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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په دررمن آن
ين افغان ج
  ئ ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٤/ ٢٧/٦                                                                  کانديد اکادميسين سيستانی                     

  

   : برکتابيیتکمله 

  ستاني سیخي تاریايجغراف

  مقسمت پنج

 

  ١٩سياحان قرن فراه درخاطرات 

  )٥٥٥ فحۀ،صدھمچھار فصل(

  

  .باشدکرده  ن در سفرنامۀ خود كه فراه را ديده باشد و ذكري از آنھيچ سياح و جغرافيه نگاري نيست

سال   اپريل ١٤،از دھم تا  بودمامور جمع آوری اط?عات برای حکومت ھند برتانویکه کريستی ، کپتان 

است که در يک درۀ ) حصار(فراه شھری بزرگ ودارای بارو«:،مينويسد مي?دی در فراه اقامت داشته١٨١٠

البته جادۀ ديگری ھم  بين ھرات  و قندھار وجود دارد که .  قندھار واقع شده است- ار جادۀ مرتفع ھراتحاصلخيز، کن

چون ورود به يک شھر ھميشه آسان ولی خروج از آن بسيار مشکل است، لذا من . عبور ميکند)اسفزار(از سبزوار

. م واز دخول به شھر خود داری نمودمبيرون شھر بود ماند)  متر١٦٠٠(تمام مدت را در آن باغ که حدود يک ميل

تا فراه ) ج?ل آباد،مرکز سيستان(فاصلۀ دوشاک. ماليات بازار ناچيز است افغانھا در فراه ماليات زمين نمی پردازند و

  .١». ميل تقسيم ميشود٢٥است که به سه منزل،ھرمنزل )  کيلومتر١١٠درحدود( ميل ٦٥

 از فراه ديدن ١٨٤٥ كه در سال ١٩سياح قرن » فريه «ز قول نامدار روسی، ا ودانشمندبارتولد،مستشرق 

 در دره ايكه از موجوده، به فاصله نيم ساعت راه از شھرفراه رودجنوب رودخانه که خرابه ھاي  :مينوسيد ،نموده

ناء  به عقيده وي اين شھر مدتھا قبل از اسكندرب.ه  ميباشدقديمترين شھر فرا  است،سه سمت در ميان كوه واقع شده

   ٢ .شده است ولي فريه دQيلي در اثبات عقيده اش اقامه نمي كند

ساحل چپ به سمت جنوب رودخانه واقع شده بود ولي در قرن ه  عقيده دارد كه اين شھر ابتداء ب ،بار تولد

 قبل از يدور خارا كسي در يك قرنس اي که بار تولد ع?وه مي كند.٣دھم مي?دي در ھر دو ساحل رودخانه قرار گرفت 

   ٤. اسم مي برد ولي راجع به محلي كه شھر در آن واقع بوده اط?عات صريح نمي دھدهمي?د از كوه فرا

در آن سفرنامه ھا وخاطرات اکثريت سياحان  وًاخيرا مورد مطالعه من قرارگرفتدر کتاب بسيار ممتع ايکه 

 نيز درج،فرانسه وی جنرال فريه ،خاطرات ست ا از سيستان ديدن کرده اند، جمع آوری شده١٩در قرن که اروپائی 

 مخروبه ھای وی. ای مدتی در فراه اقامت داشته استبر  وھر بار فراه را ديده  دوبار١٨٤٥ در سال فريه ، .است

 در بارۀ موقعيت وحوادثی که برآن وارد آمده نوشته قديمی  فراه را از نزديک مشاھده کرده وشرحی شھر دوھر 

قديمی ترکه قبل از  شھر. شھربه فاصلۀ يک ساعت راه از يک ديگر، ھردو نام فراه دارند دو:او مينويسد. است

 رشته قع شده که ازسه طرف با اسکندر ساخته شده، به فاصلۀ نيم ساعت راه جنوب رود فراه در وسط يک دشت وا

ھرباز و مشرف به افق سمت جنوب ش. اين کوه ھا مشرف به ورودی شھر ھستند. کوه ھای پاروپاميزس  محاط است

                                            
 ٢٣ص از حسن احمدی،سيستانيا سفر با سفرنامه ھا،ي  جغرافياي تاريخ- ١

 ١١٨ ص ترجمۀ حمزۀ سرداد ور،،جغرافياي تاريخي ايران بارتولد،  - ٢

 ١١٨ص  جا،  ھمان- ٣

 ١١٩ص ، ھمان كتاب - ٤



  
 

