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 ۷/۱۱/۲۰۱۸                                                                          کاندید اکادمیسین سیستانی

 تانسیستاریخی  آثار

 پیشاوران والش  ،جوین  -یکم

 

 ین :و  ین ، گ  و  ج  

 موار وهای ه رودخانه فراه رود، منطقه حاصل خیز و زمیندر شمال هامون سابوری و در نشیب های مصب 

 و در تشکیالت رسمی بنام ولسوالی جوین یاد می شود.  «الش و جوین»یک دستی افتاده است که بگفته عوام بنام 

جوین که از محالت معروف سیستان در قرن دهم میالدی )قرن سوم و چهارم هجری( قلعۀ متأسفانه راجع به 

غیر از اینکه گفته اند یکی از منازل  ،کرده اندن حثاست جغرافیانگاران صدر اسالم و صاحبان مسالک و ممالک ب

ورت کوین به جای گوین که در تاریخ سیستان بهر سه راه زرنج و خراسان است ولی تنها مقدسی جوین را به ص

و باز جای   2ذکر نموده گوید : دارای قلعه محکمی است و چون اهل آن خوارج اند مسجد جامع ندارد. 1شکل آمده 

و باز در شرح سیستان آنرا از شهرهای این ایالت   3ن را بشمول فراه از نواحی زرنج می شماردویج دیگر مقدسی

  4 میداند.

و ابن رسته گوید: که از وادی فراه به جوین به  5های سیستان میشمارد]والیت[یعقوبی هم جوین را از کوره 

  6.بعد به زرنج آیند

وعلی »علی بن عیسی بن ماهان شرح می دهد می نویسد : ا ب را سیستانی حمزهامیرگردیزی آنجا که پیکار 
گردیزی از چگونگی شکنجه  «7 .وینگفرستاد و به  (اهه کقلع)بن عیسی چند تن از سرهنگان خویش را به اوق 

سوزان حکومت های  ۀکه نشانگر قساوت، خشونت و کین بن علی ، سندی بدست میدهد توسط عیسیار خوارج وکشت

را « خارجی»وستاها، سپاهیان عیسی سیصد تن از زنان و مردان ه خوارج می باشد: دریکی از روقت نسبت ب

 یرگرفتند:نیز اس و گروهی از آنان را بکشتند، مال و دارایی روستائیان را به غارت بردند

 و دوشاخ قوی از درخت به رسن های قوی، فراز و ایشان )روستائیان( را بیاوردند »

بکشاندی، تا آن دوشاخ بقوت خویش، مرد را دوپاره کردندی... و  و یک دیگرکشیدند

 « 8سی هزارتن از مردم روستاها را بدین گونه بکشتند.
ً قرون نهم و دهم از معمور ترین نقاط سیستان بود که بسته به وج ین در سراسر قرون وسطی مخصوصا

خرمن هستی آن مثل سایر نقاط ه آتشی بچنگیزیان چنگیز و  ۀقلعه کاه امروزه ( بود ولی صاعقق )او ۀیا کوروالیت 

 افغانستان زد که دیگر جبران ناپذیرشد.

اده از چرخ های بادی و کندن چاه های متعدد پخته کاری از آب های تفاسدر قرون وسطی درین منطقه با 

د که روستایی نبوهیچ دیه و  .طقه انکشاف قابل تذکری رونما بودتحت االرضی نزدیک به سطح زمین در زراعت من

 .چندین چاه آب و چندین چرخ بادی برای کشیدن آب از چاه و آبیاری زمین های مربوطه شان نداشته باشد
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 تصویر هوائی قلعه جوین از سمت شمال

های بادی نه تنها برای کشیدن آب مورد استفاده قرار داشت بلکه از آن در آرد کردن گندم و محصوالت  رخچ

این روش مفید و معقول مخصوصاً در نقاطی که از آب رودخانه فراه بدرستی نمی  .گرفتندسود می ان نیز زراعتی ش

)صالحان (  "سلیون"ن و قلعه پشاوران در ویج و اطراف قلعه الش و قلعه (قلعه گاه )در اوق  ،شد استفاده کرد

ن بعد مه می بیند و یک قرمنطقه لطراعت در نیمه  قرن پنجم این سیستم اقتصادی زعد ازبود.بیشتر انکشاف کرده ب

هـ ( آن دیار چرخ های آسیابهای بادی  784 -619چنگیزیان) ۀاز تاریخ فوق الذکر با یورش های پی در پی دو قرن

مرور حتی ه ی و چاه های زراعتی طوری صدمه دید که دیگر رونق گذشته خود را باز نیافت و بکشآبو چرخ های 

 تی از یاد مردم رفت .اه های زراعبادی و چچرخ های چگونگی استفاده از 

که مردم محل به کشف چاه های  قدیمه و پخته در منطقه بیستم  بودقرن  70و  60درست پس از دهه های 

جریب زمین را بحد کافی  30 - 20موفق شدند و بسیاری از این چاه ها پس از پاک کاری در حدود ن ویقلعه گاه و ج

بلکه با استفاده از وسایل عصری و  بود،از این چاه ها دیگر نه بگونه پیشین فاده ز استطر د وومشروب می نم

تا قبل از  .از خود را بدست آورندنید ند حاصل بیشتر از حستمیکانیزه یعنی با نصب واتر پمپ های دیزلی می توان

نکرده باشند و از آب آن  کشف که گفتم که از پنج تاده چاه از آنگونه بوددر آنجا هیچ روستایی ن ،1357کودتای ثور

کثرت این چاه ها نه تنها حاکی از ذخایر مهم آب های زیر زمینی در  .در امور کشتمندی استفاده اعظمی ننمایند

ان بلدیت و مهارت مردم قدیم را در استفاد ه معقول از این چاه ها در امر زراعت نیز نشان می یزم منطقه است بلکه

 دهند.

