
 

  »تاريخ سيستان«اصطالحات ديواني و اداري در كتاب 

وجيهه پناهي                    ∗ 

  چكيده 
إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر و     « ): 49(سورة حجرات  13مسلمانان بر پاية آية شريفة 

توجه فراوانـي بـه جامعـة مـدني و شهرنشـيني      » و قبائلَ لَتعارُفوا  انثي و جعلناكُم شعوباً
چون فارابي، طرح مدينة فاضله را به عنوان جايي كه مـردم در  منداني همداشتند و دانش

دانان در آثار خـود  ديگر بپردازند ريختند و مورخّان و جغرافيآن گرد آيند و به ياري يك
يكـي از ابتكـارات آنـان تـأليف     . گي شهري را آوردندهاي مختلف شهرنشيني و زندجنبه
ها مانند تاريخ نيشـابور،  هايي مستقل دربارة تاريخ شهرها بود كه برخي از آن كتابكتاب

  .تاريخ بيهق، تاريخ بخارا، تاريخ قم و تاريخ سيستان براي ما باقي مانده است
چنـين نهادهـاي   ها بسياري از اصطالحات شهري و شهرنشيني و همدر اين كتاب

خورد كه بـراي بررسـي مباحـث تمـدن     اداري و اجتماعي و مشاغل و حرف به چشم مي
  هـا  از ميـان ايـن گونـه كتـاب    . شهري و نظام اداري و ديواني حاكم بر شهرها مفيد است

توان از تاريخ سيستان نام برد كه عالوه بر مباحث تاريخي و اجتماعي مربوط به زمان مي
از لغات، كلمات و اصطالحات اداري، ديواني و اجتماعي است كـه در   خود حاوي بسياري
  .ها پرداخته آمده استمتن، به توضيح آن

  كليد واژه

اصطالحات ديواني، مناصب درباري، نظام پست و پيـام رسـاني، نظـام حفاظـت و     
  .حراست شهري، نظام مالي

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهنمدرس مدعو دانش ∗
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كـه در  بـا ايـن  سيستان از آغاز تاريخ خود سرچشمة قدرت و فضيلت بوده است و 

طول تاريخ پرفراز و نشيب آن، اقوام مختلفي بارها به اين سرزمين حملـه كـرده و سـعي    
اند آن را نابود كنند، اين سرزمين استوار پاي برجا ماند و مشعل فروزان فرهنـگ و  نموده

ايـن سـرزمين، صـاحب فرهنگـي درخشـان و      . چنان روشن نگاه داشتتمدن خود را هم
دادهـاي ايـن   اب تـاريخ سيسـتان دربردارنـدة بخشـي از تـاريخ و رخ     كتـ . برجسته اسـت 

هـاي آن اصـطالحات ديـواني و    ترين ويژگـي سرزمين است كه يكي از بارزترين و مبرهن
گـر آن اسـت كـه ايـران زمـين      اين نكته خـود نشـان  . اداري است كه در آن به كار رفته

  .صاحب آيين كشورداري غني و فاخري بوده است
ؤّلف اين تاريخ معين نيست و نه در مقدمه و نه در حشو كتاب ذكـري  متأسفانه م

اي كه تا حدودي از نگارندة ايـن كتـاب خبـر    البّته نكته. از خويش به ميان نياورده است
  كـه از ملـك شـاه حسـين سيسـتاني اسـت       » احيـاءالملوك «دهد در مقدمـة كتـاب   مي
اس آن بلـده را معمـار همـت    سيستان شـهري اسـت از بناهـاي قـديم و اسـ     «: گويدمي

جـا را ابوعبـداهللا كـه از    بن اترت گذاشته و حاالت و وقايع سالطين و ملوك آنگرشاسف
الدين بن ثقات راويان حديث است به زبان عربي به قلم آورده و در زمان دولت شاه قطب

بـارز  شاه علي، ابومحمد نامي نسخه عربي را فارسي نموده و اميرفاضـل اميرمحمـد اميرم  
الـدين  كه جد مادري راقم اين نسخه است، تاريخي به شرح و بسط تا زمـان ملـك نظـام   

يحيي تأليف نموده و در ايام صبي در دبستان، چند جزو از آن نسـخه بنظـر ايـن حقيـر     
درآمده و الحال آن نسخه در ميان نيست و در اين اوان بنا بر مرور دهور و تناقض امور و 

، از غايت بخل و كمال اسراف، مـزاج آن مملكـت از مسـلك امتـزاج     انحراف طبع  اشراف
اي جا راه يافته و مجدداً نسخهپذيرفته و اختالف كلّي به قوانين و قواعد ملوك و اكابر آن

كه مخبر بر حاالت ملوك و امرا و اعيان آن مملكت باشد به قلم عنبرين رقم يكي از اهل 
  1».ربط در نيامده

ق .هـ 725تا  445هاي د دورة مختلف تاريخي را در ميان سالتاريخ سيستان چن
دهد؛ يكي عصر يعقوب ليث و عمروليث كه در زمان استقالل و قدرت مورد بحث قرار مي

  امراي سيستان و قبل از ضعف شـديد خانـدان بنـي عبـاس نوشـته شـده و ديگـر عصـر         
جوقي و در نهايـت در  بن احمد و غلبة سلطان محمود غزنوي و ديگر عصر طغرل سلخلف

اما به طور كلّي اين كه كتاب در اوايل عهـد  . ق كه پايان كتاب است.هـ 725حدود سال 
مرحوم ملـك الّشـعراي بهـار در مقدمـة     . سالجقه تحرير شده امري بديهي و روشن است

خطبه كـردن اميـر طغـرل محمـدبن ميكـال ادام اهللا      «تاريخ سيستان با استناد به جملة 
2»جِستان يوم الجمعه  الثامن من المحـرم سـنة خمـس و اربعـين و اربعمائـه     ملكه به س 
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كه در هيچ عهدي از اين كتاب سابقه نـدارد  » ادام اهللا ملكه«از جملة «: كند كهاشاره مي

زيسـته اسـت يعنـي در    پيداست كه مؤلف اين قسمت از كتاب، خود در همان عهـد مـي  
445«.3  

هاي دولتي در سيستان برحسـب  رد نظر، ديوانبنابراين بايد گفت كه در زمان مو
هاي دارالخالفة  اسالم يعني بغداد بوده است، زيـرا شـاهان سيسـتان    ظاهر برطبق ديوان

نمودند و نيز اشـاراتي  كردند و القابي دريافت مينامه و عهدنامه براي خلفا امضاء ميبيعت
شـود، خـود ايـن    اب مـي در ايـن كتـ  ... كه به فرستادن حمل به بغداد و خطبـه كـردن و  

  .كندحقيقت را تبيين مي
در اين گفتار اصطالحات اداري، ديواني و اجتماعي گردآوري و بـا ذكـر شـاهد از    

اند و منظـور آن  ها باز نموده شدهتاريخ سيستان و برخي متون ديگر، معاني و مفاهيم آن
گـر آن اسـت   ناست كه تاريخ سيستان واجد اين اصطالحات ديواني و اداري است و نشـا 

  .است كه در آن برهه از تاريخ اين مفاهيم حائز اهميت بوده
  مطالبي كـه در مسـائل اجتمـاعي و اداري و ديـواني در تـاريخ سيسـتان بچشـم        

نظام مالي، نظام حفاظت و حراسـت شـهري، نظـام قضـاوت و     : خورد، عبارت است ازمي
نشيني، نظام رسـالت و دبيـري،   دادرسي، نظام پست و پيام رساني، نظام شهرداري و شهر

هـا  نظام لشكرداري و اصطالحات و مناصب درباري و نيز برخي مشاغل و حرَف كه نام آن
  .در اين كتاب آمده است

  نظام شهرداري و شهرنشيني

  :ارگ -1

و آن اين است كه اكنون قلعة سيستان است كه ارگ گوينـد، ذوالقـرنين كـرده    «
  )11ص (» است

شـده و محـل سـكونت    كه در ميان قلعة بـزرگ سـاخته مـي   قصر يا قلعة كوچك 
  )آنندراج. (حصار، دز. پادشاه يا حاكم بوده است و ارك هم گفته شده است

نام ابنية عظيمة بزرنج سيستان، بين باب كركويه «: گويدالبلدان ميصاحب معجم
اره و قلعـه  اي بود كه عمروبن الليث بناكرده بود و سپس داراالمو باب نيشك و آن خزانه

