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                                                                                            ٢٠١٤/ ١٨/٦                                                                                    کانديد اکادمسين سيستانی    
 

   : برکتابيیتکمله 

  ستاني سیخي تاریايجغراف

  )کسيساگزارش پرسی بعد از ،١٧١ص دھم،،فصل(

  

 :مقدمه

امروز ھرکه از  .خوانده اند» بھشت باستان شناسان «ی اش خي را به خاطر کثرت خرابه ھا وآثار تارستانيس[ 

 لشکرگاه را به اي فراه وکهي در دو طرف جاده اد،ي مسافرت نمامروزي  نتيو? مرکز،  فراه  به عزم زرنج ايلشکرگاه  
 که ی مصنوعیرکانالھاي در امتداد مسیگري دبعد یکي ،متعدد و وسيعی  ی که خرابه ھادي خواھد دکند،ينج وصل مزر

 ، يی روستا،ی شھر،ی قلعه ای روزگارکي که ھریخرابه ھا.  به چشم ميخورند،بودند منشعب شده لمندياز رودخانه ھ
ًحتما درخاطر مسافر . اری را در خود جای ميداده اند ومردمان بسي بودهی باندهي برج دا ي آتشکده واي يیدھکده 

 ی عواملیبراثر چ  آبادان بوده ویدرچه روزگار  ویخرابه ، درچه زمانقلعه ھای  ھمه ني که اکنديھوشمند خطور م
را به  ، آنھا  ني سرزمنيابر فاتح ی لشکرھاوتاراج خي جبار تاراني کشورگشای ھجوم ھاايمتروک شده اند ؟ آخراب و 

 و ترک یراني دوامدار، مسبب وی ھای خشکسالاي خانمان برانداز رودخانه ھلمند و ی ھاLبي ساخرابه مبدل کرده ؟ ي

 با ستاني ستي را به بار آورده اند؟ اکثر مسافران به و?ی وشھرھا و روستاھا شده و وصع آسفبار امروزھايادب آنيا
مستند   وقي بصورت دقیکس چي ھی ولکنند،ي مانيرابه ھا ب خني اۀ را در باریزھاي موثق چرياطLعات ناقص وغ

 ی از ترقیچه دوران  شده وادي بنیتار درچه زمان ا سارو ي ?ش وۀ قلعاي شاوراني پی خرابه ھاد،ي بگوتواندينم
   را پشت سرگذاشته اند؟یوشکوفائ

 کابل ومشاھده خرابه ھا دردو  از آنجا تا به فراه ومروزي مسافرت از نش،ھنگاميپنجاه سال پتخمين   نگارنده

با  تا مدر صدد برآمددرسالھای تحصيل در پوھنتون کابل  و مدي  روبرو گردی سوا?تني حرکت موتر باچنريطرف مس
آثار برخی از یائي ووضع جغرافیخي تارۀ درمورد گذشتی اطLعات قابل باوروتاريخی ، يیايکتب جغرافجستجو در 

 ، بصورت مقا?ت) افغانستانخيمتعلق به انجمن تار( اناي معتبر آرۀ مجلقي و از طرمکن هي  تھستاني سی باستانيۀوابن

  .رمگذاب ارعLقمندانيدر اختپژوھشی 

 ی آن مقا?ت، کتابفيلأ وتقيف تلاز مديقادر گرددر اکادمی علوم افغانستان   ستمي قرن ب٨٠ دھه ی درسالھا

مرکز علوم  یاز سو  وم کنأليفتا عکسھا ونقشه ھای جغرافيائی  صفحه ب٧٠٠در ) ستاني سیخي تاریايجغراف (رناميز
 برکابل ني با ھجوم مجاھدستميقرن ب٩٠ یمتاسفانه درسالھا. مارپ علوم افغانستان بدست نشر بسیدماکااجتماعی 

ان جوان . در آتش سوختانده شدندی تفنگداران جھادی از سوزمي ھی قاطع کتابھا بجاتيوتسلط برکتابخانه ھا، اکثر
سيستانی بارھا ازمن سراغ آن کتاب را ميگرفتند ويکی دوتا ازفرھنگيان سيستان، بنام علی بردبار جھان تيغ وھمچنان 

،حاضر گرديدند به چاپ مجدد وتکثير آن کتاب بپردازند، واز من تقاضای يک روزم از نيخانم فرھيخته مLلی احمدی
 آن اتي نظر برمحتودي تا آن کتاب را با تجدر نداشتم ،مجبورگرديدم چون من بجز يک نسخه بيشت. کاپی از آن را نمودند

.  بگذارم  نيزانترنتتار  یرو  برضمن ارسال يک يک کاپی  برای متقاضيان چاپ آن،وکنم  پيًمجددا تا ٢٠١٢درسال 
دستور مقامات ب بود که ی وجھانگرداننياحي داشت ھا وخاطرات ساديشد،ي اطLعات افزوده مني برادي که بایزيفقط چ

با مشاھده  اعزام شده بودند وآنھا ستاني به س)هي وروسسيبخصوص انگل( قرن نزدھم ی استعماریکشورھامسئول 

جغرافيائی، باستان  ی ھانهي در زمیدسودمندقيق ونزديک ازاين خرابه ھا وگردش در سرتاسر حوزۀ ھامون، اطLعات 

  .  امورخود قرار داده اندیاي اولاريدر اخت  کرده وهيتھ ی  سيستاننظام  ویاقتصادو  یاسيسشناسی ومسائل 

ی  در دسترسم قرارگرفت که مجموعه استان،ي سی آثارباستانی معرفی با ارزش در راستااري اثر بسکي ًارياخ
 رانهيدر مورد ونکات مھمی ارزش   اثربانياازمن .  استیکائي وامری وفرانسویسي انگلنياحي سی  سفرنامه ھااز
يی که به موضوع  آنھااري اختر را ددي آنکه اطLعات جدیبرا. عLوه نمودم کتابم  در هدکر ادداشتي ستان،ي سیھا

