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 چکیده 

ای فالت شرق ایران یکی از کهن ترین تمدن ه استان ایران زمین ، محل رشد ونموپهناورترین بعنوان  سیستان وبلوچستان  

حدود متون تاریخی وادبی در مورد آن به م متاسفانه  که استدیرینه ای زمین میباشد این کهن دیاردارای فرهنگ وتاریخ 

چنان که در شان این دیار ن تاریخ ایران دارد آدن ومده وشرح رویدادهای تاریخی آن که از قضا تاثیر شگرفی بر تمنگارش درآ

ثار ر تاریخی را بیان نموده اند وبا آومحققینی که با تمام توان بخش هایی از این سی نگردیده است ومحدود مورخین باشد بیان

ه اند وباش داشت ارزشمند خود پرده از حقایق بیشماری برداشته که چراغ راهی بوده برای مردمانی که در این سرزمین بود

شاهزاده ای جنگاور که طبعی لطیف وقلمی توانمند در بیان احساسات وشرح رویدادهای است ملک شاه حسین سیستانی 

 به مردم رخ بزرگ وار ایرانی استومتاسفانه آن طور که باید وشایسته این نویسنده وم تاریخی موطن خود داشته است لیکن

این بزرگوار براساس  زندگید گوشه هایی ازیگردت وی آشنایی ندارند در این مقال سعی وعموما با اقداما معرفی نگردیده

وبخش هایی از حوادث مرتبط با وی وآثار ایشان معرفی به تفسیر ارائه گردد  خانه ای ومصاحبه با اهل نظر کتاب ت تحقیقا 

مشخص گردید ملک شاه حسین سیستانی به جرات یکی از مورخان بزرگ سیستان وایران بوده است که  همین اساس برگردد

نه تنها با اثار ارزشمند خود تاریخ این سرزمین را بیان نموده بلکه در کتب خود مباحث مختلفی از جمله مردم شناسی 

گ وادب وتاریخ لهای بعدی تاکنون وبعدها بر فرهنر سانقش بسیاری در دوره خود ودحق  جغرافیا مشاهیر و..را نیز معرفی وبه

 ایران وسیستان وبلوچستان دارد

 :سیستان وبلوچستان ،تاریخ ،ملک شاه حسین سیستانی ،آثار کلمه های کلیدی

 : مسئله بیان

 . شود می نامیده «شهری جامعه» که است بزرگی بسیار خانواده سرگذشت بشر تاریخ

 و اند کرده می زندگی گوناگونی رسوم و آداب و عقاید با مختلف های دوران در که شویم می آشنا مردمی زندگی با تاریخ در ما

 . اند گذاشته باقی ویرانی و آبادانی ، بدی و خوبی از یادگارهایی هرکدام

 . است ها آن به مربوط چیزهای دیگر و اعتقادات حکومت، زندگی، چگونگی شرح و گذشته های انسان سرگذشت تاریخ

 که را کسانی سخن و ببینیم اند، رفته جهان این از که را مردمی کارهای تا گرداند می باز گذشته به را ما تاریخ ی مطالعه

 . بیاموزیم عبرت درس ها آن از و بشنویم اند، خاموش امروز



. دریابیم را هنرمندان و دانشمندان نظیر بزرگ زنان و مردان سعادت و پیشرفت های علت توانیم می تاریخ مطالعه با چنین هم

 گناه و فساد ، تفرقه که زمانی مگر و خورند نمی شکست مردمی گاه هیچ که یابیم می در گذشته مردمان زندگی ی مطالعه با

 بدی از یکدیگر منع و خوبی به یکدیگر تشویق از مردم که آن مگر شود نمی مسلط مردم بر طالعی هیچ. یابد رواج میانشان در

 خدا، به ایمان کوشش، و کار با مگر و رسد نمی رستگاری و سعادت به ای جامعه و فرد هیچ که یابیم می در و بردارند دست

 .  گذشت و ایثار

 ضرورت 

 دارد؟ اهمیت بیشتر چیزی چه تاریخ درمطالعه  

  بزرگ حوادث اساسی های علت یافتن-1

  گوناگون های پرسش برای کننده قانع های پاسخ کردن پیدا-2

 چگونه امروز دانش و علم است؟ افتاده اتفاق بزرگ و کوچک های جنگ چرا:  چون هایی سؤال برای پاسخ یافتن و تفکر-3

  است؟ گرفه شکل چگونه جامعه هر رسوم و آداب است؟ شده حاصل

 نام حفظ معنای به فقط تاریخ، ی مطالعه بنابراین. بیابیم آن در تفکر و تاریخ مطالعه با توانیم می را هایی پرسش چنین پاسخ

 .  نیست حوادث شرح و افراد

 کنند؟ می بررسی و مطالعه چگونه را تاریخ مورخان  

 گذشته زندگی درباره بسیاری های دانستنی به تاکنون کنند، می مطالعه انسان گذشته زندگی درباره که کسانی یعنی مورخان

 بیشتر انسانی ی جامعه تغییرات و اجتماعی زندگی وضع به باید تاریخ مطالعه در که اند فهمیده آنان. اند یافته دست انسان

 می ممکن را کنونی ی جامعه بیشتر و بهتر شناخت تاریخ، طول در انسان اجتماعی زندگی با آشنایی زیرا. باشند داشته توجه

 .  سازد

 در قرآن آیات سوم یک که طوری به. شد واقف تاریخ اهمیت به توان می دین بزرگان کالم و قرآن آیات به کلی نگاه یک با

 اصلی منشأ. است فرموده بیان را قصص این ها انسان گیری عبرت منظور به خداوند که است گذشته های امت سرگذشت مورد

 از که بود اسالم دین تاریخ، تدوین و پژوهش برای مورخان بخش الهام عامل ترین نیرومند و اسالمی نگاری تاریخ حقیقی و

 [1.]است برخوردار تاریخی نیرومند شعور

  حقانی موسی - نجفی موسی:  نویسنده

  اول فصل

  صفویه تا گذشته از ایران تاریخ بر ای مقدمه

  «بین المکذ به عاق کان کیف فانظروا االرض ی ف فسیروا سنن کم قبل ن م خلت قد»

 چگونه کنندگان تکذیب فرجام که بنگرید و بگردید زمین در پس. است شده سپری] و بوده[ هایی سنت شما از پیش قطعاً

 . است بوده

 « 131 آیه عمران، آل سوره کریم، قرآن»



 می دست ما به که احساسی نخستین یا رسد می ذهنمان به که چیزی اولین خوانیم، می یا شنویم می را تاریخ واژه وقتی

 که این یا و افتد می یادمان به کودکی دوران آوریم؟ می یاد به را خود گذشته نسل تاریخ، واژه شنیدن با آیا چیست؟ دهد،

 چهره بناها، تاریخی، آثار یاد به است ممکن البته کنیم؟ می مرور خود ذهن در ایم دیده تاکنون که را ای تاریخی های فیلم

 ارتباطی چه ما آینده و حال با و شود می ختم کجا به و آغاز کجا از گذشته حال هر در. بیفتیم نیز. . . و ها موزه تاریخی، های

