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 22 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 degerman.-maqalat@afghan ئه کړږ سره اړیکه ټینگوله م رابولي.  په دغه پتهته  ۍښت همکارنـدرتاسو په ین افغان جرمن آنال
  ئلولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و ، نې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیک: یادښت 

 

 ۱۲/۱۱/۲۰۱۸                                                                          کاندید اکادمیسین سیستانی

 (2)بخشتاریخی سیستان  آثار

 یا دشت امیرمعن؟ "دشت امیران"قلعه های 

 امیرمعن کی بود؟

 :توضیحی در بارۀ یک غلط مشهور درنیمروز       

سیع وهمواري کیلومتری جنوب شرق شهرنو زرنج، دشت و ۲۵ -۲۰ دروالیت نیمروز، در

دالرام از شمال آن میگذرد ودرسمت جنوب این جاده تاچشم  –ت شده زرنج که جاده اسفال افتاده است

از روز خلقت آن تا ایندم در آن  دخیال میکنبیننده کارمیکند،زمین های هموار وصافی افتاده است که 

ر درابه های منفرد تاریخی ، ولی مشاهده قلعه ها وخاستنشده  هشتاک نآگیاهی نروئیده وتخمی در 

وسط آن دشت آفتاب سوخته وداغ و دور از رودخانه هیلمند، انسان را به یاد دوران آبادی وسرسبزی 

 .آن دشت می اندازد

نده و قلعه چهل گاو و قلعه برج ك  ، شوال ها  ۀزرین ، قلع ۀقلع ،شمال دشت امیران درسمت

بدون پشته و تپه هموار صطالح محلي زمین صاف و ي )دشت قازها( و داكو )داك باطدشت بو  ينیگچ

ودشت  و )دشت مرگ (گرا گویند( واقع شده و در غرب آن دشت خوابگاه و در شرق آن دشت مار

قرار  حصارتاق[ وشهر معروف  غلغله ]«تاروسار»و در جنوب آن هم خرابه زار مشهور به  جهنم

 دارد.

ه از بلوچها اند کمردمان مسکون درنیمروز گفتن این نکته  ضروری است که بیشتر  اجنیادر

از بم وکرمان  وارد سیستان شده ودرنقاط مختلف این ایالت پراگنده شده اند  وبا میالدی  19اوایل قرن 

 نیآگاهی ندارند وبنابرین هرکسی  وقتی چشمش به انا مسکون ومتروک نام اصلی بناهای تاریخی 

رابه ها گذاشته اند که یکی  ازاین خرداشت خود نامی برای هربه های تاریخی افتاده است، نظر به بارخ

نیز همین  19با شواهد تاریخی مغایرت دارد وگزارشگران خارج منطقه وحتی سیاحین اروپائی قرن 

 99ان گفت وتیم ناین خرابه ها را ثبت کرده اند.بنابرینزدیک ط مردمان وغلمروایات  نامهای غلط و

 آنها غلط وغیر مستند است. ایات در بارۀخی واقع در نیمروز و رودر صد نام های  آثار تاری

سال از عمرم را برای بازشناسی چهره های اصلی این  ۲۰وبنابرهمین ضرورت بود که من مدت 

از سوی  ۱۹۸۹ لدرسارا آنبنام جغرافیای تاریخی سیستان تالیف کردم و یخرابه ها صرف کردم و کتاب

از محتویات ری از جوانان نیمروز که هنوز بسیاولی مثل این ،رساندم پاچاکادمی علوم افغانستان به 

گزارشگرتلویزیون طلوع در برنامه "هی میدان وطی میدان" ازاین آنچه  به اند واطالعی ندارآن کتاب 

یافته های اطالعات با ی که این لاحردنند ابجن، سرتایئد می روایات شفاهی غیر مستند استفاده کرده است

 خی مطابقت ندارد.تاری
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 22تر 2 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

نیز از جمله همین روایات شفاهی مردمان  بی اطالع از تاریخ منطقه  «دشت امیران»روایت 

دشت به یک داراي خصوصیات   است که بصورت یک غلط مشهور آنرا پذیرفته اند.این دشت دراصل

ن مقاومت کم های کوتاه قامت وحشی که تواها وبوته گنس وجود ریزه، زیرا  یستمعني واقعي كلمه ن

متشكل از گل زمین صاف وهمواربدون سنگ ریزه میباشد که  ودراین دشت دیده نمیشود د، آبی را دارن

و به آنجا گكه از دشت ماراست میده رسي و رسوبات ته نشین شده رودخانه هیرمند  و سایر شیله هاي 

ه شود، جز سراب و قلعه هرقدر بدوردستها نظر انداختار وسراب ومهویدان صاف دراین م  .مي ریزد

 صاحب" دشت امیرانمردم محل به آن "ولي منفرد مخروبه چیزی دیگر در آن بمالحظه نمیرسد ای ه

 و اگر غیر از این گفته شود كسي شما را به آنجا رهنمایي نمیكند. میگویند

مسافر دشت سوزان و بي آب هنگامي كه  ا  صومخص« جهنم  ۀدر»دشت امیران از فراز پرتگاه 

قطع مي  کیلومتر 200به عرض بسوي نیمروز لشکرگاه را از رگ[ "]دشت موگدشت مار"و علف 

پنجصد میل "شتي مي بیند كه طچون  ،نشیبي كم از كم پنجاه متر باو گونه  هر چه سرآب چهرۀبا ،كند

  1" مربع وسعت داشته باشد.

ل جسته جسته پاي خرابه هاي بمیان كشیده مي شود كه بیضوي شك هشت هموارطن این در درو

بوده  كه برج و مناره آنها هنوز  جای زیارتآتشگاه یا مدرسه یا قلعه، کاخ یا دت تاریخ هر كدام آن بشها

  .هم یادگار شكوه دوران هاي گذشته آن سرزمین است

ر نیمه بطوا پنجاه سال قبل تی مسجدی است که ازاین آثارمنفرد تاریخی، منار شش ضلع ییک

قبر طویل  دوآن یک خانه گنبدی بزرگی قرار دارد که در داخل  شکسته ایستاده بود ودرکنار این مناره

ن ارامی»بنام زیارت  هقبرمسنگهای لشم و سیاه دریائی ریخته شده است . این  هامیشود. بروی قبر دیده

سبب این  . به همیناشدو نقاط مجاور میبوز رمالص مردم نیصاحب" شهرت دارد که محل ارادت و اخ

نه است « دشت امیر معن» شکل درست نام آن امیران یاد میکنند. درحالی که دشت را نیز بنام دشت 

 نکه جمع کلمه "امیر" است وتاریخ منطقه جز نام "امیرمعن"حکمران عربی سیستا "امیران"

ین زیارت خرابه های ومتری غرب اکیل کی دهد. در یهجری، کسی دیگری را سراغ نم ۱۵۲درسال

و طویل  های عریضود ومشهود است که هنوز هم برخی از خانهوسیع قصر وباغ امیر معن ،موج

 .کمی ترمیم قابل استفاده است گنبدی آن با

 امیرمعن کی بود؟

م و سوم م میالدی ) دوـــــقرنهای هشتم و نه ،یمحقق و مستشرف معروف شورو ،بقول برتلس

سکنه غیر رت و تاراج با آنکه برای خالفای اموی و عباسی دوره فتوات پی در پی و غا(  یرهج

بود . معهذا در طول این رافی استثمار اراضی و نشر اسالم عرب و بسط مالکیت عمده و ایجاد شکل اش

 ی وبرستم عمال ع ن بنابر جور ودهقاناکه کشاورزان و  دادو قرن ده ها و صد ها نهضت ملی رخ د

 2وسیعا  در آن شرکت داشتند .د انها از سرزمین خویش ، طر

                                            
 7ج  ،ديمیال 19ن در قرانگلیس  یاسي ایران وستاریخ روابط  محمود محمود، - 1
 58 -76برتلس، ناصر خسرو واسماعیلیان، ترجمۀ ح. آرین پور، ص  - 2
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 22تر 3 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

های پیاپی مردم به ها و قیاممیالدی به سبب شورش ونهم هشتمهای خراسان و سیستان در قرن 

خاموش نمیشد، که قیام  شرانتقام خون ابومسلم خراسانی، سخت نا امن شده بود. هنوز آتش یک شو

آشام خلیفه د سلطه عباسی سر میزد و باز دستگاه خونر ضن باسحل دیگر خرادیگری از یک م

سیس هراتی به معاونت حریش  با بیرحمی به سرکوبی آن اقدام میکرد. سرکوبی قیام استاد منصور

م( دربست مردی  ۷۶۷ /۶۸هجری ) ۱۵۰های مردم را بکلی خاموش نکرد. در سال سیستانی، طغیان