سیستم آبیاری و ساختمان وسیع زمین های حاصل خیز وجود دارد که در صورت تنظیم  قه ساحاتدرین منط

بردن سطح حیات اجتماعی و  ندبلهای ذخیره می توان چندین برابر حاصالت موجوده از آن محصول برداشت و در 

از  ربند اساسیسبب عدم س چون زراعت این منطقه آبی است و به.ثری بازی کردؤماقتصادی مردم این منطقه نقش 

مردم چندان استفاده درست و به موقع نمی توانند و معموالً ایام محدود جریان رودخانه که همراه با رودخانه فراه آب 

پاک می شوید و مردم را  ساحات مزروعی دلتای خود را وت و حمل تصادف می کندحوی سیالب است به ماه ها

 د.بوری میریزمتضرر می سازد و بعد به هامون سا

قدیمه آب در بسیاری قراء و روستاهای جوین مردم پس از پاک کری چاه های  قرن بیستم 70و 60در دهه  

از  .ندردو زراعت شان استفاده می ک ینزمند و از آن در آبیاری یدآنرا توسط  واتر پمپ به سطح زمین باال می کش

قلعه جوین ، قلعه  ،ت دیده می شودهرها و قصباقراء مشهور جوین که در اطراف هر کدام آنها خرابه های قدیمه ش
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الش ، خیر اباد ، لفتان ، سمور، سلیان )یا صالحان در محل خرابه های پشاوران و مقبره سید میر اقبال سیستانی که 

 قوچ معروفست. لفتان، درگ ، ،آن سامان است ( کوشهم ردمورد ارادت م

 

 قلعه جوین تصویر

 جوین:وجه تسمیۀ 

به معنای نهرجدید گرفته شده « جوی نو»سرفریدریک گولدسمید معتقد بود که کلمه جوین از

.9 است.
پنج مرتبط دانسته است زیرا یکی از جوی= نهربا نام را « جوین»به نظرمیرسد که گولدسمید کلمه  

 جوین ساخته شده باشد وبعد برایاما به نظرمن ابتدا باید قلعه ،نامیده میشودجوینفراه رود جوی  کشیده شده ازرنه

حبوب قابل زرع مردم « جو»نامز ا برخی دیگر این کلمه را برگرفته ه باشند.جوی کشیدآبیاری شهر واطراف آن 

تثنیه )گاوین ( به صیغه فوظ )ین ملو  در قدیم گ   «جوین»روایات محلی نام  طبق جوین میپندارند، که درست نیست.

یم وابسته به دو گاو بود که هر دهقان و کشتگر آنجا در اختیار داشته راعت منطقه در قدبدین مفهوم که ز ،گاو( بوده

 را با همان دو گاوشیار و شخم می زدند.ن میو پس از آبیاری ز

در گذشته توسط گاو آهن و یستان مسلم است که زراعت در سراسر  آسیای میانه و در سراسر افغانستان و س

ً از همین سیستم  زمین می کشیدکه آنرا روی  یک جفت گاوی صورت می گرفته و هم اکنون در کشور ما قسما

در عصر پهلوانی متعلق به گیو از  «جوین»از مردم محل را عقیده بر آنست که ی رخولی بزراعت استفاده می شود.

 نام آوردختر رزمجوی رستم بوده و چون زن و شوهر هر دو از پهلوانان نژاد فریدون شوهر بانو آذر گشسپ 

 منده ( در رزو بمعنی پهلوان  «)گو»دو پهلوان می گفتند و کلمه ه منسوب ب "گوین"جوین را  ،شاهنامه بوده اند

 شده است . «جوین »این نام بر طبق زبان عرب  یدر دوره اسالم شاهنامه بکار رفته است .

ِوین به غلط آنراامروز برخی  و گویا مرادشان از این تلفظ )که در )به فتح اول و کسر دوم ( تلفط می کنند ج 

اگر چه این غله در اینجا  .روف( استمعب به فتح اول و دوم تلفظ می شود( ربط دادن آن به کلمه )جو، حبو محل

ر غالت در اینجا حاصل کم دارد. چون حاصل فراوان دارد ولی فراوانی حاصل آن دلیل برین شده نمی تواند که سای

ن خاصیت اصلی زمین برای زرع و حاصل ار و مخلوطی از گل رس و ریگ است بنابریزمین منطقه عموماً همو

 والً به گندم وجو و کنجد و زیره محدود است خیلی مناسب و آماد ه میباشد.عمم فراوان کشت های زمستانی که

شهراه جوین بر »بگفته یاقوت و ابن اثیر  .ملتفت باید بود که جوین سیستان غیر از جوین نیشابور است

آنرا گویان می گویند و معرب آن جوین است بسوی قبله بیهق است و ن ساطام و نیشابور واقع است که مردم خرابس

                                            
  211ریخی سیستان،صحسن احمدی،جغرافیای تا- 9
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گوین منسوبست بنام یکی از حکمرانان آن و یا اینکه  .آن آزاد وار باشد از شمال بحدود جاجرم پیوسته که قصبه

  10«.ندده فرسخ دور است و عده بزرگ علما بدان منسوبقریه دارد و از نیشابور  198نسبت آن به کوی است که 

 

 :پیشاورانجوین وهای  خرابهمیجر سمت، ازگزارش 

یئت حکمیت مراه با گولدسمید در پایان بازدید هه 1872دستیارجنرال گولدسمید، درسال  ومیجرسمت، سکرتر

وق شاوران،جوین، قلعۀ الش وااز چشمدید خود در بارۀ پی از سیستان، بقصد خراسان براه جوین حرکت کرد و

  وغیره نقاط مهم آن نواحی چنین گزارش میدهد:

ه ابعاد ب کردیم. قلعۀ جوین که به شکل مستطیل و دید قلعۀ جوین باز ما از ،1872مارس 17صبح روز

 2ز دو برج بزرگ دارد، حدود در طرفین دروازه خود نی در هرضلع خود یک برج و ،یارد بود 300در  400حدود

هوکات است و دور خود یک راه سر ساختمان در ترین بنا و این قلعه بزرگ درشمالشرق الش واقع است. لییم

برج یا  16فوت دارد. در هریک از اضالع شرقی وغربی دیوار قلعه، تعداد  15پوشیده و یک خندق آب به عرض 

 فوت 60د. دیوارقلعه حدود ان هبرج ساخته شد 3درضلع جنوبی دیوار  برج و 2اتاقک دفاعی، در ضلع شمالی 

آثار گلوله های توپ های یارمحمدخان دیده میشود. تنها  م ومحکم است. درهمه جای دیوارارتفاع دارد و بسیار ضخی

یاردی باقیماندۀ یک تپۀ مصنوعی دیده  600بروی آن در حدود  دروازۀ قلعه در ضلع شمالی دیوار قرار دارد و رو

