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  ٧ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، وال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليک: يادښت 

  

  ٢٠١٤/ ٢٣/٦                                                                  کانديد اکادميسين سيستانی                     

  

   : برکتابيیتکمله 

  ستاني سیخي تاریايجغراف

  مقسمت چھار

 

    ، ,ش وجوينوصف ويرانه ھای پيشاوران 

  ) وجنرال فريه ميجرسمت قلماز( 

  )٥٠٦،ص دھمسيز فصل( 

  

  :,ش وجوينجير سمت از ويرانه ھای پيشاوران ،شرح مي

  

ھمراه با سيستان،  ھيئت حکميتکار  در پايان ١٨٧٢دستيارجنرال گولدسميد، درسال  سمت، سکرتروايوان 

بارۀ پيشاوران،,ش وجوين، از چشمديد خود در  راه جوين حرکت کرد وه بقصد خراسان بگولدسميد وھيئت افغانی 

  : وغيره نقاط مھم آن نواحی چنين گزارش ميدھداهقلعۀ ک

مشاھدۀ اين خرابه ھای غيرجالب . به ديدن خرابه ھای پيشاوران رفتيم )١٨٧٢( مارس١٤بعد از ظھر روز «

ًخرابه ھای پيشاوران بسيار گسترده وعمدتا مستحکم  .کننده بود نيز مانند ساير خرابه ھای قديمی سيستان نا اميد

ستيم ننتوا. ,يه ھای خشت پخته در آفتاب وآجر پخته در کوره ساخته شده اند ھا به طور متناوب بااکثر آن. ھستند

باقيمانده ھای  مدرسه يا مسجد با يک محراب دربين بزرگترين خرابه ھا . تاريخ احداث وماھيت آنھا را تعيين کنيم

ديوارھای ارگ ھنوز در شرايط خوبی . دآثاری از تزئين وکتيبه ھای کوفی در آن به چشم ميخور و قرار داشت 

)  سانتيمتر است٩٢ھر يارد ( يارد٣٠٠ تا ٢٠٠حدودی نامنظم بوده، قطر آن حدود  ارگ به شکل دايره ولی تا. بودند

بسيار محکم بودند وباقی مانده ھايی از يک  ديوارھای ارگ از آجر کوره و . فوت بود٥٠ارتفاع ديوارھا حدود  و

ًپنج فوت در با,ی ديوار به چشم ميخورد که ظاھرا در سرتاسر ديوار وجود  ارتفاع   عرض وگالری سرپوشيده به

  . داشته است

دسترسی به برج ھا از يک راه . دو برج حجيم مدور در طرفين دروازه به منظور حفاظت آن وجود داشت

ابه ھای يک خانه با کيفيت يک تپه وجود داشت که بربا,ی آن خر درمرکز ارگ،.  بوده استممکنباريک پرشيب 

 تا درجنوب تپه ھای متراکم ماسه،. ًساخت برتر،به چشم ميخورد واحتما, منزل مسکونی فرماندار شھر بوده است

طبق معمول پارچه ھای باقی ماندۀ آجر، کاشی، ظروف وغيره سطح زمين را . با,ی ديوار و باروی شھر می رسيد

مشخصۀ قابل توجه اين خرابه ھا تعداد کثير سقف . درد بخوری بين آنھا پيدا کنيم ولی نتوانستيم چيز بندپوشانده بود

ازاين نوع سقف ھا . بسياری از آنھا تا ھنوز باقی مانده اند آنھاست که خيلی دقيق ساخته شده و) رواق(ھای قوسی 

آسيابھای بادی است که مشخصۀ ديگر خرابه ھای پيشاوران، باقی مانده ھای . ًتقريبا در ھرخانه ای ديده ميشد

آسياب ھای بادی، درتمام سيستان  چنين طرحی برای پره ھا و. دارای محورھای قايم بوده اند دراصل بسيارمحکم و

  .متداول بوده است
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  سبک معماری سيستان  در رواق ھای ويرانه ھای پيشاوران

  

 ميلی ١٩ديم که در فاصلۀ ،در جھت شمال به مقصد ,ش جوين براه افتا) حوت٢٥( مارس١٥صبح روز 

