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 رم عثمانتقریظ کاندید اکادمیسین دکتور اک

 

شناخت سیستان نه تنها از لحاظ موقعیت مهم جغرافیایی اش که آنرا 

روی یکی از شاهراه بزرگ ارتباطی شرق و غرب قرار داده و امروز سه 

و پاکستان( را در یک نقطه با هم پیوند می زند، کشور )افغانستان، ایران 

حایز اهمیت است. بلکه از لحاظ تاریخی و اشکال تمدن های مختلفی که در 

آن یکی بعد دیگری جاگزین شده و نیز از این جهت که محور حماسه های 

کهن ملی شماره می گردد برای درک و فهم و نگارش تاریخ افغانستان و حتی 

 ل اهمیت را دارا است.آسیای مرکزی کما

حوزه سیستان همچنان که در دوره های قبل از اسالم از لحاظ اقتصادی 

و اجتماعی توانمند و پر آوازه بوده، در دوره اسالمی نیز یکی از نقاط معمور 

 و زرخیز کشور و کانون پر جوشش جنبش های رهایی بخش بوده است.

، با داشتن این منطقه از لحاظ خاک حاصلخیزخود و وفرت آب

رودخانه های خروشان و متعددی چون هیرمند، ارغنداب، فراه رود، هاروت 

رود و خاشرود و غیره در گذشته دارای اقتصاد زراعتی پیشرفته و نیروی 

بشری قابل مالحظه بوده و بقایای شهر ها، قلعه ها و برج های از هم فرو 

 پاشیده فراوان در پهنای آن، گواه زنده این مدعاست.

زرخیزی و سرسبزی ناحیه سیستان در طول تاریخ تا حدی هم شهرت 

حاصل کرده که آنرا، دره نیل، مصرثانی، گدام آسیا، بصره خزاسان و 

سرزمین توانگران بنامند. ولي متاسفانه مثل اینكه این ثروت و دارایي بالي 

جانش باشد، همواره و سایل بدبختي و نیستي اش را فراهم آورده، مورد 

اوز و تهاجم و غارتگري فاتحان و كشور گشایان جهان قرارش داده است تج

 ببعد(. 208)سیستان ، سرزمین ماسه ها وحماسه ها ص 

بگواهي تاریخ از اوایل قرن سیزدهم میالدي به بعد قبایل و طوایف 

 بدوي یكي بعد دیگري بر آن سرزمین هجوم آورده غارتش كرده اند: 
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در افشار و دیگران بر سیستان تاختند و چنگیز خان، تیمور لنگ، نا

آنجا را غارت كردند. سكنه را در فقر و فالك باقي گذاشتند و هر چه آنها 

 داشتند این یغما گران بردند.

و اما چرا سیستان كه روزگاري انبار غله آسیا و گهواره یكي از 

ه قدیمترین فرهنگ هاي خاور زمین بوده چنین در ماسه ها و ریگ ها فروخت

خفته است و از شهر هاي زرنج، سوخته، رام شهرستان، طاق و تراكو و 

پیشاو ران و بست و غیره جزتلي از خاك و خاكستر و ویرانه هاي رقت 

 انگیز چیزي باقي نمانده است ؟

چرا درین ساخت، تمدن بطور منظم در توالي و تطور اعصار ادامه 

فتورو انحطاط و انهدام به  نیافته و هر چند گاه یكبار انقطاع ها و فواصل

ظهور رسیده ؟ چرا كندي و ناپیوستگي سیرت تاریخ آسیا، خاصه سیستان 

 باشد؟ مي

اینها سواالتي هستند كه تاریخ سیستان براي باستانشناس و مورخ پاسخ 

 میگوید.

سیستان مدل و الگوي تمام عیار، براي بازنمایي نهادها و خصایص جوامع 

شتهاي سوزان )كویر، لوت و دشت ماركو و غیره ( آسیایي است.نواري از د

قطعات سبز را احاطه كرده و آبادي ها جزیره وار در فواصل مختلفي از هم 

افتاده اند. نظام آبیاري مصنوعي تنها راه ادامۀ حیات در دامن این دشت ها 

است و براي اجرا و بقاي چنین نظمي همواره ضابط هاي خشن و سختي بر 

تاسیس دولت هاي منضبط و متمركز را ایجاب مي كرده است.  قرار بوده كه

از همین جا بر صدر حكومتهاي محلي زمینداران همیشه سالطین مستبدي بر 

مسند نشسته اند و با اعمال جبر فیزیكي و غارت مازاد محصول واكراه 

معنوي برزگران و دیگر اقشار فرودست را به حفر قنات ها، احداث سدها، 

 یها گمارده اند كه با وصف اعمال ظلم ضروري مي نموده اند.نهرها و جو

بنا برین در طول تاریخ بر سر سیستان دایم الوقت نزاع و كشاكش بین 

حكومتهاي محلي و حكومت هاي متمركز جاري بوده است و در سطح 

مناسبات سیاسي این عامل مهمترین سبب فترت و ناپایداري نظم مسلط 

 اجتماعي بوده است.
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این گذشته هر چند دگرگوني هاي تمام جوامع عمدتاً زا ده ساخت یا از 

وضع داخلي آنهاست ولي هر جامعه در موازات تاثیر پذیري از عوامل 

داخلي، از عوامل بیروني نظیر هجوم ها، مهاجرتها و روابط تجارتي نیز 

اجتماعي  -متاثر مي گردد كه بي تردید براي تبیین تحوالت اوضاع سیاسي 

 تان نیز این شبكه عوامل و اسباب خارجي نیز دخیل بوده اند. سیس

ازین خاطر روشنگري درنگ دیرنده تاریخ كشور ما از جمله تاریخ 

سیستان تركنازي هاي اقوام بدوي و یغماگر، اركان زندگي مردم را لرزانده 

است و ناحیه هاي بارخیز تمدن را صرف نظر از تهدید بیابانهاي فراخ دامن 

انهاي ریگهاي سیار، این اقوام  مهاجم و یغماگر نظیر چنگیزیان و و طوف

تیموریان و غیره دستخوش ركود و گاهي جمود كرده است از اینرو این 

وضع به قولي در زندگي تمدن هاي یورش دیده و تاراج شده سخت مؤثر 

افتاده و زماني به توقف و گاهي به سیر نزولي و قهقرایي انجامیده است. بر 

ین بنا علت عمده عدم انطباق فرهنگ مادي و غیر مادي مردم سیستان در هم

همین نكته نهفته است و تالیف حاضر نویسنده محترم چون آئینه یي تمام آن 

بالیا و آفات تاریخي را از خود بازتاب مي دهد و گواه حقایقي نظیر سیر 

ارت و قهقرایي، نا استواري اشراف زمیندار، پس افتاده گي صنعت و تج

 سرانجام آشفتگي و بحران مستدام و متوالي میباشد.

كتاب  بر مي آید كه خرابي عمده سیستان بدست امیر  این از مطالعه

میالدي صورت گرفته است. تیمور پس از آنكه در سیستان  1383تیمور در 

لنگ و از آنجا فراري شد با خود عهد كرد كه در مراجعت تمام سكنه سیستان 

 خواهد نمود. را قتل عام

تیمور در مراجعت به سیستان از منتهاي خشونت كار گرفت. مردم را 

 قتل عام و تمام تاسیسات عمومي و شبكه هاي آبیاري را خراب و ویران كرد.

جنایت عظیم تیمور در سیستان، خراب ساختن و به آب دادن بندهاي 

روي آبادي  آب و از جمله بند معروف رستم است كه بعد از آن دیگر سیستان

را ندید و خراب و خراب تر شد. زمین ها خشكید و مشتي ساكنین آن دیار 

خود را ترك گفتند و لختي زمین، غیر قابل سكني گردید كه مایه تأسف و تأثر 

 آدمي مي گردد. 
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به  جلد(4)«سیستان، سرزمین ماسه ها وحماسه ها» بدینگونه كتاب 

به خواننده نیرو مي بخشد تا با زوایاي تاریخ كشور روشني مي اندازد و 

از اوضاع و  و مطالعه فصل هاي مختلف آن از فراز و نشیب تمدن آن سامان

احوال اجتماعي و اقتصادي آنجا و از نقش تاریخي آن در پروسه روابط 

 تجارتي، فرهنگي و نظامي با نقاط مجاور آن، اطالع و آگاهي حاصل كند.

ت مهم و مطالب مفید كتاب را بر متأسفانه نمیشود در اینجا همه نكا

ه زیرا درینصورت سخن ب ،شمرد و مكثي بر مزایا و ارزشمندي آنها نمود

درازا مي كشد كه در اینجا خواست ما نیست و این كار را مي گذاریم به زمان 

دیگري اما بطور كلي مي توان از دو نگاه بر این اثر نظر انداخت یكي از 

 محتوا و مضمون :لحاظ شكل و دیگري از لحاظ 

ثمره « سیستان سرزمین ماسه ها وحماسه ها»از لحاظ شكل كتاب  -1

و نتیجه مطالعات و پژوهش هاي ممتد مؤلف در طول كم از كم بیست سال و 

مختلف است كه از تلفیق و تألیف آن گرد معتبرمنبع  200بهره گیري بیش از 

اثر موجود را بوجود  آوردها بر طبق میتودهاي علمي و پذیرفته شده تحقیق،

 آورده است.

موضوعات كتاب بسیار دلچسب و طبقه بندي و تصنیف آن از تسلسل 

 منطقي بهره مند است و به شیوه عالي و ادبیات گیرا نگارش یافته است.

بطور كلي كتاب مبتني بر سه بخش عمده است : بخش اول حاوي 

بخش دوم حاوی . رودخانه ها ودریاچه های سیستان استجغرافیاي طبیعي، 

معرفی همه جانبۀ آثار باستانی در سیستان با عکس ها جغرافیاي تاریخي و

بخش سوم در موردجغرافیاي  وتصاویر جالبی از ابنیۀ مخروبه آنجااست.

اقتصادي منطقه به نگارش یافته است. دربخش اول عالوه بر معرفي منابع 

تاریخی این  ، ازنامهای مختلف سیستان وتطورعمده سیستان شناختي

نقشه هاي رهنمودي و عكس هاي جالب از  نامهاصحبت شده است.کتاب با

مي باشد كه خواننده را ذهناً با آنچه  همراه بناها و یادگارهاي تاریخي منطقه

مي خواند بیشتر آشنا میسازد. مي توان گفت كه تهیه این نقشه ها و عكس هاي 

ب دو چندان افزوده و حوصله مرغوب از نقاط تاریخي سیستان بر اهمیت كتا

مندي و عالقه مفرط مؤلف و را در بازتاب چهره واقعي سیستان قرون 
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. مآخذ و منابع كتاب در آخر آن با در نظر داشت اصول دهد مينشان وسطي 

 الفبا و پانویس ها بر ارزش كتاب افزوده است.

« سیستان ، سرزمین ماسه ها وحماسه ها»از لحاظ محتوا كتاب  -2

تمل بر موضوعات و مسایلي است كه فهم آن براي همه دانشمندان و مش

 كشور ما ضروري تلقي مي شود.وجغرافیای تاریخی  عالقمندان تاریخ 

آشنایي و معرفت به سرزمیني كه محور داستانهاي كهن حماسي و 

میدان مبارزه رستم و اسفندیار و سهراب و گرد آفرید و دیگر قهرمانان و 

 كشور است. دالوران نامور

آشنایي با سرزمیني كه روزگاري در نزد خلفاي عباسي از مصر 

برتري داشت چنانكه هارون الرشید روزي لیث بن ترسل را خواند و گفت : 

اینك ترا به مصر مي فرستم اگر كارها بر آنجمله كني كه من فرمایم بعد ترا »

 « اب کت13)فصل « .به سیستان خواهم فرستاد تا كار تو باال گیرد

آشنایي با سرزمیني كه همواره آسمانش صاف و آفتابش درخشان است 

و فقط دو موسم دارد: زمستان و تابستان و بر اثر تضاد این دو موسم گاهي 

مردم از لهیب گرما در تب و تاب اند و زماني از برودت سرما در رنج و 

 عذاب.

بازي مي كند آشنایي با سرزمیني كه باد لجام گسیخته با سرنوشت مردم 

هاي روان، مزارع، دهكده ها،  هاي سیار و ماسه و با حركت مداوم ریگ

شهرها، نهرها و شبكه هاي آبیاري را مي بلعد و دار و ندار مردم را به 

 نیستي و نابودي مي كشاند.

و باالخره آشنایي با سرزمیني كه كهن ترین تمدن ها را در آغوش خود 

هزار میل مربع زمین را  120رگ  آبها پرورده است و هشت رودخانه بز

میل مربعي آن خالي مي كند و از لحاظ حاصلخیزي به  7000روي جلگه 

دره نیل شبیه است و با مختصر سعي و توجه مصرثاني خواهد گشت.)فصل 

 (. دوم

و در یك جمله آشنایي با سرزمیني كه در دو صد سال نخستین عهد 

نبش هاي ضد استبداد عربي بر اسالمي، كانون پر جوشش نهضت ها و ج

هبري گروه هاي مبارز خوارج و عیاران بود و سرانجام سبب استقالل ملي 

سرزمین هاي ایران و افغانستان از زیر سلطه عرب گردید  نه تنها مفید است 
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بلكه الزمي و ضروري هم هست. و مطالعه كتاب سیستان ، سرزمین ماسه ها 

را بر آورده میسازد.  و اگر از این ها كه  وحماسه ها این نیاز و این ضرورت

 گفته آمدیم بگذریم.

« استنتاج كلي از جغرافیاي تاریخي سیستان »دهم زیر نام هفدر فصل 

بحث جالب و مهمي توجه آدمي را بخود جلب مي كند و آن تحلیل طبقاتي 

سیماي اجتماعي شهر در آثار جغرافیه نگاران كالسیك اسالمي است كه تا 

انشمندان ما كمتر به چنین موضوعي توجه كرده اند و یا هرگز تماس كنون د

 نگرفته اند.

اطالعات مفید و سودمندي «  اقتصاد زراعتي سیستان »زیر نام 

درباره سیستم آبیاري در سیستان قرون وسطي و نحوه بهره برداري از آب 

فیودالي  رودخانه ها بدست داده میشود و نیز از اشكال گونه گون ابزار تولید

و اصطالحات كشاورزي در منطقه سخن زده مي شود كه سخت مفید و ممتع 

 است.

مختصر نگرشي بر پروژه هاي اقتصادي وادي اخیرکتاب در فصل 

هیرمند انجام یافته است كه با همه فشرده گي رهنماي جالبي از كار و پیكار 

 مردم ما براي رسیدن به زندگي مرفه تر و سعادت مند تر است.

به سلسله « سیستان ، سرزمین ماسه ها وحماسه ها»خالصه كتاب 

تحقیقات سیستان شناسي دومین اثر ذیقیمت تحقیقي دوست دانشمندم كاندید 

اكادمیسین محمد اعظم سیستاني است كه بدون تردید براي عالقمندان و 

 دوستداران تاریخ محلي مناطق جنوب غرب كشورما خیلي مفید و ممتع است.

در « سیستان قبل از اسالم »جلد این سلسله تحقیقات زیر نام اولین 

از جانب انستیتوت تاریخ مركز علوم اجتماعي اكادمي علوم افغانستان  1364

طبع و نشر شد. منكه با تحقیقات سیستان شناختي مؤلف از سالها قبل به این 

كنم و  سو آشنا هستم مطالعه این اثر را براي همه دوستداران كتاب توصیه مي

چاپ دومین جلد از تحقیقات علمي پیرامون سیستان را به مولف آن تبریك 

گفته و چشم انتظار چاپ هر چه زودتر بخش هاي بعدي این سلسله تحقیقات 

 مي باشم.

 كاندید اكادمسین دكتور اكرم عثمان

 شمسي 2/7/1365كابل 
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 مقدمه مؤلف 
 

شناسی ، جغرافیای  وباستان  یکی از دلچسپ ترین مباحث جغرافیائی

تاریخی است. تمام باشندگان یک ناحیه یا یک شهریا یک ایالت وقتی چشم 

شان به یک بنای تاریخی، یا یک قلعۀ مخروبه، یا یک ویرانۀ کهن تاریخی 

در گرد ونواح شان می افتد،عالقه دارند تا بدانند که آن شهرویرانه، یا آن قلعۀ 

مدتی مردم در آن بسر می برده اند؟  از مخروبه در چه زمانی آباد شده، چه 

چه امکانات رفاهی  برخوردار بوده و دوران شکوه خود را درچه عصر 

وزمانی میگذرانده و کدامیک از مشاهیر سیاسی وعلمی وهنری دراین شهر 

یا این مکان زندگی داشته اند؟ به دستور یا امرکدام شاه یا کدام امپراتوراعمار 

هد چه کسی  مورد هجوم وغارت قرارگرفته و مردم شده ودر چه تاریخ وع

آن با چه مصایبی روبرو شده اند وسرانجام چه چیزی باعث انهدام یا ترک آن 

شهر ویا قلعه شده است؟ مصالح ومواد ساختمانی آن از سنگ است یا آجر ویا 

از خشت خام،سبک معماری آن بیانگر چه ویژه گیها ودورانی است؟ 

آن چی بوده وبا هنر کدام دوره ها سرمیزند ؟  خصوصیات هنرمعماری

 وغیره وغیره.

خالصه تمان آثار باستانی که در کشورهای مختلف جهان امروز مورد  

توجه ومواظبت دولتها قرارگرفته وادارات خاصی برای نگهداشت آنها به 

میان آمده وموظف می باشند تا در حفاظتش سعی کنند وجهان گردان را از 

جهان بسوی آبدات تاریخی خود جلب کنند، همانا آثار وآبدات اقصی نقاط 

تاریخی ازمنۀ گذشته اند که جغرافیای تاریخی بدانها می پردازد و بعد از 

 تعریف دقیق ودرست آنها جهان گردان را بسوی تماشای آن آثار فرا میخواند.

مروز در سر اسر اروستاها كه  قلعه ها و خرابه هاي شهر ها وانبوه 

حاكي از مدنیت و جمعیت و ثروت چشم گیر  ،ستان به نظر مي خوردسی

 این سرزمین است. ۀگذشت
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سیستان نه تنها از لحاظ هریک ازاین خرابه ها ودر کل شناخت شناخت 

تاریخي و اشكال تمدن هاي مختلفي كه در آن یكي بعد از دیگري جاگزین شده 

تثبیت  1963شناسي در و پیشینه تمدن پنج هزار ساله آنرا تحقیقات دیرین

از لحاظ موقعیت مهم جغرافیایي اش كه آنرا ، دارای اهمیت است، بلکه نمود 

روي یكي از شاهراه هاي ارتباطي شرق و غرب قرار داده و امروز سه 

كشور )افغانستان، ایران و پاكستان (را در یك نقطه با هم پیوند مي زند، 

ارش تاریخ افغانستان كمال براي درك و فهم و نگوحایز اهمیت است نیز

 اهمیت را داراست.

در دوره هاي هخامنشیان، اشكانیان، كوشانیان و عهد حكمراوایي اسالم 

سیستان یكي از نقاط پرشكوه و پر رونق بوده است و راه هاي كه از شرق به 

طرف غرب و یا از شمال به طرف جنوب امتداد مي یافتند سیستان را مي 

 بایست قطع كنند.

منطقه از لحاظ خاك حاصلخیز خود و وفرت آب با داشتن رودخانه  این

هاي خروشان و متعددی چون: هیرمند ارغنداب، فراه رود، خاش رود و 

هاروت رود، خوسپاس و غیره در گذشته داراي اقتصاد زراعتي پیشرفته و 

نیروي بشري قابل مالحظه بوده و بقایاي شهرها و قلعه ها و برج هاي از هم 

 پاشیده فراوان آن گواه زنده این مدعا مي تواند باشد.فرو 

خوانده و ماكماهون آنرا « انبار غله آسیا»سیستان را  ،هولدیچ

یاد « سرزمین توانگران »لقب داده، اصطخري از آن به صفت « مصرثاني »

گفته و برخي دیگر از آن باسم « بصره خراسان »كرده و مقدسي آنرا 

ر شده اند. اینها تماماً بیانگر ثروت و غناي طبیعي یاد آو« سرزمین زرخیز »

این سرزمین است، مبین مدنیت و ثروت سرشاري است كه چون بالیي 

 همواره آنرا پیشاپیش حوادث كشانده است.

حاصلخیزي بي مانند زمین سیستان و فراواني آب رودخانه هاي آن 

والت زراعتي مخصوصاً هیرمند این ایالت راغني ترین ایاالت از حیث محص

 قرار داده است.
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هولدیج مي نویسد: سیستان درپارینه انبار گندم آسیا بود. ممكن است هم 

دگرباره چنین بشود در صورتیكه طرز آبیاري بسیار عالي آنرا كه در قدیم 

معمول بود مجدداً به سركار آورند.
 1

 

در عهد هخامنشیان در میان ایاالت شرقي ایران، سیستان مالیات 

 فتي مي پرداخت كه این نیز دلیل ثروت و غناي آن سرزمین است.هنگ

هرودت در کتاب سوم خود، درجائی که از مالیات ممالک هخامنشی 

سیستان با خاک های :» از آن کتاب مینویسد  93صحبت می نماید، در فقرۀ 

تالنت 600هماسایه خود هرسال 
2
«به خزانه دولتي میپردازد 

3
  

كه امروز در سیستان دلیل آبادي و ثروت و گذشته از اینها، چیزی

جمعیت انبوه قدیم آن است همانا آثار و بقایاي فراوان تاریخي است كه از 

قرنهاي مختلف در سرتاسر آن خاك پراكنده اند و گواه زنده عهد بزرگي و 

  .عظمت آن است

واقعاً سیستان در قدیم به خرابي و بیچارگي و كم جمعیتي امروز نبوده 

زار نفر است ."ه205كه ماكماهون مي نویسد: جمعیت كل سیستان است 
4
  

یكي از دالیل این انحطاط جنگهاي پي در پي و هجوم و غارت  

بیگانگان است. در قرن دهم میالدي سیستان داراي تمدن عالي و ثروت 

فراوان بود، ولي از آن به بعد این دارایي بالي جانش شد. قبایل و طوایف 

 د دیگري بر آن سرزمین هجوم آورده غارتش كردند.مختلف یكي بع

سلطان محمود چنگیز خان، تیمورلنگ، نادر افشار و دیگران بر 

سیستان دست یافتند و آنجا را غارت كردند، سكنه را در فقر و فالكت باقي 

 گذاشتند و هر چه آنها داشتند این یغما گران بودند.

                                                 
1
 19محمود محمود، تاریخ بروابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  295ص  2پور داود، یشت ها، ج  - 

 ببعد.( 1951ص  7میالدي ج 

ونهان باستان بود ولي ارزش مقداري این واحد در سراسر یونان تالنت واحد مقیاس وزن و پول در ی -2

یكسان نبود، در آتن به عنوان واحد مقیاس وزن در اندازه گیري مقدار فلزي كه معرف ارزش مسكوك بود 

مین تقسیم میشد، اصطالح تالنت ومین براي محاسبه  60كیلوگرام برابر بود هر تالنت به  25، 92فقط با 

/  90نیز بكار مي رفت مثالً در قرن پنجم قبل از میالد یك تالنت در آتن بر ابر بود با  مسكوك شهر آتن

فرانك بدیهي است كه تالنت و مین واحد حساب پول  92/  68فرانك طال و یك مین برابر بودبا  5560

 (25ص  4بودند ولي سكه ایكه با آنها برابر باشد در جریان نبوده است )تاریخ هرودت ج 
3
 .295ص  2یشت ها، ج  - 
4
همانجا، یكي از همراهان ما كماهون یعني "جی، پی،تیت" كتاب هاي مهم و متعددي راجع به سیستان - 

 ( نوشته.است. 1912 -1909در آغاز قرن بیستم )
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فت "انبار گاه تجارت بص «بست»زرنج بحیث "دارالملك سیستان" و 

دو مركز مهم تجارتي و سیاسي و كلتوري سیستان در  "هندوستان و خراسان

 دوران قرون وسطي از شكوه و عظمت و شهرت فراوان برخوردار بوده اند.

