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  ٥از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 ٢٠١٤/ ٣/٤                                                                                       کانديد اکادميسين سيستانی

  !نه ونيم روز، چھل کنده بسوزتا بعد از نوروز، 
  

ھل بعد از نوروز نه و نيم روز چ« : سيستان به جھت ختم فصل زمستان ضرب المثلي دارند كه مي گويندمردم

ھولناكي شروع به وزيدن مي ) سياه باد(ًچون غالبا در عرض نه و نيم روز پس از نوروز سوز برف » !كنده بسوز

 کنار ی خود را به علفچرھای که مواشی کسانیراًبناء اين ضرب المثل ب. نمايد و باعث تلفات سنگين حيواني مي گردد

زيرا اگر احيانا در مدت نه و نيم روز پس از نوروز سياه باد . به حساب مي آيدهيمي برند يكنوع اخطار) نياشک(نيزار

ً کرد، وحشت آور است و مخصوصا تلفات گاو بيش از ساير حيوانات خواھد بود و اين اتفاق در ميان دنيشروع به وز

 .مي گويند» پنجك گاوكش« اسم مخصوص بخود گرفته كه بان ياھال

درست در ظرف . بھار و خزان در سيستان سراغ نمي شود. ابستان زمستان و ت: دو موسم داردی بطورکلسيستان

چند ساعت مي توان از سرماي زمستان وارد گرماي تابستان شد و ھمچنان از گرماي تابستان وارد سرماي زمستان، از 
يمه ماه زمستان سيستان از ن. » پكه و پوستين ملك«ھمين جھت  است كه اھالي آنجا از روي طنز به سيستان مي گويند 

 .ماه حمل  دوام مي نمايدنيمۀ  عقرب شروع مي شود و تا

حمل تا اواسط عقرب امتداد دارد كه حد وسط حرارت اين ايام طو]ني و يا پانزدھم  دھم از ستان،ي تابستان س

 ١٢مقدار بارندگي سا]نه آن از ". مي رسد)   درجه فارنھايت١١٩ تا ١١٠(  درجه سانتي گراد٥٠ -٤٠خسته كننده از

 ١ ". درصد مي باشد٨٥ صد و در زمستان در ٣٥ تا ٣٠وز نمي كند ورطوبت نسبتي در بھار و تابستان و خزان انج تجا

 قرن لي در اواراني افغانستان وااني مرمندي آب ھمي در موضوع تقسسي انگلتي حکمئتي ھسي رئمکماھون،

مش گل ھاي وحشي چنانكه در ساير نقاط آسياي سيستان فصل بھار ندارد تا از مقد: ديگوي مستاني سمي به ارتباط اقلستم،يب
وسطي ديده مي شود استقبال نمايند ولي طبيعت ظھور اين فصل را بشكل ديگري نشان مي دھد و آن اينكه با فرارسيدن 

اين موسم، رستاخيز پشه ھا و حشرات پرنده و خزنده از ھر قبيل با كرم ھاي كوچك و بزرگ كه در رأس ھمه شان 

اين حشرات تا ھوا تاريك شده زمين و فضا را پر مي كنند و نشستن يا غذا .  ھا قرار دارند آغاز مي گرددمارھا و افعي

ولي ھمين كه باد اتفاقا . خوردن نزديك روشني را ناممكن مي سازند، فقط باد مي تواند شر آنھا را از سر آدمي كم كند

بيچاره حيوانات نيز از دست اين ).  آش است و ھمان كاسهھمان(ًشبي آرام گرفت فورا پيدا مي شوند و باصطsح باز 

در ميان اين حشرات بعد از مار و گژدم .  را مي چشندآزارشانحشرات روز خوش ندارند و خواھي نخواھي اذيت و 

مي توان گفت براي اسب و خرو گاو و شتر دشمن شماره يك . است » خرمگس «خطر ناكترين دشمن انسان و حيوان 
ھمينكه خود را به يكي ازين حيوانات زد، فورا از جاي نيشش خون فوران مي نمايد و بكلي آن را .  شودمحسوب مي

