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قلعه های "دشت امیران" یا دشت امیرمعن؟
امیرمعن کی بود؟
توضیحی در بارۀ یک غلط مشهور درنیمروز:
دروالیت نیمروز ،در  ۲۵ -۲۰کیلومتری جنوب شرق شهرنو زرنج ،دشت وسیع وهمواري
افتاده است که جاده اسفالت شده زرنج – دالرام از شمال آن میگذرد ودرسمت جنوب این جاده تاچشم
کارمیکند،زمین های هموار وصافی افتاده است که بیننده خیال میکند از روز خلقت آن تا ایندم در آن
گیاهی نروئیده وتخمی در آن کاشته نشده است ،ولی مشاهده قلعه ها وخرابه های منفرد تاریخی در
وسط آن دشت آفتاب سوخته وداغ و دور از رودخانه هیلمند ،انسان را به یاد دوران آبادی وسرسبزی
آن دشت می اندازد.
درسمت شمال دشت امیران ،قلعۀ زرین  ،قلعۀ شوال ها  ،برج كنده و قلعه چهل گاو و قلعه
چگیني و دشت بطي (دشت قازها) و داكو (داك باصطالح محلي زمین صاف و هموار بدون پشته و تپه
را گویند) واقع شده و در غرب آن دشت خوابگاه و در شرق آن دشت مارگو (دشت مرگ ) ودشت
جهنم و در جنوب آن هم خرابه زار مشهور به «ساروتار»[حصارتاق] وشهر معروف غلغله قرار
دارد.
دراینجا گفتن این نکته ضروری است که بیشتر مردمان مسکون درنیمروز بلوچها اند که از
اوایل قرن  19میالدی از بم وکرمان وارد سیستان شده ودرنقاط مختلف این ایالت پراگنده شده اند وبا
نام اصلی بناهای تاریخی نا مسکون ومتروک آگاهی ندارند وبنابرین هرکسی وقتی چشمش به این
خرابه های تاریخی افتاده است ،نظر به برداشت خود نامی برای هریکی ازاین خرابه ها گذاشته اند که
با شواهد تاریخی مغایرت دارد وگزارشگران خارج منطقه وحتی سیاحین اروپائی قرن  19نیز همین
نامهای غلط و روایات مغلوط مردمان نزدیک این خرابه ها را ثبت کرده اند.بنابرین میتوان گفت 99
در صد نام های آثار تاریخی واقع در نیمروز و روایات در بارۀ آنها غلط وغیر مستند است.
وبنابرهمین ضرورت بود که من مدت  ۲۰سال از عمرم را برای بازشناسی چهره های اصلی این
خرابه ها صرف کردم و کتابی بنام جغرافیای تاریخی سیستان تالیف کردم وآنرا درسال  ۱۹۸۹از سوی
اکادمی علوم افغانستان به چاپ رساندم ،ولی مثل اینکه هنوز بسیاری از جوانان نیمروز از محتویات
آن کتاب اطالعی نداراند وبه آنچه گزارشگرتلویزیون طلوع در برنامه "هی میدان وطی میدان" ازاین
روایات شفاهی غیر مستند استفاده کرده است ،سرتایئد می جنبانند درحالی که این اطالعات با یافته های
تاریخی مطابقت ندارد.
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روایت «دشت امیران» نیز از جمله همین روایات شفاهی مردمان بی اطالع از تاریخ منطقه
است که بصورت یک غلط مشهور آنرا پذیرفته اند.این دشت دراصل داراي خصوصیات یک دشت به
معني واقعي كلمه نیست  ،زیرا وجود ریزه سنگها وبوته های کوتاه قامت وحشی که توان مقاومت کم
آبی را دارند ،دراین دشت دیده نمیشود و زمین صاف وهمواربدون سنگ ریزه میباشد که متشكل از گل
میده رسي و رسوبات ته نشین شده رودخانه هیرمند و سایر شیله هاي است كه از دشت مارگو به آنجا
مي ریزد .دراین میدان صاف وهموار وسراب هرقدر بدوردستها نظر انداخته شود ،جز سراب و قلعه
های منفرد مخروبه چیزی دیگر در آن بمالحظه نمیرسد ولي مردم محل به آن "دشت امیران صاحب"
میگویند و اگر غیر از این گفته شود كسي شما را به آنجا رهنمایي نمیكند.
دشت امیران از فراز پرتگاه «درۀ جهنم » مخصوصا هنگامي كه مسافر دشت سوزان و بي آب
و علف "دشت مارگو"[دشت مرگ] را از لشکرگاه بسوي نیمروزبه عرض  200کیلومتر قطع مي
كند ،باچهرۀ هر چه سرآب گونه وبا نشیبي كم از كم پنجاه متر ،چون طشتي مي بیند كه "پنجصد میل
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مربع وسعت داشته باشد".
در درون این طشت همواره بیضوي شكل جسته جسته پاي خرابه هاي بمیان كشیده مي شود كه
بشهادت تاریخ هر كدام آن قلعه ،کاخ یا مدرسه یا آتشگاه یا زیارت جای بوده كه برج و مناره آنها هنوز
هم یادگار شكوه دوران هاي گذشته آن سرزمین است.
یکی ازاین آثارمنفرد تاریخی ،منار شش ضلعی مسجدی است که تا پنجاه سال قبل بطور نیمه
شکسته ایستاده بود ودرکنار این مناره یک خانه گنبدی بزرگی قرار دارد که در داخل آن دو قبر طویل
دیده میشود .بروی قبرها سنگهای لشم و سیاه دریائی ریخته شده است  .این مقبره بنام زیارت «امیران
صاحب" شهرت دارد که محل ارادت و اخالص مردم نیمروز و نقاط مجاور میباشد .به همین سبب این
دشت را نیز بنام دشت امیران یاد میکنند .درحالی که شکل درست نام آن « دشت امیر معن» است نه
"امیران" که جمع کلمه "امیر" است وتاریخ منطقه جز نام "امیرمعن"حکمران عربی سیستان
درسال ۱۵۲هجری ،کسی دیگری را سراغ نمی دهد .در یک کیلومتری غرب این زیارت خرابه های
وسیع قصر وباغ امیر معن ،موجود ومشهود است که هنوز هم برخی از خانههای عریض و طویل
گنبدی آن با کمی ترمیم قابل استفاده است.
امیرمعن کی بود؟
بقول برتلس ،محقق و مستشرف معروف شوروی ،قرنهای هشتم و نهـــــم میالدی ( دوم و سوم
هجری ) با آنکه برای خالفای اموی و عباسی دوره فتوات پی در پی و غارت و تاراج سکنه غیر
عرب و بسط مالکیت عمده و ایجاد شکل اشرافی استثمار اراضی و نشر اسالم بود  .معهذا در طول این
دو قرن ده ها و صد ها نهضت ملی رخ داد که کشاورزان و دهقانان بنابر جور و ستم عمال عربی و
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طرد انها از سرزمین خویش  ،وسیعا در آن شرکت داشتند .
 - 1محمود محمود ،تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  19میالدي ،ج 7
 - 2برتلس ،ناصر خسرو واسماعیلیان ،ترجمۀ ح .آرین پور ،ص 85 -76
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خراسان و سیستان در قرن های هشتم ونهم میالدی به سبب شورشها و قیامهای پیاپی مردم به
انتقام خون ابومسلم خراسانی ،سخت نا امن شده بود .هنوز آتش یک شورش خاموش نمیشد ،که قیام
دیگری از یک محل دیگر خراسان بر ضد سلطه عباسی سر میزد و باز دستگاه خونآشام خلیفه
منصور با بیرحمی به سرکوبی آن اقدام میکرد .سرکوبی قیام استاد سیس هراتی به معاونت حریش
سیستانی ،طغیانهای مردم را بکلی خاموش نکرد .در سال  ۱۵۰هجری ( ۷۶۷ /۶۸م) دربست مردی
بنام محمد بن شداد بر ضد یزید بن منصور ( خلیفه) حکمران سیستان قیام کرد و دو نفر از زردشتیان
سیستان بنامهای آذرویه المجوسی و مرزبان مجوسی با افراد خود از او پشتیبانی کردند .ابن منصور از
قوای ابن شداد شکست خورد و به نیشاپور فرار کرد و در راه فرار ،عبیدهللا بن العالء را که از اهل
سیستان بود ،بحکومت سیستان نامزد نمود .خلیفه منصور چون از فرار پسرش از سیستان آگاه شد،
مردی سختگیری بنام معن بن زایده شیبانی را که دوست نزدیک خلیفه بود بحکومت سیستان وسرکوبی
شورشیان فرستاد( ۱۵۱هـ) .3
معن مردی سختگیر بود و از لحاظ بخشش و تبذیر مال ،در میان اعراب ضربالمثل شده بود.
معهذا او هم نتوانست جلو طغیان مردم سیستان را بگیر ،زیرا که او « مال بجور همی ستدی و بجود
همی دادی ،تا به تبذیر کردن مال و تدبیرکردن بد ،دل بخردان از او بر شد»..
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مؤلف نامعلوم تاریخ سیستان ،از اسراف و تبذیر مال بیتالمال توسط امیر معن بر اقوام عربی
خویش روایت جالب توجه دارد و میگوید :معن روزی در بدل پنج شش بیت که مروان شاعر عربی در
مدحش سروده بود ،تمام بیت المال را بدوبخشید ،و سوگند یاد کرد «:بخدای تعالی که اگر مرا دینار (در
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بیت المال) بودی و تو هم چنین تا هزار بیت همی گفتی ،هر بیتی را هزار دینار همی دادمی».
بدینگونه امیر معن با بخششهای بیموردش از جیب مردم برای خود شهرت کمایی میکرد،
درحالیکه کمرمردم زیربارخراج بی حساب دولت وظلم ماموران وصول مالیات خم گشته بود.و چون
خزانه خالی میگشت ،عمال عباسی در پی بهانه مي گشتند تا مردم را مصادره کنند.باری امیرمعن
بقصد گرفتن خراج از رتبیل(شاه زابلستان) یزید بن مزید را به قندهارفرستاد و رتبیل« او را هدیهها
فرستاد از أوانی سیمین و قباهای ترکی از ابریشم و چیزهای لطیف 6».اما امیر معن آن مقدار را اندک
شمرد و در کمین حمله بر رتبیل نشست و روزی ناگهان بر سپاه رتبیل زد و«سی هزارمردم از آن به
یکجا اسیرکرد و داماد رتبیل زنهارخواست ...و معن اندر بازگشتن مردمان بست را مصادره کرد ،و
چون به سیستان آمد ،همان عادت فرو گرفت که با مردمان(بست) همی داشت .مردمان سیستان
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شوریده گشتند».