 

  ٦تر ٢  له:د پاڼو شميره
 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

يا سه تپه مجزا در جلو دھانۀ ھلمند، سپس درياچۀ رستم وآنگاه دشت سيستان  درھمين سمت، ابتدا دو دشت است و

مساحت آن نيم . شھرجديد فراه به شکل متوازی اQض?ع بوده و درجھت شمال به جنوب قرار دارد. واقع است

 در انداز؛ شھر جديد فراه مشابه ھرات و مانند آن با بجز اخت?ف. ميباشد) سه ونيم  کيلومتر(فرسخ

ھای عظيمی محاط می باشد که مخلوط خاک وخرده چوب است و يک راه سرپوشيده دورتا دور آن از )ديوار(خاکريز

 فوت بوده و در باQی آن برج ھای بسياری وجود دارند که ٤٠ تا٣٥ارتفاع خاکريز از . بيرون ساخته شده است

چند فرماندار تصميم . خاکريز به حدی سخت است که نيزه در آن فرو رفته نميواند.  به ھم وصل ھستندباپرده ھايی

حتی بستن آب به آن نيز باعث نرمی نمی شود فقط دو چيز . گرفته اند که آن را خاکبرداری کنند ولی موفق نشده اند

ک پسرشاه کامران حاکم قبلی فراه، مرا اما سادات ملو. يکی سرکه و ديگری ذوب برف است: در آن تاثير دارد

وقتی برف ذوب شود خاک نرم ميگردد ولی با اولين تابش . به ندرت برف می بارد) در فراه(اطمينان داد که آنطرف 

ًروايات موجود، به داستان ذوب برف اشاره ميکنند ولی سکنۀ فراه تقريبا . آفتاب و تبخير آب سخت تر از قبل ميشود

  .رن نميتوانند اثر ذوب برف را به چشم خود ببينندجزيک بار در ق

) خندق(اين کانال. يک کانال عميق وعريض بيرون خاکريز وجود دارد که به دلخواه ميتوان آن را پر آب کرد

شھر دو دروازه دارد که يکی . ارگ جايی درگوشۀ شمالی را اشغال کرده است. خط دفاعی اول قبل ازخاکريزاست

  .مرکز ضلع شمالی وديگری دروازۀ قندھار درست نقطۀ مقابل آن در ضلع  جنوبی ميباشددروازۀ ھرات  در 

روايات باستانی که تا به امروز سينه به سينه نقل شده  در يک مسئله متفق القول اند وآن اينکه فراه شھری 

 تمام خانه ھا را ويران چنگيز خان. بسيار قديمی است و تا اشغال آن توسط قوای چنگيز خان بسيار آباد بوده است

. کرد اما ھرچه کرد نتوانست استحکامات شھر را از بين ببرد وآنھا به ھمان محکمی که امروز ھستند باقی ماندند

فاتح مغولی بعضی سکنه را بخشيد ولی آنھا را به محلی ديگری به فاصلۀ يک ساعت راه در جھت شمال به ساحل 

اگر بتوان از روی خرابه ھای موجود . يم ساعت راه از رودخانه فاصله داشتمحل جديد ن. راست رودخانه منتقل کرد

آثار قلعه، استحکامات و بسياری متعلقات ديگر شھرجديد ھنوز . قضاوت کرد، محل جديد شھری بزرگ بوده است

 بوته اما تمام خانه ھا ويران شده است وزمين پوشش ضخيمی از. باقی مانده که روی يک تپۀ بزرگ قرار دارند

تعداد کثيری آجر ھای . وخار دارد که مخفی گاه خوبی برای انواع شکار ھا به ويژه خرگوش، ، قرقره وکبک است

بی ترديد محل اصلی کار برد آنھا قسمتھای . ريخته اند) ارگ(انچ درحول وحوش قصر٤ فوت و٣ًپخته تقريبا بطول 

  .نوع خط ميخی ھستندداخلی شھر بوده و از تزئينات روی آن معلوم است که از 

آشکاراست که آجرھا زمانی تعلق به مناره ھای شھر باستانی داشته وبقايای آن از شھر قديم جمع آوری شده 