 آینده و حال باشد، بیشتر گذشته از ما شناخت و آشنایی هرچه که معتقدند متمدن های ملت و بزرگان همه علت چه به دارد؟

 اشاره مقدماتی بحث چند به خالصه طور به مذکور های پرسش شدن تر روشن برای بود؟ خواهد تر امیدبخش و تر روشن هم

 یعنی پدیده، هر گذشته مورد در توانیم می ما. گویند می پدیده آن تاریخ را پدیده هر گذشته کلی، تعریف یک در. کنیم می

 چنین. کنیم تحقیق و جو و جست آن، سرنوشت و سرانجام و تحول و تغییر چگونگی ونمو، رشد نحوه پیدایش، کیفیت

 تاریخ ها، ملت تاریخ ریاضی، تاریخ فلسفه، تاریخ علم، ازتاریخ توان می ترتیب، بدین. گویند می تاریخی پژوهش را پژوهشی

 حسّاسیت و اهمیت بشری جوامع تاریخ و ها انسان سرنوشت بشری، حیات تاریخ در پژوهش. گفت سخن. . . و ها جنگ

 فقط نه تاریخ مطالعه هدف قرآنی، اندیشه در که بگوییم باید بدانیم قرآن نظر از را تاریخ ارزش بخواهیم اگر. دارد بسزایی

 تمدن عظمت و انحطاط علل و جوامع و ها ملت دگرگونی چگونگی تاریخی، های سنت از آگاهی بلکه گذشته وقایع دانستن

 االلباب ی الول عبره صصهم ق فی کان لقد: »خوانیم می زمینه همین در 111 آیه یوسف، مبارکه سوره در. است پیشین های

 می( ع)حسن امام به وصیتی در( ع)علی حضرت همچنین. « است عبرتی خردمندان برای آنان سرگذشت در راستی به -

 این از. کنم مطالعه نزدیک از را آنها حال و وضع که ام نبوده گذشته های امت با و دارم محدودی عمر من فرزندم،: »فرمایند

 جوامع آن همه با گویی که آنچنان. ام شده آنها خود از یکی مانند که آنجا تا ام؛ کرده فکر اخبارشان در و سیر آثارشان در رو،

 شود می آگاه مردم همان احوال از فقط کند، زندگی مردمی با ای جامعه در چون این؛ از باالتر نه،. ام کرده زندگی نزدیک از

 و کن مطالعه را تاریخ پس. است کرده زندگی آنها با و بوده ها جامعه همه با دنیا آخر تا دنیا اول از که هستم آدمی مثل ولی

 را آن دنیا، آخر تا اول از که باشی چشمی مانند تا کن فکر است، آمده پیش ها جامعه برای که تحوالتی و ها ملت اخبار در

 ( 31 نامه - البالغه نهج. « )است کرده مشاهده و مطالعه

 : از اند عبارت خالصه طور به آنها، ترین عمده که دارد فوایدی تاریخ مطالعه

. است حوادث و وقایع از آموزی عبرت آگاه، های انسان های ویژگی از یکی آینده راه چراغ عنوان به گذشته از آموزی عبرت 1.

 اجتماعی و فردی زندگی در توان می آنها ومشاهده مطالعه با که است رویدادهایی و حوادث از سرشار بشری جوامع تاریخ

 . گرفت عبرت و آموخت مفیدی های درس

 مردم توجهی بی. است قوم آن تاریخی ریشه کننده بیان و هویّت سازنده قوم، هر گذشته میراث گذشتگان میراث با آشنایی 2.

 را مشکالت حل در ملّی ناتوانی و دیگر ملل فرهنگ به شدن جذب هویتی، بی آن، گرفتن نادیده و خود میراث به سرزمین یک

 . داشت خواهد دنبال به

 در. است ها تمدن ظهور آیینه تاریخ، بشر زندگی بر حاکم سنن و قوانین به علم و جوامع انحطاط و عظمت علل شناخت 3.

 رسیده افتخار و عظمت به و کرده زندگی برآمده، هایی ملت و جوامع دیرباز، از که کرد مشاهده توان می آیینه این زالل صفحه

 این علل با را ما تاریخ، مطالعه. است مانده باقی آنها از پرافتخاری اثر و نام متعدد، دالیل به که اند آمده نیز هایی ملت و اند،

 . است بشر زندگی بر حاکم سنن و قوانین شناخت مقدمه آشنایی این نگاه یک در و سازد می آشنا انحطاطها و ها عظمت

 ملتی هر در عمومی روح های جلوه که آموزد می ما به نهایت در ملل و جوامع تاریخ با آشنایی ها ملت روح با آشنایی 4.

 گروهی در که همچنان داشته بیشتری بروز استیالطلبی برخی در و طلبی عدالت ها ملت از بعضی در مثال برای است، چگونه

 دین روح یا و هنر و ادب و شعر مانند روحی، های ظرافت و لطافت دیگر بعضی در و قدرت، و ثروت کسب ملل، از دیگر



 از برخی در که باشد داشته بیشتری جلوه خصلت چند ها، ملت از برخی در است ممکن. دارد بیشتری جلوه معنویت و خواهی

 . کند ظهور ها جنبه این از یکی ها دوره

 تاریخ برنده پیش عوامل با آشنایی 5.

 اگر و هستند؟ دخیل امر این در متعددی عوامل یا است عامل یک تاریخ طول در جوامع و ها ملت وتحول حرکت علت آیا

. . . و ها شخصیت نقش جغرافیا، صنعت، علم، هنر، اقتصاد، دین، است؟ چگونه یکدیگر بر عوامل این تأثیر است، متعدد عوامل

 از یک هر که است این تاریخ مطالعه فایده گذارد؟ می تأثیر تاریخ تحول بر چگونه دیگری، با ارتباط در یا تنهایی به یک هر

 . سازد می روشن مشخص طور به را اینها

 به کلی طور به توان می را ها نگرش این. دارد وجود تاریخ بهتر فهم برای مختلفی های نگرش تاریخ در ها بینش و ها گرایش

 . تاریخ فلسفه و تحلیلی نقلی،: کرد تقسیم نوع سه

 جزئیات بر تکیه با را واقعه یک کند می تالش و پردازد می تاریخی جزئی رویدادهای و وقایع ذکر به نگرش این نقلی نگرش 1.

 نگرش گونه هر پایه چون و دارد ای ویژه اهمیت تاریخی مدارك و اسناد شناخت نگرش، این در. دهد شرح رویدادها، و حوادث

 بسزایی نقش وقایع تحلیل در تاریخی اول درجه متن عنوان به مدارك و اسناد این شود، می ارزیابی دریچه این از تاریخ به

 و مکتوبات 3. باستانی، آثار 2. تاریخی، های لوح و ها کتیبه ها، نوشته سنگ 1: .از اند عبارت تاریخی مدارك و اسناد. دارند

 . اند شده منتقل سینه به سینه که معتبری های قول نقل 4. ها، نوشته دست

 و حوادث وقوع علل شناخت پی در تاریخی مدارك و اسناد بر تکیه با و نقلی تاریخ از استفاده با نگرش این تحلیلی نگرش 2.

