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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۲۰۱۹/ ۳۱/۱۲                                  کاندید اکادمیسین سیستانی                                

 های سیستان  بلوچ یاتنو گراف

 (۱۹قرن  یاز نظرمحققان انگلیس)

(2) 

 ؟ بودندسیستان یۀ شهر سوخته ساکنان اولبراهوئی ها  آیا

 شیب یی. سرداران براهوکنندیم یوپاکستان زندگ رانیاست که درافغانستان، ا یمعروف ۀلیقب ها،یبراهوئ

بلوچستان در قلمرو  یداشته اند . درعهد احمدشاه دران ییقرن درکالت بلوچستان حکمروا کیاز 

( با سواران خود احمدشاه را در فتح هند یبلوچ )براهوئ رخانیدرآمد وسردارنص یسلطنت دران

 یدرمقابله با شاه دران یسربرتافت ول ینمود و بعد از بازگشت از هند، از اطاعت شاه دران یهمراه

تا مرگ  یعنیگریسال د کصدیوتا  دیشکست خورد ومورد عفو قرارگرفت ودوباره به مقامش ابقا گرد

هند  وسطبه افغانستان وابسته بودند. پس از تصرف بلوچستان ت ۱۸۵۵سردار کهندل خان درسال 

 تیکشور پاکستان به حاکم لیبا تشکروبزوال رفت تا آنکه  یاقتدار سرداران براهوئ یبرتانو

 خاتمه داده شد. هایبراهوئ

بلوچستان  یتمام نقاط کوهستان»ها نوشته است: یبراهوئ ۀدر بار یسیاستمدارانگلیمورخ و س الفنستن

 یکه شمار کنندیم یزندگ-که رند نام دارند -گریازنژاد د یتعلق دارد. درجلگه ها مردمان انیبه براهوئ

جهات  یاریبس شوند،ازیم ادیبلوچ  ینام عموم کیدو نژاد گرچه تحت  نیاند. ا ستانیاز آنان در س

مجاور تفاوت دارد وچنانکه پنداشته  یگرشهرهایکامالً با آنان فرق دارند.زبان شان هم بازبان آنان ود

 شیسردار بلوچ، تمام بلوچستان رابه اطاعت خو نیآخر رخانیندارند. نص وندیهرگز با عرب پ شودیم

درآمده  یکنون ۀمحدود رتاغتشاشات کوچکتر شده و بصو یدرآورد،اما متصرفات محمودخان درپ

دارد وهنگام  یده هزارسپاه یسه هزارپوند است. و ای هیهزارروپ صدیتنها س هیناح نیاست.درآمد ا

 تیکابل را برسم یشتر سوارفراخواند.او پادشاه ایسوار  اده،اسپیهزارپ ستیب تواندیضرورت م

 1 .«کندیم مادهها آ یدرلشکرکش یپردازد وهشت هزار سپاه یم ینیمع هی. مالشناشدیم

 زبان دراویدیزبان براهوئیها  د،یگویرسن،میبه استناد نظرداکتر گرت یسیانگل گریمحقق د ،تیت

تمام  اسم گروهی از نژاد مردم هند وقومیت های هم زبان آنهاست.دراوری یا دراویدی، :»است
                                                           

1
 ۴۴۰، ص۱۳۷۶رانیالفنستون،افغانان،ترجمه محمدآصف فکرت،چاپ مشهد،ا  -
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شمالی وجود جنوبی شامل این گروه میباشد. نژاد مذکور درهندجنوبی وسریالنکای  زبانهای مهم هند

دارد. چون آریائیها از مرز شمالغربی هند وارد هندوستان شدند، "دراوری" ها در آنجا اقامت 

داشتند.آریائیها آنان را بنام سیاه پوستان نامیدند. سراچ.رزلی میگوید:"دراوریها،قدیمترین نژاد هندی 

وارد هند شده اند یا جانشین ی از خارج راویدمیباشند." هیچ عالمت ویا آثاری وجود ندارد که ایا د