ھمراھان مكماھون در خون اين حشره ميكروب ناخوشي مسر و خطرناكي را كه در ھندوستان معروف . مي كندراحتنا

مي باشد كه براي مواشي مذكور و ) م تري پانوس(بقول آنھا نام اين مكروب . است كشف كردند ) Sarraسارا(به 

توسط نيش اين مگس صدھا شتر و از : اھون مكمۀبگفت.ھمچنان براي انسانھا خيلي خطرناك و مضر ثابت شده است 

  ٢ .جمله دو صد رأس اسب يكصد و بيست آن تلف شد

آن كه خيلي ھم ) بادسياه (ً زمستان سيستان با تابستان آن ھرگز قابل مقايسه نيست، مخصوصا سوزبرف اختsف

 مكشد كه رودخانه ھاي بزرگ يخ مي بندد و آب آن از جريان تند باز مي ماند يیخطرناك است، گاھي شدت آن تادرجه 
 ی جارني اشکی نھر شيله چرخ که بسوفدر ماه جدي از فشار سوز بر) م١٩٦٤یجنور/ ش١٣٤٣در زمستان (

 .)مواشي از روي آبھاي يخ زده ھيرمند عبور و مرور مي كردنداست،با ھمه پھناوري و غريوش يخ بست تا آنجا كه 

   نه تنھا آب راكد درياچه ھامون يخ بست، بلكه ١٩٠٥در ژانويه سال :  از چشم ديد خود مي نويسد مكماھون

                                            
 مقالۀ سيستان،جايی که در آن دريا آتش ميگيرد.٤٨ فروردين ٤٧ اسفند ماه ، مجله ت�ش- ١
٢
  ببعد ١٩٦٦ص ، ٧ ج ، مي�دي ١٩تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن ، محمود محمود - 



  
 

 

  ٥از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايدافغان جرمن 

 .ر کامل بما ارسال بداريد خود را بعد ازغوخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

از جاي كه فشار سوز برف خيلي ھولناك بود، تلفات غير قابل . رودخانه بزرگ ھيرمند را با آن ھمه سرعتش نيز يخ زد

 .تصوري به سر شترھاي اردوي ما وارد آمد

 عرض چھار روز دو صد شتر تلف شد و مجموع اين تلفات در عرض دو سال و نيم از ناحيه سرما و گرما و در
ھمچنان در ظرف اين مدت پنجاه نفر انسان . شتر رسيد ) ٤٩٠٠(به چار ھزار و نھصد ) طاعون و ھار: ظ (علل ديگر 

اين .ر از گرما، ھفت نفر از گرماو تشنگي ، سه نفر از سرما و چھار نفر ھم زير آب رفتنددو نف. نيز از دست رفت 

  . ميزان تلفات نتيجه وضع طبيعي آب و ھواي ايالت سيستان بود

 

  :ستاني باد در ساثرات

 وتا ودشي است که از اواخر ماه ثور شروع م١٢٠ از مسايل قابل توجه در اقليم منطقه دلتا، باد ھاي معروف يكي

 كيلومتر در ساعت مي وزد و ٨٠ تا ٦٠ بطرف جنوب شرقي بسرعتي در حدود ی از سمت شمال غربًماياواخر سنبله دا

 سطح زمين ھاي مزروعي منطقه دلتا كه شترسبب حركت ريگ ھاي روان از يك جاي به ديگر جاي و فرسايش بي

٣.  د مي گرددمركب از رسوبات سنواتي رودخانه ھيرمند و معاونين ان مي باش
 

.  نخواھد شدداي پستانياطsق شود مناسبتر از س» مملکت باد« نام ني سرزمکياگر ]زم باشد ب: دي گومکماھون
 حاصل کرده ی از باد معروف آن اطsع کافًنايقي داشته باشد، ی مطالعاتالتي اني سفر کرده در باب استانيھر کس به س

 ھم شمال غرب ی از اواخر ماه ثور از جانب شمال و کمالهاست که ھر س )  روزه١٢٠باد ( باد موسوم به نيا. است 

