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 اهمیت تاریخ سیستان برای محققان تاریخ کشور

قدیمترین متن هق( را میتوان همسنگ یکی از سه  ۷۲۵ -۴۴۵تاریخ سیستان)تالیف درحدود

 های فارسی : تاریخ بلعمی،تاریخ گردیزی وتاریخ بیهقی به حساب آورد.

 

 ملک الشعربهارخراسانی

از لحاظ محتوا ومضمون، در توضیح اوضاع  -این کتاب  که مؤلف یا مؤلفان آن معلوم نیست

وقندهار اجتماعی واقتصادی وسیاسی وجغرافیائی سیستان و وادی هلمند)هیرمند( وفراه وهرات 

وزابل وکابل وغزنی وهمچنان فتوحات اولیه مسلمین از راه سیستان بسوی کابل  و شرح جنگ های 

خوارج برهبری حمزه پسرآذرک سیستانی  در برابر استبداد حکمروایان عربی وخلفای عباسی 

وسپس جنبش عیاران به رهبری یعقوب لیث صفاری ورسمی ساختن زبان دری بجای زبان عربی 

بار وقلمرو صفاریان واقدامات مستقالنۀ یعقوب لیث از دستورات بغداد،  سخت مفید وممتع در در

 است.

هجری یعنی سال غلبه ُطغرل سلجوقی وآغاز ۴۴۵بخش اول کتاب که از ظهور اسالم تا سال 

صفحه متن را احتوا کرده است. این بخش  از نگاه  ۳۷۲خطبه بنام او درسیستان را در برمیگیرد ، 

رد لغات وترکیبات واصطالحات کهن ادبی وتاریخی، بقول مصحح آن ملک الشعرا بهار،حتی از کارب

تاریخ زین االخبار گردیزی هم کهن ترمعلوم میشود. از نظرانشاء ودستور،این بخش کتاب با قدیم 

هق( و ۳۶۰ -۳۵۰ترین کتب فارسی که به نظر رسیده چون:تاریخ بلعمی در ترجمه تاریخ طبری)

لد، ازقلم  -هق( شباهت تمام میرساند.) مقدمه تاریخ سیستان، صفحات: ح،ط،ی،ال ۳۷۲الم) حدودالع

 پژوهشگردانشمند فقید  بهارخراسانی(

تاریخ سیستان ،ازچنان اهمیت تاریخی برخورداراست که قراراست درسال آینده دانشگاه زابل 

 سیمنارعلمی تجلیل بعمل آورد سیستان دربخش ایران، ازهزارمین سال تالیف تاریخ سیستان  دریک 
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 و دانشمندان ومحققان بر مزایا وابعاد مختلف این کتاب بحث وتبادل نظرکنند.

به نظرمن، اهمیت تاریخ سیستان، برخاسته از اهمیت خود سیستان درتاریخ است که این همه 

 تاریخ، وافسانه وحماسه وشاهنامه دربارۀ آن نوشته و پرداخته شده است.

حاظ وضع طبیعی خود با داشتن زمین های حاصلخیز ورودخانه های خروشان سیستان از ل

چون هیرمند وارغنداب و فراه رود و   خاشرود وهاروت رود وهامونهای متعدد که جای تعلیف 

احشام وپرورشگاه انواع پرندگان آبزی است،از اهمیت خاص برخوردار است. مردم از وقتی که 

، آنرا یگانه مایۀ حیات وبقای خود پنداشته ، آرامش وآسایش خود را  رودخانه هیرمند را شناخته اند

ب شیرین هیرمند در آغوش این مادر پرمهر یعنی هیرمند جسته اند و هزاران سال است که از آ

زنده گی کرده اند. بقایای شهرها و قلعه ها ودهکده های فراوان در سرتاسر  شکوهمند نوشیده و

 عاست.دشت سیستان شاهد این مد

سیستان همچنانکه در دورۀ اسالمی کانون پرجوشش نهضت های ملی ورهائی بخش بوده 

است، بدون تردید در دوران های قبل از اسالم نیز از لحاظ اقتصادی واجتماعی پیشرفته بوده وهمانا 

توان مندی اقتصادی آن همواره توجه کشور کشایان وفاتحان را به خود معطوف داشته است. به 

ان نمونه میتوان از لشکرکشی کوروش هخامنشی واسکندرکبیر وهجوم اقوام صحرانوردساکی عنو

بروایتی درقرن ششم قبل از ، بر سیستان ذکرکرد. اقوام ساکی که مردمان سوارکار وگله داری بودند

وم میالد وبراویت دیگر دراواخر قرن دوم قبل از میالد سیستان را پس از جنگهای شدید با  مهرداد د