میالدي سیستان از جانب مغوالن مورد نهیب و  14و  13در قرنهاي 

اي متعدد آن ویران غارت قرار گرفت و در نتیجه نه تنها قالع و آبادي ه

گردید، بلكه شبكه هاي منظم آبیاري، كانال ها، بندها و رودخانه ها نیز صدمه 

كلي دیدند، مگر بازهم تالش مردم زحمتكش آن سامان براي بقا و ادامه زنده 

گي موجب شد تا نهرها و بندهاي مخروبه مرمت و تعمیر گردند و مجدداً از 

ي منشعب از آن براي امور زراعت استفاده رودخانه هیرمند بوسیله كانال ها

 كنند و در پهلوي انهار سابقه، نهرهاي جدیدي نیز احداث نمایند.

م ( تیمور لنگ كه قبالً در 1383میالدي ) 14متاسفانه در اواخر قرن 

سیستان زخمي و لنگ شده بود آتشي بخرمن تمدن آن سامان زد و با ویران 

ردن بندهاي آب از روي هیرمند، ساختن شبكه هاي آبیاري و خراب ك

شاهرگ زندگي را در انجا قطع نمود. از آن ببعد دیگر این منطقه زرخیز كه 

شهرت داشت دیگر روي خوشبختي را ندید و رونق « گدام غله آسیا»به 

 پارینه را باز نیافت.

بقیه مردم یعني آنهایي كه از دم تیغ تیمور جان بسالمت برده بودند 

ت احیاء مجدد شبكه هاي آبیاري را نمي دیدند مجبور به چون در خود قدر

ترك ده و دیار خود شدند و برخي از آنها دوباره به زندگي شباني و 

صحرانوردي روي آوردند و عده یي هم در قالع مجلل و با شكوه متروك 

اشراف كه از سكنه خالي شده بودند بزندگي ادامه دادند ولي دیگر از شهر و 

 ري نبود.شهر نشیني خب

ریگ هاي سیار دست در دست بادهاي لجام گسیخته طبیعت داده 

مجاري آب و آبیاري و دهكده ها را چون كفن سفید زیر گرفتند. امروز هر كه 

از فراه تا نیمروز یا از لشكرگاه از كرانه هاي هیرمند تا چهار برجك نیمروز 

ابه هاي متعدد كیلو متر خواهد دید كه خر 300مسافرت كند در طول تخمین 

یكي بعد دیگري افتاده و تا گلو در زیر ماسه ها و ریگ هاي روان غرق اند. 

و جغدهم بیم دارد كه شبي را بر كنگره حصار آنها سپري نماید. این آثار و 
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بقایاي فراوان تاریخي در سیستان بیانگر غنا و ثروت سرشار سیستان در 

 باستان زمان اند.

س از مطالعه ابنیه تاریخي سیستان ابراز عقیده باستان شناسان الماني پ

كرده اند كه: انبوه خرابه هاي سیستان )نیمروز( را مي توان نتیجه تهاجم و 

حمالت مكرر فاتحین چون )اسكندر، چنگیز، تیمور لنگ و غیره( در ادوار 

مختلفه پیش و پس از اسالمدانست. سكنه محل پس از هر بار تخریب شهرها 

دهاي آب، براي ادامه حیات و بقاي خود مجبور بودند مجدداً به و نهرها و بن

اعمار منازل و احداث بندها و اصالح شهرها و نهرهاي مخروبه بپردازند. 

فقط از قرن هفدهم و هجدهم به بعد است كه دیگر سیستم منظم آبیاري در 

منطقه برهم مي خورد و تراكم ریگ هاي روان در نهرها و شهرها، در 

و زمین هاي مزروعي و سرازیر شدن سیالب هاي مدهش، مردم را مزارع 

چنان عاجز ساخته كه دیگر قدرت اعمار مجدد آن سیستم آبیاري سابقه را در 

خود ندیده اند و بالنتیجه حاصلخیزترین منطقه افغانستان به صحراي بایر و 

ه بي آب و علف مبدل شده است. تحقیقات تاریخي و باستان شناسي سیستان ن

تنها براي روشن ساختن گوشه یي از تاریخ آسیا كمك خواهد نمود. بلكه مي 

باید امكانات یك طرح عصري را براي عمران و سرسبزي مجدد منطقه با 

وسایل تخنیك مدرن جستجو  پیشكش كند.
1

 

وفور نعمت آب رودخانه هاي چون هیرمند و ارغنداب، خاشرود و  

روي خاك هاي منبت و زرخیز خوسپاس و فراه رود و هاروت رود بر

 سیستان طبیعتاً  اینجارا پرورشگاه مدنیت هاي پرشكوهي ساخته است.

میالدي سري  19كه در قرن  «فریر»یكنفر سیاح فرانسوي موسوم به 

آثار و عالیمي كه بشكل ویرانه و خرابه ها »هم به سیستان زده مي نویسد : 

جالل و وتان مجد و عظمت باقیمانده حاكي از ادواري است كه ایالت سیس

شكوه فراوان داشته است. زمین سیستان بي نهایت حاصلخیز است. الیه و 

رسوبیكه بعد از طغیان آب هیرمند ته نشین مي شود به وضع عجیبي در 

«حاصلخیزي زمین مؤثر است كه اسباب حیرت مي باشد.
2

 

                                                 
1
مقاله )د نیمروز لرغون پیژندنه ( بقلم كالوس فیشر ترجمه پشتو از  1352سال  3مجله آریانا شماره  - 

 محرابي.
2
 میالدي 19محمود محمود، تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  - 
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 ماكماهون در گزارش تاریخي ایكه به مناسبت حكمیت خود در سیستان

 نوشته، به حاصلیخزي اراضي سیستان تماس گرفته مي نویسد:

حاصلخیزي بي مانند زمین سیستان و فراواني آب رودخانه هیرمند »

 این ایالت را عني ترین ممالك از حیث محصوالت زراعتي قرار داده است.

ت سرپرستي یك حكومت حسابي ایالت سیستان با مختصر سعي كوشش تح

چونكه یك زماني بسیار آباد و معمول بوده شهرهاي مصر ثاني خواهد گشت. 

پرجمعیت داشته سكنه آن غني و با ثروت بوده اند شك نیست كه بار دیگر به 

«همان اندازه آباد و معمور خواهد گشت.
1
  

میالدي كه به  19رزن نایب السلطه هند برتانوي در اواخر قرن کالرد 

گر توجه زیاد تر داشته اهمیت سیاسي و اقتصادي سیستان از هر كس دی

 نسبت به آینده آن اینطور ابراز امید كرده است.

زماني سیستان معروف جهان بوده و حاصلخیزي آن مشهور آفاق 

است. و سكنه بسیار زیاد داشه و شهرهاي مجلل را دارا بوده چه باید گفت به 

ارد آن آثار بي شمار تاریخي كه فرسنگ ها خرابه هاي آن ها امروز امتداد د

اگر سیستان در دست مردمان جدي و حسابي قرار گیرد و آبیاري درست 

بشود آیا نخواهد توانست به ترقیات ادوار گذشته خود برسد؟ من امیدوارم 

 آنروز بیاید.

آینده سیستان بسته به اتخاذ اصول صحیح اداره كردن آب هیرمند است 

مند امروزه بطرف بوسیله هیدرولیك كه از تضییع آب جلوگیري شود رودهیر

باطالق هدر مي رود. وضع طبیعي  و شمال جاري است زیادي آب در نیز ار

سیستان هم طوري است كه هیچ مانعي وجود ندارد از اینكه آب هیرمند بزمین 

هاي وسیع جنوب سوار بشود و آنها را آماده كشت و زرع كند. با ایجاد یك 

ه کاستعداد آن را دارد  اصول صحیح و علمي آبیاري در آنجا این ایالت

«محصول فراوان بدهد.
2
  

از بركت وجود این رودخانه است كه روزگاري سیستان از فرط  ،آري

یاد مي شد و چه بسا كه « انبار غله آسیا»شادابي و سرسبزي و عمران بنام 

                                                 
1
 2000ص ،همان اثر  - 
2
 2001 -1995ص  ،همان اثر - 
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همین شهرت و فراواني نعمت آنرا به پیشباز حوادث ناگوار تاریخي كشانده 

 است.

تحقیقات باستان شناسان و تذكرات جغرافیه نگاران و با نظر داشت 

سیاحان و متخصصان و اهل فن مي توان اذعان داشت كه سیستان در مجموع 

تنها منطقه یي از كشور است كه با داشتن رودخانه هاي متعدد و خروشان از 

منابع سرشار طبیعي و آب و اراضي حاصلخیز  برخوردار است و فقط با 

ه هاي آبیاري مصنوعي گذشته و تنظیم بهتر سیستم آبیاري احیاء مجدد شبك

علمي و عصري میتواند دوباره رونق از دست رفته را بازیابد و به عنوان 

 احتیاج والیات مجاور را به غله نیز رفع نماید.حتی سرزمین غله خیز، 

هدف مؤلف نیز از پژوهش و جمع آوري مدارك و اسناد تاریخي و  

سال تحقیق درباره  25و باستانشناسي و غیره در طول شواهد جغرافیایي 

تدارك  ۀسیستان فقط و فقط همین است تا توجه مقامات ذیربط را در زمین

امكانات بهره برداري بهتر و وسیع تر از آب و خاك این منطقه زرخیز كشور 

معطوف سازد. تا باشد كه باروي كار آوردن نظم جدید بهره برداري از آن 

ي آن به باغستان ها و خارستان هاي آن به تاكستان ها و خرابه زار ریگستانها

آن به شهرستان هاي پرجمعیت مبدل گردد و مردم زحمتكش آن از آواره گي 

 نجات یابند و بجاي گدام آسیا، گدام هاي مردم آن سامان پرو پر تر گردد.

به دراین جا باید این نکته را یاد آورشوم که در چاپ اول، این کتاب 

عنوان جلد دوم تاریخ سیستان)بعداز اسالم( معنون شده بود، درحالی که از 

لحاظ محتوا ومضمون خود بیشتر برمسایل چغرافیائی تاریخی  وچغرافیای 

طبیعی وجغرافیای اقتصادی تکیه دارد، بنابرین در چاپ جدید عنوان مطابق 

ً با دستیابی به منابع جدید به معرفی برخی  محتوای کتاب برگزیده شد. ضمنا

ً بر صفحات کتاب نیز  دیگر از محالت تاریخی سیستان پرداخته شد وطبعا

افزوده شده است. متاسفانه من نتوانستم نقشه های بزرگ چاپ اول را درچاپ 

 دوم بازتاب دهم. 

 كاندید اكادمیسین محمد اعظم سیستاني

 2012سویدن /جون 
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 تحقیق: ۀمنابع عمد

مهم جغرافیایي اش كه آنرا روي یكي از شاهراه سیستان براثر موقعیت 

هاي بزرگ ارتباطي شرق و غرب قرار داده، اهمیت زیادي از لحاظ روابط 

فرهنگي، نظامي و تجارتي در دوران هاي مختلف كسب كرده است. همچنان 

از لحاظ اهمیتي كه براي تسلط فاتحان شرق و یا غرب داشته، و نیز از لحاظ 

ن هاي مختلفي كه در آن یكي بعد دیگري جاگزین شده، تاریخ و اشكال تمد

بدون شك نه تنها معرف یكي از مكانهاي جالب توجه افغانستان و  همچنان 

 ایران است بلكه بطور كلي آسیا نیز هست.

بادرك اهمیت تاریخي و اقتصادي منطقه مورد مطالعه بر آنست مؤلف 

دن افغانستان و سرزمین كه شناخت سیستان، براي شناسایي و درك تاریخ تم

هاي شرق و غرب  و شمال و جنوب آن از اهمیت ویژه یي برخوردار است، 

بنابر این براي شناخت بهتر و كاملتر سیستان شناخت منابع تحقیق در این 

زمینه مي تواند راه پژوهش هاي مفید را براي عالقمندان موضوع سهل و 

شناختي در دوره اسالمي  ساده نماید. بخصوص كه منابع تحقیقي سیستان

فراوان است. برخي از دانشمندان  و منجمله بار تولد این منابع را به دسته 

.هاي غربي و شرقي تقسیم كرده است
1
  

مقصود از منابع دسته غربي، همان آثار و نوشته هایي است كه مولفان  

ه و نویسندگان آنان در غرب سیستان و یادر مركز خالفت اسالمي زیست داشت

اند مانند یعقوبي، طبري، و مسعودي و ابن اثیر و اصطخري و مقدسي و 

یاقوت حموي و ابوالفدا و ابن خلدون و غیره و مقصود از دسته منابع شرقي 

همان هایي است كه مؤلفین و نویسندگان آنها در سرزمین هاي شرقي خالفت 

مانند سالمي، عباسي یعني در ایران افغانستان و ماوراالنهر بسر برده اند، 

گردیزي، ابوجعفر محمد عوفي، سیفي هروي، معین الدین اسفزاري، شرف 

الدین علي یزدي و غیره و غیره. براي جلوگیري از تطویل كالم از تحلیل و 

                                                 
1
بارتولد طرح هایي از تاریخ شرق آنجا كه از یعقوب لیث صفاري و دو دمانش بحث كرده دو دسته  - 

واله بوسورت در مجله ادب شماره اول منابع را براي شناخت ودودمان صفاري پیشنهاد مي كند )بح

 ترجمه پوهاند قیوم 1353
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نفد مفصل منابع خود داري مي شود ولي به معرفي مختصر منابع عمده به 

.ترتیب قدامت تالیف در اینجا ضرورت دیده مي شود
1
 

 

 لف ( منابع جغرافیایی :ا

 را پهناوری ۀهنوز قرن هشتم میالدی آغاز نشده بود که اعراب منطق

به تصرف خویش در آوردند و امپراتوری عظیمی از هندوستان تاکرانه های 

اقیانوس اطلس در غرب و از کوه های قفقاز در شمال تا صحرای شرقی 

فریقا در جنوب تشکیل دادند.ابیکران 
2
  

این امپراتوری بزرگ بخصوص از لحاظ اخذ وجمع آوری  ۀبرای ادار

ج و وصول مالیات و جزیه ضرورت بود که وضع جغرافیایی سرزمین اخر

آب و هوا و همچنین عادات و رسوم  ،کوه ها، شهرها ،های مختلف از راه ها

و عقاید اقوام و ملل اسالمی مشخص و روشن گردد، تا حکومت اسالمی 

ان و مکان و اخالق و رسوم ملل مختلف امور اداری و بتواند به اقتضای زم

نظامی را سامان بدهد و وسایل جمع آوری مالیات و خراج را فراهم و روابط 

 عمومی میان آنها را برقرار سازد.

از جمله وسایلی که برای تحکیم روابط اجتماعی و اقتصادی میان 

یا به  "نبلدا"دانش  ،کشورهای اسالمی بسیار ضروری شمرده می شد

به معنی عام بود که دانستن آن برای هر  «جغرافیا»اصطالح یونانی 

 حکومتی بخصوص در قلمرو بزرگ اسالم بسیار اهمیت داشت .

از این روی سفرنامه ها و تالیفات جغرافیایی بسیار سودمندی )به شیوه 

تالیفات یونانیان( راجع به کشورهای اسالمی در قرنهای سوم و چهارم هجری 

قدامه بن جعفر  ،این خرداد به :ز جانب دانشمندان کار آزموده یی چونا

یاقوت حموی ،  ،مقدسی ،بغدادی، ابن فقیه همدانی ، ابن حوقل ، اصطخری

ابوعبدهللا محمد بن احمد جیهانی ، ابودلف و مولف گمنام حدودالعالم و غیره 

 تنظیم گردیده و در دسترس اولیاء امور وقت قرار گرفت .

                                                 
1
منابع باستانشناسي، منابع مذهبي زرتشتي و اخبار روایتي و حماسي در مورد سیستان در مقدمه و  - 

 .منابع انگلیسي و غیره در بیوگرافي آمده است
2
 1345 ،هنگ ایرانچاپ بنیاد فر ،ترجمه ابوالفضل طباطبایی ،14سفرنامه ابن فضالن ص  - 
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ین آثار از وضع جغرافیایی ، آب و هوا ، راه ها، شهرها و کوه ها در ا

 از طرز زندگی مردم ، از عادات و رسوم و عقاید، و پیداوار در کشورها

آنان و همچنان  از محصوالت و چگونگی مالیات ها و مسایل اقتصادی و 

 فرهنگی سرزمین های مختلف یادآوری شده است .

ی صفاریان و یا برواریت اوستا، وطن در مورد سیستان سرزمین اصل

اصلی کیانیان ، یک مقدار معلومات بسیار مفید را می توان از آثار دانشمندان 

فوق الذکر در خصوص وضع طبیعی ، روابط اجتماعی، طرز زندگی ، رسم 

و رواج و معتقدات مردم که پس منظر رویدادهای سیاسی و نظامی را روشن 

 می سازد، بدست آورد.

سرزمین  ۀاختصار معدودی از این آثار ارزنده را که دربار بطور

 سیستان ، زادگاه صفاریان مطالبی دارد، در اینجا ذکر می کنیم.

المسالک و الممالک ابن خرداد به ، از ابوالقاسم عبیدهللا بن عبدهللا  -1

هـ /  271 - 252بن خردادبه ایرانی االصل که در روزگار خالفت معتمد )

یکی از دانشمندان بزرگ علم فلک و جغرافیا  ،م ( می زیست 888 - 866

لف کتاب های متعدد بوده و یکی از ؤابن خرداذبه م .در اسالم بشمار می رود

 اودر جغرافیا میباشد. «المسالک و الممالک »آنجمله کتاب 

ظاهر شده است و بعد م،  846/ ق 232نسخه اول این کتاب در سال 

مولف آنرا دوباره بطور مکمل تدوین نموده است. 86 - 885/ 272در سال 
1
  

لیف زمان و پایه و اساس اطالعات أاین کتاب در نوع خود بهترین ت 

 .جغرافیایی دانشمندان بعد از او بوده و مورد استفاده آنان قرار گرفته است

هیچگاه کتاب ابن خرداذبه و کتاب جیهانی و  چنانکه ابن حوقل می نویسد:

.رج قدامه بن جعفر را از خود دور نمی کردمتذکره ابوالف
2
  

یکی از دانشمندان بنام  ،صوراالقالیم ، از ابوزید احمدبن سهل بلخی -2

م ( در یکی از قراء بلخ  981هجری ) 235کشورماست . ابوزید در سال 

پس از هشت سال توقف و  متولد شده و در جوانی به بغداد رفته است . و

                                                 
1
ص هـ  ،1345چاپ فرهنگ ایران  ،سفرنامه ابن فضالن ، ترجمه ترجیه ابوالفضل طباطبایی - 

مقاله یک تحقیق مختصر منابع برای دودمان صفاری  4 -3شماره ، 1350مجله ادب سال  ،.بوسورت

  70ص  ،سیستان
2
 236ص  ،چاپ لیدن ،ابن حوقل - 
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بلخی پس از بازگشت به بلخ  .مکه نموده استه ی بتحصیل علوم دینی ، سفر

لیف کتب در نجوم و فلسفه و منطق و سایر علوم وفنون أبه مطالعه و ت

وی با جیهانی دانشمند جغرافیدان و وزیر آل سامانی روابط صمیمی  .پرداخت

روابط ایشان  ،ولی چون دعوت او را برای رفتن به بخارا نپذیرفت ،داشت

بن سهل امیر بلخ  لخ ماند و بسمت کاتب در خدمت احمدتیره شده و در ب

.( می بود 920 -919هآ /  307)
1
  

کتاب معروف خود را در جغرافیا تالیف   جریهـ 308بلخی در سال 

« اشکال البالد»نام دارد که گاهی بنام  «صوراالقالیم »نموده است . این کتاب 

نیز خوانده شده است. « تقویم البلدان »و یا 
2
 

ین اثر فعالً در دست نیست اما چون ماخذ اصطخری بوده است، لذا ا

 در مورد سیستان مطالب مهمی داشته است .

هـ(  295از احمد بن ابویعقوب واضح )متوفی  ،البلدان یعقوبی -3

دانشمند قرن سوم هجری و معاصر ابن خرداذبه است . وی در اوان جوانی 

خراسان و سپس در مصر اقامت  بغداد را ترک گفته چندی در ارمنستان و

نموده و در آنجا مورد عنایت طولونی ها بوده است . وی محقق و دانشمند در 

هـ/  278خود را در سال « البلدان»او کتاب جغرافیایی .تاریخ و جغرافیاست 

میالدی نوشت. 891هـ 
3
  

این کتاب عالوه بر موضوعات اصلی آن یعنی مسایل جغرافیایی 

 دلچسپ تاریخی نیز میباشد.محتوی معلومات 

در این کتاب درباره حکمرانان سیستان تا مرگ خلیفه المنصور بحثی 

بدان سبب مورد  ،سبک یعقوبی ساده و اطالعات او موثق است آمده است.

اعتماد جغرافیه نویسان آن عهد قرار گرفته است . یعقوبی درباره کابل نیز 

ب او برای تاریخ افغانستان از این رهگذر کتا ،تشریحات سودمندی دارد

بسیار گرانبهاست.
4
 این اثر اخیراً در ایران ترجمه و نشر شده است . 

 تالیف دانشمند ایرانی معروف به ابن الفقیه  ،کتاب البلدان ابن فقیه -4

                                                 
1
 ()مقدمه بار تولد 19طبع پوهنتون کابل ، ص  ،همان اثر و نیز حدودالعالم - 
2
 و مقدمه -ص هـ  ،سفرنامه ابن فضالن - 
3
 70ص  ،بوسورت همان مجله ،9ص  ،سفرنامه ابن فضالن - 
4
 ببعد . 47ص  ،ببعد وطبع تهران 57ص  ،البلدان یعقوبی ، طبع نجف - 
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م ( نوشته است . ابن ندیم می  903هجری ) 290همدانی که آنرا در سال 

او قریب هزار  «کتاب البلدان »همدانی نویسد که از جمله تالیفات ابن فقیه 

ورق است.
1
که باستناد کتاب های دیگر نوشته است. از کتاب البلدان ابن فقیه  

در دسترس ما بوده و مورد استفاده « مختصرالبلدان»اکنون یک قسمت بنام 

در این کتاب مطالب مفید و ارزنده یی در مورد سیستان می توان  .است

یافت.
2
  

 جریهـ 266از قدامه بن جعفر کاتب بغدادی در حدود سال  ،اجکتاب الخر -5

داتی خالفت عباسی در نیمه قرن یاین کتاب یک اثر جغرافیایی و عا است .

سوم هجری است و در آن اطالعات سودمندی در مورد وضع اراضی و 

اوضاع جغرافیایی و اقلیم های هفت گانه و صورت خراج قلمرو عباسی و 

 اج سیستان آمده است .منجمله میزان خر

كتاب الخراج در ذیل مسالك و ممالك ابن خرداذبه در مصر بچاپ رسیده و 

اخیراً در ایران نیز بصورت جداگانه توسط حسین خدیوجم با مقدمه ممتع طبع 

 و نشر شده است.

مسالك و ممالك جیهاني ، از دانشمند ستاره شناس و جغرافیدان بزرگ  -6

ابوعبدهللا محمد بن نصر  .هـ( 331 -301ني )دربار نصربن احمد ساما

 هـ( است . 310جیهاني )تالیف قبل از 

نوشته اند كه جیهاني در فلسفه و نجوم وهیئت تبحر داشت و كتاب او 

نامیده مي شد كه در آن از نجوم و هندسه و « الممالك  ةالمسالك في معرف

ز وضع شهرها، اوضاع فلكي و هفت اقلیم از عجایب سند و بت هاي هند، ا

و دشت ها و رودها و غیره بحث نموده است. راه ها، كوه ها
3
متاسفانه بجز  

آنچه مقدسي و ابن حوقل و دیگران از آن نقل كرده اند اثري از خود كتاب 

  .نیست

بر  85 )اما در ارشیف ملي افغانستان در جمله نسخ خطي تحت شماره

سوب به ابوالقاسم جیهاني موجود ( یك نسخه قلمي موسوم به اشكال العالم من 4

                                                 
1
بقلم مینورسکی ترجمه پوهاند  .نبودمقاله جیهانی که جیهانی  29( ص  1346) 4مجله آریانا، شماره  - 

 میرحسین شاه .
2
 همان منبع - 
3
( از اثر جیهاني بنام مسالك و  25سفرنامه ابن فضالن ص ز، بارتولد در مقدمه حدود العالم )ص  - 

 ممالك نام مي برد.
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هجري قمري بوسیله شخصي بنام علي بن  عبدالسالم  1018است كه در سال 

ابوناصر علي خواجه بن محمد ولي  از عربي ترجمه شده و به امر

این کتاب  منین توسط كسي بنام حاجي خان قزویني كتابت شده است .ؤامیرالم

فیروز منصوری با مقدمه  درسالهای های اخیردر مشهد ایران از طرف

به چاپ رسیده است. در این  1368مفصلی تحشیه و تعلیقات شده ودر سال 

 کتاب دراقلیم هیجدهم از سیستان واقلیم آن بحث شده است.