شھر جديد به سرعت رشد کرد و به . و درساختن شھر جديد به دستور چنگيز خان، مورد استفاده قرار گرفته اند

اين وضع تا زمان شاه عباس کبير ادامه داشت تا اينکه آن . شدزودی تبديل به يکی از مھمترين شھرھای سيستان 

مقاومت اھالی شھر مصممانه وطوQنی بود ولی باQخره در اثرحم?ت شديد، . شاه دستور داد شھر را محاصره کردند

ًسکنۀ شھر مجددا به استحکامات شھر قديمی پناه بردند و مصائب ناشی از آن جنگ به . شھر تصرف وغارت شد

اين شھر تا پايان حکومت سلسلۀ صفوی در رونق به حيات خود ادامه . دی فراموش شد و زندگی از نو داير گرديدزو

  .داد

با اين ھمه . ًنادرشاه افشار قبل از اينکه شھر را کام? ويران کند، آن را مدتی درمحاصره خود در آورده بود

جنگ شھر فراه حدود دوثلث سکنۀ خود را از دست در طول اين . محاصرۀ شھر وجنگی خونين وطوQنی آغاز شد

حتی امروز در پاشنه ھای داخلی خاکريز دور شھر آثار فرو رفتگی ھای دود گرفته ای ديده ميشود که از اصابت . داد

در بيرون شھر، به فاصلۀ کمی از دوگوشۀ شمالی، آثار دونقب عظيم . گلوله ھای توپخانۀ نادرشاه به وجود آمده اند

مشاھده . ميشود که در آن جنگ حفر کرده بودند تا از آنجا بتوانند زير ديوار شھر را خالی کرده منفجر کنندديده 

ميشود که اين نقب ھا از نظرعلمی بسيار خوب طراحی شده اند و در واقع بھتر از آن ھستند که مھندسين آن زمان 

  .وی سپاه نادرشاه ساخته شده بودندًاحتماQ آنھا تحت نظارت مھندسين فرانس. ميتوانستند بسازند



  
 

 

  ٦تر ٣  له:د پاڼو شميره
 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

از آن زمان به بعد شھر فراه به دفعات توسط تاتارھا، ايرانيھا، وافغانھا تصرف واشغال شد و در نتيجه به 

 نفر بود، اما ٦٠٠٠جمعيت فراه حدود)  ش١٢١٦( مي?دی١٨٣٧درسال . تدريج توان و رونق شھر به افول گرائيد

به دستور ) منظورسردارمحمدصديق خان پسرسردار کھندلخان است(صادق خانيک سال بعد از آن، سردار محمد

اين عمل به منظور آن . پدرش شھر را با يک عده سواره نظام محاصره وتصرف کرد وسکنه را به قندھار کوچ داد

  در . ندصورت گرفت که شايد توجه محمدشاه قاجار را جلب کرده و در نتيجه قسمتی از قوای او را به آن سمت بکشا

  وقتی شاه ايران نتوانست ھرات را فتح کند .آن زمان محمدشاه،ھرات را محاصره کرده بود و در شرف تصرف آن بود

ودست خالی به ايران برگشت، قوای قندھار به گرشک عقب نشينی کرد وفراه که از سکنه خود محروم شده بود 

 خانه در داخل شھر وجود ندارد، درحالی که ٦٠بيش از) ١٨٤٥(در حال حاضر. ًمجددا به سيطرۀ حاکم ھرات در آمد

اغلب خانه ھا ويران و متروک افتاده اند و دود پراکنده ای که .  نفر را درخود جا دھد٤٥٠٠شھر ميتواند به راحتی 

بازارھای .اينجا وآنجا از خانه ھای مسکون بلند ميشود، تنھا نشانۀ وجود انسان دراين شھرمرده محسوب ميشود

ه از اين دروازه تا آن دروازه کشيده شده بودند امروزه تنھا از روی خرابه ھا و پيزار باقيماندۀ ديوارھای آنھا شھرک

ھای بزرگ که در تابستان خشک ھستند و دور تا دور داخل شھر کشيده شده اند )حوض(استخر . قابل تشخيص اند

ير يارمحمدخان برای توليد باروت استفاده ازاين ام?ح وز. ومنابع خوبی جھت تجمع نمک به شمارمی روند

  »٥.ميکند

فريه از ناپايداری اوضاع سياسی و فقدان ثبات وامنيت بطورکلی در آسيای ميانه وبالخاصه افغانستان سخن 