  نجاي کرده ،درای آن اطLعات را بصورت تکمله درفصول مختلفه کتاب مذکور نشاننکي قرار داده  باشم، اعLقمند اند،
 ]٢٠١٤/ ٣/٦ یستانيس. دھميبازتاب م
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  دان ،پيشاوران و شھر رستموصف ويرانه ھای زاھ

  )قلم ساوج لندوربه (
  

ی  سرحدی،و رجال سياسی ونظامی انگليسکميسيونھای حکميتاعضای ًتقريبا تمام سياحان وگردشگران و

سری به سيستان که از اوايل قرن نزدھم تا اوايل قرن بيستم، بنابر وظيفه ويا  شوق جھانگردی، وروسی وامريکائی 

  :زپنج مسئله در سيستان بحث رانده اندا زده اند، بصورت کل

   تاريخ سيستان،-١

  رودخانۀ ھيرمند و معاونين آن،-٢

   درياچه ھای سيستان وگودزره،-٣

   روزه و اقليم سيستان،١٢٠ باد معروف-٤

  . ويرانه ھا وآثار تاريخی گسترده در سيستان-٥

يکی جورج پيتر : تان توجه کرده اند ازاين گردش گران، به مسالۀ مردم شناسی واتنوگرافی سيسفقط  دوتن

يادداشتھای « تاريخ دان،عضو ھيئت حکميت مکماھون،که کتاب باستان شناس  و تيت، صاحب منصب نقشه بردار و

ديگری جنرال پرسی سايکس انگليس  يک شھکار است،واو»  ،توپوگرافی وويرانه ھای سيستاندر باره تاريخ،مردم

خود را »  ده ھزارميل در ايران«سه فصل از کتاب  ا به دقت گردش نموده و سيستان ر١٨٩٨می باشد که درسال 

  . استوقف اوضاع تاريخی  و جغرافيايی سيستان نموده

 ھيچ يکی به که سری به سيستان زده اند، واوايل قرن بيستم،١٩درميان سياحان وجھان گردان قرن 

  .بصيرت ودقت ساوج لندور نميرسدعلميت،

دشاھی ايرليند، عضو افتخاری وصاحب پا عضو اکادمی   A.Henry Savage Landeorروندساوج ل

 باستان شناسی در پاريس، عضو نژادھا و مدال طL از انجمن جغرافيائی پادشاھی ، عضوافتخاری مدرسۀ علوم

ليا، نژادھا در ايتا افتخاری وصاحب مدال طL از انجمن جغرافيايی مارسی، عضوافتخاری انجمن علوم آثارعتيقه و

عضو موسسۀ دانشگاه علوم باستان شناسی  ونژادشناسی پاريس،دارای ذوق واستعداد نقاشی وحجاری وسياحت به 

.  فوت صعود  کند٢٣٤٩٠توانسته بود در کوه ھای لمپا در نيپال به ارتفاع ١٨٩٩درسال او .... دور جھان بود

 در روز ورود قوای متفقين وارد ١٩٠٠در سال ھمچنان نخستين فرد انگليسی بود که دوشادوش جنرال لينی ليوچ 

 از راه ١٩٠٢ -١٩٠١وسپس از طريق روسيه وايران وافغانستان وبلوچستان گذشت ودر سال  شھر پکن شد

و در جنگ ھای متعدد شرکت   در حدود چھارصد جزيره را سياحت کرد١٩٠٣در سال . سيستان عازم کلکته شد

رابه زره دار بسيار مترقی ويک نوع موتر سايکل مجھز به  مسلسل وچند عبا?خره ليندور مخترع دو نوع . نمود

مسافرت در « اثر آن به چاپ رسيده که يکی آن کتاب ١٣فات زياد کرده وتالي. ديگر حربی اختراع کرده استچيز 

غانستان در ھمين کتاب او راجع به اف.  به طبع رسيد ١٩٠٢اين کتاب در سال. ميباشد »دشتھای که مورد حسد است

  ١ . درگذشت١٩٢٤ساوج ليندر در سال  .وبلوچستان وايران وسيستان مطالب مفيد وخواندنی دارد

  

* * *  

 مدت پنج ھفته در سيستان بوده واز نقاط تاريخی سيستان ومنجمله ١٩٠١وفبروی سال جنوری  لندور در 

دشتھای که « ای خود را درکتابی بنامچشم ديدھديدن کرده ووکوه خواجه وشھر رستم وگودزره ويرانه ھای زاھدان 

  .نوشته است» مورد حسد است

                                            
  ١٨٩٦- ١٨٩٧،ص٧ج ،١٩اسی ايران وانگليس در قرن تاريخ روابط سيمحمود محمود، - ١
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  :گردش در سيستان 

 آغاز ميکند )يا لندن آسيا(، ديدار خود را از مخروبه ھای زاھدان ٢ در سيستان لندور زيرعنوان گردش

ھدان ،لندن شرق، صبح زود به اتفاق کنسول وخانم بن با اسپ راه افتاديم تا خرابه ھای شھر بزرگ زا« :ومينويسد

 ميل نبوده وخرابه ھای آن از ?ش ٨٦شھری که درازی آن در دوران رونق وافتخار خود،کمتر از . را تماشا کنيم

جوين در شمال تا قلعۀ فتح در جنوب قابل رد يابی است، به جز قسمتی که اکنون با آب ھامون ھلمند پوشيده شده 

  .است

.  زيادی برای ديدن وجود نداشت،تا اينکه به روستای بنجار رسيديم ميل چيز٤در اولين قسمت راه به طول 

ا? ترين مقام مذھبی سيستان، بعد از امام ان ومحل سکونت امام جمعه بود که ببنجار،بزرگترين مرکز تجاری سيست

ی اين روستا و اطراف آن تمام چوب مورد نياز و قسمت اعظم مواد غذائ. جمعۀ شھرناصری ، به حساب می آمد

در بنجار تعداد زيادی درخت کوتاه قد وجود داشت که تمام آنھا به دليل فشار باد در . شھر ناصری را تأمين مينمود