ظاهراً چنین گمان مي رود كه اشكال العالم موجوده تلخیص ترجمه 

زیرا در ظهر  .المسالك و الممالك ابوعبدهللا محمد جیهاني وزیر ساماني باشد

كتاب اشكال العالم بخط چلي تر مسالك و ممالك جیهاني نوشته شده ولي در 

متن ترجمه در چند جاي اشكال العالم جیهاني آمده و ترجمه با این كلمات آغاز 

چنین گوید مولف كتاب الوالقاسم جیهاني كه در این مجموع ذكر » مي گردد.

سالم و كیفیت آن و تفصیل بالد و بقاع اقالیم ممالك عالم كرده آمد تا بالد ا

 «مشهور و دریاها وجوي ها و آنچه از شناخت آن چاره نباشد معلوم گردد.

متذكر مي گردد كه  ،«جیهاني كه جیهاني نبود» ۀمینورسكي در مقال

این ترجمه نشان مي دهد كه كتاب مذكور تلخیص است از  از مقاله دقیق ریو

یه آنرا در سلسله كتب جغرافیایي عرب مسالك و ممالك اصطخري كه دخو

رسیده  نشر نموده و بعد خود مینورسكي نیز به همان نتیجه مي رسد كه ریو

بود.
1
  

االعالق ابن رسته، ابوعلی احمد بن عمر معروف به ابن رسته  -7

هـ =  310را در سال ) «االعالق النفیسه »دانشمند جغرافیدان ایرانی ، کتاب 

 مدن اسالمی کرد.م ( زینت بخش ت 923

رودها، دریاها، شهرها و  ،ابن رسته راجع به بناهای تاریخی معروف

.هفت اقلیم و عجایب گیاهی و حیوانی اطالعات سودمندی داده است
2
  

 م903/ 290بوسورت معتقد است که ابن رسته اثر خود را در سال )

م به (تالیف کرده و در کتاب خود از یک نفر جغرافیه دان سیستانی موسو

ابوالعباس السجزی نقل قول کرده است. وچنین معلوم می شود که او در 

                                                 
1
ن ببعد. ترجمه میر حسی 28ص  4شماره  1346مینورسكي ، جیهاني كه جیهاني نبود مجله آریانا  - 

 شاه 
2
 ح فحهص ،سفرنامه ابن فضالن - 
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گرفته است.« السجزی »خصوص سیستان تشریحات خیلی مهم را از 
1
ابن   

خارجی در سیستان معلومات داده  ژرسته اولین کسی است که راجع به یک د

.است
2
 

مسالک و ممالک اصطخری ، ابواسحق ابراهیم بن محمد  -8

 .لف کتاب المسالک و الممالک استؤ( م م957هـ /  346ی )متوفی اصطخر

مسالک و ممالک اصطخری از متون مهم و معروف در جغرافیا است که 

هـ( نوشته 322لفه ابوزید بلخی )متوفی ؤمولف آنرا از روی صوراالقالیم م

.است
3
  

اصطخری ممالک اسالمی را از شرق از هند تا غرب گردش کرده 

 ن مسلم است که یا اصطخری و یا ابوزید از سیستان دیدن کردهبنابری .است

شرقی بیشتر شرح می دهد و  زرنج را نسبت به سایر بالد اصطخری .است

طاهر و چنین معلوم می گردد که گفتار او درباره صفاریان )یعقوب و عمرو 

و علی ( از کدام شخص سیستانی که به روایات تاریخی سرزمین خویش 

 داشته اخذ شده است .اطالع کامل 

اصطخری دومین نویسنده ایست که از آسیابهای بادی سیستان صحبت 

می کند. نویسنده نخستین که درین باب سخن رانده مسعودی است.
4
متن   

فارسی مسالک و ممالک اصطخری در تهران توسط ایرج افشار بطبع رسیده 

 است .

 366حوقل ) صورت االرض ابن حوقل ، ابوالقاسم بن محمد ابن -9

دانان صدر اسالم از نخستین خبرگان امور  ( در میان جغرافیا77 -976/ ق

او معاصر اصطخری و مقدسی و از اهل نصیبین  .جغرافیایی بشمار می رود

)مغرب ( بود.
5
  

میالدی برای تجارت به بغداد رفته  943هـ/  331ابن حوقل در سال 

، ایران و قسمتی از هند نیز  ناپل ، عراق ،اندلس ،شمالی یفریقااسپس به 

                                                 
1
 .70ص  ،1350 4 -3)بوسورت ، مجله ادب شماره  174، ص  1892چاپ لیدن  ،االعالق النفیسه - 
2
 همانجا - 
3
 ، تهران ص اول مقدمه 1347ایرج افشار  پمسالک و ممالک اصطخری ، چا - 
4
 . 71ص  4 -3ماره ش 1350بوسورت مجله ادب ، سال  - 
5
 ص ی ،اً و نیز سفرنامه ابن فضالنایض - 
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هجری با اصطخری مالقات کرده  340مسافرت نموده است و در سال 

.است
1
 

او بخواهش اصطخری بر نقشه ها و متن جغرافیایی او تجدید نظر 

که به « المسالک و الممالک »نموده و کتاب جغرافیای خود را تحت عنوان 

 نوشت . ،صورت االرض معروف است

زرنج بیش از اصطخری مطالبی  ۀتاب خود دربارابن حوقل در ک

را معین  نوشته است و همانند اصطخری توسط نقشه حدود و ثغور سیستان

بدون تردید هر گاه آثار جغرافیایی اصطخری و ابن حوقل نمی  .نموده است

 زرنج و سیستان بسیار اندک می بود. ۀبود معلومات مادر بار

دین ابوعبدهللا محمد بن احمد شمس ال .احسن التقاسیم مقدسی -10

هـ( از بزرگترین جغرافیه نویسان کالسیک  390 -355مقدسی البشاری )

 «احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم»اثر بسیار مهم جغرافیایی او  .اسالم است

نامیده می شود.مقدسی نیز مانند اصطخری و ابن حوقل همواره در سفر بوده  

 و خود می نویسد:

و اقالیم اسالمی گردش کردم . با دانشمندان مالقات نمودم  در کشورها»

 .با قضات همدم شدم و نزد فقه ها درس خواندم .و پادشاهان را خدمت کردم

بر باالی منبرها خطابه خواندم و برفرازمنارها  .با ادباء و قراء آمیزش داشتم

ا خطر در دریاها ب .در دشت ها و کوه ها و صحرا سرگردان شدم ،اذان گفتم

 .به کار تجارت اشتغال ورزیدم .در زندان ها بسر بردم ،غرق روبرو گردیدم

در مجالس داستان سرایان حضور یافتم و با همه گونه اشخاص معاشرت 

زبان ، نژاد، اخالق  ،کردم و در هر کجا به وسایل مختلف راجع به مذهب

یح آن را اجتماعی و طرز مالیات بندی و وصول خراج تحقیقات نمودم و صح

در این راه رنج بسیار بردم و در برابر سختی و غربت و مذلت  .ثبت کردم

برد بردبار بودم و سعی کردم خالف آنچه را که دیده ام و یا از اشخاص 

.«طرف اعتماد شنیده ام نقل نکنم
2
  

                                                 
1
 همانجا- 
2
 9)سفرنامه ابن فضالن ص  43و  3، ص  1906احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم مقدسی ،چاپ بریل  - 
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مطالب کتاب را به سه نوع تقسیم »... در جای دیگری می نویسد : 

سوم نقل  ،، دوم آنچه از مردم طرف اعتماد شنیده اماول آنچه دیده ام  ،نمودم

آنچه که دیگران نوشته اند... کتابخانه پادشاهی نبود که ندیدم و مذهب و ملتی 

با پارسایان و اهل ذکر معاشرت کردم و اطالعات مورد نیاز  .نبود که ندانستم

...«را از ایشان بدست آوردم 
1
  

نخستین اثر جغرافیایی در  ،ربحدود العالم من المشرق الی المغ -11

حدس مینورسکی ه لف آن معلوم نیست ولی بؤدری است که مفارسی زبان 

 .ابن فریغون یا کسی دیگر در حوالی جوزجان دست به نگارش آن زده است

 هجری است . 372تاریخ تالیف حدود العالم سال 

ب جانان )معرزحدود العالم بنام ابوالحارث محمد بن احمد شهریار جو

گوزگان یا گوزگانان ( اهدا شده است.
2
  

 ،شهرها، محصوالت کشاورزی ،در این اثر در مورد کوه ها، دریاها 

نعنات مردم و پیداوار عحیوانات ، نباتات ، تجارت ، صنایع محلی و رسوم و 

 سودمند یافت می شود.مختصرولی هر منطقه معلومات بسیار 

با ارزش ترین  ،ک های آنراجع به سیستان و شهر زرنج و دیگر شهر

.نکات را می توان از حدود العالم بدست آورد
3

حدود العالم دوبار در تهران   

از طرف پوهنتون کابل طبع شده است .چاپ  1342 درسال و یکبار در کابل

پوهنتون کابل که از طرف دانشمند سرشناس کشور پوهاند میرحسین شاه 

ر تولد وحواشی و تعلیقات مفصل پروفیسر با ۀترجمه شده حاوی مقدم

 .میالدی به زبان انگلیسی طبع شده بود 1937مینورسکی است که در سال 

بار تولد حدس می زند که نسخه یی از صوراالقالیم ابوزید بلخی در دسترس 

لف حدود العالم بوده است.ؤم
4
 

شمسی پروفیسرمیرحسین شاه آخرین تحقیقات  1362در سال 

 الم به عنوان اثر مستقل بمناسبت هزارمین سال مینورسکی را بر حدود الع

                                                 
1
 9سفرنامه ابن فضالن،ص - 
2
 مقدمه 6ص  ،1342طبع پوهنتون کابل  ،ترجمه پوهاند میرحسین شاه ،حدود العالم - 
3
 ببعد. 284ص  ،،طبع کابل 104 -102کتور منوچهر ستوده ، تهران ص طبع د ،حدود العالم - 
4
 . 27 -18ص  ،حدود العالم طبع کابل - 
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 بزرگداشت کتاب حدود العالم ترجمه و به نشر رساندند.

سفرنامه ابودلف ، ابودلف مسعر بن المهلهل الخزرجی دانشمند وسیاح  -12

عرب در نیمه اول قرن چهارم هجری دو اثر پر ارزش جغرافیایی و تاریخی 

یان قبایل ترک آسیای مرکزی چین و نگاشته که یکی مربوط مسافرت در م

هند است و بنام الرساله االولی یاد می شود و دیگری مربوط به سفرهای 

 . طوالنی او در نقاط مختلف ایران است که بنام الرساله الثانیه مسمی میباشد

هجری در بخارا  331تاریخ تولد و مرگ ابودلف معلوم نیست ولی در سال 

 .جانب نصربن احمد سامانی نزد شاه چین رفته است بوده و همراه باهئیتی از

خود قسمت  دقزوینی در آثار البال یاقوت حموی در المعجم البلدان و زکریا

پراکنده نقل کرده اند. ررساله را بطو هایی از هر دو
1
سفرنامه ابودلف که  

مطالب سودمندی درباره سیستان عهد ابوجعفر احمد و خلف صفاری دارد 

 یران از طرف ابوالفضل طباطبایی ترجمه و نشر شده است .اخیراً در ا

پروفیسر لسترنج  ،هـ( 626 -575معجم البلدان یاقوت حموي ) -13

 ۀفرهنگ جغرافیایي یاقوت را بحیث مخزن معلوماتي مي شمارد كه از عهد

.تعیین ارزش آن نمي توان بدر آمد
2
معجم البلدان درباره سیستان و شهرها و  

معلومات قابل توجهي مي دهد )بخصوص جلدهاي اول تا پنجم شهرك هاي آن 

 آن ( .

بن محمد قزویني نویسنده  زكریا ، تألیف آثار البالد و اخبار العباد -14

چنانكه از نام  آلمان. گوتن گن 1883هـ( طبع  682قرن هفتم هجري )متوفي 

اثر بر مي آید در مورد شهرهاي كشورهاي اسالمي بخصوص ایران و 

زچشم دید خود در باب امولف مطالبي را  نستان معلومات سودمندي دارد.افغا

مفید و ارزنده است.جالب وسیستان و آتشكده كركویه نقل كرده كه بسیار 
3
 

 لیف محمدبن نجیب بكران از آثار گرانبهاي جغرافیایي أت ،جهاننامه -15

                                                 
1
 . 1ح  15ص یو، ص  ،سفرنامه ابن فضالن - 
2
 . 72ص  1350سال  4 -3بوسورت مجله ادب ، شماره  - 
3
 . 164-163،  134صفحات  ،گوتن گن آلمان 1848طبع  ،_ آثار البالد و اخبار العباد 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

34 

 اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجري است .

الدین ءهجري بنام سلطان عال 605در سال  این اثر جغرافیایي

عنوان یك متن كهن بازمانده ه جهاننامه هم ب .خوارزمشاه پرداخته شده است

از آغاز قرن هفتم بزبان فارسي گرانبهاست و هم از رهگذر جغرافیاي 

تاریخي اشتمال برنوادر اطالعات از اجتماع هشتصد سال پیش خراسان و 

دریاچه هاي سیستان و بیابان ها و عمرانات و  در این اثر در مورد .ایران

اوار آن دیار مطالب جالبي آمده است .دیپ
1
 

از عماد الدین اسماعیل بن نور الدین علي معروف  ،یم البلدانوتق -16

هـ( است كه از دانشمندان معروف دمشق )سوریه (  732 - 672به ابوالفدا )

اثر معروف او  .ده استدر اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجري بو

هـ در جغرافیا و جامع محاسن همه كتب  721تالیف در سال « تقویم البلدان»

 پیش از خود است .

ابوالفدا، در آغاز از امراي دمشق بود و بعد به ریاست مجمع ادبا و 

شعرا در حمات انتصاب شد. وي در جنگ هاي صلیبي نیز شركت جسته و 

اهي سپاه اسالم را داشته است .در اخراج دشمن از طرابلس همر
2
  

چون مطالعه كتب مولفه در بیان " :كتابش مي نویسد ۀابوالفدا در مقدم

در آن  ،احوال بالد و نواحي روي زمین از كوه ها و دریاها و غیره پرداختم

 م."میان كتابي را كه مقصود مرا برآورد نیافت
3
 

افیا پرداخته و بنابرین ابوالفدا به نقد یك یك از كتب معروف جغر

میان ه و تقویم البلدان را ب آوری مطالب بدرد بخوري از منابع متعدد جمع

 آورده است .

                                                 
1
 .69 -37صفحات  ،تهران 1342طبع  ،جهاننامه ، محمدبن نجیب بكران ، بكوشش دكتورامین ریاحي - 
2
 . 1349ترجمه عبدالمحمد ایتي ، چاپ بنیاد فرهنگ ایران  ،مقدمه تقویم البلدان - 
3
 . 1349ترجمه عبدالمحمد ایتي ، چاپ بنیاد فرهنگ ایران  ،مقدمه تقویم البلدان - 
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ابوالفدا دوازدهمین اقلیم را به ذكر سجستان )سیستان ( و شهرهاي آن 

كتب جغرافي پیشینیان در باره  ۀحواله اختصاص داده و مطالب سودمندي ب

.سیستان در اختیار ما مي گذارد
1
   

 1349تقویم البلدان در ایران بوسیله عبدالمحمد ایتي ترجمه و در سال 

 چاپ رسیده است .ه انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ب  از طرف

از دانشمند معروف ایران  حمد هللا مستوفي  ،نزهت القلوب -17

تاریخ گزیده و ظفرنامه  :از مولفات مستوفي سه كتاب در دست است. قزویني

در تاریخ و كتاب سوم جغرافیا است كه آنرا  دو كتاب نخست. بو نزهت القلو

هجري تالیف نموده است  740در سال 
2
 

این كتاب از لحاظ علم جغرافیا و اوضاع و احوال نواحي ایران و 

ن در قرون وسطي بسیار سودمند است و در آن درباره ر آسرزمین هاي مجاو

جانیده شده است.یي گن  سیستان و قندهار و كابل مطالب ارزنده
3
 

معین الدین محمد زمچي اسفزاري از  ،روضات الجنات اسفزاري -18

اثر معروف وي  .شعرا و نویسندگان نیمه دوم قرن نهم هجري است

نام دارد كه در مورد معرفته  «الهرات ةروضات الجنات في اوصاف مدین»

 نسیاسي و ادبي خراسان و وصف شهرهاي آ ،االرض جغرافیاي تاریخي

ون هرات ، بلخ ، نیشابور ، طوس مشهد، مروشاهجان ، غزنین ، سیستان و چ

غیره معلومات جالبي بدست مي دهد.
4
  

این اثر سودمند به كوشش سیدمحمد كاظم امام استاد دانشگاه تهران در 

چاپ رسیده است ه شمسي در دو بخش با حواشي و تعلیقات مفید ب 1338سال 

آن مطالب سودمندي آمده است و در مورد سیستان در بخش یكم 
5
 

                                                 
1
 . 386ص  ،ویم البلدانتق - 
2
 هفده مقدمه . -صفحات ده ، 1336باهتمام محمد دبیر سیاقي ،  ،نزهت القلوب حمدهللا مستوفي - 
3
 . 175 -174نزهت القلوب ص - 
4
 ، مقدمه . 1338روضات الجنات في اوصاف مدینه الهرات ، طبع  - 
5
 . 333 -328صفحات  ،همان اثر - 
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از لسترنج  ،جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي خالفت شرقي -19

كه یكي از گرانبهاترین  ت( مستشرق معروف انگلیسي اس1933 -1854)

 براي كشورهاي اسالمي شرق خالفت است . یآثار جغرافیاي تاریخ

ان این اثر فشرده و چكیده ایست از تحقیقات و تالیفات جغرافیادان

هر شهر و دیاري رفته اند و آنچه را دیده ه كالسیك اسالمي كه با پاي طلب ب

و شنیده و یافته اند یادداشت كرده اند و ذخایر گرانبهایي از معلومات خود را 

 باقي گذاشته اند.

لسترنج در آغاز جواني چندین سال را با مادرش در پاریس گذراند و 

به  ،انسوي )مترجم شاهنامه ( آشنا شدهمستشرق معروف فر "مول"در آنجا با 

(  1880 -1877تشویق او زبان فارسي و عربي را آموخت و مدت سه سال )

در ایران بسر برد و به تكمیل زبان فارسي و تاریخ و جغرافیاي این سرزمین 

پرداخت.
1
 

مي توان در مورد جغرافیاي تاریخي تمام بالد ایران و افغانستان و 

ه هاي ذیقیمتي و توضیح راه هاي تجارتي و محصوالت و ماراءالنهر با نقش

پیدا وار هر شهر و دهكده یي از سرزمین هاي متذكره مطالب ارزنده و بسیار 

 جالبي را در كتاب لسترنج یافت و از مطالعه آن لذت برد.

این اثر در ایران بوسیله محمود عرفان ترجمه و از جانب بنگاه ترجمه 

شمسي بچاپ رسیده است كه راه پرخم و پیچ  1337و نشر كتاب در سال 

تحقیق را در مورد دانش جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي افغانستان ، ایران و 

آسیاي میانه و غیره كشورهاي اسالمي شرق را خیلي كوتاه و هموار نموده 

 است ..

كابل ،  1324آریانا و استرابون ، تالیف نجیب هللا توروایانا، طبع  -20

استرابون در مورد سرزمین هایي كه  ۀاثر مطالبي از روي جغرافیدر این 

شرق در چوكات آریانا قدیم شناخته مي شده ه هنگام یورش اسكندر مقدوني ب

                                                 
1
 ، تهران . 1337تاریخي سرزمین هاي خالفت شرقي ، طبع  _ رك : مقدمه كتاب جغرافیاي 
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نقل گردیده و حدود چارگانه و وضع مالي هر یك از ایاالت متعلقه آریانا 

اوار مختصراً بیان شده است .در مورد حدود چارگانه و شكل لباس مردم و پید

 سیستان مطالبي مختصري در این كتاب آمده است . ۀمنطق

در  .طبع انجمن تاریخ افغانستان ،تالیف احمد علي كهزاد ،آریانا -21

این اثر نیز از والیات و شهرهاي قدیم افغانستان و منجمله شهرهاي سیستان 

در زمان حمله اسكندر و تاسیس دولت یونانوباختر در افغانستان به استناد 

استرابون و دیو دور و و تذكرات جغرافیه نگاران یوناني چون بطلیموس 

 غیره مطالب سودمندي گرد آوري شده است .

و پرفیض سیستان  ریكي از سرچشمه هاي پربا ،مجله آریانا -22

تاكنون در موارد  1322 سالشناختي بشمار مي رود. این مجله وزین از آغاز

ادبي و اقتصادي سیستان و شهرهاي وجغرافیا، وضع علمي  ،مختلف تاریخ

 آن در دوران قرون وسطي معلومات بسیار جالب توجه بدست مي دهد.

طبع آكادمي علوم  ،پنجاه مقاله ، تالیف مرحوم پوهاند حبیبي -23

یكي از گرانبها ترین آثار جغرافیاي تاریخي افغانستان است ، 1362افغانستان

الت جداگانه و سپس در یك جلد كه مولف در طول عمرش ابتدا بصورت مقا

گرد آورده است . در این اثر سودمند چهار الي پنج مقاله وقف سیستان و 

 شهرهاي آن شده است .

یكي از  ،جارج پیترتیپجلد(: اثر جارج پیتر تیت، 2سیستان)-24

 سالهایهمراهان فني ماكماهون و شخصیت وارد در باستان شناسي كه در

سیستان را گردش كرده و آنرا مورد مطالعه وجب وجب خاك  1904 -1903

، در مدت دونیم سال اقامت وتحقیق خود در همه جانبه خویش قرار داده است

سیستان درمورد آثار وابنیۀ تاریخی  وهمچنان مردم شناسی سیستان  وتاریخ 

آن ایالت تحقیقات وسیع وجالبی نموده و آنرا با عکس های مهمی  از نقاط 

در کتاب خود به چاپ رسانده است که یکی از منابع عمده باستانی سیستان 

 وقابل اعتبار سیستان شناختی به شمار می رود.
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کتاب او در ایران از سوی اداره کل ارشاد اسالمی سیستان وبلوچستان 

ترجمه وانتشار یافته است.مترجم « سیستان»در دوبخش از سوی دوکس بنام 

وسوی میباشد که کتاب را در بهمن ماه جلد اول سیستان آقای دکتر سیداحمد م

در تهران از سوی موسسۀ انتشاراتی پیک ایران به چاپ رسانده  1364

است.  و جلد دوم سیستان به اهتمام آقای غالم علی دهبانی رئیس الذاکرین از 

مردم زابل ترجمه وبه نشر رسیده است. این کتاب حاوی معرفی ابنیه تاریخی 

از سوی 1362ی  سیستان است که درآبانماه سال سیستان  ونیزمردم شناس

مرکز انتشاراتی سعید مشهد به چاپ رسیده است. این کتاب برای آنانی که 

دنبال مسایل جغرافیای تاریخی ونژادشناسی میگردند، یکی از بهترین وغنی 

 ترین منابع به شمار می اید. من از این کتاب تیت فراوان بهره برده ام.

 و عایداتي :( منابع مالي ب

راجع به عواید و مالیات سیستان چه در عهد حكومت اسالمي )قرن 

عهد حكومت هاي طاهریان و صفاریان و درو چه  (هاي اول و دوم هجري

سامانیان و غزنویان و سلجوقیان و غوریان و مغول و تیمور و بعد از آن یك 

 مقدار معلومات سطحي را مي توان از آثار ذیل بدست آورد.