یستان قیام کرد و دو نفر از زردشتیان ن سر ) خلیفه( حکمرامنصو ضد یزید بن بنام محمد بن شداد بر

مجوسی با افراد خود از او پشتیبانی کردند. ابن منصور از های آذرویه المجوسی و مرزبان ستان بنامسی

ل رار، عبیدهللا بن العالء را که از اهف قوای ابن شداد شکست خورد و به نیشاپور فرار کرد و در راه

یستان آگاه شد، مود. خلیفه منصور چون از فرار پسرش از سد نکومت سیستان نامزبح ،دسیستان بو

که دوست نزدیک خلیفه بود بحکومت سیستان وسرکوبی  بنام معن بن زایده شیبانی را یمردی سختگیر

 .3 هـ( ۱۵۱شورشیان فرستاد)

ه بود. شد مثللااعراب ضرب ذیر مال، در میانمردی سختگیر بود و از لحاظ بخشش و تب نمع

مال بجور همی ستدی و بجود » زیرا که او  ،یرمعهذا او هم نتوانست جلو طغیان مردم سیستان را بگ

 4 .«.کردن بد، دل بخردان از او بر شدهمی دادی، تا به تبذیر کردن مال و تدبیر

م عربی اویر معن بر اقالمال توسط امیتسیستان، از اسراف و تبذیر مال بتاریخ  نامعلوممؤلف 

ن شاعر عربی در نج شش بیت که مروامعن روزی در بدل پ خویش روایت جالب توجه دارد و میگوید:

دینار )در بخدای تعالی که اگر مرا  »مدحش سروده بود، تمام بیت المال را بدوبخشید، و سوگند یاد کرد:

  5«می.ار همی دادنیدار یتی را هزت همی گفتی، هر بی و تو هم چنین تا هزار بیالمال( بود تبی

جیب مردم برای خود شهرت کمایی میکرد،  موردش ازهای بیبدینگونه امیر معن با بخشش

چون  حساب دولت وظلم ماموران وصول مالیات خم گشته بود.و لیکه کمرمردم زیربارخراج بیدرحا

امیرمعن  باری.کنند مصادره مردم را گشتند تا عمال عباسی در پی بهانه ميی میگشت، لاخزانه خ

ها او را هدیه »رتبیل و زید را به قندهارفرستادرتبیل)شاه زابلستان( یزید بن م گرفتن خراج از بقصد

را اندک  راما امیر معن آن مقدا 6«.فرستاد از أوانی سیمین و قباهای ترکی از ابریشم و چیزهای لطیف

سی هزارمردم از آن به »رتبیل زد و گهان بر سپاهل نشست و روزی نامین حمله بر رتبیشمرد و در ک

ه کرد، و هارخواست... و معن اندر بازگشتن مردمان بست را مصادریکجا اسیرکرد و داماد رتبیل زن

سیستان  نان)بست( همی داشت. مردمچون به سیستان آمد، همان عادت فرو گرفت که با مردما

  7«د.شوریده گشتن
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 22تر 4 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

ید صدمه میدیدند، در صدد چاره برآمدند. م جدکار از حز پیشتاز رو روز بیشتر مردم که هر

ی از معاریف سیستان شکایت این رفتار را به منصور خلیفه نوشت. این نامه در کیعبیدهللا بن عالء 

 دهللا را که مردییسنده نامه یعنی عبیونمضمون آن آگاه شد. او راه بدست جاسوسان معن افتاد و معن از 

، اش زدند اد تا سر او را تراشیدند و چهار صد تازیانهو دستور د دربود احضار ک با حشمت و محترم

ولی آن گروه با توسل به  ر داد تا همه کسانی را که با عبیدهللا همراهی کرده بودند گردن بزنند،سپس ام

د و ظیم از ایشان بستخویشتن را باز خریدند و مالی ع »معن  هاخت تمام مایملک خود برشوه و پرد

رمود به فرمایند،... و ف فرستاد که کارشان]؟[ بستا گرفت از آن خوارج و بند بر نهاد و به رچهل مرد 

چنین ایشان در کارکردن شتاب کنید وهر جای که تمام شدی نامه کردی که جای دیگر نیز چنین و 

  8«بکنید.

شیان کاخی رویاغیان و ش کار بیگار بوسیلهکرده بود تا برایش از طریق  واقع امر رامیر معن د

رشیان را گوشمالی داده باشد و ثانیا  بنایی از خود مجلل با ملحقات وسیع بنا کنند، تا بدینوسیله اوال  شو

بجای ماند،  نو یادگاری از او در سیستا ادگار مانده باشد. در حقیقت این بنا اعمار شددر سیستان بی

 قایع جالب توجه است با هم میخوانیم:هم از و خ داستانین رد. اان او تمام شار به قیمت جمگر این یادگ

 

 :رانتقام گی بیگاریان

ئی بر ضد معن بچینند. با های امیر معن، موجب شد که بیگاریان زجر کشیده، توظئهسختگیری

معن اتمام امیر کاخ  9« کردند به کشتن او به مکابره. تبیع»های قبلی، گروهی ازبیگاریان سازی زمینه

گشایش است. امیر معن ر داده شد که تمام آنچه امیر دستور داده، اتمام یافته و آماده بخ افت و به اوی

افتاد که در ایوان  رفت و هنگام بازدید کوشک بر بام آن باال شده، بفکر[؟]برای دیدن کاخ به بست 

 .دکوشک خود شراب بنوش

آنروز هم مثل سایر  ک،کوش آمدن معن به دند، با اطالع ازبیگاریان که منتظر ورود امیر معن بو

شبانه، بر پشت گرفتند و روانه کوشک شدند. در نزدیک روزها، هر یک پشتاره نی به بهانه سوخت 

آنها اجازه  کرد. هرچه از پیشکار تقاضا کردند تا بهشان به کاخ ممانعت  یشکار معن از ورودکوشک، پ

ما آن کاخ خویش  »: که ریاد اعالم داشتندف ابشد، سرانجام ولی حاجب مانع میمالقات با امیر را بدهند، 

 10« عطاء امیر از ماهمی دورکنی! [اما تو]تمام کردیم 

بیگاریان را شنید و گفت بگذارید معن که از ایوان کاخ جریان را مشاهده میکرد، داد و فریاد 

ای نی را بر زمین ه ند، پشتارهر معن رسیدمی امیگاریان پیش رفتند و همینکه در چند قدیبپیش بیایند. 

پنهان کرده بودند، بدر آوردند و بطور دسته جمعی  گذاشتند و ناگهان هر یک خنجریکه درمیان پشتاره

بالشی  ،هیچ وسیله دفاعی نداشت.به اطراف خود نگاه کردد. معن غافلگیر شده بود و بر اوحمله بردن

ها و شمشیرها هر طرف خنجر یان ازرااما بیگ ،کردر استفاده جای سپنزدیکش بود و برداشت و از آن ب
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 22تر 5 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

   م بود،راحات بسیار زدند و سرانجام شکم او را که اتفاقا  بزرگ هرا متوجه او ساختند و او را ج

 . 11 دریدند

 داد و معن را دربست  یوهجری ر ۱۵۲الحجه ذی ۲۲سیستان این واقعه در  بروایت تاریخ

  12.بخاک سپردند

 

   

 مسجد امیرمعن ضلعی 6مقبرۀ امیرمعن کنارمنارۀ       ق(151ایده شیبانی ، فوت ز نن بان)امیرمعقلعه امیر

 (1905)عکس از چی پی تیت در                    مولف این اثرامیرمعن گرفته شده توسط  هعکس قلع

 

 :ضروری اتتوضیح

تان که خودش از اهل سیدر اینجا توضیح این نکته ضروری است تا بگوئیم: مؤلف تاریخ س

معن دچار اشتباه شده و محل آن را در امیر  قصر یا کوشک کنم در بارۀ موقعیتمیسیستان بوده فکرن

طوری نوشته  ابت فارسیمن آنست که کلمه "دشت" در رسم الخط کتقوی ظن  "بست" سراغ داده باشد.

. مرحوم بهار است اه خواندهبتشده که شبیه کلمه "بست " بوده است و مصحح تاریخ سیستان آنرا اش

ها دچار اشتباه شده و خود اشاره نموده که نام یخدرخواندن بر یگر ازتاریخ سیستاند درچند جای

گلستان"را های جغرافیائی باید به اشخاص محلی رجوع شود .ازجمله کلمه "دربارۀ درستی نام

نان" را بشکل"سردرۀ هندقانان" اغبصورت"خجستان" و کلمه "لکان" را بشکل "لتام"وکلمه "اناردرۀ اف

که یک نام معروف تاریخی است، بجای « بست» بگونه لمه "دشت" رااند.دراینجا نیز ک دهضبط کر

به امیر معن  رده اند.زیرا امروز در گرد و نواح بست هیچ محل واثر تاریخیکلمه "دشت" ثبت ک

ی در نیمروز،چنانکه در آغاز این لوشیبانی منسوب نیست و نه هم از مقبرۀ او در بست سراغی هست. 