براه ھا ه ميشدند و از داخل آنھا، انواع آھمه جا زمين ھای زراعتی کاشته شده، ديد. جھت جنوبی خم شده بودند

يار قديمی که دو تکه شده بود، ويک برج ديگر که پايه يک برج بس. وکانال ھای طبيعی ومصنوعی عبور ميکردند

  .ھای آن بسيار خوردگی داشت، وھر دو مانند تاريخ بزرگ بودند، در قسمت جنوبی روستای بنجار ديده می شدند

در ورود به اسکل از طرف غرب، بلندی ساختمان ھای آن اغلب . بعد از بنجار به روستای اسکل رسيديم

يک برج چھارگوشه رفيع، که از تمام ساختمانھا بلند تر . ودند، اسباب تعجب وحيرت ميگرديددوطبقه وگنبد دار ب

جادۀ اصلی در ورود . ًبه عنوان يک روستای ايرانی، اسکل کامL تميز، تازه وجمع وجور بود. بود، به چشم ميخورد

.  اينج آب روی جاده جمع شده بود١٠ - ٨به روستا، بيشتر به کانال شبيه بود، زير دوطرف آن ديوار داشت و حدود 

اسپ ھای ما از آب گذشتند و بعد از عبور از محوطۀ گرد ديگری که آب سبز کثيف رويش جمع شده بود، به يک 

  . ديوار بلند رسيديم که دور تا دور باغ اندرون محل سکونت کLنتر سيستان کشيده شده بود

 واين لقب در گذشته به سرداران و فرماندھان کل ، می باشدسی به معنای فرد بزرگتر وکLن تر به فار،کLنتر

اسکل مالک زمين ھای بنجار کLنتر اسکل يک زميندار بزرگ بود که عLوه برزمين ھای . سيستان اطLق ميگرديد

کLنتر دراسکل باغی از گل ھا وميوه ھای . وی از تمام مراتع شرق سيستان حق چرا ميگرفت. باد نيز بودوقاسم آ

از ھمه مھمتر وی مجموعه ای جالب توجه از . او به کشاورزی وباغداری بسيار عLقمند بود. گليسی ساخته بودان

مھرھای قديمی، سکه ھا،جواھرات، افزار وآ?ت واجناس زيرخاکی داشت که چند بغل را پر ميکردند و ھمه را از 

 آور يادھا از سنگ سخت برش داده شده  وبعضی از مجسمه . زيرخاک ھا در زاھدان واطراف آن پيدا کرده بود

ًاز جمله اين مجسمه ھا مثL ماری بود که دم خود را گاز گرفته بود، يا سه ماھی که . کارھای قديمی يونان بودند

  .ثلث ودايره ھای ساده ھم  بودند ه ای از معمجمو. يک دايره تشکيل ميدادند گرفته بود و ھريک دم ديگری را گاز

تمدن بسيار جالبی داشته ]سيستان[نشان ميداد که مردم زاھدان  طL بسيار زيبا و ساده بودند وانگشتری ھای 

ًمن شخصا ھيچوقت درکارھای جديد ايرانيان،آثاری که از نظر زيبائی، . اند که در ھنر امروز ايرانيان يافت نمی شود

تعداد زيادی از مھره ھا و  .شاھده ننموده امخطوط  واجرا قابل قياس با آثار مکشوفه از شھر بزرگ زاھدان باشد، م

ما ديديم به طرز زيبائی برش داده شده  دانه ھای کھربا، يشم، بلور، فيروزه،مرمر وعقيق که از زاھدان پيدا شده  و

. بعضی تزئينی بودند و پاره ای ديگر از ترکيباتی مانند لعاب بسيار سخت ساخته شده بودند. وصيقل گرديده بودند

  .ھم سوراخ صاف و منظمی داشتند) کريستال(مھره ھا، حتی سخت ترين بلورھاتمام 

، برای خود عمارت مسکونی بسيار تميزی در اسکل ساخته بود )عباس خان(کLنتر قبلی: لندور ادامه ميدھد

ری می که دارای اتاق ھای متعدد و گنبدھای رفيع بود ومجوعۀ اشياء و جواھرات قديمی فوق الذکر را آنجا نگھدا
                                            

٢
ترحسن ، تدوين دککتاب جغرافيای تاريخی سيستان يا سفر با سفرنامه ھا٧٣٤ تا ٥٨٤ در مورد سيستان، از صفحه ، لندورتوضيحات -  

  .،را احتوا کرده استاحمدی 



  
 

 

  ١٢از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat س ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا  به آدر. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

طبيعت بخشنده وبا سخاوت وی وادارش کرده بود که مھمانخانۀ بسيار زيبائی در مقابل عمارت مسکونی خود . نمود

  .اين مھمانخانه جا ميداد او دوستان بومی يا خارجی خود را در. احداث نمايد

  



  
 

 

  ١٢از  ٥ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat س ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا  به آدر. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  روستا و اسکل پر راه بين اين.  ميل دور تر واقع بود رسيديم٤بعد از اسکل به روستای کوچک ديگری که 

بين آخرين روستا وشھر زاھدان، تعدا  زياد . از انھار، استخر و برکه بود و ما مجبور بوديم از از آنھا عبور کنيم

بعضی ازاين چاله ھا به حدی عميق بودند که اسپ ھا تا سينه . ونھر وجود داشت که از آنھا عبور کرديم) چاه(چاله

ما، در طرف شمال، برج بلندی از دور ديده ميشد که می گفتند داخل آن پلکان درسمت چپ . در آب فرو می رفتند

 کيلومتر، بلندی برج مشھود بود و حدس زديم ١٣حتی باوجود فاصلۀ زياد آن از ما،درحدود . مارپيچی وجود دارد

ت باز ديد آن را اين برج از خرابه ھای زاھدان فاصلۀ زيادی داشت لذا فرص.  فوت ارتفاع داشته باشد٧٠که بايد 

در  .نام اين برج، ميل زاھدان بود و از آجر پخته در کوره ومLت رس و به مقطع دايره ای ساخته شده بود. نداشتيم