  4».گرديد
  :گويدفرّخي سيستاني مي

  ها كـرده چـو جنـگ دشـت بلـخ     جنگ
  

ــه  ــتان قلع ــو ارگ سيس ــده چ ــا كن   5ه
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  :اقطاع -2

هاي طاهر و همة سـپاه بـه اقطـاع و    ها بسيار همي داد و عطيتو سپاه را اقطاع«
  )274ص (» .عطا خرسند گشتند

  )آنندراج. (ن بخشدزميني كه پادشاه به چاكر خود براي معيشت و گذرا
كردند تـا از محصـول   زميني كه شاهان به كسان مورد محبت خود واگذار ميپاره

  .برداري كنندآن بهره
مقّطعان كه اقطاع دارند بايد «: گويدالملك طوسي در سيرالملوك ميخواجه نظام

انـد  دهبدانند كه ايشان را بر رعايا جز آن فرمان نيست كه مال حق كه بديشان حوالت كر
  6».از ايشان بستانند

  :باره -3

  )411ص (» اي بساخت و خندقي فرو بردو شهر خبيص را باره«
ديوار و حصار قلعه و شـهر را گوينـد   ) 264صحاح الفرس، ص (باروي شهر و قلعه 

  )خدانامة دهلغت(ربض، شهر پناه ) برهان قاطع(
  :گويدمنوچهري مي

  برشود بر بارة سنگين چو سنگ منجنيق
  

  7در رود در قعر وادي چون به چاه اندر شطن 
 

  :بقاع -4

ها را از شرّ و فساد ايشان ايمن گردانيـدن  و مردمان آن بقاع را به سيستان و راه«
  )408ص (» .در سال ششصد و نود و پنج

هـاي ديگـر   اي زمين كه از زمـين پاره) االصناف تكلمة(جمع بقعه به معناي برزن 
  ) آنندراج. (ممتاز باشد

و شدت سرما بشكست و بقاع و ربـاع از  «: جويني در كتاب تاريخ خود آورده است
  8».هبوت نسيم صبا خوش و خرّم گشت

  :پرَن -5
  )33ص (» .ها را كه نگاه داشتندي خمسين الف درهمو پرن« 

به معني سدهاي خاكي است كه با بوته و جگن و غيـره در معبـر رودهـا و پـيش     
گويند و در برخي نقـاط ديگـر سـدهاي    ) پل(عي از آن را در خراسان ها بندند و نومزرعه

  9.تلفّظ كنند) پرند(دستي را 
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  :ثغر -6

ص (» .ها ثغرها است كه شما از دشمنان نگاه بايد داشـت ها و بياباناما اين كوه« 
218(  

  )105السامي في االسامي، ص . (مرز، سرحد

  :حصار -7

بن مالك پيش ايشان بـه حصـار انـدر     ةو حمزو به ربض شهر اندر فرود آمدند « 
  ».شد روز آدينه

. انددژ استوار و محكم ميان شهر يا ارگ و قلعه بوده و به آن حصار ارگ نيز گفته
  )خدانامة دهلغت. (و به معني بارة دژ، قلعه، حصن و دژ است

  :گويدفرّخي سيستاني مي
  سـت چترسيه و رايت تـو سـايه فگنـده   

  

10ي كه حصني و حصاريستدرهند به هر جا   
 

  :خندق -8

و چند كس را از ايشان در خندق حصار سمور انداختن و زخم و قتـل كـردن و   « 
  ».به فيروزي بازگشتن

معـرّب كنـده كـه صـفت مفعـولي اسـت از       ) 185، ص 1االصناف ج تكلمة(كَنده 
جوي و گـويي را گوينـد كـه برگـرد حصـار و قلعـه و       . كندن، كه پهلوي آن كندك است

  )برهان قاطع. (لشگرگاه كنند تا مانع آمدن دشمن گردد
  :خاقاني گفته است

ــت  ــني اس ــان را ز راي او حص ــن جه   اي
  

ــده    ــد خن ــان ح ــان جه ــدك   11اش دانن
 

  :دريابار -9

» .هـا بگرفتنـد  بن الصامت را به غزو دريابار فرستاد تا آن همه جزيره ةو او عباد« 
  )79ص (

  )آنندراج(جزاير 
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  :رباط -10

رفتن ايشان از پيش وي به هزيمت، تا رباط دشت و جنگ كـردن و شكسـته    و« 
  )402ص (» .شدن مصاف ايشان
  )آنندراج. (مهمان سراي. كاروان سرا

  :گويدناصرخسرو مي
  از رفتن رباط نـه نيـز از شـتاب خـود    

  

  12تـر از خلـق كـاروان   آگاه نيست بيش 
 

  :ربض -11

بن مالك پيش ايشان بـه حصـار انـدر     ةو به ربض شهر اندر فرود آمدند و حمز« 
  )149ص (» .شد روز آدينه

» گرداگـرد شـهر  «قسمت ميان باروي داخلي و باروي خارجي كه در فارسـي بـه   
  )االدب مةمقد. (شودتعبير مي

گران بوده و هـر انـدازه كـه طبقـة     و ربض مركز تجار و صنعت« : گويدبارتولد مي
كـرد همـان درجـه    گران ترقّي ميتجار و صنعت اشراف مالّك روبه انحطاط رفته و طبقة

  13».شدهم زندگي از شارستان به ربض منتقل مي
  14»وَلها ُقهندز و مديَنة و ربض«: گويدمي» سمرقند«ابن حوقل دربارة 

  :و نيز فرّخي گفته است
  هــا بيــنم پرداختــه از محتشــمانكــاخ

  

  15سر زربض برده به شارستان بارهمه يك 
 

  :سواد -12

  )141ص (» .بن عطا سواد و قصبه بگرفتو شجاع« 
  )خدانامة دهلغت. (دهات شهر و نواحي گرداگرد شهر

  16».در سواد هري صدوبيست لون انگور يافته شود«: نظامي عروضي آورده است

  :شارستان -13

ص (» .چون صالح را با سپاه ديدند به شارستان انـدر شـدند و در انـدر بسـتند    « 
195(  
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كوشـك و عمـارتي كـه اطـرافش      17.رستان محل اشراف و ارباب امـالك بـوده  شا

شـده  بساتين باشد و قبة بزرگ كه در مدينة شهر است كه غالباً بر گرد قهندزي واقع مي
  )خدانامة دهلغت. (و اطراف آن ربض است
  :گويدناصرخسرو مي

  ايگر به شارستان علم اندر بگيري خانـه 
  

  18دا فرّخ و ميمون كنيروز خويش امروز و فر 
 

جـا روي بـه بلـخ آوردنـد و عمروليـث      و از آن« : گويدنرشخي در تاريخ بخارا مي
  19».شارستان حصار بگرفت و خود پيش شارستان سپاه فرود آورد

  :عالمت -14

» .ها برنبشتندها و دكانها و مطردها و سپرها و درخاننام عمرو بر همه عالمت« 
  )246ص (

و به معني علم و رايـت  ) منتهي االرب(ر راه براي رهنموني برپا سازند نشاني كه د
  )خدانامة دهلغت(باشد نيز مي

  :قصبه -15

  )141ص (» .شجاع بن عطا سواد و قصبه بگرفت« 
  . تــر از ده و خردتــر از شــهروســط ده و در اســتعمال امــروز جــايي اســت بــزرگ

  )خدانامة دهلغت(

  :قلعة ارگ -16

اي، جوشـني سـواري و خـودي و    از هر كنگره. كنگرة قلعة ارگ بودو چندانك « 
  )379ص (» .سپر كرگ و ساز سواري تمام، نهاده بودند

همان كهن دژ استوار و محكم ميان شهر بوده كه از آن تعبير بـه حصـار ارگ يـا    
  )خدانامة دهلغت. (شدهقلعة ارگ هم مي

جمعـي از مــردم  « : سـت ملـك شـاه حسـين سيسـتاني در احيـاءالملوك آورده ا     
  20».سيستان رايت جدل افراخته، قلعة ارگ حصار را گرفتند

  :كُور -17

  )27ص (» .و سبب ياد كردن كور خراسان و مجموع آن اندرين فصل آن بود« 
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حصه و قسـمتي  ) االربمنتهي(ُكور جمع كوره است در معني شهرستان و ناحيه 

