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 8تر 1 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghanئ  له موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درآنالین افغان جرمن 

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

               ۲۰۲۱/ ۱/ ۲۸                                     کاندید اکادمیسین سیستانی                         

 تاریخ سیستان مورد  ازمتن15تصحیحو توضیح

 معین تهران( قابل توجه انتشارات -)چاپ ملک الشعرا بهار

 

 

 ملک الشعراء بهارخراسانی

 

هق( را میتوان همسنگ یکی از سه  قدیمترین متن ۷۲۵ -۴۴۵تاریخ سیستان)تالیف درحدود

 های فارسی چون: تاریخ بلعمی،تاریخ گردیزی وتاریخ بیهقی به حساب آورد.

یح اوضاع از لحاظ محتوا ومضمون، در توض -این کتاب  که مؤلف یا مؤلفان آن معلوم نیست

اجتماعی واقتصادی وسیاسی وجغرافیائی سیستان و وادی هلمند)هیرمند( وفراه وهرات وقندهار وزابل 

وکابل وغزنی وهمچنان فتوحات اولیه مسلمین از راه سیستان بسوی کابل  و شرح جنگ ها 

لفای وپیروزیهای خوارج برهبری حمزه پسرآذرک سیستانی  در برابر استبداد حکمروایان عربی وخ

عباسی وسپس جنبش عیاران به رهبری یعقوب لیث صفاری ورسمی ساختن زبان دری بجای زبان 

عربی در دربار وقلمرو صفاریان واجراآت مستقالنه یعقوب لیث از دستورات بغداد،  سخت مفید 

 وممتع است.

خطبه  هجری یعنی سال غلبه ُطغرل سلجوقی وآغاز۴۴۵بخش اول کتاب که از ظهور اسالم تا سال 

صفحه متن را احتوا کرده است. این بخش  از نگاه کاربرد  ۳۷۲بنام او درسیستان را در برمیگیرد ، 

لغات وترکیبات واصطالحات کهن ادبی وتاریخی، بقول مصحح آن ملک الشعرا بهار،حتی از تاریخ 

دیم ترین کتب زین االخبارگردیزی هم کهن ترمعلوم میشود. از نظرانشاء ودستور،این بخش کتاب با ق

هق( و حدودالعالم) ۳۶۰ -۳۵۰فارسی که به نظر رسیده چون:تاریخ بلعمی در ترجمه تاریخ طبری)

لد، ازقلم  -هق( شباهت تمام میرساند.) مقدمه تاریخ سیستان، صفحات: ح،ط،ی،ال ۳۷۲

 پژوهشگردانشمند فقید  بهارخراسانی(

ملک الشعراء بهارخراسانی درتهران به خورشیدی به تصحیح وتحیشیه  ۱۳۱۴تاریخ سیستان درسال 

زیور طبع آراسته شده  وتا کنون چندین مرتبه  چاپ وتکثیرشده است ،مگراخیراً انتشارات معین 

درتهران به دوباره نویسی متن کتاب بوسیله کامپیوتر،پرداخته و با افزودن فهرست مطالب 

زوده شده ونسبت به چاپ های درآغازوتوضیح واژگان وترکیبات در آخر کتاب برصفحات آن اف
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دیگرمتن اصلی تغییرخورده است. اما شوربختانه  اشتباهات واغالط مهمی که در اسامی جغرافیائی 

کتاب وجود داشته وحل ناشده باقی مانده بود، همچنان برسرجایش باقی مانده وهیچگونه تصحیح 

 واصالحی در آنها صورت نگرفته است.