تزئين و خطاطی شده بسيار فرسوده ای، قسمت ھايی از دوساختمان ) کتيبه(رأس آن، با?ی يک نوار عريض

کتيبۀ . ًشکل استوانه ای بوده و ظاھرا پايه وتکيه گاه گنبد برج بوده اندکوچکتر نيز باقی مانده بودند، که آنھا ھم به 

  . فوت از زمين  وجود داشت٣٠ديگری به شکل نوار دور مناره در ارتفاع حدود 

مربع شکل ) تھداب( از اين محل ديدن کرده بود،مناره روی يک پی١٨٧٢طبق نوشتۀ گولدسميد که در سال 

اکنون قسمت پائين مناره به شدت .   فوت بود٢٨ فوت ودر رأس مناره ٥٥ در زير قرار داشت و قطر استوانۀ آن

در مورد احداث اين مناره که اکنون وسط بيابان لخت وصافی . ًخورده شده است واحتما? به زودی فروخواھد ريخت

زا بوده ولی من فکر گفته ميشود که اين مناره، يک برج ديده بانی مج. قرار گرفته، فرضيه ھای زيادی وجود دارد

  .ميکنم اين مطلب صحيح نيست

  

  منارۀ زاھدان معروف به  ميل قاسم اباد

  

بين فھرج وگرگ،در ھرسيصد گام يک ستون به ارتفاع « :پرسی سايکس، به نقل از تاريخ سLجقه مينويسد

داشت و زير ھرمناره يک  گز ارتفاع ٢٥ گز ومنارۀ دوم ١٤٠دو برابر قد آدم دو مناره ساخته شده، منارۀ اول يک 



  
 

 

  ١٢از  ٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat س ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا  به آدر. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ًاشاره به ساختمانی می باشد که مستقيما زير مناره » زير«منظور تاريخ نويس از لغت » .کاروانسرا وحوض آب بود

در آن زمان مناره ھا به ندرت روی . اين طرز استقرار روش عادی معماری زمان مورد بحث بود.قرار می گيرد

  يک دليل بارز اين مدعا، نوشتۀ . بام ساختمان ھای خاصی اعمار ميگرديدندًزمين ساخته ميشدند، بلکه معمو? روی 

  . سميد در مورد ميل زاھدان است که نشان ميدھد، منارۀ مذکور روی يک ساختمان مربعی شکل بنا گرديده بود گولد

  . ًکاروانسرای زير اين منار و حوض آب آن، قطعا به وسيلۀ ماسه ھای روان پر و مدفون شده اند

بدين ترتيب زيرماسه ھا، شھری . ًقسمت اعظم شھر زاھدان نيز، ظاھرا به ھمين سرنوشت مبتL شده است

مناره زاھدان، . نھفته شده که قسمت جنوبی زاھدان را،که ھنوز نمايان است، به قسمت شمالی زاھدان وصل مينمود

تا چندين ميل پوشيده از تکه ھای بدون شک روی خرابه ھای مدفون واقع است، زيرا سطح شن ھای اين قسمت،

  .آجر،کاشی وغيره است که نشانۀ وجود شھر بزرگی ھستند
  

  :زاھدان،لندن آسيا

ضمن ادامه دادن به راه خود، با تغيير جھت به جنوب شرقی به طرف خرابه ھای اصلی زاھدان، از ميل 

در فاصلۀ خيلی نزديک، يک ساختمان ًمجددا درسمت شمال و. زاھدان که در شمال واقع بود، دور و دور تر شديم

. بزرگ به شکل مخروطی را مLحظه کرديم که قسمت تحتانی آن در شن مدفون و قسمت فوقانی آن منھدم شده بود

ًاحتما? اين حرف صحيح بود، زيرا امکان . راه بلد سيستانی ما گفت که اين خرابه تعلق بيک سردخانه قديمی دارد

ولی احتمال دارد که ساختمان مذکور متعلق به يک . ت به گذشته گرمتر شده باشددارد آب وھوای سيستان نسب

ساختمان ھای . آسياب بادی باشد، زيرا درايران آسياب ھای بادی را بشکلی ميسازند که ظاھر آن شبيه يخ خانه است

امروز نه . ديده ميشوندديگری مشابه يا ساختمان فوق الذکر تا حدود قلعه فتح، واقع در انتھای جنوبی شھر بزرگ 

. در سيستان ونه در بخش بزرگی از کشور ايران،نميتوان يخ به دست آورد ويا به دست آوردن آن بسيار مشکل است

اين . نزديک اين يخ خانه يا آسياب بادی، ھرکدام که صحيح باشد، خرابه يک ساختمان  بلند ديگری را مشاھده کرديم

. ،شبيه به برج ديده بانی به نظر می آمد و مشابه آن را در جنوب نيز ديده بودمساختمان که فرصت بازديد آن نبود

اين برج ھا که در تمام آسيا متداول بودند به منظور مشاھدۀ دشمن وعLمت دادن با آتش به ھمديگر به کار می 

طعۀ جالب روی يک يک ق.  ساعت سواری به قسمت اصلی خرابه ھای زاھدان رسيديم٤با?خره بعد از حدود . رفتند

در پای تپه، روستای جديد زاھدان قرار داشت که حدود پناه خانه را شامل . ًتپه رسی که قطعا قصری بوده است

  ٣ .بعضی خانه ھا سقف مسطح و بعضی سقف گنبدی داشتند. ميشد

  

                                            
٣
  ٦٣٦-٦٢٩صص،جغرافيای تاريخی سيستان  دکترحسن احمدی،-  



  
 

 

  ١٢از  ٧ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat س ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا  به آدر. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ابه ھا با عظمت آن خر. به تدريج که به خرابه  نزديک ميشديم بی اراده تحت تاثير عظمت آنھا قرار ميگرفتيم

باقيماندۀ ديوارھای بلند و برج ھا از فاصلۀ زياد قابل رويت . ترين چيزی بودند که من در تمام ايران مشاھده کرده ام