 - 3تاریخ سیستان ،ص ۱۴۶
 - 4تاریخ سیستان ،ص ۱۴۶
 - 5تاریخ سیستان ،ص ۱۴۶
 - 6تاریخ سیستان ،ص ۱۴۳
 - 7تاریخ سیستان ،ص ۱۴۴

د پاڼو شمیره :له  3تر22
افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

یادښت :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مردم که هر روز بیشتر از روز پیشتر از حاکم جدید صدمه میدیدند ،در صدد چاره برآمدند.
عبیدهللا بن عالء یکی از معاریف سیستان شکایت این رفتار را به منصور خلیفه نوشت .این نامه در
راه بدست جاسوسان معن افتاد و معن از مضمون آن آگاه شد .او نویسنده نامه یعنی عبیدهللا را که مردی
با حشمت و محترم بود احضار کرد و دستور داد تا سر او را تراشیدند و چهار صد تازیانه اش زدند،
سپس ام ر داد تا همه کسانی را که با عبیدهللا همراهی کرده بودند گردن بزنند ،ولی آن گروه با توسل به
رشوه و پرداخت تمام مایملک خود به معن « خویشتن را باز خریدند و مالی عظیم از ایشان بستد و
چهل مرد ر ا گرفت از آن خوارج و بند بر نهاد و به بست [؟]فرستاد که کارشان فرمایند ...،و فرمود به
ایشان در کارکردن شتاب کنید وهر جای که تمام شدی نامه کردی که جای دیگر نیز چنین و چنین
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بکنید».
امیر معن در واقع امر کرده بود تا برایش از طریق کار بیگار بوسیله یاغیان و شورشیان کاخی
مجلل با ملحقات وسیع بنا کنند ،تا بدینوسیله اوال شورشیان را گوشمالی داده باشد و ثانیا بنایی از خود
در سیستان بیادگار مانده باشد .در حقیقت این بنا اعمار شد و یادگاری از او در سیستان بجای ماند،
مگر این یادگار به قیمت جان او تمام شد .این رخ داستان هم از وقایع جالب توجه است با هم میخوانیم:
بیگاریان انتقام گیر:
سختگیریهای امیر معن ،موجب شد که بیگاریان زجر کشیده ،توظئهئی بر ضد معن بچینند .با
زمینه سازیهای قبلی ،گروهی ازبیگاریان «بیعت کردند به کشتن او به مکابره 9 ».کاخ امیر معن اتمام
یافت و به او خبر داده شد که تمام آنچه امیر دستور داده ،اتمام یافته و آماده گشایش است .امیر معن
برای دیدن کاخ به بست [؟]رفت و هنگام بازدید کوشک بر بام آن باال شده ،بفکر افتاد که در ایوان
کوشک خود شراب بنوشد.
بیگاریان که منتظر ورود امیر معن بودند ،با اطالع از آمدن معن به کوشک ،آنروز هم مثل سایر
روزها ،هر یک پشتاره نی به بهانه سوخت شبانه ،بر پشت گرفتند و روانه کوشک شدند .در نزدیک
کوشک ،پیشکار معن از ورود شان به کاخ ممانعت کرد .هرچه از پیشکار تقاضا کردند تا به آنها اجازه
مالقات با امیر را بدهند ،ولی حاجب مانع میشد ،سرانجام با فریاد اعالم داشتند که « :ما آن کاخ خویش
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تمام کردیم [اما تو] عطاء امیر از ماهمی دورکنی!»
معن که از ایوان کاخ جریان را مشاهده میکرد ،داد و فریاد بیگاریان را شنید و گفت بگذارید
پیش بیایند .بیگاریان پیش رفتند و همینکه در چند قدمی امیر معن رسیدند ،پشتاره های نی را بر زمین
گذاشتند و ناگهان هر یک خنجریکه درمیان پشتاره پنهان کرده بودند ،بدر آوردند و بطور دسته جمعی
بر اوحمله بردند .معن غافلگیر شده بود و هیچ وسیله دفاعی نداشت.به اطراف خود نگاه کرد ،بالشی
نزدیکش بود و برداشت و از آن بجای سپر استفاده کرد ،اما بیگاریان از هر طرف خنجرها و شمشیرها
 -3تاریخ سیستان ،ص ۱۴۴
 - 9تاریخ سیستان ،ص ۱۴۶
 - 10تاریخ سیستان ،ص ۱۴۶
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را متوجه او ساختند و او را جراحات بسیار زدند و سرانجام شکم او را که اتفاقا بزرگ هم بود،
دریدند .11
بروایت تاریخ سیستان این واقعه در  ۲۲ذیالحجه  ۱۵۲هجری روی داد و معن را دربست
12
بخاک سپردند.

قلعه امیران(امیرمعن بن زایده شیبانی  ،فوت 151ق)
عکس قلعه امیرمعن گرفته شده توسط مولف این اثر

مقبرۀ امیرمعن کنارمنارۀ  6ضلعی مسجد امیرمعن
(عکس از چی پی تیت در)1905

توضیحات ضروری:
در اینجا توضیح این نکته ضروری است تا بگوئیم :مؤلف تاریخ سیستان که خودش از اهل
سیستان بوده فکرنمیکنم در بارۀ موقعیت قصر یا کوشک امیر معن دچار اشتباه شده و محل آن را در
"بست" سراغ داده باشد .ظن قوی من آنست که کلمه "دشت" در رسم الخط کتابت فارسی طوری نوشته
شده که شبیه کلمه "بست " بوده است و مصحح تاریخ سیستان آنرا اشتباه خوانده است .مرحوم بهار
درچند جای دیگر ازتاریخ سیستان درخواندن برخی نامها دچار اشتباه شده و خود اشاره نموده که
دربارۀ درستی نامهای جغرافیائی باید به اشخاص محلی رجوع شود .ازجمله کلمه "گلستان"را
بصورت"خجستان" و کلمه "لکان" را بشکل "لتام"وکلمه "اناردرۀ افغانان" را بشکل"سردرۀ هندقانان"
ضبط کرده اند.دراینجا نیز کلمه "دشت" را بگونه «بست» که یک نام معروف تاریخی است ،بجای
کلمه "دشت" ثبت کرده اند.زیرا امروز در گرد و نواح بست هیچ محل واثر تاریخی به امیر معن
شیبانی منسوب نیست و نه هم از مقبرۀ او در بست سراغی هست .ولی در نیمروز،چنانکه در آغاز این
بحث گفته آمد ،درمیان دشت صاف وهمواري که عوام الناس آنرا «دشت امیران » می گویند و صورت
 - 11تاریخ سیستان ،ص ۱۴۷
 - 12تاریخ سیستان ،ص ۱۴۷