می گویند و صورت « دشت امیران »ام الناس آنرا که عو صاف وهمواري ته آمد، درمیان دشتگف بحث
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 22تر 6 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

معلوم و مشهور است و  های وسیع با کاخ و باغ امیر معنمیباشد، خرابه« ت امیر معندش» درست آن 

موجود است که محل ارادت « امیر معن»  هدر یک کیلومتری شرق این کاخ مقبره و مسجدی منسوب ب

ولي از نام و شهرت اصلي صاحب آن زیارتگاه اطالع  .دمیباش و نقاط مجاوراخالص مردم نیمروز و 

  دارند.درستي ن

که گفته میشود یکی از امیرمعن ودیگری از خواهرش  قراردارداخل مقبره دو قبر طویل ددر 

شود. وده دیده میت چپ تصویر گوشه یک خاک تمسدر روبروی دروازه مفبره در بوده است .

گام قرار دارد و زوار می باید هن]ابوغالم طاقی[ ر قاتل امیر معن قب خکلو این تودهدر زیر  میگویند

تا  تا سنگ یا کلوخ برسم نفرین بر قبرقاتل امیر پرتاب کنند ولعنت بفرستند بیرون آمدن از مقبره چند

 اجات زایر برآورده گردد.ح

 
 

 عه هزار برج مشهور به چهل برجلق

 

 

 رانهل برج در دشت امیه چقلع

 

 :موقعیت آنبرج و لقلعۀ چه

یارت امیر معن ( در نیمروز واقع وب )زدر جندر میدان هموار دشت امیران قلعه چهل برج 

كیلومتري توجه را به ۳۰-۲۰از فاصله هاي هنوز هم  آن حصار طویل و عریض و ضخیماست كه 

ود این ها ست ولي خ هها و دهكدکمملو از خرابه هاي قلعه ها و شهراطراف آن  .جلب مي كند دخو

كه  در سفري .استثبت تاریخ بوده رج دراصل بنام هزارج ب ،ل برج مي گویندچه كه مردم آنرا قلعه

بقیه  يشرقدیوار سمت  ثنای به است .ار بعمل آمددر دشت امیران نمودم از این قلعه نیز دید ۱۹۶۴در

طوریكه بعد  ،دم حساب کرشه ئي ه گوس وبرج دایروي  ۱۲۷ دیوار سمت غربی در  ،تر بودسالم  آن

قلعه  یا طرح  شكل  .از هر برج دایروي به تعقیب آن یك برج سه گوشه ئي قرار گرفته است

اي حصار سمت غربي آن از اقالً دو صد متر طول دارد و باستثن نهر ضلع آ رت مربع است وبصو
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 22تر 7 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

سفالها ا نهكه روي آدیده شد ده ئي در وسط قلعه چهل برج خاك تو ودیده شد يسه سمت دیگر شكستگ

تهداب دیوار قلعه خیلي عریض گرفته شده كه  .بود پارچه هاي آجر انباشته شده تلف واي مختیكرهو

شه آن چهار درچار گو ږو به ده متر مي رسد تخمین زده میشودفاع فعلي دیوارهاي قلعه ه اندازه ارتب

راي ده روزنه دا یروي ساخته شده است كه هر كدام آنادبرج بزرگتر از سایر برج ها بصورت 

 ده شد.قطر این برج ها تا ده متر تخمین ز .ستمثلث گونه ا مسطیل و

را دارا بوده است كه ساختمان هاي مي هل برج شكل یك قلعه نظابصورت كلي میتوان گفت چ

 ً - به فاصله تخمین سه نآشت خام و پخته آباد شده است در شمال غرب و جنوب غرب از خ آن عموما

اما قدیمي دارد كه نسبت به چهل برج كوچكتر وجود دیگري  سته قالعرهاي نیمه شكواصد متر دی چار

 د.شونمي معلوم تر 

ج دیدن کرده و در نیز از قلعۀ چهل بر۱۹۰۳-۱۹۰۵عضو هیړت ماکماهون در .تیت، جی. پی 

 بیوخی از سنگر بندی های قلعۀ چهل برج بثمتناوب برج های گرد ومثلسلسلۀ »د: آن مورد مینویس

وارها در داخل دی .تکوچک تر اس [حصارطاق]ساروتار . این قلعه نسبت به قلعهحکایت میکند

ئی  ت مربع وجود دارد. دور تا دور دیوارها ساختمانهای دوطبقهازه پانصد فوای بازبه اند محوطه

ه واین ساختمانها از هریک از چهارطرف ب بوده اند که آثار باقیمانده آنها پنجاه فوت عرض دارد

سمت تقسیم دوق قه باالرا درمیگذرد که اطاقهای طبباز میشود.از طول هرچهار دیواری راهی  حیاطی

در ارتباط ت خارج یا دهانه راه قرار داشتند با اطاقهای داخل برجها قی که در قسممیکند. اطا

ه داامت استفبودند نسبتاً بزرگ واز آنها برای اق که درسمت چپ واقع یبودند.اطاقهای روبرو با آنها

به یک روزنه ها ایستاده نزدنجا مدافعین وئی وسیع بودند واز آمیشده. پشت بام این اتاقها بشکل سک

 13«اجمین می پرداختند.نبرد با مه

 

 نوکین کالت یا قلعه سرخ:

دیده میشود که بلوچها  تر اما سالم تر كوچك یی قلعه ،ري جنوب شرق چهل برجومتكیل۶–۵در

كمان منقش و استوار و نقش دیوار هاي این قلعه  می نامند. (نو هعل)یعني ق «نوكین كالت» آنرا

بقه بخوبي معلوم مي شود دروازه قلعه در وسط سه طقلعه تا دوتصل دیوار هاي داخلي م ساختمان

دهلیزهاي  داخلي قلعه خیلي  .رگ آن در گوشه جنوب غربي خارج قلعه واقع شده استضلع جنوبي وا

م این قلعه رابنا است .باطول و عرضي كه دارد وسیع و تماشایي  اق هاي آنتنگ ولي صحن اط

 می نامند.یز چخانسورک ن

 کافی سالم حد در شرق قلعۀ چهل برج، قلعه یی جداگانه وجود دارد که تا میل ۷- ۶:»سدکه تیت مینوی

چهارگوشه لعۀ مذکور می نامند. ق« قلعه نو»مانده است  وبه همین سبب آنرا"نوکین کالت" یا

پا ج( هار منار) بردر زوایای آن چ فوت. ۳۰۰فوت وبه طول  ۲۲۰تطیل است به عرض سمو

بجز حفاظ شرقی که در آنجا بجای منار دروازه  اظ است.آنها در وسط یک حف برجاست وهریک از
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 22تر 8 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

پخته ساخته شده است در داخل چهار دیوار بناهای خشت ود دارد که روی آن محرابی)رواقی( از وج

وی برررا میسازند. وتنها محوطه ای یخته کم وبیش افتاده اند. انتهای دیوارها ر د دارند کهووج

وی فوت مربع، در حدود پنجاه فوتی جل ۶۰ایی جداگانه به سطح ی موجود نیست اماجدروازه مناره ا

قلعه  دروازه ساخته بودند که قراولخانه ای برای حفظ این دروازه بود. دیواری اینجا را به حفاظ

ائین تر از آن ت پفو۱۰ای قلعه ع دارد و دیوارهارتفافوت ۷۰کرد.مناره ای جداگانه است که یممتصل 

 14 «را بخوبی آراسته وپیراسته کرده بودند.دارند، این مناره  قرار

                      

 میرانت ادش دشت امیران                    برج گنده در شمالدر )یا نوکین کالت(نوقلعه 

  

 (1905)تیت رانامی سرخ در دشت هعقل                             قلعۀ سرخدو عکس از                      

حدود  در»میگویند مینگارد:«سورین کالت»تیت، در مورد قلعۀ سرخ که مردم بلوچ به آن 

چ آنرا "سورین کالت") وقلعه نو( ویرانه های وجود دارد که مردم بل«)نوکین کالت»شرق دومیلی 

 دیوار های آن ( از ه)برجمنار  ۸هت مربع کفو ۱۰۰ندازۀ وده است به اسرخ( مینامند. قلعه ای ب ۀقلع

 محافظت میکرده اند. 

 نها برای حفاظت بوسیلۀ ارتش استفاده در قسمت داخل اطاقهای دو طبقه وجود داشته و پشت بام آ
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 22تر 9 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

 ه خارجی از آن محافظت میکرد یآن قرار داشته ویک قلعه بندمیشده اند. دروازۀ قلعه در سمت شرقی 

 15 «است.
   