پادشاه پارتی)اشكاني( اشغال کردند و آنجا را که از عصر اوستا)زرتشت( تا اشغال آن بدست ساکها، 

نامیدند وباشندگان  آنجا را ساکزی « ساکستان»نامیده میشد،بنام خود« درناگیانان»و« زرنگا»

واهل آنرا سجزی نامیدند. « سجستان»را « سکستان»یا « ساکستان»خواندند. اعراب کلمه 

 مبدل شد.«سیستان»به « سجستان»و« سکستان»بمرورنام های 

سیستان از لحاظ زندگاني مسكوني و شهر نشیني و انكشاف زراعت ومالداري بهترین و 

سازگارترین محل و مكان بشمار مي رفت . بنابرین ساكها پس از فرود آمدن بحوزۀ هیرمند و 

پخش و متمكن گردیدند و  ارهااچه ها و رودبارغنداب بزودي در سراسر سیستان، در كرانه هاي دری

 آهسته آهسته به ساختن دهات و روستا ها، قلعه ها و كاخ ها و شهرها مبادرت ورزیدند.

مؤرخین از اولین پادشاه ساكي )سکائی( سیستان بنام "موئیس" در قرن اول پیش از میالد 

لوده سلطنت ریخته و بعد ها به فتوحات پرداخته اسم مي برند كه در حوزۀ ارغنداب )قندهار( شا

قسمتي از بلوچستان و سند را تا تاكزیال تحت قلمروخویش در آورده است.از روی کتیبه ایکه در 

ق ، م خوانده اند. مسكوكاتي هم از این  ۷۲تاکزیال بنام این شخص كشف شده، عهد موئیس را سال 

.) کهزاد، انو باختري ناحیه پنجاب بضرب رسیده است شاه باقي مانده كه به تقلید از شاهان یون

 ( 1۴۹ -1۴۷ص 2تاریخ افغانستان، ج 
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وشاهانی  جنگ ها وفتوحات ساکها با شاهان پارتی درخراسان وسپس درخود سیستان با ملوک

ً با  که خود را کیانی ووارثان کیخسرو میدانستند وهمچنان در نواحی جنوب شرقی سیستان، طبیعتا

قهرمانیهای همراه بوده که برای خانواده های ساکزی قصه میکردند واین قصه ها نقل پیروزها و

 مجلس هر خانواده بود.  

سرانجام این قصه های دلیری وپیروزی ساکزی ها)سیستانیان(، بُن مایه ادبیات شفاهی مردم 

ثار حماسي و شدند که درداستانهای حماسی کشورما بطورچشم گیری منعکس یافته اند. با توجه به آ

این ( %۸۰داستانهاي كهن رزمي چه پیش و چه پس از اسالم دیده مي شود كه بخش عمده )حدود

حماسه ها و رزمنامه هاي كهن مربوط به پهلوانان و رزم آوران ودالوران سیستان اند و این 

ز سرزمین بستر رویش وپرورش دلیران مردانی چون گرشاسپ سام ، زال ، رستم ، سهراب، فرامر

و غیره قهرمانان سیستان بوده است كه نام و شهرت برخي از آنها از پهنه سرزمین و كشورشان 

 فراتر رفته و تا اقصاء قاره آسیا پراكنده شده است.

درجمله ادبیات حماسی منثورمیتوان از  نامۀ خسروان آزادسرو،  و شاهنامه ابوالموید بلخي، 

صۀ حمزه یا رموز حمزه وسمک عیار  نام برد. ودرجمله شاهنامه ابو منصوري،  بختیار نامه، و ق

آثارحماسی منظوم میتوان از شاهنامه مسعودي مروزي، وگشتاسپ نامه دقیقی بلخی، وشاهنامه 

فردوسي، و گرشاسپ نامه اسدی طوسی ، و سامنامه ، و فرامرزنامه ،و جهانگیرنامه، و بهمن 

ار نامه ، وآذربرزین نامه   ،و بیژن  نامه،و سوسن نامه، و بانو گشسپ نامه و برزو نامه ،و  شهری

نامه،   و داستان كك كهزاد، و داستان جمشید وسمن ناز، وداستان شب رنگ، وداستان رستم وببر 

بیان، وداستان رستم وپتیاره  نام برد وهمچنان در بخش تاریخ میتوان از تاریخ سیستان وتاریخ 

رت الملوک منظوم )نژادنامه ملوک کیانی( نام گرفت که احیاء الملوک ملک شاه حسین کیانی وشج

 بوسیله دوکس )صبوری وناصح(در بحرمتقارب مثل شاهنامه فردوسی به نظم درآمده است.