به خاطر خوانندگان،عکسی که منظرۀ اين شھر عظيم را از جبھه غربی نشان ميدھد، دراين کتاب چاپ کرده . بودند

  ).٥٧شکل (اشته شده است ام، اين عکس از حدود نيم ميلی برد

ما از سربا?ئی کوتاھی در ضلع شمال قلعۀ اصلی وارد شده و بL فاصله خود را در يک ميدان بزرگ يافتيم که اطراف 

برخLف آنچه که توسط سياحان ديگر گفته شده، اين ارگ نه تنھا .ًآن ديوار عموما در تپه ھای شنی مدفون شده بود

از وسط  اين ميدان ومحوطه ھيچ چيز . نظرميرسد که ساليان سال متروک بوده استامروز مسکون نيست بلکه به 

کف آن در اثر تجمع ماسه بادی بسيار با? تر از تراز اوليۀ آن است و ھمه چيز در اطراف آن تا با?ی . ديده نميشود

قايای اتاقھای کوچک در ب. در بعضی قسمت ھا، ديوار بکلی از بين رفته است.ديوار مرتفع درشن مدفون می باشد

 ١٠بوده و دارای ) مربع(فع ترين ديواراست،به شکل چھارگوشهقلعۀ داخلی که دارای مرت. با?ی ديوار ديده ميشد

 عدد از اين برجھا با در نظرگرفتن سن وعمر آنھا، ھنوز بسيار خوب عالی ٨حدود . برج در اطراف آن می باشد

برجھايی که  در رئوس ديوار چھارگوشه قرار دارند، دارای پنجره ھای بزرگ و تا حدودی طويل می . مانده اند

مشاھده ميشود اين نقاط در دو ) ٥٧شکل (ھمانطور که در عکس.  که ھريک به يک نقطه منتھی ميگردندباشند

در داخل تمام .  فوت بود، درھا ھيچ جا بيش از پنج فوت بلندی نداشتند٦در حالی که ارتفاع پنجره ھا . رديف ھستند

 فوت مربع ٨ بزرگترين اتاقک در حدود وسعت. برجھا اتاقک وجود داشت، اما اين اتاقک ھا بسيار کوچک بودند

 فوت وبسيار ٤ يا ٣ديوارھای برج از گلی خشک با ?يه ھايی از آجر پخته ساخته شده، ضخامت آن حدود . بود

قسمتی از يک  سقف قوسی در با?ی ديوار باقی مانده بودو نشان ميداد که روی ديوار يک راه . محکم ومقاوم بودند

مشابه اين راه ھا در قسمت ھای ديگر ديوارھا و قلعه ھای شمالی اين شھر . اشته استعبوری سرپوشيده وجود د

  .بزرگ نيز بوده است

  

اگر کسی در بلند ترين نقطه با?ی ديوار ايستاده و به اطراف نگاه کند، به خوبی عظمت وگستردگی سابق 

يده شده واين امتداد در محل ھمين قلعه امتداد اين شھر از جنوب شرقی به شمال کش. شھر را مLحظه خواھد نمود

در جنوب شرقی قلعۀ مذکور، که از تاثير بادھای . ای که روی آن ايستاده بودم يک شکستگی و زاويۀ منفرجه داشت

ھولناک شمالی وحرکت ماسه ھای روان مصئون بود، خرابه ھا در شرايط بھتری بودند و پوشش شن و ماسه روی 



  
 

 

  ١٢از  ٨ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat س ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا  به آدر. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

در قسمت شمالی قلعه که در . اقع دراين قسمت ھا، سطح زمين به شکل گودی در آمده بوددر و. آنھا نيز کمتر بود

و فقط  قسمت . ًمعرض باد بود تقريبا ھمه چيز يا از بين رفته و يا با ماسه بادی وتپه ھای شنی پوشيده شده بود

به آسانی ميشد . رده بودندفوقانی بعضی ساختمانھای بلند تا حدودی از شن بيرون آمده يا تپه ھای شنی درست ک

ًامتداد  ديوار شھر را تشخيص داد که در مسافتی طو?نی در جھت جنوب شرقی کشيده شده بود و قبL برجھائی در 

نشان ) ٥٨( اما اين ديوارھا اکنون به شدت فرسوده شده و ھمانطور که در شکل. فواصل معين روی آن قرار داشتند

که ) سانتی متر٩٢= ھريارد( يارد٣٠٠اولين قسمت از ديوار، به طول حدود . ه استًميدھد، عمدتا با شن پوشيده شد

ًتعداد برجھا، ظاھرا . بالنسبه سالم ترمانده، مبين استحکام و مقاومت با?ی ديوار وبه طور کلی شھر زاھدان می باشد

مام ساختمان ھای مشھود ديوار دور شھر در سومين برج اندکی به سمت جنوب منحرف ميشود و ت. زياد بوده است

  .البته دھکدۀ جديد زاھدان را بايد استثنا نمود. شھر درشرق  اين ديوار واقع اند

توضيح دليل . به نظر می ايد که فاصلۀ زيادی بين اين ديوار و نزديک ترين مرکز سکونت وجود داشته است

عرض شھر چندان زياد نبوده و در . اين امر مشکل است و جز با خاکبرداری وحفاری عميق امکان پذير نيست

شھر در طول يک خط  امتداد داشته وتا چشم کارميکند آثار، قطعات وخرابه . عوض طول بسيار زيادی داشته است

منار يا ميل زاھدان ويخ خانه . ھای گنبد، ديوار و گاھی تمام بنا  در زير يا با?ی تپه ھای شنی قابل تشخيص است

  ٤ .ل غربی قسمت اصلی شھر قرار دارندًای که قبL ديديم درشما

  

  

ًظاھرا منظور سايکس ازاين سياحان، (بعضی سياحان که زاھدان را ديدن کرده اند« :سايکس مينويسد

درست است که  خرابه ھای .  ميل ذکر نموده اند١٤، خرابه اين شھر را به طول )گولدسميد وداکتر بيلو ميباشد