ده وپروده نیمروزو به عنوان یکی از عالقمندان این کتاب ، حین من بحیث یک فرد سیستانی وزا

مطالعه آن  به نکاتی برخورده ام که مصحح عالی مقام آن مرحوم بهارخراسانی به علت عدم آشنائی 

به جغرافیای محلی،از ضبط دقیق وصحیح آن عاجز بوده ودر برخی موارد خود نیزبدان اعتراف 

فیائی را به اشخاص آگاه ازخود محل حواله داده است.بنابرین کرده وصورت درست نامهای جغرا

توضیح چنین مواردی را برای عالقمندان وپژوهشگران افغانی وایرانی مفید وسودمند میدانم. شایان 

یادآوری میدانم تا به انتشارات معین در تهران خاطرنشان کنم تا درتصحیح این نکات در اصل متن 

 کتاب درچاپ های بعدی آنرا مدنظر بگیرند. ویا بصورت پیوست در آغاز

 اینست آن موارد:

بنام هالل یوسف « فضایل سیستان»متن تاریخ سیستان، درسطراول از مؤلف کتاب  ۲در ص  -1

همان صفحه نوشته است:" این  ۱اوقی نام برده شده ومرحوم بهار در توضیح پاورقی شماره 

که این شخص منسوب بدانجاست، جایی است بین شخص)هالل یوسف اوقی( معلوم نشد کیست.اوق 

آن را اوق نوشته « ادریسی»ضبط کرده ودرحاشیه به نقل از «اوقل»بست وغزنه واصطخری آن را 

، 49است،غیرازاین جایی دیده نشد، ودراین تاریخ مکرراین محل ذکرشده است. ]چاپ معین ص 

 ۳۸۵ر(یاد شده است. بهاردرصفحه با۲۷[ از این محل درتاریخ سیستان چاپ بهار)۲پاورق شمار

می نویسد که  اوق، درسیستان بلوکی ورودیست. در صفحات مختلف تاریخ سیستان (۵پاورقی )

هجری  برمحالت شمال هامون  ۴۸۰و ۴۷9"اوق" در حوادث دلخراش ترکان سلجوقی که درسالهای 

وهگه[ وغیره قالع آن سیستان در قلعه جوین وقلعه الش وقلعه  درق]درگ[ وقلعه برونج وقوقه]ک

تاریخ سیستان در جمله کارهای عمرانی ایکه  ۴۰۴ناحیه رخداده ، نام برده میشود. یکجا درصفحه 

» بدستور ملک نصیرالدین ملک نیمروز بعد از تهاجم مغول در سیستان صورت گرفته، میخوانیم که: 

تن  وعمارت فرمودن" معمور گردانیدن قلعه سفیددژ، کی معروف است بالش دراوق ، بدست گرف

از "والیت اوق" نام برده شده، که این خود نشانگر  اهمیت اوق است که قلعه  ۴۰۸وباز درصفحه 

 الش وقلعه جوین  متعلق به آن بوده اند. 

نه درسمت غرب بین  قلعه کاه درناحیه  شمال جوین" ناحیه یی بوده در سمت شمال زرنج  واوقپس "

 د.راه بست وغزنه. وبا "اوقل" متذکره اصطخری هیچ ربطی ندار

درجمله  خجستانمتن تاریخ سیستان،ضمن یادآوری از ُکـــَور ]والیات[ سیستان، از ۲۶درصفحه  -۲

والیات سیستان تذکر رفته است. درمحدوده جغرافیائی سیستان به این اسم جایی یا ناحیه یی نیست  و 

بدهللا ،روستایی بنام "خجستان" بوده است که ع«بادغیس»در گذشته هم نبوده است ، مگر در 

هجری برعمرو لیث صفاری بشورید و  ۲۶۳خجستانی از آنجا بود. و او همان کسی است که درسال 

ناحیه یی بوده در بادغیس، نه درسیستان. « خجستان»را برای خودقبضه نمود. بنابرین « نیشابور»

 ناحیه معروفی است و به« گلستان»واما در والیت فراه که بخش عمده سیستان بشمارمیرود 

خوانده است. «خجستان»نظرمیرسد که مرحوم بهار، درخواندن کلمه " گلستان" دچار اشتباه شده وآنرا

 بهترخواهد اگربجای کلمه  خجستان ]که روستایی در والیت بادغیس است[، درمتن تاریخ سیستان 
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 " نوشته وتصحیح شود.گلستان"
 

د که بایست تصحیح شود.آنجا که متن تاریخ سیستان، جمله یی ناقص دیده میشو ۱9۸درصفحه  -3

یعقوب لیث وعیاران سیستان برضد صالح بن نصر بستی باهم شور وصالح میکنند وسرانجام 

" چنانکه مالحظه میشود این حرب ما همی کنیم وشهر آنجاست و ما دین را تقویت میکنیم.میگویند:" 

 عبارت ناقص است ومعنی روشنی ندارد. 