 :چهل برج بهر شهوهزار برج م هععلت متروک شدن قل

سوسی به نامیده میشد،ولی بطور غیر مح« هزار برج »بنام  لاصدر قلعه چهل برج گفتیم که 

هیرمند سیل كرد و »انیم در جاي دیگر از احیاء الملوك اینطور مي خو .اسم چهل برج شهرت یافت

و  فتنر ك زره و راشك ربشمال هیرمند بجانب شد كه در عرض سه روز یك قطره آب بطرف  چنان

چند  بعد از .قریه آتشگاه و شیخ لنگ و جارونك شیخ لنگ كه مشهور به هزار برج است هامون شد

مرد  هزار و پنجاهشده و مدت هشت ماه كار نمودند.موازي یكصد  ز جهت بستن بند مردم جمعرو

  16«. ستند بستناكار شد نتو

و شیخ لنگ و جارونك شیخ  تشگاهریه آحال یعني قم نملوك برمیاید كه ایاز این نوشته احیاء ال

دو ي شده اند و مراد از این هر د میا «هزار برج »و هم بنام  «چهل برج »لنگ در مجموع هم بنام 

ممكن است اكثر این قراء  مي توان گفت كه سیالب هیرمندنام همانا مجموع محالي بود كه ذكر شد و 

طقه استوار است خراب كرده باشد. ود منكل خ همگي آنها بر لعه ها را كه تهدابو روستاها و ق

ممكن ه فقط سیالب هاي مدهش و خطرناك همواري و یك دست بودن دشت امیران نیز نشان مي دهد ك

 زد.اسدست صاف و هموار بکف را چون است دشت و میدان به آن وسعت و پهنایي 

سیستان  اكنینكه س تایید مي كند مند نیز این نظر رانظري بگذشته پرتالطم رودخانه هیر

فته و دلتاي جدیدي همواره دنبال آب رفته اند و همینكه رودخانه هیرمند دلتاي سابق خود را ترك گ

هاي شان  رك منازل و خانهاجباراً به ترفته اند و  بمردم نیز بدنبال آ ،كرده است برایش انتخاب

ن دشت امیران هم دستخوش آ بربناورزیده اند  تمنازل جدید مبادرن پرداخته اند و مجدداً به ساخت

 امروز هم ما مي بینیم كه .ه استچنین تغییراتي از اثر سیالب هاي رودخانه هیرمند در گذشته گردید

بود ولي امروز  زمركز اداري و تجارتي نیمرو ۱۳۴۴واقع در شمال زرنج تا سال  گولسوالي كن

ً وقمند شن هیراخروش خانه آبهاي ند در نیمروز مپر گردد هیروالي ز گل این كاسه ا يتده و طبعا

هایش   كنگ با آن همه پستي ها و بلندي دلتاي دیگري ایجاد مي كند و آنگاه دیده خواهد شد كه منطقه

 چون شیشه صاف و هموار خواهد بود.

 

 ]کوشک دختر شاه[عۀ چگینیلق

در  «داكو»ز( معروف به اقدشت ي )تدر دشت بشمال قلعۀ امیرمعن  تسمدر ،قلعه چگیني

به معني پر نقش و نگار  "چگیني"وز در لهجه بلوچي نیمرودالرام موقعیت دارد - زرنج شمال راه

 است و چون این قلعه از نگاه هنر معماري داراي دروازه ها و روزنه هاي كمان گونه و اشكال

                                            
 113اکرین،صسیستان،به اهتمام رئیس الذتیت، - 15
 441،صاحیاء الملوك  - 16

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 22تر 10 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

واین  .تاحي  شهرت یافته اسبدان لحاظ بنام چگیني در میان مردم نو هندسي از آجر و خشت مي باشد

 رحالی که نام اصلی این شده است د مشهوردیگری است که در نزد مردم قبول ی هایز غلطیکی ا

  قلعه چیزدیگری بوده است.

  

 (۱۳۸۳ -۱۳۶۲)کوشک دختر شاه                    قلعۀ چگینی درنیمروز

 

سلسله قلعه ها و  کیوسعت پنحصد میل مربع ه جنوب باستقامت ه نده بگ  ینی و برج گقلعه چ زا

که انسان را بیاد روزگاران گذشته این د ده انگر افتایکدی رپشت س و پهلوی هم تشکده ها و شهرهایآ

 زمین می اندازد.سر

مونه آن در ویرانه هائی دیده برخی از ویرانه ها با اسلوب بسیارزیبائی آراسته شده اند و بهترین ن

ً  آراسته وپیراسته( میگویند. این ویرانه بلوچها به آن چگینی)به مفهوم میشود که  قدر شر ها تقریبا

مجموعه اینها نزدیک به چخانسور  ارند که این دهکده نیز اکنون موجود است.رد" قراۀ "مینودهکد

نگ درازگوش" وزمینهای اشکین فاواز انت  صله زیادی ندارند.های جنوبی "چ 

قدیمی شده اند، جزء مهمی از معماری بناهای  یچ قالب بندتر که بزیبائی با گپنچره های مشابه نش

ست که یکی بر روی چیگینی، تپه های بزرگ اتاقهای مخروبه ا ایانه هند. ویرمیشو بن محسوتاسیس

اتاقها یک راهرو طاقدار  یک حیاط وسیع در سمت باد واقع بودند. در وسطدیگری قرارگرفته  ودر 

در میکند ویک دروازه کوچک درست روبروی  رایی بین اتاقهای دوطرف را برقروبلند رابطه 

ا محفوظ میماند . فقط درجهات مخالف باد، تزئینات دیوارهستروجیاین در خکه ا تجود اسورودی مو

ایش تخریب مینماید. دراینجا ات شن وماسه اند آجرها را براثر برخورد وفرسزیرا بادهایی که پراز ذر
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 22تر 11 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

عت معماری ی بعدی وساختمانهای ساده وعاری از صناهی بین ساختمانهای آراسته زمانتضاد واضح

 17ود.میش هددیم دیق

الدین سیستاني كه بدست امیر تیمور قطب ملك ه باین قصرات باشندگان قدیمي آنجا وایر راببن

بست و نسبت داده شده است كه به صحت اقر ،شد میالدي اسیر و به سمرقند فرستاده ۱۳۸۳لنگ در 

در  تیمور پیش برد چون امیر آنرا بزمان قبل از قرن چهارده میالدي خباین ترتیب مي شود تاری

 ئي صورت گرفته بود و بیست و یك سال پیشكشي خود به سیستان كه از روي انتقام جو كرین لشدوم

مشهور شده دند و از آن به بعد به تیمور لنگ ه بومیالدي در سیستان پایش را مردم شكست ۱۳۶۲ در

ه در هاي ك آبادي اهدان وغیرهقلعۀ ترقون وزه سپهبد و ار زره ، قلعصحزرنج ، طاق ،  ،بود

ً بایستي قلعهه احملیرمس نیز ویران  ملك قطب الدین شهریارسیستان را ش واقع بود خراب كرد.طبعا

 .بودهیان همین پادشاه نیمروز لنگ شده سپا چه بیست و یك سال پیش او توسط .كرده باشد

قرن یل یاني تا اوار ملك قطب الدین كدخت عه وقل اینان داستان جالبي ازسیستبومی مردم  اما

کرده بودند ت ایحکهمراهي ماكماهون یکی ازتیت برای مستركه به یاد داشتند میالدي  ۱۹۰۳بیستم 

در برابر  هامدت جزرن ،را محاصره كرد جامیر تیمور زرن وقتی،دگفتنمي م مردكه روایت میکند تیت .