شده بود. اگرچه قلعه تا به حال فتح نشده  ه کوب احداثتوپهای قلع نصب واستقرار ایربستور وزیر میشود که به د

لذا  است،ولی درمقابل توپهای سنگین امروزی نمیتواند دیر مقاومت کند. قلعه روی یک تپۀ بلند ساخته شده و

یک کانال انشعابی از ق یراز ط که عمیق نیست، باید از آب فراه رود و طراف خود تسلط دارد. خندق دور آنبردشت ا

خان، فرماندار قلعه ،برادراحمدخان اسحاق زائی، با دوستانه ترین رفتار ممکن از انه تغذیه شود. سردار صمدرودخ

 پذیرائی کرد. در اینجا نیز کونولی را بخوبی به یاد داشتند و حتی اتاقی را که وی در آن نشسته و با گلزارخان ما

، گلزارخان نیز به هرات رفته از رفتن کونولی از سیستاند،به ما نشان دادند. بعد بو ه)عموی صمدخان( گفتگو کرد

وهمانجا وفات یافته بود. توصیف کونولی از جوین به عنوان پرجمعیت ترین منطقه ای که وی بعد ازترک قندهار 

ند. سردار صمدخان گفت ا هدمصداق ندارد. خانه های متعدد اطراف دیوار قلعه همگی متروکه و ویران ش دیده، دیگر

خانوار به سیستان مهاجرت کرده اند. اسامی روستاهای مسکون  250لعه، بیش ازخانوار ساکن داخل ق 400ازکه 

ل چپ رودخانه، الش، پنجده، سمور ، جوین،ده نو،خیرآباد در ساح وغیرمتروکه  بخش الش وجوین به این شرح اند:

خانه واقع ند، ه شده و در ساحل راست رودوستاهایی که اخیراً متروکر .ددرق، درساحل راست رودخانه قرار دارن

  11وخوش آباد. کوگه، چاه درق، قوچ، عبارت اند از: دمبولی،

قبل محصول  ت که سه سالا مطمئن ساخپیرمردی که محاصرۀ جوین را توسط یارمحمدخان وزیر به یاد داشت، ما ر

( قیمت یک من 1872به یک قران میفروختند، درحالی که امروز) راآنمن  15 گندم در جوین به حدی زیاد بود که

از جمله گفت که  تقریباً یک قران است. او توضیح داد که خاک این منطقه خیلی حاصلخیز وغنی ومستعد کشت است.

 بیرون آمدن از سطح زمین استند. او به ویژه به محصولها در حال  وحال ساقه  روز پیش بذر افشانی کرده 7

ازباالی دیوارهای قلعه، منظره ای عالی  میگفت که بهترین هندوانه در تمام دنیا است. وانه منطقه خود مینازید ونده

فالت های  نوب غربی باپای ببیننده  گسترده است. این سرزمین از همه طرف جز ج ازسرزمین اوق )هوکات(  زیر

متعلق به اوست.  نطقۀ جنوب پیشاوران تا نیزارم امدار ادعا میکرد که تمویری مرتفع محاصره شده است. سرک

 60نامند. فراه در حدود سرزمین هوکات را به دلیل ویرانه های دهکده ای که در آن واقع است، جلگۀ لُفتان نیز می

 این محل برجی)منظور خرابه آخور رخش رستم است( وجود دارد. بین فراه ومیل دور تر واقع شده وگفته میشد که 
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 دورنمای قلعه تاریخی جوین

یکی نیز بیرون خندق دور قلعه جوین، وجود دارد که  آسیاب باپره های بادی داخل خندق و 4یا  3د عدات

حتی محورهای آن ها قایم و پره های شان کرباس درشت بافته شده از شاخه گزهستند. تمام خانه های داخل قلعه ،

در اینجا اصالً وجود نداشت، ولی  شهپ گیر های کوچکی دارند. به ما گفته شد که قبالً مگس ون آنها، بادکوچکتری

 درسالهای اخیر تعداد آنها زیاد و ازاین نظر تقریباً مشابه مرکز سیستان شده است.

 پوشیده شده ا گیاه کرتههمانطوریکه از باالی دیوارهای قلعه جوین دیده میشود، قسمت اعظم دشت اطراف ب

ن جوین نامیده میشود. این نامگذاری به دلیل کانال جدید تالفاست. قسمتی از منطقه ای که زیرالش واقع شده، هنوز 

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

دلنشین ویک قبضه ریش عالی ما را همراهی میکرد.   له با سیمایسا 45مردی  محمدحسن خان،پسر شاه پسندخان

سردار احمدخان که بسیار  ،سه سال بعد از مرگ پسرش رسول خان زنده ماند و بعد از وی]صالوخان[ندخان پسه شا

ن ش بود، به جایش نشست. جسد شاه پسندخان را برای دفن به هرات بردند. عموی رئیس جویا مورد توجه

هایش سالم وکامل بوده  نداند و سال عمر داشته 110فوت کرد ومی گفتند که هنگام مرگ  هم در هرات گلزارخان،

 12است.

 سیستان را از جنوب به شمال گردش کرده  ،کپتان کریستی بنام از سیاحین اروپائی دیگر یکی1810درسال 

 د:ن مینویسباره جویدر او  نوشته است. یهای ودر بارۀ شهرها ومحالت مهم آن یاد داشت

ا تقریباً محاط شده است. ه پهجوین یک محل کوچک حاصلخیز در بخش اوق است که با ت" 

یک رودخانه)فراه رود( آب مورد ضرورت آنجا وتمام دره را فراهم میکند. در جوین توربین های 

ردن چنین آسیاب کآسیاب های بادی با محور افقی وجود دارند که از آنها برای باال آوردن آب وهم

بلند بوده ودارای دیوارهای نازک  ن،رااده میشود. قلعۀ جوین مشابه تمام قالع موجود درایغله استف

یک خندق در اطراف آن وتعدادی برجهای مدور است. سکنۀ جوین تحت امر محمدخان  13ضعیف و

واقع هستند ولی خود وی در درق)درگ( زندگی میکند که قلعه ای  ؟[زیاکس]رئیس طایفۀ غلزائی

دارد وتمامی د خوسوار، آمادۀ جنگ زیرفرمان 400ست. او همواره تعدادومتری جوین اکیل 3در

 14."مردم آن دیار از وی می ترسند
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 پیشاوران :خرابه های 

ن خرابه های به های پیشاوران رفتیم. مشاهدۀ ایراخ به دیدن حوت( 24مارس) 14بعد از ظهر روز »

خرابه های پیشاوران بسیار گسترده وعمدتاً  کننده بود. ستان نا امیدیر خرابه های قدیمی سیغیرجالب نیز مانند سا

مستحکم هستند. اکثر آنها به طور متناوب باالیه های خشت پخته در آفتاب وآجر پخته در کوره ساخته شده اند. 