نموده است. به نظر من، نه  حیتصح «نید»را به   «نیا» ری، ضم6شماره  یپاورق حیدرتوض بهار

ما بلکه قسمت دوم جمله" ،" ناقص است وشهر آنجاست میکن یحرب ما هم" یعنیتنها قسمت اول جمله 

که  گفته  میابیمتن در یاز جمالت بعدمنطق کالم را  دیناقص است .با زی" نمیکن یم تیرا تقو نید

بدو  ستانیدرهم[ از غارت بزرگان س ونیلیاو که باشد که تا کنون دوبار هزارهزاردرم] دوم :»شودیم

 (۱99) ص «واکنون باز غارت خواهد کرد. بُست را و  او را خود چه خطرباشد؟ دهیرس

 اری( برشهر و د یاو) صالح بست یول م،یجنگ یم ارانیکه: ما با دشمنان ع نستیعبارت فوق ا مقصود

احساس خطر  یندارد که ما از و یتیاو از ماست و اگرنه او وبست چندان اهم تی. تقونداحکم میرما 

 !میکن

وبجای اشاره به صالح است « آن»ضمیر که البته «نراستشهرآ»بگوئیم:«شهرآنجاست» یاگربجاپس 

 ،است صالح " اشاره بهی"وریکه ضم «ماوی را تقویت میکنیم»گفته شود:"،مرا تقویت می کنی نیدما"

گشته بود  یبرزرنج مستول ستانیس ارانیبه قوت عبستی تراست.  چه  صالح  کیبه صواب نزد

گونه  نیبد دی. پس جمله را بادیاخراج گرد زرنجاز  ستانیس ارانیوسرانجام هم به زور وقوت ع

صورت  نیدرا که " .میکنیم تیرا تقو یراست، وما وآن وشهر میکن یحرب ما همکرد :" حیتصح

 .گرددیآن روشن م یجمله کامل ومعن

 

متن تاریخ سیستان، در شعر محمدابن وصیف سکزی که در مدح یعقوب لیث ۲۱۰در صفحه  -4

 وفتوحات او گفته شده، این بیت هم دیده میشود:

 آمد زنبیل و لتی خور بلنگ بلـتـام

 لتره شدلشکر زنبیل وهبا گشت کنام

" شاید اسم محلی بوده لتامپاورقی شماره پنجم همان صفحه ابراز عقیده کرده که " بهاردر توضیح 

 است و"خور" هم شاید "خورد" باشد."لت" به معنی ضرب یاگرز است.

 ۸ -۷" است. زیرا دشت لکان در لکان"، " لتامبه نظر نگارنده این سطور، صورت درست ضبط " 

« لشکرگاه»ودرجوارشرقی شهرموجوده  « مینداورز»، برسر راه «قلعه بُست»کیلومتری شمال 

قراردارد.وبه گواهی کتب تاریخی، یعقوب لیث در همین دشت لکان با زنبیل شاه کابل، جنگیده  و او 

را « لتام » را کشته است وسپاه او را تارومارنموده و به بُست بازگشته است. اینکه مرحوم "بهار" 

 دس زده است.محلی در نزدیکی بست دانسته، درست ح

فرخی سیستانی، شاعر دربار سلطان محمود وسلطان مسعود، درقصیده ایکه به مناسبت سفرخود از 

سیستان به بُست ودیدار کاخ سلطان مسعودغزنوی درکرانه های هیرمند گفته است، از" دشت لکان" 

 یادکرده، گفته است:
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 اندرین اندیشه بودم کزکنارشهر بست

 شم ناگـهانبانگ آب هیرمند آمد بگو

 منظرعالی شــه بـــنــمود از باالی دژ

 دشت لکانکاخ سلطانی پدیدار آمد از

کاخ سلطان مسعودغزنوی درحاشیه دشت لکان که رودخانه هیرمند آنرا قطع کرده، واقع بوده 

 است.وامروز خرابه های حیرت آورآن گواه عظمت پارینه آن است.