 اخل آن راه بد بر شهر حمله كند و بود كه چگونه یرتدر ح تیمور .مقاومت کردلنگ اردوي تیمور 

اطراف بسته ودر  گانه رفت و آمد خود را بروي تیمور و مردم۱۳تمام دروازه هاي  جیابد زیرا زرن

ور الدین كه آوازه فتوحات تیمر ملك قطب دخت ناگاه .بودکرده وان جاري خندق اطراف شهر آب فرا

باد داد او را پدر و كشورش را ب جام كه خود واین عشق بدفر .تیمور دلباخت را شنیده بود نادیده بر

نقشه دخول  کاغذی کهرشادت از خود دفاع مي كرد كه دخترك ساده دل  با هرش .خیانت نموده ار بواد

ر پرتاب گاه تیمودر اردو د با تیرجوي آب ( رهنمایي مي كر از یك راه زیر زمیني )یا شهر راه ب

شد و از كشته مردم پشته ها به باز كردن دروازه هاي شهر  قآن كاغذ موف زر با استفاده اتیمو .كرد

 ردختر ملك قطب الدین كه دلش مي خواست زن امیر تیمور شود به نزد  امیر تیموانجام خت و سر سا

 د،واده و وطن خود خیانت کنبا خودگفت کسی که به خانولي امیر تیمور  وخود را معرفی کرد، رفت

 18 «نش تكه تكه شد.بدرا قمچین زد تا دم اسب بست و اسب ه او را با ذخواهدکرد، ل تبه من نیزخیان

آن اینكه  وزنده دارد وطبیق نشود ولي یك نكته بسیار مهم و آمت  ان اگر چه با واقعیتاستداین 

 و اهمیتي ندارد.رش خیانت كند نزد هیچكس قدر شوود بمردم و كخكه بخاطر نفس  كسي

رود هیرمند كه بند بزرگ آن مشهور به بند رستم ب كردن بندهاي آب حال تیمور با خرا بهر

یور مردم را هستي و دارایي وزر و ز.دیبخاك سیاه نشان ند از بند جدا كرد وبود گویا سیستان را ب

  19 .زینت و رونق بیشتر بخشدآن ن خود را با طرا فرستاد تا وخابرفت و به گ

مرزا با آن همه  میرتیمور التیام نیافته بود كه شاهرخسیستان هنوز از جراحات وارده بردست ا

غضب آمد و در ه ب اومت مردم در برابرشدرش ظالم شد و از مقدر حق سیستان مثل پ نیکوکاری اش
                                            

 138ص تیت، سیستان،- 17
همچنان بكتاب سرحدات  و بقلم عبدالحی حبیبی مقاله پرورشگاه فرهنگ باستاني سیستان 1337وت وم حسجلد  19شماره مجله سروش  - 18

 رجوع شود بلوچستان از تیت
 31فصل  ،2ج  ،سفرنامه سایكس - 19
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 22تر 12 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

نج و عه كاه ( گرفته تاجوین و زر)قلرد و از اوق به سیستان حمله هـ( ب۸۱۱ري )جیل قرن نهم هاوا

ند آخرین نیروي مقاومت بازهم باشكستن بندهاي نیمه كاره هیرم قلعه طاق وزره و رودبار و گرمسیر

  20 ت.شگربخراسان ه جدداً بر و بست و زمینداور مكست و از طریق رود بامردم سیستان را در هم ش
 

 ل دختران:هقلعۀ چ

کور وکف عریض ی درۀ مذدر باالمینویسد: اطراف نادعلی "تیت" در شرح آثار تاریخی 

موجود است. این ساختمان « رانچهل دخت»ه ن مشهور ببی، ویرانه ای از ساختماجنوب غرهامون 

 ه بر روی دروازه ای درسمت شرق واقع است.ه ای است کلند ومنارای قلعۀ بدار

 

  
چهل دخترانقلعه   

 

 سبک معماری کوشک دخترملک قطب الدین سیستانی از داخل وخارجیات خصوص

                                            
 121ص  ،احیاء الملوك - 20
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 22تر 13 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

 

 

ه های که مشابه با منار ها دواطاق طاقدار وجود داشتهمیدهد که در هریک از آنین مناره نشان ا

سبک ساروتار  ار نیز مثلوازۀ طاقدبوده اند. سبک معماری درروزنه  وتار وچهل برج دارایسار

اند. همین سبک معماری درقدیمی ترین  رس خشک شده درست شدهنازک گل  ایاست که از ورقه ه

 ه اند.هنه وقدیمی کشف شددیده شده که از محل یک نهر کان)یا رود گودزره( نیز رانه های رود بیابوی

گها پا برجاست. این سن کیل یافتهسکوهی از سنگهای بزرگ تشان روی قلعۀ چهل دختر

سکو، ردیفی از روزنه ها سالم مانده اند.  رست درباالیاخته اند ودمتصل سرابوسیلۀ گل رس بهم 

 راردارد.متری آن ق 20طه ای در فاصلۀ ده از سنگ وگل ونیز محوی ساخته شکوخها

که در تصرف کوک کهزاد بوده نسبت میدهند دختران را در کوه خواجه قلعه چهل  یمردم محل

تصاحب مارکرده بود که از مردم سیستان بزور ومیگویند کوک این قلعه را برای چهل دختری اع

  د.بومصروف عیش ونوش آنها به  ابوکرده بود ودر آن قلعه برده 

کوک کوهزاد و رستم از این داستان را مولف احیاء الملوک بشکل جالبتری زیر عنوان قصه 

این قصه در سیستان مشهور است و نسخه ای به زبان فارسی فرس و »آثار پهلوی نقل کرده و گوید:

ندارد. چنین گویند که قاد وی در آن باب مطاله شده که از نقل آن ناگزیر است اما به صحت آن اعتپهل

 هروزی رستم بشکار رفت و گرسنه شد به گله ای رسید و گوسفندی گرفت چوپان با او معارضه کرد

پتیاره  گفت تو که دم از پهلوانی می زنی جواب کوک بگوی که پدرت هر ساله به او باج میدهد. و او

زور گرفته و بر فراز کوه هر بای بود به عظمت جثه مشهور و چهل دختر صاحب جمال از اکابر ش

قلعوس که الحال به کوه خواجه غلطان مشهور و معروف است کوشکی در غایب رفعت ساخته بود و 

ر در هر حجره دختری نشانده به عیش و کامرانی مشغول بود و از زال هوچهل حجره در آن بود 

م این سخن از شبان شنید رست چون .ساله مبلغی می گرفت و از اطراف و اکناف به او خراج می دادند

متوجه کوه شد و نیمروز به حوالی کوه رسید نعره ای کشید کوک آواز مهیب شنید کس فرستاد که این 

 .ی ما برسانبی ادب کیست رستم هر دو گوش نوکر او را کنده بدست او داد که نزد کوک برود و دعا

انجام رستم کوک را سر برید و و سراویختند درکوک سوار شده از کوه بزیر آمد و با یک دیگر 

 21 «.خزاین و اموال او را به دختران بخشید تا به پدر و مادر خود ببرند

 

 ستان:یدراحیاء مجدد سملوک سیستان  شتال

طب الدین جانشین ملك ق )شاهان جاي شاهه ب علی نملك شاه شمس الدیهجری ۸۲۲رسال دراواخ

بند  نه ه رودخانه ونه عمارتي و نه مدرسه ئي و ند و چون دیگرفت امور سیستان را در دست  (يكیان

 صفاري نوك ملك شاه حسیلف احیاء الملومشد و بقول دست بكار  ،سیستان برجاي مانده استبي در آ

لطاني كه رود سیكي  ،ث كردو چند رود استخراج و احدا مدرسه والیت اشتغال ورزید مارتبه ع»

 شاه علي بدان آبادان دیگر رود سروستان كه سروستان و كولك .پشت زره بدان آبادان و معمور شد

  22هـ صورت گرفت. ۸۲۳از شعبان  هجري و قبل (۸۲۲و این آبادي ها در اواخر سال )« شد.

                                            
 26ص  ،احیاء الملوك - 21
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 22تر 14 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

اب ملك درب نج ( از اثر ریگ روان خراب شداكثر مواضع در شهر )ظاهراً زر»همچنان چون 

ران عبدهللا قرار گرفت و آن امالك می ین ملك به موضع برك زري أساختن شهر نوي ساعي بود تار

آب هیرمند  هب و از ریگ دور دشهري بو شهر بنا كرد و آنن به قیمت واقعي بستد و بود از ایشا

نه و هـ( بناي شهر و دولت خا۸۲۶ثمانمایه ) رم سنه ست و عشرین ودر روز شنبه هفدهم محك دینز

تمام او باهتمام مردم انق و كاروانسرا و بازار و حمام و سایر عمارات كردند و امسجد و مدارس و خو

تگاه زیار نیزاز عمارت حمود )عم شاه علي(مو شاه  دك زمان شهري شدي كاردان فرمودند و با انساع

هت و لطافت ایت نزدر نه ۀر بود به محمود آباد رفت و قصب)شاید زیارت امر معن ( كه اندكي حقی

و مسجد جامع و حمامات و طرح نمود و عمارت نشیمن و باغات فردوسي مثال و بازار و مدرسه 

  23«..نه بردنداز او نشمود ه در هرات اوانق و دیگر عمارات طرح نخ

دو سال در آنجا ز رفت و سفر تبریه اه علي )شاه شمس الدین علي ( بلك شم هـ(۸۳۸سال )در 

ز استادان معمار و نقاش و سنگتراش با خود آورده بودند و سنگ مرمر بسیار ا »زگشت ماند هنگام با

 عمارتي نبود و دیگر ك چنانآبگینه خانه فلبود، حمامي ساختند كه در  تبریز به سیستان نقل شده

 24 .تفصیل خواهد یافت پرداخته شد ع كهقاعمارات و ب

  25«چه الزمه اجتهاد بود بجاي آورد.رعایا آن ترقیه حالو ز در آبادي سیستان ك نیمرواین مل 

