
  

  

  

  

  

  اسماعيليان قهستان در برخورد با ملوك سيستان

  

  دكتر برات دهمرده

  استاديار گروه تاريخ دانشگاه سيستان و بلوچستان

  

  

  مقدمه

از . پذير نيست آشنايي كامل با تاريخ و فرهنگ ايران بدون شناخت كامل اياالت ايران امكان

 نگارنده درصدد برآمد با ،ردار استاي برخو آنجايي كه در اين راستا خراسان از جايگاه ويژه

  .ملوك سيستان گامي هر چند كوچك بردارد بررسي برخوردهاي ميان اسماعيليان قهستان و

اي از اسماعيليان نزاري هستند كه در حدود يكصد و هفتاد سال  اسماعيليان قهستان شاخه  

) ق٤٨٣(موت دست گرفتن قدرت در ال هحسن صباح پس از ب. در آن ناحيه حكومت داشتند

نام  ق شخصي به٤٨٤درصدد گسترش نفوذ خويش در قهستان برآمد و در همين راستا در سال 

حسين قايني .  فرستاد، قهستان،حسين قايني را كه از داعيان قدرتمند اسماعيلي بود به زادگاهش

شهاي وي اي را در راستاي اسماعيلي كردن مردم قهستان آغاز نمود و بر اثر تال فعاليت همه جانبه

سرانجام اسماعيليان با استفاده از . تعداد كثيري از مردم آن ناحيه به مذهب جديد گرويدند

راه انداختند و موفق به تصرف چند ه نارضايتي مردم قهستان قيامي عمومي بر عليه سلجوقيان ب

  . آن ناحيه از قبيل زوزن، قاين، طبس و تون گرديدندةشهر عمد
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 قلمروشان به ةچنان نيرويي برخوردار شدند كه درصدد توسع ق از آن٤٨٩اسماعيليان در سال 

آنان در نخستين گام متوجه تصرف نيه شدند، اما در آن زمان بهاءالدوله . سوي سيستان برآمدند

حاكم نصري سيستان در ناحيه مختاران شكست سنگيني بر آنان وارد ) ق٤٩٩ -٤٢٨(خلف

 ترور ة خود را تغيير دادند و شيوة مبارزةي مدتي شيواسماعيليان پس از اين نبرد برا. ساخت

ملوك   اوج برخورد ميان اسماعيليان قهستان وةدور. مخالفان سيستاني خود را در پيش گرفتند

اين برخوردها هم توان نظامي . باشد  ميمري اول قرن هفتم قة آخر قرن ششم و نيمةسيستان ده

 مغوالن هر دو ةاي كه با حمل ، به گونهكاهش داد را اسماعيليان و هم توان نظامي ملوك سيستان

  .دولت به راحتي از پاي درآمدند

در اين مقاله تالش شده است شرح كامل فراز و نشيبهاي روابط اسماعيليان قهستان و ملوك   

  . مورد بررسي قرار گيرداي  به روش تاريخي و براساس منابع كتابخانهسيستان

  

  ورد با سلجوقيان خراسان اسماعيليان قهستان در برخ

العبور جنوب خراسان و شمال سيستان، چندان زياد   سرزمين دورافتاده و صعببارةاطالعات ما در

شود، در ابتدا  ناميده مي) معرب كوهستان( قهستان كردند فتح ق٣٠اين منطقه كه در سال . نيست

برخي .  مشرق ايران درآمدمستقل و مستقل هاي نيمه  نفوذ خلفا و سپس به زير نفوذ سلسلهتحت

العبور بودن و ثروتمند نبودن آن  از ويژگيهاي خاص اين ناحيه ازجمله دوري از مركز، صعب

كه زردشتيان به  دنبال محيطي آرام بودند، چنان شد تا مورد توجه كساني قرار گيرد كه به سبب مي

نشر عقايدشان به مراكز اسماعيليان نيز كه براي . هنگام يورش اعراب به آن منطقه كوچيدند

  .العبور توجه داشتند، تسلط بر اين ناحيه را در اولويتهاي خويش قرار دادند دورافتاده و صعب

 بود و پس »خواجه اديب محمدبن طاهر سجزي«نام  هگويا نخستين داعي قهستان شخصي ب  

صي محمدبن عبدالرحمن شخ . به اين سمت دست يافتق٤١٢از او محمدبن عبدالرحمن در 

 ١.نام حسن بن احمد را به نيابت خويش در قهستان برگزيد و او را ملقب به لقب رئيس نمود هب

شد و سپس لقب محتشم جايگزين آن  لقب رئيس براي مدتي بر سرور داعيان قهستان اطالق مي

 درصدد افزايش قدرت ق٤٨٣الموت در  دست گرفتن قدرت در به حسن صباح پس از. گرديد
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 كه از ، را٢نام حسين قايني ه شخصي بق٤٨٤ در ،به همين منظور.  قهستان برآمداسماعيليان در

.  به زادگاهش قهستان فرستاد،داعيان قدرتمند بود و در تصرف الموت نقشي اساسي داشت

حسين قايني نقش بسيار مهمي در اسماعيلي كردن قهستان برعهده داشت و بر اثر تالش او مردم 

فشار سلجوقيان بر مردم آن ناحيه يكي از علل . هب جديد روي آوردندسرعت به مذ هآن ناحيه ب

اند كه آنچه موجبات طغيان مردم آن ناحيه را فراهم  نوشته. گرايش مردم به دعوت جديد بودمهم 

 مردم ،درنتيجه. آورد ازدواج اجباري عامل سلجوقي قهستان با خواهر يكي از بزرگان محلي بود

 ة متحد شدند و قيامي عمومي را سازمان دادند كه بر اثر آن چند شهر عمدآن ايالت با اسماعيليان

بدين ترتيب اسماعيليان . تصرف اسماعيليان درآمد آن ناحيه از قبيل زوزن، قاين، طبس و تون به

  ٣.قسمت شرقي قهستان مانند رودبار، يك دولت محلي ايجاد نمايند موفق شدند تا در

العمل نشان دادند چرا كه اين  ليان بر قهستان بالفاصله عكسسلجوقيان پس از تسلط اسماعي  

دنبال  سيستان كه به.  سيستان تسلط نداشته باشندةزد امر سبب شده بود تا آنان عمالً بر ايالت بحران

پس از ) ق٤٣١(زير نفوذ سلجوقيان درآمده بود ه  غزنويان بيرون و بةنبرد دندانقان از زير سلط