" ضبط شده است، که بکان" بصورت " دشت دشت لکانمتن تاریخ سیستان، " ۳۰۸همچنان درصفحه 

 " میباشد.دشت لکانصورت درست ودقیق آن "

درمصرع اول شعر ابن وصیف سگزی که درآغاز نقل شد، کلمۀ "خور" همانا"خورد"است ودر 

" بخوانیم، یعنی وقتی زنبیل در دشت لتی خورد بلنگ صورتی  معنی مصرع تکمیل میگردد که آنرا"

وب لیث روبروشد، یعقوب چنان ضربتی به او زد که خودش نابود و لشکرش پراکنده لکان با یعق

وخانمانش به تاراج رفت. پس از این توضح مختصر باید بیت مذکور درمتن تاریخ سیستان بدینوگونه 

 تصحیح شود:

 بلنگ خوردآمد زنبیل ولتی  بلکان

 لتره شد لشکر زنبیل وهبا گشت کنام

"ضبط شده وموقعیت آن درحدود کوهتیز" یا "کوهژوغیره قلعه " ۲۰۸و ۲۰۷درصفحات  -5

قندهارسراغ داده شد که پناه گاه مهم برای یاغیان مخالف  سلطه  صفاریان بوده است. درتاریخ بیهقی" 

کوهتیز"  به حیث حاکم نشین زنبیل شاه ذکرشده واز سیاق عبارات تاریخ بیهقی معلوم میشود که این 

ر بوده است. در حدود العالم نیز نام این محل آمده ونزدیک قندهار سراغ داده محل در نزدیک قندها

" در ولسوالی پنجوائی ارغنداب، کوهکشده است. مقصود از ذکر این نام به هردوشکل همانا قلعه "

نزدیک قندهاراست که خیلی معمورو عمدتاً محل زندگی قبایل بارکزی ومحمدزائی می باشد. بنابرین 

 " تصحیح گردد.کوهکتاریخ بیهقی باید به "« کوهتیز»یخ  سیستان وتار«کوهژ»

هجری درعهد امارت امیرابوالفضل سیستانی، از شورشی  ۴۲9در وقایع سال  ۳۶۴درصفحه  -6

تحت رهبری احمدبن طاهر واسحاق کاژ در محله لشکر یادشده است.عبارت تاریخ سیستان چنین 

احمد بن طاهر واسحاق کاژین وشنکلیان  بسکر وبشهر اندر آمدروز آدینه،]پس[  »است: 

دوهزارمرد جمع بد وببریان آمدند بحرب امیرابوالفضل ]وامیر ابوالفضل[ از داشن برفت وعیاران 

وسرهنگان وشحنگان، وآنجا حرب کردند، وایشان راغلبه کردند و بسیاری از ساالران ایشان را 

« بسکر»دراین عبارت کلمات:  "ایشان را ندید.بگرفت. احمدطاهر واسحاق کاژین بگریختند که کس 

 توضیح اند.قابل «  بریان»و

به علت عدم " ضبط شده ومرحوم بهار آب بزیان" و"آب بریان( "۳۷9 -۳۸۷) درصفحات «بریان»

، دراصل بریان آگاهی ازاسامی جغرافیائی محل نتوانسته  صورت درست این رودخانه  راضبط کند.

" نام  شعبه یی از رود هیرمند است که تا اکنون به همین نام یاد میشود و  پریانزیرا که " است. پریان

در بخش سیستان کمی بعد تراز بند سیستان در جنوب زرنج از رودخانه هیرمند جدا وبسمت غرب 

ً ممکن است نام محلی هم به اسم پریان بوده باشد که این رودخانه از  ایرانی جریان می یابد. عالوتا
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باید درچاپ های  کنارآن میگذشته است و باری میدان نبرد شورشیان با امیر ابوالفضل بوده است.