( پرسش مهمات محل )وقتهر نودر ش دمدی یمدتها»چنانكه از این رو با مردم بسیار گرم بود، 

شستند و تا نیمروزبكار مسلمانان اشتغال مي ن ستاحقیقي شهربادي كه در میانه  ر آسیايدر سایه دیوا

  26«.آسیا رفته بروي خاك خوابیدير پ [و]شت و جهت استراحت به سایه دیوار دا

اعمار منازل و  ن نیز دست كم از برادرش دربرادر ملك شمس الدین علي یعني شاه جالل الدی

مساجد و مشاهده در شهر  طر واو خوانق و قنبقاع خیر و مدارس »او هم  نداشت چنانچه بقاع خیریه

 آنها وقف فرمود.داث فرمود و چیزي از ضیاع و امالك بر و والیت انشاء واح

داني رسانیدند علما و چون تجار و امصار و غربا آوازه احسان او را به مسامع اقاضي وا

نا موال محاسن الشیم موالناي اعظم جامع آن جملهستان شدند از ء و مشایخ و فقرا متوجه سیفضال

اكن شده اجالس میان شهر كه عمارتش اتمام یافته بود س ۀمحمد شیرازي به سیستان آمد و در مدرس

ل ماب اسالم مالزي الملك جناب فضای .گذشت مدرسه بازار اتمام یافتفرمود، و مدت دیگر چون ب

آمده بود تان سن هرات به سیي عطار كه از طاعولوالنا علملت والدین ملعلما و سلطان فضالء زین اا

لك الحفاظ موالنا ده اجالس كردند و موالناي اعظم افضل مبه تدریس آن مدرسه مجدده مشغول ش

شد و  قرائت در بقعه دیگر مشغول اصیل الدین الكاز روني با جماعت حفظه بتالوت هر روزه و تعلیم

یات و ضرور مدارس مطبخ ود و در كل بقاع و شح معین لق واعظان ناصجهت ارشاد و نصیحت خ
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 22تر 15 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

 «سالیانه مي یافتند. ه پانصد نفر از فقرا قوت یومیه و كسوتخدمه تعیین شد و همه ساله و همه روز

27  

اه و علم دوست و در آبادي ملك شاه محمود عم شاه شمس الدین علي نیز مردي مردم خو

بود  شقدمیاز دیگران پ اري و زیادت امالكدو زمین لوصف در سخاوتسیستان خیلي كوشا بود.مع ا

و در  مصرف شدي ركار خاصه او بود كه همگي بهچهارده هزار خروار تخم ریز س»چنانكه 

یمن و طاق مسجد ه و عمارت نشعمارت منازل و بقاع نیز شعف تمام داشت چنانكه هنوز اثر مدرس

ه ت بودي از جمللما پیوسته هم صحبعشایخ و ته اند و با ماست و مكرر به حج اسالم رفجامع ظاهر 

دریس درسه به تس است و علما و فضال در آن مد كه در زیب و هوا ثاني فردورسه محمود آبامد

گویند وقف  برج مجموع چهلرا كه  قریه شیخ لنگ و جارونك شیخ لنگ و آتشگاهاشتغال داشتند و 

 ( بههـ۸۴۵انمایه )خمس و اربعین و ثم اني سنهیخ هفتم جمادي الثرمود. وقف نامجات بتارآن مدرسه ف

  28 «قلم آوردند.

 

 ست:ین متعلق به یک عصر نرمعهمه  خرابه های دشت امی

كه بدست ملك شاه محمود عم شاه شمس الدین ذکر شد از یك سلسله عمراناتي لی سطورقبدر 

مجموع به چهل برج شهرت  د و دره بوهـ( آباد شد ۸۴۵ش از پیل قرن نهم هجري )علي در نیمه او

 .داشت

ه دو نیمروز بو در سیستان چندین محل جارونكو شیخ لنگ ید یاد آور شد كه بنام با دراینجا 

جارونك و  32جارونك علیاو  31جارونك سفليو   30شیخ لنگ علیا  29یه شیخ لنگقر مانند: ،است

 تاریخي هم كنار جالققلعه  و 35گجارونك شیخ لن و  34یفظرجارونك ملك و   33میر غیاث الدین

 واقع بود. ككراشنزدیك  شیله محمود آباد

لوم مي امروز معدیدهاي  مقدیم اسالمي و چش افیانگارانرخین و جغرؤبا توجه به تذكرات م

 میاندر  .مشخص نیستندتماماً بقایاي تاریخي یك عصر  (معنان )یا امیرشود كه خرابه زار دشت امیر

اسالم و حتي قبل  شهرها و اماكني هست كه ممكن است از آثار قبل ازقایاي و ب ن خرابه ها آثارای

و سلجوقي در و صفاري ساساني  وبوط به عصر پارتي سكوكاتي مرچه بعضي م .میالد هم باشدزا

 ید این ادعا شده مي توانند.ؤمیان این خرابه ها بدست آمده اند كه م

توان بدوره قبل از حمله مغول را مي ران ابه هاي دشت امیه از خربطور كلي یك سلسل

قلعه امیر معن مناره و  نسبت داد كه شهر غلغله یا حصار طاق و (میالدي ۱۳قرن  /هجري۶۱۹)
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 22تر 16 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

قلعه شوال ها و قلعه كده یا نیشك و زیارت خواجه سیاه پوش و قلعه زرین و ، ندهگ  ج او و بر تزیار

لعه زرین و اصل چخانسور تا كده بسوي قیني گبتي در شمال چ الي دشتنه كالن كه از حوجوي كه

 وان درین ردیف قرار داد.امتداد دارد میت

زركن و  ر شده اند انهارول اعماحمله مغ زكه بعد ارها و روستاهاي است سلسله دوم بقایاي شه

 كه بقایاي آنها ن میدانها دری سله خرابهسومین سل .دوره است یني مربوط اینگاحتماالً قلعه چزورکن 

ت ، قلعه سرخ و قلعه به نظر مي خورد از قبیل خرابه هاي چهل برج ، نوكین كالوارتر است

آثار بعد از حملۀ تیمور به سیستان ز ا تاسموجوددر آن حوالي انی که ثارباستوغیره آ کچخانسور

ي برهم خورد و بكلسمت ین قتم آبیاري درهـ دیگر سیس ۹۱۳كه باسیالب مدهش هیریند در سال  است

هولدیج انگلیس در سال  .استدلتاي خود را از ین منطقه به قسمت دیگري تغییر داده  هیرمندویا گ

بركرانه هاي دشت قلعه فتح اقالً به ارتفاع ه ك ااكي رنه فتح آثار سیالب خطرطقه قلعم در من۱۸۸۵

  36 نشان مي دهد. بودپنج متر نقش بسته 

اد رامرود نزدیك حوض دارا در دست ر امتدرك دخرابه هاي كند [تراکو]نو قلعه ترقو فتح قلعه

با  «حوض»نگي و یكه گنبد و پل شرق قلعه فتح ، آثار و خرابه هاي متعددچپ هیرمند همراه با 

میالدي (  ۱۶ -۱۳زه كیاني را از آثار تاریخي متعلق به بعد از دوره تیمور )قرون حم لكم همدرس

مدارك و شواهد كتبي عصر اسالمي متكي ز بر یمرونندي خرابه هاي قه بطب ایند تضعیف كرد. بای

 است .

 

 درنیمروزخاسور قلعۀ چ

چخانسور به تقلید از حکومت اصل در شمال مركز فعلي واقع ته مي شود كه قلعه چخانسور فگ

نكه ییده ام جز اهر دو قلعه را از نزدیك د ست ولي منكهاعمار شده ا یا نوکین کالت  قلعۀ چخانسورک

  .ندارندهتي با هم اظ نقشه مهندسي مشاباخته شده اند از لحسه سي آنها از خشت خام و پخهر دو

                                            
 به بعد 120ص  ایران، يجغرافیاي تاریخ،رتولدبا - 36

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 22تر 17 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

قرن  دومنیمه سردار ابراهیم خان پسر خان جهان سنجراني بلوچ در اهگسكونت قلعه چخانسور

 ۱۴قرن از ساختمان هاي  نو( قلعه)«نوكین كالت»ممکن است هم عصرمیالدي بوده است و 19

 شد. با یدیالم

الحرام شهر محرم  ۱۵ریخ جانب ابوالحسن شاه حکیم باشی سیستانی، درتا ند تاریخی که ازسیک در

از قلعۀ چحانسور ومالک آن سردار ابراهیم خان  اینطور نام می رشده، م( تحری۱۸۵۷هق) ۱۲۷۳

رچه گ، اندرقه ادو ف ظم آن طایفهند : اوالً طایفه بلوچیه . معطایفه ا کلیه سه اهالی سیستان»  میبرد: 