بین بزرگترین مسجد با یک محراب دریین کنیم. باقیمانده های  مدرسه یا ستیم تاریخ احداث وماهیت آنها را تعنانتو

آثاری از تزئین وکتیبه های کوفی در آن به چشم میخورد. دیوارهای ارگ هنوز در شرایط  و ها قرار داشت خرابه 

سانتیمتر  91 یارد)هر یارد 300تا  200آن حدود  طرق خوبی بودند. ارگ به شکل دایره ولی تاحدودی نامنظم بوده،

بسیار محکم بودند وباقی مانده هایی از  وارهای ارگ از آجر کوره ودی فوت بود. 50ارتفاع دیوارها حدود  است( و

ارتفاع پنج فوت در باالی دیوار به چشم میخورد که ظاهراً در سرتاسر دیوار  یک گالری سرپوشیده به عرض و

 . دسترسی به برج ها ازوازه به منظور حفاظت آن وجود داشتست. دو برج حجیم مدور در طرفین درا تهوجود داش

 بوده است.  ممکنیک راه باریک پرشیب 

درمرکز ارگ،یک تپه وجود داشت که برباالی آن خرابه های یک خانه با کیفیت ساخت 

. درجنوب تپه های متراکم ستا برتر،به چشم میخورد واحتماالً منزل مسکونی فرماندار شهر بوده

ظروف اقی ماندۀ آجر، کاشی، طبق معمول پارچه های باالی دیوار و باروی شهر می رسید. ماسه،تاب

مشخصۀ قابل  کنیم. وغیره سطح زمین را پوشانده بود ولی نتوانستیم چیز بدرد بخوری بین آنها پیدا

که خیلی دقیق ساخته شده  ستهاتوجه این خرابه ها تعداد کثیر سقف های قوسی )رواق( آن

ً در هرخانه ای دیدهازاین نوع سقف ها تقریاز آنها تا هنوز باقی مانده اند. وبسیاری  میشد.  با

مشخصۀ دیگر خرابه های پیشاوران، باقی مانده های آسیابهای بادی است که دراصل بسیارمحکم 

ای بادی، درتمام سیستان ه ابودارای محورهای قایم بوده اند. چنین طرحی برای پره ها وآسی

 ده است.متداول بو

 

 قلعه پشاوران در جنوب جوین

میلی  19ل به مقصد الش جوین براه افتادیم که در فاصلۀ حوت(،در جهت شما 25مارس) 15صبح روز 

یشاوران را مشاهده کرده پ ایسمت غرب رفتیم تا قسمت بیشتری از خرابه هب میل اول را 4یا 3قرارداشت. حدود 

به محل معینی رفته و به سمت چپ  صیشخ شده بود اگر ونیز مطابق یک نسخه قدیمی عمل کنیم. دراین نسخه ذکر
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کنیم، زیرا  را حفرکند،هفت لیوان قدیمی طالئی پیدا خواهد کرد. به هرحال موفق نشدیم لیوانها را پیدابپیچد و زمین 

که مال خودش بود کشف کند. درعوض خرابه ای را پیدا کردیم که  ه قدیمی راسخن راهنما نتوانست رمز و راز

یک محراب در داخل آن وجود داشت. باالی محراب روی دیوار با مصالح ساختمانی  ه بود وگااحتماالً نوعی عبادت

دایره وجود  یک، در دایره درست کرده بودند. بین دوگوشۀ مجاور از پنج گوشه ستاره یک ستارۀ پنچ گوشه محاط 

 یک دایره دیگر هم در مرکز ستاره ساخته بودند. داشت و

 

 پیشاوراناق های ویرانه های رو سبک معماری سیستان  در

 

داشت. بعد از خروج از  میلی شمال شرقی قرار 3اقبال را مشاهده کردیم که در حدود  همچنان مقبرۀ سید

 5/2خرابه ها، راه خود را روی یک دشت از جنس خاک رسوبی سخت در جهت شمال دنبال کردیم. در فاصلۀ حدود 

ار احمدخان به حساب می آمد. این رآباد رسیدیم که جزو قلمرو سردخی از نقطۀ شروع حرکت خود به روستای عتسا

باد برای ما گفتند که سال گذشته امیر قاین تعدادی سوار خانه داشت. سکنۀ خیرآ 120 روستا تا حدودی خرابه بود و

دار شریف خان سر ده و پایمال کند. سرکردۀ این گروهریچ ویک گله گاو به آنجا فرستاده بود تا زراعت وکشت آنها را

به فاصلۀ  قلعۀ الش و خیرآباد از افغانهای پوپلزائی هستند.... باالخره به اردوگاه خود که در زیر ناروئی بود. سکنۀ

مدخان احر با رسیدن ما، سردا ربع یک میل از آن برپا شده بود رسیدیم. رودخانه فراه از نزدیکی اردوگاه می گذشت.

سردار مردی خوش برخورد وخوش چهره بود. حدود  در خیمۀ جنرال پذیرفته شد. د وبه دیدار جنرال گولدسمید آم

قاین متنفر بود. سردار میگفت که سال گذشته، به دلیل حیله  ساله معلوم میشد. سردار احمدخان از امیر 60تا  55

خانوار از  2000ود حد اثر ترفندهای امیرقاین ه شدند. برستکاهای امیر قاین، از افراد تابع وی بیش از دوسوم 

اکثر زمین های زراعتی جوین خالی و بدون کشت ماندند. خیلی از دهات  منطقه جوین به سیستان مهاجرت کردند و

ن با دختر سردار ابراهیم خاجوین باقی نمانده اند. سردار  خانوار در 1000کامالً متروک شدند و اکنون بیش از 

ارزش فراوان قایل بودند و او را بزرگنرین جنگجو  حترام وابراهیم خان اای سکنه این حدود بر و دواج کرده بوداز