سمت غرب رفتيم تا قسمت بيشتری از خرابه ھای پيشاوران را مشاھده کرده  ب ميل اول را٤ يا٣حدود . قرارداشت

شخصی به محل معينی رفته و به سمت چپ  شده بود اگر دراين نسخه ذکر. ونيز مطابق يک نسخه قديمی عمل کنيم

کنيم، زيرا  به ھرحال موفق نشديم ليوانھا را پيدا. می طYئی پيدا خواھد کردبپيچد و زمين را حفرکند،ھفت ليوان قدي

درعوض خرابه ای را پيدا کرديم که . که مال خودش بود کشف کند راھنما نتوانست رمز و راز نسخه قديمی را

لح ساختمانی با,ی محراب روی ديوار با مصا. يک محراب در داخل آن وجود داشت ًاحتما, نوعی عبادتگاه بود و

بين دوگوشۀ مجاور از پنج گوشه ستاره، يک دايره وجود . در دايره درست کرده بودند يک ستارۀ پنچ گوشه محاط 

  .يک دايره ديگر ھم در مرکز ستاره ساخته بودند داشت و

بعد از خروج از . داشت  ميلی شمال شرقی قرار٣اقبال را مشاھده کرديم که در حدود  ھمچنان مقبرۀ سيد

 ٥/٢در فاصلۀ حدود . خرابه ھا، راه خود را روی يک دشت از جنس خاک رسوبی سخت در جھت شمال دنبال کرديم

اين . ساعت از نقطۀ شروع حرکت خود به روستای خيرآباد رسيديم که جزو قلمرو سردار احمدخان به حساب می آمد

ا گفتند که سال گذشته امير قاين تعدادی سوار باد برای مسکنۀ خيرآ.  خانه داشت١٢٠ روستا تا حدودی خرابه بود و

سرکردۀ اين گروه سردار شريف خان . ويک گله گاو به آنجا فرستاده بود تا زراعت وکشت آنھا را چريده و پايمال کند

 به فاصلۀ قلعۀ ,ش و با,خره به اردوگاه خود که در زير.... سکنۀ خيرآباد از افغانھای پوپلزائی ھستند. ناروئی بود

با رسيدن ما، سردار احمدخان  .رودخانه فراه از نزديکی اردوگاه می گذشت. ربع يک ميل از آن برپا شده بود رسيديم
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حدود . سردار مردی خوش برخورد وخوش چھره بود .در خيمۀ جنرال پذيرفته شد به ديدار جنرال گولدسميد آمد و

سردار ميگفت که سال گذشته، به دليل حيله .  متنفر بودقاين سردار احمدخان از امير.  ساله معلوم ميشد٦٠ تا ٥٥

 خانوار از ٢٠٠٠اثر ترفندھای اميرقاين حدود  بر. ھای امير قاين، از افراد تابع وی بيش از دوسوم کاسته شدند

خيلی از دھات . اکثر زمين ھای زراعتی جوين خالی و بدون کشت ماندند منطقه جوين به سيستان مھاجرت کردند و

Yسردار با دختر سردار ابراھيم خان . جوين باقی نمانده اند  خانوار در١٠٠٠ متروک شدند و اکنون بيش از ًکام

ارزش فراوان قايل بودند و او را بزرگنرين جنگجو  سکنه اين حدود برای ابراھيم خان احترام و ازدواج کرده بود و

. کردارخشن و ناتراش دارد رفتار و صاحب بيان نيست ومردی  اما ھمه ميدانند که او. وشکارچی آن حدود ميدانستند

 ١.ًبا استعمال آنھا کامY ديوانه وغير قابل کنترول ميشد وسايرمخدرات معتاد بود وی به بنگ وچرس،ترياک وافيون و

  

  :قلعۀ جوين

ه ابعاد ب قلعۀ جوين که به شکل مستطيل و. کرديم ديد قلعۀ جوين باز ما از ،١٨٧٢ مارس١٧صبح روز

 ٢ز دو برج بزرگ دارد، حدود در طرفين دروازه خود ني در ھرضلع خود يک برج و ، يارد بود٣٠٠ در ٤٠٠حدود

ھوکات است و دور خود يک راه سر  ساختمان درترين بنا و اين قلعه بزرگ.  درشمالشرق ,ش واقع استميلی