تالیف ابوعبدهللا محمد بن عبدوس  ،كتاب الوزراء و الكتاب -1

كتاب الوزراء یكي از قدیمترین و معروف  هجري . 331جهشیاري در حدود 

مسعودي در مروج  .و مالي در میان كتب اسالمي است یترین منابع تاریخ

ندیم در الفهرست و ابن اثیر در الكامل و یاقوت حموي در لالذهب و ابن ا

ابن خلكان و دیگر نویسندگان اسالمي از او و كارهاي ادبي او  و دبامعجم اال

یاد كرده اند.
1
 

این كتاب احصائیه مالیاتي سیستان را كه ابن خلدون آن را نقل كرده 

هجري متذكر مي گردد كه در آن  178آورده است و منجمله در وقایع سال 

پاهي بكابل س سأسال فضل بن یحیي برمكي ابراهیم بن جبریل را در ر

                                                 
1
 1348ابوعبدهللا محمد عبدوس جهشیاري ، ترجمه ابوالفضل طباطبایي طبع  ،كتاب الوزرا و الكتاب- 

 مقدمه زین العابدین رهنما .
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فرستاد و او آنجا را فتح كرد و سپس او به سیستان رفت و از آنجا هفت هزار 

لیون درهم ( بدست آورد و مبلغ چهار هزار هزار )چهار یهزار درهم )هفت م

میلیون ( درهم از خراج آنجا بدست آمد.
1
  

این اثر اخیراً در ایران بوسیله ابوالفضل طباطبایي با مقدمه بسیار 

 شمسي بطبع رسیده است. 1348نه زین العابدین رهنما در سال عالما

تالیف عبدالرحمن بن محمد معروف به  جلد(،2)مقدمه ابن خلدون -2

در جلد اول این اثر پرقیمت و مفید لستي از  .هـ( 808 -732ابن خلدون )

عواید مالي عهد مامون رشید كه در آن جمله مالیات سیستان نیز ضبط شده ، 

.آمده است
2

ً نامه رهنمودی دهندۀ وبسیار آموزنده طاهر ذوالیمینین    عالوتا

 مؤسس سلسلۀ طاهریان به پسرش عبدهللا نیز در جلد اول آن نقل شده است.

 یتذكره الملوك از مولف گمنام است كه بدستور شاه محمود هوتك -3

 در سال هاي فرمانروایي هوتكیان قندهار براصفهان تحریر شده است .

ر بار اول از روي نسخه موزه بریتانیا توسط و، ف مینورسكي این اث

سید كه بعدها در ایران نیز از جانب مسعود رجب رمیالدي بچاپ  1943در 

 نیا ترجمه و نشر گردید.

الملوك بوسیله دبیر سیاقي در تهران نیز بچاپ  ةعالوتاً یك متن از تذكر

باب اول  ،وشته شدهالملوك در پنج باب و یك خاتمه ن ةرسیده است تذكر

درباره مقامهاي روحاني و دیني است و باب دوم درباره امیران بزرگ 

)امراء عظام ( باب سوم درباره مقربین هاي مهم پایتخت و حوزه ماموریت 

 شان است .

 میزان مالیات و افراد قشون هر یك از حوزه  این اثردر باب چهارم 

 در مورد مالیات سیستان و  آمده ودر ضمن آنهاي قلمروهوتكیان افغان 

                                                 
1
 . 147همان اثر ص  - 
2
 ببعد. 341ص  1 ، ج 1336جلد( ترجمه محمد پروین گنابادي ، طبع  2مقدمه ابن خلدون ) - 
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  .ده استضبط شقندهار نیز معلومات مفیدي 

عالوه بر سه كتاب فوق الذكر معلومات پراكنده ولي مفید و سودمندي 

 در مورد عواید و مالیات سیستان مي توان در آثار ذیل پیدا كرد .

 تاریخ سیستان ، چاپ مرحوم بهار. -4

 ملك شاه حسین كیاني سیستاني . احیاء الملوك در تاریخ سیستان از -5

 كتاب الخراج قدامه بن جعفر بغدادي . -6

 فتوح البلدان بالذري . -7

 صورت االرض ابن حوئقل . -8

 عالم آراي نادري از محمد كاظم . -9

 افغانستان بعد از اسالم از مرحوم پوهاند حبیبي . -10

ي از مالكیت ارضي و جنبش هاي دهقاني در خراسان قرون وسط -11

 . مطبعه دولتي كابل  1362نگارنده این سطور طبع 

افغانستان در عصر كورگانیان هند تالیف مرحوم پوهاند  -12

 حبیبي.طبع انجمن تاریخ افغانستان .

در معرفی نامۀ منابع تحقیق ، منابع تاریخی دراین جا آورده یاد آوری: 

که « وحماسه هاسیستان سرزمین ماسه ها » نشد، زیرا  در چلد دوم کتاب 

مختص به تاریخ منطقه است منابع تاریخی گنجانده شده و تکرار آن دراین جا 

 غیر ضروری مینماید.
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 اولفصل 

 

 نام های سیستان

 

 
جنوب غرب کشور  ۀاست در گوش یخیمعروف وتار نیستان،سرزمیس

 ندوینقطه با هم پ کیوپاکستان را در   رانیکه امروز سه کشورافغانستان وا

فراوان  یخیمختلف تار یدوره ها یایمنطقه که درآن آثار و بقا نی. ازندیم

 یگریبعد از د یکیکه در آن  یو اشکال تمدنها یخیاست از لحاظ تطور تار 

 بیومهد تهذ یکهن مل یمحور حماسه ها جهت که  نیا زازیشده، ون نیجاگز

را  تیممنطقه کمال اه خیدرک وفهم تار یرود،برایبشمار م یاوستائ

 یسخن را از گونه گون نامها دیمنطقه با نیدرک بهتر ا یداراست.برا 

  آن آغاز کرد. یخیتار

 

 زرنگ یا درنگیاتا:

نامیده اند و از کلمه « سجستان»سیستان که منابع قدیم عرب آنرا 

مسکون در سیستان « اکسا»ملفوظ فارسی میانه منسوب به قبایل « سگستان»

وسیع و حاصلخیزی است در اطراف دریاچه هامون و  بیرون آمده ، نام جلگه

که شامل دلتای رود هیرمند و رودخانه های دیگری که به  شرق آن دریاچه

 می شود. ،دریاچه هامون )زره ( می ریزند
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هم نامیده می شد که بمعنی « نیمروز»سیستان در قرون وسطی به اسم 

ود.زیرا در جنوب خراسان واقع شده ب ،سرزمین جنوب است
1
 

ضبط « ناف زمین»را به معنمی  «نیمروز» برخی از محققین کلمه 

زمین تماماً روشن  ۀکرده اند و گفته اند که چون آفتاب به نیمروز رسد، نیم کر

می گردد. بنابر آن نیمروز بخاطر افق وسیع و درخشانش ، بحیث نقطه 

ا به نصف النهار زمین در روزگارانی که هنوز بطلیموس جزیره خالدات ر

عنوان نصف النهار زمین پیشنهاد نکرده بود از طرف آریائیان عصر اوستا 

ته شده بودشناخ
2
 

در اوستا کتاب مقدس زرتشتیان و قدیمترین و مهمترین سند ادبی و 

فرهنگی و جغرافیایی آریانا، سیستان به اسم رود معروفش به صورت 

میده می شود و در نا «هلمند»و  «هیرمند»یاد شده که امروز  «هیتومنت »

زیاد نامبرده شده  «هندمند»متون کالسیک جغرافیایی عهد اسالمی، بنام 

 است.

 :اینطور میخوانیم (13 ۀفقر)این مطلب را در فرگرد اول وندیداد 

یازدهمین کشوریکه من اهورا مزدا بیافریدم هیتومنت باشکوه و فر است . »

«.آورد ر گزند در آنجا جادوی زشت پدیدپاهریمن 
3
 19د گرو باز در فرر 

معنی لغوی . یاد شده است « هیتومنت »نیز از کشور  39وندیداد فقره 

بصورت ترکیب )سد مند( است . «هیتومنت »
4
 

معموالً اکثریت مناطق معروف و مهم آریانا بنام دریاها و  ،در اوستا

 :مانند، جریان می کرده ، نامیده شده اند رودخانه های که از میان آنها

 )دخ  اتی = ارغنداب، الر  وفرادانا= فراه رود ، هرااو ،هیتومنت = هلمند

و غیره. (قندهار
5
 

داریوش یکم در کتیبه  ،در عهد هخامنشیان در قر ن ششم قبل از میالد

های سنگی تخت جمشید این سرزمین را به اسم بومی آن که پیش از مهاجرت 

                                                 
1
، تهران  1336ترجمه محمود عرفان ، طبع  ،جغرافیای تاریخی ، سرزمین های خالفت شرقی ،لسترنج - 

 . 358س 
2
  537 - 536ص  ،1355تابستان  ،دکتور علی اکبر جعفری ، گاهشماری در ایران ، مجله یغما - 
3
 . 1342ران ته،ببعد، چاپ دوم  296ص  ،2ج  ،ابراهیم پور داود، یشت ها - 
4
 همانجا. - 
5
 نگارش جلیل دوست خواه ، بحث و ندیداد. ،اوستا - 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

43 

نچه در کتیبه بهستون و تخت چنا .می نامد «زرنگا»آنجا داشته ه )ساک ها( ب

)خراسان ( « پارثوه»جمشید از سه ایالت شرقی قلمرو هخامنشی بنام های 

)هرات ( یکجا اسم گرفته شده و در کتیبه  «هریوه»)سیستان ( و  «زرنگا»،

نقش رستم این سه ایالت با سایر ایاالت شرقی هخامنشی چون: بلخ و سغد و 

رده شده است.خوارزم و رخج )قندهار( یکجا نامب
1
  

قدیمترین « زرنگ »معتقد است که لفظ  ،مرحوم بهار دانشمند ایرانی

آمده است که نام « زرنگا»نام سیستان و زاولستان است و در کتیبه داریوش 

گرفته شده و اکنون آن شهر خرابست و آثار خرابه ن شهر زرنگ هم از آ

، با قلعه و باروی نادعلی در نیمروزتپۀ های ارگ زرنگ هنوز هم بر فراز 

.کهن آن برجای هست
2
 

رخین و جغرافیه نگاران کالسیک یونانی و غیره هر ؤعالوه بر این م

کدام از این ایالت در آثارشان تذکراتی داده اند. چنانچه در بیست و پنج قرن 

رخ کالسیک یونانی از این منطقه و مردم آن بنام ؤپیش ، هرودت م

ه است .نام برد« زارنکا»و « سارنگا»
3
 

در یکصدو پنجاه سال پیش از میالد، بطلیموس جغرافیه دان معروف 

ده و هم عصرش آریان کریاد « درانجی»یونانی از باشندگان این ایالت باسم 

.متذکر شده است«  درانجی »و « زرنجی»مردم زرنگ را به نامهای 
4
  

رخ و جغرافیه دان آسیای صغیر در یک قرن ؤایسیدور خاراکسی م

نام  «درا نجیانا» یا  «Drangianaدرانگیانا»از میالد از این منطقه بنام  پیش

.گرفته است
5
جغرافیه  Stranbonدر دو هزار سال پیش از امروز استرابون  

                                                 
1
 -3 -، تخت جمشید نقش رستم ،آ 6بهستون ،بند ،داریوش .ببعد 292ص  ،2یشت ها، ج ، پورداود-- 

نیز دیده شود مرزهای ایران  .ت ، اومستد، ترجمه دکتور محمد مقدم ا.تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ، تألیف 

 31، ص ز مهندس محمد علی مخبرا ،
2
 . 2ح ،23ص  ،1ح ،22ص  ،تهران  1314تاریخ سیستان ،چاپ مرحوم بهار  - 
3
 58چاپ اول ص  ،2، ایراننامه ،ج  2185ص  ،3، ج  1685ص  ،2ج ،حسن پیرنیا، ایران باستان  - 

 3تاریخ هرودت دفتر .  ، مجله آریانا سال دوم شماره پنجم ، مقاله هیرمند ، بقلم پوهاند میر حسین شاه

ویلسن ، آریانا انتیکوا ، ببعد 395ص ، 31، سایکس ، ده هزار میل در ایران ، فصل  117 -93ص 

 م . 1841طبع  153 -150انگلیسی ( ص  -)منتن 
4
  16ص ، 1ج  ،تاریخ افغانستان ،ببعد 84کهزاد احمدعلی ،آریانا ص  - 
5
 . 118ص  ،طبع تهران ور،ترجمه حمزه سرداد ،و .و بار تولد، جغرافیای تاریخی ایران - 
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و مردم آنرا « Drangianaدرانجیانا»نگار دیگر یونانی این سرزمین را 

نامیده است.« Drangiدرانجی »
1
 

« Zarangiزرنجی »به عنوان  را جانیز ساکنین این Piliniپلینی 

از طرف این نویسندگان به قوم و ملیت  Zarankaاکمتذکر شده و کلمه زرن

زرنجی نسبت داده شده است.
2
 

قرار نظریه یونانی ها، زرنگی ها مردمانی جنگی بودند که اسلحه شان 

یکی از  واقع جنگ بیشتر سواره می جنگیدند.ماز کمان و نیزه بود و در 

دارای حیات مرتب و قوانین منظم بودند.« آریا سپ ها»آنجا به نام عشایر 
3
 

رخین یونانی ابراز عقیده کرده اند که آریاسپ های درنگیانا ؤم

مردمانی بودند راستگو ، قانع ، بردبار، بی آزار، همکار و همراه ، دلیرو 

دوست دارنده داد و نظام و ایفا کننده عهد و پیمان.
4
 

در تاریخ  ی امریکا،ریخ شرق در پوهنتون شیکاگواستاد تا ،اومستد

شاهنشاهی هخامنشی می نویسد که در جنوب هریوه )هرات ( برکنار 

یا زرانکه در متون  رودخانه اتیمندروس )هیرمند( شهر زرنگ یا درنگیانا )و

بابلی( قرار داشت .
5
 

این تذکرات هرکدام بجای خود نشان می دهد که زرنگ یا زرنگا، 

مدنیت آن )زرنگ ( در عصر اسالمی  ۀنام سیستان بوده و گهوار قدیمترین

 زرنج گردید.

راجع به ریشه این کلمه محققین و علمای علم لغت اینطور عقیده دارند 

اصل آن در اوستا  ،که اسم این شهر که نام ایالت سیستان نیز بوده

.«Zrehزریه»و «Zrayaزریا»
6
لوی می باشد. در پهدریاچه به معنی دریا و  

آمده که جزو اول آن از دریه پارسی باستان گرفته شده است. «دریاب»
7
  

                                                 
1
 . 127،  123،  75ص  ،نجیب هللا توروا یانا، آریانا - 
2
 . 84ص  ،کهزاد ، آریانا - 
3
 .85ص  ،کهزاد، آریانا - 
4
 )تالیف عباس شوشتری ( . 53، ص  2چاپ  ،2ج  ،ایراننامه - 
5
 . 63ص  ،اومستد، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی - 
6
 ،200ص  ،1ادبیات مزدیسنان ، ج پورداود، - 
7
 . 847ص ، 2ج  ،چاپ دکتر محمد معین ،برهان قاطع - 
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 zarangaرانگه ذو   zarayoرایوذدریاچه را  «زند» بورنوف می گوید: در 

که بقوم زرنگی ها اطالق می شد نیز ماخوذ از همین  «زرنگا»گویند و کلمه 

است.  «زرانگه»کلمه 
1
 

که در اوستا به معنی دریاست  «رانگه ز »و «رایوز»و  «ریاز »پس 

« دریاب »رس قدیم )زبان دوره هخامنشی ( و به همین معنی در ف  « دریه »و 

همه یکی است و مراد از آن  ،به زبان امروزی دری« دریا»در پهلوی و 

می باشد که نام شهر زرنگ هم از آن گرفته شده و آهسته « دریای زره »

چه زره )هامون سیستان( نیز بکار رفته آهسته در مورد باشندگان حوالی دریا

است .
2
 

زرنگ یعنی » می نویسد :« زرنگ »در تفسیر کلمه  ،استاد پور داود

زره به این سرزمین  ۀزیرا این اسم بمناسبت دریاچ ،مملکت آبی و دریایی

 «Zaryaذریه»در اوستا  ،آن است ۀداده شده است . کلمه ایکه زرنگ از ماد

ست و به همین معنی در فرس هخامنشی آمده که به معنی دریا

ضبط شده و لغت دریای فارسی نیز از همین ریشه است که « Drayaدریه»

بنابراختالف لهجات قدیم آریایی دال و ذال به همدیگر تبدیل شده و حتی حرف 

واز تغییر یافته و نویسندگان کالسیک این آذال به زاء معجمه بنا بر شباهت 

ی و زرنگی و )درنگی و درنگیانا( و زرنگ نوشته اشکال سارنگه اسم را ب

اند.
3
ذال بر همه ضبط ها مرجح  اب« ذرنگ »که صورت درست تر آن  

 است.

( کلمه ایکه امروز یاد آور آنگذشته از اسم زرنگ )یا زرنج معرب 

هامون است که  ۀنام دریاچ« زره  » ۀهمانا کلم ،اسم قدیم این سرزمین است

 را تشکیل داده است .« گودزره »یر معروف هنوز جزء دوم نام آبگ

لف نامعلوم تاریخ سیستان در مورد وجه تسمیه زرنگ روایتی دارد ؤم

اما زرنگ ، بدان گفتند که بیشتر آبادانی و رودها و کشت  »و می نویسد :

زارها، زال زر ساخت. چنانکه زالق العتیق گویند اندر پیش زره ، و زالق 

آن زال کهن است و زال نو و او را مردمان  ،دالحدیث که معرب کرده ان

                                                 
1
 همانجا. - 
2
 . 16ص  ،1کهزاد، تاریخ افغانستان ، ج  - 
3
 . 293ص  ،2پور داود، یشت ها ، ج  - 
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زیرا که موی او راست بزرکشیده مانستی  ،خواندندی« زرورنگ »سیستان 
1
 

 .لشکرگاه( را که او ساخته بود زرنگ گفتندبمعنی لشکر، یابسکو )بسکر

اینجا نیز دو حرف کم کردند اندر گفتار و چون مردان مرد و کاری و بزرگان 

«خواندند.« زرنگ »ند هم سیستان را بدان نام کردند و همه از بسکو خاست
2
 

وستائی ا« یاذر» ۀاز ماد «رنگ ذ»معهذا چنانکه گذشت معنی کلمه 

از بمعنی دریا و آب است و چون هشت رودخانه مهم و بزرگ 

غنداب ، ترنک ، فراه رود، خاشرود، هاروت رود، خوسپاس و قبیل:هیرمند،

گردد و از لحاظ ساحه قسمت بیشتر سیستان  غیره آبشان به سیستان خالی می

بنابر آن مسمی ساختن این  ،را دریاچه های خورد و بزرگ در بر گرفته

همراه با منطق عینی است و هر وجه  )ذرنگ(رنگزسرزمین به زرنگا یا 

غیر موجه و من در آوردی و  «زرنگ »تسمیه و معنی دیگری برای کلمه 

 نامقبول خواهد بود.

 

 سیستان : ستان،سجستان ،کس

ً وقتی جای اسم کاسم )س ستان ( یا سیستان به معنی عام کلمه محققا

ا( بر آن سرزمین دست کرا گرفت که قبایل )س« درنگیانا»یا « زرنگا»بومی 

یافتند و آنرا مرکز قلمرو سیاسی و اداری خود قرار دادند. تاریخ دقیق و رود 

واقعه در دهه سوم قرن دوم  اها در سیستان معین نیست ولی ظاهراً  اینکس

 -130قبل از میالد، بعد از مقابله و جنگ هاي شدید با پارت ها در حدود )

ق ،م ( صورت گرفته است. 124 -128ق ، م ( و بروایتي در ) 128
3
بعداً  

سكاها قلمرو سیاسي خود را تا سند و پنجاب وسعت بخشیدند و تا یكصد و 

( در این نواحي سلطنت كردند.م  48 -ق م  120ازهفتاد سال بعد )
4
  

سیستاني كلمه سگزي بیشتر  ۀدر متون ادبي قرون وسطي بجاي كلم

)وبنابر تلفظ  «اکس» ۀستان ( و از مادکبمالحظه مي رسد كه منسوبست به )س

                                                 
1
ید این وجه تسمیه برای زال زرپدر رستم که موی او بزرکشیده شبیه بوده است به نظر صحیح نمی آ - 

 .زیرا بنابر کتب لغت فارسی زال و زار و زر و زروان و زرهان همه به معنی پیرو صاحب موی سپید است

 ( . 1،ح23ص ،)تاریخ سیستان
2
 23تاریخ سیستان، ص  - 
3
و تاریخ ایران ترجمه  1ح ،22و تاریخ سیستان ص  120ص ،جغرافیاي تاریخي ایران  بارتولد،- 

 . 48 -47كشاورز ص 
4
 ي ها( .ئفصل )سكا ،2ج  ،قدیم افغانستان تاریخ - 
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زیرا هر محلي  ،بوده است« سكاژي »دیگري ساكا( اشتقاق یافته واصل آن 

ژ،ز،چ »نسبت را با « ي »اشد را كه حرف آخر آن یكي از حروف مصوته ب

و غیره. ، غزنیچیمثل سكاژي ، مروزي ، اتریلیچي ،اورند مي« 
1
  

معرب سگزي ، سجزي و از سگستان )بنابر تلفظ پهلوي یافارسي میانه 

( سجستان مي باشد و آنچه حمزه راجع به وجه اشتقاق كلمه سگستان ذكر 

اسپاهان )اصفهان ( در كلمه كرده و دیگران از او نقل كرده اند كه این اسم ب

با هم وجه مناسبتي دارد بكلي بي اساس است .« سپاه »
2
ستان یعني کزیرا س  

«هاکس»جایگاه و موطن 
3
یكي از قبایل انبوه و جنگجوي  "ساكا"یا "  اکس"و  

آریایي بودند كه بعد از انشعاب ملت هندو آریایي )ظاهراًدر قرن هفتم قبل از 

میالد
4
آریایي جدا گردیده شروع به مهاجرت كرده اند و در یك  از دیگر اقوام 

یانگ و حوزه اگزارتس )سیر دریا( تا شرق اروپا منتشر کخط طوالني از سن

شاخه یي از این قوم در روزگاران خیلي پیش از میالد متوجه  .شده اند

افغانستان قدیم )باختر( شدند و آهسته آهسته سرزمین هاي مجاور باختر را 

بعدها هر قدر عده یي مهاجرین سكائي بیشتر شد میل زمین  .ردندتصاحب ك

گیري در جنوب سیحون در آنان قوت گرفت و باالخره سیحون را پس از 

در شمال هندوكش  .درهم شكستن قواي مقابل عبور كرده به باختر فرود آمدند

 .و باختري را از بین بردند و سپس متوجه هرات گردیدند اول حكومت یونان

این میان با مخالفت شدید پارتها كه در آن وقت بر هرات و سیستان و  در

پارتها در این زدو خورد  .گدروزیا )بلوچستان ( تسلط داشتند، روبرو شدند

یكي دو شاه خود را )مانند مهرداد اول ( از دست دادند ولي توانستند جلو 

هرات را پیش  راه صفحات جنوب سكاها را بگیرند و آنها را مجبور نمایند تا

گرفته بانجاي فرود آیند كه به اسم شان امروز سیستان نامیده مي شود و در 

 قرون وسطي بنام سجستان و نیمروز هم یاد مي شد.