)  کيلومتر٤٨ - ميل٣٠طول رود نصرو طبق نقشۀ سايکس (ر تمام طول آنزيادی در طرفين وحاشيۀ رودنصرو د

وجود دارد، ولی اين خرابه ھا متعلق به روستاھای مختلف کنار ھم بوده ونبايد آن را حومۀ شھر زاھدان 

  ».تصورکرد

صرف نظر . به نظرمی آيد که آقای سايکس بجای رد، دراصل نظريات سياحان قبلی را تائيد نموده است

زاينکه خرابه ھای حاشيۀ رود نصرو را روستا ھا يا حومۀ شھر زاھدان بناميم، واقعيت امر تفاوت چندانی نميکند و ا

مجرای رود نصرو، بنابر نقشه ھای خود سايکس که در . آن اينکه دھھا ميل خرابه ھای به ھم پيوسته وجود دارند

                                            
٤
  ٦٣٩-٦٣٠،صھمان اثر دکترحسن احمدی، -  



  
 

 

  ١٢از  ٩ :تعداد صفحات
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 ميل روستاھای به ھم پيوسته ٣٠اشد و اگر در تمام  ميل می ب٣٠ژورنال انجمن جغرافيايی ارائه شده، بيش از 

ًمن شخصا با سايکس موافق نيستم که رود نصرو .ًوجود داشته، قطعا ميتوان آنھا را يک شھر طويل و پيوسته ناميد

عLمت کانال بزرگ وجود دارد ولی در شرق شھر . زاھدان ذکر نموده است) در دورۀ رونق(را در غرب شھر

 شمالی ھامون نيز به نظرمن، درگذشته از شرق به غرب بيش از آن کشيده نشده بود وامروز در قسمت. ميباشد

وآب ھای مازاد رود ھلمند وارد . ًقطعا ھامون درشمال متشکل از دو درياچه مجزا بوده وھست. کشيده شده است

رياچه گاھگاھی با مازاد آب فضای بين اين دو د. درياچه شرقی ومازاد آب ھای رود فراه وارد درياچۀ غربی ميگردد

  .ھای سيLبی درياچه ھای مذکور، غرقاب ميشود و اين تمام ماجراست وبيش از آن چيزی نيست

  

  

تمام شواھد حاکی از آن است که شھر بزرگ تحت نام مختلف محلی، به طور پيوسته در جھت شمال ادامه 

اين . ی ترين قسمت خود يعنی ?ش وجوين می رسيدداشت و بعد از عبور از سطح باتLقی بين دو درياچه تا شمال

وھرکس ترديدی . جانب د?يل غير قابل ترديدی در فصل بعد ذکر نموده ام که به موجب آن نظريۀ فوق اثبات ميشود

اگرچه؛ به مرور زمان، تپه ھای شنی روی خرابه ھا را . در آن داشته باشد، کافی است که خود برود ومشاھده کند

ولی در آب وھوای خشکی مثل آب وھوای سيستان، اين خرابه ھا به مدت طو?نی باقی خواھد ماند و لذا می پوشاند 

  .برای مشاھدۀ ھرکسی در دسترس خواھند بود

ً ياردی، باقيماندۀ نستا خوب يک ديوار دو رديفه بلند ٢٠٠ و١٠٠در شرق قلعۀ زاھدان، به ترتيب در فواصل 

 فوت و روی آن عاری از شن است، ٤٠اين ديوار دو رديفه به ارتفاع حدود . ود داردبا تعدادی حفره در ميانۀ آن وج

وجود اين ديوار دو رديفه يا به .  فوتی آن جمع شده است٢٠ الی ١٥اما در بعضی جاھا، شن و ماسه تا ارتفاع 

ط چند فوت بوده و فاصلۀ فاصلۀ بين اين دو ديوار فق. عبارتی اين دو رديف ديوار موازی تا حدی معما گونه می باشد

ھر ديوار به صورت . ًبين آنھا، عمL به صورت جادۀ حفاظت شده است که از شمالغرب به جنوب شرق امتداد دارد

قسمت پائين ديوار . فوق العاده مستحکمی از دو رديف آجرچينی ساخته شده و بين آنھا با خاک کوبيده پرشده است

 شده اما قسمت با?ی آن درجاھايی که ديوار نريخته، ھنوز خوب باقی مانده در اثر باد و وزش شن به شدت فرسوده

ًرديف ھائی از سوراخ ھا در قسمت تحتانی در طرف شرقی وجود دارند که ظاھرا مربوط به اصطبل ھای . است

وقانی قسمت تحتانی ديوار از آجر ھای پخته  ساخته شده وقسمت ف. بسيار گسترده با آخور ھای اسپان می باشند

 فوت با ھم فاصله دارند و بين آنھا با خشت ٤دارای آجرھای پخته در کوره فقط در رديف ھای معينی است که حدود 

از اين دو ديوارموازی، ديوار شرقی بدون استحکامات بوده ولی ديوار غربی يا داخلی در با?ی خود . کارشده است

فقط طول کوچکی از اين . ف شرق، اثرات يک کانال ديده ميشوددر قسمت بيرونی ديوارھا، در طر. استحکاماتی دارد
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اما آثار باقی مانده نشان ميدھد که اين . ديوار به ارتفاع اوليه باقی مانده است، اين طول حدوًد چند صد فوت می باشد

فقط يکی از . مسير اين ديوار به صورت خط مستقيم نبوده و اندکی پيچاپيچ می باشد. ديوار بسيار طويل بوده است

 فوت ٤ًبرجھابه شکل چھار وجھی،در طول اين ديوار ديده ميشود و فاصلۀ حفره ھای ديوار کامL مرتب و برابر 

ًمحل درب ھا، روی ديوار، ظاھرا در کنار برج ھا بوده و احتما? برج ھا به منظور مراقبت ونگھبانی از . بوده است ً

  .درب ھا ساخته شده بودند

 حلقوی شکل و بدون سقف بين ديوار و قلعۀ اصلی ديده ميشوند که بيشتر به قسمت با?ی تعداد ابنيۀ کوچک