شده اند. سم اینها نامیده این دو طایفه با لوچ هم در آنجا هستند، مگر بعلت کثرت و غلبهطوایف دیگرب

راهیم که اآلن باسم پسر او سردار اب ایفه اول طوقی که ایل خانجانخان )ظ: خان جهان خان( بلوچ اندط

ی است و آن قلعه محکم تاس ورچخانسلعه قبراهیم خان اهیم خانی مشهور شده ، مسکن ان به ابرخا

ً لعه تد. در توی ق( و ارگ دارمردگردکه خندق و شیرحاجی ) خانه مسکن دارد و تقریباً  ۳۰۰ خمینا

شود، داده می  دویست خانه در خارج آن می باشد و باقی اهل و رعیت او در این قلعه جات که تفصیل

خدنگ ، خواجه  یم آباد، ده صفر،هبراالک ، ، طف() یا جروکی اشد: پده ها، نادعلی ، جروئیمی ب

رؤسای آن مردمان  .ی مذهب اندزبان و اثنی عشر م آن طایفه فارسیاحمد، کده ، قلعه کده ،که مرد

ی باب فتحعلخان و ار و اآلن بزرگ آن ارباب علم خان ، ارباب محمدحسین نجیب و با استخوان اند

از این برأسه مردم  و شکار است . پیش اعترنها زغل آشد خانوار و خان است . جمعیت آنها پانص

ام نشین ابراهیم خان اگرچه توطن ، احشچ هستند. جمعیت مابراهیم خان بلو مستقلی بودند، اآلن رعیت

 ر و پیادهو اسپ سوافر تفنگچی جمازه سوار۳۰۰۰بسیار است ، اما در جنگ های خود شان 

 37 «دارد....

سیستانی كه توسط ملك شاه حسین یخ احیاء الملوك رر تادمن  اول  ا  براي بارنام چخانسور ر 

محلي  چهل برج یا قلعۀ سرخ  قلعه مثل ه ام و معلوم مي شودیدد ،تالیف شده (ریقم۱۰۲۸)درسال 

معاصر امیر سنجراني  راهیم خانسردار اب محل سکونتمهمي نبوده است و ظاهراً همین چخانسور

 .قبل برده شده است سال۴۰۰در م آنااست كه ن دهبوت محمد خان دوس

 محل تحقیقات و پرسش هاي  مچیز فه مردماز و نسبت بوجه تسمیه چخانسور در كتب تاریخ  من

 .تذکر می دادم تا اینجا مدوردلیل موجه بدست نیا جواب یا وليزیادی کرده ام 

ه : کد ومینویسد داستان جالبی روایت میکنسور موردچخان ب خود، دراما تیت،درکتا

طاب موروثی آنان ود ودر تصرف خانواده ای قرار داشت که اسم وخا سال قبل آباد بهورصدچخانس

میگفتند. پسرکوچک "سردارچاغی"  به نام جان بیک در « میرعرب»دۀ آنان رابود وخانوا« میر»

 این هعلفچر را ب د کرد. سنجرانیها مالیاتی یاد وفا دارر را سوگنسیستان مسکن گزید و میرچخانسو

با ان سنجرانی است( رن بعد سردار سنجرانی )منظورسردار ابراهیم خی پرداختند. یک قماده خانو

چخانسور ازدواج نمود و ارگ را زیر تسلط خود گرفت. سیستان ]گاهی[ ازنظر سیاسی به ]میر[دختر

د و ی خواد و برای بقتزلزل قرار میگرفتنقدیمی در حالت های اده حدی دچار بحران میشد که خانو
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 22تر 18 له :یرهمد پاڼو ش
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته ارۍ ته رابولي.  په دغههمک ښت تاسوپه درافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

لجاء هم در ا« میرعرب»لجای قدرتمندان محلی قرار میدادند. خانواده خود را در ا وازن قدرتت

دار ابراهیم خان( قرارگرفت وبتدریج از امالک خود محروم و دستخوش  ر بلوچ )سروحمایت سردا

 عباس یره خوارمیره به عنوان نوکر وجیندۀ آن خانوادنما خرینفقروتنگدستی گشت، بطوری که آ

یان واقع در م« مارگو»یکرد.و پس از مرگ میرعباس کیانی به روستای باد زندگی مآی درجالل کیان

 38 ( در آنجا زندگی میکند.۱۹۰۴کنون)کنگی رفت و ا

انسور چخ هکچخانسوردر آن مطرح است، برمی اید  [میر]ازاین داستان که بحث ازدواج دختر

سردار ابراهیم خان و در آخر آن قلعه را  است  کردهیدگی منن زآ درمیرعرب بوده که متعلق به 

چخانسور،  میر علق بهغصب زمین های مت متصرف شده و با  سنجرانی با یک وصلت سیاسی

بور آنجا که مجوتنگدستی کرده است تا  خانواده میر عرب را از حق موروثی شان محروم و دچار فقر

 ند. ای آورده روکقلعه چخانسورشده  روی به ن به ترک

اف شد. در اطرسرخ در( باَدر") روت چخانسور دهکدۀ شاهی "س  می افزاید که ممکن اس تیت،

ی ای زرخیز و وسیع وجود دارد که در گذشته ها بوسیلۀ نهرهایی سیراب می گشتند. جاهازمین هآن 

 ور نیست.انسچخ  زی شان به اندازۀا زمین های کشاورسور موجود اند امدیگری نیز مشابه چخان

کند، اما اگر در کیلومتر( تجاوز نمی۳۰میل) ۱۸"قلعۀ کنگ" از  نسور و نادعلی از طریقۀ چخافاصل

لعۀ میلی مشرق ق ۶میل است. ممکن است  "اََرند" که در فاصلۀ  ۲۶شِکن آب باشد، راه جنوبی اَ 

 در همین جا باشد.  چخانسور واقع شده

ر کمی از همدیگر قرا  اصلهبا ف دیف ردیگر در یک قلعه مخروبه سه جنوب قلعه چخانسور در

 قرار تر از قلعه کپو کمی دوروسومی  وپقلعه کبنام دیگری بنام علی اباد و ییکدارند که 

وجه تسمیه قلعه کپو این است که  .[کردن است نیمدوچیزی را کلمه بلوچی است وبه معنی کپو،]دارند.

ختری قشنگی زندگی دریکی  داشت. ار دررباب قدرت قو ادوطرف قلعه کپو،دو قلعه دیگر از د در

 یک پسر رشید وزورمند ردر دیگمردم محل رسیده بود واش بگوش همه  یئزیبا ازهمیکرد که آو

بود. روزی جوان برای شکار از خانه های برون شده زیبا دختر  آن عاشقاشت،که نادیده زندگی د

دختر نیز ،حصار قلعه می بیند رگوشهب را شیزه زیبادون وآ میګذرداز کنار قلعه دختر ر راه دومیرود 

واین دوجوان همدیگر خود را ذرد گمیها ند. روزوشمیخود عاشق بریک دیگر هردو  او را می بیند و

پسر را  سر نگاه میکرد، قلعهقلعه خود به سوی قلعه پ حصارگوشۀ دختراز  هرگاه ده نمیتوانستند، ودی

را   دیگرامکان دیدن قلعه  کهاقع شده بود و ای قلعه آن دو عاشق در وسطکه  دیده نمیتوانست چون

قلعه ه مانع دیدار را کز خدا خواست که  قلعه ای وا کرددعا شبی دختر  .رددشوار میک یک دیگربر

از خواب بیدار دختروصبح وقتی  میکندخدا دعایش را مستجاب  .بردارد گردیده بود از میان پسر

« قلعه کپو»قلعه را  آنآن پس قسمت شده است ، از ه دوب ودخی ، از وسط وسط قلعهمی بیند  دوشمی

های سمت شمال وجنوب دیواردیده است که  این قلعه را ازنزدیک در دوران نوجوانیده امند. نگارنمین
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 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

 های خانه ند ویخته بوددیوارهای شرق وغرب آن از وسط بهم رایستاده اند ولی هنوز راست  هقلع

 ند.داشت قرارلعه قل وجنوب شمامخروبه در سمت 

ه وجود دارد که ویران" تپه یا تلی بلند ندر  د که در ناحیه " ا، در حاشیه این بحث عالوه میکنتتی

روز درمیان مردم محل  جائی بنام "ارند" شناخته نمی شود ولی دهکدۀ ای از یک قلعۀ قدیمی است. ام

ه تا کمعروفی است جای سور نردم اصل چخا" به عنوان یک روستای زرخیز در میان مدازایران "

" ایران دژ انداز" در واقع"تعلق داشت. این "ایر[]حاکمسلطان محمدخان ، به ۵۷قبل از کودتای ثور