 بعدی آنرا "آب پریان" یعنی رودخانه پریان خواند ونوشت.

 

بسکر، بسکو،لشکر،سرلشکر،درتاریخ سیستان به هرچهارشکل آمده است باید توجه داشت که -۷

اسالمی مانند شهرهای کنونی یک حصه جداگانه دور از شهر برای درشهرهای بزرگ اوایل عهد 

سکونت لشکریان واهل اداره معین میشد واین مقر عسکری را"لشکر" یا"لشکرگاه" و بزبان 

عربی"العسکر" میگفتند، چنانکه عسکرمصر، وعسکرمکرم، وعسکر رمله وعسکر نیشاپورنزد 

ن یاقوت(  در بیرون شهر زرنج نیزیک چنین مکانی جغرافیادانان عرب مشهوراند. )رک: معجم البلدا

 بنام "لشکر" موجود بود. 

نام این محل درتاریخ سیستان  به استثنای یک باراغلب بصورت "بسکر" و"بسکو"ضبط شده  است. 

هجری که سیستان توسط سپاه سامانی فتح گردید وامیرسامانی ، سیستان را به  ۲99در وقایع سال 

ن اسحاق سامانی داد و او وارد زرنج شد، لشکریان خود را هم به داخل شهر پسرعم خود منصور ب

درمنازل وسراهای مردم جابجا کرد وسپس به حصول  مالیات گزاف از مردم پرداخت. یکی از رجال 

آگاه وزبان آورسیستان بنام محمد بن هرمز)معروف به مولی سندلی( به نمایندگی از مردم شهر به 

به سیستان رسم نیست که مال بزیادت خواهند :»ران سامانی رفت واظهارداشت دادخواهی نزد حکم

ولشکری به لشکرجای باشد که مردمان را زنان ودختران باشد. مردم بیگانه به منزل وسرای 

چون حکمران سامانی این سخن نماینده مردم را نشنید، وی با سرهنگان « آزادمردان واجب نکند.

داخت وپنج روز بعدمردم برضد حاکم سامانی بشورش برخاستند و دست  عیاران شهر به مشورت پر

به قتل سپاه سامانی زدند واکثر را یا از دم تیغ کشیدند ویا مجبور به فرارنمودند وخود حکمران به 

خانه گبری )زرتشتی( پنهان شد مگردستگیر وزندانی گردید و یکی از بقایای خاندان صفاری  راکه 

مثال فوق (۲9۸ -۲9۶د بنام ابوحفص عمرو، برخود پادشاه کردند. )تاریخ سیستان،کودکی ده ساله بو

 کافی است تا هرجائیکه دراین کتاب "بسکر" یا "سرلشکر"ضبط شده باشد، به "لشکر" اصالح گردد.

رباغ میمون واو اندرخنب رسوالن پیش امیراجل ابوالفضل رفتند اندعبارت " ۳۷9درصفحه  -8

" درعبارت فوق "ُخنب کرکین" باید"ُجنب کرکین") یعنی پهلوی پنجره نشسته بود( کرکین نشسته بود.

 باشد.

 

، آنجا که حسین سرلشکر سامانی از سبکتگین برای فتح شهر زرنج برضد ۳۳9درصفحه  -9

سبکتگین به مدد سپاه سامانی، از راه بست، بسوی سیستان می آید ، در امیرخلف کمک میخواهد و

محلی بنام "خان" می رسد، ولی در اثرفرستادن مبلغی دیناراز جانب امیرخلف واپس برمیگردد، 

همان صفحه مینویسد:" درحدود سیستان تا  ۳مرحوم بهار درتوضیح کلمه "خان"درپاورقی شماره 

نیست، لیکن در آن حدود اسم خاش یا خابسار وخاست وخاسان بوده  بست وغزنه به این نام جایی

ومحل دیگری بنام کرامخان در راه کرمان ضبط شده است ونیز بین راه ها رباط زیادی بود. ورباط 

" یکی از آنها باشد. این حدس بهاردرست است که رباط خانرا"خان" هم میگفته اند وممکن است این "

د . در هلمند سفلی ، بین رودبار وگرمسیر محل معروفی است بنام "خان نشین" را "خان" هم میگفته ان
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" از مربوطات والیت هلمند شناخته میشود و خرابه خان نشینکه امروز به عنوان حکومت محلی "

 های  یک قلعه تاریخی هم در آنجا موجود است.