د پاڼو شمیره :له  5تر22
افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

یادښت :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

درست آن « دشت امیر معن» میباشد ،خرابههای وسیع با کاخ و باغ امیر معن معلوم و مشهور است و
در یک کیلومتری شرق این کاخ مقبره و مسجدی منسوب به « امیر معن» موجود است که محل ارادت
و اخالص مردم نیمروز و نقاط مجاور میباشد .ولي از نام و شهرت اصلي صاحب آن زیارتگاه اطالع
درستي ندارند.
در داخل مقبره دو قبر طویل قراردارد که گفته میشود یکی از امیرمعن ودیگری از خواهرش
بوده است .در روبروی دروازه مفبره در سمت چپ تصویر گوشه یک خاک توده دیده میشود.
میگویند در زیر این توده کلوخ قبر قاتل امیر معن [ابوغالم طاقی] قرار دارد و زوار می باید هنگام
بیرون آمدن از مقبره چند تا سنگ یا کلوخ برسم نفرین بر قبرقاتل امیر پرتاب کنند ولعنت بفرستند تا
حاجات زایر برآورده گردد.

قلعه هزار برج مشهور به چهل برج

قلعه چهل برج در دشت امیران
قلعۀ چهل برج وموقعیت آن:
قلعه چهل برج در میدان هموار دشت امیران در جنوب (زیارت امیر معن ) در نیمروز واقع
است كه حصار طویل و عریض و ضخیمآن هنوز هم از فاصله هاي ۳۰-۲۰كیلومتري توجه را به
خود جلب مي كند .اطراف آن مملو از خرابه هاي قلعه ها و شهرکها و دهكده ها ست ولي خود این
قلعه كه مردم آنرا چهل برج مي گویند ،دراصل بنام هزارج برج ثبت تاریخ بوده است .در سفري كه
در ۱۹۶۴در دشت امیران نمودم از این قلعه نیز دیدار بعمل آمد .به استثنای دیوار سمت شرقي بقیه
آن سالم تر بود ،دردیوار سمت غربی  ۱۲۷برج دایروي و سه گوشه ئي حساب کردم  ،طوریكه بعد
از هر برج دایروي به تعقیب آن یك برج سه گوشه ئي قرار گرفته است .شكل یا طرح قلعه
بصورت مربع است و هر ضلع آن اقالً دو صد متر طول دارد و باستثناي حصار سمت غربي آن از
د پاڼو شمیره :له  6تر22
افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

یادښت :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سه سمت دیگر شكستگي دیده شدو در وسط قلعه چهل برج خاك توده ئي دیده شد كه روي آنها سفالها
وتیكرهاي مختلف و پارچه هاي آجر انباشته شده بود .تهداب دیوار قلعه خیلي عریض گرفته شده كه
به اندازه ارتفاع فعلي دیوارهاي قلعه تخمین زده میشود و به ده متر مي رسدږ درچار گوشه آن چهار
برج بزرگتر از سایر برج ها بصورت دایروي ساخته شده است كه هر كدام آن داراي ده روزنه
مسطیل و مثلث گونه است .قطر این برج ها تا ده متر تخمین زده شد.
بصورت كلي میتوان گفت چهل برج شكل یك قلعه نظامي را دارا بوده است كه ساختمان هاي
آن عموما ً از خشت خام و پخته آباد شده است در شمال غرب و جنوب غرب آن به فاصله تخمین سه -
چار صد متر دیوارهاي نیمه شكسته قالع دیگري وجود دارد كه نسبت به چهل برج كوچكتر اما قدیمي
تر معلوم مي شوند.
جی .پی .تیت ،عضو هیړت ماکماهون در ۱۹۰۳-۱۹۰۵نیز از قلعۀ چهل برج دیدن کرده و در
آن مورد مینویسد« :سلسلۀ متناوب برج های گرد ومثلثی از سنگر بندی های قلعۀ چهل برج بخوبی
حکایت میکند .این قلعه نسبت به قلعه ساروتار[حصارطاق] کوچک تر است .در داخل دیوارها
محوطه ای بازبه اندازه پانصد فوت مربع وجود دارد .دور تا دور دیوارها ساختمانهای دوطبقه ئی
بوده اند که آثار باقیمانده آنها پنجاه فوت عرض دارد واین ساختمانها از هریک از چهارطرف به
حیاطی باز میشود.از طول هرچهار دیواری راهی میگذرد که اطاقهای طبقه باالرا در دوقسمت تقسیم
میکند .اطاقی که در قسمت خارج یا دهانه راه قرار داشتند با اطاقهای داخل برجها در ارتباط
بودند.اطاقهای روبرو با آنهای که درسمت چپ واقع بودند نسبتا ً بزرگ واز آنها برای اقامت استفاده
میشده .پشت بام این اتاقها بشکل سکوئی وسیع بودند واز آنجا مدافعین نزدیک روزنه ها ایستاده به
13
نبرد با مهاجمین می پرداختند».
نوکین کالت یا قلعه سرخ:
در۶–۵كیلومتري جنوب شرق چهل برج ،قلعه یی كوچك تر اما سالم تر دیده میشود که بلوچها
آنرا «نوكین كالت» (یعني قلعه نو) می نامند .دیوار هاي این قلعه منقش و استوار و نقش كمان
ساختمان هاي داخلي متصل دیوار قلعه تا دوسه طبقه بخوبي معلوم مي شود دروازه قلعه در وسط
ضلع جنوبي وارگ آن در گوشه جنوب غربي خارج قلعه واقع شده است .دهلیزهاي داخلي قلعه خیلي
تنگ ولي صحن اطاق هاي آن باطول و عرضي كه دارد وسیع و تماشایي است  .این قلعه رابنام
چخانسورک نیز می نامند.
تیت مینویسدکه  ۷- ۶«:میل در شرق قلعۀ چهل برج ،قلعه یی جداگانه وجود دارد که تا حد کافی سالم
مانده است وبه همین سبب آنرا"نوکین کالت" یا«قلعه نو» می نامند .قلعۀ مذکور چهارگوشه
ومستطیل است به عرض  ۲۲۰فوت وبه طول  ۳۰۰فوت .در زوایای آن چهار منار( برج) پا
برجاست وهریک از آنها در وسط یک حفاظ است .بجز حفاظ شرقی که در آنجا بجای منار دروازه
- 13تیت ،سیستان،به اهتمام رئیس الذاکرین،ص99

د پاڼو شمیره :له  7تر22
افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

یادښت :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وجود دارد که روی آن محرابی(رواقی) از خشت پخته ساخته شده است در داخل چهار دیوار بناهای
وجود دارند که کم وبیش افتاده اند .انتهای دیوارها ریخته وتنها محوطه ای را میسازند .برروی
دروازه مناره ای موجود نیست اماجایی جداگانه به سطح  ۶۰فوت مربع ،در حدود پنجاه فوتی جلوی
دروازه ساخته بودند که قراولخانه ای برای حفظ این دروازه بود .دیواری اینجا را به حفاظ قلعه
متصل میکرد.مناره ای جداگانه است که ۷۰فوت ارتفاع دارد و دیوارهای قلعه ۱۰فوت پائین تر از آن
14
قرار دارند ،این مناره را بخوبی آراسته وپیراسته کرده بودند».