 برج يا ١٦ی ديوار قلعه، تعداد در ھريک از اضYع شرقی وغرب.  فوت دارد١٥پوشيده و يک خندق آب به عرض 

 فوت ٦٠ديوارقلعه حدود .  برج ساخته شده اند٣درضلع جنوبی ديوار   برج و٢اتاقک دفاعی، در ضلع شمالی 

تنھا . آثار گلوله ھای توپ ھای يارمحمدخان ديده ميشود درھمه جای ديوار. ارتفاع دارد و بسيار ضخيم ومحکم است

 ياردی باقيماندۀ يک تپۀ مصنوعی ديده ٦٠٠بروی آن در حدود  ار قرار دارد و رودروازۀ قلعه در ضلع شمالی ديو

اگرچه قلعه تا به حال فتح نشده .  توپھای قلعه کوب احداث شده بودستور وزير برای نصب واستقرارميشود که به د

لذا   ساخته شده وقلعه روی يک تپۀ بلند. است،ولی درمقابل توپھای سنگين امروزی نميتواند دير مقاومت کند

از طريق يک کانال انشعابی از   که عميق نيست، بايد از آب فراه رود وخندق دور آن. طراف خود تسلط داردبردشت ا

سردار صمدخان، فرماندار قلعه ،برادراحمدخان اسحاق زائی، با دوستانه ترين رفتار ممکن از . رودخانه تغذيه شود

 لی را بخوبی به ياد داشتند و حتی اتاقی را که وی در آن نشسته و با گلزارخاندر اينجا نيز کونو. پذيرائی کرد ما

بعد از رفتن کونولی از سيستان، گلزارخان نيز به ھرات رفته . گفتگو کرده بود،به ما نشان دادند) عموی صمدخان(

ی بعد ازترک قندھار توصيف کونولی از جوين به عنوان پرجمعيت ترين منطقه ای که و. وھمانجا وفات يافته بود

سردار صمدخان گفت . خانه ھای متعدد اطراف ديوار قلعه ھمگی متروکه و ويران شده اند. مصداق ندارد ديده، ديگر

اسامی روستاھای مسکون .  خانوار به سيستان مھاجرت کرده اند٢٥٠ خانوار ساکن داخل قلعه، بيش از٤٠٠که از

ل چپ رودخانه، ,ش، پنجده، سمور ، جوين،ده نو،خيرآباد در ساح :ندوغيرمتروکه  بخش ,ش وجوين به اين شرح ا

ًروستاھايی که اخيرا متروکه شده و در ساحل راست رودخانه واقع ند، . درق، درساحل راست رودخانه قرار دارند

   ٢.وخوش آباد  درق،کوگه،  قوچ، دمبولی،: عبارت اند از

وزير به ياد داشت، ما را مطمئن ساخت که سه سال قبل پيرمردی که محاصرۀ جوين را توسط يارمحمدخان 

قيمت ) ١٨٧٢( من آنرا به يک قران ميفروختند، درحالی که امروز١٥محصول گندم در جوين به حدی زياد بود که 

از جمله . او توضيح داد که خاک اين منطقه خيلی حاصلخيز وغنی ومستعد کشت است. ًيک من تقريبا يک قران است

او به ويژه به . وز پيش بذر افشانی کرده  وحال ساقه ھا در حال بيرون آمدن از سطح زمين استند ر٧گفت که 

ازبا,ی ديوارھای قلعه، . ميگفت که بھترين ھندوانه در تمام دنيا است نازيد و محصول ھندوانه منطقه خود می

 سرزمين از ھمه طرف جز جنوب اين. پای ببيننده  گسترده است زير)  ھوکات(منظره ای عالی ازسرزمين اوق 

 سردار ادعا ميکرد که تمام منطقۀ جنوب پيشاوران تا نيزار. غربی با فYت ھای کويری مرتفع محاصره شده است
                                            

١
  ٢٠٦،ص ١٣٧٨ جغرافيای تاريخی سيستان،سفرنامه سمت،ترجمه وتدوين دکتر حسن احمدی ،طبع -  

 ٢١٠-٢٠٨ جغرافيای تاريخی سيستان،سفرنامه سمت، ص -  ٢
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. نامند ُسرزمين ھوکات را به دليل ويرانه ھای دھکده ای که در آن واقع است، جلگۀ لفتان نيز می. متعلق به اوست