اگرچه اين ابنيه بسيار کوچکتر وپائين تر می باشند ولی تمام . برج ھا شبيه ھستند تا محل ھای واقعی سکونت

ی پنجره ھايی با?ی يک مشخصات معماری برج ھای قلعه بزرگتر را دارا ھستند و مانند برج ھای قلعۀ اصلی دارا

ولی بايد توجه کرد که قسمت اعظم آنجا در شن فرو رفته اند، زيرا قسمت با?ی جای پنجره ھا . ديگر می باشند

سطح داخل اين ابنيه دارای طاقچه ھای فرو رفته بسيار . درست در تراز و مجاورت شن ھای اطراف قرار دارند

يک بنای حلقوی که دارای سه اتاق ھم کف زمين . س ھای نوکدار بوده استًشکيل و ظاھرا پنجره ھائی تزئينی يا قو

است ديده ميشود که ھنوز با?ی سطح زمين می باشد وشش طاقچه کوچک دارد ويکی از پنجره ھای آن ھنوز در 

  .شرايط بسيار عالی ، حفظ شده است

رار داشت که شن ھای قسمتی از بعد از ديوار دو رديفه ، در سمت جنوب شرقی يک گورستان بسيار بزرگ ق

دراين قسمت صدھا و صدھا قبر ديده ميشد که بعضی ھا . آن توسط سکنۀ محلی روستای زاھدان جديد تميز شده بود

اجساد را در فضای ساخته . قبر ھا از آجر پخته ساخته شده روی آن ھا را گل اندود کرده اند.به خوبی باقی مانده اند

اغلب قبرھا تکی بوده و قبر ھای  مشترک مشابه . ا?ی سطح زمين می باشد، گذاشته بودندًشده با آجر که کامL ب

فقط .  و نيم فوت و بسيار ساده بودند٣ در ٤ در ٧اندازه قبرھا حدود . آنچه در کوه خواجه وجود دارد ديده نميشدند

يی تو در تو بود که اندازۀ آنھا به رويۀ فوقانی قبرھا دارای تزئين بوده وآنھم به صورت مجموه ای از مستطيل ھا

  .طرف وسط کاھش می يافت و با? می امد

در طرف مخالف باد قلعه و ديوارھايی بيرونی ، گودی ھای مشابھی در شن ھا ديده ميشد، ومبين اين مسئله 

ھا ماسه بخش ھايی از ويرانه ھا به تناوب در ?بLی تپه . است که قسمتی از شھر ھنوز زيرشن وماسه می باشد

ای، تا حدود قلعه فتح رونما ھستند، در حالی که در شمال قلعۀ زاھدان، به دليل نبودن موانع بلند، تجمعات ماسه ای 

بسيار بيشتر وضخيم تر بوده و فقط قسمت ھای فوقانی ابنۀ بسيار بلند و رفيع ھنوز بيرون از شن و قابل تشخيص 

  .مانده اند

  :مقبرۀ چھل وچھارپير

به تازگی توسط سکنۀ ای ازقبرستان ما به برجی رسيديم که مقطعی به شکل ھفت ضلعی داشت و در فاصله 

برج ھفت ضلعی ، دارای دو دروازۀ بود که يکی در طرف شمال و .  فوتی کنده شده بود٤روستای زاھدان تا عمق 

ای محل اظھار نمود که کدخد.ديگری در سمت جنوب قرار داشت و متاسفانه در حال مدفون شدن در شن و ريگ بود

درمقابل اين سئوال من . اينجا قبر چھل پير زاھدان است واضافه نمود که دراصل آنھا چھل وچھار پير مقدس بوده اند

ً پيرناميده ميشود، جواب دا که چھار زاھد بعدا در آنجا دفن شده اند و قبل از ٤٠ پير زاھد بنام قبر ٤٤که چرا قبر

برای مدت ھای طو?نی مردم روستای .  پير را گرفته بود و لذا تغييری در نام آن داده نشد٤٠دفن آنھا، محل نام قبر

آنجا را به نام مقبرۀ چھل . زاھدان در جستجوی اين مکان مقدس بوده و بسيار مفتخر شدند که سرانجام آن را يافتند

 آن جا  داده شود، لذا بخشی از آنھا را در چون برج به حد کافی بزرگ نبود که تمام مقبره ھای پيرھا در. پير ناميدند

کداخدا برای اثبات مدعای خود، سه قبر در اطراف برج نشان » .بخش ھای جنوبی وغربی مجاور برج دفن نمودند

قبور بعضی از پيرھا ھنوز يافت نشده و با عLقۀ تمام در جستجوی آنھا . داد که از قبور ديگر شاخص تر بودند

ديوار برج ھم، وضعيت مشابھی داشت و . ًمن نشان دادند، تماما از آجر پخته ساخته  شده بودندقبوری که به .بودند

به مجردی که اين محل کشف شد، سکنۀ بومی به تدريج آنرا به زيارتگاه معتبری تبديل . از آجر ساخته شده بود
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ًد باشد معمو? از لباس يا عمامه ھرمسلمانی که به زيارت آنجا می آيد، موقع رفتن تکه ای پارچه، اگرمر. کردند

  .خود، واگر زن باشد از چادر يا لباس ھای ديگر خود را، در رويۀ غربی بجا می گذارند

روی آن . کتيبه ای در ورودی زيارتگاه چھل پير وجود داشت که نه از سنگ مرمر بلکه از سنگ لوح بود

ما از ). م١٨٦٥(تاد ودو ھجری قمری ميباشد حکاکی شده بود که به نظرم تاريخ ھزارو دويست وھش١٢٨٢عدد

کاری که به . کشف کتيبه ھا بسيار ھيجان زده شده و آستين ھای خود را با? زديم تا حفاری ھای بيشتری انجام دھيم

ھيجان ما بزودی فروکش کرد، زيرا يک قطعه سنگ مرمر سفيد . بازی کودکان در ماسه ھای کنار دريا شباھت داشت