ند و مرادف خـوره و آن كـورة اسـتخر و كـورة     از پنج حصة فارس كه حكما قرار داده بود
اردشير و كورة داراب و كورة شاپور و كورة غباد و در فارسي كاف و خـاء بـه هـم تبـديل     

  )آنندراج. (شودمي
اميـر ايـن كـوره بـه بيتـي      : اعرابي گفت« : در ترجمة محاسن اصفهان آمده است

  21».مدح گفته بودم ده هزار درم مرا جايزه ارزاني فرمود

  كهن دز -18

  )217ص (» .و مردمان شهر و كهن دز حصار گرفتند؛ يعقوب به بلخ اندر شد« 
هـم   22»كندز«اصل آن كهن دژ و معرّب آن قهندز است كه در فارسي به صورت 

قلعـة  « يا » حصار ارگ«محكم و استوار ميان شهر كه از آن تعبير به   آمده است و نيز دژ
  23.شدههم مي» ارگ

  :گويدن اسعد گرگاني ميفخرالدي
  انــدامبــدان گــه ســيم بــر ويــس گــل

  

ــت آرام   ــن دز داش ــدر كه ــرو ان ــه م   24ب
 

  :مدينه -19

اول آن است كه شارستان بزرگ حصين دارد كـه خـود چنـد شـهري باشـد از      « 
يچ كس نتوانست آن را ستدن اّلـا  هكه هرگز  گويند مدينةالعذراديگر شهرها، و آن جا را 

  )11ص (» .تا بدادند
مدينه قسمت داخلي شهر كه در ميان بارويي مخصوص بـوده و در فارسـي از آن   

  )خدانامة دهلغت. (شود؛ رجوع شود به شارستانبه شارستان تعبير مي

  :مستغلّات -20

  ».و بسيار بناها كرد و مستغلّات و ضياع خريد به هر جاي« 
قـرار  » ديه«صفت » تغلمس«در تاريخ بيهقي كلمة . االجاره را گويندمستغل، مال

شود و غّله به دخلـي كـه از كرايـة خانـه و     گرفته و مقصود، دهي است كه اجاره داده مي
  )المحيطقاموس. (اجرت غالم و سود زمين به دست آيد گويند

  :و ناصرخسرو نيز گويد
ــت   ــو اس ــة ت ــنج غّل ــاي الف ــان ج   جه

  

ــتغل   ــن مس ــي در اي ــار باش ــه بيك   25چ
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  :مطرَد -21

  )246ص (» .ها برنبشتندها و دكانو مطردها و سپرها و درخانها عالمت« 
  )خدانامة دهلغت. (علم، رايت، درفش

  :گويدفرّخي سيستاني مي
  باغ پنداري لشكرگه ميراست كه نيسـت 

  

  26ناخني خالي از مطرد و منجـوق و علـم   
 

  :ميل -22

هـاي  ميـل هـا و  و هزار رباط كرد و پانصد مسجد آدينـه و منـاره كـرد دون پـل    «
  )268ص (» .بيابان

مناره و هر نشاني كه در راه گذارند، نشان راه كه به جهت عالمت فرسـنگ در راه  
هايي كه بـراي تعيـين مسـافتي در    سازند، سنگ نشان يا سنگ فرسنگ هر يك از ستون

  )خدانامة دهلغت. (كردندها نسب ميجاده
  :ناصرخسرو گويد

  نـاره بر ره دين به مثل ميـل نبيننـد و م  
  

  27وز پس دنيـا ذره بـه هـوا در بشـمارند     
 

  نظام مالي

  :استخراج -1

طاهر و همة سپاه به اقطاع و عطا خرسند گشتند مگر عبداهللا بن محمد ميكـال  «
  )267ص (» .بن الحسن، ايشان عمل و استخراج همي خواستند فورجةو 

  )خدانامة دهتلغ. (آوري مالياتجمع. اخذ وجوه. رسيدگي حساب اموال را گويند

  :بندار -2

ص (» .ابويزيد خالدبن محمدبن يحيي بنـدار كرمـان بـود و نامـه همـي نبشـت      «
302(  

  )خدانامة دهلغت. (هاموّكل اخذ ماليات از بارها و بنه
شود كه بنـداران داراي جبـة مخصـوص    از عبارت زير در تاريخ بيهقي مستفاد مي

  .باشنداند و نيز رئيس ماليه ميبوده
  28».اي بود زرد مزعفري و پسرش در جبة بنداريو حصيري آن روز در جبه« 
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  :در عربي نيز اين كلمه به كار رفته است

ــه   ــن أَدِبـ ــدارنا مـ   بنـ
  

ــه    ــي لَقَِبـ ــا فـ  أو قَعنـ
 

ساخته شده و ثعالبي در كتاب خـود از مـردي كـه    » بندرة«و از اين كلمه مصدر 
  29.ت ياد كرده استداشته اس» عملُ البندره«مقام 

  :المالبيت -3

  )326ص (» .المال غارت كردندو بيت« 
جايي كه در آن مالي را گذرانـد كـه همـة مسـلمانان را در آن حـق      . خزانة اسالم

  )خدانامة دهلغت. (باشد

  :بيستگاني -4

  )340ص (» .و غالمان او همه يكان يكان بنواخت و زر و صلت داد و بيستگاني داد« 
ايـن  . دادنـد ي مواجبي بوده است كه چهار بار در سال بـه لشـكريان مـي   بيستگان

  )خدانامة دهلغت. (اندگفتهكلمه را به عربي عشرينيه مي
أصـناف األرزاقِ فـي ديـوانِ خراسـانَ ثالثـةٌ، أحـد حسـاب        «: گويـد خوارزمي مي

 يو ه ي أربعهو ه هشرينينةاطماعٍ في  أربعةالعالس«ٍ  
  :گويدفرّخي مي

  سپاهي اسـت او را كـه از دخـل گيتـي    
  

ــتگاني   ــان بيس ــوان دادش ــختي ت   30بس
 

  :جابي -5

ي و بو ديوان خراج او نهاد به سيستان و رسم دبيـران او حسـاب و جهبـذ و جـا    «
  )92ص (» .مستوفي و مشرفان و استوران و اين همه به تدبير حسن بصري كرد

صـفت عـالي از جبايـت،    . جبايه اسـت آورندة مال جابي نيز فاعل و به معني جمع
  )االربمنتهي. (كه خراج گرد كندآورندة باج، آنفراهم

  :جبايت -6

  )159ص (» .و عيسي تا فراه آمد و خراج جبايت كرد«
بـاج و خـراج   ) االربمنتهـي (فراهم آوردن باج . آوري خراج  ماليات را گويندجمع

  )برهان قاطع(گرفتن 
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تـا ايـن غايـت ايشـان در هـيچ شـهري از خراسـان        «: در تاريخ بيهقي آمده است

  31».نتوانستند نشست و جبايت روان است

  :جزيه -7

  )94ص (».و برايشان به جزيه صلح كرد«
) االربمنتهـي (خـراج زمـين   . خراجي كه از كفّار گيرند و آن معرّب گزيت اسـت 

  )خدانامة دهلغت(چه كافري ذمي در بالد اسالم از خراج مقرّر آيد آن

  :جهبذ -8

و ديوان خراج او نهاد به سيستان و رسم دبيـران او حسـاب و جهبـذ و جـابي و     «
  )92ص (» .بصري كرد نمستوفي و مشرفان و استواران و اين همه به تدبير حس

كـه بنـدار هـم نـام     داران ماليات بوده چناناي از تحصيلدر دولت عرب نام طايفه
كه مـال  آن. كه جمع آن جهابذه است. هبد باشدجهبذ شايد معرّب ك. ديگر آن طايفه بود

نامة لغت. (دار، عامل خراج، محصل خراج، مستخرج ديه و غيرهسلطان به او درآيد، خزانه
  )خداده

  :حساب -9

و ديوان خراج او نهاد به سيستان و رسم دبيـران او حسـاب و جهبـذ و جـابي و     «
  )93ص (» .ن بصري كردسر حمستوفي و مشرفان و استواران و اين همه به تدبي

به . كردها رسيدگي ميباشد كه به مالجمع حاسب است كه مأمور نظام مالي مي
  ) خدانامة دهلغت. (معني شمارنده و شمارگير

  :خراج -10

  )155ص (» .با او با خراج هم اندرين سال كه ياد كرديم سلمةبن و همام«
اند كه خراج آن چيزي است كـه  گفته .چه را كه پادشاه و حاكم از رعايا گيرندآن