 ، بنيانگذار حكومت ملوك نصري،)ق٤٢٩ -٤٦٥(ن ابوالفضل نصر اول الدي درگذشت ملك تاج

خصوصاً با به . اي مشحون از درگيري مدعيان مختلف براي كسب قدرت سياسي بود شاهد دوره

ها به  اين درگيري) ق٤٨٢ -٤٩٩(الدين ابوالفضل نصر اول  الدوله خلف بن تاج قدرت رسيدن بهاء

 دو سپاه از جانب سلجوقيان مأمور تصرف ق٤٨٥ سال  در، به همين دليل٤.اوج خود رسيد

 به ق٤٨٥سپاهي كه مأمور تصرف سيستان بود در ابتداي جمادي االول . ندشدسيستان و قهستان 

بهاءالدوله خلف .  زرنج را به محاصره درآورد،يدنام امير مؤ فرماندهي يكي از امراي سلجوقي به

مت نمود در اوايل رمضان همان سال با انعقاد قرارداد اگرچه به مدت چهار ماه در مقابل وي مقاو

  ٥.صلحي زرنج را تخليه نمود و به قهستان رفت

  

  اولين برخوردهاي اسماعيليان و ملوك نصري سيستان

) ق٤٦٥ -٤٨٥( كه از طرف سلطان ملكشاه قبهاءالدوله خلف پس از ورود به قهستان به قزل سار

آباد   كه از توابع مؤمن،٦ درهة قلعةت و با آنان در محاصرمأمور دفع اسماعيليان شده بود، پيوس
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شدت در تنگنا قرار  ه موفق شد تا اسماعيليان را بقاگر چه قزل سار.  شركت جست،بيرجند بود

دهد موفق به تصرف آن قلعه نشد، چرا كه با رسيدن خبر درگذشت سلطان ملكشاه لشكريان او 

 خلف در اين لشكركشي سرآغاز درگيري ملوك ة شركت بهاءالدول٧.)ق٤٨٥(پراكنده شدند 

  .سيستان و اسماعيليان قهستان بود

 جانشيني ةنشيني سپاهيان سلجوقي از قهستان و آغاز درگيريهاي داخلي بر سر مسئل با عقب  

آنان در حدود چهار سال .  مناسبي براي افزايش توان نظامي اسماعيليان فراهم آمدة زمين،ملكشاه

 قلمروشان در جنوب به ضرر ملوك ةواني برخوردار شدند كه درصدد توسع از چنان ت،بعد

 درصدد تصرف نيه برآمدند و آن شهر ق٤٨٩االول   در جمادياساسر اين بآنان . سيستان برآمدند

ه  موفق شده بود تا رقبايش را از صحنه بق٤٨٧اما بهاءالدوله خلف كه در . را به محاصره گرفتند

اسماعيليان . سپاهي را مأمور مقابله با اسماعيليان نمود العمل نشان داد و سرعت عكس هدر كند، ب

نبردي شديد ميان طرفين  ٨»مختاران«نام  هاي ب اگرچه در مقابل اين سپاه عقب نشستند در ناحيه

 تن از ١٤٠٠اي كه در حدود  گونه صورت گرفت كه منجر به شكست سخت اسماعيليان شد، به

  ٩.آنان به قتل رسيدند

  

  توجه به خراسان 

رغم شكست سنگين مختاران نفوذ خود را همچنان در قهستان حفظ كردند و حتي  بهاسماعيليان 

 از چنان تواني برخوردار بودند كه به فرماندهي امير اسماعيل بن گيلكي زعيم ،در چهار سال بعد

ابر رقيبش سلطان در بر) ق٤٨٥ -٤٩٨(به حمايت از سلطان بركيارق  ١٠طبس مسينان  قاين وةمنطق

ما . رخ داد بركيارق شكست خورد ١١ در پوژگانق٤٩٣اما در نبردي كه به سال . محمد پرداختند

اما شركت . از سرنوشت سپاه پنج هزار نفري اسماعيليان در اين نبرد هيچ اطالعي نداريم

غش يكي ررفت، ب شمار مي ه كه متحد سلطان محمد ب،اسماعيليان در اين نبرد سبب شد تا سنجر

به باد آنجا را  و بردقهستان هجوم به  ق٤٩٤غش در رب.  را مأمور دفع آنان نمايد بزرگشاز امراي

 طبس مسينان پرداخت و به كمك منجيق قسمتي از باروي آن ةاو سپس به محاصر. غارت گرفت
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 فرستاده  كالني براي امير سلجوقية اسماعيليان رشو،اما قبل از سقوط آن شهر. شهر را ويران نمود

  ١٢.و او را تشويق به ترك محاصره كردند

 كه شماري از غازيان نيز او را همراهي ، با سپاهي انبوهق٤٩٧غش براي دومين بار در رب  

 كه ،بار سلجوقيان بسياري از قالع و آباديهاي اطراف آن شهر را اين. دشكردند، متوجه طبس  مي

ل آنان را به غارت بردند و زنانشان را به اسارت اموا.  تخريب كردند،متعلق به اسماعيليان بود

د كه براساس آن به شغش صلحي ميان طرفين منعقد راما سرانجام به پيشنهاد امراي ب. گرفتند

بر آنكه دژي بنا نكنند و سالحي خريداري ننمايند و احدي را به  اسماعيليان تأمين داده شد، مبني

گويا  ١٣. پس از بازگشت از اين نبرد درگذشتغش اندكي بعدرب. عقايد خويش دعوت نكنند

رغم آنكه مجبور بودند تا  به زيرا آنان داشتند؛اسماعيليان در اين زمان نيروي نظامي قابل توجهي 

اما .  سيستان را فراموش نكرده بودندة شمال در برابر سلجوقيان از خود دفاع كنند، مسئلةدر جبه

اي  گونه  و روش ترور مخالفان را در پيش گرفتند، بهندير دادي مبارزه را تغةآنان در اين زمان شيو

پيشروي نمود، ابوالحسن قاضي را در روز  ١٤كه با اعزام لشكري به سيستان كه تا روستاي درق

به احتمال ابوالحسن قاضي از مخالفان  ١٥. به قتل رساندندق٤٩٥سوم صفر  شنبه بيست و سه

  .كرده است بارزه با آنان تشويق مياسماعيليان بوده است و مردم را در م

 رشد و بالندگي ،رغم حضور مؤثر سلطان سنجر در خراسان به اول قرن ششم ةدر نيم  

 و حفظ آن در برابر حمالت ق٥٢٠ در ترشيز آنان در اين نيمه با نفوذ در. اسماعيليان ادامه يافت