قلعه نو(یا نوکین کالت) دردشت امیران

دو عکس از قلعۀ سرخ

برج گنده در شمال دشت امیران

قلعه سرخ در دشت امیران(تیت )1905

تیت ،در مورد قلعۀ سرخ که مردم بلوچ به آن «سورین کالت»میگویند مینگارد«:در حدود
دومیلی شرق «نوکین کالت»(قلعه نو) ویرانه های وجود دارد که مردم بلوچ آنرا "سورین کالت"(
قلعۀ سرخ) مینامند .قلعه ای بوده است به اندازۀ  ۱۰۰فوت مربع که ۸مناره(برج) از دیوار های آن
محافظت میکرده اند.
در قسمت داخل اطاقهای دو طبقه وجود داشته و پشت بام آنها برای حفاظت بوسیلۀ ارتش استفاده
- 14تیت ،سیستان،به اهتمام رئیس الذاکرین،ص112

د پاڼو شمیره :له  8تر22
افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

یادښت :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

میشده اند .دروازۀ قلعه در سمت شرقی آن قرار داشته ویک قلعه بندی خارجی از آن محافظت میکرده
15
است».
علت متروک شدن قلعه هزار برج مشهور به چهل برج:
گفتیم که قلعه چهل برج دراصل بنام «هزار برج » نامیده میشد،ولی بطور غیر محسوسی به
اسم چهل برج شهرت یافت .در جاي دیگر از احیاء الملوك اینطور مي خوانیم «هیرمند سیل كرد و
چنان شد كه در عرض سه روز یك قطره آب بطرف شمال هیرمند بجانب بر زره و راشكك نرفت و
قریه آتشگاه و شیخ لنگ و جارونك شیخ لنگ كه مشهور به هزار برج است هامون شد .بعد از چند
روز جهت بستن بند مردم جمع شده و مدت هشت ماه كار نمودند.موازي یكصد و پنجاه هزار مرد
16
كار شد نتوانستند بست ».
از این نوشته احیاء الملوك برمیاید كه این محال یعني قریه آتشگاه و شیخ لنگ و جارونك شیخ
لنگ در مجموع هم بنام «چهل برج » و هم بنام «هزار برج » یاد مي شده اند و مراد از این هر دو
نام همانا مجموع محالي بود كه ذكر شد و مي توان گفت كه سیالب هیرمند ممكن است اكثر این قراء
و روستاها و قلعه ها را كه تهداب همگي آنها بر كل خود منطقه استوار است خراب كرده باشد.
همواري و یك دست بودن دشت امیران نیز نشان مي دهد كه فقط سیالب هاي مدهش و خطرناك ممكن
است دشت و میدان به آن وسعت و پهنایي را چون کف دست صاف و هموار بسازد.
نظري بگذشته پرتالطم رودخانه هیرمند نیز این نظر را تایید مي كند كه ساكنین سیستان
همواره دنبال آب رفته اند و همینكه رودخانه هیرمند دلتاي سابق خود را ترك گفته و دلتاي جدیدي
برایش انتخاب كرده است ،مردم نیز بدنبال آب رفته اند و اجبارا ً به ترك منازل و خانه هاي شان
پرداخته اند و مجددا ً به ساختن منازل جدید مبادرت ورزیده اند بنابر آن دشت امیران هم دستخوش
چنین تغییراتي از اثر سیالب هاي رودخانه هیرمند در گذشته گردیده است .امروز هم ما مي بینیم كه
ولسوالي كنگ واقع در شمال زرنج تا سال  ۱۳۴۴مركز اداري و تجارتي نیمروز بود ولي امروز
خانه آبهاي خروشان هیرمند شده و طبعا ً وقتي این كاسه از گل والي پر گردد هیرمند در نیمروز
دلتاي دیگري ایجاد مي كند و آنگاه دیده خواهد شد كه منطقه كنگ با آن همه پستي ها و بلندي هایش
چون شیشه صاف و هموار خواهد بود.
قلعۀ چگینی[کوشک دختر شاه]
قلعه چگیني ،درسمت شمال قلعۀ امیرمعن در دشت بتي (دشت قاز) معروف به «داكو» در
شمال راه زرنج -دالرام موقعیت دارد ودر لهجه بلوچي نیمروز "چگیني" به معني پر نقش و نگار
است و چون این قلعه از نگاه هنر معماري داراي دروازه ها و روزنه هاي كمان گونه و اشكال

- 15تیت ،سیستان،به اهتمام رئیس الذاکرین،ص113
 - 16احیاء الملوك ،ص441

د پاڼو شمیره :له  9تر22
افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

یادښت :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

هندسي از آجر و خشت مي باشد بدان لحاظ بنام چگیني در میان مردم نواحي شهرت یافته است .واین
یکی از غلطی های مشهوردیگری است که در نزد مردم قبول شده است درحالی که نام اصلی این
قلعه چیزدیگری بوده است.

قلعۀ چگینی درنیمروز

کوشک دختر شاه()۱۳۸۳ -۱۳۶۲

از قلعه چگینی و برج گنده به استقامت جنوب به وسعت پنحصد میل مربع یک سلسله قلعه ها و
آتشکده ها و شهرهای پهلوی هم و پشت سر یکدیگر افتاده اند که انسان را بیاد روزگاران گذشته این
سرزمین می اندازد.
برخی از ویرانه ها با اسلوب بسیارزیبائی آراسته شده اند و بهترین نمونه آن در ویرانه هائی دیده
میشود که بلوچها به آن چگینی(به مفهوم آراسته وپیراسته) میگویند .این ویرانه ها تقریبا ً در شرق
دهکدۀ "مینو" قراردارند که این دهکده نیز اکنون موجود است .مجموعه اینها نزدیک به چخانسور
واز انتهای جنوبی "چنگ درازگوش" وزمینهای اشکین فاصله زیادی ندارند.
پنچره های مشابه نشتر که بزیبائی با گچ قالب بندی شده اند ،جزء مهمی از معماری بناهای قدیمی
سیستان محسوب میشوند .ویرانه های چیگینی ،تپه های بزرگ اتاقهای مخروبه است که یکی بر روی
دیگری قرارگرفته ودر یک حیاط وسیع در سمت باد واقع بودند .در وسط اتاقها یک راهرو طاقدار
وبلند رابطه یی بین اتاقهای دوطرف را برقرار میکند ویک دروازه کوچک درست روبروی در
ورودی موجود است که این در خروجیاست .فقط درجهات مخالف باد ،تزئینات دیوارها محفوظ میماند
زیرا بادهایی که پراز ذرات شن وماسه اند آجرها را براثر برخورد وفرسایش تخریب مینماید .دراینجا
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تضاد واضحی بین ساختمانهای آراسته زمانهای بعدی وساختمانهای ساده وعاری از صنعت معماری
17
قدیم دیده میشود.
بنابر روایات باشندگان قدیمي آنجا این قصربه ملك قطب الدین سیستاني كه بدست امیر تیمور
لنگ در  ۱۳۸۳میالدي اسیر و به سمرقند فرستاده شد ،نسبت داده شده است كه به صحت اقربست و
باین ترتیب مي شود تاریخ آنرا بزمان قبل از قرن چهارده میالدي پیش برد چون امیر تیمور در
دومین لشكر كشي خود به سیستان كه از روي انتقام جوئي صورت گرفته بود و بیست و یك سال پیش
در  ۱۳۶۲میالدي در سیستان پایش را مردم شكسته بودند و از آن به بعد به تیمور لنگ مشهور شده
بود ،زرنج  ،طاق  ،حصار زره  ،قلعه سپهبد و قلعۀ ترقون وزاهدان وغیره آبادي هاي كه در
مسیرحمله اش واقع بود خراب كرد.طبعا ً بایستي قلعه ملك قطب الدین شهریارسیستان را نیز ویران
كرده باشد .چه بیست و یك سال پیش او توسط سپاهیان همین پادشاه نیمروز لنگ شده بود.
اما مردم بومی سیستان داستان جالبي ازاین قلعه و دختر ملك قطب الدین كیاني تا اوایل قرن
بیستم  ۱۹۰۳میالدي به یاد داشتند كه برای مسترتیت یکی ازهمراهي ماكماهون حکایت کرده بودند
.تیت روایت میکند كه مردم مي گفتند،وقتی امیر تیمور زرنج را محاصره كرد ،زرنج مدتها در برابر
اردوي تیمور لنگ مقاومت کرد .تیمور در حیرت بود كه چگونه بر شهر حمله كند و بداخل آن راه
یابد زیرا زرنج تمام دروازه هاي ۱۳گانه رفت و آمد خود را بروي تیمور و مردم اطراف بسته ودر
خندق اطراف شهر آب فراوان جاري کرده بود .ناگاه دختر ملك قطب الدین كه آوازه فتوحات تیمور
را شنیده بود نادیده بر تیمور دلباخت .این عشق بدفرجام كه خود و پدر و كشورش را بباد داد او را
وادار به خیانت نمود .شهر با رشادت از خود دفاع مي كرد كه دخترك ساده دل کاغذی که نقشه دخول
به شهر را از یك راه زیر زمیني (یا جوي آب ) رهنمایي مي كرد با تیر در اردوگاه تیمور پرتاب
كرد .تیمور با استفاده از آن كاغذ موفق به باز كردن دروازه هاي شهر شد و از كشته مردم پشته ها
ساخت و سر انجام دختر ملك قطب الدین كه دلش مي خواست زن امیر تیمور شود به نزد امیر تیمور
رفت وخود را معرفی کرد ،ولي امیر تیمور با خودگفت کسی که به خانواده و وطن خود خیانت کند،
18
به من نیزخیانت خواهدکرد ،لذا او را به دم اسب بست و اسب را قمچین زد تا بدنش تكه تكه شد».
این داستان اگر چه با واقعیت تطبیق نشود ولي یك نكته بسیار مهم و آموزنده دارد و آن اینكه
كسي كه بخاطر نفس خود بمردم و كشورش خیانت كند نزد هیچكس قدر و اهمیتي ندارد.
بهر حال تیمور با خراب كردن بندهاي آب رود هیرمند كه بند بزرگ آن مشهور به بند رستم
بود گویا سیستان را بند از بند جدا كرد و بخاك سیاه نشانید.هستي و دارایي وزر و زیور مردم را
19
گرفت و به بخارا فرستاد تا وطن خود را با آن زینت و رونق بیشتر بخشد.
سیستان هنوز از جراحات وارده بردست امیرتیمور التیام نیافته بود كه شاهرخ مرزا با آن همه
نیکوکاری اش در حق سیستان مثل پدرش ظالم شد و از مقاومت مردم در برابرش به غضب آمد و در
- 17تیت ،سیستان،ص 138
 - 18مجله سروش شماره  19جلد سوم حوت  1337مقاله پرورشگاه فرهنگ باستاني سیستان بقلم عبدالحی حبیبی و همچنان بكتاب سرحدات
بلوچستان از تیت رجوع شود
 - 19سفرنامه سایكس ،ج  ،2فصل 31
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اوایل قرن نهم هجري (۸۱۱هـ) به سیستان حمله برد و از اوق (قلعه كاه ) گرفته تاجوین و زرنج و
قلعه طاق وزره و رودبار و گرمسیر بازهم باشكستن بندهاي نیمه كاره هیرمند آخرین نیروي مقاومت
20
مردم سیستان را در هم شكست و از طریق رود بار و بست و زمینداور مجددا ً به خراسان برگشت.
قلعۀ چهل دختران:
"تیت" در شرح آثار تاریخی اطراف نادعلی مینویسد :در باالی درۀ مذکور وکف عریض
هامون جنوب غربی ،ویرانه ای از ساختمان مشهور به «چهل دختران» موجود است .این ساختمان
دارای قلعۀ بلند ومناره ای است که بر روی دروازه ای درسمت شرق واقع است.