در حاصل مزروعات گيرند و باج آن چيزي است كـه جهـت حـق صـيانت و حفاظـت از      
  )خدانامة دهلغت. (سوداگران گيرند
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  :دخل -11

عمال اين سه ناحيت را بكشت و دخل برخاست و يك درم و يك حبه از  ةو هم«
  )160ص (» .آيدخراسان و سيستان و كرمان به دست نمي

برداري، مقابل خرج و هزينه، درآمد روزانـه و ماهانـه و سـاالنة    سود و فايده، بهره
  .چيــزي كــه حاصــل شــود از محاصــل زمــين و جــز آن ) خــدانامــة دهلغــت. (شــخص

  )االربمنتهي(
  :رودكي گويد

ــازه  ــن كـ ــدم ايـ ــك از آن گزيـ   بتكـ
  

  32انــدازهكــم عــيش نيــك و دخــل بــي 
 

  :ديوان خراج -12

  )92ص (» .اج او نهاد به سيستانو ديوان خر«
  .پرداختندكردند و به امور ماليات ميديواني كه در آن خراج را تعيين مي

  :مستحث -13

»236(» .ث كردو صاعد بن مخلد را برايشان مستح(  
  .مستحث به معني وصول كنندة ماليات است و مأمور تحصيل دار مال

  )خدانامة دهلغت. (خواهمأمور گرفتن خراج، گيرندة باج و ساو، باج
وي را بنواخت و بزرگ شغلي فرمود او را بـه مسـتحثي رفـت و    «: گويدبيهقي مي
  33».بزرگ مالي يافت

  :مستخرج -14

  )128ص (» .چون كار بر او سخت گشت مستخرج را مالي بداد«
كه مأمور تعيـين و  آن. كردهمستخرج كسي بوده كه به حساب اموال رسيدگي مي

كـه تعيـين بـدهي و تفتـيش     و آن. باشديات ارضي است كهبد و جهبذ هم ميوصول مال
  )خدانامة دهلغت. (دين ديواني كسي را بكند

چون به سراي وزير رسيد او را ديد در صـفه بـا وي   «: در تاريخ بيهقي آمده است
  34».ها آوردهرفت و مستخرج و عقابين و تازيانه و شكنجهمناظرة مالي مي
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  :مستوفي -15

و ديوان خراج او نهد به سيستان و رسم دبيـران او حسـاب و جهبـذ و جـابي و     «
  ».مستوفي و مشرفان و استواران و اين همه به تدبير حسن بصري كرد

  .شددار ديوان استيفا بود اطالق ميمستوفي به كسي كه عهده
و ايـن  ... از عبـدالملك مسـتوفي بـه بسـت شـنيدم     «: در تاريخ بيهقي آمده است

  35».القول و بكار آمده در استيفا آيتيادمرد مردي دبير است و مقبولآز

  رسانينظام پست و پيام

  پيك -1

ــب « ــك مرّت ــان پي ــدي بس ــود بدوي   خ
  

».خدمت او را گرفتـه جامـه بـه دنـدان       
)323ص (  

اين بيت از رودكي در ضمن فرستادن هدايا از طرف امير خراسان به امير با جعفر 
آن شعر اين اصطالح آمده كه خاص ديوان رسـالت و نظـام پسـت     به سيستان است و در

  .بر استدر آن دوره و به معني قاصد و نامه

  :رسول -2

» .و او را شرف بزرگ بود چنانك همه ملوك زمين او را هديه و رسول فرستادند«
  )51ص (

ايلچـي،  ) لغـت فـرس  (كسي كه مأمور ابالغ پيام از يكي به ديگري بـود، فرسـته   
چه به نام خليفه بود نزديـك وي  آن»: در تاريخ بيهقي آمده است) خدانامة دهلغت(سفير 

  36».بردند و صدهزار درم صلت مرا رسول را

  :وفد -3

  )130ص (» .مشايخ و بزرگان سيستان وفدي سوي عبداهللا بن عمر فرستادند«
گروهي كه جايي آيند، مفرد آن وافد است بـه معنـي رسـول ملـك سـوي ملـك       

  )خدانامة دهلغت(ايلچي گر، رسول ) 747، ص االصنافتكملة(
  :گويدسنايي مي

ــود    ــات ش ــو زي وف ــرت چ ــد عم   وف
  

ــود   ــات شـ ــه مـ ــاه در چارخانـ   37شـ
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  نظام رسالت و دبيري

  :پايژه -1

چون فرمان و پايژه و چتر و علـم و طبـل و شمشـير و قبـاي خـاص مرصـع، و       «
  )406ص (» ...نوازش بسيار و منشور داد جهت امارت و

حكمي باشد كه ملـوك  . خط و منشور پادشاهي استپايژه يا پايزه به معني دست
  )برهان قاطع. (به كسي دهد تا مردم اطاعت آن كس كنند

هـا و  و اموال به بروات و حواالت اطـالق و يرليـغ  «: گشا آمده استدر تاريخ جهان
  38».ها دادهپايزه

  :دبير -2

» .جامة سپاهيان پوشيد و نام پدر از خطبـه برافكنـد   خالد جامة دبيران بركرد و«
  )306ص (

اي خـاص از آن  كه ظاهراً دبيران، جبه و جامـه ) صحاح الفرس(به معني نويسنده 
  .اندخود داشته

  :گويدناصر خسرو مي
  به نـامم نخوانـدي كـس از بـس شـرف     

  

ــر     ــل دبي ــود و فاض ــب ب ــبم لق   39ادي
 

  :عهد -3

  »ور نو فرستاد به سيستانو قتيبه را باز عهد و منش«
  .كردندورقي بود كه طرفين، زير سوگند و عهد خود را امضاء مي

  )خدانامة دهلغت(پيمان و معاهده و شرط و قرارداد 

  :عهدنامه -4

ص (» .پس رسول او را نيكويي كرد و عهدنامه و اين نامه بـدو داد و بازگردانيـد  «
168(  

  ايط صــلح كــه طــرفين آن را امضــا عهدنامــه ورقــي بــود حــاكي از پيمــان و شــر
  )خدانامة دهلغت(نامه كردند، قرارداد، پيمانمي

اين عهدنامه را براين جمله بپرداخـت و بـه نزديـك    «: در تاريخ بيهقي آمده است
  40».منوچهر فرستاد
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  :منشور -5

  )120ص (» .و قتيبه را باز عهد و منشور نو فرستاد به سيستان«
فرمان شاهي مهر نـاكرده كـه در   . كه سرش بسته نبودهمنشور فرماني بوده است 

  )آنندراج. (لطف و عنايت باشد
  :در بوستان آمده است

  گـر آن اسـت، منشـور احسـان اوسـت     
ــول   ــان رس ــي در زم ــه ط ــنيدم ك   ش

  

ــت   ــان اوس ــع فرم ــت، توقي ــن اس   ور اي
ــول  ــان قبـ ــور ايمـ ــد منشـ   41نكردنـ

 

  نظام قضاوت و دادرسي

  :حاجب قضاء -1

  )363ص (» .سيستان آمد و از پيش وي حاجب قضاء آمده بودو عزيز باز به «
دار و دربـان بـوده   بطور كل حاجب بـه معنـاي پـرده   . دربان ديوان قضا بوده است

كند و اخبار آنان را به شـاه يـا   كه مردم را از ورود به نزد شاه يا خليفه منع مياست و آن
  .حاجب و درباني داشته است احتماالً ديوان قضا و دادرسي نيز 42.رساندخليفه مي

  :صاحب مظالم -2

  )314ص (» .آخر او را صاحب مظالم كردند و هر روز مظالم سپاه بود«
و صاحب سـتر را در ديـوان    43خاقاني صاحب خراج. رئيس ديوان مظالم را گويند

  .دار و حاجب استخود آورده است كه به معناي خراج ستان و پرده
  ان زدنـد صاحب ستران همه بانگ برايش

  

  44كاين حرم كبرياست بار بود تنـگ بـاب   
 

  :قاضي -3

البين و غدرهاي گذشته كـردن هـم   به اصالح ذات رالدين قاضي اسفزاموالنا زين«
  )407ص (» .درين سال

فقيهي كه مرافعـات  . گرفتشخصي كه در مقام قضاوت و داوري در امري قرار مي
  )خدانامة دهلغت. (نيز داور كند ورا موافق قوانين كلّي شرع فيصله مي
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  :محضر -4