منظور خرابه آخور رخش رستم (اين محل برجی واقع شده وگفته ميشد که بين فراه و ميل دور تر ٦٠فراه در حدود

  .وجود دارد) است

يکی نيز بيرون خندق دور قلعه جوين، وجود دارد که   آسياب باپره ھای بادی داخل خندق و٤ يا ٣ تعداد 

ام خانه ھای داخل قلعه ،حتی تم. محورھای آن ھا قايم و پره ھای شان کرباس درشت بافته شده از شاخه گزھستند

ًبه ما گفته شد که قبY مگس و پشه در اينجا اصY وجود نداشت، ولی . کوچکترين آنھا، بادگير ھای کوچکی دارند ً

  .ًدرسالھای اخير تعداد آنھا زياد و ازاين نظر تقريبا مشابه مرکز سيستان شده است

، قسمت اعظم دشت اطراف با گياه کرته پوشيده شده ھمانطوريکه از با,ی ديوارھای قلعه جوين ديده ميشود

اين نامگذاری به دليل کانال جديد . قسمتی از منطقه ای که زير,ش واقع شده، ھنوز لفتان جوين ناميده ميشود. است

. روستای لفتان امروزه متروکه و ويران است اماکانال باقی است. است که به دستور شاه پسندخان احداث شده است

.  يک قبضه ريش عالی ما را ھمراھی ميکرد  ساله با سيمای دلنشين و٤٥حسن خان،پسر شاه پسندخان مردی محمد

  سردار احمدخان که بسيار مورد توجه،شاه پسندخان سه سال بعد از مرگ پسرش رسول خان زنده ماند و بعد از وی

عموی رئيس جوين گلزارخان، ھم در . جسد شاه پسندخان را برای دفن به ھرات بردند. ش بود، به جايش نشستا

  ٣.ھايش سالم وکامل بوده است  سال عمر داشته و دندان١١٠ھرات فوت کرد ومی گفتند که ھنگام مرگ 

 سيستان را از جنوب به شمال گردش کرده بنام کپتان کريستی،از سياحين اروپائی ديگريکی  ١٨١٠درسال 

  :او در باره جوين مينويسد . نوشته استیھاي ودر بارۀ شھرھا ومحYت مھم آن ياد داشت

 يک رودخانه. ًجوين يک محل کوچک حاصلخيز در بخش اوق است که با تپه ھا تقريبا محاط شده است "

در جوين توربين ھای آسياب ھای بادی با محور افقی . آب مورد ضرورت آنجا وتمام دره را فراھم ميکند) فراه رود(

قلعۀ جوين مشابه تمام قYع . ا, آوردن آب وھمچنين آسياب کردن غله استفاده ميشودوجود دارند که از آنھا برای ب

.  يک خندق در اطراف آن وتعدادی برجھای مدور است٤ضعيف موجود درايران، بلند بوده ودارای ديوارھای نازک و

يکند که قلعه ای زندگی م) درگ(سکنۀ جوين تحت امر محمدخان رئيس طايفۀ غلزائی ھستند ولی خود وی در درق

سوار، آمادۀ جنگ زيرفرمان خود دارد وتمامی مردم آن ديار ٤٠٠او ھمواره تعداد.  کيلومتری جوين است٣واقع در

٥."از وی می ترسند
  

٦ .است »نھرجديد،  جوی نو«معتقد بود که کلمۀ جوين به معنایسرفريدريک گولدسميد 
   

نھر، فکر کرده است، چنانکه برخی ديگر اين = ویُ جۀرا از ريش» جوين« گولدسميد کلمه به نظرميرسد که

طبق  روايات محلی نام  .پندارند، که درست نيست حبوب قابل زرع مردم جوين می» وَج«کلمه را برگرفته از نام

 بدين مفھوم که زراعت منطقه در قديم وابسته به ،بوده) تثنيه گاو(به صيغه ) گاوين (ين ملفوظ َوَ در قديم گ»جوين«

شيار و شخم می   گاو بود که ھر دھقان و کشتگر آنجا در اختيار داشته و پس از آبياری زمين را با ھمان دو گاودو