کردارخشن و ناتراش دارد.  رفتار و مردی صاحب بیان نیست و وشکارچی آن حدود میدانستند. اما همه میدانند که او

قابل کنترول  غیربا استعمال آنها کامالً دیوانه و و ودسایرمخدرات معتاد بوی به بنگ وچرس،تریاک وافیون و

 15میشد.
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 لعۀ الش با سپیددژ:ق

 

 

 ش در ساحل راست فراه روددورنمای قلعه ال

وه پیکری ن رودخانه ودر غرب نزدیک قلعۀ جوین، قلعۀ کبرفراز ساحل شکستۀ فراه رود، در دست راست آ

هشتصد سال پیش به این طرف  وبه سخن کلی تر پس از حملۀ مغوالن  –نظر بیننده را جلب میکند که ازهفتصد 

 برآن سرزمین در میان مردمان آنجا به "الش" معروف است. زیگیچن

لعه متروک سرحدی سیستان است نه نام یک منطقه الش بنابرکتب تاریخ و آثار ادبی کشور اساساً نام یک ق

ی. برخی از نویسندگان متاخر به سبب بی اطالعی وعدم آگاهی الزم،این نام را در پهلوی اسم جوین)که نام جغرافیائ

وسیعی  در دلتای رودفراه است( قرار داده به صورت "الش وجوین" ضبط کرده اند، که اشتباه آمیز وگمراه  قۀنطم

 ت.گننده اس

 قلعۀ الش که اسم آن بصورت های "قلعۀ اسپهبد" و" قلعۀ سفید دژ" و" کوه اسپهبد" و" قلعۀ سفیدکوه " 

 مهم تاریخی سیستان واز قالع مستحکم وشگفتی ر ثاو"اسهبدکوه" و" قلعۀاصفهبد" و" سپید دژ " ضبط شده، ازآ

 شواهد خاکی وعظمت  معلومات ندارد، ولیانگیز وحیرت آور آن سامان است که هیچکس تا کنون از تاریخ بنای آن 

 .پارینه آن نشان میدهد که باید حد اقل به ادوار قبل از اسالم سیستان تعلق داشته  باشد

ی به این عظمت وبزرگی، اسمی در کتب مسالک وممالک برده نشده ی عهتعجب دراینجاست که چگونه از قل

 ه ظاهراً از قلعۀ الش جوانتر مینماید و بیش ازچهارپنج کیلومتر ازآن فاصله ندارد، بهاست؟ مگر از قلعۀ جوین ک

 خراسان یاد آوری به عمل آمده است. -حیث یکی از منازل راه زرنج

ر یک بیت قصیده یی که به مدح سلطان مسعود غزنوی سروده، د نیدرحدود یکهزارسال پیش فرخی سیستا

 است :از آن قلعه اینطورنام گرفته 

 16بارگ  وبطاق وسپهبد مجاورخالف تو کرده است یعقوبیان را         

ت اسماعیل دسه هجری مینویسد : پس از آنکه عمرولیث ب 287ضمن وقایع سال ، تاریخ سیستان مولف

ردند، اندر ارگ "زرنج"جداگانه به اسیر شد ومردم سیستان به پسراوطاهر بیعت کردند " آنروز که طاهر را بیعت ک

د، دون دینار وجواهر وخزانها پر بود و بقلعۀ اسپهبد ( درم بو36.000.000خزینه اندر سی وشش بار هزارهزار )
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سلیح وستوران را کسی عد واحصاء نداشت که چند بود و مهدیگر قلعه ها همه گنج خانه وخزینه بود وجا و]الش[ 

            17 ...«زار غالم سرای دون بیرونی وضیاع وعقار ومرکبان بزرگوار وده ه

 هجری، آنجا که از مردی ومردمی  ومروت وخرد وسخاوت طاهر 390هم همین مولف، دروقایع سال زبا

نام برده مینویسد:"وامیر خلف بدو شاد بود واو  هآوری کرده است، از این قلع اد،یسیستانامیر خلف شهریار  فرزند 

شد با حرم وخدمتگاران به ]الش[ه اسپهبد"ادبود تا روزگار سرآمد وچشم زدگی رسید وامیر خلف به "کوبه پدر ش

د انتقام از امیر خلف متوجه سیستان شد ودر راه خبر قصه بشغلی .... وسلطان محمود با سپاه انبوه وپیالن بسیار

وزنان به کوه )قلعه( هست وسپاه امیر طاهر به سیستان)زرنج( است. سلطان  شنید که امیر خلف دراینجا با حرم

 18ق( وامیر خلف پس از مدتی محاصره" به صلح فروایستاد..." 390جمادی االخر 18کوه) قلعه(شد) محمودبه پای 

ۀ هجری که ترکان سلجوقی به سیستان رخنه کردند، تاریخ سیستان،از بندی شدن  خواج 445ال س دثدر حوا

 19بزرگ درقلعۀ اسپبهد ذکر کرده است.

بد" ضبط کرده گوید:" آن قلعه حلیف سماک والیف فهاصعتبی صاحب تاریخ یمینی،نام این قلعه رابه امالی "

د وستاره پیرامن اوجش طواف کند. هالل چون ماهیچه برشرف برجش افالک است. ابر در دامن حضیضش خیمه زن

 ۀ قصرش:وزحل چون کوکبی برآستان

 20 از بلندیش  فرق نتوان کرد        آتش دیده بان زجرم زحل

لعه الش آگنده از اغراق ومبالغه است، اما راجع به ارتفاع این قلع پس ق دیروایت عتبی در مورد بلنگرچه 

امروز هم شود که میگفته روزۀ سیستان  120رون متمادی وفرسایش قابل توجه بادهای معروف  ازمرور دهور وق

ملک وبرای بار دوم بر سیستان هجوم آوردند هجری، 626در اواخر سال مغولها .ی داردبیش از دوصدپا) فوت( بلند

 21هجری رهائی یافت. 627شکریان مغول محصور گشت و در سال لچهل روز از طرف مدت  تاج الدین ینالتگین

قلعۀ  این شهریار نیمروز قریب دوسال از جانب مغوالن درهجری، 631ادث سال حور دبه قول میرخواند، 

در اواخرمحرم  .22رده کشتند.ارگ زرنج محصور بود وبعد توسط دشمن کور واسیر گردید و او را به قلعۀ اسپهبد ب