 و علل بررسی مثالً، نماید؛ تحلیل و تجزیه را تاریخی وقایع جزئیات، از استفاده با کند می تالش و است تاریخی رخدادهای

 اسالمی انقالب وقوع های انگیزه و عوامل علل، بررسی یا ایران مردم نهضت علیه. ش1332 سال مرداد 22 کودتای وقوع عوامل

 . اسالمی جمهوری تأسیس و

 مرحله به ای مرحله از جوامع تحول آیا: است قبیل این از هایی پرسش به دادن پاسخ دنبال به نگرش این تاریخ فلسفه 3.

 حوادث آیا دهند؟ می رخ اتفاق و تصادف اثر بر تاریخی حوادث آیا متغیر؟ یا اند ثابت قوانین این است؟ قوانینی تابع دیگر

 . شود می داده پاسخ آنها به تاریخ فلسفه در که قبیل این از هایی سؤال و دارند؟ ارتباطی باهم تاریخی

 نظر از تاریخی های نوشته که بگوییم باید کنیم مرور را نگاری تاریخ های آفت بخواهیم اگر همچنین نگاری تاریخ های آفت

 می محسوب نگاری تاریخ های آفت از و کاهند می تاریخی متون اعتبار از که عواملی. نیستند سطح یک در ارزش و اعتبار

 : از اند عبارت شوند،

 بر تواند می مورخی هر های گرایش و ها بینش ها، سلیقه ها، عالقه رخدادها از بعضی تحلیل و ذکر در مورخ فردی تمایالت 1.

. نگرد می خود باورهای و تمایالت زوایای از را تاریخی وقایع مورخی هر دیگر، عبارت به بگذارد؛ اثر تاریخی وقایع از او تحلیل

 دو تمایالت این. نباشد امان در فردی، تمایالت دخالت خطر از هرگز تاریخی وقایع تحلیل که شود می باعث نگرش نوع این

 یا مورخ شده پذیرفته های ارزش و باورها اعتقادی، های سلیقه و ها عالقه به نوعی و مورخ شخصی مسائل به نوعی است؛ نوع

 آفت از را تاریخ که عواملی و عناصر از یکی. گردد برمی است، کرده نما و نشو آن در که سرزمینی و وخاك وطن به کلی عالقه

 ذکر در و شود قائل تفکیک دیگر عالیق و شخصی عالیق بین مورخ که است این دارد، می نگاه مصون نگاری تاریخ های

 . بپرهیزد شخصی های بغض و حب از امکان حد تا تاریخی رخدادهای



 اصیل غیر مدارك و منابع متون، به استناد نگاری، تاریخ های آفت دیگر از مخدوش و اصیل غیر منابع و متون به استناد 2.

 ملت هر تاریخ که هایی آفات از یکی رابطه همین در. نیستند موثق چندان منبع ذکر نظر از مدارك گونه این. است ومخدوش

 محک و اعتماد، قابل و اصیل منابع تنها عنوان به است، بومی غیر مدارك و منابع و متون به افراطی گرایش کند، می تهدید را

 خورد؛ می چشم به بسیار ایران معاصر نگاری تاریخ در مسئله این. داخلی منابع نادرستی یا درستی اثبات برای آنها قراردادن

 می دنبال را منافعی ایران در که - را دیگر کشورهای یا روسیه انگلیس، مأموران اظهارات مورخان، از بعضی مثالً که طوری به

 شدن قائل ارزش بدون و طرفه یک طور به و افراط به تاریخی، های حرکت و حوادث ها، شخصیت از بعضی مورد در - کردند

 . دهند می قرار خویش داوری مبنای منابع، سایر برای

 و ندادن تشخیص نگاری، تاریخ های آفت از دیگر یکی تاریخ در نگری سطحی و مهم وقایع بندی دسته و تشخیص عدم 3.

 واقعه یک مورخ، که شود می سبب ناآگاهی این. است درتاریخ فرعی و مهم غیر وقایع از مؤثر، و مهم وقایع نکردن بندی دسته

 عمیق فهم در مورخ ناتوانی دلیل به عمدتاً آفت این. آورد دست به غلطی نتایج و نکند تحلیل و تجزیه درست را تاریخی

 سطحی های داوری با تاریخی، جریانات سیر بر نداشتن اشراف دلیل به مورخ. کند می بروز تاریخی رخدادهای و حوادث

 و ها بینش این. کند می تحلیل هست، آنچه از تر مهم را تاریخی ای واقعه افتاده، پا پیش مسائل و شایعات از بعضی درمورد

 و ورودی مبادی در و بود خواهد مؤثر مورخ و محقق کار سطح در ضوابط، و اصول اساس بر ها، آفت همچنین و ها گرایش

 . گذارد می اثر تاریخی تحقیق محتوای و شکل در و شده ترکیب دیگر مسائل با کار حساس

 دیدگاهی با ای عده. دارد وجود مختلفی نظریات تاریخی ادوار بندی تقسیم مورد در تاریخی ادوار بندی تقسیم های مالك

 های دوره به را بشر تاریخ صنعت، و کشاورزی شکار، ادوات و فلز و سنگ بندی تقسیم اساس بر و ابزاری و مادی صرفاً

 تاریخی های دوره بندی تقسیم به توان می نیز دیگری های مالك با دیدگاه این بر عالوه البته. کنند می تقسیم مختلفی

 نگاری تاریخ سنت در. کرد اشاره الهی شرایع و انبیا ظهور اساس بر تاریخی ادوار بندی تقسیم به توان می مثال، برای پرداخت؛

 . دارد غلبه اول دیدگاه زمین، مغرب جدید های نگاری تاریخ در و دوم دیدگاه اسالمی،

 دوره چه به تر وبیش است شده شروع زمانی چه از معاصر تاریخ اینکه مورد در اما شود؟ می شروع زمانی چه از معاصر تاریخ

 معاصر تاریخ رامشمول طرف این به سده یک از بعضی و اخیر، دهه چند ای عده. ندارد وجود نظر اتفاق شود، می اطالق ای

 سه، در را معاصر تاریخ مبنای نیز دیگر ای عده. نمایند می معرفی معاصر تاریخ مبنای را قاجاریه ابتدای ای عده و دانند، می

 معاصر تاریخ مبنای تر بیش ترند، نزدیک ما به زمانی نظر از که وقایعی رسد می نظر به. کنند می جو و جست اخیر قرن چهار

 . گیرند می قرار

 

 : اول درس متن از هایی پرسش  

 بنویسید؟ را تاریخ مطالعه فواید از مورد سه – 1

 که را کسانی سخن و ببینیم را اند رفته جهان این از که مردمی کارهای تا گرداند می باز گذشته به را ما تاریخ مطالعه – الف

 . بیاموزیم عبرت درس ها آن از و بشنویم خاموشند امروز

 . بیابیم درس را هنرمندان و دانشمندان نظیر بزرگ زنان و مردان سعادت و پیشرفت های علت تاریخ ی مطالعه با - ب

 .  بیاموزیم عبرت درس ها آن از و شده آشنا اقوام و ها ملت پیروزی و شکست علل با تاریخ ی مطالعه با – ج

 



 

 

 

 

 

 مقدمه 

 دومین)) صفاری لیث عمروبن بازماندگان ازبه عبارتی  و یسیستان شاهزادگان یکی از معروف ترین  حسین شاه ملک