 در عصر پھلوانی متعلق به گيو از نژاد فريدون شوھر »جوين«ولی برخی از مردم محل را عقيده بر آنست که  .زدند

 جوين ،ھر دو از پھلوانان نام آور شاھنامه بوده اندبانو آذر گشسپ دختر رزمجوی رستم بوده و چون زن و شوھر 

 .در شاھنامه بکار رفته است )  بمعنی پھلوان و رزمنده (»گو«دو پھلوان می گفتند و کلمه ه  منسوب ب"گوين"را 

  ٧. شده است »جوين « اسYم اين نام بر طبق زبان عرب ۀدر دور

  

  :قلعۀ ,ش 

                                            
 ٢١١-٢١٠جغرافيای تاريخی سيستان،ص-  ٣

  .ن را بسيار قوی وضخيم توصيف ميکند ديوارھای قلعه جوي١٨٧٢ گولدسميد،در،دستيارسمتميجر- ٤
 ٢٢ جغرافيای تاريخی سيستان،ترجمه وتدوين حسن احمدی،ص - ٥

  ٢١١ريخی سيستان،صحسن احمدی،جغرافيای تا-  ٦

٧
  ،مبحث جوين١٣٦٨سيستان سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا، جلد دوم،چاپ اکادمی علوم افغانستان،سيستانی،-  
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ز قلعۀ ,ش وجوين به عمل آمده، از سوی سياحان اروپائی که در بھترين ودقيقترين توصيفی که تا کنون ا

  . از سيستان ديده کرده واز ,ش وجوين عبوره نموده اند، صورت گرفته است١٩قرن 

درساحل « :ميجرسمت، دستيار جنرال گولد سميد، در مورد ويژگی ساختمان وموقعيت قلعۀ ,ش مينويسد

 ٢وعرض)  ونيم کليومتر٨(راست رودخانه فراه ، يک قطعه زمين مسطح وحاصلخيز نوارشکلی بطول پنج ميل

مسير رودخانه در داخل اين قطعه . وجود دارد و بعد از آن صحرا به سمت غرب شيب پيدا ميکند) کيلومتر ٣(ميل

ر به اتمام رسيده و صحرا تا کنارۀ به طرف جنوب ، نوارمسطح فوق الذک. زمين مسطح، بی نظم وپيچ در پيچ است

سمت شرقی قلعه . ی از ھمين کناره و روی يک صخره، قلعۀ ,ش قراردارددر نقطه ئ. خانه ادامه پيدا ميکندرود

غيرقابل تسخير وسمت شمالی وغربی که با خندقی از صحرای مجاور جدا ميشود، با اشکال، قابل دسترسی ھستند، 

  ٨.خانه است به راحتی قابل تصرف است وکافی است نيروی مھاجم از آب بگذرداما سمت جنوبی که مجاور رود

بعداز ظھر آن  .گشتيم باز بعد از بازديد از قلعۀ جوين به اردوگاه خود)  حوت٢٧( مارس١٧روز:سمت ميگويد

. تندروزساعت پنج عصرگلداسميد ھمراه با جنرال پالک،دکتر بيلو وکاپيتان سمت،به ديدار سردار احمدخان رف

 سال سن به نام شمس الدين خان دراين ٢٥سرداران، مردان خان،صمدخان و بزرگترين پسر احمدخان، جوانی با 

  . متر پائين تر از قلعه با اسپ عبورکرديم ٤٠٠بازديد ما را ھمراھی کردند و ما فراه رود را حدود

 اصYح آن غير ممکن به توصيف کونولی از قلعۀ ,ش به حدی صحيح بود که افزودن برآن توضيح يا

ھر ارگ . اين قلعه بسيار چشمگير، دارای سه ارگ يا قصر می باشد که ھريک از ديگری مرتفع تر است. نظرميرسد

صخرۀ  شرقی تپه زير . که به عمقی پائين تر از بستر رودخانه حفرشده اند از خود چاه ھای آب خاص خود را دارد

رد و پيش بينی کونولی مبنی براينکه دراثر فرسايش آبی اين صخره وخالی  فوت ارتفاع دا٤٠٠قلعه حد اقل حدود 

شدن زيرديوار قلعه، آن قسمت فروخواھد ريخت، به واقعيت نپيوسته است اما درزی که کونولی دراين صخره تپه 