و رسوالن همي شدند و همي آمدند و محضرها همي نبشتند، و سوگندان همي «
  )339ص (» .خوردند

  .نامه را گويندشهادت
اي كه عليه نسب خلفاي فاطمي تنظـيم و ترتيـب داده   نامهمقريزي نيز ازشهادت

  45.كندمي» محضر«شده بود تعبير به 
  :گويدمي قوامي رازي

  چون محضريسـت اين همه صنع الهي برتو هم
  

  46مكن با محضرش بدمحضري ،محضرش برخوان 
 

  :مظالم -5

  )266ص (» .پرسيدم اندر مظالم هيچ كس از امير آب گله كرد«
بردنـد و امـور دادرسـي    جا ميمجلسي بوده  است كه مردم شكايات خود را به آن

  هـا و جاهـايي كـه در آن ظالمـان را بـه سـزا       گـاه گرفـت و عـدالت  جا صورت مـي در آن
  )آنندراج(رسانند، ديوان داوري مي

  :ماوردي مظالم را چنين تعريف كرده است
و نظر المظالم هوقود المتظالمين الي التناصـيف بالرهبـة و زجـر المتنـازعين عـن      «

  47»التجاحد بالهيبة

  :مظالم سپاه -6

  )314ص (» .ي و كارها همي رانديهر روز سپاه بودي و به صدور مظالم بنشست«
  .گرفتمجلس قضا كه امور دادرسي سپاهيان در آن جا صورت مي

  :معدل -7

  ».و سراي ساخت به حوربندان و معدل را نـام بـه سـبب معـدل قوسـي كردنـد      «
  )190ص ( 

كـه گـواهي بـه عـدالت كسـي دهـد       آن. كسي كه حكم به عادل بودن شهود كند
  )خدانامة دهلغت(

  :گويدسرو ميناصرخ
  دشمن عدلند و ضد حكمـت اگـر چنـد   

  

ــدل   ــد و مع ــره امــروز حاكمن   48يــك س
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  49».كه عدول را تزكيه كندالمزّكي و المعدل آن«: ميداني گويد

  :وكالت -8

و احمدبن شهفوربن موسي را خليفت كرد بر سيستان و حـرب و نمـاز و خـراج    «
  )247ص (» .وكالت

  )آنندراج. (انجام كاري به كسي تا آن را انجام دهدوكالت و نمايندگي دادن براي 

  :وكيل -9

  )122ص (» .وكالي خويش را جمع كرد و حساب خويش با ايشان بكرد«
  )آنندراج. (كسي كه وكالت و نمايندگي داشت تا كاري را انجام دهد

  نظام حراست و حفاظت شهري

  :استواران -1

  )92ص (» .ن بصري كردو مشرفان و استواران و اين همه به تدبير حس«
الشـعراي بهـار اسـتواران را    ملـك ) برهـان قـاطع  (موّثق، امـين، معتمـد و معتبـر    

  :نامه آمده استدر شاه. معتمدان دانسته است
ــتواران او  ــرش اســ ــدندي بــ   شــ

  

ــارداران او  ــيدن از كــــ   50بپرســــ
 

  :امير شرط -2

  )151ص (» .را امير شرط كرد حبلةو اسدبن «
در تاريخ سيستان از ايـن منصـب بـا    . بانان شهربانان و پاسده و ساالر نگاهفرمان

هاي ديگري هم ياد شده است مانند صاحب شرط و والي شرط، رجوع شود بـه ص  عنوان
  .تاريخ سيستان 136

گروهـي از برگزيـدگان   . شرط جمع شرطه به معني سرهنگ و پيادة شحنه اسـت 
و صـاحب شـرط و والـي شـرط     ) يسپل(اعوان والت و ايشان در روزگار ما رؤساي ضابطه 

  )خدانامة دهلغت. (ها هستندروا و حاكم شرطهفرمان
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  :بانانپاس -3

بانان را معرّفان را و هر چشم بينشي و عوانان را و حرسيان را و عريفان را و پاس«
  )32ص (» .را هر چند كه بودي

ب به درگان كه شحارس، آن. باني از شهر گماشته شده بودندبراي حفاظت و نگاه
  ).برهان قاطع(بان، قراول، محافظ نگاه) صحاح الفرس(ملوك پاس دارد 

  :بينشيچشم -4

» .بينشي را هر چنـد كـه بـودي   بانان را و معرّفان را و هر چشمرا و پاس عريفان«
  )32ص (

  51.به معني مشرف كه به اصطالح امروز مفّتش و مأموران سرّي باشند

  :حرسيان -5

ــان را « ــاس  و عوان ــان را و پ ــيان را و عريف ــر   و حرس ــان را و ه ــان را و معرّف   بان
  )32ص (» .بينشي را هرچند كه بوديچشم

. بـان به معني حارس و پـاس . گفتندبان درگاه سلطان ميبه نگاهجمع حرسي كه 
  )خدانامة دهلغت(

  :شحنه -6

» .و شحنه كه از آنِ مير جعفري به نزديك شما است به دست لشگر مـن دهيـد  «
  )381ص (

. شـود؛ داروغـه  شخصي كه از طرف سلطان به ضـبط امـور شـهري گماشـته مـي     
  )آنندراج(

و واليـت تكينابـاد و شـحنگي بسـت بـدو مفـوض       «: در تاريخ بيهقي آمده اسـت 
  52».كرديم

  :عريفان -7

» .بينشي را هرچند كـه بـودي  بانان را و معرّفان را و هر چشمو عريفان را و پاس«
  )32ص (
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ف، قيم و كارگزار قوم كـه در آن امـر مشـهور و شـناخته شـده باشـد و       جمع عري

تر از رئيس باشد و گويند عريف رئيس اسـت بـر   گويند به معني نقيب است كه آن پايين
  )خدانامة دهلغت. (گاه امير استنفير و منكب رئيس پنج عريف است و آن

  :عوانان -8

ــا  « ــان را و پ ــيان را و عريف ــان را و حرس ــر   سو عوان ــان را و ه ــان را و معرّف   بان
  )32ص (» .بينشي را هرچند كه بوديچشم

عبـدالجليل  . ممكن اسـت مخّفـف عـوان باشـد    ) آنندراج(سرهنگ ديوان سلطان 
  :آورده» خويش كار«را در برابر » عوان«قزويني رازي 

عقالء به ضرورت دانند كه بر يك محّله كه دو يا سه عـوان بباشـند بـاقي مـردم     «
  53».ش كار باشند و عواني به مذهب تعّلق نداردخوي

  :مرزبان -9

  )92ص (» .و عزيزبن عبداهللا مرزبان را امير شرط كرد و خود برفت« 
بان مرز، مأمور سرحدي و در عهـد ساسـانيان حكـام سـرحدي را     سرحد دار، نگه

  )خدانامة دهلغت. (گفتندمرزبانان مي

  :مشرفان -10

ه سـيتان و رسـم دبيـران او حسـاب و جهبـذ و جـابي و       و ديوان خراج او نهاد ب«
  ».بصري كردي نستوفي و مشرفان و استواران و اين همه به تدبير حسم

ور، خبر دهنده، منهي، كسي كـه بـه نهـان و آشـكار     جمع مشرف، مفّتش و ديده
نامـة  لغـت (جاسوس و مخبـر  . رساندرواي خويش ميخبرهاي به دست آورده را به فرمان

  )خداده
كه چهار تن كه از پيش از ايـن شـغل اشـراف    چنان«: در تاريخ بيهقي آمده است

  54».بديشان داده شده بود شاگردان وي باشند با همه مشرفان درگاه

  :معرّفان -11

. »بينشي را هر چنـد كـه بـودي   بانان و معرّفان را و هر چشمو عريفان را و پاس«
  )32ص (
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. مردمان را به جاي اليـق هـر كـدام نشـاند     كساني كه در مجالس سالطين و امرا

الحـال باشـد اوصـاف و    شخصي باشد كه چون كسي پيش سالطين و امرا رود و مجهـول 
  )آنندراج. (نسب، او پيمان كند تا درخور آن، مورد عنايت قرار گيرد

  :در بوستان آمده است
ــز   ــز تي ــر او تي ــي ب ــرد قاض ــه ك   نگ

  