افزون براینها، سهم سیستان  در بخش نهضت های اجتماعی وجنبش های ضد استبدادی  از 

سوم وچهارم هجری خیلی مهم جمله جنبش خوارج در سیستان و نهضت عیاران در قرون دوم و

 وبرازنده است. 

خالصه نقش سیستان و فرزندان نامدارش در تاریخ سیاسی واجتماعی واقتصادی وفرهنگی 

کشور چی قبل از اسالم و چی بعد از اسالم خیلی زیاد است  که هریک ازاین مسایل میتواند  زمینه 

 نفرانس ها یا سیمنارها باشد. بحث ها وگفت و گوها و پژوهش های سود مند برای تدویر ک

 تاثیر تاریخ سیستان برمن : 

 سال از عمر مرا بخود مشغول و  ۲۰تاثیرتاریخ سیستان،برمن نگارنده بحدی عمیق بوده که 
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مصروف داشته است. از روزی که من با کتاب تاریخ سیستان آشنا شدم واز روزی که استاد 

قه دربارۀ تاریخ سیستان ونظام پاسخ  سوالم مدت پانزده دقیپوهنتون کابل درمیرحسین شاه در

آبیاری و بند وبندسازی بر هیرمند در قرون وسطی برای من معلومات داد، این ذوق درمن بر 

انگیحته شد تا سیستان را بیشتر از دیگران بشناسم. پس عزم را جزم کردم تا ابتدا بدنبال جغرافیای 

ه های مخروبه را که در هرکجای تاریخی سیستان بروم  وگذشته شهرها وکاخهای متروکه و قلع

سیستان فروان موجود اند وبیننده را به حیرت فرومی برند تحقیق کنم ومردم وجوانان این دیار عیار 

 پرور را از گذشتۀ تاریخی شان آگاه نمایم.

تا   ساخت پس ازتحقیق درمسایل جغرافیای تاریخی سیستان ، این فکرذهنم را بخودمشغول

سیستان »عی سیستان را نیز بنگارم. بنابرین تاریخ سیستان را تحت عنوان تاریخ سیاسی واجتما

درسه جلد،یکی  سیستان قبل ازاسالم ودوتا در بارۀ سیستان بعد از « ،سرزمین ماسه ها وحماسه ها

 اسالم  نوشتم.

برای نگارش تاریخ دورۀ اسالمی افغانستان،ایران وسیستان وهریک از والیات بزرگ کشور، 

جوید.من نیز همین این کتاب بهره مهم گزیراست تا به تاریخ سیستان رجوع کند واز مطالب محقق نا

کار را کردم وچون ادبیات کتاب ثقیل است وفهم آن برای همه آسان نیست ، من بخش های مورد 

استفاده از تاریخ سیستان را با ادبیات دری امروزه دوباره نویسی کردم و اوضاع اجتماعی 

از  سقوط مغوالن چنگیزیهجری تا۳۰سی سیستان را از آغاز ورود اسالم درسال واقتصادی وسیا

روی این تاریخ ودوره های بعدی را با استناد برتاریخ احیاء الملوک ملک شاه حسین سیستانی 

ومنابع دیگر تا سقوط ملک محمود کیانی)شاه خراسان( بدست نادرافشار وقیام مردم سیستان برضد 

که مقارن  تاسیس دولت معاصر افغانستان بدست احمدشاه  ۱۷۴۷و ۱۷۴۶الهای نادر افشار درس

درانی است در جلددوم و از تاسیس دولت معاصر افغانستان تاسقوط جمهوری داودخان را به عنوان 

 جلد سوم نوشتم. 

پس از تجدید نظرکلی زیرعنوان   ۱۴۰۰جلد سوم، بمناسبت  افتتاح بندکمالخان درحمل 

از جانب اکادمی علوم افغانستان در ماه حمله «۲۰۲۱تا  ۱۷4۷تان ورودهیرمنداز سرگذشت سیس»

 بچاپ  رسیده است .۱4۰۰

مردم »و کتاب «  جغرافیای تاریخی سیستان»اگر در کنار سه جلد تاریخ سیستان،کتاب 

را قرار بدهم ، میتوانم « نقش سیستان در باروری حماسه های ملی»وکتاب « شناسی سیستان

که من شش جلد کتاب در بارۀ سیستان تالیف وچاپ کرده ام  که مورد استفاده جوانان ومردم بگویم 

سیستان قرار دارد.   واینها همه از برکت آشنایی من با تاریخ سیستان چاپ ملک الشهرا بهار بوده 

 پایان  است.
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