 در چنانکهآن او پدری نسب است ،(( (میالدی ۸11-21۸) کرد می حکومت ایران جنوب و شرق درکه  صفاری سلسله فرمانروای

 محمد الدین غیاث ملک بن حسین شاه ملک)": رسد می صفاری شاهان به ترتیب بدینمیکند اشاره  هم  الملوك احیاء کتاب

 مالک بن علی شاه بن مراد شاه بن علی شاه بن حاجی محمود شاه بن نصیرالدین شاه بن ابوسعید شاه بن محمود شاه بن

 حسین شاه ملک) (صفاری لیث بن عمرو بن ابولیث بن ابوجعفر بن شهریار بن خلف بن مسعود بن ابوالفتح محمد نصیرالدین

 بخت ملک... محمد میر بن محمد الدین غیاث امیر دختر سلطان مریم بی بی" حسین شاه ملک مادر( 21: 1344 کیانی،

 با دختر یکی از ومی آید  سیستانبه   ساکن بوده که بعدها قهستان در ابتدا افزون بخت ملک. است" اردشیر ملک بن افزون

 را الملوك احیاء کتاب حسین شاه ملک که هنگامی.  میشود میرعبداهلل وصاحب فرزندی به نامازدواج میکند سیستان میران

 (432: همان. )اند بوده باقی هنوز قهستان میران نهارجان، نوفرست قریة در نوشت، می

 ایست گسترده کوهستانی منطقه و شده واقع خراسان جنوب در ایران، فالت مرکز در که است سرزمینی نام( کهستان) قُهِسْتان

 سرزمین این. است گرفته می بر در را تایباد و گناباد خواف، حیدریه، تربت کاشمر، بیرجند، طبس، قاین، فردوس، شهرهای که

  .است شده خوانده( کوهستان) کهستان یعنی قهستان نام به بودنش کوهستانی دلیل به

 شرح تولد ونام گزاری 

 دختر سلطان مریم بی بیبا ،۸13 سال در کرد، می زندگی سیستان شهر در که حسین شاه ملک پدر  محمد الدین غیاث ملک

 حسین شاه ملک. ق.ه ۸12 سال شعبان چهاردهم در ،تا اینکهمیشودختر دصاحب دو و ( 112: همان) وصلت میکند غیاث امیر

 «حسین شــاه» شخود بــرادر یاد به را  شپسـراسم  تصمیم داشت محمد الدین غیاث ملک( 112: همان.)به دنیا می آید

ه ابتدا اسم ب را «میرزا» کلمة که ارتباط فامیلی با پدر ملک داشت حاکم وقت سیستان میــرزای صفوی الزمان بدیعولی  .بنامد

 و میرزا بهرام پسر ترین کوچک و سومینبدیع الزمان  )نامید  «حسین شاه میرزا» را حسین شاه ملک وفرندش اضافه کرد

 به 1551 سال در الزمان بدیع.گرفت قرار بانو مهین خود عمه سرپرستی تحت پدرش مرگ از بعد که بود خانم سلطان زینب

 این به پریخان البته. کرد ازدواج خانم پریخان طهماسب، شاه دوم دختر با سال همین در و شد انتخاب سیستان والی عنوان

 به بعدها که بود بیگم زیور نام به دختری ازدواج ثمره تنها و نشد خارج قزوین از هرگز بود پدر ٔ  عالقه مورد دختر که دلیل

 کشته قندهار در دوم اسماعیل شاه دستور به 1511 سال در الزمان بدیع. کرد ازدواج لر خان وردی شاه با عباس شاه فرمان

 این از که کسانی و معروف شد نام ه اینب کودکی دوران در حسین شاه ملک لذااحتماال عالقع زیادی به ملک داشت . .شد(

یاد  «حسین شاه ملک» نام به را او دیگران اما خطاب میکردند، نام همین به را او نیز جوانی ایام در بودند، مطلعامر

 (11۸:همان.)میکردند



 شاه ملک خود را امر این علت و انتخاب کرده بودرا  «حسین غالم» نام برای اوهم   حسین شاه ملک مادر سلطان مریم بی بی

 میان در هم مادر چون. دارد وجهی این و است «حسین غالم» گذاشته مادر که اصلی نام اما: »میکند بیان چنین حسین

 و خدا به. بود، شده مأیوس پسری تولد از و رسانیده هم به متعاقب، دختر دو و نیست ایشان جنس ابنای و بوده غریب ملوك

 بضاعت بی این.( ق.ه ۸12 سال شعبان چهاردهم) مذکور، تاریخ به. شود می متوسل حسین امام پاك روح و رسول حضرت

 توانم ایشان آستان سگان سلک در که باشم آن قابل اگر. نمود می خطاب «حسین غالم» مرا مــادرم همواره و شود می متولد

 که این موضوع نشان میدهد مذهب وی شیعه بوده است.( 11۸: همان!« )توفیق زهی دین، و دنیا سعادت زهی» بود،

 دوران کودکی 

به . ق.ه ۸2۸ سال الحرام ذیحجة نهم در پدرش محمد الدین غیاث ملک داشت، سال ده حدودا حسین شاه  ملک که  هنگامی

 . تربیت وی را برعهده گرفت  مادرش و دیار باقی رخت بست 

 از پس که است شخص همین ) آموزش میبیندصلحی عبدالمؤمن موالنا نزد را دیگه مقدمات و قرآن قرائت حسین، شاه ملک

 این در که عبدالمؤمن (.حسین را رتق وفتق میکرد شاه ملک موروثی ملک عایدات و محصوالت محمد، الدین غیاث مرگ

 بر و میکند واگذار عبدالعزیز موالنا کوچکش برادر به را حسین شاه ملک تدریس و تعلیم داشت، زیاد گرفتاری و مشغله هنگام

 علی کلب شیخ نزد را واجبات و نماز مسایلدر ادامه  و طی  مدارج  علمی را کامل  حسین شاه ملک مرد این مجاهدت اثر

: همان.)گرفت فرا جبلی صالح شیخ پسر مؤمن محمد شیخ نزد را فقهی کتب از بعضی و جعفرّیه و الفیّه و آموخت جزایری

 و نحو و صرف او در کالس روز هزار مدت حسین شاه ملک  سفری داردبه سیستان  ای، زواره طباطبائی سیدووقتی که (454

 و درس شریک بود صلحی عبدالمؤمن موالنا پدر عبداللطیف موالنا شاگرد که فتوحی محمد دوست موالنا با و خواند منطق

 و تشویق اشعار گفتن بههم  را حسین شاه ملک داشت، شعر طبع  که فتوحی موالنا. کـرد می خط مشق او نزد و شد بحث

 :    ساخت البداهه فی را رباعی اینبزرگان  مجلس در شبیوی .کرد می ترغیب

 ایم انداخته شعله سینه به آه از

 ایم سوخته عافیت متاع شعله آن ز  

 بهـــشت تمـنــای نـــه دوزخ ز بیــم نــه

 ایم دوخته بر دیده اوست جز چه هر از  

 محمود الدین نجم نزد ملک  بود سپاه ونبرد الزمة که را کارهایی دیگر ملک شاه حسین سیستانی اسب دوانی وتیر اندازی و

