بودند؟ : گفت
  . نه: گفت
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  ! هللا احلمد: گفت
سخن آغاز کند و يادداشتهايش را حتويل يعقوب  کە پس مرد خواست

  . دانستم؛ بيش نبايد: يعقوب گفت. دهد
: شاهين گفت. پس مرد برخاست، پيش شاهينِ بتو شد، قصه بازگفت

 کە اين مرد خربها آورده است بايد: ير شد و گفتتا بررسيم؛ و پيش ام
  . بگويد

: مهه بگفت و شنيدم؛ کار سيستان اندر سه چيز بسته است: گفتا
عمارت، حديث امير آب . هرسه بررسيدم. عمارت و اُلفَت و معاملَت

. نه: کس از امير آب گله کرد؟ گفت اندر مظاملْ هيچ کە پرسيدم. است
و اُلفَت ابتدای آن .  عمارت تأخير نيستاندر حديث کە دانستم

پای  بەچوبکی باشد و تعصب ميان فريقين تا برافتد؛ و اصلِ چوبکی
الفت برجای  کە دانستم. پرسيدم؛ گفتا نبود. چوبِ عمار کودکان کنند

ر چون ب. ديگر معاملَت عمال و رعيت باشد سه. است و تعصب نيست
 پای منارۀ کهن کنند و بە، تدبيرِ خويشنتعيت زيادت و بيدادی باشدر

چون داد نيابند، هم آجنا آيند و . مظامل شوند بەآجنا مجع شوند و
عيت جور ر رب کە چون نبودند آجنا، دانستم. تدبيرِ گريخنت کنند

   ٢ پرسم؟ چە بيش از. نيست
*  *  *  

شاهنشسته خويشنت را مرو ليث بر جايش پس از يعقوب برادرش ع 
 کە ، را بەسراجنام برسانديعقوب و کوشيد کە برنامۀ نامتامِ ،اميدايران ن

  .  ديگری استنوشتارِداشتانش موضوع 
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