  55معــرّف گرفــت آســتينش كــه خيــز 
 

  گردارينظام لش

  :آزادگان -1

و آزادگان سيستان همـه يـك دل و يـك     نو سپاه جمع شد از موالي و سرهنگا«
  )312ص (» .نهاد

  )خدانامة دهلغت(گوهري، اصيل، نجيب، شريف، از طبقة اشراف 
  :نامه آمده استدر شاه

  بزرگــــان و آزادگــــان را بخــــوان
  

  56خـوان راي و بهبه جشن و به سور و به 
 

  :اسپهبد -2

  )10ص (» .و آن جا هفت روز ببود و اسپهبد سيستان را بنواخت«
  . سـپهبد و اسـپاهبد  . ده سـپاه و صـاحب منصـب ارشـد در لشـگر     سرار و فرمـان 

ساالر و خداوند و صاحب لشگر را گويند، چه سپه به معني لشگر باشـد و بـه عربـي    سپه
  .برهان قاطع. (اصفهبد خوانند

  :پيادگان -3

  )374ص (» .دست ايشان بگذاشتندو پيادگان را به «
انـد  اند، ولي سواران مركب داشتهگروهي در سپاه پياده بوده كه بدون مركب بوده

. تـاريخ سيسـتان   197رجـوع شـود بـه ص    . انـد كه گاهي پياده و سوار با هم آورده شده
در تـاريخ بيهقـي آمـده    ) االربمنتهـي (وظيفه همراه لشگر باشند پيادگان سلطان كه بي

  57».پيادگان با سالح سخت بسيار در پيش ايستاده«: تاس

  :بانپيل -4

  )88ص (» .بان، پيل بر وي فكندو پيل«
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  كـه از پيـل مراقبـت و    آن. كـرده اسـت  هاي سپاه را سرپرستي مـي كسي كه فيل

  . كه بر فيل سوار شـود و بـا كچـك بـر سـرش كوبـد و او را برانـد       كند يا آنداري مينگه
  )خدانامة دهلغت. (وان و فيال هم گفته شده استوان و فيلپيل

  :جوشني سوار -5

از هر كنگره جوشني سواري و خودي و سپري كرگ و ساز سواري تمـام نهـاده   «
  )379ص (» .بودند

ديگـر  شود در ايران هم جوشن سوار و جوشن پياده با يكاز اين عبارت معلوم مي
يعني سواري كه به جوشن كه نوعي جوشني، منسوب به جوشن است . فرق داشته  است

  )خدانامة دهلغت. (سالح جنگي است مسلّح بوده

  :حشريان -6 

  )291ص (» .تازان حشريان اندران هزيمت نحو سه هزار مرد كشته شد«
نظـم و حشـري   سپاهيان مزدور و جنگاور را گويند و حشر در معني سـپاهي بـي  

  )خدانامة دهلغت. (منسوب به حشر يعني افراد سپاه غيرمنتظم

  :حَشم -7

  )328ص (» .و محمد حمدون به حشَم به خراسان شد به درگاه امير خراسان«
. شـدند حشم گروهي از مردم است كه براي جنگ در مركب پادشاهان جمع مـي 

  )خدانامة دهلغت(روان، ملتزمان ركاب پس

  :ديوان عرض -8

شـان  رض نبشـت و بيسـتگاني  هاي ايشان به ديوان عـ عارض را فرمان داد تا نام«
  )218ص ( ».پيدا كرد بر مراتب

  .مقصود ديوان عرض سپاه يا لشكر است
  :در تاريخ بيهقي نيز آمده است

انـد و آن  ها كه كـرده صواب آن است كه از خازنان نسختي خواسته آيد به خرج«
  58».به ديوان عرض فرستاده شود
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  :سازسوار -9

و سپري كرگ و سـاز سـواري تمـام نهـاده     از هر كنگره جوشني سوار و خودي «
  ».بودند

ساز جنگ، ساز و آرايش جنـگ و تجهيـزات جنگـي را بـراي آمـادگي در جنـگ       
توانـد سـوار   بنـابراين سازسـوار مـي   ) خدانامة دهلغت. (گويند و سالح جنگ را نيز گويند

  .مسلّح و آمادة جنگ باشد

  :سپاه ساالر -10

ص (» .ه ساالري داد و سپاه اندر فرمان او كـرد عبدالرّحمن، مهّلب را آن روز سپا«
88(  

سـاالر هـم   شده است و نيز بـه صـورت سـپه   سپاه ساالر به رئيس سپاه اطالق مي
تاريخ سيستان و احتماالً رئيس لشكر نيـز بـه همـين     325رجوع شود به ص . آمده است
و رئيس  به معني سرلشكر، سپهبد. تاريخ سيستان 333رجوع شود به ص . باشدمعنا مي
  )خدانامة دهلغت(لشكر 

امير مسعود به سپاهان بود و قصد داشت كه سپاه سـاالر تـاش   «: گويدبيهقي مي
  59».جا يله كندفراش آن

  :سپري كرگ -11

از هر كنگره جوشني سواري و خودي و سپري كرگ و ساز سواري تمام، نهـاده  «
  )379ص (» .بودند

سپري كرگ به فردي كه مسـلّح  ) خداده نامةلغت. (سپرگر به معني سپرساز است
  .شدهبه سپر بوده است گفته مي

  :سرخيالن -12

  )408ص (» .و آوردن سرخيالن و مقدمان و مردمان آن بقاع به سيستان«
  )آنندراج(رئيس گروه و سردار جماعت . سرخيالن همان سرگروهان هستند

بايـد كـه بـر زبـان     هر حاجتي كه لشـكر را بـود   «: در سيرالملوك نيز آمده است
  60».سرخيالن و مقدمان باشد
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  :سرهنگ -13

دل و يك نهـاد، و تشـويش از   از موالي و سرهنگان و آزادگان سيستان همه يك«
  )312ص (» .ميانه برخاست

) آننـدراج . (پهلوان و مبارز و سردار و لشكر و سپاه چه هنگ به معني سپاه اسـت 
مله سـرهنگان را تـا از اردو گـاه بـه دو صـف      و مثال داد ج«: در تاريخ بيهقي آمده است

  61».بايستادند

  :سرهنگ شمار -14

  )161ص (» .ابن بوالعريان مردي عيار بود از سيستان و از سرهنگ شماران بود«
  .انداشخاصي كه در شمار و مرتبة سرهنگان بوده

  :خانهسالح -15

  )379ص (» .سالح خانه باز نكرده بودند و هنوز هيچ درِ«
كه سالح جاي دهند، انبار اسلحه، جايي كه در آن تيغ و شمشـير و ماننـد    جايي

  )خدانامة دهلغت(خانه خانه و اسلحهجبه) آنندراج. (آن و خنجر نگاه دارند

  :طاليه -16

  )351ص (» .و سوار بدر طعام به طاليه همي شد زلشكر سلطاني«
كلمه در عربـي طاليـع   اين . شوندقسمتي از لشكر را گويند كه پيش فرستاده مي

  .شودطاليع به جمع طيعه گفته مي. باشداست و فارسي آن طاليه مي
  :گويدمنوچهري مي

  آري هر آن گهي كه سپاهي شود بـه رزم 
  

ــه  ــه چنــد روز بيايــد طالي   62دارزاول ب
 

  :عارض -17

  )218ص (» .هاي ايشان به ديوان عرض نبشتو عارض را فرمان داد تا نام«
. كـه سـان سـپاه دهـد    آن. دار عرض لشكر بوده اسـت ست كه عهدهعارض كسي ا

  )خدانامة دهلغت(
  :فرّخي سيستاني گويد

  كه اوعارض جيش و عميد لشكر مير آن
  

ـار     63كرده گيتي را زروي خويش چون خرّم به
 

  :در تاريخ بيهقي آمده است
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لي امير با وزير و عـارض و بوسـهل زوزنـي و سـپاه سـاالر و حاجـب بـزرگ خـا        «

  64».كرد

  :غازي -18

  )152ص . (شدند »رخد«و گروهي غازيان با او بفرستاد تا به «
  .است ةگفتند كه جمع عربي آن غزاكنندة در راه خدا را ميجنگ

و هـم از مّكـه و مدينـه    «: الملك طوسي در سـيرالملوك آورده اسـت  خواجه نظام
  65».كردما ميروي به ديار روم آوردم و با غازيان پيوستم و چند سال غز