 تواند بحد اعs اعصاب انسان را ی ھم دارد که میبي عجی صداکنوعيبا گرد و شن توام است و .  کندی مدنيشروع بوز

 یکروبھاينان م آنکه پشه و مگس و ھمچی است برای نعمتکنوعي ستاني باد در سني وزش اگرياز جانب د. خراب کند

) جوزا، سرطان ، اسد و سنبله  (ی در ماه ھای باد زندگاننيبدون ا.  بردی مني ھا را از بی ناخوشري ، آبله و ساحصبه

 شده ري و افغانستان سرازراني خزر است که از آنجا بطرف سرحد اۀري باد بحنيًظاھرا منشاء ا .٤ است ی بزرگبتيمص

 ھامون ورود فراه اچهيواقع در شمال در (ني باد در ]ش و جوني قوت ایمنتھا. شود  ی تمام مستاني سريو چند منزل ز
 ی نوشکی شود و در جاده تجارتی از سرعتش کاسته مستاني در جنوب سی سرعت دارد وللياست که در ساعت چند م) 

 یاھايسھا سبب اختراع آ بادنياحتمال دارد که وجود ا.ستي قدرھا محسوس ننيا ) ستاني و مرز ستهي کونيب(و رباط 

 معمول ستاني قبل از آنکه در اروپا اختراع شود در سی عرب و مدتیsي از استشي پاھاي نوع آسني اراي شده باشد زیباد

 . ٥بوده است 

 ورزد بلکه در تمام مدت زمستان ی باد نمستاني در سگري روزه د١٢٠ تصور کرد که بعد از باد دي حال نبابھر

 سخت و خطرناک است و یلي خندي گویم)  باداهيس( به آن ی زمستان که اھالی وزد و سوز سرمای می تندیلي خیبادھا

سوز  : سدي نوی باد را بدست داده باشد مني از امونه آنکه نیماکماھون برا.  باشدی مادي سرعت فوق العاده زیدارا
 لي م٨٨ سرعت آنرا گرينزده ساعت د مدت شایباد سنج برا.  سرعت داشتلي م١٢٠ ی ساعت١٩٠٥ آخر مارچ یسرما

 . دادیدر ساعت نشان م

 ی میشروي مھاجم پی خاص مانند قشون ھابي روند و بصورت مداوم بانظم ترتی راه مزي شن ھا نستاني سدر

 ی نمیري برند و دی بخود گرفته از دو طرف به آن حمله می شکل دھن گژدمکندي بکدام موانع بر خورد منکهيکنند و ھم

 ني طرف معکي از شهي ھمبي که با نظم و ترتستانيشدت فوق العاده باد س.ندي نمای نابود میکه آن مانع را بکلگذرد 

 ني به استي ممکن نی بادچي وزد و ھیقرنھاست که از ھمان طرف م.  باشدی کند قابل مsحظه می مدنيشروع بوز

.  رسدی بدون صدمه باد به نظر نمزي چچي است و ھاني نماستاني سزيشدت و قوت بوزد، اثرات آن در ھمه جا و ھمه چ
 که در پناه انبوه گز و بوته ھا آنھم در کنار یًبعضا درختھا. ستي مقاومت و رشد نیاراي را ی درختچي ھباداز صدمه 

 و  رسدیبسر وقتش م)  باداهيس( گز و بوته ھا قد برافراشت آن وقت اني که بزرگ شد و از مینھرھا رشد کرده اند و قت

 ھم درخت کي ی حتستاني سشتري توان گفت در قسمت بی مًبايتقر. دي نمای و بن سرنگون مخي از بايآنرا کمر شکن و 

 .وجود ندارد

                                            
 . راپور كميسيون بطرف دلتاي ھيرمند- ٣
  .١٢٧ص ،  ٢ ج ،ھمان کتاب و نيز رجوع شود به جغرافيای مفصل ايران از مسعود کيھان محمود،محمود - ٤
  .٥ص ، ٢ج ، ١ ج ،تاريخ ايران از پرسی يايکس - ٥



  
 

 