 به و داد وسعت را خود مطالعات دامنة ودومیخواست همه علوم را یاد بگیردقانع نب بود، خوانده آنچه به ولی آموزش دید

 چنین باره این در وخود داشت آشنائی نیز پهلوی زبان  به عربی و فارسی زبان از گذشته. پرداخت نیز  فلسفه و حکمت

 شاهنامه در او احوال نــدارد، کوك قصة به اعتقادی الرحمه علیه طوسی فردوسی عجم تاریخ مناظم ناظم چون: »نویسد می

 آن نقل از شده، مطالعه باب این در پهلوی و فرس زبان  به ای نسخه و مشهورست سیستان در قصه این لیکن نشده نوشته

 یکی که انوری دیوان مقابلة به که رسانیده جائی به را فارسی ادب در  مطالعه کار حسین شاه ملک( 22: همان.« )است ناگزیر

 به خود، زمان فنون و علوم به تسلط از پس نامبرده( 331: همان. )است بوده مشغول است فارسی نظم متون ترین مشکل از

 . پرداخت خواهیم آنها شرح به بعد که است گذاشته یادگار به خود از منظوم و منثور آثاری و پرداخته تصنیف و تألیف کار

 

 



 دوران جوانی وازدواج 

 شاه محمد ملک ابواسحق ملک دختر آغا شاهم بی بی با سالگی بیست سن در. ق.ه ۸۸2 سال صفر بیستم در حسین شاه ملک

جارونک ،ازتوابع  در ق. ه 1112 سال االول جمادی در و داد او به دختری خداوند ق. ه 1113 سال در. کرد ازدواج ابواسحق

 بیستم در آغا شاهم بی بی( 412: همان) گذاشتند مؤمن محمد میرزا را اسمش که آمد دنیا به پسری مادر این از "سیستان 

 در بود، شیروان دانقی در شوهرش که هنگامی حسین، شاه ملک با زندگی سال هشت و بیست از پس ق. ه 1125 سال صفر

 ( 413: همان. )شد مدفون فراهی علی شاه مزار در و درگذشت فراه قصبة

 سیستان به میرزا رستم آمدن باعث و (( وی را تنها گذاشتند خویشاوندانش)) بود، ساله بیست حسین شاه ملک که ایامی در

 رستم که هنگامی. آمد بیرون زندان از که نکشید طولی اما افتاد، میرزا رستم حبس به حسین شاه ملک که متاسفانه شدند

 آوردن برای حسین شاه ملک ق. ه 1114 سال در تا بسیار خراب بود سیستان ملوك وضع ،میکرد حکومت سیستان بر میرزا

. رسانید قندهار به را خود و پیمود روزه سه را قندهار و سیستان میان فاصلة. رفت قندهار به سفری سیستان، خاك به کمک

 یعنی دوسال از پس و بازگشت سیستان به حسین شاه ملک. بود مشغول سیــاحت و سیر به قنـدهار در ماه دو( 452: همان)

 سفر این در( 421:همان.)داشت نگاه خود نزد را او قندهار، والی و رفت قندهار به دوباره ترقون قلعة از. ق.ه 1112 سال در

 .شود می بدخشی شریف مؤمن محمد میرزا عشق گرفتار حسین شاه ملک که است

 همکاری با شاه عباس امارت سیستان 

 ملک و برادرش محمود ملک اتفاق به خراسان، به صفوی عباس شاه حرکت خبر شنیدن از پس. ق.ه 1111 سال االول ربیع در

 ورفته  قندهار به که بود کرده مأمور را او عباس شاه.. ملحق میشود عباس شاه اردوی به جام، درچمن محمود، الدین جالل

 و نوشت اطراف به ها نامه. رفت هرات به مشهد از حسین شاه ملک. ببرد سیستان به را محمود ملک برادرش و خود اطرافیان

 تعمیر مشغول سیستان، به بازگشت از پس( 412: همان.)آورد فتـح قلعة به آنهارا هیرمند کنار کرداز جمع را سیستان اهالی

برای  را ملوك و خویشان و اقوام ووی  موروثی امالك محمود ملک برادرشولی . شد خود زمینهای کردن آباد و عمارات کردن

 لذابود، ساخته محروم یموروث وامالك ملک شرکا را از آن سایر و ها برادرزاده و حسین شاه ملک و بودبرداشته  اوالدش و خود

 به را ها سرزمین آن و رسانید اطالع شاه به را مراتب و رسید عباس شاه خدمت به هرات شهر در ق.ه 1112 سال رمضان در

 که خان حوض راه از آنجا از و رفت نسا و ابیورد فتح به عباس شاه رکاب در آنجا از. کرد ورثه همه اسم به ایران شاه فرمان

 ( 422: همان. )بازگشت مقدس مشهد به راه همان از و رفت مرو به است بیابان فرسنگ پنج و بیست

 از و پیوستند بدو ماروچاق در سیستان لشکریان و حسین شاه ملک داشت را بلخ فتح قصد عباس شاه  که. ق.ه 1111 سال در

 پس حسین شاه ملک.بازگشت سیستان به آنجا از و کرد شرکت بلخ جنگ در حسین شاه ملک. افتادند راه به بلخ طرف به آنجا

 خبر. رفت فراه به آنجا از و جارونک به راشکک از محلی اختالفات و مناقشات رفع برای کرد، توقف سیستان در چندی آنکه از

 تن هزار شش قریب که جغتای لشکریان با مقابله از پس.. رسید هرات حاکم خان حسین به فراه به حسین شاه ملک ورود

 (411: همان. )گردد می باز سیستان به بست قلعة فتح از پس بودندو

 سفر حج 

 زیارت و حجاز سفر عازم زیارتگاه آباد مؤمن باغ از بود، ساله هشت و سی حسین شاه ملک که. ق.ه1111 سال االولی جمادی

. گذاشت قدم نجد راه به و آمد بیرون مطهر روضة آن از صبح و گرفت احیاء محرم هفدهم جمعة شب. شده شریفین حرمین

 این شب چهار و روز سه و آمد ریگ بندر به بصره از و بصره به آنجا از. رسید مجنون و لیلی دیار به تا کرد طی وادی به وادی

. شد وارد شیراز به کازرون از. رسید کازرون به و کرد طی را کتل چند و افتاد دشتستان راه به ریگ بندر از.پیمود را دریائی راه



 دهم روز و کرد مراجعت سیستان به گرگ بیابان راه از و بم به آنجا از سرخ، موضع به سرخ کتل راه از و کرمان به شیراز از

 بود،گوشه ساخته آباد مؤمن باغ در خود که مسجدی در ماه هجده مدت و رسید سیستان به.ق.ه 1112 سال االول جمادی

 . کرد اختیار نشینی

. انجامید طول به ماه شش مدت که شد شدید لرز و تب گرفتار رفت فراه به سیستان از. ق.ه 1112 سال شعبان هفتم و بیست

 و شد خاطر آزرده خود، به نسبتفراهی  محمود الدین جالل ملک توجهی بی و مخالفان مخالفت از حسین شاه ملک باالخره

 باغ منزل از. ق.ه 111۸ االول ربیع  ماه دهم روز سرانجام. رود خراسان به و شود خارج سیستان از عیال و اهل با گرفت تصمیم