  :مقدمان -19

  )408ص (» .و آوردن سرخيالن و مقدمان و مردمان آن بقاع را به سيستان«
دة لشـكر و  سردار، ساالر و فرمان. اند كه در مقدمة سپاه بودندپيشروان لشكر بوده

  :در سيرالملوك نيز آمده است) خدانامة دهلغت(تاز و پيش جنگ پيش
  66».ود بايد برزبان سرخيالن و مقدمان باشدهر حاجتي كه لشكر را ب«

  :موالي -20

و سپاه جمع شد از موالي و سرهنگان و آزادگان سيستان همـه يـك دل و يـك    «
  )312ص (» .نهاد

دادند غالمان بودنـد كـه مـوالي خوانـده     گروهي از افرادي كه سپاه را تشكيل مي
نامـة  لغـت (المان و بنـدگان  موالي جمع مولي است كه به معناي غالم است، غ. شدندمي
  )خداده

  اصطالحات و مناصب درباري

  :امير -1

زادگان و امراء و اكابر آن ديار به حضرت خداوند ملك اسالم از خلّد و ديگر ملك«
  )407ص (» ...ملكه

  )االربمنتهي(مفرد امراء، پادشاه 
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  :جاسوس -2

  )369ص (» .طغرل حاجب مودود جاسوس بر وي داشت«

  :جنيبتي -3

  )332ص (» .داري و استري و قدري خوردني برگرفتبا جنيبتي و ركاب«
شـده  جنيبتي به مأمور اسب جنيبت يا شتر يدك كـه در پـس اسـب آورده مـي    

  )خدانامة دهلغت. (اندگفته

  :حاجب -4

  )345ص (» .و مكجول حاجب و بعضي غالمان پدر با او به هم برفتند«
رجوع شـود بـه ص   . است در معناي حاجبان دار و دربان كه جمع آن حجابپرده

  . تاريخ سيستان 372
داري وي چشـم  حاجب آن كرد كه از خرد و دوست«: در تاريخ بيهقي آمده است

  67».داشتيم

  :حاجب الحجاب -5

الحجاب بود و سپاه و كمر كه اميـر خراسـان داده   و بوالحسن كاشني كه حاجب«
  )330ص (» .بود

  68.داران، صاحب حاجبان و بزرگ پردهده حاجبانبزرگ و فرمان
  :گويدخاقاني مي

  ام به نوا چون كمان حاجب راستبمانده
  

69الحجابنخورده حاجبي خوان حاجب 
 

  :خادم -6

بانان را و معرّفان را و خادمان ديوان را و عوانان را و حرسيان را و عريفان و پاس«
  )32ص (» .بينشي را هر چند كه بودنديو هر چشم

كار و چـاكر و  اند و نيز خدمتخانة عدليه بودهخادمان ديوان، اجزاء و خدام ديوان
تاريخ  412و  285، 346رجوع شود به صص . نوكر هم در جاهاي ديگر به كار رفته است

شده است ولي در ايـن جـا منظـور پرسـتار،     خادم به خواجة سرا نيز اطالق مي. سيستان
  )خداده نامةلغت. (نوكر و مالزم است
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  :خاصگان -7

  )302ص (» .تا سيمجور تنها بود با خاصگان خويش«
  70.افراد مقرّب و نزديك به شاه يا امير و نديمان و كنيزان ويژة شاه

  :خاقاني گويد
  كه خوش نبود كه شاهنشه زغربت باز ملك آيد

  

  71نشبمانده خاصگان دربند و او فارغ ز ايوا 
 

  :خزينه -8

  )146ص . (»نيز نماند اندر خزينه دينار: غالم گفت«
درين معني منظور . نهندمخزن و گنج خانه و جايي كه اشياء قيمتي را در آن مي

از خزينه محلّي است كه اشياء ـ اعم از قيمتي و غيرقيمتي ـ در آن نهند، ولي معموالً به   
زانه اسـت،  البته ممال خ. نهند يعني گنج خانهشود كه اشياء قيمتي ميمحلّي اطالق مي

بـان آن را خـازن   اين قاعده را امالـه گوينـد و نگـه   . يعني الف ميل به سوي يا كرده است
  72.گويند

  :گويدخاقاني مي
  شـب از دور تـا بـريم   نقب افگنيم نيم

  

  73گـاه پي بر سر خزينـة پنهـان صـبح    
 

پادشـاهان را  «: و نيز خواجـه نظـام الملـك طوسـي در سـيرالملوك آورده اسـت      
  74».خزانه بوده است يكي خزانة اصل و يكي خزانة خرجهميشه دو 

  :دارركاب -9

  )332ص (» .داري و استري و قدري خوردني برگرفتبا جنيبتي و ركاب«
گرفت، خادمي كه ركـاب اسـب   كسي كه ركاب اسب شاه را هنگام سوار شدن مي

در اين روزگـار او   را بگيرد تا مخدوم او سوار شود و پياده را گويند كه همراه سوار برود و
دار را فرمـود آمـده اسـت    ركاب«: در تاريخ بيهقي آمده است) آنندراج. (را جلودار خوانند

  75».پوشيده تا آن را پنهان كند

  :ستوربان -10

  )272ص (» گفت مرا به سراي ستوربان خويش فرودآوردي؟«
  )آنندراج(بان كه تيمار اسبان كند از عالم شتربان و پيلآن

اند تو خر نداري ستوربانان به قلباق رفته: مهتر گفت«: خ بيهقي آمده استدر تاري
  76».تا گاه سلطاني به غارت بردارند
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  :ستورگاه -11

  )298ص (» .و بر بام ستورگاه قصر يعقوبي بر شدند«
. آخور، اصطبل، ستورخانه، آغيل. داري اسبان و ستوران دربار بوده استمحل نگه

  )مقدمةاالدب(

12- اخانطب:  

  )10ص (» .و طباخان بركار بودند«
گر، پزندة خوالي. خانة قصر به شغل پختن غذا اشتغال داشتندكساني كه در طباخ

  )خدانامة دهلغت(پز طعام، خوراك

  :عامل -13

اكنون ياد كنيم طول و عرض و ُكور و رساتيق سيستان از پس اسالم كـه عامـل   «
  )28ص (» .و والي سيستان كه بوده است

رئـيس، والـي،   . شـد كسي كه از طرف پادشاه به عنوان حاكم واليات برگزيده مـي 
. تـاريخ سيسـتان   122رجوع شود بـه ص  ) خدانامة دهلغت(حاكم و جمع آن عمال است 

  77».و عامل تكيناباد را مثال داد تا نيك انديشه دارد«: در تاريخ بيهقي آمده است

  :غالمان -14

  )290ص (» .فرستاد و مطربان و كنيزكان و غالمانو نديمانش را زي او «
  .مردان زيباروي كه در خدمت شاه بودند

  :كنيزك -15

  )290ص (» .و نديمانش را زي او فرستاد و مطربان و كنيزكان و غالمان«
كار زنان باشد و به عربـي جاريـه خواننـد، خادمـه و آن را بـراي      پرستار و خدمت
  )خداده نامةلغت. (تصغير كنيزك گويند

  :كوتوال -16

  )371ص (» .ها كردو كوتوال هالل درقي بود و بسيار مردي«
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گوينـد و  دارندة قلعه و شهر باشد و او را سرهنگ هـم مـي  نگه) لغت فرس(دزدار 

اند، چه كوت به هندي قلعه بعضي گويند اين لغت هندي است و فارسيان استعمال كرده
  :گويدناصرخسرو مي) برهان قاطع(است 

  ها نازند و او از شـهرها ديگران از قلعه
  

  78الجرم او شاه باشد دائم ايشان كوتوال 
 

  :مطرب -18

  )340ص (» .و صلت داد و بيستگاني داد و شراب و مطربان فرستاد«
  .پرداختندگري و خنياگري ميمطربان كساني بودند كه به رامش

به خوش صـدايي و غنـا بـه    كه ديگري را آن) مقدمةاالدب(سرود گوينده، خناگير 
  )خدانامة دهلغت. (طرب آورد

  :نديمان -19

  )290ص (» .و نديمانش را زي او فرستاد و كنيزكان و غالمان«
پياله و حريف شـراب و بسـا كـه معنـاي هـم سـفره،       جمع نديم كه به معناي هم

نامة لغت. (نشين سلطان را هم داشته باشدسخن مقرّب سلطان و انيس و هممعاشر و هم
  )خداده

و بر اثـر آن بسـيار سـيم و جامـه دادنـد نـديمان و       «: در تاريخ بيهقي آمده است
  79».مطربان و غالمان را