هجری ملک  675درسال . 23د.ش ابهجری قلعۀ اسپهبد به دست امیر تمغا وملک مجد الدین کالیونی خر 640سنۀ 

بود، به سلسلۀ مرمت خرابی های وارده چنگیزیان نصیرالدین شهریار نیمروز که به آبادی وعمران کشورش عالقمند 

" معمور گردانید. چنانکه در سال  24ۀسفیددژ را که معروفست به الش"قلعبرپیکر سیستان قلعۀ اسپهبد یا 

کمشو" پس از آنکه چرخ های بادی آسیا هارا در قلعۀ کاه وجوین به " هجری یکی از امرای مغولی به نام 684

" رفت، ولی چون مردم وسپاه 25به پای قلعۀ سفیدکوه که معروفست به الشسوار" آتش کشید، با پنج هزار

 .26این قلعه راسخت پایدار دید"مخوف بازگشت به جانب خراسان

رای ب آناست وحتی مردم از  تراینست که گل این قلعه نسبت به سایرمکانهای آن نواحی سفیدنکتۀ قابل توجه 

بیل، نخودی روشن، شیرچائی، سفیدکردن منازل خویش استفاده میکنند.رنگهای دیگرنیر در گل آنجا دیده میشود، ارق

                                            
 257خ سیستان،صتاری  - 17
شاره ه در یک روی سکه نام محمودنوشته شود، اا دوصدهزار درم وخطبه وسکه به نام محمود ک( قرار صلح ر346تاریخ سیستان)ص  - 18

ببعد(وگردیزی هم صدهزار دینار ذکر کرده گوید: " و خلف کسان  241میکند، ولی عتبی این مال الصلح راصدهزار دینارنوشته است ) ص 

 (63.") زین االخبار، چاپ برلین، صاندر میان کرد که صدهزار دیناربدهد وخطبه به نام وی کند..
 374یخ سیستان، ص تار - 19
 ببعد 240ترجمه تاریخ یمینی، ص - 20
 953تاریخ سیستان، ص - 21
 395صفحه  4بحوالۀ تاریخ سیستان، حاشیۀ441،ص 4روضة الصفا،ج- 22
 397ریخ سیستان، صتا- 23
 404تاریخ سیستان،ص  - 24
 406تاریخ سیستان، ص  - 25
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از مردم آن جا قرار دارد. و روی گل دیوراهای منازل پسته ئی روشن، ابی وغیره که هم اکنون مورد استفاده برخی 

 بخوبی می نشیند.

ی است در داخل قلعه که معروف است وقتی دو رأس گاو در آن داخل شده قبن از عجایب دیگر قلعۀ الش، یکی

د.در داخل کیلومتری جنوب غرب الش( از زیر زمین برآمده بو 15ا از حوالی قریۀ سمور) واقع دربودند، یکی از آنه

فت وچون چراغ ر لواین نقب که انسان قد راست میتواند راه برود به سبب تاریکی نمیشود بیش ازچند قدمی به ج

جلو رفتن را در آن ناممکن مکان روشن گردد، آنقدر پروانه و شب پره به سر روی انسان خود را میزنند که ا

 میگردد.

 جی،پی؛تیت متذکرمیشود که قلعه الش در گذشته بسیار محکم بوده ونبردی که رزمیان این قلعه  بالشکر

انزدهم الش باردیگرنبردی سخت برعلیه شاهرخ پسر تیمور پ رنچنگیزخان مغول نموده غم انگیزاست، لیکن در ق

تصرف سگزیان  بود ودراین رزم جوهر مردانگی خویش را نشان دادند. این نبرد به  لنگ نمود. در آن زمان اینجا در

ت بود که محصورین مجبور شدند در زیر قلعه الش نقب های حفرکنند واز طریق این نقب ها برون رفته حدی سخ

 ارند.آب را بروی دشمن ببندند وبدین وسیله آنان رامجبور کردند سالح های خود را برزمین بگذع ابمن

راجع به غارهای درون دهانه صخره ها صحبت کرده میگوید که این غارها احتماالً  1839کونولی درسال 

ی این سمت را هااردرهای ورودی همین نقب ها بوده اند. وشکافی که در سمت شرقی صخره دیده میشود دیو

کف رودخانه  است. چون صخره الش ازستن زمین بوجود آمده شتضعیف کرده و احتماالً به علت وجود نقب وپائین ن

فوت ارتفاع دارد، عمق چاه های قلعه بسیار زیاد بوده وباال کشیدن آب از آنها خیلی سخت ومشقت بار بوده  200

 27 سانیده وتپه های صخره نیز به مرورزمان فرونشسته اند.ر یباست. بنابرین نقب های حفرشده به چهاها آس

د که قلعۀ جوین متعلق به گیو)داماد رستم( هی مردم الش وجوین گفته میشواز این گذشته در روایات شفا 

 بوده  که توسط سهراب فتح شدشه است. در میانبد سیستان گژدهم پدر گردآفرید هبوده وقلعۀ الش متعلق به اسپ

معاصر خسرو پرویز  وادۀ  زال ورستم نیز چند تن به نام ولقب اسپهبد ذکر میشوند ومنجمله بختیاراسپهبد کهانخ

ز سیستانی معاصر خشرو انوشیروان بوده بوده، شرح پهلوانیها او در بختیار نامه مذکور است وپدرش شاه فیرو

 بیشتر زبانزد مردم شاهنامه دان آن دیار است.

 در باره قلعۀ الش :گزارش جنرال فریه 
صورت بهترین ودقیقترین توصیفی که تا کنون از قلعۀ الش وجوین به عمل آمده، از سوی سیاحان اروپائی 

فریه، سیاح فرانسوی در نومبر سال  اند. از سیستان دیده کرده واز الش وجوین عبوره نموده 19که در قرن گرفته 

تان دیدن کرده و بعد ازدیدار سه کوهه، مرکز فرماندهی محمدرضاخان سربندی،به عزم فراه حرکت یسس از 1845

مهمان صالوخان ملقب به شاه پسندخان، رئیس الش میالدی وارد جوین شد وچند شبی  1845نومبرسال  6کرد ودر

  انهای تاریخی جوین بنویسد.مکد از الش وجوین دیدن نموده خاطرات خود را در مور وجوین  بود وفرصت  یافت تا

 فریه میگوید که: الش در ساحل راست فراه رود واقع شده است. صالوخان از ما درخانۀ خود پذیرائی کرد.