                                                 
1
 . 313ص  ،چاپ مرحوم بهار ،منتخب الحكایات و لوامع الروایات - 
2
 . 291ص  2،یشت ها ج  - 
3
افسانه گونه یی دارد ومی آورد که: شبی ضحاک در مورد وجه تسمیه سیستان روایت  ،تاریخ سیستان - 

یستان بود.بعد ازصرف غذا وخوردن مشروب ضحاک ماران درسیستان مهمان گرشاسپ جهان پهلوان س

مست شده گفت:شبستان میخواهم تا آنجا خوشتر خورم، گرشاسپ که عادت او را میدانست جواب 

است، نه شبستان. اینجا جایگاه مردان مرد است. در آن زمان به لهجۀ سیستانی « سیوستان»داد:اینجا

 "سیو" مرد شجاع ودالور را میگفتند.
4
 . 9ص ایران،جغرافیاي تاریخي لد،بارتو - 
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بار تولد، مستسرق دانشمند روسي ، ساكها را از زبان استرابون به نام 

كه  یاد كرده و در این زمینه از قول گوتشمید نقل مي كند «اوكها ساكارا»

 «مرگیانا»هنگام فرود آمدن جانب افغانستان ابتدا صفحه  «ساكارااوكها»

كه وابسته به باختر بود، تصاحب كردند ولي بعهد پارتها این صفحه را )مرو(

از آنان گرفتند. فرهاد دوم جانشین مهرداد اول ساكارا او كهارا مغلوب ساخت 

كها( ا)س «سكیث ها»ن ه همیکاما هنوز از سلطنت فرهاد چیزي نگذشته بود 

خود فرهاد در جنگ كشته شد و سكیث ها ملك  ،شكستي فاحش به پارتها دادند

به اسم سكستان یا سجستان  پارتها را غارت كرده بعد مملكتي را كه بنام آنان

و سیستان كنوني نامیده شد متصرف گردیدند.
1
 

رمند بنام معهذا بقایاي اقوام سكایي یا ساكها تا امروز هم در سواحل هی

زراعت مشغولند و چندان  یامالداري ه ردند كه اكثراً بگ)ساكزي ( یاد مي 

 شكوه و زونقي ندارند و احساس مي شود كه رو بزوال مي روند.

ساكهاي كه امروز در نیمروز امرار حیات دارند، اصل و نسب خود را 

ب به منسو) «اسحاقزایي »یا  «اسحاقزي»فراموش كرده اند و اغلب خود را 

( قلمداد مي كنند. در حالیكه هیچگونه دلیل یهودیحاق پیغمبرسحضرت ا

موجه و مقنع درین زمینه ارائه كرده نمي توانند و از لحاظ ساختمان فزیكي و 

عرف و عادات و احساسات مانند همان ساكزي هاي اند كه در كرانه هاي 

 مالداري یا زراعت مصروف اند.ه ب هیرمند علیا

برخي از افراد سر شناس این طایفه خود را است که این درحالی 

زي شاعر و عارف قرن یازدهم هجري كه در گاعقاب نزدیك امیر حسن ساز

معهذا خوش دارند آنها را  فمي دانند ،تلوكان پنجوائي كندهار مدفون است

در  .زي كه اشتباه آور و دور از واقعیت استگي ( خطاب كنند تاسئ)اسحاقزا

فیض محمد جان و پسرش الحاج ملنگ شیر در نیمروز از  یك جمله الحاج

 امیر حسن ساكزي اند كه خود را اسحاق زي مي نامند. ۀاوالد

 

 نیمروز:

 حماسه پردار توانای دربار غزنه، فردوسی در شاهنامه گوید:

                                                 
1
 . 63ص ایران،جغرافیاي تاریخي بارتولد، - 
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 زروم  و زهند آن که استاد بود           وزاستاد خویشش هنر یاد بود

از"ایــران"
1
 نیمروز         هـــمه کــاردانان گیتی فــروزو ازکشور  

 

در فرهنگ ها،تاریخ،شاهنامه ها، وحماسه های ملی وحتی افسانه ها، 

هرجا از سیستان، به اسم "نیمروز"نام برده شده ولی بصورت دقیق معلوم 

نیست این خطه در چه دوره ای از تاریخ به این اسم یاد شده است. ظاهراً 

ون ادبی وتاریخی عهد غزنوی وسلجوقی وغوری بیشتر کلمۀ نیمروز در مت

از هر وقت دیگر به مالحطه می رسد و زیاد تر این لفظ با حکومت امیر 

ابوالفضل)یا ابوالفتح بروایت طبقان ناصری( تاج الدین نصر بن طاهر دوست 

ومعاصر سلطان سنجر سلجوقی از نیمۀ قرن پنجم همراه مینماید.
2
 

که منسوب به ملوک نیمروز کیانی عهد  در روی مسکوکات زیادی

سلجوقی ومغول وصفوی در سیستان کشف شده، کلمۀ نیمروز نقش گردیده 

است ونگارندۀ این سطور مسکوکات فلزی ضرب نیمروز از نوع مس ونقره 

 در نزد نیمروزیان مسکون در قلعه فتح مشاهده کرده ام.را 

نویسندگان وروایات در بارۀ وجه تسمیه نیمروز نیز نظریات مورخین و

افسانه گویان از هم مغایرت دارد، مثالً: در افسانه های مردم سیستان چنین 

عقیده است که در آنجا دریاچه یی بود پر از آب که بعضی اجنه آن را در 

نیمروز خشک ساخت، بدین سبب آن ناحیه را "نیمروز " خواندند.
3
 

بدانجا رسید، یات حکایت میکنند که چون حضرت سلیمان ابرخی رو

زمینی دید پر از آب،دیوان را امر فرمود تا آن را از خاک پر سازند، دیوان 

این کار را در نصف روزانجام دادند، ازاین جهت این سرزمین را "نیمروز" 

نام دادند. بعضی میگویند، زمانی خاقان چین  به اینجا قدم گذاشت وبرای 

ت دیگری است که رستم این نیمروز  اینجا را لشکرگاه خود ساخت. روای

                                                 
1
مقصود فردوسی از کاربرد کلمۀ ایران در عهد غزنویان، قلمرو تحت سلطۀ غزنویان است، نه ایران - 

 امروزی.
2
 1476 -1451،صص 3سعیدنفیسی، تاریخ بهقی،ج- 
3
 1342،طبع حبیبی، 279، ص 1بقات ناصری،ج،ط25، ص 1سرجان ملکم،تاریخ ایران،چاپ هند،ج- 

 کابل
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سرزمین را در نیم روز فتح کرده است و دسته ای هم مینویسند که "نیمروز" 

نام پرده ای از موسیقی است.
1
  

نظریۀ دیگری میگوید که سیستان را ازآن جهت "نیمروز" گویند که 

تماماً روشن میباشد.زمین چون آفتاب بدانجا میرسد؛ نصف کره 
2
 

جع به به وجه تسمیۀ نیمروز اینطورمیخوانیم: " در تاریخ سیستان را

خسروان را در سال یک روز بود که داوری یک ساله را مظالم کردندی، آن 

همه جهان به نیمروز راست گشتی، و]اما[ مظلومان سیستان راجداگانه 

نیمروز بایستی. بدین سبب "نیمروز"یاد کردند."
3
 

گوید: "نه چنان است،  مؤلف تاریخ سیستان از قول ابوالفرج بغدادی

بلکه؛ حکما جهان را بخشش کردند به برآمدن وفروشدن خورشید در نیمروز، 

ترین وحد آن چنان باشد که از سوی مشرق از آنجا که خورشید به کوتاه 

روزی برآید واز سوی مغرب به دراز ترین روزی فروشود و این حکم به 

حساب)نجوم( وهیأت معلوم گردد."
 4

  

حقق انگلیسی، عقیده دارد که "نیمروز" یعنی سرزمین لسترنج ، م

جنوبی وچون در جنوب خراسان واقع است، از این جهت آنرا "نیمروز" گفته 

اند.
 5

  

کاظم امام، استاد دانشگاه تهران، درحواشی کتاب"روضات الجنات فی 

اوصاف مدینة الهرات"مینویسد که: نیمروز در فارسی به معنی جنوب است.
 6

  

فته به شهادت زبانهای فرانسوی وآلمانی از طرف سرجان ملکم انگلیس، این گ

نیزبه معنی "جنوب" تائید شده و ابن رسته ، درهزار ویکصد سال پیش در 

تعریف حدود چهارگانۀ ایرانشهر، "نیمروز" را به همین معنی به کار برده 

است.
 7

  

روز احمدکسروی دانشمند فقید ونامدارایران در توضیح معنی نیم

اینطور ابراز نظرمیکند:" نیمروز به معنی ظهر است وچون هنگام ظهر 

                                                 
1
 ، زیرکلمه نیمروز دیده شود.536غیاث اللغات، چاپ هند، ص - 
2
 80هش،ص 1306جغرافیای افغانستان، طبع الهور- 
3
 23ش، ص1314تاریخ سیستان،چاپ بهارخراسانی،تهران- 
4
 23تاریخ سیستان، ص- 
5
 358،ص1336جمۀ محمودعرفان، لسترانج،جغرافیای سرزمین های خالفت شرقی،تر- 
6
 330روضات الجنات فی اوصاف مدینة الهرات، بخش یکم، ص- 
7
 91، روضات الجنات، بخش یکم، ص 25، ص1تاریخ ایران،سرجان ملکم،ج- 
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آفتاب در جنوب دیده میشود، جنوب را نیز نیمروز نامیده اند وکوست 

نیمروز)والیت نیمروز( که در تقسیمات ملکی دورۀ ساسانی دیده میشود به 

همین معنی استعمال شده است."
 1

  

( آنجا که از هفت 11ن) فصلدر یکی از کتب معتبر پهلوی،بندهش

کشور آریائی نام برده شده، از سیستان به حیث مملکت جنوبی توصیف شده و 

" ضبط  گردیده است.نیمروچبصورت "
 2

  

در تاریخ سیستان، در یک جا"نیمروز " به حیث سرزمین جنوبی 

معرفی شده، چنانکه از این نوشتۀ آن بر می آید:" ... واین جمله را چهار 

است  لرده اند، خراسان، وایران ونیمروز وباختر. هرچه حدشماقسمت ک

باختر گویند وهرچه حد جنوب است نیمروز گویند ومیانه اندر بدو قسمت 

کرده اند، هرچه حد مشرق است خراسان گویند و هرچه حد مغرب است 

ایرانشهر." 
3
  

البیرونی منجم  دانشمند دربار غزنه، دراثر گرانبهای خود)تحدید 

یات االماکن لتصحیح مسافات المساکن( نیمروز را به دلیل اینکه در جنوب نها

بلخ )باختر( واقع شده بدین نام خوانده است.
 4

  

مفسر دانشمند اوستا، ابراهیم پورداود، در مورد نیمروز بعد از تذکر 

 این بیت از زبان فردوسی:

 فروز دونده همی تاخت تا نیمروز         چو آمد بر زال گیتی     

میگوید:وجه مناسبتی که در معجم البلدان ودر فرهنگ های فارسی 

برای اسم "نیمروز"ذکر شده، اساسی ندارند، نامیده شدن سیستان به نیمروز، 

از این جهت است که این سرزمین در جنوب خراسان که یکی از بزرگترین 

ایالت های ایران قدیم بود، واقع است.
 5

  

ه دیده شد،با صرف نظر از عقاید ونظریاتیکه در روایات باال طوری ک

دارند، چند روایت مؤید یک دیگر اند وثابت واسطوره ئی جنبۀ فولکلوریک 

میسازند که: نخست کلمۀ "نیمروز" به معنی جنوب است ووجه تسمیۀ آن هم 

                                                 
1
 216، ص 1335احمدکسروی، چهل مقاله، گرد آوردۀ یحیی ذکا، چاپ تهران - 
2
 433، ص 1ابراهیم پورداود، یشتها،ج- 
3
 25ستان،ص تاریخ سی- 
4
 230البیرونی، تحدید نهایات االماکن .... چاپ دانشگاه تهران،ص - 
5
 293،ص2یشتها،ج- 
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از آن جهت است که در جنوب خراسان وباختر واقع بوده وهست
1
، اما نکتۀ  

وجه اینست که سیستان بنابر تحقیقات جدیدی که در مورد جالب وبسیار قابل ت

کلمۀ نیمروز به عمل آمده، به مناسبت دیگری و به منظور بهتری به اسم 

 "نیمروز" نامیده شده است.

پژوهشگرایرانی، داکتر علی اکبرجعفری، در مورد"گاهشماری در 

تمام  اوستا"، تحقیقات عالمانه وجالب توجهی نموده که به یک باره روی

نظریات و روایات مؤخین ونویسندگان قبل الذکر در مورد وجه تسمیۀ نیمروز 

خط کشیده است. آقای جعفری پس از آنکه از سرزمین نیمروز به نیکویئ یاد 

آور شده؛ مینویسد:" نیمروز" یعنی ناف جهان) ناف زمین(، بیائیم بسنجیم؛ 

سیا، اروپا، درجه شمالی، آن یکی آ 31درجه شرقی وعرضش  61طولش 

افریقا را از اوقیانوس تا اوقیانوس دو نیم میکند،واین یکی جهان آباد)محلی 

است نزدیک زابل مرکز سیستان بخش ایران، که بهتر بود بجای آن نام زرنج 

درجه جنوب استوا دو برابر  31درجه  شمال تا  70را میگرفت.(را از 

 پس"نیمروز" درست ناف جهان بوده است. مینماید.

همان سان که گفتیم نیمروزجایی بوده مانند جلگه های سند و دجله  

ونیل، دارای آب فراوان وبنابر این دارای تمدن پیوسته وناگسسته، بارندگی 

بسیار کم دارد وآسمانش پاک وپر از ستاره گان درخشان؛ چهارفصل از هم 

اه جدا وبازشناخته، برسرچهار راه شمال وجنوب وغرب، به دریای جنوب ر

داشته، اگر همه این خوبی ها را یکجا کنیم، میتوانیم بگویئم که از لحاظ ستاره 

شناسی وگاهشماری برجلگه های دیگر برتری داشته، درجائی که ایجاد 

نصف النهارخالدات در جزیرۀ گمنام وویران  به علت دسترسی نداشتن به 

راتوری ایران وخاور زمین و نصف النهار مصنوعی گرینویچ باز درامپ

بریتانیا بود، این جایگاه نصف النهار حقیقی بوده،برای همین است که اوستا؛ 

خوانده وبه فارسی میانه   Vi-Midhyzemoآنرا میان زمین یا ناف زمین 

                                                 
1
مکتوبی نقل شده که از جانب سلطان سنجر به نصرت  1476در جلد سوم تاریح بهیقی، در صفحه  - 

 -465ان )الدین ملک نیمروز پسر یزرگ ملک تاج الیدن ابوالفضل نصر بن طاهر بن محمد پادشاه سیست

هجری وخروج سید اشرف بن محمدبن ابی  524 -523هق( نوشته شده ودر آن اشاراتی به وقایع 559

شجاع علوی سمرقندی وتصرف سمرقند بدست او هست. از این نامه پیداست که در هنگام نوشتن آن ملک 

در نیمروز بوده تاج الدین ابوالفضل ملک نیمروز نزد سلطان سنجر بوده وملک نصرت الدین نایب پدر 

تاریخ بهیقی نامه های دیگری عنوانی ملک نیمروز تاج الدین ابوالفضل  1441و 1440است. در صفحات 

 نقل شده است که برای تکمیل تاریخ ملوک نیمروز کمک میکند.
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، روشی  ونو)نیمروز( نامیده اند.پس میتوان گفت که مردم این نیمروز راستین

«از خود برای " گاهشماری")تقویم( داشتند.
 1

  

کتر جعفری عالوه میکند" نیمروز روزی جایگاه فرزانۀ شاهان کیانی د

بود، جائی که شاه گشتاسپ دین بهی زرتشت را پذیرفت ودر پرورش 

وگسترش آن کوشید وآنرا فروغ بخشید وبنابر بعضی نظریات او با رهنمائی 

زرتشت دراینجا به اصالحات نوینی دست زد ویکی از این اصالحات قرار 

روز به حیث نصف النهار جهت گاهشماری وتقویم بوده است.دادن نیم
 2

  

ممکن است مقصود مؤلف تاریخ سیستان هم از آوردن این روایت از 

قول ابوالفرج یغدادی که گفته است: " حکما جهان را بخشش کردند به برآمدن 

وفروشدن خورشید در نیمروز، وحد آن چنان باشد که از سوی مشرق از آنجا 

د به کوتاه روزی برآید واز سوی مغرب به دراز ترین روزی که خورشی

فروشود واین حکم به حساب)نجوم( وهیأت  معلوم گردد."
3

همانا این باشد که 

نیمروز بحیث خط نصف النهارسرزمین های آریائی)عوض جزیرۀ خالدات 

سال قبل از میالد خط نصف النهار خود قرار داده  150که بطلیموس آنرا در 

بود."
 4

از عهد زرتشت قرار گرفته ودر میان مردم معروف وشناخته شده  

 بود.

عالمۀ دانشمند غزنه، البیرونی بانقل از قول دوست دانشمند معاصر 

)ابوسعید احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجستانی(در مورد اسامی  ومعاشرخود

ماه های خاص نیمروز؛ روایتی دارد که با درنظرداشت بحث طوالنی آقای 

تر جعفری راجع به گاهشماری نیمروزیان عصر اوستائی اینجا انعکاس آن دک

 خالی از اهمیت نیست. 

البیرونی پس از تذکر نام ماه های دوازده گانۀ پارسیان)زرتشتیان(، 

عالوه میکند. ازابوسعید احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجستانی شنیدم که از 

ماه ها را از فروردین آغاز قدمای سجستان اینطور نقل میکرد که ایشان 

 کواذ،رهو،اوسال، تیرکیانوا، میکردند وشهور ایشان بدین ترتیب است:

                                                 
1
 537(، ص1355دکتر علی اکبر جعفری، گاهشماری در ایران،مجلۀ یفما، شمارۀ نهم)آذر ماه  - 
2
 536همان مقاله ص همان اثر، - 
3
 23تاریخ سیستان، ص  - 
4
 537(، حواشی صفحه 1355مجلۀ یغما)آذر ما  - 
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کزشن، ساروا. سریزوا،مریزوا،توذر، هرانوا،ارکبازوا، کژپشت،
 1

اسامی  

ماه های نیمروزیان عصر صفاریان و غزنویان میتواند بقایای سنت عهد قدیم 

 سیستان باشد.

م توانای شرق راجع به علت نامیدن سجستان به ابوریحان البیرونی منج

نیمروز،در عهد سلطنت شاهان کیانی ، ضمن بحث یافتن اختالف طول 

اما عرض زرنج را، » زرنج مرکزسیستان اشارتی دارد ومینویسد: شیراز و

گزارشی که به ما رسیده،ابوالحسن احمد بن محمد بن سلیمان سکزی با  بنابر

دقیقه  52درجه و 30آنرا  ت زرع اندازه گرفت وربع دایره ای به قطر بیس

یافت ومنجمان این شهر به سبب آنکه اسباب های اندازه گیری شان از 

درجه حساب میکنند  31نگهداری دقیقه ها ناتوان است، این عرض را 

از آنجا تا  فرسخ است. و 78ومساحت میان شیراز و سیرجان)مرکز کرمان( 

 195فرسخ که روی همرفته میشود  70ستان فرسخ واز آنجا تا سی 47کویر

فرسخ. چون همه راه هموار نیست، مسافت رابا کاستن یک هفتم آن تعدیل می 

کنیم،بدین ترتیب که آن را در شش ضرب وبرهفت قسمت مکینیم، حاصل آن 

ثانیه میشود  39دقیقه و 53و به درجه  504فرسخ،که  به میل  168میشود 

 ثانیه است. 16قه ودقی 18درجه و 9که وتر آن 

دقیقه ( است....  16اختالف عرض شیراز وزرنج) یک درجه و

ثانیه خواهد بود که برای  8دقیقه  و 45درجه و 88بنابرین طول سیستان 

درجه میگیریم که نزدیک  89احتیاط کسر را تمام میکنیم وطول سجستان را

ن هنگام طول بلخ است. وبه همین جهت است که سجستان نسبت به بلخ، درآ

که جایگاه شاهان کیان وخاستگاه دین مجوسی ایشان بود، نیمروز خوانده 

میشد.
 2

ازاین روایت البیرونی معلوم میگردد که در عهدپادشاهان کیانی )که  

سلطنت شان با کی قباد شروع وباکی گشتاسپ ختم میشود(، سیستان ، به این 

 یاد میشده است. دلیل که در جنوب بلخ واقع بوده است، بنام نیمروز

                                                 
1
، البیرونی از ماه های 1321، چاپ تهران69البیرونی، آثار الباقیه،ترجمۀ اکبر داناسرشت،ص - 

، ابان پارسیان اینطور نام می برد:فروردین،اردی بهشت، خرداد،تیرماه،مهردادماه، شهریورماه، مهرماه

 ماه، آذر ماه، دیماه، بهمن ماه، اسفندماه.
2
 230البیرونی، تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن، چاپ دانشگاه تهران، ص - 
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از جمع بندی روایات ونظریات فوق چنین نتیجه بدست می اید که : 

نیمروز در زبان فارسی دری به دو معنی است، یکی به معنی نصف  روز 

است  که در عربی به آن "ظهر" گویند. دوم ، به معنی جنوب است. چون در 

میگفتند، مگر  هنگام ظهر،آفتاب در جنوب قرار میگیرد،جنوب راهم  نیمروز

امروز ، عوام الناس نیمروز را صرف به معنی نصف روز میشناسند و در 

 میان قشر با سواد به حیث نام  منطقۀ سیستان هم می شناخته میشود.

این منطقه پس از تقسیم بین ایران وافغانستان قابل یاد آوری است که 

ام سیستان وبخش بخش ایرانی آن بن میالدی به دو نام مسمی گردید. 1872در 

ی از والیت ئنامیده شد ودر تشکیالت اداری جز "چخانسور"افغانی آن بنام 

اگرچه تا پایان عهد امیر عبدالرحمن خان بنایر فراه شمرده شد.چخانسور 

سراج التواریخ بنام سیستان افغانی خوانده میشد، ولی بعد از آن بطور 

کومت محلی وزمانی به گاهی بحیث ح نامحسوسی بنام چخاسنور مسمی شده،

حیث حکومت کالن مربوط والیت فراه بود و چون در گوشۀ دور افتاده 

کشور موقعیت داشت، از هرگونه توجه  وغمخواری دولت افغانستان به دور 

در  1965در سال دکتور محمدیوسف خان در دردورۀ حکومت  .مانده بود

زمان  اسم آن تشکیالت دولت به حیث یک والیت عرض وجود نمود وهمان 

، بنام  نیمروز خوانده (که معنی ومفهوم درست و روشنی نداشت )ازچخانسور

 شد.

اندکی قبل از تعویض نام چخانسور به نیمروز، من به ارتباط وجه 

" نوشتم و در مجلۀ نیمروز به نیمنگاهتسمۀ نیمروز مقالتی تحت عنوان " 

درهمان زمان  به نشر سپردم.درکابل ( 1344، 12 -11آریانا)شمارۀ 

در حلقۀ دانشمندان انجمن تاریخ تعویض نام منطقه از چخانسور به نیمروز،

نیمروز مورد توجه مقامات  ۀاین طور گفته میشد که نشر مقالۀ من در بار

برسمیت شناختن نام نیمروز بجای تعویض ودولت قرارگرفته وسبب 

 چخانسور شده است.