  :زده  و تاثير اين نابسامانی و بی ثباتی سياسی را برحيات و روحيات مردم افغانستان چنين خ?صه ميکند

. در جغرافيای آسيای مرکزی است] غيرمترقبه انسانھا[خوبی برای نشان دادن مشک?ت شھر فراه مثال « 

. اجباری عادت کرده اند که ھرگز خود را به خاک وابسته نمی سازند افغانھا به حدی به تغييرات وجابجائی ناگھانی و

درب چوبی می  و دروازه ويک خانوار، خانۀ مناسبی از گل با سقف  در عرض دو روز،. خانۀ شان ،کشورشان است

سرعت انجام اين کار نشان ميدھد که آنھا تا چه حد برای تغيير مکان  سھولت و سازد و در آن زندگی ميکند و

آنھا می بينند که با چه سھولتی شھرھا ايجاد ميشوند و سپس از بين می روند، بدون آنکه اثری . زندگی،آمادگی دارند

  . از خود باقی گذارند

ايی که مسافران از آنھا نام می برند درحالی که مسافران قبلی اثری از وجود شان نديده بودند و بسا شھرھ

تعجب آورنخواھد بود . برعکس چه شھرھايی که سياحان قبلی می بينند وسياحان بعدی اثری از آنھا پيدا نميکنند

 ازاين شھرنبيند يا اينکه آن را بسيار پر اگرسياح اروپائی که ب?فاصله بعد از من به فراه سفرخواھد کرد، يا اثری

روايان برای جبابجائی وبنيان کن کردن تمام سکنۀ يک محل يا يک قوم چنان تمايل وھوس فرمان.  آباد بيابدرونق و

ًامر ساده محاسبه و برآورد تعداد سکنۀ مراکز پرجمعيت در آسيای مرکزی را مشکل کرده که اين برآورد قطعا ھرگز 

ارقام جمعيت يک منطقه ممکن است درعرض يک روز درمقياس ھزاران نفر تغيير کند، . ی نخواھد شدبه دقت عمل

ھيچ آماری قابل اتکا نيست وھمه چيز اعم از تعداد جمعيت و ھرچيز ديگر در معرض . ھيچ رقمی قطعی تلقی نميشود

م در اين سرزمين وجود ندارد از آزادی وحقوق مدنی،کوچکترين نشانی به عنوان حقوق مرد. تغيير وتحول است

مفاھيم آزادی، عدالت، افکار عمومی وحکومت در اينجا درست . شجاعت است وتنھا چيزی که غالب است حق زور و

آزادی اين مردم در بی نظمی، ھرج ومرج، قتل وغارت بوده و .نقطۀ مقابل چيزی است که در اروپا وجود دارد

ماليات گيری درافغانستان . دشمن وتصرف مايملک ودارائی شان است  وفريب دوست سياست بزرگان آنھا مبتنی بر

ھرگز به صورت مسالمت آميز يا  ھميشه با کشمکش وجدال بين ماليات دھنده وماليات گيرنده توام بوده است و

٦».داوطلبانه انجام نميگيرد
  

                                            
 ٧٤ -٧٢ ،تھران، صص١٣٧٨حسن احمدی، جغرافيای تاريخی سيستان،چاپ - ٥

 ٧٥ھمان اثر، ص - ٦
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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

به ھرحال شھر فراه ھمين ساختمانھای مخروبه است ولی « :فريه در مورد اھميت نظامی شھر فراه ميگويد 

ھرکس . اصرار مستمر اميران افغان به تسلط براين شھر دليلی اھميت آن است. ازنظر نظامی فوق العاده اھميت دارد

در ھرات بوده و دروازۀ شمالی سيستان را اين شھر را در دست داشته باشد، يک پايش در قندھار و پای ديگرش 

ًاگر ايرانيان يا روس ھا روزی بخواھند به امپراتوری ھند بريتانيا حمله کنند قطعا تسلط برشھر فراه . تحت تسلط دارد

  .برای شان حياتی خواھد بود

اروت با سواحل رودفراه که از داخل ناحيه فراه ميگذرد، مشابه کناره ھای رودھلمند، رودخاش و رودھ

رود فراه به جز درگرمای تابستان،عميق و پر آب است وجريان زيادی . جنگلھای گز و نباتات ديگر پوشيده شده است