د معروف است که ی بود ورئیس ایالت محسوب میشد.وی بیشتر به نام شاه پسناز تیرۀ اسحاق زائنامبرده یک افغان 

او این لقب را از شاه کامران دریافته است. این سردار با علیخان بلوچ، د.اششخص مورد پسندشاه می ب معنی آن،

الش یک والیت وابسته به رئیس چخانسور درجنگ بود، ولی برای غلبه برعلیخان مشکالت زیادی داشت.اگرچه 

یعنی  اندخدراین کارمخالفان یارمحم رمحمدخان پیچیده است وهرات است،ولی شاه پسندخان سراز اطاعت کامل از یا

شده  حکومت ایران وکهندل خان]زعیم قندهار[ مخفیانه مشوق او بوده اند. حکومت ایران وکهندلخان که باهم متحد

ان د نکاح  سردارمهردلخان برادر کهندلخالش می دیدند.... دخترصالو خان درعق بودند ، مصالح خود را در استقالل

                                            
 68تیت، سیستان، صجی، پی . - 27
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ومت ایران بود. پسربزرگ صالوخان هم با دختر برادر کهندلخان حکز در آمده و لذا وابستگی وی با کهندلخان بیش ا

 28 تحکامات بود. "درحال ساختن قلعه واس وصلت کرده است.... صالوخان همیشه درحال جنگ با همسایگان خود یا

برقلۀ یک تپه به شکل نان  ی جنوب فراه وفرسخ 14الش، در » فریه در بارۀ الش وجوین نوشته میکند:

ست. سه خط دفاعی دارد که بوسیلۀ برج هایی به هم وصل وتوسط انهاری حفاظت میشوند. تصرف این ا قعقندی وا

 80تا  70وب بکار برده شود. داخل قلعه اصلی بیش ازقلعه حتی با ارتش اروپائی هم مشکل است، مگرآنکه قلعه ک

جوین در حدود نیم ساعت با الش ه لعراطراف آن چندهزار چادر چوپانی برپا شده است. قخانه وجود ندارد ولی د

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

ری شکل، باهم منطقۀ این سه ناحیه نوا منطقۀ قلعه کاه هم جزو قلمرو امیر الش بوده و اکم است.آنجا ساکن وح

اویماق، قابل  کوچی چوپانان: افغان، بلوچ و 4500خانه و2400میشوند. حدود  دهمیاوق)هوکات( یا بلد هوکات نا

ً تعداد  یاده است.عالوه براینها حاکم الش نفرپ 3500اسپ سوار و 500شمارش بود. واستعداد ]نظامی[منطقه جمعا

ظامی دریافت ن مکاور هم که متفق وی محسوب میشوند، کلوچ نواحی مجمیتواند از تعدادی رؤسای عرب، افغان وب

این استعداد نظامی نشان میدهد که چرا یارمحمدخان آنقدر نسبت به  کند وعدۀ نفرات خود را تقریباً دو برابر سازد.

د( و ع خود]صالوخان( صبور می باشد. عالوه برهاروت رود، رودخانه های خاش)خشکروزیردست یاغی وغیر مطی

طقه توسط هفت رشته کانال اصلی که از رودخانه مذکور منشعب منن د نیز ازمنطقۀ هوکات عبورمیکنند.ایفراه رو

وشرقی آب. این کانالها  میشوند، آبیاری میشود. این کانالها عبارتند از: جوین، پنجده، درق، سمور، کوگه، خیرآباد

 آبی اراضی زراعتی تحت پوشش خود را از طریق چرخ ها ونام خود را به بسیاری روستاها داده اند و باغات 

 مشروب میسازند. از چرخ های آب به منظور باال آوردن آب وهمزمان با آن برای آردکردن غالت استفاده میشود.

"29  

 گزارش میجر سمت:

 ر جمله همراهان خودکه صدراعظم افغانستان سیدنورمحمدشاه نیز دگولدسمید با هیئت  ، جنرال1872در سال 

 کت کردند و بعد از مشاهده خرابه های  پیشاوران وجوین به قلعه حرن هیئت بود،از سیستان به عزم خراسان وتهرا

 .الش رفتند

درساحل » ش مینویسد:میجرسمت، دستیار جنرال گولد سمید، در مورد ویژگی ساختمان وموقعیت قلعۀ ال

 2ونیم کلیومتر( وعرض 8ارشکلی بطول پنج میل)وراست رودخانه فراه ، یک قطعه زمین مسطح وحاصلخیز ن

کیلومتر( وجود دارد و بعد از آن صحرا به سمت غرب شیب پیدا میکند. مسیر رودخانه در داخل این قطعه 3)میل

، نوارمسطح فوق الذکر به اتمام رسیده و صحرا تا کنارۀ زمین مسطح، بی نظم وپیچ در پیچ است. به طرف جنوب 

قلعۀ الش قراردارد. سمت شرقی قلعه ، رهدا میکند. در نقطه ای از همین کناره و روی یک صخرودخانه ادامه پی

غیرقابل تسخیر وسمت شمالی وغربی که با خندقی از صحرای مجاور جدا میشود، با اشکال، قابل دسترسی هستند، 

 30هاجم از آب بگذرد.جنوبی که مجاور رودخانه است به راحتی قابل تصرف است وکافی است نیروی م اما سمت

بعداز ظهر آن  عد از بازدید از قلعۀ جوین به اردوگاه خودبازگشتیم.ب ت(حو 27مارس) 17سمت میگوید:روز

سردار احمدخان رفتند.  روزساعت پنج عصرگلداسمید همراه با جنرال پالک،دکتر بیلو وکاپیتان سمت،به دیدار

ن ایسن به نام شمس الدین خان درسال  25ان، جوانی با سرداران، مردان خان،صمدخان و بزرگترین پسر احمدخ

 متر پائین تر از قلعه با اسپ عبورکردیم . 400بازدید ما را همراهی کردند و ما فراه رود را حدود

                                            
 110جمه وتدوین حسن احمدی،صجغرافیای تاریخی سیستان، تر - 28
  .112حسن احمدی،صین جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدو - 29
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 ش در ساحل راست فراه روددورنمای قلعه ال

ودن برآن توضیح یا اصالح آن غیر ممکن به توصیف کونولی از قلعۀ الش به حدی صحیح بود که افز