قلعه چهل دختران

خصوصیات سبک معماری کوشک دخترملک قطب الدین سیستانی از داخل وخارج
 - 20احیاء الملوك ،ص 121
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این مناره نشان میدهد که در هریک از آنها دواطاق طاقدار وجود داشته که مشابه با مناره های
ساروتار وچهل برج دارای روزنه بوده اند .سبک معماری دروازۀ طاقدار نیز مثل سبک ساروتار
است که از ورقه های نازک گل رس خشک شده درست شده اند .همین سبک معماری درقدیمی ترین
ویرانه های رود بیابان(یا رود گودزره) نیز دیده شده که از محل یک نهر کهنه وقدیمی کشف شده اند.
قلعۀ چهل دختران روی سکوهی از سنگهای بزرگ تشکیل یافته پا برجاست .این سنگها
رابوسیلۀ گل رس بهم متصل ساخته اند ودرست درباالی سکو ،ردیفی از روزنه ها سالم مانده اند.
کوخهای ساخته شده از سنگ وگل ونیز محوطه ای در فاصلۀ  20متری آن قراردارد.
مردم محلی قلعه چهل دختران را در کوه خواجه که در تصرف کوک کهزاد بوده نسبت میدهند
ومیگویند کوک این قلعه را برای چهل دختری اعمارکرده بود که از مردم سیستان بزور تصاحب
کرده بود ودر آن قلعه برده وبا آنها به عیش ونوش مصروف بود.
این داستان را مولف احیاء الملوک بشکل جالبتری زیر عنوان قصه کوک کوهزاد و رستم از
آثار پهلوی نقل کرده و گوید«:این قصه در سیستان مشهور است و نسخه ای به زبان فارسی فرس و
پهلوی در آن باب مطاله شده که از نقل آن ناگزیر است اما به صحت آن اعتقاد ندارد .چنین گویند که
روزی رستم بشکار رفت و گرسنه شد به گله ای رسید و گوسفندی گرفت چوپان با او معارضه کرده
گفت تو که دم از پهلوانی می زنی جواب کوک بگوی که پدرت هر ساله به او باج میدهد .و او پتیاره
ای بود به عظمت جثه مشهور و چهل دختر صاحب جمال از اکابر شهر بزور گرفته و بر فراز کوه
قلعوس که الحال به کوه خواجه غلطان مشهور و معروف است کوشکی در غایب رفعت ساخته بود و
چهل حجره در آن بود ودر هر حجره دختری نشانده به عیش و کامرانی مشغول بود و از زال هر
ساله مبلغی می گرفت و از اطراف و اکناف به او خراج می دادند .چون رستم این سخن از شبان شنید
متوجه کوه شد و نیمروز به حوالی کوه رسید نعره ای کشید کوک آواز مهیب شنید کس فرستاد که این
بی ادب کیست رستم هر دو گوش نوکر او را کنده بدست او داد که نزد کوک برود و دعای ما برسان.
کوک سوار شده از کوه بزیر آمد و با یک دیگر دراویختند و سرانجام رستم کوک را سر برید و
21
خزاین و اموال او را به دختران بخشید تا به پدر و مادر خود ببرند».

تالش ملوک سیستان دراحیاء مجدد سیستان:
دراواخرسال ۸۲۲هجری ملك شاه شمس الدین علی به جاي شاه شاهان( جانشین ملك قطب الدین
كیاني) امور سیستان را در دست گرفت و چون دید نه عمارتي و نه مدرسه ئي و نه رودخانه ونه بند
آبي در سیستان برجاي مانده است ،دست بكار شد و بقول مولف احیاء الملوك ملك شاه حسین صفاري
«به عمارت مدرسه والیت اشتغال ورزید و چند رود استخراج و احداث كرد ،یكي رود سلطاني كه
پشت زره بدان آبادان و معمور شد .دیگر رود سروستان كه سروستان و كولك شاه علي بدان آبادان
22
شد ».و این آبادي ها در اواخر سال ( )۸۲۲هجري و قبل از شعبان  ۸۲۳هـ صورت گرفت.
 - 21احیاء الملوك ،ص 26
 - 22احیاء الملوك ،ص 122
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همچنان چون «اكثر مواضع در شهر (ظاهرا ً زرنج ) از اثر ریگ روان خراب شد ملك درباب
ساختن شهر نوي ساعي بود تارأي رزین ملك به موضع برك قرار گرفت و آن امالك میران عبدهللا
بود از ایشان به قیمت واقعي بستد و شهر بنا كرد و آن شهري بود از ریگ دور و به آب هیرمند
نزدیك در روز شنبه هفدهم محرم سنه ست و عشرین و ثمانمایه (۸۲۶هـ) بناي شهر و دولت خانه و
مسجد و مدارس و خوانق و كاروانسرا و بازار و حمام و سایر عمارات كردند و اتمام او باهتمام مردم
ساعي كاردان فرمودند و با اندك زمان شهري شد و شاه محمود (عم شاه علي) نیزاز عمارت زیارتگاه
(شاید زیارت امر معن ) كه اندكي حقیر بود به محمود آباد رفت و قصبۀ در نهایت نزهت و لطافت
طرح نمود و عمارت نشیمن و باغات فردوسي مثال و بازار و مدرسه و مسجد جامع و حمامات و
23
خوانق و دیگر عمارات طرح نمود ه در هرات از او نشانه بردند.».
در سال (۸۳۸هـ) ملك شاه علي (شاه شمس الدین علي ) به سفر تبریز رفت و دو سال در آنجا
ماند هنگام بازگشت « استادان معمار و نقاش و سنگتراش با خود آورده بودند و سنگ مرمر بسیار از
تبریز به سیستان نقل شده بود ،حمامي ساختند كه در آبگینه خانه فلك چنان عمارتي نبود و دیگر
24
عمارات و بقاع كه تفصیل خواهد یافت پرداخته شد.
25
این ملك نیمروز در آبادي سیستان و ترقیه حال رعایا آنچه الزمه اجتهاد بود بجاي آورد».
از این رو با مردم بسیار گرم بود ،چنانكه «مدتهای مدید در شهر نومحل (وقت) پرسش مهمات
در سایه دیوار آسیاي بادي كه در میانه حقیقي شهراست مي نشستند و تا نیمروزبكار مسلمانان اشتغال
26
داشت و جهت استراحت به سایه دیوار [و] پر آسیا رفته بروي خاك خوابیدي».
برادر ملك شمس الدین علي یعني شاه جالل الدین نیز دست كم از برادرش در اعمار منازل و
بقاع خیریه نداشت چنانچه او هم «بقاع خیر و مدارس و خوانق و قناطر و مساجد و مشاهده در شهر
و والیت انشاء واحداث فرمود و چیزي از ضیاع و امالك بر آنها وقف فرمود.
چون تجار و امصار و غربا آوازه احسان او را به مسامع اقاضي واداني رسانیدند علما و
فضالء و مشایخ و فقرا متوجه سیستان شدند از آن جمله موالناي اعظم جامع محاسن الشیم موالنا
محمد شیرازي به سیستان آمد و در مدرسۀ میان شهر كه عمارتش اتمام یافته بود ساكن شده اجالس
فرمود ،و مدت دیگر چون بگذشت مدرسه بازار اتمام یافت .جناب فضایل ماب اسالم مالزي الملك
العلما و سلطان فضالء زین الملت والدین موالنا علي عطار كه از طاعون هرات به سیستان آمده بود
به تدریس آن مدرسه مجدده مشغول شده اجالس كردند و موالناي اعظم افضل ملك الحفاظ موالنا
اصیل الدین الكاز روني با جماعت حفظه بتالوت هر روزه و تعلیم قرائت در بقعه دیگر مشغول شد و
جهت ارشاد و نصیحت خلق واعظان ناصح معین شد و در كل بقاع و مدارس مطبخ و ضروریات و