  ٥از  ٣ :تعداد صفحات
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 ی مدهي از صدمات باد دیري جھته جلوگی مخصوصیوارھاي دی امروزی و دھات مسکونمي قدی خرابه ھادر

 وارھاي دري زمي قدیدر خرابه ھا.  محسوب شودشي براید محکم سوارھاي دني که اوزدي نمی آنطورستاني باد سیشود ول

 از یاريھمچنان قطعات بس.  خورده استانهي را درست مثل مورمي ضخیوارھاي دی کرده است و حتیرا باد کنده و خال
تگاه ھا  گودھا و پرجادي که پوست نرم دارند آنھا را با ایھا ني زماي و ماسه دفن کرده و رشني رازی مزروعی ھانيزم

 . قابل زرع ساخته استريغ

   

  
 ٢٠٠٢تابستان .  ، جنوب شرق زرنجداردي واز رشد بازمرديگيرمي نباتات رازگير:ی روستائداکترحنان

  

 
  پر شده بودگي متر از  رلوي ک٥١در طول٢٠٠٢ که درمروزي نینھر لشکر: ی روستائرحنانکتاد

ار و منازل و روستاھا آسيب فراوان وارد مي سازد و مبارزه  ريگ ھاي روان به مزارع و شبكه ھاي انھجريان

با اين بليه طبيعت از كارھاي اساسي مردم سيستان در گذشته بوده و امروز ھم درمنطقه دلتا مردم براي نجات خود و 

ھاي حفاظتي مخصوص كه در مزارع شان از آسيب ريگ ھا ي روان با استفاده از لوخ و ني نيزار ھا يك نوع ديوار

گويند در مقابل جريان ريگ ھاي روان بوجود مي آورند كه عمل ) بكسر اول و سكون دوم (محل مردم به آن تنگ 

 و ی شود که اغلب از محsت مسکونی مدهي دبي ترتنيبا.بادشكن و در عين حال مانع حركت ريگ ھاي روان مي گردد

 .ھان کرده است  شن و ماسه پنري باد زا رمي قدیشھرھا



  
 

 

  ٥از  ٤ :تعداد صفحات
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 قلعه ستاني در اول ورود ما به سسدي نوی بوده مستاني باد در سی ھای خرابکارني که خود شاھد امکماھون

قبل از حرکت . شدي دھکده پنداشته مني بود که پناه گاه خوب ايی آباد و معمور بود و در عقب آن تپه یلي دھکده خکينو،

 تپه حمله برد و آن را محاصره کرد بعد نوبت به دھکده ني و ماسه براگي ری شب طوفانکي دھکده در ني ما از ایاردو
 . مجبور از آنجا کوج کردندی مبدل شد و اھالیگي قلعه نوبه تپه رگري و تا چند روز دديرس

 بود در ی استخر بزرگکي هي دني در جلو ا١٩٠٤ در قلعه کھنه رخ داد، تا جون عي وقاني چنني اگري دنمونه

 یً مبدل شده بود که اقs ارتفاع آن تا ده پا می تپه بزرگکي استخر بني در کمتر از مدت سه ماه ایعنيمان سال سپتامبر ھ

 کنده و ی ھا را طورني است که ھر چه در آنجا بوده با خود برده و فقط زمی نقاط بقدری باد در بعضی ھایخراب. ديرس

 گودال ھا نيًبعضا در ته ا.  را بخود گرفته استقي عمیکل گودال ھا خورده و شريي تغی آن بکلافهي ھم انباشته که قیرو

 آنھا را پر کرده اد بی برده اند ولی آب می زراعتی ھاني زمی برامي رسد که در قدی بمشاھده مزي نیمي قدیآثار نھرھا

 .است

 و ماسه مانده گي رريز را که مدتھا یخي تاریً بلکه بعضا آثار و بناھاستي تنھا مدفون ساختن نستاني باد سکار

ً قلعه نو از محل دھان غsمان است که اصs ی در حوالعي شھر وسکي ادعا کشف نيمثال زنده ا.  کشدیاست از گورم