نسبت به پائين دست ) سرآب(اين انشعاب در باQدست. به منظور مصرف در آبياری از تنۀ آن منشعب ميشود

 در نقاط عميق تربستر آن در پائين دست برکه ھای ً،رودخانه را تقريبا خشک وبی آب ساخته است)پائين آب(رود

با وجود اين گله ھای حيوانات، . طويل آب ساکن،تشکيل شده که مصرف آن باعث بروز تب در افراد ميشود

٧ ».گوسفندان وبزھا بدون اکراه از آنھا مينوشند
  

ياد داشتھای مھمی در  وه ، از سيستان ديدن کرد١٨٣٩درسال  که صاحب منصب ديگر انگليسی بنام کونولی

سه رودخانه  :ر مورد رودخانه فراه  مينويسد دبارۀ سيستان نوشته است، در بارۀ  فراه اطGعاتی بدست نميدھد،مگر

اولی رودفراه است که به فاصلۀ اندکی از شمال قلعه فراه عبور کرده وسپس . ديگر از شمال به دريای ھلمند می ريزند

  .ميشود) ھامون سابوری( ميلی جنوب آن وارد دريای ھلمند٢٠حدود  باTخره در ه واز نزديک وزيرقلعۀ Tش گذشت

آب آن ھميشه يا در گودالھای کف آن وجود دارد ويا با چند . فراه رود در اغلب ماه ھای سال خشک است
اگرچه در . دساير رودھای آسيای شرقی نيز ديده ميشو اين مشخصۀ رودفراه در رود ھلمند و. مترکندن بدست می آيد

٨ .يشودتند است ولی به اندازۀ نصف آب ھلمند ھم نم فصول سي?بی،آب فراه رود زياد و
  

  

 

  شھر جديد فراهمرکزدورنمای شھرفريدون از 

                                            
 ٧٦ ،تھران، ص١٣٧٨ريخی سيستان،چاپ حسن احمدی، جغرافيای تا- ٧

  ٣٧جغرافيای تاريخی سيستان،سفرنامه کونولی، ص - ٨
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  :ی  فراه کاوه،  قھرمانان اسطوره افريدون و

ون عھد نادر ياد شده و حتی در مت» قلعه داوری «در متون عھد تيموری و صفوی از شھر کھنه فرا بنام 

افشار نيز به اسم قلعه داوری تذکر رفته ولی بعدھا اين اسم بکلی فراموش شده و امروز از آن تنھا بنام شھر کھنه 

  .ياد می شود

ًساختمانھای شھر کھنه عموما از گل و بطرز مخصوصی بنام گنبدی و يک منزله ساخته شده ولی چيزيکه 

ا براستحکام خانه ھا جل آنگاز جانبی ھم خاصيت محکمی  يم گرفته اند ومھم است اين است که ديوارھا را خيلی ضخ

ًافزوده چنانکه قرنھا از تعمير اين خانه ھا می گذرد ولی در برابر ھمه تأثيرات جوی آنقدر مقاومت نموده که اکثرا 

ديده می شود که ھای پخته ای  ب ھا و حوضاھمچنان در داخل شھر، بقايای سرد.ًسالم و قسما قابل استفاده اند

   .عھد قديم تری حدس زدتا ميتوان تاريخ آنرا  

به عقيده مردم آنجا اين شھر در عصر فريدون و بامر فريدون و با دست فريدون بنا شده و بدين ترتيب نام 

ر فريدون دومين شاه آريائی است که د .ايالت فراه و نام شھر که مرکز ايالت بوده نيز ماخوذ از نام فريدون است

افتاده دھقانی بزرگ  ھزارۀ ضحاک ماردوش بدينا آمد ومادر او فرانک، او را دور از چشم  ضحاک در مزرعۀ دور

ضحاک، آن نماد ظلم واستبداد وخون خواری  به ياری کاوۀ آھنگر شتافت و نمود تا روزيکه ازقيام کاوه مطلع شد و

   .را از پا در آورد

با مشت ھای کوبنده تlر از ضد ضحاک ماردوش به عصيان برميخيزد و  بر است کهی اولين جھان پھلوان،کاوه

 مظھر خونخواری را نرم سازد و با چlشمان پlر نفlوذ  آن  باگفتار خود دل سنگينشتابد تا به بارگاه ضحاک می ،پتک