 - 23احیاء الملوک ،ص 123
 - 24احیا ً الملوك ،ص 124
 - 25احیاء الملوک،ص 126
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خدمه تعیین شد و همه ساله و همه روزه پانصد نفر از فقرا قوت یومیه و كسوت سالیانه مي یافتند».
27

ملك شاه محمود عم شاه شمس الدین علي نیز مردي مردم خواه و علم دوست و در آبادي
سیستان خیلي كوشا بود.مع الوصف در سخاوت و زمینداري و زیادت امالك از دیگران پیشقدم بود
چنانكه «چهارده هزار خروار تخم ریز سركار خاصه او بود كه همگي به مصرف شدي و در
عمارت منازل و بقاع نیز شعف تمام داشت چنانكه هنوز اثر مدرسه و عمارت نشیمن و طاق مسجد
جامع ظاهر است و مكرر به حج اسالم رفته اند و با مشایخ و علما پیوسته هم صحبت بودي از جمله
مدرسه محمود آباد كه در زیب و هوا ثاني فردوس است و علما و فضال در آن مدرسه به تدریس
اشتغال داشتند و قریه شیخ لنگ و جارونك شیخ لنگ و آتشگاه را كه مجموع چهل برج گویند وقف
آن مدرسه فرمود .وقف نامجات بتاریخ هفتم جمادي الثاني سنه خمس و اربعین و ثمانمایه (۸۴۵هـ) به
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قلم آوردند».
همه خرابه های دشت امیرمعن متعلق به یک عصر نیست:
در سطورقبلی از یك سلسله عمراناتي ذکر شد كه بدست ملك شاه محمود عم شاه شمس الدین
علي در نیمه اول قرن نهم هجري (پیش از  ۸۴۵هـ) آباد شده بود و در مجموع به چهل برج شهرت
داشت.
دراینجا باید یاد آور شد كه بنام شیخ لنگ و جارونك چندین محل در سیستان و نیمروز بوده
است ،مانند :قریه شیخ لنگ 29شیخ لنگ علیا 30و جارونك سفلي 31وجارونك علیا 32وجارونك
میر غیاث الدین 33و جارونك ملك ظریف 34و جارونك شیخ لنگ 35و قلعه جالق تاریخي هم كنار
شیله محمود آباد نزدیك راشكك واقع بود.
با توجه به تذكرات مؤرخین و جغرافیانگاران قدیم اسالمي و چشم دیدهاي امروز معلوم مي
شود كه خرابه زار دشت امیران (یا امیرمعن) تماما ً بقایاي تاریخي یك عصر مشخص نیستند .در میان
این خرابه ها آثار و بقایاي شهرها و اماكني هست كه ممكن است از آثار قبل از اسالم و حتي قبل
ازمیالد هم باشد .چه بعضي مسكوكاتي مربوط به عصر پارتي و ساساني و صفاري و سلجوقي در
میان این خرابه ها بدست آمده اند كه مؤید این ادعا شده مي توانند.
بطور كلي یك سلسله از خرابه هاي دشت امیران را مي توان بدوره قبل از حمله مغول
(۶۱۹هجري /قرن  ۱۳میالدي) نسبت داد كه شهر غلغله یا حصار طاق و قلعه امیر معن مناره و
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زیارت او و برج گنده ،قلعه شوال ها و قلعه كده یا نیشك و زیارت خواجه سیاه پوش و قلعه زرین و
جوي كهنه كالن كه از حوالي دشت بتي در شمال چگیني بسوي قلعه زرین و اصل چخانسور تا كده
امتداد دارد میتوان درین ردیف قرار داد.
سلسله دوم بقایاي شهرها و روستاهاي است كه بعد از حمله مغول اعمار شده اند انهار زركن و
زورکن احتماالً قلعه چگیني مربوط این دوره است .سومین سلسله خرابه ها درین میدان كه بقایاي آنها
استوارتر به نظر مي خورد از قبیل خرابه هاي چهل برج  ،نوكین كالت  ،قلعه سرخ و قلعه
چخانسورک وغیره آثارباستانی که در آن حوالي موجوداست از آثار بعد از حملۀ تیمور به سیستان
است كه باسیالب مدهش هیریند در سال  ۹۱۳هـ دیگر سیستم آبیاري درین قسمت بكلي برهم خورد و
گویا هیرمند دلتاي خود را از ین منطقه به قسمت دیگري تغییر داده است .هولدیج انگلیس در سال
۱۸۸۵م در منطقه قلعه فتح آثار سیالب خطرناكي را كه بركرانه هاي دشت قلعه فتح اقالً به ارتفاع
36
پنج متر نقش بسته بود نشان مي دهد.
قلعه فتح و قلعه ترقون[تراکو] خرابه هاي كندرك در امتداد رامرود نزدیك حوض دارا در دست
چپ هیرمند همراه با آثار و خرابه هاي متعدد شرق قلعه فتح  ،یكه گنبد و پلنگي و «حوض» با
مدرسه ملك حمزه كیاني را از آثار تاریخي متعلق به بعد از دوره تیمور (قرون  ۱۶ -۱۳میالدي )
باید تضعیف كرد .این طبقه بندي خرابه هاي نیمروز بر مدارك و شواهد كتبي عصر اسالمي متكي
است .

