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 ستانیس ای مروزین یخیتار ییایجغراف
 

 یایدر نیا تیاست. موجود رمندیه هیهد ستانیس ای مروزی، ن دانندیم لین هیمصر را هد یونانیهرودت  همانگونه
مردمان مختلف را بار آورده  ستیکار و حرفه و تجارت و ز یو فراهم آور یو تشکل قوم یبارور نهیبزرگ زم

 شیخو در نیسرزم نیا یباستان و قرون وسط خیکه تار کندیرا م ینامها یتداع ستانیس ای مروزیاست .قبل از همه ن
 . نهفته نموده است

 

   
 

است قصبه آن او را زرنگ خوانند.شهر با حصار است و  یتیناح ستان،یآمده است: س نیچن ستانیحدود العالم س در
روان است و شهر را  آب یو یرود هاست و اندر خانها یو اندرو دیبرا یش هم از وآباست که  یاو خندق رامونیپ

 ایزا آس شانیاست و آنجا برف نبود.و ا ریدر است و گرمس زدهیهن و ربض او باره دارد و او را سآپنج در است از 
خشک و  ی. و خرمایبرکردار جهرم یلویو ز ،یفرش افتد برکردار طبر یهاست برباد ساخته. و از آنجا جامه ها

 .انگرد] صمغ[
 میششم و از اقل کیو دو درجه و  یشصت و چهار درجه و ربع و عرض آن س ستانیکه طول س دیمى گو اقوتی

ادانى دشت آبانهار باعث  نیو هزار نهر از آن جدا مى گردند. ا ختندیرود مى ر نیبه ا هآبزیر سوم است . هزار
د مانن تىیاد و پرجمعآبهاى  روستا رنگ. در اطراف زدیهاى فراوان مى گرد هیو بناى د تیجمع شی, افزاستانیس
و کروادکن و نه الطاق نقش موثرى الطعام  آبو کواربواز و کزه و سنج و ب نیو زنبوک و فره و درهند و قرن نیکو

ها باغ هاى پهناورى وجود داشت که عمده محصوالت آنها خرما و  روستا نیو اقتصاد شهر داشتند. در ا اتیدر ح
کارى ) خربوزه، هندوانه ، گرمک و بادنجان ، و همچنان در کنار آن  فىیبر باغدارى، ص هانار و انگور بود.عالو

روستاها  نیل توجهى که مى توان در کنار ابامانند جو و گندم و ارزن رواج داشت. از آثار مهم و ق ییمحصوالت غذا
 بادى و چرخ باد بود. بایزرنگ نام برد آس هیو حاش
ن پهلوان که جها کندیسوم است و اضافه م میاز اقل ضیو عر لیکه طو سدینویم یتیرا وال یستانیس یمستوف حمدهللا

 میعظ یزره بند رهیبح کیروان نزد گیزرنگ نام کرد عرب آنرا زرنج خواندند و به راه ر گرشاسف ساخت و
کرد و سگان خواند عوام سگستان خواند  رتشعما دیشد. بعد از ان بهمن تجد منیروان ا گیر بیبست تا شهر از اس

رود  اهیش از سآباست  لیما یبه گرم شیشد هوا ستانیو عرب او را معرب کرد سجستان خواندند به مرور زمان س
شمار  یرا شهر و روستا ها ب ستانیسخوب فراوان باشد.  یها وهیو م اریاست و در آن باغستان بس رمندیشق، ه

 یهمه شهر ها را به معرف مینتوان دیدارد. شا تیموقع رانیتصرف ا طهیدر ح تیوال نیا یشاست . به خصوص بخ
 . میریگیبه خوانش م ندهیشهر ها را در سطور آ یاما برخ میریبگ
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 ستانیس ای مروزیمرکز ن زرنج
 انای:درنگدریزیا انا،ین: درنگبا، ستر ی: زرنگ، هر دوت: سنگن ساگارتوشیدار بهیمختلف در کت ینامها ضبط
 .ترمنت ی، اوستا: ها انایبان : درنگ یآم ن،یساکاست