 سیستان از او که نگذارد و فرستد کس و شود پشیمان کرده از محمود الدین جالل ملک شاید که. آمد جالق به آباد مؤمن

 هرات حاکم خان حسین رسید، اسفزار به چون. ماند اوق در روز ده و رفت اوق به آنجا از شد، مأیوس یکسره چون. رود بیرون

. رفت هرات طرف به و پذیرفت را او دعوت داشت، را مشهد به رفتن قصد حسین شاه ملک اینکه با. کرد دعوت هرات به را او

 نزد شب نیمة تا و آمدند او استقبال به ترکان سلطان خان علی پناه امارت و خطیب علی سید امیر پناه وزارت باالن، اَلنگ در

 قاصدی داشتندکه قصد روز همان. دادند ترتیب او برای الیقی منزل و بردند شهر به را او و آمدند او نزد دوباره صبح. ماندند او

 در ماه پنج. شد مانع حسین شــــاه ملــک خود اما دهند، گزارش را حسین شاه ملک آوارگی و بفرستند عباس شاه درگاه به

 ملک حال شرح خان حسین االمرا امیر آن، از پس. نکرد مالطفتی اظهار هیچگونه محمود الدین جالل ملک و ماند هـــرات

 به و فرستاد او برای شاهی خلعت و استمالت با توأم ای نامه ماه دو از پس عباس شاه و نوشت اعلی دیوان به را حسین شاه

 معین را او حصة دارد، اختالفی محمود الدین جالل ملک سر بر حسین شاه ملک اگر که داد دستور خان حسین امیراالمرا

 را او آید، ما درگاه به خواهد می اگر و کنیم تعیین او برای  تیولی محل تا بگوید ماند، می هرات در اگر و نمایند جدا و کنند

. آورد روی ایران پادشاه دربار به دامغان راه از ذیحجه ماه چهاردهم و برگزید را دربار به رفتن حسین شاه ملک. سازید روانه

 شاه خدمت به اصفهان دارالسلطنة در را باستانی نوروز و رفت کاشان به آنجا از. گذراند کاشان نمکسار رباط در را نوروز شب

 (511: همان. )رسید عباس

 شاه ملک. گذاشت حسین شاه ملک میل و انتخاب به را مشهد به رفتن یا اصفهان در ماندن بسیار، مالطفت از پس عباس شاه

 و داد او به داشت بسیار کشاورزی های زمین که را «بیسه کُنه» موضع هم عباس شاه و برگزید را  مشهد به رفتن حسین

 از عباس شاه از اجازه کسب از پس حسین شاه ملک. بخشید پسرش مؤمن محمد به ابدی سیورغال و تیول به را  فراه امالك

 اگر که رسید عباس شاه به خان، حسین امیراالمرا از ای نامه خوشنام، خواجه منزل در. افتاد  راه به مشهد طرف به قزوین راه

 او وجود به سرحد آن در زیرا است، بهتر هرات حوالی در کند تعیین حسین شاه ملک برای تیولی محل خواهد می شاه

 خواهم خراسان به بهار  که نوشت جواب در عباس شاه و افتاد تعویق به مشهد بیسة کُنه تیول حکم صدور بنابراین. نیازمندیم

 امالك سیورغال و تیول حکم تا داد دستور امــا. دهم می حسین شـــاه ملک تیــول به باشـد صــالح که محل هــر آمد،

 .برساند حسین شاه ملک دست به قزوین در تا داد مستوفی الدین قوام میرزا به و کرد مهر مجلس همان در نوشتندو را فراه

 در ای جداگانه تیول محل نوید و داد حسین شاه ملک دست به قزوین در را فراه امالك تیول حکم محمد الدین قوام میرزا

  کرد گوشزد او به نیز را خراسان نواحی

 امر عباس شاه. داشت شکایت آنجا اهالی از و بازگشت بود، رفته مَکُران و کیج به که باشی کشیکچی بیک نقدی وقت این در

 شاه ملک. کند تسخیر غارت و قتل با را والیت آن و رود مکران به آنجا از و کرمان به فارس لشکر با خان گنجعلی که کرد

 دیگر نوبتی اگر. ندارند را پادشاهی سخط و غضب تاب و ناتوانند و مسکین مردمی آنان که داد تذکر داشت حضور که حسین

 دستور شدو واقع شاه قبول مورد تقاضا این. آورند فرود اطاعت سر شاید فرستید، آنان نزد نصیحت به مرا و کنید عفو را ایشان

 همراه و شد جدا عباس شاه اردوی از. ق.ه 1123 شعبان هفدهم روز  او و کنند مرتب را حسین شاه ملک سفر وسایل تا داد



 مکران گرمسیر به آنجا از و کرمان و یزد و کاشان به تنهائی به قزوین از. آمد قزوین به خراسان وزیر اکبر الدین جالل خواجه

 متوجه و داد خلعت را او. کرد مالقات را گیل سلطان شاهقلی فهل، بن در. رسید فهل بن به آنجا از و هودیان و بزمان یعنی

 اظهار و کرد استقبال او از محمد میر هاشم میر. رسید آباد فیروز به روز دور به آنجا از و سرباز به روز سه از پس. شد کیج

 به نیز مَکُران امرای سایر و آمد او استقبال به محمد میر. رسانید کیج به منزل به منزل را او و شد راه رفیق و نمود اطاعت

 سیـر به محل این در مــاه یک مدت و شد کیج وارد آنجا از. آمد او دیدن به فهله موضع در هم میرزا ملک و رسیدند او حضور

 شاه ملک. بود گذشته نوروز از ماه یک وقت، این در. درآمدند دراطاعت از دو هر میرزا ملک و محمد امیــر. بود مشغول شکار و

 ماه یک مدت. شد بیمار دوباره آمد، بیرون کیج از چون. یافت بهبود  روز یازده از پس و شد لرز و تب گرفتار کیج در حسین

 و دزك در او توقف مدت چون. بود متوالی تبش دیگر ماه سه و میان در روز دو دوم ماه و کرد می تب میان در روز یک متوالی

 به روی او بیماری و ماند تمندان قریة در ماه سه. رفت سیستان حد سر به هوا و آب تغییر برای کشید، طول ماه چهار جالق،

 فرستاد ای نامه گیل، سلطان شاهقلی رسید، خاش به که هنگامی. شد مَکُران متوجه و کرد جمع را سرحد لشکر. آورد صحت

 مددی کرمان از تواند می خان گنجعلی نه اند، گرفته را دراز شهر و توردان های قلعه و اند آورده گرد لشکر الشاری بلوچ که

 امیر کردگی سر به را حاضر لشکر. بجاست بسیار کنید کمکی شما اگر  سیستان، از محمود الدین جالل  ملک نه و رساند

 به و کردند فتح را قلعه دو هر هفته، یک از پس ایشان. فرستاد فهل طرف به خود نوکران از نفر چند و افضل امیر سهراب

 طرف به عجله به آنجا از و تمندان و خاش به آنجا از و شد دزك متوجه حسین شاه ملک.  سپردند گیل سلطان شاهقلی دست