سناک پيدا کرديم که در عين حال در نقش صورت آن ريشخند عجيبی وجود داشت و باعث گرديد که فوق العاده تر

کدخدا به من گفت که آن سر تعلق به يک خدای قديمی . تمام مردم بومی حاضر در آنجا با صدای بلند به ما بخندند

طعه بسيار قديمی تر از ھرچيزی بود آنچه مسلم بود اين ق.دارد ولی تعيين عمر قطعه در آن فرصت کوتاه ممکن نبود

  .که در زاھدان ديديم و پيدا کرديم

        
   پيرزاھدان٤٤مجسمۀ سنگی سرانسان در ويرانه ھای زاھدان           لوحه سنگی با کتابت عربی در مقبرۀ 

  

  :اشياء عتيقه در ويرانه ھای زاھدانکتيبه ھا و

ر چيزھا از زيرخاک پيدا شده ولی ھمه به مرور زمان دزديده کدخدا به ما گفت که ضمن کندن آن حدود بسيا

ُتعداد کثيری مھر، سکه، مھره، سLح سنگی،چراغ، . شده و يا به مقامات و افراد ثروتمند سيستان فروخته شده اند

خرده ظروف سفالی در ھمه جای سطح زمين در اطراف زيارتگاه ديده می  . وظروف سفالی لعابدار پيدا شده اند

خطوط موازی وخطوط .  سفيد يا آبی کار شده بودار جالبی داشتند که اغلب در زمينۀبعضی از آنھا نقش ونگ. دندش

بعضی . ه ميشدروی بعضی خرده سفال ھا نوشته ھايی از قرآن به خط قديم عربی ديد. به نقش دل بسيار زياد بودند

نقشی از سه برگ ديده ميشد و پاره ای ديگر دو  آبی رنگ بسيار قشنگی داشت و روی بعضی تکه ھای کاشی، لعاب

ًجالب تر از ھمه ، کتيبه ھايی از سنگ مرمر بود که اخيرا در زيارتگاه چھل پير پيدا شده . برگ يا تصويرگل داشتند

کتيبه ھا خوب مانده . بعضی کتيبه ھا  زير ماسه ھا بودند ولی ما ھمه را در آورده ومن عکس آنھا را گرفتم. بود

افتخار مملکت؛آفتاب « يکی از آنھا با کلمات ستايش آميزی به. د و روی آنھا حروف عربی حک شده بودبودن

. تقديم شده بود و ديگری ھم به ياد بود مرگ امير بزرگ نوشته شده بود» عالمتاب دين وراستی وبنيانگذار مسجد

ا بسيار مشکل است لذا بنده از ارائه ھرنوع چون دراين گونه موارد فھم بعضی از القاب و نوشته ھای قديمی کتيبه ھ

 برای عLقمندان به حد کافی گويا و ٦٦ و٦٥ و٦٤اشکال کتيبه شماره . ترجمه ای از آن ھا خود داری ميکنم
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کتيبه ھای مذکور بسيار زيبا وھنرمندانه تھيه شده بودند و روی ھردو گوشۀ با?ی يکی از آنھا، . روشنگراست

 ونقش ونگار ارزشمند تری  ديگرس بسيار ريزتر وقشنگ تر بودخطاطی کتيبه.  شده بودتصوير شاخه گل، حکاکی

ًظاھرا مدت زمان بيشتری در معرض اصطکاک و فرسايش . داشت ولی متاسفانه بيشتر از اولی فرسايش يافته بود

از . خير ھمراه بوده استًافراد بومی قطعات ديگری ھم پيدا کرده بودند که ظاھرا با کتيبۀ ا. ماسه قرار گرفته بود

ًجمله قسمت ھايی از ستون استوانه ای بود که از سنگ مرمر زيبائی به رنگ سفيد تراشيده شده و بعضا رگه ھای 

ًقطعات بزرگ مختلفی از سنگ مرمر و سنگ ھای ديگر نيز پيدا شده بود که ظاھرا . ظريفی از رنگ ھای زيبا داشتند

بسيار قديمی ساخته شده از سفال ) چلم(تکه ای از يک قليان.  گران قيمت بودندقسمتی از يک ساختمان خيلی زيبا و

بسياری از قطعات سنگ مرمر پيدا شده در زيارتگاه دارای حکاکی و نقش و نگار . قرمز پخته ھم بدست آمده بود

از برگ ھا اشاره از زمره نقش ونگار آن ھا ميتوان به تصاويرحکاکی شدۀ قلب، برگ درختان، ومجموعه ای . بودند

بعضی سنگ ھای . ًيک سنگ مرمر، کامL به شکل کره، مانند توپ بليارد و سطح آن فوق العاده صيقلی بود. نمود

  .ديگر از جمله يک سنگ قھوه ای مخروطی به  شکل پتک و دستۀ ھاون، بسيار جالب بود

ا وشکيل و از گل رس سبزرنگ روی ستون ھای مرمر سفيد، دو چراغ روغنی قرار داشت که فوق العاده زيب

ما در ضمن حفاری خود، خوشبختانه سومين چراغ را ھم پيدا کرديم که حاليه در تملک اين جانب . ساخته سده بودند

البته چون دراين تصوير چراغ، بسيارکوچک ديده شده،لذا .  نشان داده شده است٦٤بوده وتصوير آن درشکل 

  . ً اصلی قطعا به ھمان زيبائی است که ادعا دارمزيبائی آن چندان معلوم نميشود وچراغ

ھمچنانکه ما ماسه ھا را با ھيجان . از بين ساير آشياء پيدا شده، يک سرستون وقسمتی از لوح قرآن بود

اين کتيبه ھا . تمام با دست ھای خود می کنديم، کتيبه ھای ديگر، يکی سنگ سبز و ديگری از سنگ لوح پيدا شدند

  . ائی، طرح گل ھا وانحناھای آن از کتيبه ھای ديگر ممتاز بودنداز نظرقدمت، زيب
  

  ادامه دارد