گره خورده است . از  مروزیکه چگونه با سرنوشت و مردم ن میپرداز یزرنج م ایهمه نام به زرنگ  نیا انیم از
تان از اقوام باس ینیو همچنان پل کردیم یزندگ یالدیقرن اول م لیون که در اواباستر ونان،ی میقد سانینو هیجغراف

و د انیو آر موسیرا نام برده اند . بطل یو زرانج یداشتند. درانج اتیوطن ما ح یعنیها  نیکه در گهواره آر ییایار
 یوکرده اند. در پهل نیتع ستانینها را خاک سآدارند و مسکن  یاقوام ذکر نیهم از ا گرید سینو هینفر مؤرخ و چغراف

جز  زهامون است که هنو اچهیاست همانا زره نام در میاسم قد ادآوریکه امروز  یمعرب زرنج( کلمه ااسم زرنگ )
 .داده است لیمعروف گود زره را تشک ریگآبدوم نام 

و  ایبوده اصل آن در اوستا زر زین ستانیس التیشهر که نام ا نیدارند که اسم ا دهیکلمه زرنج علما عق شهیمورد ر در
 .باستان گرفتشه ده است یپارس هیآمده که جز اول آن در آبیدر ی. در پهلوباشدیو هامون م ایدر یبه معن هیزر
 کلمه نیمآ خوذ از ا زیشد ن یها اطالق م یو کلمه زرنکا که به قوم زرنگ ندیو زرانگه گو ویرا زرا اچهیزند در در

 و میدر فرس قد یمعن نیبه هم هیاست و در ایدر یو زرانگه که در اوستا به معن ویو زرا ایزرانگه است . پس زر
. که نام شهر زرنگ همچنان باشدیزره م یایاز ان در اداست و مر یکیهمه  یبه زبان در ایو در یدر پهلو آبیدر

 .به به کار رفته است زیزره ن اچهیدر یاز آن گرفته شده، و آهسته در مورد باشندگان حوال
و رود  یانادآب شتریرا عنوان نموده است: اما زرنگ بدان گفتند که ب یخیشهر افسانه تار نیدر مورد ا ستانیس خیتار

که معرب کردند آن زال  ثیزره و زالق الحد شیاندر پ ندیگو قیزال زر ساخت چنانکه زالق العت ها و کشت زار ها
 بسکو یمانست دهیکه او راست به زر کش رایز یخواندند) زرورنگ(  ستانیکهن است و زال نو و او را مردمان س

در جا دو حرف کم کردند ان نی. اخواند( را که او ساخته بودند، زرنگ گفتند یبسکر، لشکر، عسکر، لشکرگاه هم م)
 .را بدان نام کردند و زرنگ خواندند ستانیو بزرگان همه از بسکو خاستند همه س یگفتار و چون مروان مردکار

. اما وى نامى از شهر افتی رییکه در عهد خلف بن احمد، دارالحکومه تغ سدینو یم یسراج در طبقات ناصر منهاج
نگاشته است : در شهور  ستانیاز شهر س داریو محل آن نبرده است. منهاج سراج در قرن هفتم هـ ق پس از د دیجد

، است ی، موضع دیکرد، چون بدان حضرت رس ستانیس متیهـ ق( از شهر بست عز ۶13سنه ثالث عشر و ستمائه )
شهر  را به یداع نین استقبال نمودند، و ا: گنبد بلوت( از طرف شرق، رسول دارا ی) راورت ندیآن را گنبد بلوچ گو
 ند،یبطرف جنوب شهر که آن را در طعام و بازار فرود گو ندیکه آنرا مدرسه سرحوض گو یآوردند و به موضع
 .است که زرنگ قرن سوم هـ ق دارا بود ىیشود که نشانى هاى فوق در واقع همان نشانى ها یم دهیمنزل فرمودند. د