ی  تا شايد دست از سرکlش،خويش مارھای اھريمنی را در کنج زمھرير سرد و بيفروغ دوش او، سست و بيجان سازد

بدارند و اگر نه چنين است و مارھا از جنون بيlزار نگlشته و زمlين بlرای نجlات خlود از سlموم ظلlم و وخون خواری 

  .وار قربانی شوند عدالتی گوسفند  خود و ھجدھمين پسرش در آستانه بارگاه بی،بيداد خون می طلبد

 و جبlار در برابlر ايlن آھنگريکlه  اما آن سلطان قھlار،کاوه چون کوھی استوار در برابر ضحاک قرار می گيرد

 خود را در برابر اين کlوه طوفlان خيlز آتlش زا ، خlورد ، و بلرزه در می آيد، ھستی او را از آھن سرشته بودندۀخمير

 بlه تقاضlای رمlقمی افکند و بlا زبlان سlست و بlی ع?مت تسليم فرو ه  سر را ب.و ناتوان و بی اتکا احساس می کند

  .زم موافقت می نمايدکار آھنين ع کوژپشت آھن

 کlه طومlار بزرگlان ملlک ، ننشسته و خون ھفده فرزند او پيش چشمانش موج می زند فروھنوز جوشش کاوه

 در جلlو چlشم ضlحاک و در ،را که بر پlاکی و بيگنlاھی ضlحاک و عlدالت طلبlی و نيlک انديlشی او گlواھی داده بودنlد

 فرياد او چون شlعله ايlست .اه شاه بيرون می رود و فرياد می زند کاوه از درگ.باريان با تحقير تمام پاره پاره می کند

lه بlده کlيده باشlش زا رسlرژی آتlزرگ انlع بlک منبlر .يllه در زيlای نھفتlش ھlن آتlشيده ، ايlردم ستمکlاد مlن فريlا ايlب 

 .رونlد مlی ، زبانه می کشند و به زير درفش کاوه ھمان چرم پاره ايکه بر نيزه بلند شده بود،خاکستر سربر می آورند

  .بسوی فريدون می شتابندتوانا دادخواھان دوريک ديگر جمع می شوند و برای يافتن دادگری 

  او بغنويم رّۀ  فبدان ساي         بنزد فريدون شويميکايک 

 به فرياد دادخواھان او نيز ھم آواز شد و ديری نگذشت که او ،رستاخيز کاوه داشته گوئی فريدون نيز چشم ب

و گوھر زينت داد و سر خويش با آن  پوست پاره ايکه کاوه بر سر نيزه کرده بود با انواع زر. دديگرجانشين ضحاک 

  .ناميد» درفش کاويانی «بياراست و برای دلخوشی کاوه آنرا 

 ولی فرجام او معلوم نيست چگونه بسر ،با پيروزی فريدون بر ضحاک ماموريت کاوه ھم به پايان می رسد

امروز تنھا محلی که بنام . اوه بايستی در آنجا بسر آمده باشد که فريدون بر تخت نشسته بودً ظاھرا زندگی ک،آمده

 شبنج پس . شھر کھنه فراه است که آنرا مردم محل از ساخته ھای فريدون می دانند،زد مردم است فريدون زبان
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يک بارديگر ميتوان حدس  نيز بايستی از فراه بر ضد ضحاک صورت گرفته باشد و در صورت صحت اين حدس کاوه

  .ستا   حماسه آفرين سيستان بوده سرزمين از، رستم جھان پھلوان شاھنامهھم مثلزد که کاوه 

 نlام پھلوانlان بزرگlی ماننlد قlارن پlسرکاوه و ، کين جوئی منوچھر آغاز مlی گlرددۀ اواخر عھد فريدون که دور

  پھلوانان توانست کين ايرج را بکشد و سلم و تور را  و منوچھر بياری اين .گرشاسپ و سام و نريمان ديده می شود

٩.کيفر کردارشان برسانده ب
  

فراه قرار گرفته و امروز از آن جز  رودبه عقيده مردم انجا قديمترين شھر فراه ھمان است كه كمي باQتر از 

و مركز وQيت ھمين شھر ولي بنابر عقيده محققين قديمترين شھر ، يك تپه و يك خندق گنديده چيزي بجا نمانده است