احمد،پادشاه سیستان درقرن چهارم هجری جای آباد ومعموری بود وتاریخ  است که درزمان خلف ابن

 ز آن نام برده است.م ان هسیستا
 

 یمروز:در نانی مناسان آلن شستامطالعات با

 كده و  ب در نیمروز در منطقهان غربن آلم نمیالدي از طرف پوهنتو ۱۹۷۳مطالعاتي كه در 

ین مطالعات مكمل و پوست گاو و دشت امیران از نقطه نظر باستان شناسي بعمل آمده باوجود آنكه ا

اني را باین ي آلمشناس ئت باستانهیت مواد و آثاریكه درین نقاط قرار داش كافي نیست با دست یابي به

ز یك كلتور غني و روز و سراسر سیستان اي نیممیالد ۱۵-۱۲نكته معتقد ساخته است كه طي قرن 

ایكه از گسترده هاي متعدد و یت قابل مالحظه مبني بر سیستم منظم شبكه هاي آبیاري و كانال مدن

ه از خشت خام ستفادبا ا مان منازلختساطرز  .ه استشیده بودند برخوردار بودهیرمند بهرسوي ك

ئینات ساختمانها با تخنیك هاي مختلف هنري در تزپخته  گبشكل گنبدي و بكار بردن خشت هاي بزر

 در خراسان و سیستان مي باشد. نمایانگر طرز و روش هنر معماري عنعنوي دوره هاي قبل از اسالم

یالدی م ۱۴و ۱۳ نعلق به قرمتز داد مسكوكات ضرب نیمروذكور به یك تعهمچنان هیئت م

( میالدی مطابق به  ۱۳۸۲-۱۳۵۲« ) الدین زالحقع»دست یافت که در آن میان سکه ئی بودت بنام 

  39 هـ ( ۷۸۵ - ۷۵۳

هـ مصادف است به  ۷۸۵- ۷۵۳لهای به نظر من این سکه بدرستی خوانده نشده است زیرا سا

که بدست امیر  کیانیدین لملک قطب ار پدود و زالدین ( بن شاه رکن الدین محمحکومت ملک )ع

به همین گونه هیئت از نوع و طرز   40اده شد بخارا فرست همیالدی اسیر و ب ۱۳۸۳تیمور در سال 

 مسکوکات ضرب نیمروز نیز یاد آورد شده است .

پسر کرنیل خان لقدوس ادبه قلعه فتح در نزد حاجی عب من سفریض ۱۹۶۳سالدرولی نگارنده 

پسر محی الدین خان که این آخری جوان خوش بر خورد و  مراد خانالغفوربدع و خانمحمدعمر

عصر عباسیان و ه ری نیز بود یک مقدار مسکوکات قدیمه طال و نقره و مس که به شاعصاحب قریح

بمن تعارف شد  و دی تعلق می گرفت مشاهده کردمهم میالس از قرن دوازدپوره های ملوک نیمروز د

ایشان  .ر غلغله در جنوب شرق قلعه فتح بدست آورده اندی شهاز خرابه ها راو گفته شد که آنها 

 تظر روشن شدن تاریخ منطقه شان و مدنیتی که در آنجا وجود داشته بودند.دی منباعالقمن
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 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـلیکنه له را هیله من یو خپله ،الي د لیکوال په غاړه ده ازوپ لیکنیزې بڼې دلیکنې د: ښتیاد

خیر ا شهر مخروبه زاهدان در سالهایهای  بهراخدیداری که از سایکس می گوید: در  پرسی

اسکل )میرعباس( مقداری سکه و اشیاء قدیمی قیمتی که از  هکدهیس دمیالدی بعمل آمد، رئ 19قرن 

بمن ارائه کرد. در میان آنها سکه  دتار)حصار طاق ( کشف کرده بودنوان و سارمیدان های دشت امیر

دیده  «ونیس» خلفای اسالم و سکه های ۀدور هوط بربم یسانی و سکه هایونانی ، پارتی ، ساهایی 

یک عدد شمعدانی بود که بیکی از فرزندان میرعباس  از همه نفیس تر تیقهاء عمی شد و در میان اشی

ی در خرابه علق داشت و به نظر وی از همه گرانبها تر بود. آنها می گفتند اینگونه اشیاء قیمتت]کیانی[ 

  41 .دیهامون سابوری نیز بدست می آ ل غربماش رواقع د «نیه »های شهر 

ان از یک سکه منقوش نقره ای در فهرست مسکوکات سیستدیم سایکس ضمن تماس به تاریخ ق

روی این سکه تصویر )پالتوا پیفایی( نقش شده است که  :آور شده می گویدباختر در موزه بریتانیا یاد 

بنابر حدس  .بل از میالد سلطنت داشته استدوم قن قر ده و در اواسطراتیک پادشاه بلخ بومعاصر او ک

 سایکس محققاً به صحت این موضوع که تابحال  .شاه سیستان بوده استپاد یی (بعضی ها )پالطوا پیفا

   42 .نرسیده است )اعتقاد( ندارد ولی تذکر آن را ضمن تاریخ قدیم سیستان الزم می شماردبه اثبات 

ه ها و ظروف سفالی کسر می دهند که از کتیبه ها و ی تذکلر کوناس آلمانی بطهیئت باستان ش

شهرها و دهات  و مراکز عمده نفوس ،این نتیجه می رسیم که برج های ساعته ب رنگه کشف شده

 .دمیالدی آباد بوده ان ۱۵میالدی تا پایان قرن  ۱۲ون حصار( قسمت زیاد آنها از قرن سرباز )بد

ین )اسکندر ، چنگیز، حتنتیجه تهاجم و حمالت مکرر فاتوان می  اهای نیمروز ر کثرت انبوه خرابه

محل پس از هر بار  ۀدر ادوار مختلفه پیش و پس از اسالم دانست و سکن ره (و غیتیمور لنگ 

ار عمحیات و بقای خود مجبور بودند مجدداً به ا ۀشهرها و نهرها و بندهای آب برای ادامتخریب 

هم و هجدهم به بعد است دففقط از قرن ه .روبه بپردازندای مخنهره بندها و اصالحمنازل و احداث 

 ،ظم آبیاری در منطقه بر هم می خورد و تراکم ریگ های روان در نهرها و شهرهام منسیستکه دیگر 

ه که ختدر مزارع و زمین های مزروعی و سرازیر شدن سیالب های مدهش مردم را چنان عاجز سا

بالنتیجه حاصلخیز ترین منطقه  و ی سابقه را در خود ندیده اندآبیارستم یمار مجدد آن سدیگر قدرت اع

 بصحرای بایر و بی آب و علف مبدل شده است . ستانفغانا

ه نه تنها برای روشن ساختن گوشه یی از تاریخ آسیا کمک تحقیقات باستان شناسی درین نقط

ی مجدد این منطقه با سرسبزن و ای را برای عمرمکانات یک طرح عصرا بلکه می باید ،خواهد نمود

  43.کند شیک مدرن جستجو و پیشکنخوسایل ت

 را نقشه های جغرافیایی و باستان شناسی نیمروز که از دلچسبی  خالی نیست انسان به  گاهین

درین  .ی کندرهنمایی مبه نقاط مهم تاریخی و توریستیکی دشت امیران و دشت پوست گاو بخوبی 

ً  نقشه ها در شمال دو نهر اول الذکر  عقهر بزرگ کهنه وانو زورکن و  زرکن مهم نهرهای نسبتا

ند و ینی )قلعه ملک قطب الدین ( که طویل ترین کانال های زمان قدیم شمرده می شوگعه چک قلنزدی
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ت خام ساخته شده و انه از خشنده )بضم گ تلفظ شود( واقع در محل شوال ها که منفردهمچنان برج گ  

 ه بهنمودن وقت اعمار شده باشد و توج ممی رسد و ممکن است برای معلوت وف۴۰تا  رتفاع فعلی آنا

سیاه پوش  به زار پوست گاو که در شمال آن مناره یی از خشت پخته در نزدیک زیارت خواجهخرا

ابه بیاد منار معروف خر انسان را ،امروز دیده می شود و قسمت فوقانی آن بیش از نیمه تخریب شده

زد اندار قرن ششم هجری پهلو می زند می د محل کوهک که به عصر سلجوقیانع در واق نهای زاهدا

ولی از شهر  ،ی شودشاید متعلق به مسجد بزرگی بوده باشد که فعالً اثری از آن در آنجا دیده نم و

در قرن  انند مقدسی و اصطخرییک اسالم مقرنین و مسجد آن در همان حدود جغرافیه نگاران کالس

  44 آور شده اند.یاد  الدییدهم م

 
 درنیمروز عه مخروبهحصاریک قل

 

 

 لیاریخی مشهور به قلعه نادعنج تزر  ارگ بهومخر
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 ویرانه های گل سفید در خاشرود
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