، زيرا ترک مشاھده کرده بود، اکنون به حدی بزرگ وخطرناک شده که ,زم است حمام واقع دربا,ی آن را تخليه کرد

سالھای اخير، ساحل چپ خود را خورده و اکنون  يک  رودخانه در. مذکور به ديوارھای حمام ھم رسيده است) درز(

ًعمY تماس آب با صخره . يارد از آن ايجاد شده است٣٠٠حفرۀ بزرگ دايره ئی شکل در شرق قلعه، به فاصلۀ حدود 

 واقعه ای رخ داده وطی آن حدود پنج سال پيش،.  رخ می دھدارًتپه زير قلعه به ندرت وتقريبا ھرپنج سال يک ب

  . روز قطع شده بود٦ تا ٥سطح آب به حدی با, بوده که ارتباط قلعه با بيرون به مدت 

 دوم قلعه، جوان ترين پسر سردارکه در دروازۀ.  ترين اتاق قلعه برسيمما از شيب تندی با, رفتيم تا به مرتفع

 بسيارخوش سيما، با ھوش و لباس مرتبی پوشيده بود، به استقبال ما آمد و با لحنی بسيار  ساله،١٣ - ١٢بچه ای 

در ورودی خانه، خود سردار به استقبال آمده و ما را از چند راھرو باريک وتاريک . مؤدبانه خوش آمديد گفت

 پنجره داشت که به شرق وجنوب دو بزرگ بود و اتاقی بسيار دلگشا و. گذرانيد و به بلندترين اتاق قلعه ھدايت کرد

که علت خسته نشدن کونولی از  دل انگيز بود منظره ای که ازاين دو پنجره ديده می شد، چنان جالب و. بازمی شد

پھنۀ گسترده دشت و رودخانه، روستاھای متعدد که بيشتر شان متروک شده بودند، پوشش . اقامت دراينجا را فھميدم

از دشت، دورنمای کوه ھا،ھمه درغروب آفتاب می درخشيدند وصحنه ای بديع وزيبا سبز گياھی قسمت ھای معينی 

در دوران رونق و,يت، سرتاسر اين دشت پوشيده از زراعت بوده است ولی اکنون قسمت اعظم . ايجاد کرده بودند

  .آن را کرته  فرا گرفته و زمين ھای  زراعتی به باريکۀ اطراف دھات مسکون محدود شده است

شاه . طبق معمول شربت، چای وشيرينی آوردند. دار بطورفوق العاده مؤدبانه وخوشايند از ما پذيرائی کردسر

پسندخان، کونولی را درھمين اتاقی که ما بوديم، پذيرفته بود وپائين تر از آن اتاقی قرار داشت که کونولی در آن 

 .استراحت کرده بود

  را ترک کرديم ] قصر[ وقتی . ب موضوعات مختلف صحبت کرديمما حدود سه ربع ساعت آنجا مانديم ودر با

                                            
 ٢١٥ھمان اثر، ص - ٨
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خود آمديم درحالی ) کمپ(به اردو آنجا سوار براسپ شده و .خود سردارتا پائين ترين قسمت قصر ما را بدرقه کرد

  .ازاين بازديد بی نھايت لذت برده بوديم

د، زيرا ميتواند از با,ی آن دور ترين برای يک رئيس مانند سردار، جائی بھتر از قلعه ,ش نميتوان پيدا کر

بزرگترين انھا شمس . سردار احمدخان سه پسردارد که ھريک از مادری متفاوت اند. قسمت ھای منطقه را نظاره کند

او در سفر . است و لباس اروپائی انگليسی می پوشد] مشرب[الدين خان، رئيس آينده منطقه، جوانی بسيار اروپائی 

زام رکاب امير بود، وبا امير در يک کالسکه می نشست وعکس او ھم درتابلوی ته امباله، در الامير شيرعليخان ب

دو پسر ديگرسردار، ھنوز بچه  . تاريخی که از امير شيرعلی خان به مناسبت اين سفر نقاشی شده است وجود دارد

ھرسه قصر به بطور .يده ميشوندديگری محمدحيدر نام يکی به اسم سلطان جان و. وھر دو فوق العاده زيبا ھستند