  :نقيب -20

  )363ص (» .و نقيبان را گردن بزد و به دو نيمه كرد«
انـد و گـاهي   اند كه معرفت به احوال مردم داشـته نقيبان، بزرگان و پيشوايان و آنان بوده

مهتـر قـوم،   . تـاريخ سيسـتان   403ه صورت نقبـا آمـده اسـت، رجـوع شـود بـه ص       جمع آن ب
  )خدانامة دهلغت(دة سپاه و سركردة گروهي از سپاهيان تر، فرمانسردسته، رئيس، بزرگ

  :گويدخاقاني مي
  رايات او چو ديد  نقيـب بهشـت گفتـا   

  

  80تر به باغ بقا عرعري ندارمزين راست 
 

  :والي -21

نيم طول روز و عرض و كور و رساتيق سيستان از پـس اسـالم كـه    اكنون ياد ك«
  )28ص (» .عامل و والي سيستان كه بوده است
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حـاكم يـك واليـت يـا ايالـت،      . كندحاكم، يعني كسي كه بر شهري حكومت مي

  )خدانامة دهلغت(كاردار 
 گويند كه والي در اين روزگار فتـرت، بـادي در  و مي«: در تاريخ بيهقي آمده است

  81».سر كرده است

  :وزير -22

  )228ص (» .گاه علي بن محمد الفرات بودوزير مقتدر آن«
معاون و مشاور نزديك به امير يا شاه در فارسي قديم فرزين و دسـتور نيـز گفتـه    

  )آنندراج. (شده است

  :عهدولي -23

  )106ص (» .عهد كرده بودو عبدالملك را ولي«
. كرد تا پس از او به جاي او حكومـت كنـد  ميجانشيني كه شاه براي خود تعيين 

كسي كه پادشاه او را به اراده و رضا بر جاي خويش . بان عهدمتصرف و حاكم وقت و نگه
  )آنندراج. (نشاند و مختار سلطنت گرداند

  مشاغل و حرف

  :اميرآب -1

  )266ص (» پرسيدم كه اندر مظالم هيچ كس از اميرآب گله كرد؟«
برهـان  . (كنـد زارها تقسـيم مـي  ها و كشتها، باغبه خانه ميرآب، كسي كه آب را

  )خدانامة دهلغت. (اي به او محول استكه كار تقسيم آب ناحيهآن) قاطع
در دفتـر دوم مثنـوي   ) ع(ها به دعاي عيسيموالنا در حكايت زنده شدن استخوان

  :گويدمعنوي مي
ــد آن ــرياو بيابـ ــام بـ ــان پيغـ   چنـ

  

ــروري   ــدگاني پــ ــي زنــ   82ميرآبــ
 

  :تجار -2

  )186ص (» .كه تجار و بزرگان و خداوندان نعمت بسيار بمردندچنان«
  )آنندراج. (جمع تاجر، بازرگانان

  :حجامان -3

  )96ص (» .آن حجامان برفته بودند و خوكان اهلي را سيكي بار كردند و بياوردند«
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. تگير بوده و كسي كه كـارش حجامـت كـردن اسـ    حجام، حجات كننده و خون

هاي خرد كه به تـن  كشيد پس از شكافحجام خون تن از شيشه و شاخ بر مي) آنندراج(
  )خدانامة دهلغت. (اندبه حجام، حجامت چي هم گفته. دهند با استره

  :خطيب -4

» .و بوسعيد شروطي را خطبه عزل كرد و بوالحسـين الماصـلي را خطيـب كـرد    «
  )313ص (

  كـه خطبـة نمـاز را    خـوان، آن و خطبـه . انـد هخوانـد وران دانا كه خطبه مـي سخن
  )خدانامة دهلغت. (خوانده استمي

  :سرّاجان -5

  )393ص (» .بردست مالحده كه به اسم فدايي بودند در بازار سرّاجان«
  )خدانامة دهلغت. (گرساز و زين فروش و زينسرّاج به معني زين

  :صيادان -6

  )229ص (» .هاي صيادان بودشتيها در شراع و آلت نبود كه كبه كشتي«
  )آنندراج. (شكارچيان ماهي

  :مؤذّنان -7

  )32ص (» .و مؤذّنان را به همه جاي كه بودندي عشرين الف درهم«
دهنـده، اعـالم كننـده و اذان گوينـده، بانـگ نمـاز       جمع مؤذن، در معناي آگاهي

  )آنندراج. (گوينده
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  گيرينتيجه

عصـر صـفاريان، امـراي سيسـتان در عصـر       تاريخ سيستان مبين و روشن كننـدة 
عباس و غلبة سلطان محمود غزنوي و نيز بخشي از دورة سلجوقيان است كه خاندان بني

هاي زندگي اجتمـاعي را بـا درايـت    تر جلوهنگري، بيشنويسندة آن با باريك بيني و ژرف
ب بـازگو  چه مسلّم است، اصطالحات ديـواني و اداري در ايـن كتـا   آن. خود نگاشته است

. رفته و آيين كشورداري منسـجم و قـوي در آن عصـر اسـت    كنندة يك نظام بسيار پيش
اين كتاب از ديدگاه دانش جغرافي نيز حايز اهميت اسـت، چـرا كـه در هنگـام خوانـدن      

هـا  اندازي دقيق از وضعيت قرارگرفتن شهرها و حدود و ثغور و جغرافي آنكتاب به چشم
تـوان بازگوكننـدة مسـائل مختلفـي در عصـر      ن كتاب را مـي چنين ايهم. يابيمدست مي

صفاري، غزنوي، سلجوقي و ساماني دانست، از جمله به سنن، آيـين و مـذهب مـردم آن    
  .ها و رسوم مختلف آن مرز و بوم نيز اشاره داردها، برگزاري جشنزمان و تمدن آن

ستان شباهت نكتة فراخور توجه آن است كه اصطالحات بدست آمده از تاريخ سي
بسيار به تاريخ مسـعودي، نوشـتة ابوالفضـل بيهقـي دارد و دليـل آن وجـود موضـوعات        
مشترك بين اين دو كتاب ارزنده اسـت، چـه، تـاريخ بيهقـي نيـز در برگيرنـدة تـاريخ و        
حوادث روزگار سلطنت اميرمسعود غزنوي فرزند سـلطان محمـود غزنـوي اسـت كـه در      

  .سيستان به تحرير درآمده است عصري نزديك به نگاشته شدن تاريخ
اما نكتة مهم، آيين شهرداري و كشورداري است كه با شروع و تفصـيل آن گـويي   

توجه به نظام مالي در آن دوره بـا در نظـر   . كشدتمدن بزرگ ايران زمين را به تصوير مي
ريزي دقيق در مسائل مربوط به اقتصـاد  گرفتن اصطالحات خاص آن، آشكاركنندة برنامه

پرداختـه،  اي كه به امور مربوط به پست و پيـام رسـاني مـي   ور است و نيز وجود ادارهكش
  .اي پيشين در تاريخ ايران دارد كه در اين عصر نيز مورد اهميت بوده استسابقه

  آيين لشـكرداري و توجـه بـه سـپاه و امـور جنـگ و حراسـت از شـهرها از بـيم          
آرامش و نظم در كشور و جلوگيري از هجـوم  زنان، نمايان كنندة اهميت گران و راهغارت

  .داري از مرزها استاقوام بيگانه با پاس
يابيم كه هاي اداري در ميگيري نظامبا نگاهي به اين اصطالحات و توجه به شكل

فرهنگي كهن فراسوي اين سازمان دهي در اجتماع آن روز سيستان وجود داشـته اسـت   
امـا پـس از ورود اسـالم بـه     . گـردد ظهور اسالم باز ميما و پيش از  كه به تاريخ باستاني

هايي از اسالم وارد نظـام و آيـين كشـورداري در ايـران     ها و قانونسرزمين ايران نيز رسم
  .المالچون جزيه و بيتخوريم؛ همها برميشد كه از آن جمله در نظام مالي به آن
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ن دوره بر مبناي قوانين هاي تصويب شده در سيستان در آبنابراين قوانين و آيين

  اما تمامي اين مـوازين بـا ديـن اسـالم منطبـق و      . كهن و باستاني ايران زمين بوده است
  .برداري الزم بعمل آمده استسو شده و از مسائل شرعي دين اسالم نيز بهرههم
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