  و ١٠. است در جنوب رود خانه به شكل ھرات ولي به مراتب كوچكتر از ھرات بناء شده،كھنه است كه بقول بار تولد

از شھر موجوده به فاصله كمي به طرف شمال قرار دارد و از نگاه وسعت وعظمت خيلي بزرگتر از بقاياي شھري 

  .ي داننداست كه مردم آنرا مركز قديمي وQيت م

اين شھر ھنوز ھم رونقی دارد و ابنيه و قصور نيمه شکسته و برج و با روی فروريخته اش می تواند انسان 

ديوارھای شھر کھنه به حدی ضخيم است که يک .شکوه روزگاران گذشته خود بنمايد و را برای ساعتھا محو فر

 .موترQری ميتواند برديوار شھر حرکت کند

ًاحه شھر ساختمانھای نسبتا بزرگ با حصاری مستحکم مستطيل شکل که دارای در گوشه شمال شرق س

  .برجھای بلندتر است به مشاھده ميرسيد و چنان می نمايد که اينجا ارگ يا داراQماره شھر بوده است 

ًدر گوشه جنوب غربی اين شھر عمارت جديد و نسبتا عالی يک ھوتل ديده می شود که پارک مقابلش 

می افزايد ولی در اين اواخر از آن استفاده نمی شود و دليلش معلوم نيست که چرا گذاشته اند تا  جزو برشکوه آن 

  .افسانوی آن سامان قرار گيردمتروک وساختمانھای 

. موقعيت دارد» تکه  کوه«شھر موجوده فراه به فاصله کمی در جنوب شھر کھنه و در دامنه کوھی بنام 

 قسمت شمالی ،ار را تا چندی پيش پيوند ميزد شھر را بدو قسمت عمده تقسيم می کندسرک خامه ايکه ھرات و قندھ

  .معروف است » پشتو«و قسمت جنوب آن به اسم » يزدی «اين شھر بنام 

شھر موجوده فراه از نظر عمرانات چندان وسعتی ندارد و ساختمانھای آن نيز از گل و خشت است که به 

  .ھزار نفر تخمين می زنند٣٠ جمعيت اين شھر را تا .ته شده اندشکل گنبدی و به طرز قديمی ساخ

 شرق آنرا وQيت ھيلمند و ، جنوب آنرا وQيت نيمروز وQيتی است کهدر تشكي?ت جديد كشورفراه 

سطح آن  .كوھستانھاي غور و در شمال وQيت ھرات و قسماء غور و در غرب حدود آنرا سرحد ايران معين مي كند

 قسمت ھاي .  و به صورت عموم يك منطقه گرم و كم باران ولي حاصلخيز است١١تر تخمين شده م٧٥٧از بحر 

 مگر حصص مركزي و جنوب غربي آن تابستان فوق ،اقليم آن معتدل و اندكي سرد است شرقي آن كوھستاني و 

ه در مزه و شيريني در ھر حال ھواي اين منطق .العاده گرم دارد و مي توان گفت ھواي آن مثل ھواي نيمروز است 

ً و ظاھرا از ھمين جھت است كه .ميوه جات آنقدر مؤثراست كه نظير آنرا در جاھاي ديگر كمتر مي توان سراغ داد

١٢ .جغرافيه نگاران عرب اين ھمه از فراواني ميوه و نخلستان آن تعريف كرده اند
  

ان آن مي توانست با دوزخ برابري ًيقينا اگر از بادھاي يكصد و بيست روزه ھرات بي نصيب مي بود تابست

سياه «ًولي اگر احيانا در اين فصل بادي كه اھالي آنرا .  بر عكس زمستان آن خيلي مطبوع و خوشي آور است ،كند

  . مي نامند ظاھر شود بدون شك سردي آن كشنده است خوشبختانه اين بادھا در زمستان كمتر اتفاق مي افتد»باد

 پايان

                                            
 ٥٣، ص ٢٠١٢نقش سيستان در تکوين حماسه ھای ملی،از من،چاپ  سيستانی،- ٩

 ١١٨ ص ، جغرافيايي تاريخي بار تولد- ١٠

 ٩٩ ص ٣ ج ، قاموس جغرافيايي افغانستان- ١١

 Tرض، ابن حوقل،ومعجم ياقوت حمویمسالک وممالک،اصطخری، وصورت ا - ١٢