 

بازخریدن درق بصد هزار " را دراین عبارت:"َدرقمتن تاریخ، بهاراِعراب کلمه "۳۸۶درصفحه  -10

ناحیتی است در سیستان، » ته است:همان صفحه، درحالی که گف۱" نگذاشته ودرحاشیه شماره درم

") به فتح اول درگباید گفت که این نام امروز هم در محل زنده است و بشکل "«اعراب آن معلوم نشد.

 وسکون دوم وسوم( تلفظ میشود وروستای معروفی در مربوطات ولسوالی جوبن است.

 

امیر معن در والیت درحالی که مقبره ،زدفن  امیرمعن دربست یا دشده استا ۱۴۷درصفحه -11

 واقع  ومحل ارادت زوارآنجا است.« امیران صاحب»نیمروز دردشت معروف به 

.چون مردی مصرف ومستبد بود سیستان  بود هجری  حاکم  ۱۵۲-۱۵۱در سالهای شیبانی امیرمعن 

مردم    درنامه ای  از او به خلیفه شکایت کردند ولی آن نامه بجای خلیفه  بدست او رسید وامرکرد تا 

مالی » ن را گردن زنند. برخی از محکومین با دادن رشوت  خویشتن را باز خریدند ومعنهمه شاکیا

فرستاد که  ]؟[عظیم از ایشان بستد و چهل مرد را گرفت از آن خوارج و بند بر نهاد و به بست

تاریخ ....«  ) بنا کنندوفرمود برایشان درکارکردن شتاب کنید سرایآنجا وتا مرا کارشان فرمایند

باالخره به امیر معن اطالع دادند که کاخ وسرای ومسجد (۱6۳ ص،چاپ معین،۱44 سیستان، ص

ر معن اتمام یافته است. امیرمعن   برای دیدن ساختمان ها رفت . بیگاریان که منتظر چنین روزی امی

بودند، برسم عادت هر یک پشتاره نی بر پشت گرفتند و بسوی کاخ روان شدند. محافظان معن مانع 

ز ماهمی ما آن کاخ خویش تمام کردیم ]اما تو[ عطاء امیر ا» شدند. بیگاریان فریاد برآوردند که: 

امیرمعن که از ایوان کاخ جریان را مشاهده میکرد، گفت بگذارید بیایند. بیگاریان همینکه « دورکنی!

در چند قدمی امیر معن رسیدند، ناگهان هر یک حربه اکه درمیان پشتاره پنهان کرده بودند، بدر 

 ۱۵۲الحجه  ذی ۲۲در آوردند و بطور دسته جمعی بر اوحمله بردند. واورا شکم دریدند. این واقعه 

تاریخ سیستان « ] معن را در بست]؟[ بخاک سپردند.»هجری روی داد و بقول مولف تاریخ سیستان 

 [۱۴۷،ص 

 توضیحی درباره  کلمات بست و دشت :

این نکته ضروری است تا بگوئیم: مؤلف تاریخ سیستان که خودش از اهل سیستان بوده فکرنکنم در 

امیر معن دچار اشتباه شده و محل آن را در "بست" سراغ داده باشد.  بارۀ موقعیت قصر ومحل دفن

" بوده بست" در رسم الخط کاتب طوری نوشته شده که شبیه کلمه "دشتظن قوی آنست که کلمه "

است و مصحح تاریخ سیستان آنرا اشتباه خوانده است. مرحوم بهار درچند جای دیگر ازتاریخ سیستان 

ار اشتباه شده و خود اشاره نموده است که دربارۀ درستی نامهای جغرافیائی درخواندن برخی نامها دچ