یک نسل قدیم تری بودند. ولی برای تمام کارهای عملی میتوانیم آنان را بومیان یا ساکنین اولیۀ 

پراکنده شده اند. زبان شان  بحساب آوریم. از اینجا به قسمت های شمالی هند دکن)جنوب هندوستان(

  2 «دیگر به اثبات نرسیده است. رابطه ای باخانواده زبانهای  ازگروه جداگانه ای است و

ساکنین اولیه :»یاد آورمیشودکه فوق مؤلف کتاب زادسروان سیستان، با توجه به نظریات 

آیا  [وبعداین سوال را مطرح میکند که ]شهرسوخته سیستان را نیز دراویدیها تشکیل می داده اند.

براهویها را نمیتوان دراویدیهای شهرسوخته ای یا ساکاهای بومی  برخاسته از آسیای میانه  

 .3«؟خت...شنا

با مطالعه برروی  دانشمندان دیرین شناسی ایتالوی با همکاری دانشمندان جاپانی در سیستان  اما

سال  ۱۹۰۰تا  ۲۹۰۰که شهرسوخته محققا درفاصلۀ بازیافته های اولیه از شهر سوخته اعالم داشتند 

درجنوب غرب ورستان واقع گهزارقبر در ۲۱یش از میالد اباد ومحل سکونت بوده است  وموجودیت 

آنچه ازنظر باستان شناسی حایز شهر سوخته حاکی از جمعیت انبوه آن در روزګاران کهن  بوده است.

ند در عرض مدت هزارسال شهری بوداهمیت است اینست که مردم دلتای هیرمند)سیستان( موفق شده 

ه مردم آن با هکتار در دهانه رودهیرمند بوجود آورند ک ۷۰بزرگ با ساختمانهای عظیم به وسعت 

تراشی،تهیه جواهرات وزینت آالیت از  گحصربافی،سن ،)از قبیل کوزه ګریانواع صنایع دستی 

مهارت داشته وبا تشکیل حکومت منظمی،پیرومذهب واحدی باشند،وروابط سنګ الجورد وفیروزه(

ین در تجارتی وفرهنگی گسترده با نواحی مجاور خود، چون ترکمنستان درشمال وساکنان بین النهر

غرب ومردمان ساکن در درۀ پنجاب درشرق خود داشته باشند.ازمطالب باال برخی دانشمندان 

سال پیش از میالدی از سوی  ۲۹۰۰اینطورنتیجه میگیرند که که اینها مردمی بودند که در حدود 

شمال آمودریا بطرف دهانه رودخانه هیرمند)سیستان( که درنتیجه شرایط بخصوص برای شهر نشینی 

مناسب بود سرازیر شده اند وهزار سال بعد در زمانی که مسیر رودخانه هیرمند تغییریافت این مردم 

به طرف درۀ پنجاب مهاجرت کردند ودر آنجا امپرتوری بزرگ )موهنجودیرو( و)هرپه( را تشکیل 

 . 4 داده اند.
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 ۳۲۴پاورقی ص، ۲جبه اهتمام رړیس الداکرین، جی.پی. تیت،سیستان، -
3

 ش۱۳۷۰چاپ مشهد ایران ۲۹ُالذاکرین دهبانی، زادسروان سیستان،ص  رئیس -
4
 ۲۳-۲۲، ص۱،ج ۱۳۶۴،چاپ اکادمی علوم افغانستان،،سرزمین ماسه ها وحماسه هاسیستانسیستانی، محمداعظم -

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ل از میالد، دراویدی با این توضیح نمیتوان گفت که باشندگان شهرسوخته سیستان در هزاره سوم قب 

ها بودند که از هند به سوی سیستان آمده باشند، بلکه باشندگان شهرسوخته بعد از تغییرمسیر رودخانه   

 اند.ت کرده پنجاب مهاجر وهیرمند به سوی سند

)در ربع چهارم قرن دوم قبل از که درعهد اشکانیاندانست براهوئیها را حتی نمیتوان بقایای سکاهای 

ه سیستان( نامیدساکستان، سجستان و)آنهابنام  واینجا  به سیستان فرود آمدندز شمال خراسان ا میالد(

قبل از ورود سکاها به حوزه سال  ۱۷۰۰سال قبل ازمیالد یعنی  ۱۹۰۰زیرا شهر سوخته   ،شد

 رودهیلمند متروک شده بود.