اسارت وي در  ان وشكست سلطان سنجر از غز ١٦. قدرت خويش افزودندةدامن سلجوقيان بر

اسماعيليان در .  فتوحات آنان فراهم آوردة مساعدتري براي ادامة زمينق٥٤٨دست آنان در 

نخستين گام درصدد تسلط بر خراسان برآمدند و با قوايي در حدود هفت هزار تن متوجه شمال 

ن شود، اما  درصدد برآمد تا مانع از پيشروي آنا، حاكم خواف،امير فرخ بن محمود كاشاني. شدند

 درخواست كمك ، كه از امراي بزرگ خراسان بودز،چون نيرويش كافي نبود از امير محمد بن ان

اميرمحمد نيز با قواي قابل توجهي به كمك او آمد و پس از نبردي طوالني . نظامي نمود

به اسارت اسماعيليان را شكست داد، تعداد زيادي از بزرگان آنان را به قتل رساند و تعدادي را نيز 

  ١٧.)ق٥٤٩( درآورد
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آنان .  از تكاپو براي افزايش قلمرو خويش دست برنداشتند،رغم شكست فوق بهاسماعيليان   

 ، بودز كه در اختيار امير قدرتمندي چون محمد بن ان،جاي توجه به نواحي شمالي در اين مقطع به

پس از  رار دادند ورا مورد هجوم ق) طبس گيلكي(شهر طبس  ١٨ق٥٥١ و در ندمتوجه غرب شد

رغم شكست سنگيني كه  بهاسماعيليان . در هم شكستن نيروهاي سلجوقي بر آن شهر تسلط يافتند

 داماد و سردار ، كه امير قيبهداشتند متحمل شدند آنچنان تواني ق٥٥٣هاي غارتگر غز در  از دسته

 و به نددر هم شكست را كه با لشكري براي اخذ خراج وارد قهستان شده بود ز،سپاه محمدبن ان

كه   زمانيصورت گرفت، پنج سال بعد زالعمل محمدبن ان  عكس ١٩.)ق٥٥٤( اسارت در آوردند

دچار اختالف ) ق٥٥٧ -٥٦١(السالم  دنبال اعالن قيامت حسن دوم علي ذكره اسماعيليان قهستان به

اي   قتل رساند، عده غافلگيرانه به قهستان تعداد زيادي را بهة در يك حملزشده بودند، محمدبن ان

  ٢٠.)ق٥٩٩( را به اسارت گرفت و با غنايم قابل توجهي به خراسان بازگشت

  

  تالش براي نفوذ در سيستان

 خراسان بجنگند، ةرغم آنكه مجبور بودند براي حفظ و افزايش قلمروشان در جبه بهاسماعيليان 

الدين ابوالفضل   حكومت تاجةدورآنان حتي در .  نفوذ در سيستان را از ياد نبردندةگاه انديش هيچ

قدرتمندترين ملك سيستان براي نيل به اين هدف لشكري را به سيستان ) ق٤٩٩ -٥٥٩(دوم  نصر

. متأسفانه ما از اهداف اين لشكركشي و سرانجام آن هيچ اطالعي نداريم ٢١.)ق٥٢٣( اعزام داشتند

آنان  .ي در سيستان بوده استتوان گفت كه هدف اسماعيليان در اين زمان حذف رقباي مذهب مي

 كه در ،الدين ابوالفضل نصر دوم كه در برابر رقيب قدرتمندي چون ملك تاج دانستند خوبي مي هب

اسماعيليان قهستان كه به دنبال .  شانسي براي پيشروي در سيستان ندارند، آفاق بودةشجاعت شهر

ا هيچ اطالعي از اقدامات آنان  بودند و ميافته حالت تدافعي ق٥٥٩اعالن قيامت حسن دوم در 

 قرن ششم با تالش براي نفوذ در سيستان مجدداً اقدامات تهاجمي خود را ةنداريم، در آخرين ده

دنبال  بود كه به) ق٥٦٤ -٦١٢(الدين حرب   حاكم سيستان ملك تاج،در اين زمان. آغاز نمودند

دست گرفته  هدرت را بق) ق٥٥٩ -٥٦٤(الدين محمد  كودتاي خونيني عليه عمويش ملك شمس

 كه ناشي ،وجود آمده در خراسان هدليل خالء سياسي ب الدين حرب در اوايل حكومتش به تاج. بود
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ترين مشكلي كه ملك  مهم. داشت استقالل ،از مرگ سلطان سنجر و تاخت و تازهاي غزان بود

 بار ديگر در محرم  وق٥٦٤بار در  آنان يك. رو شد تهاجمات غزان بود هالدين حرب با آن روب تاج

  ٢٢. سيستان را مورد هجوم قرار دادند، اما كاري از پيش نبردندق٥٧٤

 حكومت ملك ة در دور قمري الدين حرب با قدرت يافتن غوريان در اواخر قرن ششم تاج  

الدين يا   و شهاب) ق٥٥٨ -٥٩٩(الدين محمد  الدين محمد بن سام غوري معروف به غياث شمس

 ،چنين شرايطي در ٢٣.نام آنان نمود ه سيستان را بةبالفاصله خطب) ق٥٩٩ -٦٠٢(معزالدين محمد 

آنان در روز چهارشنبه اول رجب  .اسماعيليان قهستان كه كامالً مستقل بودند بر فعاليتشان افزودند

 حمله ، كه محل دقيق آن مشخص نيست،»حورق«نام   به يكي از روستاهاي سيستان بهق٥٩٠

 آنان در اين ،به احتمال ٢٤.نام اديب ابوجعفر را به قتل رساندند هان آن ناحيه ببردند و يكي از بزرگ

در . رساندند كردند، به قتل مي  ميضمقطع افرادي را كه مردم را به مخالفت با اسماعيليان تحري

اما . الدين حرب در پانزدهم رجب سپاهي را به قهستان گسيل داشت پاسخ به اين اقدام بود كه تاج

 ماه رجب در آن ناحيه صورت گرفت شكست خورد ٢٢سپاه در نبردي كه در روز چهارشنبه اين 

دنبال اين موفقيتها بود كه اسماعيليان لشكر ديگري را در سال بعد به  به ٢٥.و به سيستان بازگشت

 دو تن از ،اين سپاه پس از حمله به يكي از روستاهاي سيستان و فتح آن. سيستان اعزام داشتند

 ق٥٩١االخر  نام قاضي طاهر و قاضي مسعود را در روز چهارشنبه پنجم جمادي ه آن ناحيه بقضات