 . رفت عباس شاه خدمت به و رسید اصفهان به یزد از و یزد به کرمان از. کرد حرکت ایران پایتخت

 مَکُران و کیج حدود به آنجا از را تو که بیا هم تو رویم، می آباد فرح سیر به روز چند»  گفت بسیار تفقد از پس عباس شاه

 .فرمائیم تفویض تو به را آنجا ایالت حکم و آری تصرف به را مکران و کیج الکای داده، قوم آن گوشمال که فرستم می

 روز ده و رفت مشهد به دامغان از. بود نوشته را خود مادر مرگ خبر که کرد دریافت مؤمن محمد پسرش از ای نامه دامغان در

 .شد مشغول زیارت به آنجا در

 گری ایلچی به هند از که را  عالم خان و خان حسین امیراالمرا و شد وارد هرات دارالسلطنة به ازغوریان و غوریان به مشهد از

 و میران. کرد توقف فراه در ماه یک و سال  یک مدت و رفت فراه به سپس و بماند هرات در روز بیست. کرد مالقات بود، آمده

 دل بسیار فراه در اقامت مدت در او و ندادند نشان او به خوشی روی حسین، شاه ملک منسوبان و خویشان و فراه بزرگان

 . بود ناراضی و افسرده

 خدمت به را مادیانها حسین، شاه ملک. آوردند او برای تحفه رسم به  رخشانی مادیان سر دو مکران، و کیج امرای وقت، این در

 خود نزد را او و فرستاد حسین شاه ملک برای راه خرجی رسم به مبلغی و شاهانه خلعتی عباس شاه. فرستاد عباس شاه

 . خواست

 تا حسین شاه ملک. کرد اقامت آنجا در و آمد فراه به حسین شاه ملک. کرد مرخص را او و داد او تیول به را بندان و نیه قصبة

 و زندگانی از پس این از و بوده حیات قید در است، مؤلف وسیلة به خیرالبیان تذکرة دوبارة تحریر زمان که. ق.ه 1132 سال

 . نیست دست  در اطالعی او مرگ سال

 

 حسین شاه ملک شخصیت

 داشته، گنجائی او چون ای زاده امیر حوصلة که جائی تا ادب و علم عرصة در و بود آگاه خود زمان علوم از حسین شاه ملک

  و رجال و بزرگان از بازدید و دید و سفرها این و کرده سفر خود همسران و  اقران از بیش. است کرده فضیلت و دانش کسب



 وزرا و امرا و حکام و ترکستان سالطین با که کسی شک بی. است کرده جهاندیده و پخته مردی را او زمان، شعرای و علم اهل

 داشت برخاست و نشست طبقات و طوایف سایر و بلوچ و اوزبک و جغتای و تازیک و ترك با و بود معاشر ایران مستوفیان و

 . باشد معمولی و عادی فردی تواند نمی

 و حرب فنون از. کرد می تازی یکه نیز جنگ و رزم میدان در بلکه بود، کوشا فضیلت و علم عرصة در تنها نه حسین شاه ملک

 می دفع را آنها حمالت آسانی به و بود آموخته را فنون این آنان با مقابلة با و داشت خبر ترك مختلف طوایف جنگی تعبیة

  ترین برجسته بندمودود، جنگ شاید. بود کوشا بسیار سیستان خاك از دفاع در و شکست می هم در را آنان آرائی صف و کرد

 بود قوا کل فرمانده هم کرد، ازبکان با که جنگ این در. باشد سیستان خاك حفظ برای او سپاری جان حد آخرین و آزمائی زور

 . پرداخت می جنگ به سپاهی عادی فرد یک مانند هم و

 

 :حسین شاه ملک تالیفات و آثار

 : از عبارتند که دارد نیز دیگری آثار خیرالبیان تذکرة از غیر حسین شاه ملک

 و فصل سه و مقدّمه یک دارای و.( ق.ه 1121) مؤلّف زمان تا شهر این بنای زمان از سیستان تاریخ دربارة الملوك احیاء - 1

 . است خاتمه

 .است سیستان ملوك نامة نسب و سیستان نامدار شعرای و تفسیر اهل و حدیث راویان و دانشمندان احوال شرح در: مقدمه

 .اند کرده حکومت سرزمین آن در اسالم ظهور تا سیستان بنای زمان از که دارد بزرگانی حال شرح به اختصاص: اول فصل

 .است احمد بن خلف حکومت زمان تا لیث  یعقوب دولت ظهور و اعراب از ایران سپاه شکست دربارة: دوم فصل

 . است پرداخته داده، روی سیستان در. ق.ه 1121 سال تا محمد الدّین قطب زمان از که وقایعی به: سوم فصل

 در چون کتاب از بخش این. است شده نوشته دیده، سفرها این اثنای در که آنچه و او سفرهای و مؤلف احوال شرح در: خاتمه

 همت به. ش.ه 1344 سال در کتاب این. است اهمیت حائز بسیار است، سالگی پنجاه تا حسین شاه ملک حال شرح بردارندة

 . است شده چاپ کتاب نشر و ترجمه بنگاه توسط و ستوده منوچهر دکتر

 بود، رفته مَکُران و سرحدّ جانب به که سفری در. ق.ه 1113 سال در فیضی شیخ دمن و نل جواب در که وفا و مهر مثنوی -2

 در آن از بیت 42 فقط و شده سروده محذوف مقبوض اخرب مسدس هزج بحر در مثنوی این. است درآورده نظم رشته به

 خطی نسخ های فهرست به مراجعه با( 41۸: خیرالبیان عکسی نسخة کیانی، حسین شاه ملک) است آمده خیرالبیان تذکرة

 .نیست دست در کتاب این از دیگری نشان هیچ

 :وفا و مهر مثنوی

 پادشاهی نام به نامه این

 پیشگاهی عشق ز کآراست  

 مهجور عاشقان دل آنگه

 دور از داشت، عشق آتش بر  



 برخاست سوز سینه  ز  نادیده

 ...آراست مهر به دل حجرة جان  

 دیده خون به رقم تازه این

 جریده این از عشق کانگیخته  

 باشد طراز وفا نامه این

 باشد راز ندیم مهر با  

 خس ام بسته شعله به نامه زین

 ...بس ام نامه جواب تو وصل  

 

 خاقانی، العراقین  تحفة شیوة به ق. ه1111 سال در مثنوی این. است مدینه و مکّه به او مسافرت شرح که الحرمین تحفة -3

 شاه ملک. )است شده آورده خیرالبیان تذکرة در بیت 52 فقط مثنوی این از. است شده سروده محذوف مسدس هزج بحر در

 . نیست دست  در نشانی هیچ مثنوی این از خطی نسخ های فهرست به مراجعه با( 41۸: عکسی نسخة کیانی، حسین

 : ودریا کشتی صفت در

 موج از پر عــالمی کــــه نـــه دریــــا

 اوج بر گاه و حضیض به گاهی  

 نبـــاشد اش نشــانـــه کـــه راهــــی

 نبـــاشـد اش کـــرانــــه کـــه ژرفــی  

 بــــویــــد اژدهــــاش گــر کــه نتنـــی

 نپــویـــد زنــــدگــــی ره دیگـــــر  

 هـــالهـــل چــــون طعـــم در آبـــش

 قـــابــل نیست زهــر گـــویـــم گــر  

 فســرده دوزخـــی کــــه نــــه کشتـــی

 مـــرده هـــزار و تـــابــوت یـــک  

 کـشتی بــه نهــد قــدم کــه کــس هــر

 ســرنــوشـتــی ز ورقـــی خـــوانـــد  

 