قلعۀ چخاسور درنیمروز
گفته مي شود كه قلعه چخانسور واقع در شمال مركز فعلي حکومت اصل چخانسور به تقلید از
قلعۀ چخانسورک یا نوکین کالت اعمار شده است ولي منكه هر دو قلعه را از نزدیك دیده ام جز اینكه
هر دوي آنها از خشت خام و پخسه ساخته شده اند از لحاظ نقشه مهندسي مشابهتي با هم ندارند.
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قلعه چخانسور سكونتگاه سردار ابراهیم خان پسر خان جهان سنجراني بلوچ درنیمه دوم قرن
 19میالدي بوده است وممکن است هم عصر«نوكین كالت»(قلعه نو) از ساختمان هاي قرن ۱۴
میالدی باشد.
دریک سند تاریخی که از جانب ابوالحسن شاه حکیم باشی سیستانی ،درتاریخ  ۱۵شهر محرم الحرام
 ۱۲۷۳هق(۱۸۵۷م) تحریرشده ،از قلعۀ چحانسور ومالک آن سردار ابراهیم خان اینطور نام می
میبرد « :اهالی سیستان کلیه سه طایفه اند  :اوالً طایفه بلوچیه  .معظم آن طایفه دو فرقه اند ،اگرچه
طوایف دیگربلوچ هم در آنجا هستند ،مگر بعلت کثرت و غلبه این دو طایفه باسم اینها نامیده شده اند.
طایفه اول طوقی که ایل خانجانخان (ظ :خان جهان خان) بلوچ اند که اآلن باسم پسر او سردار ابراهیم
خان به ابراهیم خانی مشهور شده  ،مسکن ابراهیم خان قلعه چخانسور است و آن قلعه محکمی است
که خندق و شیرحاجی (مردگرد) و ارگ دارد .در توی قلعه تخمینا ً  ۳۰۰خانه مسکن دارد و تقریبا ً
دویست خانه در خارج آن می باشد و باقی اهل و رعیت او در این قلعه جات که تفصیل داده می شود،
می باشد :پده ها ،نادعلی  ،جروئی ( یا جروکی) ،طفلک  ،ابراهیم آباد ،ده صفر ،خدنگ  ،خواجه
احمد ،کده  ،قلعه کده ،که مردم آن طایفه فارسی زبان و اثنی عشری مذهب اند .رؤسای آن مردمان
نجیب و با استخوان اند و اآلن بزرگ آن ارباب علم خان  ،ارباب محمدحسین خان و ارباب فتحعلی
خان است  .جمعیت آنها پانصد خانوار و شغل آنها زراعت و شکار است  .پیش از این برأسه مردم
مستقلی بودند ،اآلن رعیت ابراهیم خان بلوچ هستند .جمعیت متوطن  ،احشام نشین ابراهیم خان اگرچه
بسیار است  ،اما در جنگ های خود شان ۳۰۰۰فر تفنگچی جمازه سوارو اسپ سوار و پیاده
37
دارد»....
نام چخانسور را براي بار اول من در تاریخ احیاء الملوك كه توسط ملك شاه حسین سیستانی
(درسال ۱۰۲۸قمری) تالیف شده ،دیده ام و معلوم مي شود مثل قلعه چهل برج یا قلعۀ سرخ محلي
مهمي نبوده است و ظاهرا ً همین چخانسورمحل سکونت سردار ابراهیم خان سنجراني معاصر امیر
دوست محمد خان بوده است كه نام آن در۴۰۰سال قبل برده شده است.
من نسبت بوجه تسمیه چخانسور در كتب تاریخ و از مردم چیز فهم محل تحقیقات و پرسش هاي
زیادی کرده ام ولي جواب یا دلیل موجه بدست نیاوردم تا اینجا تذکر می دادم.
اما تیت،درکتاب خود ،در موردچخانسور داستان جالبی روایت میکند ومینویسد که :
چخانسورصدها سال قبل آباد بود ودر تصرف خانواده ای قرار داشت که اسم وخطاب موروثی آنان
«میر» بود وخانوادۀ آنان را«میرعرب» میگفتند .پسرکوچک "سردارچاغی" به نام جان بیک در
سیستان مسکن گزید و میرچخانسور را سوگند وفا داری یاد کرد .سنجرانیها مالیات علفچر را به این
خانواده می پرداختند .یک قرن بعد سردار سنجرانی (منظورسردار ابراهیم خان سنجرانی است) با
دختر[میر] چخانسور ازدواج نمود و ارگ را زیر تسلط خود گرفت .سیستان [گاهی] ازنظر سیاسی به
حدی دچار بحران میشد که خانواده های قدیمی در حالت تزلزل قرار میگرفتند و برای بقای خود و
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توازن قدرت خود را در الجای قدرتمندان محلی قرار میدادند .خانواده «میرعرب» هم در الجاء
وحمایت سردار بلوچ (سردار ابراهیم خان) قرارگرفت وبتدریج از امالک خود محروم و دستخوش
فقروتنگدستی گشت ،بطوری که آخرین نمایندۀ آن خانواده به عنوان نوکر وجیره خوارمیر عباس
کیانی درجالل آباد زندگی میکرد.و پس از مرگ میرعباس کیانی به روستای «مارگو» واقع در میان
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کنگی رفت و اکنون( )۱۹۰۴در آنجا زندگی میکند.
ازاین داستان که بحث ازدواج دختر[میر] چخانسوردر آن مطرح است ،برمی اید که چخانسور
متعلق به میرعرب بوده که در آن زندگی میکرده است و در آخر آن قلعه را سردار ابراهیم خان
سنجرانی با یک وصلت سیاسی متصرف شده و با غصب زمین های متعلق به میر چخانسور،
خانواده میر عرب را از حق موروثی شان محروم و دچار فقر وتنگدستی کرده است تا آنجا که مجبور
به ترک قلعه چخانسورشده روی به نوکری آورده اند.
تیت ،می افزاید که ممکن است چخانسور دهکدۀ شاهی "سور َدر"( سرخ در) باشد .در اطراف
آن زمین ه ای زرخیز و وسیع وجود دارد که در گذشته ها بوسیلۀ نهرهایی سیراب می گشتند .جاهای
دیگری نیز مشابه چخانسور موجود اند اما زمین های کشاورزی شان به اندازۀ چخانسور نیست.
فاصلۀ چخانسور و نادعلی از طریق "قلعۀ کنگ" از  ۱۸میل(۳۰کیلومتر) تجاوز نمیکند ،اما اگر در
ا َش ِکن آب باشد ،راه جنوبی  ۲۶میل است .ممکن است "ا َ َرند" که در فاصلۀ  ۶میلی مشرق قلعۀ
چخانسور واقع شده در همین جا باشد.
درجنوب قلعه چخانسور سه قلعه مخروبه دیگر در یک ردیف با فاصله کمی از همدیگر قرار
دارند که یکی بنام علی اباد ودیگری بنام قلعه کپو وسومی کمی دور تر از قلعه کپو قرار
دارند[.کپو،کلمه بلوچی است وبه معنی چیزی را دونیم کردن است] .وجه تسمیه قلعه کپو این است که
در دوطرف قلعه کپو،دو قلعه دیگر از دو ارباب قدرت قرار داشت .دریکی دختری قشنگی زندگی
میکرد که آوازه زیبائی اش بگوش همه مردم محل رسیده بود ودر دیگر یک پسر رشید وزورمند
زندگی داشت،که نادیده عاشق آن دختر زیبا شده بود .روزی جوان برای شکار از خانه های برون
میرود ودر راه از کنار قلعه دختر میګذرد وآن دوشیزه زیبا را برگوشه حصار قلعه می بیند،دختر نیز
او را می بیند و هردو بریک دیگر خود عاشق میشوند .روزها میگذرد واین دوجوان همدیگر خود را
دیده نمیتوانستند ،وهرگاه دختراز گوشۀ حصار قلعه خود به سوی قلعه پسر نگاه میکرد ،قلعه پسر را
دیده نمیتوانست چون که در وسط آن دو عاشق قلعه ای واقع شده بود که امکان دیدن قلعه دیگررا
بریک دیگر دشوار میکرد .شبی دختر دعا کرد واز خدا خواست که قلعه ای را که مانع دیدار قلعه
پسرگردیده بود از میان بردارد .خدا دعایش را مستجاب میکند وصبح وقتی دختراز خواب بیدار
میشود می بیند قلعه وسطی  ،از وسط خود به دو قسمت شده است  ،ازآن پس آن قلعه را «قلعه کپو»
مینامند .نگارنده در دوران نوجوانی این قلعه را ازنزدیک دیده است که دیوارهای سمت شمال وجنوب
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قلعه هنوز راست ایستاده اند ولی دیوارهای شرق وغرب آن از وسط بهم ریخته بودند و خانه های
مخروبه در سمت شمال وجنوب قلعه قرار داشتند.
تیت ،در حاشیه این بحث عالوه میکند که در ناحیه " ارند" تپه یا تلی بلند وجود دارد که ویرانه
ای از یک قلعۀ قدیمی است .امروز درمیان مردم محل جائی بنام "ارند" شناخته نمی شود ولی دهکدۀ
"ایران داز" به عنوان یک روستای زرخیز در میان مردم اصل چخانسور جای معروفی است که تا
قبل از کودتای ثور ،۵۷به سلطان محمدخان [حاکم]تعلق داشت .این "ایرانداز" در واقع" ایران دژ"
است که درزمان خلف ابن احمد،پادشاه سیستان درقرن چهارم هجری جای آباد ومعموری بود وتاریخ