داشت. از مضمون شعر  یدور اسالم شهرت بسزائ لیزرنج در اوا ایزرنگ  یخیه ، شهرتاراست ک یاوری لآبق
آشکار  زینام معروف بود و از نگارش ن نیکه زرنج در قرن اول اسالم به هم دیایم دیپد یکرور سور ریپهلوان ام

و با مرزبان آنجا مصالحه کرد و بعد از  عبدالرحمن بن سمره به زرنج سجستان آمد یهجر 3۰که بعد سال  گرددیم
را به دار کردند،  یو و دهیبن احمر در زرنج بود اهل آنجا شور ریشهادت حضرت عثمان )رض( که ) در آنوقت( ام

که  دیآیبرم نیچن ی)رض( دوباره مرزبان زرنج صلح نمود. و از اشارات بالذر یو بعد از آن در عصر حضرت عل
 لیدر مورد رتب ی.محترم عالمدیرسیم ستانیل تا زرنج و سبال و زباک یها ”لیرتب“ یراندر آن عصر ها نفوذ حکم

که  ی) گاد ای( وی) گاو کراچ یبه معن یدر زبان هند ”لیرتب” مهاراجا( بود و  لیل )رتببا: پادشاه ککه کندیاشاره م
  .مهاراجا( بود لیمشهور به )رتب داشت نی  مفشن و مز یل ) گادبا( چون شاه کشوندیتوسط گاو ها انتقال داده م

در موضعى در طول هشتاد و نه درجه و عرض  رمندیالبلدان درباره زرنگ نوشته هند مند وه میتقو آبدر کت والفدابا
. وقتى هندمند از بست خارج شد تا به زدیزره مى ر اچهیمى رسد و در آن جا به در ستانیسى و دو درجه به س

 فرسخى کیو سنارود. سنارود در  رودیو باس طعامسجستان برسد چند رود از آن منشعب شود. از آن جمله است رود 
 .زرنج به قصبه سجستان مى گذرد

که  ى استزمان نین حوقل نقل قول مى کند و ابا بازرنگ مى پردازد از کت فیهمچنان هنگامى که به توص والفدابا
آمد به لب  ستانیهـ ق به س ۴۴۸زمانى که در سال  زیبورى ن رینرفته بود. ام نیاز ب موریزرنگ هنوز به دست ت

هـ ق پس از محاصره شهر  ۶۶۶در سال  زیمغول ن اهرفت. سپ مونیو سپس با سواران خود به باغ م دیرس وانهید آب
الملوک  إیر دروازه طبق گران و خندق شهر جشنى آراستند. احمحمد بستند و سپس د نیالد ریصلحى با ملک نص مانیپ

 عیمحمد، طرح دارالملک انداخت و عمارات رف نیالد ریهـ ق( ملک نص ۶۶۷سال بعد ) کیگزارش مى دهد که 
 ایکه آ ستیبساخت. اما روشن ن زیو ارگ را ن ریبقاع خ گریمدارس و مساجد و بازار و حمام و د ازالقدر بنا کرد و 

 .را بنا کردند ساتىیتاس نیچن تختیکه درخود پا نیا ایاست  دىیدارالملک شهر جد
اخ مرحلگى زرنج ش کی( در رمندی)ه دیرمینگاشته است: ه میفى معرفه االقال میاحسن التقاس آبدر کت زین مقدسى

 رسد. سپس نهر مى  شکیشده، به ن ریمى کند(. نهر طعام به روستاها سراز آبریشاخ شده )هر دو خوره را س
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سنارود از آن جدا مى شود، که بست و چند  امبه ن گرىیکرده، نهر د آبریباشترود از آن جدا شده )چند روستا را س
 .مى کند آبریرا س گرید هید
ره ز اچهیاسم به مناسبت در نیا رایآورده اند ز ییایو در یآبمملکت  یکه زرنگ را به معن داستیخالل سطور پ از
 .داده شده است نیسرزم نیبه ا
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