" را لکان"را بصورت"خجستان" و کلمه "گلستانباید به اشخاص محلی رجوع شود .ازجمله کلمه "

" را بصورت " بزیان"  وغیره ضبط کرده اند.دراینجا نیز کلمه "دشت" را پریانبشکل "لتام" وکلمه " 

ه یک نام معروف تاریخی است، ثبت کرده اند.درحالی که امروز در گرد و نواح ک« بست»بگونه 

بست هیچ محل واثر تاریخی به امیر معن شیبانی منسوب نیست و نه هم از مقبرۀ او در بست سراغی 

« دشت امیران صاحب»هست، ولی در نیمروز، درمیان دشت صاف وهمواري که عوام الناس آنرا 
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های کاخ و باغ ومسجد امیر معن  است، خرابه« دشت امیر معن» ت آن می گویند و صورت درس

« امیر معن» معلوم و مشهور است و در یک کیلومتری شرق این کاخ مقبره و مسجدی منسوب به 

« بست»موجود است که محل ارادت و اخالص مردم نیمروز و نقاط مجاور میباشد. بنابرین باید کلمه 

 " تصحیح کرد. دشت یخ سیستان را به "تار ۲۴۷و ۱۴۶متذکره صفحات 

 

مرحوم بهار،لقب حامد بن عمرو را به اشکال مختلفی   ۲۰۲و ۱9۷و ۱96و ۱94در صفحات  -1۲

ان ̃ ضبط کرده، ولی نسبت به صحت« سرناوک»و«  سرباتک»و« سربابک»و«سربایک» چون: 

نی سری که شبیه " را بمعسرناوکمشکوک بوده است. دکتر پاریزی در کتاب یعقوب لیث خود "

ناودان بوده باشد، حدس زده است. بوسورت نیز در تاریخ سیستان خود برین کلمه مکث نموده مگر 

" است سربادکانرا نتوانسته دریابد. این قلم به این باور است که شکل درست این لقب "̃ صورت دقیق

دوست وعهد خود به باد یعنی کسي که سر خود را در راه « سربادک»، زیرا در لهجه مردم سیستان 

خواند و نوشت، نه سرناوک وحتی سرباتک در لهجۀ « سربادک»بدهد، میباشد. این کلمه را باید 

 سیستانی به معنی سربادک است نه یاچیزدیگری.

 

از  یکیبن رقاد،  نیحض امی( در ارتباط به ق۳9۱، ۳۸۷، ۳۷5، ۱56، ۱4۰درصفحات) -۱۳

به ارتباط خروج حمزه بن آذرک  گریوبارد شودیبرده م" رون وجول"نام  ستانیسرکردگان خوارج س

 ستانیدرس یکه محل مهم دیا یگربرمیدومورد وموارد د نی.ازاشودیازرون وجول نام برده م یستانیس

راه زرنج و فراه قرارداشت  وخوارج در آنجا   انهیدرم نیجو رایبوده است، ز نیجو رمربوطاتد

 سکونت داشتند. شتریب

ام  دهیصحبت کرده وپرس نیاز  اهل جو یادینام با اشخاص ز نیا   شکل درست افتیدر یمن برا

تحت  یبنام داوودعرفان مقالت یجوان راً یسراغ ندادند، مگراخ نیرا درجو یینام جا نیبه ا یکس یول

را در قلعه « رون وجول»نوشته ومحل  «رفع یک اشتباه، شورش حمزه بن آذرک سیستان»عنوان 

 خیداودعرفان تار .شناخته میشود« روم وُجرگ»بنامدرمیان مردم  که دهدیسراغ م  یکاه درروستائ

 گیر کیرون وجول درنزد تی( ازموقعنیچاپ مع 59فحه)صرا بگواهی میگیرد که در  ستانیس

روم »کلمه  نیگفت "رون" هم توانیم نیبنابر. دهدیخبرمدر قلعه کاه  دیامام ز گیروان مشهور به ر

روم » هب« رون وجول»پس بهتراست درچاپ های بعدی است.« ُجرگ»همان  زیاست و"جول" ن« 

 اصالح شود.واقع قلعه کاه « وُجرگ

 