 : زابل یا زابلستان

 رخین ، جغرافیه نگاران و ؤیا زابلستان محققین ، م در مورد کلمه زابل
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 فرهنگ نویسان و حماسه پردازان عهد اسالمی ، نظریات و آراء مختلفی 

دارند. برخی آنرا نام سرزمینی بین غزنه و بست می شمارند و بعضی آنرا 

درقرن پنجم میالدی آنجا را  نام طایفه یی از هونهای سفید )هفتالیان( که

ه اند، عده یی زابل یا زابلستان را همان سیستان قلمداد کرده اند و اشغال کرد

گروهی هم زابل را غیر از آنچه بدان اشاره شد می دانند، بصورت فشرده این 

 .آراء و نظریات را تدقیق می کنیم

ل بضم مولف برهان قاطع نخست در مورد کلمه زابل می گوید : زاب   

تان است و نام قومی و جماعتی هم هست ثالث بروزن کابل ، نام والیت سیس

و نام شعبه ایست از موسیقی 
1

« زاول »می گوید:  «زاول» ۀ. سپس در کلم

بضم ثالث بر وزن و معنی زابل است که والیت سیستان باشد و نام قومی و 

طایفه بود و نام شعبه ئی از موسیقی هم هست و یکی از جمله هفت زبان 

.می گفته اند و اکنون متروک است فارسی باشد که آنرا از اولی
2
  

زابل باالم مضموم )؟( نام  »لف فرهنگ جهانگیری می گوید: ؤم

«.والیت سیستان باشد و آنرا نیمروز نیز خوانند...
3
 

بضم و فتح  ،لعبدالقادر بغدادی در لغت نامه شهنامه می نویسد: )زاب  

ه ستم است و بر ۀهر دو و زاول با واو، هر دو یک لغت است و )لقب( قبیل

والیت نیمروز هم اطالق می شود و اصل آن نام شهری است از توابع 

 نیمروز:

سوی خانه زال زابل خدای            برون رفت مهراب کابل خدای 
4
 

 

لف فرهنگ رشیدی ؤعین مطلب باال را با اندک تفاوت م
5
لف موید ؤم 

الفضال
6
لف مجمع الفرسؤو م 

7
لف شمس اللغات ؤو م 

8
غیاث اللغات  لفؤو م 

                                                 
1
 . 375چاپ هند ص  ،برهان قاطع - 
2
 . 377ص  ،همان اثر - 
3
 . 1ج  156ص  ،هند یطبع لکنهو ،فرهنگ جهانگیری - 
4
و نیز رجوع شود به معجم شهنامه تصحیح و تالیف و  11غت نامه شهنامه ، ص عبدالقادر بغدادی ، ل - 

 . 161ترجمه حسن خدیو جم 
5
 . 1ج  36چاپ کلکته هند، ص  ،فرهنگ رشیدی - 
6
 . 1ج  485ص  ،چاپ هند ،ید الفضالؤم - 
7
 مجمع الفرس ، زیر کلمه زابل دیده شود. - 
8
 . 1ج  363ص  ،شمس اللغات ، طبع هند - 
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1
لف بهار عجم ؤو م 

2
لف چراغ هدایت ؤو م 

3
لف فرهنگ انندراجؤو م 

4
و   

لف برهان جامع ؤم
5
و سایر فرهنگ نویسان متذکر شده اند که ظاهراً ماخذ  

ایشان همانا استنباط از شهنامه فر دوسی خواهد بود و یا روایت تاریخ 

 ان می داند.را یکی از نامهای تاریخی سیست« زاول »سیستان که 

زاول باشکال و امالی زابل  ۀدر آثار زبان دری و ادبیات حماسی ، کلم

و زابلستان و زاولستان ضبط شده و فردوسی به همه اشکال فوق آنرا در 

 و در حدود نود «زابل»  ۀشاهنامه بکار برده بطوریکه بیش از پنجاه بار کلم

را استعمال  «زابلی »مه و بیش از بیست و پنج بار کل «زابلستان» ۀبار کلم

نموده است .
6
  

 فردوسی گوید:

چنان بود کز رستم زابلی در اندیشه مهتر کابلی 
7
 

 و یا: 

زابلی  ۀبزیر اندرش چرم          که آمد فرستاده کابلی 
8
 

 و در این بیت پادشاه زابل را فردوسی زابل خدای نامیده است :

زال ، زابل خدای سوی خیمه        همی رفت مهراب کابل خدای 
9
 

 

و همین اصطالح را اسدی طوسی هم در گرشاسپ نامه اش آورده 

 است .

          بگرشاسپ کین جوی کشورگشای 

رد زاول خدای جهان پهلوان گ  
10
 

 

                                                 
1
 . 402غیاث اللغات ، طبع هند  - 
2
 . 44ص  2ج  ،طبع هند ،بهار عجم - 
3
 . 262ص  ،بحواله حاشیه غیاث اللغات- 
4
 . 261و ص  256ص  2ج ،فرهنگ انندراج  - 
5
 برهان جامع ، زیر کلمه زابل دیده شود. - 
6
 . 7 -5ص  ،حبیبی ، هفت کتیبه قدیم ، طبع کابل- 
7
 داستان شغاد و شاه کابل  ،سیاقیدبیر  چاپ شاهنامه فردوسی ، - 
8
 . 172ص  ،جلد اول ،همان اثر - 
9
 . 151ص  ،همان جا - 
10
 . 329ص  ،اسدی طوسی ، گرشاسپ نامه چاپ حبیب یغمانی - 
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همینگونه اسدی کلمات زاولستان و کاولستان را در یک بیت اینطور 

 می آورد:

تا به کاولستان  بگیرم شهی           کزین بار بندم بزاولستان
1
 

 

فردوسی با  ،و آنگاه که تابوت رستم را از کابل بزابل انتقال می دهند

 استعمال کلمات زابلستان و کابلستان اینطور بازگو می کند:

 خواه و از شاه کابلستان ... زبد    زابلستان  خروشی بر آمد ز

 زمین شد بکردار غلغلستان ...  ستان ــلستان تا بزابلــکاب ز

 چنین بیان میکند:فردوسی غم مردم را در ماتم رستم 

 بیک سال در سیستان سوگ بود 

همه جامه هاشان سیاه و کبود
2
 

از ابیات باال نیک پیداست که از نظر فردوسی بین زابلستان و سیستان 

عهد حماسی مرزی وجود ندارد و بنابر این هرگاه که از زابلستان نام می 

وطن جهان پهلوان رستم است و به همین دلیل،  برد، مقصودش همان سیستان

شغاد و چاره گری شاه کابل  ۀحیله زمانیکه اهل زابلستان از مرگ رستم ب

خروش بر می آورند و غلغله بر پا می کنند و اهل سیستان تا  ،ردندگآگاه می 

بر ه یک سال در سوگ جهان پهلوان )رستم زابلی ( جامه های سیاه و کبود ب

 می کنند.

ریخ سیستان آنجا که از نامهای سیستان به اشکال سیستان و زاول و تا

یاد کرده زرنگ و نیمروز
3
منحیث یکی از نامهای « اولز »در وجه تسمیه  

 تاریخی سیستان می آورد:

بلب دریا  ویند که همه شهرها که کردند بدین عالم یاگاما زاول از آن »

های بزرگ از دریا خیزد و زیرا که جوهر و چیز ،کردند یا به نزدیک کوه

لف تاریخ سیستان از لفظ ؤمعادن از کوه باشد، اینجا که بنا کردند )مقصود م

                                                 
1
 . 203ص  ،همان اثر - 
2
 شاهنامه ، فردوسی داستان مرگ رستم به حیله شغاد . - 
3
 . 21ص  ،تاریخ سیستان - 
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بنا کردن بنای شهر زاول است( گفتند همه چیزهای ما از آب و گل باید 

 .«اول گفتندزاینجا یک حرف بگفتار اندر فروشد که کاف باشد  .ساخت
1
  

فسانه شبیه است ولی چنان می  تسمیه در حالی که بیشتر باوجه این 

بلکه در میان  ،نماید که در سیستان قدیم شهر زاول در کنار کوه نبوده

به دریا واقع بوده است.پس از آن در بارۀ عمل  سرزمینی هموار و نزدیک

سجستان و بست  ،هزار هزار )یک میلیون ( درهم بوده سیستان وخراج آن که

)گلستان جستانخد و زمین داور و اسفزار و کابل و زابلستان و نوزا و دخ  و ر  

میشمارد  بررا  درست است(
2
و این می رساند که هر کدام از این نواحی  

 یکی از بخش های سیستان بوده است .

پس از آن باز جای دیگر 
3
های شانزده گانه )والیت(زابل را از کوره  

سپس جای دیگر  .سیستان میشمارد
4
شرح و زابل استیالی رتبیل را بر کابل  

میدهد و در چند جای دیگر این مطلب را تکرار کرده است و جای دیگری در 

وقایع زمان عمرولیث از حکمران زابلستان بنام محمدبن عبدهللا بن حمدون یاد 

آور می شود.
5
همچنین در جای دیگری  

6
که سخن از فرستادن عهد ولواء از  

ه ، از زابلستان در ردیف جانب خلیفه معتضدعباسی به عنوان عمرولیث رفت

نام برده می شود و در سه جای دیگر  ،راسان و سیستان و زابلستان و کابلخ
7
یکجا ذکر شده و چنین وانمود گردیده که زابل یا   باز زابلستان با بست 

زابلستان بعد از بست واقع بوده است و در ارتباط به این مطلب مرحوم بهار 

ت نیمروز است که عبارت از سیستان و زابلستان نام مملک :می نویسد

زمینداور و طوران و قندهار و غزنه تا کابل بوده ولی اینجا که بعد از بست 

یاد شده مراد از آن ناحیه ایست که شهر غزنین قصبه آن بوده و بعدها آباد و 

پایتخت سالطین غزنوی شده است و بدین جهت محمود غزنوی را زابلستانی 

خوانده اند.
8
  

                                                 
1
 . 22ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 . 28ص  تاریخ سیستان، - 
3
 . 114ص  تاریخ سیستان، - 
4
 . 216 - 117 - 114همان اثر ص  - 
5
 . 255ص  ،همانجا - 
6
 . 249ص  ،همان اثر - 
7
 . 348 - 307ص ،همانجا  - 
8
 . 1ح،  308ص  ،همان اثر - 
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( زمینداور را اصالً به منطقه ایکه  39- 37ص ایرانشهر،کوارت )مار

 ،ولی مینورسکی در حواشی حدود العالم ،زابلستان نامیده می شد متعلق میداند

اصطالح زابلستان را یک اصطالح مبهم جغرافیای قلمداد کرده و از توضیح 

.آن خودداری نموده است
1
  

العالم ( در مورد موقعیت  در قدیمترین اثر جغرافیایی کشور )حدود

غزنین و آن ناحیت ها که بدو پیوسته »زابل یا زابلستان اینطور اشاره شده : 

«.است همه را بزابلستان باز خوانند
2
  

بالذري واقعه نگار فتوحات اولیه مسلمین در حالیكه زابلستان را همه 

كابل بیان مي كند ج )قندهار( و پیش از خ  جا با )زال ( نوشته فتح آنرا بعد از ر  

و آنرا جزو قلمرو رتبیل شاه مي داند
3
. 

 مي داند و مي نویسد: «غزنه »یاقوت حموي پاي تخت زابلستان را 

زابلستان )بضم ب( سرزمین گشاده ایست كه در باالي آن جنوب بلخ »

و طخارستان و همان زابل است و آن منسوبست بزال و جد رستم بن دستان و 

«تخت آن غزنه شهر معروف و بزرگست . سرزمین است كه پاي
4
 

زابلستان را از نواحي سجستان شمرده آنجا كه از خراج  ،ابن خرداذ به

خراج رخج و زمینداور و  ،خراسان در زمان عبدهللا بن طاهر صحبت میدارد

(  6776...زابلستان را از مجموعه خراج سیستان مي كاهد و بقیه مبلغ آنرا )

در هم مي شمارد
5
 . 

قهستان و نیمروز و زابلستان ( را در یك باب  دداله مستوفي )بال حم

 ،زاول والیتي عریضست و طویل و مملكتي بوده» وارد كرده مي نویسد:

زاول شهري بزرگست و گرمسیر )؟( و درو میوه ها بسیار و شكارگاه هاي 

«خوب و علفزار بسیار
6
  

 قالت غلزائیت از كه حمدهللا مستوفي زابلستان را عباربه نظرمیرسد  

کالت دانسته باشد زیرا وصفي كه او از زابلستان مي كند با خصوصیات 

                                                 
1
 حواشی حدود العالم طبع پوهنتون کابل 188ص  - 
2
 . 64ص  ،رانته 1317طبع  ،حدود العالم - 
3
 . 397-396ص  ،متن عربي ،فتوح البلدان - 
4
 . 365ص  ،4ج ،معجم البلدان  - 
5
 . 243 - 39ص  ،مسالك و ممالك ،ابن خرداد به - 
6
 . 142ص  ،نزهت القلوب - 
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بیشتر تطابق دارد تا زابلستان  غلزائی که امروز بنام والیت زابل یاد میشود،

 كه بگفته یاقوت و حدود العالم پاي تخت آن غزنه بوده است .

تاب مولف فرهنگ انجمن آراي ناصري كه معلوم مي شود از ك

)ریاض السیاحه(
1
و)بستان السیاح ( 

2
)هر دو از زین العابدین شرواني در  

در مورد كلمه زابل مي نویسد :  ،استفاده كرده باشد هجري ( 13نیمه اول قرن 

مملكتي است عریض محدود است از سمت شرق بوالیت  ، زابل به ضم با»

ال هزاره و ببجكابلستان و غرب به سیستان و از جنوب دریاي سند از شمال 

بیابانش بیش از . طولش بیست مرحله و عرضش پانزده مرحله .خراسان

مسكن افغان و هزاره  [سرسبز]كوهستان مشتمل بر چمن هاي خوش و مراتع 

و قلیلي ترك و تاجك و از بالد زابلستان قندهار و بست و غزنین و زمینداور 

نجاست و اغلباً از اقلیم و میمند و شبرغان و فیروزه كوه و فراه از شهرهاي آ

در زمان كیانیان آن  ارم است .هسیم و قلیلي از جبال هزاره داخل اقلیم چ

سییستان و سند در زیر حكم گرشاسپ و زال و رستم بوده بدین سبب  والیت با

رستم را زابلي مي گفتند و سلطان محمود را كه در غزنین تختگاه داشت نیز 

خجسته درگه محمود زاولي دریاست »سي گفته :چنانكه فردو ،زاولي مینامیدند

بعد در مورد كلمه زاول گوید: زاول همان زابل است كه مرقوم شد و دیگر  «

نام بلوكي بوده از والیت سبزوار )اسفزار( كه سه فرسخ عرض داشته و 

.«هشتاد كاریز جاري در آن بوده است
3
  

نام قبیله  «لزاو»از جمله محققان غربي ماركوارت ، بر این است كه 

ئي از هونهاي سفید )هپتالیان ( بود كه این سرزمین را در قرن پنجم میالدي 

اشغال كردند و بنام ایشان بزابلستان مشهور شد.
4
  

رخ و باستانشناس دانشمند فرانسوي ، گیرشمن نیز  این نظر را تایید ؤم

میدند و از مي نا «زابلي »كرده عالوه مي نماید كه زابلي ها بزباني كه آنرا 

این زبان با رسم الخط تخاري كتابت  .بانهاي هندي متاثر بود. تكلم مي كردندز

.مي شد
5
 

                                                 
1
 . 199ص  ،گلستان دوم - 
2
 . 1149ص  ،3ج  ،تعلیقات سعید نفسي بر تاریخ بیهقي ،301ص  ،سیاحه بستان - 
3
 ر نام زابل و زاول دیده شود.زی - 
4
 . 7ص ،هفت كتیبه قدیم پوهاند حبیبی، - 
5
 . 1152ص  ،3ج ،تعلیقات تاریخ بیهقي  سعید نفیسی، - 
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زابلي نظریات  ۀپوهاند حبیبي در مورد قدامت تاریخي زاول براسم قبیل

 جالب و پذیرفتني ارائه كرده مي نویسند:

را یكي از قبایل هفتالي  «زاول»گرچه اكثر محققان امروزي غرب، »

ده گفته اند كه این سرزمین بنام ایشان تسمیه شده است و این كار باید در شمر

میالدي ( كه هنگام خروج هفتالیان در این سرزمین است انجام  400حدود )

)زابل ( قدیمتر از قرون « زاول»ولي من دلیلي دارم كه نام  ،یافته باشد

است كه میالدي است زیرا در خط پهلوي نام شاهان زاول )زوب ملكا( 

ملكاهو زوارش آرامي )زاب شاه ( یا )زابل خداي ( باشد.
1
 

پس ممكن است نام زابل ، زاول در قدیم موجود بود و هنگامي كه قبایل 

هفتالي در قرن پنجم میالدي از شمال هندوكش در این سرزمین ساكن شدند 

ن مانند یك قبیله هزاره كه اكنون در همی .بنام آن زاولي شهرت یافته باشد

نامیده مي شود و ما نمي توانیم گفت كه این سرزمین بنام  «زاولي»سرزمین 

ایشان تسمیه شده است، بلكه نام زاولي را از این سرزمین گرفته اند.
2
  

پوهاند حبیبي در اثبات نظر خود به تحقیق شان ادامه داده اینطور 

 Uzavah وه داستان زاب = زوبن طهماسب در اوستا اوز: استدالل مي نمایند

بدوره قدیم شاهان پیشدادي و روایات كهن داستانهاي آریایي تعلق دارد و در  ،

فقره  13بود كه با افراسیاب جنگ ها كرد و در یشت  Hazabب اپهلوي هوز

فقره پنج ( و شاهنامه فردوسي و دیگر كتب پهلوي  33و بندهش )فصل  (13)

اریخ والقصص تصریح مي و دري نام و داستان او آمده است و در مجمل التو

."پارسیان او را زوخوانند "زاب "كند : 
3
 

این داستانهاي كهن آریائي بدوره تاریخي مخصوصاً بعد از فتح اسكندر 

كه وقایع آن در تواریخ یوناني ، هندي ، چیني و غیره ضبط است ربطي 

بنابر این ما زاب شاه مسكوكات پهلوي و جبوله هندي را به سرزمین  .ندارد

پنداریم كه تا اكنون هم بطرف شرقي آن سرزمین  اب = زو= زاومنسوب ز

                                                 
1
دانشمند فقید ایراني مرحوم سعید نفیسي نیز نظري مشابه نظر پوهاند حبیبي داشته و نوشته اند در سكه  - 

از خط یوناني بیرون آورده اند نام و عنوان شاهان اینجا را هاي این ناحیه بزبان و رسم الخط تخاري كه 

از زبان  شاهو زابوال نوشته اند و بزبان و خط پهلوي )زاب ملكا( آمده و پیداست كه كلمه )ملكا( هوزارشو

آرامي است و در زبان هاي ایراني )زاب شاه ( باید گفت در این صورت تردیدي نیست كه اصل نام زابل در 

 ( . 1151ص  ،3ج  ،ب ( بوده و زابل ضبط تخاري این كلمه است . )تعلیقات تاریخ بیهقيپهلوي )زا
2
 . 7ص  ،از پوهاند حبیبي ،هفت كتیبه قدیم - 
3
 )حبیبي (  28ص  ،مجمل التواریخ- 
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بنام زوب و پشین )بنام همان پهلوانان داستاني كهن زاب و كي پشین روایات 

اوستائي و پهلوي ( افتاده است و الحقه )ل ( ماقبل مفتوح در تشكیل اسماي 

 مانند: ،امكنه به نظر مي آید

تو دانا و سرور( در شدب قدیم پكاوه = كاوي = كي )سردارودر ا

تشكیل اسم كاول = كابل زاو= زو= زاب = زوب در تشكیل نام زاول = 

 .زاول ، دیوه = دیوا در تشكیل نام دیول = دیبل )نزدیك مصب دریاي سند(

پس نام زاول را بدین دلیل قدیم تر از خروج هفتالیان در قرن پنجم میالدي 

كه هفتالیان به سبب سكونت و استقرار خود باید دانست و قدر مسلم این است 

در اینجا باید باین اسم شهرت یافته باشند.
1
 

 از آنچه در مورد زاول گفته آمدیم مي توان چنین نتیجه گرفت كه :

بوده و ماخوذ از نام زو= زاو  «زابل»كلمه زاول شكل قدیمي و اصیل 

 = زاب یكي از عناصر حماسي عهد كهن آریایي است .

مي رود كه در عهد كیانیان بلخ نشین )كیكاوس و كیخسرو  ظن قوي

وكي گشتاسپ( سرزمین بین غزنه و هامون هلمند بنام زاولستان در تحت 

خانواده گرشاسپ سام )زال و رستم ( بوده و این نام از دوران  ۀسلطه وادار

زاب پور طهماسب پیشدادي بر این ناحیه اطالق و  –زاو  –فرمان روائي زو 

گشته باشد و قدیمترین نام سیستان هم همین زاول و زاولستان بوده كه  اعالم

 زابل و زابلستان نیز شهرت یافته است .ه بنابر تغییر لهجات ب

مل ، در برابر این پرسش كه آیا سرزمین سیستان قبل از أیا اندك ت

دوران زرتشت و قبل از آنكه اینجا بنام رود هیتومنت در اوستا نام گذاري 

 بچه نامي یاد مي شده ؟ ،شود

هیچ پاسخي بهتر و منطقي تر از این نمي توان ارائه كرد كه چون 

یكي از پهلوانان عصر پیشدادي آریانا در این نواحي « اوززو =  »زماني 

پادشاه یا بزرگ مردم بوده پس قلمرو او هم بنام خودش بدانگونه كه دانشمند 

 تسمیه شده است . «زاول » ت كشور پوهاند حبیبي آنرا تصریح كرده بصور

پس در این صورت  با جرأت مي توان گفت : زاول بمعني وسیع 

باستان شامل سیستان هم مي شده و هرگز خطا نیست  ۀازمن جغرافیایي اش در

                                                 
1
 . 8 -7ص  ،هفت كتیبه قدیمحبیبی،  -
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كه در آثار و متون ادب دري و روایات كهن حماسي سیستان را زابل یا 

 زابلستان نامیده باشند.

زیرا  ،تاریخي ، نیز این ادعا درست مي نمایداز لحاظ مدارك و شواهد 

ق ، م ( بتدریج قلمرو  130ورود قبایل ساكه ها در سیستان )در حدود  پس از

سیستان پهنائي گرفت تا آنجا كه از هامون هلمند تا سند و پنجاب را در بر مي 

گرفت 
1
 وطبعاً زابلستان را هم شامل مي شد. 

ائي ها در جنوب هندوكش چون قدرت و سلطه سیاسي دو قرنه سك

بیشتر از سیستان بطرف شرق در قندهار و زابل و سند و پنجاب متمركز 

بود
2
.رخین شاهان سكائي را بنام هندوسكائي نیز نامیده اندؤبنابرین م  

3
 

تأثیر و یكپارچگي دو قرنه مفهوم جغرافیایي سیستان و زابلستان بقدري 

یان و ساسانیان نتوانست آنرا از عمیق بود كه كشمكش هاي دو سه فرنه كوشان

بنام « هونهاي هفتالي »اذهان مردم پاك كند و بالنتیجه تمكن شاخه ئي از 

در سرزمین بین غزنه و قالت غلزائي )وبصورت دقیق تر در  «زابلي»

حوزه رود غزنین و آب ایستاده ( 
4
در قرن پنجم میالدي  

5
و سربر آوردن دو  

«مهراكوال»و « اناتورام»شخصیت مهم زابلي ، چون 
6
مجدداً سرزمین بین  

غزنه و هامون را به مفهوم زابلستان بهم باز پیوست  كه ادبیات هزار ساله 

زبان دري آنرا فراموش نكرده و در متون ادبي و جغرافیایي اسالمي چنانكه 

 دیدیم زابلستان بمعني سیستان و سیستان بمعني زابلستان بكار رفته است .

هلوان پرور و مرد خیز و تاریخ ساز بوده اند و هستند هر دو سرزمین پ

و در دوران اسالمي این حقیقت را در آنطرف بست صفاریان و در این 

 طرف بست غزنویان بكرسي نشانده اند.
                                                 

1
 فصل سكائي ها و پهلواها. ،2ج  ،تاریخ قدیم افغانستان کهزاد، - 
2
 . 372ص  ،ترجمه عیسي بهنام ،نیز دیده شود تاریخ تمدن ایرانيهمانجا وا- 
3
 . 1151ص  ،3ج  ،از سعید نفیسي  ،تعلیقات تاریخ بیهقي - 
4
 . 1152ص  ،3ج  ،تعلیقات تاریخ بیهقي - 
5
 . 7ص ،هفت كتیبه قدیم حبیبی، - 
6
مارتن لقب تورامانا را برویت كهزاد از قول  ،465 – 464ص ، 2ج  ،تاریخ قدیم افغانستان ،كهزاد - 

مضروب در مسكوكات عصر  Zobal( خوانده كه شكل دیگري از كلمه زوبل Jaulaكتیبه كیورا )هند 

 Jabula یا   Jabuvalaكوشاني برسم الخط یوناني باشد و در رسم الخط برهمي این كلمه بشكل جبوله

آباد از ستوبه بزرگ آن بدست آمده كه  ( اكثر این مسكوكات در هده جالل 504 -465آمده )همان اثرص 

بقول داكتر جونكر این مسكوكات در بلخ ضرب شده و همچنان مسكوكات دیگر زابلي یافت شده كه شباهت 

ضرب كرده اند  میالدی تام با مسكوكات مضروبه مرو عهد بهرام پنجم دارد و آن را در مرودر قرن چهارم

 ( . 7)هفت كتیبه قدیم ص 
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 دومفصل 

 جغرافیای طبیعی سیستان

 

 مدخل:         

 آنجا كه دشت هاي وسیع و پهناور دامن گسترده،         

 ز تپه ها و پشته هاي ریگي كوهي بنظر نمي رسد، آنجا كه ج 

 آنجا كه باد محشر مي كند، 

 آنجا كه شن ها راه مي روند، 

 آنجا كه زمینش پیوسته فرو مي نشیند،

 آنجا که تنها دوفصل دارد،

آنجا که یک طرفش  دشت مرگ وطرف دیگرش  دشت لوت قرار 

 دارد،

 ده،واقع ش«  گودزره»و« دریاچۀ هامون »آنجا که 
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آنجا که آخرین موعودزرتشی )سوشیانت( ازکناردریاچۀ زره ظهور 

خواهدکرد وجهان را از کژی  وپلشتی نجات خواهد داد،وقانون عدل 

 وانصاف را برقرارخواهد نمود.