   ٢٦.با خود به قهستان برد

اي  گونه به. حمالت اسماعيليان قهستان به سيستان خصومت ميان دو طرف را دائمي نمود  

الملك  ظامدليل ترور وزيرش ن به) ق٥٦٧ -٥٩٦(كه پنج سال بعد هنگامي كه تكش خوارزمشاه 

 ترشيز فرستاد، سيستانيها به رهبري ناصرالدين ةمسعودبن علي، پسرش محمد را به قهستان و ناحي

 خوارزمشاهيان، غوريان و ،در اين زمان. الدين حرب به آنان پيوستند عثمان پسر وليعهد ملك تاج

ه بودند از ميان سيستانيها تصميم گرفتند با حركتي هماهنگ اسماعيليان را كه بسيار خطرناك شد

 ةعوفي از يك حمل ٢٧.بردارند، اما با مرگ تكش و بازگشت سلطان محمد اين عمليات ناتمام ماند

الدين حرب به ترشيز و فتح آن ناحيه و كشتن تعداد زيادي از اسماعيليان خبر  عثمان بن تاج

عوفي همچنين به  ٢٨.دهد دهد، اما متأسفانه وي هيچ اطالعي از تاريخ اين لشكركشي به ما نمي مي
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  الدين بهرام شاه سيستاني  در مدح ملك يمين، صاحب نصاب،اشتباه شعري را كه ابونصر فراهي

اش بر اسماعيليان سروده است، به اين پيروزي ناصرالدين عثمان  دليل پيروزي به) ق٦١٢ -٦١٨(

د كه او نيز از همان توان احتمال دا با توجه به اين اشتباه عوفي مي ٢٩.كند در ترشيز مربوط مي

درگيري اين . نتيجه پايان يافته سخن گفته است  كه بيق٥٩٦لشكركشي متحدان به ترشيز در 

اسماعيليان كه با . الدين حرب بود  ملك تاجةآخرين درگيري ميان سيستانيها و اسماعيليان در دور

اين دشمن . ش كردندرو شده بودند موقتاً تحرك در مرزهاي سيستان را فرامو هدشمني جديد روب

جديد غوريان بودند كه پس از حمله به متصرفات خوارزمشاهيان در خراسان درصدد تسلط بر 

 حمالتي را به قهستان تدارك ديدند و به ق٥٩٧ -٦٠٠آنان ميان سالهاي . قهستان نيز برآمدند

  ٣٠.ندموفق نشدتصرف آن ناحيه  موفقيتهايي نيز دست يافتند، اما به

  

  تقابل ملوك سيستان العمل م عكس

 و كاهش توان نظامي غوريان و سرانجام ق٦٠٢الدين محمد غوري در   اگرچه با كشته شدن شهاب

ميان  براي اسماعيليان ازرا اين سلسله   خطرق٦١٢ن اين سلسله در بردبا از بين خوارزمشاهيان، 

 الدين بهرامشاه  مينملك ي.  با تحركات نظامي ملوك سيستان مواجه شدندخيلي زود، آنان بردند

. درگذشت پدرش به قدرت رسيد، چون پدر مطيع خوارزمشاهيان بود كه پس از) ق٦١٢ -٦١٨(

 ٣١.شد درصدد افزايش قلمروش برآمدمنجر او پس از انجام اصالحاتي كه به تأمين امنيت داخلي 

 ،و در عين حالتوانست در آن به اقدامات نظامي دست بزند  اي بود كه او مي قهستان تنها ناحيه

اقداماتي كه حتي لقب غازي را نيز براي او به . حساسيت خوارزمشاهيان را نيز تحريك نكند

.  صبغة مذهبي به خود گرفته بود،دهد كه برخوردها در اين زمان ارمغان آورد و اين خود نشان مي

ودي آنان انجام  ناببراي جوزجاني او دو مرتبه به غزو اسماعيليان رفت و تالش زيادي ةبه نوشت

 زيادي از ة ملك شاه حسين او در يكي از اين غزوات تا قاين پيشروي نمود و عدةبه نوشت ٣٢.داد

 راه ةبه نوشته همان منبع در بازگشت از اين لشكركشي بود كه در ميان. اسماعيليان را به قتل رساند

 اه حسين درست نيست چرااگرچه سخن اخير ملك ش ٣٣.آوردنداز پاي دراو را فدائيان اسماعيلي 

الدين   دانند، به احتمال دومين سفر جنگي ملك يمين كه ساير منابع محل قتل او را در زرنج مي
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 الزم براي سومين ة بهانيزود به. بهرامشاه عليه اسماعيليان مدتي قبل از قتلش صورت گرفته است

 شاهنشاهي ةان با تسلط بر قلع زيرا اسماعيلي؛لشكركشي ملك سيستان عليه اسماعيليان فراهم آمد

الدين بهرامشاه صورت گرفته است، از قدرت زيادي  كه به احتمال در اواخر كار ملك يمين

  .برخوردار شده بودند

 شاهنشاهي را كه ةحاكم سيستان در اواخر عمرش از اسماعيليان درخواست نمود تا قلع  

او همچنين اسماعيليان . ه بود، تخليه نماينداش عثمان بن ناصرالدين عثمان به آنان فروخت برادرزاده

سرعت نيروي نظامي به آنجا اعزام  ه كه در صورت خودداري از تحويل قلعه بكردرا تهديد 

، بلكه براي جلوگيري از را نپذيرفتندتنها خواستهاي حاكم سيستان  اسماعيليان نه. خواهد داشت

 ق٦١٨الثاني  اينان در روز جمعه پنجم ربيع. ي را مأمور قتلش نمودندي احتمالي وي چهار فداةحمل

اجان زرنج به سررفت در بازار   نماز به مسجد ميةالدين بهرامشاه را زماني كه براي اقام ملك يمين

 ابيات زير را درباب ، كه معاصر با بهرامشاه بوده است،ابونصر فراهي ٣٤. وگريختندندرساند  قتل

  :روده استفتوحات او در نبرد با اسماعيليان س

  نژاد است ارك رخ و شاه فرخــــمب    يــايون و فرخنده بر اهل گيتـهم

  ن انصاف و داد استـجهان پر زآئي    ر يسارشـــن و ز يســزيمن يمي

  داد استــه هنوز اول بامـــخجست    تــه نيمروزي و در روز ملكــش

  روان محمد از اين حرب شاد است    از اين حرب كاندر قهستان نمودي

  اد استــزآب و زنار و زخاك و زب    راوتـبمان در جهان تا جهان را ط

  ٣٥اد استــچ بـي اگر هيــــثناء فراه    روـــر ياد خسـاند فراموش بــــنم

  