ا و براهوی، براهوا و نامهای باراه »میگوید:ومیشمارد  )ُکرد( داکتر بیلیو، براهویی ها را کورد

  5 «.باروهی در واقعیت یکی بوده و این مردمان ازعین ایل کورد یا کوردگلی میباشد

 ستانی( که درمورد بلوچستان وکالت وستی. تی. پی)ج یسیانگل گریشناس وبشر شناش د باستان

براهوئیها میانه » :دگویمیتیت براهوئیها  کرکترفزیکی ودرمورد ساختار کتاب نوشته است،  ینچند

افه واستخوانها وگونه برجسته، چشمهای کشیده وباریک، بینی قد، پهن ونیرومند وقوی میباشند. قی

اگرچه آنها چست  رفتارشان بی تعارف وبی تکلف وافرادی ُرک وصریح اند. باریک ونوک تیز دارند.

گرد میباشند درعین حال از نظرجنگجوئی نمیتوانند در ردیف  وچاالک وقوی بنیه وزحمتکش وجهان

جو هستند  ت وچپاولگری دست میزنند ولی دروغگو نیستند. آنها انتقامبلوچها قرارگیرند. آنها به غار

ً از تعصب مذهبی مبری میباشند و کامل  سادگیاما فریبکار وحیله گرو کاله بردار نیستند وعموما

 6« آنهان در سراسر ملک ضرب المثل میباشد.  

 براهوئیهای نیمروز وهلمند:

قرن  ۷۰اکادمی علوم افغانستان، دردهه ریاست باستان شناسی عضو بنابر تحقیقات عبدالرحمن امیری،

نگل و مامسنی که هریک به شاخه های کوچک دیگرتقسیم یبنام مبراهویی دوشعبه عمده قبیله بیستم،

خانوار از شعبه منگل درمنطقه  ۱۲۰۰معروف اند.در حدود  نیمروز درهلمند و میشوند، بیشتر

 مامسنیخانوار منسوب به شعبه  ۷۰۰دند و درحدود میکرزندگی درهلمند سفلی  تگ  ب  وریگستان 

ندگانی دشت مارگو بزدامنه برجک تا ولسوالی خاشرود در  درساحل راست هیلمند از چهار

 . 7ندادچادرنشینی خویش ادامه مید

                                                           

5
 یائیآر تیسا م(شتافغانستان )بخش ه یاتنوگراف ۀدر بار یپژوهشتداکتر بیلیو، -
6

 ۳۲۴ص، ۲جی.پی. تیت،سیستان،ج -
7
  ۲۰۷، ص۱۳۶۵غالم رحمن امیری ، تصویری از زندگی مردم بلوچ نیمروز وهلمندسفلی، اکادمی علوم افغانستان،طبع  -
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و سه کوهه بود وباش  لوتک وحسین آباد ۀدربخش سیستان ایرانی در ناحی  انوار ازآنهاخ ۸۰۰درحدود 

و  زائی یعنی یاگی زائی و زرکاری وهم مراد )مامسنی(محمدحسنی  ۀعمد ۀند که بدو شعبشتدا

 . 8)پسندخانی( شناخته میشوند ساالرزائی و پیروزفر

 

 بستن براهوئی ها نمونه ای ازدستار

 پایان

 

                                                           

8
 ۱۳۳تهران، ص ،۱۳۶۳سیستان وبلوچستان،  ایرج افشار سیستانی، -
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