فراه وهرات واقع  نی" که بهندقانان ۀسردر بنام" یاز محل( ۳۶9و۲۰۷، ۲۸درصفحات) -14

فراه ای ستانیدر س ییامروزبنام "سردره هندقانان" جادر بارۀ این محل بایدگفت که است.  ادشدهیبوده،

محصولش  نیفراه موجود است که مهمتر تیدر وال یولسوال کی"  اناردرهوجود ندارد، مگر بنام"

ودرشمال غرب فراه   نامندی " ماناردرهمناسبت هم آنرا " نیاست وبه هم نارا ۀخوش مز وهیهمان م

 راکهی، ز دونوشتانخو" اناردره" توانی" را مسردره "قسمت اول این نام یعنی  نیدارد. بنابر تیموقع

 آنرا به اشکال مختلف نوشت وخواند. توانیم یوفارس یدر رسم الخط عرب
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" در محل "انادره" موجوده بوده سردرهو نیز ازاین عبارت تاریخ سیستان هم برمی آید که موقعیت "

است. چنانکه مؤلف تاریخ سیستان میگوید:"وامیربانصر بخراسان]آمد[ وخاتون را بزنی کرد ویکچند 

ببود. زانجا بازگشت، طغرل حاجب مودودجاسوس بروی بداشت از بست با دوهزارسوار جریده 

 ( ۳۶9" بگرفت.")ص دره هندقانانتاختن آورد واو را به "

 

 به نظرمن یکجا ذکرشده است.« سردره»با نام " هندقانان"کلمه  (۳69و ۲۰۷، ۲۸درصفحات) -۱5

" سردره" بشکل " اناردره"است وهمان گونه که کلمه"افغانان" شکل تصحیف شده  کلمه"هند قانان"

ضبط شده، میتوانم بگویم که ( ۲۶مه "گلستان" بشکل"خجستان")ص در تاریخ سیستان ضبط شده ،وکل

 ندارد. روشنی معنا ومفهومی) هندقانان( ضبط شده است که " نیزدراینجا بصورت افغانانکلمه "

" بدست می آید که هم اناردره افغانانهرگاه این گمانم را قرین به یقین بسازم، ازترکیب هردو  کلمه"

مفهوم میشود. چنانکه درشهرکابل ، به محلی خاص " ده افغانان" گفته درست است  وهم با

" نیز از همین انادرۀ افغانانبوده است.پس "وقلعه هندوان،میشود،ودربلخ جاهای بنام "ده عربها" 

 ونشانگراین مطلب است تا قبل ازاین تذکر تاریخ، افغانان درسیستان سکونت نداشته اند. مقوله است.

افغانان قبیله یوسفزائی میشمارند،وتا هنوزهم  بزرگان آنان به اکثرمردم اناردره خود را از         

زبان پشتوسخن میگویند مگر اکثریت شان به لهجه شبیه لهجه هراتیان صحبت میکنند.مردم اناردره 

چون در درۀ کوهستانی وسرد تراز سایر نواحی فراه زندگی میکنند، از لحاظ رنگ پوست وچهره و 

دگان فراه ونیمروزوسیستان فرق دارند. اینها دارای جلد روشن ولطیف لهجه گفتارخود از سایرباشن

وچهره جذاب و بینی های بلند وچشمان سیاه ونافذ میباشند واز لحاظ هوش وذکاوت خود خیلی هوشیار 

و زرنگ استند. ایشان از کودکی عالقه مفرطی به کاروشغل تجارت دارند . درانار دره کسی 

نجا باسواد اند. میتوان گفت نبض تجارت در والیات فراه و نیمروز و فقیروگدانیست وزن ومرد آ

هرات  در دست مردم اناردره  است. این مردم  دارای تحرک خستگی ناپذیر کاروتفکر اقتصادی 

استند وخود را درچارچوب  چنان نظم ودسپلینی قرارداده اند که گدا وفقیر وبیسواد درمیان آنها وجود 
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