  آخرين برخوردها

عرض  كه در وجود آمد مرج در سيستان به اي از هرج و الدين بهرامشاه دوره با قتل ملك يمين

خورد  زد و كم هفت تن به قدرت رسيدند كه دائماً با هم در دست ق٦١٨ -٦٢٢چهار سال 

 به سيستان و قتل عام مردم زرنج بر وخامت ق٦١٩ ةذيقعد  مغوالن درة حمل،آن بر عالوه. بودند

الدين  عوامل باعث تضعيف ملوك سيستان و غصب قدرت آنان توسط تاجاين . اوضاع افزود
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هاي  بندي ه به حمايت يكي از مدعيان وارد دستهگرديد ك) ق٦٢٢ -٦٣٢( ينالتكين خوارزمشاهي

  ٣٦.سياسي موجود در سيستان شده بود

او در .  نفوذش برآمدة دامنةدست گرفتن قدرت درصدد توسع هالدين ينالتكين پس از ب تاج  

فراه قاضي منهاج سراج جوزجاني را ) داور( داوري ةاو در قلع. دشنخستين گام متوجه فراه 

غور براي ايجاد ) خيسار(  خايسارةالدين غوري حاكم قلع  طرف ملك ركنكه ازمالقات كرد 

 ةت و عهدنامفجوزجاني در مأموريتش توفيق يا). ق٦٢٢(مودت به رسالت به نزدش آمده بود 

ينالتكين كه پس از عقد اين قرارداد ترسي از جانب غوريان . دشصلحي ميان طرفين منعقد 

اما در نبردي كه . اهي را از اسماعيليان قهستان بازپس گيرد شاهنشةنداشت، درصدد برآمد تا قلع

  ٣٧.ناچار به سيستان عقب نشست هدر آن ناحيه ميان طرفين صورت گرفت شكست خورد و ب

ينالتكين پس از بازگشت به سيستان، خوارج را كه در غياب او سر به شورش برداشته   

به احتمال قصد وي از . سماعيليان برآمداو پس از آن درصدد مصالحه با ا. بودند، در هم شكست

اين كار ايجاد آرامش در مرزهاي شمالي بود تا پس از آن بتواند براحتي بر مشكالت داخلي غلبه 

بايد توجه داشت كه اسماعيليان قهستان كه از موج نخست حمالت مغوالن در امان مانده . نمايد

 براي ،بنابراين.  و در اوج قدرت بودندگذراندند  عصر طاليي خود را مي،بودند در اين زمان

در اين  اما. شودسوي جنوب  ينالتكين حياتي بود تا با انعقاد قرارداد صلحي مانع از پيشروي آنان به

. دليل ترس از اسماعيليان از رفتن به سفارت واهمه داشتند زمان بزرگان دربار ينالتكين به

 كه قصد عزيمت به هند را داشت، براي ،جانيوشبختانه در همين زمان قاضي منهاج سراج جوزخ

محض اطالع از ورود وي برخي از بزرگان  ينالتكين به.  فراه آمده بودةخريد ابريشم به ناحي

ينالتكين سپس به جوزجاني . سيستان را به دنبالش فرستاد و او را به سيستان دعوت نمود

صلحي منعقد   قرارداد،سماعيليان رهبر ا،الدين حسن محتشم شمس مأموريت داد تا ميان او و

  ٣٨.نمايد

الدين   دستور به قهستان رفت، اما در آنجا دريافت كه محتشم شمسبراساس اينجوزجاني   

دنبال  هداد كه اسماعيليان ب اين واقعيت نشان مي. اند و لشكريان اسماعيلي در پاي شهر نيه اردو زده

 ،فزايش قلمرو خود برآمده و در نخستين گامشكستي كه بر ينالتكين وارد كرده بودند درصدد ا
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ناچار به نيه بازگشته بود، موفق شد تا قرارداد  هجوزجاني كه ب. شهر نيه را هدف قرار داده بودند

الدين  اما پس از آنكه جوزجاني به سيستان بازگشت، ملك تاج. صلحي با اسماعيليان منعقد سازد

كرده و از شرايط قرارداد صلح كه احتماالً به ضرر وي  كه گويا بر مشكالت داخلي غلبه ،ينالتكين

 و اعالن جنگ رودالدين  بوده است ناراضي بود، از او خواست تا مجدداً به دربار محتشم شمس

 ة ينالتكين او را در قلع،اما جوزجاني از پذيرش اين مأموريت سر باز زد و به همين دليل. نمايد

الدين  اي كه ركن دليل نامهه  روز ب٤٣اني سرانجام پس از جوزج. سيستان زنداني نمود ٣٩اسپهبد

  ٤٠. براي ينالتكين نوشته و آزادي او را خواستار شده بود، آزاد گرديد، حاكم غور،خيسار

الدين  گويا ينالتكين به دنبال خودداري جوزجاني از رفتن به سفارت به دربار محتشم شمس  

. شنويم ا از آن پس هيچ خبري از برخورد ميان طرفين نميزيرا م؛ قرارداد صلح وفادار مانداين به 

دنبال انعقاد قرارداد صلح با  ينالتكين اگرچه به. كشيدحكومت طرفين چندان طول ناين، با وجود 

 مورد هجوم ق٦٣٠اسماعيليان موفق شد تا فتوحاتي در مناطق فراه، غور و گرمسير انجام دهد، در 

  ٤١.آوردنداز پاي دراو را ال مقاومت آنان مغوالن قرار گرفت و پس از دو س

 كه از آسيب حمالت آنان ،دنبال موج نخست حمالت مغوالن، اسماعيليان قهستان اگرچه به  

  زيرا منگوقاآن ؛ وارد عهد طاليي خود شدند، اين وضع چندان ادامه نيافتد،مانده بودن دور به

بردن ساير كانونهاي مقاومت در دست گرفتن قدرت درصدد از بين  هپس از ب) ق٦٤٩ -٦٥٨(

سوي ايران، يكي از  قبل از حركت هوالكو به. كار كرد ايران برآمد و برادرش هوالكو را مأمور اين

 از ق٦٥١اوايل محرم  در او. عنوان مقدمه به ايران فرستاده شد بوقانويين بهدنام كي سرداران مغول به

 تاز در آن منطقه و تصرف چند ناحيه د و پس از تاخت وشجيحون گذشت و متوجه قهستان 

 به ق٦٥١االول  او اندكي بعد از آنجا به قهستان بازگشت و در دهم جمادي .شد ٤٢متوجه گردكوه