  ٩.مجزا از ھم نگھداری وتأمين آب می شوند

 ١٨٤٥در نومبر سال او . نيزاز قلعۀ ,ش ديدن نموده ودر باره آن شرحی نوشته استفريه، سياح فرانسوی 

  واز سيستان ديدن کرده و بعد ازديدار سه کوھه، مرکز فرماندھی محمدرضاخان سربندی،به عزم فراه حرکت کرد

چند شبی مھمان صالوخان ملقب به شاه پسندخان، رئيس ,ش   ميYدی وارد جوين شد و١٨٤٥سال   نومبر٦در

جوين ديدن نموده خاطرات خود را در مورد مکانھای تاريخی جوين  فرصت  يافت تا از ,ش و وجوين  بود و

  .بنويسد

الوخان از ما درخانۀ خود پذيرائی ص. ,ش در ساحل راست فراه رود واقع شده است: فريه ميگويد که

وی بيشتر به نام شاه پسند معروف .رئيس ايالت محسوب ميشد نامبرده يک افغان از تيرۀ اسحاق زائی بود و.کرد

اين سردار با عليخان . او اين لقب را از شاه کامران دريافته است.شاه می باشد شخص مورد پسند است که معنی آن،

اگرچه ,ش يک و,يت وابسته  .نگ بود، ولی برای غلبه برعليخان مشکYت زيادی داشتبلوچ، رئيس چخانسور درج

دراين کارمخالفان يارمحمدخان  از اطاعت کامل از يارمحمدخان پيچيده است و به ھرات است،ولی شاه پسندخان سر

 کھندلخان که باھم متحدحکومت ايران و. مخفيانه مشوق او بوده اند] زعيم قندھار[يعنی حکومت ايران وکھندل خان

دخترصالو خان درعقد نکاح  سردارمھردلخان برادر .... شده بودند ، مصالح خود را در استقYل ,ش می ديدند

پسربزرگ صالوخان ھم با دختر برادر . کھندلخان در آمده و لذا وابستگی وی با کھندلخان بيش از حکومت ايران بود

درحال ساختن قلعه واستحکامات  ن ھميشه درحال جنگ با ھمسايگان خود ياصالوخا.... کھندلخان وصلت کرده است

١٠ . "بود
  

برقلۀ يک تپه به شکل نان   فرسخی جنوب فراه و١٤,ش، در « :فريه در بارۀ ,ش وجوين نوشته ميکند

 اين تصرف. سه خط دفاعی دارد که بوسيلۀ برج ھايی به ھم وصل وتوسط انھاری حفاظت ميشوند. قندی واقع است

 ٨٠ تا ٧٠داخل قلعه اصلی بيش از. آنکه قلعه کوب بکار برده شود قلعه حتی با ارتش اروپائی ھم مشکل است، مگر

قلعه جوين در حدود نيم ساعت با ,ش . خانه وجود ندارد ولی دراطراف آن چندھزار چادر چوپانی برپا شده است

 قلعه نيز تحت کنترول شاه پسندخان است وعموی وی اين. فاصله دارد و در ساحل راست رودخانه واقع شده است

اين سه ناحيه نواری شکل، باھم منطقۀ  منطقۀ قلعه کاه ھم جزو قلمرو امير ,ش بوده و .آنجا ساکن وحاکم است

اويماق، قابل  افغان، بلوچ و:  کوچی چوپانان٤٥٠٠خانه و٢٤٠٠حدود . يا بلد ھوکات ناميده ميشوند) ھوکات(اوق

عYوه براينھا حاکم ,ش . نفرپياده است٣٥٠٠ اسپ سوار و٥٠٠ًمنطقه جمعا تعداد ]نظامی[ واستعداد .شمارش بود

ميتواند از تعدادی رؤسای عرب، افغان وبلوچ نواحی مجاور ھم که متفق وی محسوب ميشوند، کمک نظامی دريافت 

ميدھد که چرا يارمحمدخان آنقدر نسبت به اين استعداد نظامی نشان  .ًکند وعدۀ نفرات خود را تقريبا دو برابر سازد

و ) خشکرود(عYوه برھاروت رود، رودخانه ھای خاش. صبور می باشد) صالوخان[زيردست ياغی وغير مطيع خود