 و دي متوجه آن گرد١٩٦٢ در سال ی رتوچسري  پروفاستي ره بیتالوي باستان شناس ااتيباد آن را ظاھر ساخت و بعد ھ

 . نسبت دادنداني آنرا بدوره ھخامنشیخيبه دست آوردن شواھد تار ھا و گي رهيپس از پاک کردن بق

 ی باد تپه ھانجايدر ا.  توان مشاھده کردی می بخوبستاني جنوب غرب سی باد را در در نواحني ای خراباثرات

پا از آن جھت  ستي بًباي شود تقری گفته منکهيا.  رسدی پا مستي از شن و ماسه با] آورده است که ارتفاع آنھا به بیاديز

 که دي نمایچنان م. کردنيي شود بطور قطع ارتفاع آنھا را تعی ونمند باد قرار دارري در مسزي تپه ھا ننياست که خود ا

 اري ھمه جا بسکهي شکسته ایاز سفالھا.  ھا ھموار و مسطح بوده و در آن زراعت  پر دامنه وجود داشته استني زمنيا
 وچه سکنه یتيجمع پر ی و چه شھرھایتي چه مدنی نواحني در امي قدیلي خیدر زمانھا حدس زد که تواني شود می مدهيد

 زي توانند دوره آنھا را تمی است که فقط اھل فن میمي قدیلي خی از نسل ھای سفالھا حاکنيا.  وجود داشته است یبا ثروت

ا نزديك گردد معلوم مي شود كه رنگ سياه آنھا اكثر اين تپه ھا از دور سياه بنظر مي آيند ولي ھمينكه انسان به آنھ. بدھند

 . سياه است كه تمام تپه را پوشانده اندشكستهاز جھت سفال ھاي 

 عقيده مكماھون اين سفالھاي شكسته سياه قديمترين نمونه ھاي ظروف سفالي است كه تا امروز كشف شده و به

نگ ھاي سياه سخت كوه آتشفشان با سنگ ھاي سياه ھمچنان قطعات س.يكي از آثار ظھور تمدن در ميان بشر اولي است 

 تپه ھا بسيار ديده مي شود تعجب در اين است اين در كوه ھاي نواحي غربي سيستان نوع آن بسيار است در کهيديگر 
كه چگونه اين سنگ ھا در ميان گل و ]ي اين جاھا پيدا مي شود وقتي آنھا را اين رو و آن رو بزنيم ديده مي شود كه 

ضي تراشيده شده و شكل مخصوص پيدا كرده اند كه سنگ ھاي عادي آن شكل و حالت را ندارند، مانند سرتير و نيزه بع

  ٦ .و كارد و تبركه بعضي از آنھا از سنگ سياه كوه آتشفشان ساخته شده و برخي از اين ھم بھتر تراش كرده شده اند

يك عده سوراخ ھا و گودالھاي كوچك و بزرگ ديده  نواحي جنوب غربي سيستان، در ميان دشت ھاي مرتفع در

بعضي از آنھا تا چھل ميل مربع و قريب . مثل اين است كه آنھا را با دست كنده باشند. مي شود كه خيلي ھم عجيب است

ست رابطه عده يي از اين ھا بوسيله شكاف ھاي ا.  دارندهدو صد پا يا زياد تر عمق دارند و برخي از زير زمين با ھم را

كه ھنگام سيل، آب در آنھا جاري شده استخرھاي بزرگ و وسيعي تشكيل داده است و برخي ديگر بكلي از ھم جدا و 
 .راھي بخارج ندارند

 در برابر اين سوال كه آيا اين ھا چگونه تشكيل شده اند؟ جواب سطحي البته اين است كه توسط آب و يا حال

تمام اين ھا جواب قانع كننده براي . ست و يا نظريات ديگري از اين قبيل زمين باعث ايجاد اين ھا شده افرورفتگي

بعد از غور و دقت زياد باين نتيجه : مكماھون گويد.پيدايش آنھا شده نمي تواند دليل بھتري بايست براي قبول آن پيدا كرد