  ٤٣.گرديدموفق تصرف شهرهاي تون و ترشيز 

 از جيحون گذشت، زمستان را در ق٦٥٣الحجه  هوالكوخان نيز پس از آنكه در اول ذي  

قبل از حركت . دشپس به عزم سركوب اسماعيليان متوجه قهستان و س سر برد به ٤٤شپورقان

الدين كرت به نزد   به تشويق ملك شمس، رئيس اسماعيليان قهستان،الدين هوالكو، محتشم شمس

هوالكو  ٤٥.وي آمد و اظهار فرمانبرداري كرد و از جانب هوالكو به حكومت تون منصوب گرديد
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 فتح نهايي ايران، اسماعيليان را نابود براي اولين گام، در پس از ورود به خراسان تصميم داشت تا

اما در حدود زاوه و خواف بيمار شد .  متوجه قهستان شدق٦٥٤االول  به همين دليل در ربيع. سازد

ناچار دو تن از امرايش به نامهاي كوكا  هاو از آنجا ب. ناچار از عزيمت به آنجا خودداري كرد هو ب

 اسماعيليان مقاومت چنداني از خود ،بار اين. ين را به اين مأموريت فرستادبوقانوييدايلكاي و ك

تصرف خويش  نشان ندادند و امراي مغول موفق شدند تا در عرض يك هفته تمامي قهستان را به

اما سرانجام سقوط كرد . مدت يك هفته در مقابل مغوالن مقاومت نموده تنها شهر تون ب. درآورند

وران و   افراد باالي دوازده سال به استثناي پيشهة مقاومت صورت گرفته همو مغوالن به تالفي

از اينكه آيا مغوالن در ساير مناطق قهستان نيز به چنين جناياتي  ٤٦.زنان جوان را به قتل رساندند

 مرعشي مغوالن براي اطمينان از اينكه ةبه نوشت. دست زدند يا نه اطالعي در دست نداريم

آينده هيچ تحركي عليه آنان نخواهند داشت، به انتقال تعداد زيادي از آنان به اسماعيليان در 

  ٤٧.خراسان دست زدند

نام اوتاكوجينا بر  هطور كامل تابع مغوالن بود و يكي از امراي مغول ب  قهستان به، از اين پس  

تاكوجينا نيز عام اسماعيليان گرفتند به او پس از آنكه مغوالن تصميم به قتل. آنجا نظارت داشت

 اجراي براي مغول ةاين فرماند). ق٦٥٥( دستور داده شد تا به نابودي اسماعيليان قهستان بپردازد

خواند و پس  اين فرمان اسماعيليان را به اين بهانه كه قصد دارد از ميانشان سپاهي فراهم آورد، فرا

  ٤٨.عام آنان داد ل تن از آنان گرد آمدند، دستور به قتدوازده هزاراز آنكه در حدود 

 در آن اياالت خيلي زودملوك نصري سيستان  با وجود از بين رفتن اسماعيليان قهستان و  

 ةحكومتها هريك درصدد افزايش دامناين حكومتهاي محلي جديدي ظهور نمودند كه چون 

د قلمرو خويش به ضرر ديگري بود و اين امر سبب شد تا نبردهاي متعددي ميان طرفين اتفاق افت

  ٤٩.كه قواي هر دو را به تحليل برد

  

  نتيجه

يابي اسماعيليان قهستان مقارن با آغاز اختالفات داخلي در مركز قلمرو سلجوقيان و  قدرت

اين وضع سبب شد تا اسماعيليان امكان يابند در بخشهاي . نين در ميان ملوك سيستان بودچهم



 

  

443   اسماعيليان قهستان در برخورد با ملوك سيستان

  

ن خراسان پس از تشكيل قدرت اگرچه سلجوقيا. جنوبي قهستان قدرتشان را تثبيت كنند

تالش .  موثر عليه آنان شدياقدام اختالفات داخلي مانع از عمل نشان دادندال  اسماعيليان عكس

اسماعيليان براي تسلط بر بخشهاي تحت كنترل ملوك سيستان در جنوب خراسان به آغاز 

ط مستقيم بر منطقة اسماعيليان در نخستين گام درصدد تسل. گرديدمنجر ها ميان طرفين  درگيري

نيه برآمدند اما ملوك سيستان در آغاز به اين دليل كه اسماعيليان مجبور بودند تا از متصرفات خود 

اين امر . داشتندبراي حفظ اين ناحيه را در برابر سلجوقيان و غوريان محافظت نمايند توانايي الزم 

 آنان در ابتدا به ترور مخالفان در .دهندتغيير در قبال سيستان را اسماعيليان سياستشان  سبب شد تا

 كه در شمال نيه قرار ،مناطق شمالي سيستان پرداختند و سرانجام با خريدن قلعة شاهنشاهي

 برخوردها شد تااين امر سبب . دست آوردند ه پايگاه مناسبي براي نفوذ بيشتر در سيستان ب،داشت

دنبال  به. ي صبغة مذهبي نيز به خود گرفتحت  وافزايش يابدميان طرفين در دهة دوم قرن هفتم 

 درگيري ميان ، كه بر اثر اختالفات داخلي و حملة مغوالن صورت گرفت،سقوط ملوك نصري

اگرچه اين اسماعيليان بودند كه .  و اسماعيليان ادامه يافت، حاكم جديد سيستان،الدين ينالتكين تاج

مايند اختالف ميان طرفين منجر به تضعيف توانستند حضورشان را در مناطق اطراف نيه تحميل ن

  .درنهايت سقوط آنان توسط مغوالن گرديد هر دو گروه و

  

  ها نوشت  پي
 والديميرونا ؛۱۵ ص ،۱۳۶۶ ،البرزتهران،  فصلي از جامع التواريخ، حسن صباح و جانشينان او، ، محمد،دبيرسياقي. ۱

  .۹۳ص ، ۱۳۷۱اشاره، ، تهران،  فريدون منزوية، ترجمتاريخ اسماعيليان در ايران ،استرويوالود ميالد
 به ق۴۸۶حسين قايني از اين پس به مدت دو سال رياست اسماعيليان قهستان را بر عهده داشت تا آنكه در . ۲

 به تصحيح محمد ،تاريخ جهانگشايجويني، محمد  ،دست احمد دنباوندي به قتل رسيد تحريك زيد حسني و به
  .۲۰۹ -۲۱۰ ص ،۳ لد ج،۱۳۷۵ب، دنياي كتاتهران، قزويني، 