اين منطقه توسط ھفت رشته کانال اصلی که از رودخانه مذکور منشعب  .فراه رود نيز ازمنطقۀ ھوکات عبورميکنند

                                            
 ٢٠١٣ -٢١٢ ھمان اثر، صص - ٩

 ١١٠ جغرافيای تاريخی سيستان، ترجمه وتدوين حسن احمدی،ص- ١٠
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

اين کانالھا . جوين، پنجده، درق، سمور، کوگه، خيرآباد وشرقی آب: ن کانالھا عبارتند ازاي. ميشوند، آبياری ميشود

اراضی زراعتی تحت پوشش خود را از طريق چرخ ھای آب  نام خود را به بسياری روستاھا داده اند و باغات و

ن غYت استفاده از چرخ ھای آب به منظور با, آوردن آب وھمزمان با آن برای آردکرد. سازند مشروب می

  "١١.ميشود

  :پنجده وخشکرود

به پنجده ) کيلومتر٤( مارس، بعد از عبور از رودخانه فراه وطی کردن دونيم ميل١٨روز:سمت ادامه ميدھد

 خانه وکمی دورتر خرابه ھا و آثار چھار روستای ديگر به نظرميخورد و به ھمين ٣٠رفتيم که روستائی است دارای 

  .اراضی زراعتی پنجده با کانالی منشعب از فراه رود آبياری ميشوند.  ده معروف شده استدليل اين ناحيه به پنج

 ميلی  شمال پنجده، به استقامت قلعه کاه ،دره ای عميق وعريض به امتداد شمال وجنوب افتاده که ١٧در 

ا آب شورجريان درمرکزاين دره خشکرود قرار دارد که رود کوچکی ب .بستر ان اغلب از کرته پوشيده ميباشد

 متر داشت که ٢٠بيشتر نيست ، ولی دره،عرضی درحدود ) متر٤-٣( فوت١٢ تا ١٠عرض واقعی مجرای آب از.دارد

زمين ھای حاشيه مجرای آب پوشيده از . نشاندھندۀ بزرگترين عرض مجرای آب در سيYب ھای استثنائی است

ورد استفاده گله ھای گاو وگوسفند قرارگيرد، ولی اگرچه آب رودخانه شورتر از آن است که م. قشرضخيم نمک است

خشکرود در .بايد از فراه رود تھيه کرد آب شيرين را.مرتع اطراف اين رودخانه چراگاه مناسبی برای مواشی ميباشد

١٢.جنوب به رودھاروت می پيوندد
  

شد، در دانشنامه  مربوط به و,يت فراه ميبا ولسوالی ، بحيث يک در تشکيYت اداری کشور  ،جوين و,ش 

 ولسواليھای يکی از ,ش و جوين :آمده استچنين  در بارۀ ,ش وجوين  مختصریمعلوماتويکی پيديای فارسی 

مرکزی سيستان قديم   يک ناحيهء و نفر٢٠۴٩٩جمعيت اين ناحيه نزديک به .  افغانستان استغرب در َو,يت فــراه

 کھنهء ,ش واقع است در اين ناحيه قلعهء. قرار دارد ربی شھر فراهغاست که در کنار غربی فراه رود و در جنوب 

متن راورتی  در. اين قلعه به نام دژ سپيد و قلعهء اسپھيد در شاھنامه ذکر شده است. دارد که بريک ,ش مرتفع قرار

 و آن قلعه يی بوده آمدهمعرب سپيد کوه ) کوه ديصفھ( و ) سپيد کوه (و ھمچنان در برخی از نسخه ھا سفيد کوه 

به  البته امروز اين قلعه. با گرد آفريد برای تسخير قلعه به نبرد پرداخته است باست که طبق روايت شاھنامه سھرا

١٣ .واقع است عبارت از جوين ميباشد ساحهء وسيعی که اين قلعه در آن. نام قلعهء ,ش در ميان مردم معروف است
 

  

  

 

                                            
  .١١٢ن احمدی،ص جغرافيای تاريخی سيستان، ترجمه وتدوين حس-  ١١

 ٢١٦ھمان منبع، ص- ١٢

 .وويکی پيديای فارسی، ذيل ولسوالی Iش وجوين ديده شود- ١٣