 روزه وماسه های روان است. 120بادهای   آنجا سیستان سر زمین

 

  :، دلتای رودخانۀ هیرمندسیستان

وهموار وزرخیزی است متشکل از دلتای  سیستان سرزمینی مسطح

رودخانۀ خاشرود و فراه رود که  ومعاونینی چون:رودخانۀ بزرگ هیرمند،

دشت  مارگو از سمت شرق و دشت لوت از جانب غرب و دشت نمک سار 

از شمال وکوه ملک سیاه از سوی جنوب آن را در برگرفته است. این خطۀ 

دارای اقلیم خشک و تفاع دارد، متر از سطح دریا ار 500پرفیض که فقط 

بزرگترین منبع سرسبزی این منطقه است  مندیره. رودخانۀ صحرایی است

که از کوه های پغمان در نزدیک کابل سرچشمه میگیرد وبعد از طی 

رودخانه های  کیلومتر آبش را در سیستان به هامون سیستان میریزد.1200

رود از معاونین  رودخانۀ وهارروت  و فراه رود خاشرودارغنداب وترنک و

 سیستان خالی میکنند.به هامون هنگام سیالبی آب خود را که هیرمند اند 

به عقیده دانشمندان زمین شناس اگر هیرمند به سیسان ره نمی برد و 

گل و الیه کوه پایه ها و دره های سرچشمه و رسوبات سایر رودخانه ها را 

ود نمی داشت و سرنوشتی بهتر از سیستانی وج ،با خود بدانجا نقل نمی داد

( در شرق خود )مرگوگسرنوشت کویر لوت در غرب خود و دشت مار

زاده هیرمند  همسیستان ،مصر که مولود نیل است پس همانگونه  نداشت.

 است .

هیرمند رود عمده و مهم سیستان است كه در جنوب قاره اسیابین دجله و سند 

رودخانه هیرمند از منبع تاهامون .بزرگترین رودخانه یي بشمار مي رود 

كیلومتر مربع در هیرمند  وسطي )از  44000سیستان مساحتي را در حدود 

كجكي تا حدود رودبار
1
كیلومتر مربع در  54000و رقبه یي بمساحت  

                                                 
1
 . 1342رمند بمناسبت جشن فرخنده استقالل كشور رساله هی  - 
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هیرمند سفلي یعني نیمروز
1
كیلومتر  140000و جلگه پهناوري در حدود  

ي مربع در دلتاي هیرمند یعني سیستان ایران
2
مذكور  ۀرقب .در برگرفته است 

ارتفاع از  .از شمال شرق بطرف جنوب غرب داراي نشیب عمومي است

( سرچشمهمتر در حصص علیا )بلند تر از بند كحكي تا  4000سطح بحراز 

لهذا اقلیم مناطق علیاي رودخانه  ،متر در منطقه دلتا فرق مي كند 500تا 

م و معتدل دارد. و میزان بارندگي زمستاني سرد و پر برف و تابستاني مالی

انج مي رسد ولي اقلیم منطقه هیرمند سفلي )از بست  12برف آن ساالنه به 

تاهامون ( داراي زمستان مالیم و تابستان فوق العاده گرم است كه درجه 

درجه سانتي گراد باالي صفر و بعضا در  53حرارت آن در تابستان تا 

زیر صفر تقلیل  درجه 10سوز برف ( تا زمستان بعلت وزش بادهاي شدید )

 ورطوبت نسبتي .انج تجاوز نمي كند 12مي یابد مقدار بارندگي ساالنه آن از 

درصد مي  85در صد و در زمستان  35تا  30در بهار و تابستان و خزان 

.باشد
3
 

                                                 
1

 -Seistan(Tourist Brochure on South Western Afghanistan)Lashkergah. 

Afghanistan,1972,p.3 
2
 بقلم مهرین . ،مقاله سیستان ،48و فروردین  47اسفند  ،شماره پانزدهم ،مجله تالش- 
3
 مقاله .همان  48فروردین  47مجله تالش اسفند ماه  - 
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هونمكمابرطبق گزارش 

1
وضع طبیعي سیستان را مي توان به » :

 120میل مربع است و در آن آبهاي  7006ن طشتي تشبیه كرد كه بزرگي آ

                                                 
1
سرهنري ماكماهون به مناسبت پایان كار حكمیتش )موضوع تقسیم آب هیرمند و تعیین خط سرحدي  - 

ایراد گرد  1906بین ابران و افغانستان دو خطابه در انجمن جغرافیایي لندن بتاریخ دهم و یازدهم ماه مي 

میالدي جلد هفتم (  19در قرن كه قسمت هاي عمده آنرا در كتاب )تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس 

ً در قسمت جغرافیاي طبیعي سیستان بي نهایت  افتباس نمود ه اند و چون مطالب این دو خطابه مخصوصا
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 .میل مربع زمین خالي مي گردد بدون اینكه قطریي از آن بخارج بریزد هزار

میل مربع از این  3847 ،وس هملتون مولف كتاب )افغانستان (گبقول ان

 .«افغانستان است نوط بهمیل مربع آن م 3259طشت مربوط ایران و 
1
 

مند همواره تحت تأثیر عوامل اقلیمي مقدار جریان آب رودخانه هیر

مناطق كوهستاني منبع مي باشد و لهذا دو عامل عمده یكي مقدار بارندگي 

برف و دیگرش درجه حرارت بهار مقدار آب رودخانه هیرمند را كه از برف 

مثالً اگر طبیعت بخل نورزد و كریمانه بر مناطق  آب مي گیرد تعیین مي كند.

در این  ،عد در بهار درجه حرارت بتدریج بلند برودي كند و بربرف بامنبع 

صورت هیرمند داراي جریان عادي خواهد بود كه نه سیالبي در پیش و نه 

ولي تغییر ناگهاني درجه حرارت در بهار  ،خشكسالي بدنبال خواهد داشت

دریک سالی که مقدار برباری آن کمتر هم باشد سبب سیالب های بزرگ حتي 

 بدنبال خود كم آبي و خشكسالي دارد.و مدهش میشود كه 

رودخانه هیرمند در اوقات عادي در هر ثانیه دو   مكماهون گوید:

سیستان مي دهد و در مواقع سیالب این مقدار از پنجاه ه مكعب آب بف ت هزار

مكعب در ثانیه مي رسد.ولي در هنگام سیالب هاي فوق  ف تتا هفتاد هزار 

مكعب در  ف تزان از ششصد تا هفتصد هزار این می 1885العاده مانند سال 

 .از اینجا پیداست كه هیرمند چه رودخانه بزرگي است  .ثانیه مي كشد

گل و الي كه این رود باسایر رودخانه ها از قبیل خاشرود، فراه رود، 

هاروت رود به سیستان نقل مي دهد فوق العاده زیاد مي باشد و این امر 

قرار پیمایش هیئت فني  مین مي گردد.موجب حاصلخیزي فوق العاده ز

یك حصه از یكصد و بیست و هفت  1905 -1903ماكماهون در سال هاي 

حصه آب هیرمند الي بود و كمتر رود جهان باشد كه از این میزان تجاوز 

این گل و الي در هنگام سیالب هاي بهاري ، در نهرها ته نشین مي شود  كند.

                                                                                                                   
تحقیق و كاوش بیشتر موضوع لزوماً آن را تلخیص و در  امیده مهم و علمي تحقیق شده بنابران نگارنده ب

 اینجا منعكس میسازد.
1
دركتاب خود موسوم به )سرحدات بلوچستان  همراهان فني ماكماهون در سیستانتیت یكي از جارج پیتر - 

خالنواده و در میان  15622در اوایل قرن بیستم میالدي در شهرستان سیستان ایران  :( نوشته است

هزار نفر بالغ مي شد اما در سیستان افغاني یعني  91خانوار ساكن بودند كه نفوس شان به  5549كنگي 

خانوار زندگاني مي كردند كه به حساب مسترتیت در هر میل مربع  16272هزار نفر در  70نیمروز 

رجوع شود به  .)خانوار سكونت داشتند 16خانوار و در هر میل مربع سیستان افغاني  26سیستان ایراني 

 G.P.Tate.The Frontiers of Baluchistan.London.1909,p:223-224كتاب:
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از كناره هاي آن سررفته بزمین هاي اطراف و به مرور آنها را پر كرده آب 

  جاري مي گردد.

بعضي اوقات بطوریكه در سایر نقاط آسیاي وسطي هم اتفاق مي 

افتد
1
شعبه عمده رودخانه از نهر مصنوعي جریان مي یابد و در این قبیل ،

چنانچه در سال  .موارد بسرعت صورت مسیر طبیعي را بخود مي گیرد

 طغیان مدهش از مجراي اصلي خود یعني رودهیرمند در اثر یك  1896

نادعلي كنار رفت و بطرف غرب مجراي تازه یي احداث نمود كه بعد بنام 

رود پریان معروف گردید و همین واقعه موجبات حكمیت ماكماهون را در 

سیستان بر سر مسئله تقسیم آب و تعیین خط سرحدي بین افغانستان و ایران 

 فراهم آورد.

رود هیرمند در طول قرنها از یك طرف بطرف دیگر از آنجاي كه 

همانطور هم شكي نیست كه  ،متمایل شده و مجراي خود را عوض كرده است

یك دلتا 
2
آثار و عالیم این  را عوض كرده دلتاي دیگري اختیار نموده است. 

یك وقتي « سنارود» :مثالً  ،تغییر مجراها هنوز هم در سیستان دیده مي شود

آب آن در قسمت جنوبي هامون فعلي میریخت و  .یرمند بودمجراي اصلي ه

 «رامرود» دلتاي آن ایام نیز قسمتي از زمین هاي مسكوني حالیه را با دلتاي 

درست در انتهاي جنوبي هامون امروزي شامل مي شد و یا چنانكه دیده مي 

گود زره امروز بندرت آب دارد و شهر سابورشاه در شمال غرب  ۀشود قطع

 امروز زیر آب رفته است . هامون

این نواحي همیشه و همه  ۀاز جانب دیگر طوریكه مشاهده مي شود سكن

حتي در ازمنه اخیر نیز دیده شده كه كرسي  ،جا دنباله رودخانه رفته اند

 سیستان از یك دلتا به دلتاي دیگر نقل مكان كرده است .

 انجیانادرو  Agriaspa اگر یاسپ و  Ram sharistan رام شارستان

Drangiana  شهرهاي مهم سیستان در زمان اسكندر مقدوني بوده اند كه

  Ramnodبنام رامرود  Trakuخرابه هاي آنها امروز در دلتاي تراكو 

                                                 
1
 . 119ار تولد، ص جغرافیاي تاریخي ب - 
2
دلتا، حرف چهارم یادال الفباي یوناني است و دهانه اغلب رودخانه هاي بزرگ را دلتا مي نمامند مانند  - 

 دلتاي نیل و دلتاي هیرمند كه غالبا به دو سه شعبه تقسیم مي شود و از بند كمال خان آغاز مي گردد.
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معروف است .همچنین خرابه هاي زرنج كرسي سیستان در عصر اسالمي 

 واقع در دلتاي امروزي مؤید این مدعاست .

= حصارطاق  Saretarسارتار  حیهمكماهون گوید: خرابه هاي نا

ولي تصور مي شود  ،مورد تردید است و نمي توان گفت بكدام عهد تعلق دارد

به زمانهاي پارتي یا پیشتر از آن ارتباط داشته باشد.در این نواحي تپه هاي 

بیشمار دیده مي شود كه خیلي قدیمي بنظر مي آیند.اینها شكل و ترتیب ندارند 

اف آنها پراكنده است مي توان گفت اینها از شهرهاي و آجر بسیار در اطر

 قدیم و پایتخت هاي بسیار قدیمي حكایت مي كنند.

توسعه و وضع این خرابه ها واشیاء قدیمي ایكه در آنجا یافت مي شود 

مانند مهر، چیني ، سفال شیشه و كوزه و همچنین نهرهاي مرتب كه بطور 

كه ناحیه یي فوق العاده آباد و نظم و ترتیب حفر شده حاكي از این است 

 معمور بوده و شكي نیست كه سیستان قدیم اینجا بوده است .

امتداد رشته خرابه هاي این ناحیه كه اغلب نیمه یا تمام زیر شن و ماسه 

مدفون است از قلعه فتح گذشته و به طرف شمال تا شصت میل كشیده مي 

اسه خالي است و بعضي شود.خرابه هاي قسمت شمالي این رشته از شن و م

آنها مثل چهل برج و امیران )امیر معن( بطور حیرت آوري محفوظ مانده 

 است.

یك گودال ه وقتیكه اینجا دلتاي هیرمند بوده فاضل آب این رودخانه ب

نام دادیم در  «الله نوار»بسیار بزرگي مي ریخت كه ما آنرا پیدا كردیم و 

 آن وقت ها باشد.قسمت شرقي وجود دارد و بایستي هامون 

ماكماهون عالوه مي كند كه هیئت اعزامي ما دلتاي رودخانه هیرمند را 

در سه محل كشف كرد و در هر سه محل هم هامون جداگانه وجود داشته كه 

در زمانهاي گذشته هر یك از این  .آب هیرمند به آنها خالي مي شده است

ن از یك هامون به هامون دلتاها چندین بار دلتاي هیرمند قرار گرفته و آب آ

 دیگري خالي شده است .

چون در روزگاران قدیم هیرمند همواره مجرایش را بطرف شرق و 

غرب پس و پیش مي برده و مقدار گل و الي آن حتماً بیش از مقدار امروزي 

بوده كه با خود حمل مي نموده لذا مي توان گفت شهرهاي بس قدیمي را در 

ً وقتي مشاهده مي شود كه زیر گل و الي خود پنهان  كرده است اینها اتفاقا
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هیرمند مجراي تازه براي خود باز كرده است یا بادهاي تند و سخت زمین را 

پاك كرده و قمستي از این خرابه ها را آشكار ساخته است و یا هنگام حفر 

اینك یكي دو  .آیند متر از زمین بیرون مي 3 -2جدید از عمق رنهااجویها و 

 لچسب اما بغرنج و تا اندازه هم حیرت آور :مسئله د

 

 كجا مي رود ؟به  در سیستاناین همه آب 

عمیق ترین  .هامون آنقدر هاعمق ندارد ۀدریاچمکماهون ادامه میدهد:

حساب شده و سایر قسمت هاي آن از چهار الي  (پاف ت)نقطه هامون پانزده 

زمستان مي  زیادتر عمق ندارد و قسمت هاي زیاد آن در فصل هشت پا

 خشكد.

هامون مجراي زیر زمیني دارد كه  ۀدر ابتداء تصور مي شد كه دریاچ

اما پس از تحقیق معلوم شدکه چنین  ،آب از آنجا به خارج هدر مي رود

بلكه  ،ها آب دریاچه هامون راهي بخارج نداردنمجراي وجود ندارد. نه ت

عقیده  یرود.زمین هاي قعر دریاچه هم طوري است كه اب در آن فرو نم

مستر وارد عضو هیئت و متخصص آبیاري این است كه در عرض یك سال 

به عبارت دیگر اگر  .آب دریاچه هامون تبخیر شود فوتفقط ممكن است ده 

ممكن است این آب در عرض یك  ،آب داشته باشد فوتیك دریاچه بعمق ده 

تند آن كافي سیستان و باد  .سال آنهم فقط در زیر آفتاب سیستان تبخیر كند

 دلیل زیادتر نیست. ۀا قامه است كه سخن را بكرسي بنشاند و محتاج ب

 

 :چرا آب دریاچۀ سیستان شورنیست

معلوم داراست دریاچه ایكه به خارج راه نداشته باشد آب آن بواسطه 

اطراف آن از نمك شوره مي بندد ولي  ،تبخیر بمرور زمان شور مي شود

ین اندازه آب تبخیر مي كند بالطبع آب آن بكلي دریاچه هامون كه همه ساله ا

خالي از نمك است گرچه نمي توان گفت آب هیرمند كه خیلي هم صاف و 

گواراست با آب سایر رودخانه هاي كه به هامون مي ریزند از نمك پاك است 

ولي با این هم آب هامون شیرین است و در هیچ نقطه آن نمك دیده مي شود
1
 

                                                 
1
و كناره هاي دریاچه هامون دیده مي شود به علت مكماهون گوید شوره ایكه در بعضي جاهاي سیستان  - 

 جاذبه شعر یه است كه از خود زمین باال مي آید و با آب هامون هیچ ارتباط ندارد.
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گوید: هر ده سال یك مرتبه آب میرا تقریبا حل كرده مكماهون این معما 

تصور مي كنم این دلیل كافي باشد  .هامون سرریز كرده به گودزره مي ریزد

 ولي تحقیق بیشتر الزم دارد.

هنگامیكه آب هامون از مجراي رود سرشیله به گود زره مي ریزد 

كه گذشت  اما پس از قطع شدن جریان آب چند ماهي ،شیرین و آشامیدني است

این اختالف بین آب هامون  .شور مي گردد و اطراف آن نمك ظاهر مي شود

 و آب گودزره تعجب آور است دلیل آنرا باید پیدا كرد.

دلیل داکتر انجنیر حنان روستائی ازقول یک محقق آلمانی مینویسدکه"

این معجزه طبیعی اینست که اصل آب هامون پوزک و هامون سابوری در 

که در سرحد افغانستان و ایران قرار دارند و  ه سوی دلدلزار هاییزیر زمین ب

عمیقتر اند جریان دارند. در نتیجه جای آنها را آب های زیرزمینی شیرین که 

از هندوکش تا اینجا فاصله های طوالنی را طی کرده اند، میگیرند. از این 

گرام فی سبب یک کتله آب شیرین که مقدار نمکیات آنها کمتر از یک ملی 

حیات را در آنجا بیشتر  ۀلیتر است، در باالی آب نمکی قرار گرفته و زمین

"تقویت کرده است.
1

 

 

 آیا زمین سیستان پیوسته ته مي نشیند؟

مکاهون درخطابه اول خود، در لندن يكي دو مسئله دلچسب و تا 

اندازه هم حيرت آوررا  مطرح ساخت وگفت: هرگاه مقدار گل و الي كه 

مند هر ساله به سيستان نقل مي دهد محاسبه شود، به يك رقم بسيار رود هير

بزرگ خواهد رسيد كه آن وقت مي توان حدس زد چگونه سطح دلتاهاي 

سيستان به مرور پر شده باال آمده است .چه از آنجاي كه درياچۀ هامون 

ً گل والي كه رودخانه ها هر ساله با خود مي  راهي بخارج ندارد طبعا

وي گل و الي قبلي قرار گرفته و بالطبع سطح هامون باال مي اورند، ر

نشيند. ولي اگر اين سوال پيش آيد كه آيا تحقيقات و مالحظات مي تواند اين 

 نظر را تاييد كند؟جواب البته اين خواهد بود كه خير؟

يگانه راه حل اين مسئله كه مي توان بدان اشاره كرد اين است كه 

و مي نشيند و پائين مي رود. علت آن هم سنگيني و زمين سيستان پيوسته فر

                                                 
1
 2012داکتر حنان روستائی، سرنوشت زار پروژۀ آبیاری نیمروز، بخش اول،افغان جرمن آنالین،- 
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فشار مواد رسوبي است كه هر ساله روي هم توده مي شوند. اين فرورفتگي 

در زمين هاي دلتا مشهود است ولي در نواحي ديگر سيستان چندان محسوس 

نيست. حال بايد ديد آن همه خاكي كه روي زمين هاي سيستان قرار داشت، 

 فوت( گودتر از سطح سابق آن شده است؟400ي آن )چه شد كه سطح فعل

وباالخره خاک هايی که در اثر فرسايش مداوم صخره های تراس دور 

سيستان در اثر امواج وجريان آب های سطحی ايجاد ميشوند، کجا رفته اند؟ 

سيستان راهی به خارج و به دريا ندارد وهيچ جزر ومد وامواج وجريانی 

ها را به خارج از سيستان به دريا ببرد. اگر وجود ندارد که اين خاک 

سيستان يک کاسه يا گودال عميق بود که بتدريج پرميشد، دراثر تجمع 

رسوبات وباال آمدن بستر آن و پرشدن گودال بايد مدتها قبل دهانۀ رودهيرمند 

از شيب می افتاد و در اثر تجمع رسوبات، دهانۀ آن می گرفت وآب از 

ز می ماند. ولی هيچ عالمتی دال بر وقوع اين پديده جريان متعارف خود با

نيست وشيب هيدروليکی امروزۀ آب، همان است که رودخانه در ازمنه قديم 

 هم داشته است.

به کالم ديگر رود هيرمند پيوسته پرتگاه هاي كه در مسيرش واقع 

است مي شورد و گل و الي آنها را با خود به درياچه هامون نقل مي دهد و 

ون هم ديگر راهي بخارج ندارد و هر گاه تصور شود كه زمين سيستان هام

در اول گودالي بوده است بايستي اين گودال بمرور پر شده باال مي آمد و 

مدتها قبل جلو هيرمند را گرفته بود تا آنجا كه دهانه مي گرفت و آب از 

هم  جريان تند باز مي ماند در حاليكه چنين نيست و هيچ آثار و عاليمي

وجود ندارد. جست و خيز آب همان است كه سابقاً بوده، پس يگانه راه حل 

ً زمين سيستان بطور دايم و مرتب  اين معما همان است كه گفته شود واقعا

 1 فرو مي نشيند.

مكماهون می افزايد: ما اين حقايق را بعداً از آثار و عاليم آب كه در 

يم و متأسفيم كه اين كشف خود را جاهاي مرتفع سيستان باقي مانده تميز داد

به نظر )آقای السورث هانتينگتون ( عضو موسسه كارنگي امريكا در 

واشنگتن كه اخيراً سري به سيستان زد و دنبال نشانه هاي سطح قديمي آب 

                                                 

1
 7، جلد19قرن محمود محمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در - 
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مي گشت نرسانديم .هانتينگتون عالقۀ مخصوصی داشت تا سواحل ريگزار 

ب، روی سواحل وصخره ها را قديمی وهمچنين عاليم وآثار سطح قديمی آ

مطالعه کند و بداند که آب روی اين سواحل، تاچه اندازه وبه چه بلندی رسيده 

وچه نشانه ها ای از آن باقی مانده است. اين قبيل آثار وعاليم در سيستان  

بسيار زياد است. به عقيدۀ وی تغييرات در سطح آب يعنی صعود ونزول 

قليمی وهمچنين مربوط به عصر يخبندان عالئم آب، در نتيجه تغييرات ا

 ودورۀ بعد از آن است.

او نظر ديگری هم دارد وميگويد که اين تغييرات سطح آب در نتيجۀ 

تغيير مجرای هيرمند وحرکت بستر آن از يک طرف به طرف ديگر می 

باشد. چنانکه قبالً اشاره شد، برماهم ثابت گرديد که رود هيرمند پيوسته 

ز يک طرف به طرف ديگرتغيير داده است واين نوسانات مجرای خود را ا

باعث ايجاد بسياری از سواحل قديمی وآثار وعالئم سطح باالی آب قسمت 

های مختلف شده است. اما من افسوس ميخورم که کشف خود مبنی 

برفرونستن مستمر زمين  در دلتای سيستان را به اطالع هانتينگتون 

 1نرساندم.