، هاجسن. س. ك؛ ۱۹۵ -۱۹۶ ص ،۱۳۶۲توس، تهران، اي،   فريدون بدرهة ترجم،تاريخ اسماعيليان ، برنارد،لوئيس. ۳
تاريخ دفتري، فرهاد ؛ ۱۵۸ -۱۵۹ ص ،۱۳۴۶كتابفروشي خيام،  تبريز، -تهراناي،   فريدون بدرهة، ترجم اسماعيليهةفرق

، به كوشش تاريخ بناكتي ،؛ بناكتي۳۸۸ -۳۸۹، ص ۱۳۷۶فرزان، تهران، اي،   فريدون بدرهةم، ترجعقايد اسماعيليه و
  .۲۰۰ ص ،۳ لد ج، تاريخ جهانگشاي،جوينيمحمد ؛ ۲۴۲ ص ،۱۳۴۸ انجمن آثار ملي، ، تهران،جعفر شعار

  .۳۶۴ -۳۸۶، ص ۱۳۱۴خاور، تهران، ، به كوشش ملك الشعراء بهار، تاريخ سيستان. ۴
  .۳۸۶، ص همان. ۵
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 ة، ترجمجغرافياي تاريخي خالفت شرقيلسترنج، . لي جنوب طبس مسينان واقع بودايدهستان دره در شصت م. ۶
 ؛»حصار دره كه متصل سيستان است از مضاف مؤمناباد«؛ ۳۸۸ ص ،۱۳۶۷علمي و فرهنگي، ، تهران، محمود عرفان

  .۲۰۲ -۲۰۳ ص، ۳ لد ج، تاريخ جهانگشاي،جوينيمحمد : نك
،  اسماعيليهةفرق هاجسن، ؛۳۸۶، ص تاريخ سيستان ؛۲۰۲ -۲۰۳ ص،۳ لد ج،يتاريخ جهانگشا محمد،، جويني. ۷

  .۳۸۹، ص تاريخ و عقايد اسماعيليهدفتري، فرهاد  ،۱۹۷ -۱۹۸، ص تاريخ اسماعيليان برنارد لوئيس، ؛۱۵۹ -۱۶۰ص 
ن قيس آباد بخش خوسف شهرستان نام مختاران از دهستا هاما امروزه دهي ب.  دقيق اين منطقه مشخص نيستمحل. ۸

شوسف  - آسفالته بيرجندة كيلومتري باختر جاد۸۴ كيلومتري شمال باختري نهبندان و ۱۵۲بيرجند وجود دارد كه در 
 ، جغرافيايي ارتشة، بيرجند، ادار۷۶ جلد ،فرهنگ جغرافيايي آباديهاي كشور جمهوري اسالمي ايران. قرار دارد

  .۲۴۶ -۲۴۷، ص ۱۳۶۳
  .۳۸۸ سيستان، ص تاريخ. ۹

، استان نهم، ۹ لد، جفرهنگ جغرافيايي ايران. طبس مسينان از دهستانهاي بخش در ميان شهرستان بيرجند است. ۱۰
  .۲۵۸، ص ۱۳۲۹ جغرافيايي ستاد ارتش، اسفند ةخراسان، انتشارات داير

 به كوشش ،حدود العالم»  پوژكان شهركي است از حدود نيشابور با كشت و برز از وي كرباس خيزد =پوژگان«. ۱۱
  .۹۱ص ، ۱۳۶۲ ،طهوري، تهران، منوچهر ستوده

 ابوالقاسم حالت، شركت سهامي چاپ و انتشارات كتب ايران، ة، ترجمتاريخ بزرگ ايران و اسالم الكامل؛ابن اثير . ۱۲
؛ ۴۰۷ ص دفتري، همان،فرهاد ؛ ۲۰۴ همان، ص ،؛ برنارد لوئيس۱۸۲ همان، ص ،؛ هاجسن۲۹۸ ، ص۱۷ لدبي تا، ج

  ..۸۶، ص ۱۳۷۱ ،، دانشگاه فردوسي مشهددر و تراجم رجال قاينات و قهستانبهارستان، ، آيتيمحمد حسين 
فرهاد ؛ ۲۰۴؛ برنارد لوئيس، همان، ص ۱۸۲ -۱۸۳ ؛ هاجسن، همان، ص۳۵۲، ص ۱۷ لد همان، ج،ابن اثير. ۱۳

  .۴۰۷دفتري، همان، ص 
تاريخ . درياچه هامون و در نزديكي جوين قرار داشته استدرق يكي از روستاهاي سيستان كه در شمال . ۱۴

  .۳۷۶ -۳۸۹، ص سيستان
  .۳۸۹، ص تاريخ سيستان. ۱۵
؛ ۸۸، ص فصلي از جامع التواريخ ،؛ دبير سياقي۱۸۷ -۲۰۱، ص ۲۰ لد، ج۸۳ -۸۵ ، ص۱۹ لد، جهمان ،ابن اثير. ۱۶

  .۸۷، ص همان ،آيتيمحمد حسين 
  ..۸۹، ص بهارستان؛ آيتي، ۲۸۵ -۲۸۶، ص ۲۰ لد ج همان،ابن اثير،. ۱۷
ق كه معزول گرديد و به ۶۲۲در اين سال رئيس مظفرالدين به رياست اسماعيليان قهستان فرستاده شد و او تا . ۱۸

قاضي منهاج سراج : نك . محتشم شمس الدين اختيار به قدرت رسيد،پس از وي. داشتالموت رفت قدرت 
  .۱۸۳ -۱۸۴  صدوم، لد ج،۱۳۶۳دنياي كتاب، تهران، حي حبيبي، ، به تصحيح عبدالطبقات ناصري ،جوزجاني

  .۸۹ -۹۰، ص همان ،؛ آيتي۴۱ -۶۶، ص ۲۱ لد، جهمان ،ابن اثير. ۱۹
  .۲۲۲ -۲۳۹ ص ،۳ لد جهمان، ،؛ جويني۹۰ همان، ص ،؛ آيتي۲۰۱، ص ۲۱ لد، جهمان ،ابن اثير. ۲۰
  .۳۹۱ص  ،تاريخ سيستان. ۲۱
؛ مير خواند، ۳۹۱ -۳۹۲، ص تاريخ سيستان؛ ۲۷۸ -۲۷۹ اول، ص لد جمان،ه ،جوزجانيقاضي منهاج سراج . ۲۲
، به حبيب السير؛ خواند مير، ۶۵۷، ص ۴ لد ج،۱۳۲۹خان هدايت مركزي، تهران  ، به كوشش رضا قلي الصفاةضرو