رتفع تر است. هر قصر م رییر، دارای سه ارگ یا قصر می باشد که هریک از دیگ. این قلعه بسیار چشمگنظرمیرسد

از خود چاه های آب خاص خود را داردکه به عمقی پائین تر از بستر رودخانه حفرشده اند. صخرۀ  شرقی تپه زیر 

ین صخره وخالی فوت ارتفاع دارد و پیش بینی کونولی مبنی براینکه دراثر فرسایش آبی ا 400قلعه حد اقل حدود 

ریخت، به واقعیت نپیوسته است اما درزی که کونولی دراین صخره تپه د اهشدن زیردیوار قلعه، آن قسمت فروخو

آن را تخلیه کرد، زیرا ترک  مشاهده کرده بود، اکنون به حدی بزرگ وخطرناک شده که الزم است حمام واقع درباالی

نون  یک اکو . رودخانه درسالهای اخیر، ساحل چپ خود را خورده )درز( مذکور به دیوارهای حمام هم رسیده است

یارد از آن ایجاد شده است.عمالً تماس آب با صخره  300حفرۀ بزرگ دایره ئی شکل در شرق قلعه، به فاصلۀ حدود 

 ً طی آن هرپنج سال یک بار رخ می دهد. حدود پنج سال پیش این واقعه ای رخ داده و تپه زیر قلعه به ندرت وتقریبا

 روز قطع شده بود. 6تا  5رون به مدت بیا سطح آب به حدی باال بوده که ارتباط قلعه ب

ما از شیب تندی باال رفتیم تا به مرتفع ترین اتاق قلعه برسیم. در دروازه دوم قلعه، جوان ترین پسر سردارکه 

استقبال ما آمد و با لحنی بسیار  ساله، بسیارخوش سیما، با هوش و لباس مرتبی پوشیده بود، به 13 -12چه ای ب

گفت. در ورودی خانه، خود سردار به استقبال آمده و ما را از چند راهرو باریک وتاریک د دیبانه خوش آممؤد

شا وبزرگ بود ودو پنجره داشت که به شرق وجنوب گذرانید و به بلندترین اتاق قلعه هدایت کرد. اتاقی بسیار دلگ

علت خسته نشدن کونولی از  کهوداین دو پنجره دیده می شد، چنان جالب ودل انگیز ببازمی شد. منظره ای که از

اقامت دراینجا را فهمیدم. پهنۀ گسترده دشت و رودخانه، روستاهای متعدد که بیشتر شان متروک شده بودند، پوشش 

حنه ای بدیع وزیبا سمت های معینی از دشت، دورنمای کوه ها،همه درغروب آفتاب می درخشیدند وصسبز گیاهی ق

والیت، سرتاسر این دشت پوشیده از زراعت بوده است ولی اکنون قسمت اعظم ق ونایجاد کرده بودند. در دوران ر

 ود شده است.آن را کرته  فرا گرفته و زمین های  زراعتی به باریکۀ اطراف دهات مسکون محد

طبق معمول شربت، چای وشیرینی آوردند. شاه  سردار بطورفوق العاده مؤدبانه وخوشایند از ما پذیرائی کرد.

کونولی را درهمین اتاقی که ما بودیم، پذیرفته بود وپائین تر از آن اتاقی قرار داشت که کونولی در آن ، انپسندخ

تلف صحبت کردیم. وقتی ] قصر[ را ماندیم ودر باب موضوعات مخما حدود سه ربع ساعت آنجا استراحت کرده بود.

سوار براسپ شده وبه اردو)کمپ( خود آمدیم  جاآند سردارتا پائین ترین قسمت قصر ما را بدرقه کرد.ترک کردیم خو

 درحالی ازاین بازدید بی نهایت لذت برده بودیم.

متفاوت اند. بزرگترین انها شمس الدین خان، رئیس آینده ی درسردار احمدخان سه پسردارد که هریک از ما

یرعلیخان به ]مشرب[ است و لباس اروپائی انگلیسی می پوشد. او در سفر امیر شمنطقه، جوانی بسیار اروپائی 
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امباله، در الزام رکاب امیر بود، وبا امیر در یک کالسکه می نشست وعکس او هم درتابلوی تاریخی که از امیر 

دو فوق العاده  خان به مناسبت این سفر نقاشی شده است وجود دارد. دو پسر دیگرسردار، هنوز بچه  وهر لیرعشی

حیدر نامیده میشوند.هرسه قصر به بطور مجزا از هم نگهداری زیبا هستند. یکی به اسم سلطان جان ودیگری محمد

 31وتأمین آب می شوند.

کیلومتر( به پنجده رفتیم که روستائی 4فراه وطی کردن دونیم میل)ه انمارس، بعد از عبور از رودخ 18روز

ه همین دلیل این ناحیه به خانه وکمی دورتر خرابه ها و آثار چهار روستای دیگر به نظرمیخورد و ب 30است دارای 

 پنج ده معروف شده است. اراضی زراعتی پنجده با کانالی منشعب از فراه رود آبیاری میشوند.

نوب افتاده که ی  شمال پنجده، به استقامت قلعه کاه ،دره ای عمیق وعریض به امتداد شمال وجیلم 17در 

که خشک رود نامیده  شورجریان داردچکی با آب دره رود کواز این  بستر ان اغلب از کرته پوشیده میباشد.

متر داشت  20حدود دری متر( بیشتر نیست ، ولی دره،عرض4-3فوت) 12تا  10.عرض واقعی مجرای آب ازمیشود

ائی است. زمین های حاشیه مجرای آب پوشیده از دهندۀ بزرگترین عرض مجرای آب در سیالب های استثن که نشان

ب رودخانه شورتر از آن است که مورد استفاده گله های گاو وگوسفند قرارگیرد، ولی قشرضخیم نمک است. اگرچه آ

خشکرود  باید از فراه رود تهیه کرد. آب شیرین را مواشی میباشد.ی رابمرتع اطراف این رودخانه چراگاه مناسبی 

 32رودهاروت می پیوندد.در جنوب به 

 

 

 امروزی دونمای جوین
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 نمای بیرونی قلعه مخروبه جوین

 

 قلعهخندقی بیرونی قلعه جوین یکی از وسایل دفاعی 

 

 ل قلعه جوین از داخمخروبه های 

 ]عکسها همه ارسالی آقای حسینی جوینی[
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