 نهــادی سبـک خـــس چـــو مـوج بـــر

 گـــردبـــادی دســـت بــــه افتـــاده  

 کشـــاکــش آن در داده در تـــن

 آتـــش در تمـــوّجـــش ز مــردم  

 پــــارســـایـــی غــــرور بــه شخصـــی

 نــاخــــدایــی بــــه عـلـــم کـرده وا  

 سـفـیـنــــه آن در بیـنــــی دیــــوان

 کینـه بـــه مخــالــفت بـــه خــود بــا  

 

 در تذکره این راقم. »کند می اشاره کتاب این نام به البیان خیر تذکرة در فقط. است نامشخص آن موضوع که النفایح روایح -4

 تذکرة در کتاب ازآن را رباعی این سپس و( 1۸5: همان.« )است درآورده نظم به را معنی این النفایح روایح کتاب تصنیف حین

 .کند می نقل البیان خیر

 :رباعیه

 است آراستنی شوق بزم سر بازم

 است خاستنی و نشستن هوس سر در  

 خـواهد می دل آنچه نخواهم که خـواهم

 است خـواستنـی همّتـم نـزد به نیز کـان  

 

 .  نیست دست در نشانی هیچ نیز کتاب این از

 بر در را.( ق.ه1132) مؤلّف زمان تا فارسی شعر آغاز از فارسی زبان شاعران دربارة ای ارزنده اطالعات که خیرالبیان تذکرة -5

 .  است خاتمه ختم یک و خاتمه یک فصل، دو مقدمه، دیباچه، بر مشتمل عمومی ای تذکره خیرالبیان. دارد

 پدر مرگ جمله از خود احوال همچنین و تذکره تألیف از هدف دیباچه در. دارد اختصاص دیباچه به کتاب نخست صفحة هفت

 مثل یونان بزرگ حکمای دیدگاه و آورده آن وماهیت شعر ارزش دربارة مفصل شرحی سپس است، کرده بیان را حبس ایام و

 در «ع»علی حضرت و «ص»پیامبر از احادیثی و جاماسب حکیم، بزرگمهر همچون ایرانی بزرگ متفکران و ارسطو و افالطون

 . است کرده نقل شعر اهمیّت باب

 را «تَشْهَدونْ اَنْتُمْ وَ اَقْرَرْتُمْ ثمَّ» بقره سورة 24 آیة از وجزئی «تُنفِقُوا حَتَّی البَّر تَنالوا لَنْ» عمران آل سورة ۸2 آیة از قسمتی

 بر دلیل مهمترین این و کند می مطابقت محذوف مسدس رمل بحر با و است منظوم آیات از قسمت این که دارد عقیده و آورده

 و است عشق نتیجة شعر: » که کند می ابراز شعر آفرینش انگیزة دربارة را نظرش دیباچه پایان در. است منظوم کالم مقبولیّت



( 1: همان.« )ندارد را آبـدار اشعار ســرودن قابلّیت او طبیعت نباشد، عــــاشق که هر و شود می متولد عاشقان طبقة از شعر

 ای

 ماندگاری باشد، تر عمیق عواطف این چه هر و کند می بیان را گوینده شخصی عواطف و احساسات که است ناب شعر تعریف

 . است بیشتر شعر

 . است ایشان رحلت تا تولد از پیامبر احوال شرح در: اول لُمْعَه. است شده ترکیب لُمْعَه دو از مقدمه

 . است بخش دو شامل دوم لُمْعَة

 ایجاز نهایت در کتاب از قسمت این متن. آنهاست اوالد و معصوم امامان دیگر و( ع)امیرالمومنین احوال شرح در نخست بخش

 امام والدت تاریخ مثال عنوان به. دارد امامان فوت و والدت تاریخ زمینة در اشتباهاتی اما است، شده نوشته اختصار و

 . است کرده اشتباه سجاد حضرت با را(ع)حسین

 مؤلّف که آنجا از. است پرداخته بزرگ عباس شاه زمامداری دوران ویژه به صفوّیه، دولت آمدن کار روی چگونگی به دوم بخش

 است، بوده او همراه سفرها از بسیاری در و داشته آمد و رفت عباس شاه دربار به مرتب.( ق.ه 1111-1132)مدیدی زمان مدت

 تالیف در مؤلّف. دهد می قرار خواننده اختیار در اول عباس شاه زمان دربارة ارزشمندی تاریخی اطالعات کتاب از بخش این

 استفاده عباسی آرای عالم از دوم لُمْعَة دوم بخش در و الصفا روضة کتاب از خیرالبیان دوم لُمْعَة نخست بخش و اوّل لُمْعَه

 . است نموده

 جمله از شاعر هفت حال شرح عربی متقّدم شعرای از. دارد اختصاص فارسی و عربی متقدم شعرای حال شرح به اوّل فصل

 آورده خیرالبیان تذکرة در را آنها اشعار از بیت سیزده و بُستی حریری،وابوالفتح ابوالفتح متنبی، رومی، ابن دعبل، فرزدق، لبید،

  به اشعار انتساب در نداشته، چنــدانی اطالعات عربی ادبیــات در چون. است

 .ندارد وجود متنبی دیوان در که حالی در است داده نسب متنبی به را ذیل بیت دو.  است کرده اشتباه شاعران

 یــکـتـســـی بِـــأنْ الــرذل یشـرف ال

 دیبـــاجــــاً و تــاجـاً الغنـی مـن  

 

 نـَتـنَـــهُ  مِـنْ  هُــدهُــد  نجـی هَـلْ و

 والـتــاجـــا الــدیـبــاج بلبـسُــهُ  

 (41: همان)

 : را العابدین  زین امام منقبت در فرزدق بیت این مثالً. است نوشته اشتباه را عرب شاعران اشعار از بسیاری همچنین و

  بضــائـرِهِ  هــذا  مَـنْ  قَــوُلک لَـیسَ وَ

 وَالعَجَمُ اَنْکَرْتَ مَنْ تَُعْرِِفُ واَلـُعرْبُ  

 .است نوشته اشتباه صورت این به

 بضــائـــرِِِهِ هــذا مَـنْ قَـولـک فَلَـیـسَ



 

 والعَجَـمْ والتـُركُ مَعْـرِفَـهُ والـعرْبُ  

 (همان)

 ( ع) رضا امام بیت این دوم مصراع و

 مـصـیبـةٍ مـنْ یـالـَهـا بِطـوسٍ قَـبْــرٌ وَ

 بالـزَّفَـراتِ االَحْشــاء عَلـی اَلَحــَّتْ  

 .است نوشته اشتباه ذیل صورت به را

 مـصـیبـةٍ مِـنْ یــالَـهـا بِطـوسٍ قَـبْــرٌ وَ

 الحرقـات  مِنــــهُ  االَحشـاء  تــوقَــدُ  

 

 

 

 

 

 

 

 