احياء  ،؛ ملك شاه حسين سيستاني۶۲۷، ص جلد دوم، ۱۳۵۳ -۱۳۶۲خيام، ، تهران، سياقيرتصحيح محمد دبي
، ترجمه سيستاننيت، . پي. جي؛ ۷۵، ص ۱۳۴۴،  بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران،، به كوشش منوچهر ستودهكالملو



 

  

445   اسماعيليان قهستان در برخورد با ملوك سيستان

  

تاريخ ؛ ۵۳، ص اول لد، ج۱۳۶۴ ، كل ارشاد اسالمي استان سيستان و بلوچستان، زاهدانةسيد احمد موسوي، ادار
 مركزي و مركز اسناد آستان قدس رضوي، به ة خطي، كتابخانة مؤلف ناشناخته، نسخ،انبياء و اوصياء و ملوك ايران

 مركزي و مركز اسناد آستان ة خطي، كتابخانة مؤلف ناشناخته، نسخ،تاريخ ملوك عجم؛ ۲۲ -۲۳ ص ،۴۱۷۸شمارة 
  .۱۳۰، ص ۴۰۸۵ ةقدس رضوي به شمار

، د دومجل همان، ،؛ خواند مير۶۳۹ -۶۵۷، ص ۴ لد؛ ميرخواند، همان، ج۲۷۹ اول، ص لد همان، ج،جوزجاني. ۲۳
 داوود ة، ترجمتاريخ دولت خوارزمشاهيانقفس اوغلي، ابراهيم ؛ ۵۳ -۵۴، ص لد اول؛ تيت، همان، ج۶۲۷ص 

، تهران، تاريخ سياسي و نظامي دودمان غوري ،روشن ضميرمهدي  ،۱۱۰، ص ۱۳۶۷گستره، تهران، اصفهانيان، 
  .۱۸۵، ص ۱۳۴۵ ،فغانستان، كابلانجمن تاريخ ا غوريانپژواك، اهللا  عتيق؛ ۸۴ ، ص۲۵۳۷دانشگاه ملي، 

  .۳۲۹، ص تاريخ سيستان. ۲۴
  .۳۹۲ همان، ص ،همانجا؛ هاجسن. ۲۵
  .۳۹۲، ص تاريخ سيستان. ۲۶
اهللا  ؛ رشيدالدين فضل۴۲ -۴۷  صلد دوم، ج، همان،؛ جويني۲۳۸ ص همان، ،؛ بناكتي۳۹۲تاريخ سيستان، ص . ۲۷

 ص ، جلد اول،۱۳۷۳ ،البرزتهران،  ،ن و مصطفي موسوي به تصحيح و تحشية محمد روش،جامع التواريخ ،همداني
۴۰۳- ۴۰۲.  

  .۵۰، ص ۱۳۳۵اتحاد، تهران،  ،، به كوشش سعيد نفيسيلباب االلباب ،عوفي. ۲۸
  .همان. ۲۹
؛ ۴۹، ص لد دوم ج، همان،؛ جويني۱۵ -۱۶، ص ۲۵لد ، ج۲۵۰ -۲۵۲، ص ۲۴ لد همان، ج،ابن اثير. ۳۰

  .۴۰۴ -۴۰۵ ص لد اول، جهمان، ،لدين فضل اهللا؛ رشيدا۹۰، ص همانآيتي، محمدحسين 
 -۶۵۸، ص ۴ لد، جهمان؛ ميرخواند، ۲۸۱ -۲۸۲، ص لد اول همان، ج،؛ جوزجاني۳۹۳تاريخ سيستان، ص . ۳۱

  .۶۲۷، ص دوم لد، جهمان؛ خواند مير، ۶۵۷
، ص دوم لد، جهمان؛ خواند مير، ۶۵۸، ص ۴ لد، جهمان؛ ميرخواند، ۲۸۲، ص جلد اولجوزجاني، همان، . ۳۲

  .۱۳۰، ص تاريخ ملوك عجم؛ ۶۲۷
  .۱۳۰؛ تاريخ ملوك عجم، ص ۲۳؛ تاريخ انبياء و اوصياء و ملوك ايران، ص ۷۵ همان، ص ،ملك شاه حسين. ۳۳
 ،؛ ميرخواند۷۵؛ ملك شاه حسين، همان، ص ۳۹۳، ص تاريخ سيستان؛ ۲۸۲، ص جلد اول همان، ،جوزجاني. ۳۴

، ص همان؛ والديميرونا استرويوالود ميالد، ۶۲۷ -۶۲۸، ص جلد دوم، انهم؛ خواند مير، ۶۵۸، ص ۴ لد، جهمان
  .۲۳، ص تاريخ انبياء و اوصياء و ملوك ايران؛ ۴۷۱دفتري، همان، ص فرهاد ؛ ۴۴۷ همان، ص ،؛ هاجسن۲۶۸

 ،۴ لد؛ ميرخواند، همان، ج۲۳ص  ،و ملوك ايران تاريخ انبياء و اوصياء؛ ۲۸۲، ص جلد اول همان، ،جوزجاني. ۳۵
  .اند  اين قطعه را با اختالفاتي آورده۶۲۸، ص لد دومخواند مير، همان، ج؛ ۶۵۸ص 

؛ ۱۲۶ -۱۳۰، ص لد دوم، ج۲۸۲ -۲۸۵، ص لد اول همان، ج،؛ جوزجاني۳۹۳ -۳۹۵، ص تاريخ سيستان. ۳۶
 ؛۷۶، ص همان؛ ملك شاه حسين، ۶۲۸، ص جلد دوم؛ خواند مير، همان، ۶۵۸ -۶۶۰، ص ۴ لدميرخواند، همان، ج

  .۱۳۰، ص تاريخ ملوك عجم، ۲۳، ص تاريخ انبياء و اوصياء و ملوك ايران
  .۴۷۲دفتري، همان، ص فرهاد ؛ ۳۹۵، ص تاريخ سيستان؛ ۲۸۵، ص جلد اول ، همان،جوزجاني. ۳۷
  .هماندفتري، فرهاد ؛ ۱۸۴، ص جلد دوم، ۲۸۵، ص لد اول همان، ج،جوزجاني. ۳۸
 كيلومتري شمال زرنج در هشتاد يا هفتاددر شمال درياچه هامون در ) د دژاصفهبد، سفيد كوه، سپي( اسپهبد ةقلع. ۳۹

جلد ، سيستانسيستاني، محمد اعظم  : نك معروف است»الش« ةساحل راست رود فراه قرار دارد و امروزه به قلع
  .۳۲۳، ص ۱۳۶۶مركز علوم اجتماعي، كابل، ، آكادمي علوم جمهوري افغانستان، دوم
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