سیستان هم از آن نام برده است.
مطالعات باستان شناسان آلمانی در نیمروز:
مطالعاتي كه در  ۱۹۷۳میالدي از طرف پوهنتون بن آلمان غرب در نیمروز در منطقه كده و
پوست گاو و دشت امیران از نقطه نظر باستان شناسي بعمل آمده باوجود آنكه این مطالعات مكمل و
كافي نیست با دست یابي به مواد و آثاریكه درین نقاط قرار داشت هیئت باستان شناسي آلماني را باین
نكته معتقد ساخته است كه طي قرن  ۱۵-۱۲میالدي نیمروز و سراسر سیستان از یك كلتور غني و
مدنیت قابل مالحظه مبني بر سیستم منظم شبكه هاي آبیاري و كانال هاي متعدد و گسترده ایكه از
هیرمند بهرسوي كشیده بودند برخوردار بوده است .طرز ساختمان منازل با استفاده از خشت خام
بشكل گنبدي و بكار بردن خشت هاي بزرگ پخته در تزئینات ساختمانها با تخنیك هاي مختلف هنري
نمایانگر طرز و روش هنر معماري عنعنوي دوره هاي قبل از اسالم در خراسان و سیستان مي باشد.
همچنان هیئت مذكور به یك تعداد مسكوكات ضرب نیمروز متعلق به قرن  ۱۳و ۱۴میالدی
دست یافت که در آن میان سکه ئی بودت بنام «عزالحق الدین » ( ) ۱۳۸۲-۱۳۵۲میالدی مطابق به
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 ۷۸۵ - ۷۵۳هـ )
به نظر من این سکه بدرستی خوانده نشده است زیرا سالهای  ۷۸۵- ۷۵۳هـ مصادف است به
حکومت ملک (عزالدین ) بن شاه رکن الدین محمود و پدر ملک قطب الدین کیانی که بدست امیر
تیمور در سال  ۱۳۸۳میالدی اسیر و به بخارا فرستاده شد  40به همین گونه هیئت از نوع و طرز
مسکوکات ضرب نیمروز نیز یاد آورد شده است .
ولی نگارنده درسال ۱۹۶۳ضمن سفری به قلعه فتح در نزد حاجی عبدالقدوس خان پسر کرنیل
محمدعمرخان و عبدالغفورخان مراد پسر محی الدین خان که این آخری جوان خوش بر خورد و
صاحب قریحه شاعری نیز بود یک مقدار مسکوکات قدیمه طال و نقره و مس که به عصر عباسیان و
دوره های ملوک نیمروز پس از قرن دوازدهم میالدی تعلق می گرفت مشاهده کردم و بمن تعارف شد
و گفته شد که آنها را از خرابه های شهر غلغله در جنوب شرق قلعه فتح بدست آورده اند .ایشان
باعالقمندی منتظر روشن شدن تاریخ منطقه شان و مدنیتی که در آنجا وجود داشته بودند.
 - 39مجله آریانا  1352شمارذه سوم مقاله دنیمروز لرغون پیژندنی ،بقلم کالوس فیشر
 - 40ملک شاه حسین کیانی  ،احیاء الملوک ،ص 102 - 97
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پرسی سایکس می گوید :در دیداری که از خرابه های شهر مخروبه زاهدان در سالهای اخیر
قرن  19میالدی بعمل آمد ،رئیس دهکده اسکل (میرعباس) مقداری سکه و اشیاء قدیمی قیمتی که از
میدان های دشت امیران و ساروتار(حصار طاق ) کشف کرده بودند بمن ارائه کرد .در میان آنها سکه
هایی یونانی  ،پارتی  ،ساسانی و سکه های مربوط به دورۀ خلفای اسالم و سکه های «ونیس» دیده
می شد و در میان اشیاء عتیقه از همه نفیس تر یک عدد شمعدانی بود که بیکی از فرزندان میرعباس
[کیانی] ت علق داشت و به نظر وی از همه گرانبها تر بود .آنها می گفتند اینگونه اشیاء قیمتی در خرابه
41
های شهر «نیه » واقع در شمال غرب هامون سابوری نیز بدست می آید.
سایکس ضمن تماس به تاریخ قدیم سیستان از یک سکه منقوش نقره ای در فهرست مسکوکات
باختر در موزه بریتانیا یاد آور شده می گوید :روی این سکه تصویر (پالتوا پیفایی) نقش شده است که
معاصر او کراتیک پادشاه بلخ بوده و در اواسط قرن دوم قبل از میالد سلطنت داشته است .بنابر حدس
بعضی ها (پالطوا پیفایی ) پادشاه سیستان بوده است .سایکس محققا ً به صحت این موضوع که تابحال
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به اثبات نرسیده است (اعتقاد) ندارد ولی تذکر آن را ضمن تاریخ قدیم سیستان الزم می شمارد.
هیئت باستان شناس آلمانی بطور کلی تذکر می دهند که از کتیبه ها و سکه ها و ظروف سفالی
رنگه کشف شده به این نتیجه می رسیم که برج های ساعت ،مراکز عمده نفوس و شهرها و دهات
سرباز (بدون حصار) قسمت زیاد آنها از قرن  ۱۲میالدی تا پایان قرن  ۱۵میالدی آباد بوده اند.
کثرت انبوه خرابه های نیمروز را می توان نتیجه تهاجم و حمالت مکرر فاتحین (اسکندر  ،چنگیز،
تیمور لنگ و غیره ) در ادوار مختلفه پیش و پس از اسالم دانست و سکنۀ محل پس از هر بار
تخریب شهرها و نهرها و بندهای آب برای ادامۀ حیات و بقای خود مجبور بودند مجددا ً به اعمار
منازل و احداث بندها و اصالح نهرهای مخروبه بپردازند .فقط از قرن هفدهم و هجدهم به بعد است
که دیگر سیستم منظم آبیاری در منطقه بر هم می خورد و تراکم ریگ های روان در نهرها و شهرها،
در مزارع و زمین های مزروعی و سرازیر شدن سیالب های مدهش مردم را چنان عاجز ساخته که
دیگر قدرت اعمار مجدد آن سیستم آبیاری سابقه را در خود ندیده اند و بالنتیجه حاصلخیز ترین منطقه
افغانستان بصحرای بایر و بی آب و علف مبدل شده است .
تحقیقات باستان شناسی درین نقطه نه تنها برای روشن ساختن گوشه یی از تاریخ آسیا کمک
خواهد نمود ،بلکه می باید امکانات یک طرح عصری را برای عمران و سرسبزی مجدد این منطقه با
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وسایل تخنیک مدرن جستجو و پیشکش کند.
نگاهی به نقشه های جغرافیایی و باستان شناسی نیمروز که از دلچسبی خالی نیست انسان را
به نقاط مهم تاریخی و توریستیکی دشت امیران و دشت پوست گاو بخوبی رهنمایی می کند .درین
نقشه ها نهرهای نسبتا ً مهم زرکن و زورکن و نهر بزرگ کهنه واقع در شمال دو نهر اول الذکر
نزدیک قلعه چگینی (قلعه ملک قطب الدین ) که طویل ترین کانال های زمان قدیم شمرده می شوند و
 - 41پرسی سایکس ده هزار میل در ایران ،ترجمه حسین سعاد ت نوری  ،1336ج  ،2فصل های 32 -31
 - 42پرسی سایکس ده هزار میل در ایران ،ج  ،2فصل های 32 -31
 - 43مجله آریانا ،شماره  ،3سال  ،1352مقاله دنیمروز لرغون بیژندنی بقلم کالوس فیشر آلمانی ترجمه پنبتو از محرابی
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همچنان برج گنده (بضم گ تلفظ شود) واقع در محل شوال ها که منفردانه از خشت خام ساخته شده و
ارتفاع فعلی آن تا ۴۰فوت می رسد و ممکن است برای معلوم نمودن وقت اعمار شده باشد و توجه به
خرا به زار پوست گاو که در شمال آن مناره یی از خشت پخته در نزدیک زیارت خواجه سیاه پوش
امروز دیده می شود و قسمت فوقانی آن بیش از نیمه تخریب شده ،انسان را بیاد منار معروف خرابه
های زاهدان واقع در محل کوهک که به عصر سلجوقیان در قرن ششم هجری پهلو می زند می اندازد
و شاید متعلق به مسجد بزرگی بوده باشد که فعالً اثری از آن در آنجا دیده نمی شود ،ولی از شهر
قرنین و مسجد آن در همان حدود جغرافیه نگاران کالسیک اسالم مانند مقدسی و اصطخری در قرن
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دهم میالدی یاد آور شده اند.

حصاریک قلعه مخروبه درنیمروز

مخروبه ارگ زرنج تاریخی مشهور به قلعه نادعلی

 - 44صورت االرض ابن حوقل بحث سیستان ص  153ببعد و جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی از السترنج بحث سیستان 358
ببعد
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ویرانه های گل سفید در خاشرود

منارۀ زیارت خواجه سیاه پوش چخانسور
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