ن را باين شكل عجيب در آورده است ممكن فقط باد زمي.  باد ايجاد شده اندبوسيلهكه اين ھا نيز ) البته با ترديد(رسيده ام 

است اظھار اين نظر باعث تعجب بشود ولي بايد بگويم آنچه من ديده ام كم و بيش آنھاي كه يك محور طويل دارند با 

ًكه قبs يكي دو تا از اين ) بايد چنين تعبير شود(مسير باد مطابق است و عده اي كه شكل بي قاعده دارند خيال مي كنم 
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 .ر کامل بما ارسال بداريد خود را بعد ازغوخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 ھا جداگانه درست شده بعدھا بھم اتصال پيدا كرده اند در حاليكه اين نظر را راجع باين گودال ھا در اينجا اظھار گودال

در ھر حال باد سيستان . مي دارم ،بايد بگويم كه فرو رفتن سطح زمين سيستان بطور كلي بستگي  باين موضوع ندارد

يستان نمايان است ولي انتظار مي رود بيانات فوق سبب شود تا ھر چه باشد اين است كه ھست و اثرات آن در سراسر س
 .مسايل بس مھمي درباب سيستان مورد توجه قرار بگيرد

ممكن است تصور شود آنچه من درباب سيستان گفته ام اين ايالت براي زندگاني مناسب :ديگوي ممكماھون

. ت دگر باره محل مناسبي براي زندگاني شودسيستان با دست بشر خيلي ھم ممكن اس. نيست، نه خير اينطور نيست

 بسزا خواھد داشت و جلو خرابي ثيرتوسعه كشت و زرع زحمت حشرات را از بين خواھد برد و در ھواي سيستان تا

 .طبيعت را كه امروزه در خرابي سيستان محشر مي كند خواھد گرفت 

وضع جغرافيايي . ين ممالك خواھد كرد فوق العاده زمين حتي امروز ھم اين ايالت را متمولترحاصلخيزي

سيستان از يك سو و منابع طبيعي آن از حيث غله و ھم از حيث مال و حشم از سوي ديگر سيستان را داراي اھميت 
 من با كمال تاسف متوجه ھستم كه اين خطابه من كوتاه است اما ايالت سيستان .نظامي، سياسي و اقتصادي ساخته است 

و مسايل آن يك موضوع بسيار بزرگ و مھم است، نمي توان در چنين خطابه مختصر از ھمه آنھا با اوضاع و احوال 

به عsوه در رشته ھاي ديگري ھم از قبيل نژاد شناسي، طبقات ا]رض، حيوان شناسي و گياه شناسي و . بحث كرد

اميدوارم اين ھا . ورده شده استنتيجه تمام اين ھا درست و صحيح روي كاغذ آ.  مطالعه شده استتمطالب ديگر به دق

  ٧. تمام براي عsقه مندان باين سرزمين مھم و قابل توجه دلچسب باشد

 چنگ به دامن  را واداشته تاسندهيکه نوبود یستاني ضرب المثل سکي مفھوم مستتردر افت،ي در با] شرح آنچه

 . کند ارائه شناختیستانيسمسائل دان  وبدرد بخور را به عsقمنارمھميومطالب بس ندزب اھل تخصص یپژوھش ھا

 انيپا

  

                                            
موضوع تقسيم آب ھيرمند و تعيين خط سرحدي بين ابران و افغانستان دو خطابه در انجمن (به مناسبت پايان كار حكميتش   ماكماھون - ٧

نان مسترتيت صاحب منصب نقشه ي و ھمچ مستر وارد متخصص آبيار:دافزو وردک ايراد ١٩٠٦دھم و يازدھم ماه مي جغرافيايي لندن بتاريخ 
بردار كه خود باستان شناس ھم است اط�عات خيلي مھمي درباب سيستان گرد آورده اند كه عنقريب ياد داشت ھاي شان جداگانه به چاپ 

ب ذيل در باب سيستان از مستر وارد كتابي ديده نشده كه درباب سيستان نوشته باشد ولي از مستر تيت كت: خواھد رسيد و اما محمود گويد
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