 ی سیستان:تبخیر آب دریاچه ها

موضوع قابل توجه ديگر در سيستان، آنست که تمام آبهای رودخانه 

های مختلف که وارد سيستان می شوند، کجا ميروند؟ مقدار اين آبها فوق 

العاده زياد است.ضمناً درياچۀ هامون آنقدر هاعمق ندارد و عميق ترين نقطه 

چهار الي هشت هامون پانزده فوت)پا( حساب شده و ساير قسمت هاي آن از 

پا زياد تر عمق ندارد و قسمت هاي زياد آن در فصل زمستان مي خشكد. در 

ابتداء تصور مي شد كه درياچۀ هامون مجراي زير زميني دارد كه آب از 

آنجا به خارج هدر مي رود، اما پس از تحقيق معلوم شد که چنين مجراي 

ارد، بلكه زمين هاي وجود ندارد. نه تنها آب درياچه هامون راهي بخارج ند

قعر درياچه هم طوري است كه اب در آن فرو نمي رود. عقيده مستر وارد 

عضو هيئت و متخصص آبياري اين است كه در عرض يك سال فقط ممكن 

است ده فوت آب درياچه هامون تبخير شود. به عبارت ديگر اگر يك درياچه 

يك سال آنهم  بعمق ده فوت آب داشته باشد، ممكن است اين آب در عرض

                                                 
1
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فقط در زير آفتاب سيستان تبخير كند. سيستان و باد تند آن كافي است كه 

 سخن را بكرسي بنشاند و محتاج به ا قامۀ دليل زيادتر نيست.

معلوم داراست درياچه ايكه به خارج راه نداشته باشد آب آن بواسطه 

ولي تبخير بمرور زمان شور مي شود، اطراف آن از نمك شوره مي بندد 

درياچه هامون كه همه ساله اين اندازه آب تبخير مي كند بالطبع آب آن بكلي 

خالي از نمك است گرچه نمي توان گفت آب هيرمند كه خيلي هم صاف و 

گواراست با آب ساير رودخانه هاي كه به هامون مي ريزند از نمك پاك 

ديده مي است ولي با اين هم آب هامون شيرين است و در هيچ نقطه آن نمك 

شود.مكماهون جهت حل اين معما ميگويد: هر ده سال يك مرتبه آب هامون 

سرريز كرده به گودزره مي ريزد. تصور مي كنم اين دليل كافي باشد ولي 

تحقيق بيشتر الزم دارد. هنگاميكه آب هامون از مجراي رود سرشيله به گود 

جريان آب چند  زره مي ريزد شيرين و آشاميدني است، اما پس از قطع شدن

. اين 1ماهي كه گذشت شور مي گردد و اطراف آن نمك ظاهر مي شود

اختالف بين آب هامون و آب گودزره تعجب آور است دليل آنرا بايد پيدا 

 كرد.

دانشمند افغان داکتر حنان روستائی، ازقول يک محقق آلمانی مينويسد 

و هامون که"دليل اين معجزه طبيعی اينست که اصل آب هامون پوزک 

سابوری در زير زمين به سوی دلدلزار هايی که در سرحد افغانستان و 

 ايران قرار دارند و عميقتر اند جريان دارند.

در نتيجه جای آنها را آب های زيرزمينی شيرين که از هندوکش تا 

اينجا فاصله های طوالنی را طی کرده اند، ميگيرند. از اين سبب يک کتله 

نمکيات آنها کمتر از يک ملی گرام فی ليتر است، در  آب شيرين که مقدار

باالی آب نمکی قرار گرفته و زمينۀ حيات را در آنجا بيشتر تقويت کرده 

 2 است."

 

 بنابر تحقیقات دانشمندان آلمانی علت ته نشینی زمین سیستان

                                                 
1
 7، جلد19محمود محمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن - 
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استادان دانشگاه های «  Mannheimمانهايم»م،در سيمنار1979 درسال  

ديگر آلمانی، فرانسوی وسوئسی، مقاالت و رساله هايی در آلمان ومحققان 

زمينه اوضاع سياسی، تاريخی، اقتصادی، طبيعی، اجتماعی، جغرافيائی و 

تاريخ و فرهنگ وهنر افغانستان عرضه کردند. برگزارکنندۀ اين نشست، 

موسسۀ شرق شناسی آلمان بود و مجموعه مقاالت آن توسط کارل رات 

افغانستان، مروری برنشست » در کتابی بنام (Carl Rathjensجنز)

، منتشر شده است. کتاب مذکور توسط سيد محسن 1981به سال « مانهايم

محسنيان به فارسی ترجمه ونشر شده است. يکی از مقاالت اين کتاب به قلم 

تحقيقات زمين شناسی »(  تحت عنوانEugen K.Kempfاوبگن کمپ)

 1 ميباشد.« دورۀ چهارم در سيستان

 دراين مقاله چنين آمده است: 

تحقيقات زمين شناسی ما اکنون به مرحله ای رسيده است که اهميت » 

و وسعت ونتايج بررسی های زمين شناسی در افغانستان را به وضوح می 

نماياند. اما جدا از بررسی ها وتحقيقات کلی که تا کنون در افغانستان انجام 

زمين سيستان و به ويژه حوزۀ هلمند شده، در اينجا منحصراً به بررسی سر

آن سرزمين می پردازيم. کار تحقيق ما، بررسی هايی است که با همکاری 

( از بخش زمين شناسی دانشگاه کلن انجام شده است. U.Jux«)او. يوکس»

( Klaus Fisher«)همکاری ياد شده زيرنظر و با تشويق"کالوس فيشر

تحقيقات جامعی است که با  صورت گرفته است. همچنين بررسی ها نتايج

همکاری گروه باستان شناسی در زمينۀ زمين شناسی دورۀ چهارم به دست 

 آمده است.

سوال مشترکی که هميشه مطرح بوده، اينست که آيا تمدن های »

ديرين که فروپاشيده شده اند، و يا در منطقه هايی که امروز به بيابان های 

 دور، سبز و خرم بوده اند؟ خشک ولم يزرع تبديل شده در زمانهای

اين مطلب، دگرگونی های طبيعی منطقه را نشان می دهد. طبق 

تحقيقات ما، می بايست دگرگونی های مزبور به دليل حوادث ناگواری باشد 

که اتفاق افتاده اند وحتماً در زمان های دور، آبادی های وسيع تر و فراوانی 

ونه هايی از آن در اين منطقه يافت می شده اند که امروز گه گاهی به نم
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برميخوريم. ميتوان ادعا کرد که تغييرات جوی وآب وهوايی در رکود و 

واپسگرائی رشد پوشش گياهی منطقه تاثير داشته است. ذيالً از منطقه ای 

بحث خواهيم کرد که در مجموع به حوزۀ هلمند مشهور است، زيرا در اين 

و آب آن در آخرين حوزه، جذب  منطقه، بستر رودخانه هلمند خشک ميشود

خاک ميگردد و به دريا نميريزد. مرزهای حوزۀ ياد شده را، عمدتاً کوهستان 

های اطراف تشکيل داده اند. اين حوزه بدو بخش طبيعی تقسيم ميشود: 

اراضی شرقی، ريگستان ناميده ميشود، در آنجا قبل از هرچيز به صحرای 

يت ندارند. اراضی غربی شامل شن برميخوريم که در بخش غربی موجود

 200وعرض  400بيابانی خشک و لم يزرع می باشد. اين منطقه به طول 

کيلومتر است. در تقسيم بندی آب وهوايی، اين منطقه راخشک و بيابانی 

مينامند. سطح بارندگی ساالنه طبق گزارش مرکز هوا شناسی زابل، کمتر 

ضر در دو کشور ملی متراست. منطقه سيستان در عصر حا 100از

افغانستان و ايران قرار دارد. در هردو کشور، سيستان  از منطقه های دور 

ملی  50افتاده قلمداد ميشود. حد وسط بارندگی در کل اين اراضی بيش از 

متر نيست والبته، بارندگی، بيشتر در زمستان ديده ميشود. حد متوسط دمای 

ی رسد. در بعضی از مواقع، درجه سانتی گراد م 20هوا در سال به بيش از

درسانتی گراد  40درجه در زمستان تا  15تغييرات دمای هوا از حد اقل 

 «درتابستان می رسد.

از پديده های عمدۀ آب وهوای دراين منطقه، بخار شدن آبهای سطح » 

ملی متر درسال ميرسد. از داليلی که برای درجۀ 2000زمين است که تا 

آورند، دمای بسيار باال و وزش پيوستۀ بادهای تبخير آب دراين منطقه می 

شرقی است. ميزان بالقوۀ تبخير آب پيوسته خاکی زمين در اين منطقه حدود 

دو برابر ميزان متوسط تبخير مناطق ديگر کره خاکی می باشد. در نتيجه 

اين منطقه را ميتوان منطقه ای به شدت خشک دانست که در زمانهای  

وز از رونق فراوانی برخوردار بوده است. از بسيار دور برخالف امر

داليلی که دراين زمينه وجود دارد، آثار سرچشمه های آب شيرين است که با 

 «ايجاد کانال هايی تا جلگۀ های اين منطقه آورده شده بودند.

آبهای سطحی در اين منطقه،اغلب در رودخانه ها جريان دارند، از 

رود، فراه رود و ساير رودهای که قبيل رودخانه های چون هلمند،خاش 

بطور فصلی جاری ميشوند. اما مهمترين رودی که به اين منطقه می ريزد، 
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هلمند است. اين رود شبيه رودخانۀ راين در آلمان غربی است. طول اين 

کيلومتر بوده و بستر رودخانه و جويبارهايی که به آن می  1400رودخانه 

ار کيلومتر مربع را در برميگيرند. اين هز 170ريزند، منطقه ای به وسعت 

دو عدد نزديک به مشخصات روخانۀ راين است. البته مقدار آبهايی که به 

اين دو رودخانه می ريزند ومقدار تبخير آب در بيابان های سوزان، به ويژه 

در تابستان، کامالً متفاوت هستند. رود هلمند در مناطق خشک و سوزان، 

ری به پيوندد، جريان دارد. اين امر همواره با تبخير بدون آنکه به رود ديگ

های باالی آب، جريان رود را ضعيف تر ميسازد. قدرت وسرعت کم آب 

موجب ميشود که رسوبات سنگين تر و درشت تر در سرچشمه های 

کوهستانی اين رودخانه ترسب کنند و تنها ذرات بسيار ريز همراه با آب تا 

نند. رودخانۀ هلمند از رودخانه هايی است که انتهای حوزۀ مذکور حرکت ک

هيچ سالی آب آن از جريان نمی افتد و در سرتاسر سال روان است. اما 

رودخانه های ديگرحوزه، در طول سال برای مدتی آب کمی داشته، و در 

 1 «ساير مواقع خشک ميشوند.

ويژه گی های سرزمين سيستان تنها به رودخانه های آن خالصه » 

، دراين منطقه بسياری از آبراه ها از جريان می افتند و آب آنها جذب نميشود

زمين ميشود. مورد نظر ما دراينجا بيشتر درياچه های هامون پوزک 

وهامون سابوری است که از رود هيلمند تغذيه ميشوند. همچنين گهگاه کاسۀ 

 آبريز رودخانه ها يعنی گود زره فعال ميشود. حوزه ها يا در ياچه های

مذکور بسيار کم عمق هستند و به ارتفاع يک تا دو متر آب دارند. در 

 « متر می رسد. 3مواقعی که بارندگی بيشتر ميشود عمق آب درياچه  تا 

بارندگی ساالنه، در حد معمولی بود و مقدارآب  1969درسال » 

ميالدی تمام درياچه ها 1971تغييرات فاحشی نداشت، در مقابل درسال 

بستر آنها، تبديل به مسيری مناسبی برای رفت و آمد اتومبيل  خشک شدند و

ها گرديد. در کف درياچه مخلوط گل رس ونمک به شکلی فشرده ديده ميشد. 

در يک چنين وضعی، ما توانستيم کاوش های رسوب شناسی خود را با 

احداث حفره هايی در کف درياچه های خشک شده دنبال کنيم. با وجودی که 

متری از سطح  12ما ماشينی نبود، توانستيم چاهک هايی تا عمق ابزار کار 
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زمين حفر کنيم. دراين عمق به دست آوردهای شگفت آوری رسيديم. 

دستورکار ما تحقيق و بررسی رسوبات و اقليم دورۀ چهارم زمين شناسی 

بود. همچنين ميخواستيم به پديدۀ های جديد دورۀ ياد شده پی ببريم. ولی در 

متر  7تاپنج متر و يا حد اکثر 4متوجه شديم که پس از کندن طول کار 

رسوبات دورۀ چهارم تمام شده و اليۀ های ديگری که به زمانهای ديرين 

مربوط ميشوند، نمايان گرديدند. يعنی پس از چندی ما با رسوبات نئوژن 

برخورد کرديم. همين رسوبات واليه ها در کناره ها حوزه ها)درياچه ها( 

  «شدند. هم کشف

دراينجا پرسشهای مهمی مطرح شدند: چرا دراين محل، اليه های » 

دوران چهارم خيلی کم حجم و نازک هستند؟ اين سوال را ميتوان چنين پاسخ 

داد: با وجودی که رودهلمند همه ساله حجم عظيمی از رسوبات را بدين 

رفی با دقت منطقه می آورده است ولی بداليلی، اينجا باقی نمانده اند. از ط

بيشتر متوجه می شويم اين فعل و انفعاالت که در طول دوران چهارم رخ 

داده می بايستی حجم قابل توجه و بسيار عظيمی از رسوبات را جابجا کرده 

باشد. تنها دليلی که ميتوان ارائه کرد، اين است که حجم رسوبات سطح 

بيشتر از رسوباتی زمين که به وسيلۀ باد ازاين محل برده شده، به مراتب 

بوده که آب رودخانه به حوزه ها يا درياچه ها آورده اند. رسوباتی که به 

مرور در حوزه ها انباشته شده،اند، باوزش باد در خشک سالی های طوالنی 

به بيرون از اين منطقه برده شده اند. اما به کجا؟ با مطالعۀ جهت بادهايی که 

بيشتر رسوباتی که از اين محل دور دراين محل می وزند، معلوم ميشود، 

شده اند، امروزه در منطقۀ ريگستان ودر ضلع شرقی آن يعنی در حوزۀ 

 کوهستانی يافت ميشوند و ذرات ريزتر به نقاط بالنسبه دور تری رسيده و

  1 «پخش شده اند.

 نتايج اين تحقيقات ، بقدری منطقی وعلمی به نظرمی ايد که اگر    

نس مکماهون زنده می بودند واين نتايج را می امروز اعضای کنفرا

شنيدند، ممکن بود به اتفاق آرا نتايج تحقيقات دانشمندان آلمانی را تائيد 

 ميکردند.
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 :نوعیت خاك 

چون تمام منطقه دلتا در طي قرنها از ریگ و گلي كه با آب رودخانه 

طبقه گل  لذا ضخامت ،هیرمند و معاونین آن بدانجا مي آید تشكیل یافته است

و مقدار زیاد سودیم )نمك قلیا(  تخاك منطقه دلتا حاصل خیز اس .معلوم نیست

مگر در نتیجه برهنگي )قلت  ،و دیگر مواد مخصوص مناطق صحرایي دارد

نباتات( مواد عضوي در خاك این منطقه بسیار كم است در بعضي قسمت هاي 

در نتیجه یك اندازه  دلتا تجمع و یا غلظت زیاد نمك )شوره ( دیده مي شود و

 امروز مترك شده اند. ،زیاد زمین كه سابقاً مزروعي بود

خاك منطقه دلتا چون بسیار میده است مانع نفوذ آب گردیده و در نتیجه 

رطوبت را نسبتاً خوب نگاه مي كند گرچه این خاصیت زمین براي زراعت 

م دارد و با مگر در مسایل بدر رفت و زهکشی مشکالتی ه ،بی فایده مند است

لنتیجه زمین را شوره زار میسازد. در بعضی حصص مردم شوره را از 

وده می کنند و هر گاه مقدار شوره آنقدر ت روی زمین تراشیده در بین کرد ها

زیاد شود که تراشیدن فایده نبخشد زمین را ترک می کنند، چیزیکه هم اکنون 

ته های گز است که یگانه بر مشکالت و وخامت منطقه دلتا افزوده نابودی بو

ات منطقه محسوب می شود و علت آن هم این است که چون در قذخیره محرو

بنابرآن  دریگمیعوض بوته های گز قطع شده دیگر نهال شانی صورت ن

عاری از نباتات و بوته های گز گردیده است.  بمرور زمان اراضی کامالً 

ن جنگل های غلوی گز میل بی 7پس از طی »گوید : می1905، در ماکماهون 

«که یگان یگان مزرعه هم بین آنها دیده می شد بشاخه دیگر نهر رسیدیم 
1

 

 

 اقلیم سیستان :

بهار و خزان در  ،دو موسم دارد. زمستان و تابستانبطورکلی سیستان 

سیستان سراغ نمي شود. درست در ظرف چند ساعت مي توان از سرماي 

چنان از گرماي تابستان وارد سرماي زمستان وارد گرماي تابستان شد و هم

از همین جهت  است كه اهالي انجام از روي طنز به سیستان مي  ،زمستان

                                                 
1
 . 25 -24، ص  1951راپور کمیسیون بیطرف مصب رود هیرمند طبع  - 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

82 

زمستان سیستان از نیمه ماه عقرب شروع مي  .«ملك پكه و پوستین »گویند 

 شود و تادهم ماه حمل  دام مي نماید.

المثلي دارند كه مي  ختم فصل زمستان ضرب تجهه مردم سیستان ب 

چون غالباً در عرض  !«بعد از نوروز نه و نیم روز چهل كنده بسوز :»گویند

نه و نیم روز پس از نوروز سوز برف )سیاه باد( هولناكي شروع بوزیدن مي 

ضرب المثل برای  بناء این .نماید و باعث تلفات سنگین حیواني مي گردد

ند یكنوع ( مي بر)اشکیننیزار کسانی که مواشی خود رابه علفچرهای کنار

ه حساب مي آید.زیرا اگر احیانا در مدت نه و نیم روز پس از نوروز ب اخطار

ً تلفات گاو بیش از سایر وح ،سیاه باد بر خاست شت اور است و مخصوصا

حیوانات خواهد بود و این اتفاق در میان اهالي اسم مخصوص بخود گرفته كه 

 مي گویند. «ینجك گاوكش»بان 

تا اواسط عقرب امتداد  )فروردین(از نیمه حملآن  سیستان، تابستان 

 119تا  110دارد كه حد وسط حرارت این ایام طوالني و خسته كننده از 

 درجه سانتي گراد( مي رسد. 50 -40درجه فارنهایت )

 سیستان فصل بهار ندارد تا به ارتباط اقلیم سیستان میگوید: هونمکما

 ط آسیاي وسطي دیده مي شوداز مقدمش گل هاي وحشي چنانكه در سایر نقا

د ولي طبیعت ظهور این فصل را بشكل دیگري نشان مي دهد و ناستقبال نمای

رستاخیز پشه ها و حشرات پرنده و خزنده از  ،فرارسیدن این موسم آن اینكه با

افعي ها  س همه شان مارها وأا كرم هاي كوچك و بزرگ كه در ربهر قبیل 

  قرار دارند آغاز مي گردد.

رات تا هوا تاریك شده زمین و فضا را پر مي كنند و نشستن یا شح این

غذا خوردن نزدیك روشني را ناممكن مي سازند، فقط باد مي تواند شر آنها را 

از سر آدمي كم كند. ولي همین كه باد اتفاقا شبي آرام گرفت فوراً پیدا مي 

حیوانات  بیچاره .(استكاسه  شوند و باصطالح باز )همان آش است و همان

رات روز خوش ندارند و خواهي نخواهي اذیت و شنیز از دست این ح

در میان این حشرات بعد از مار و گژدم خطر ناكترین  .آزارشان را مي چشند

است . مي توان گفت براي اسب و خرو  «خرمگس »دشمن انسان و حیوان 

زین یكي اه همینكه خود را ب .گاو و شتر دشمن شماره یك محسوب مي شود
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حیوانات زد، فورا از جاي نیشش خون فوران مي نماید و بكلي آن را ناراحت 

 مي كند.

همراهان مكماهون در خون این حشره میكروب ناخوشي مسر و 

( است كشف كرده  Sarraخطرناكي را كه در هندوستان معروف به )سارا

ي مذكور بقول آنها نام این مكروب )تري پانوسم ( مي باشد كه براي مواش .اند

 و همچنان براي انسانها خیلي خطرناك و مضر ثابت شده است .

گوید: توسط نیش این مگس صدها شتر و از جمله دو صد میمكماهون 

س اسب یكصد و بیست آن تلف شد.اما اختالف زمستان سیستان با تابستان أر

ه باد( آن كه خیلي هم امخصوصاً سوزبرف )سی ،آن هرگز قابل مقایسه نیست

مكشد كه رودخانه هاي بزرگ یخ یی تادرجه  نگاهي شدت آ ،ناك استخطر

 1343زمستان مي بندد و آب آن از جریان تند باز مي ماند )در 

که از فشار سوز برف نهر شیله چرخ  /دیدر ماه جدي م(1964/جنوریش

با همه پهناوري و غریوش یخ بست تا آنجا كه بسوی اشکین جاری است،

 یخ زده هیرمند عبور و مرور مي كردند.(مواشي از روي آبهاي 

نه تنها  1905مكماهون از چشم دید خود مي نویسد : در ژانویه سال 

بلكه رودخانه بزرگ هیرمند را با آن همه  ،آب راكد دریاچه هامون یخ بست

تلفات غیر  ،سرعتش نیز یخ زد. از جاي كه فشار سوز برف خیلي هولناك بود

 وارد آمد. اردوي ماسر شترهاي ه قابل تصوري ب

در عرض چهار روز دو صد شتر تلف شد و مجموع این تلفات در 

عرض دو سال و نیم از ناحیه سرما و گرما و علل دیگر )ظ : طاعون و هار( 

همچنان در ظرف این مدت پنجاه  .( شتر رسید 4900به چار هزار و نهصد )

از گرماو تشنگي ، نفر انسان نیز از دست رفت . دو نفر از گرما، هفت نفر 

سه نفر از سرما و چهار نفر هم زیر آب رفتند.این میزان تلفات نتیجه وضع 

  .طبیعي آب و هواي ایالت سیستان بود

داستان آن هفت نفر كه بخاطر تهیه یك نقشه  مكماهون عالوه مي كند:

از گرما و تشنگي هالك شد ند هیجان انگیز ترین فصل تاریخ هیئت اعزامي 

ه جاي کدشت مارگر )یاكویرمرك( یكي از آن نقاطي است  .مي دهد را تشكیل

ولي  ،گردش كرده بودند نقبالً عده یي در اطراف آ .آن در نقشه خالي بود

انجام این كار بیكي از نقشه كش هاي  .هرگز كسي داخل آن پاي نگذاشته بود
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یك  او با .معروف بومي )هند( موسوم به )خان بهادر محي الدین ( محول شد

از كنار هیرمند نزدیك چهار  ،دسته ده نفري كه چهار نفر شان راه بلد بودند

و پیشرفت ولي گبرجك باین دشت حمله برد و بیباكانه در دل كویر مار

متاسفانه كه از رهنمایي عقل غفلت كرد و احتیاط را از دست داد. در یكي از 

اصرار كردند كه  شب هاي پر ستاره تابستان سه نفر از چهار نفر راه بلد

دیگر پیشروي نكنند و از همانجا مراجعت نمایند ولي شیخ محي الدین قبول 

 نكرد.

این سه نفر بلد خود را روي شترهایشان انداخته و شترها را بهم بسته 

كند بروند طولي نكشید كه  رها كردند تا هر جا هوش حیواني آنها را هدایت

در آنجا  .ان را به نقطه )شند( رسانیدهر سه نفر از هوش رفتند و اشتران اوش

 مرد شكارچي آنها را بهوش مي آورد آنها خودشان را به محل خود رساندند.

زیر  یك روز بعد از جدا شدن راه بلدها آب تمام شد و دشت مارگو

چند نفري گوشه ئي از كویر را كندند  .آفتاب تموز هر چه بیشتر میسوخت

تشفي  شن ها چشپاندند تاه ناچار سینه شان را بشاید آب پیدا كنند موفق نشدند 

رهنماي چارم كه با شیخ محي الدین مانده بود نیز از هوش رفت  .حاصل كنند

باقیمانده سروقت محي الدین رفتند دیدند كه او نیز از تشنگي در  ۀو وقتي عد

دو نفر از همراهان محي الدین  .گذشته و اسپش هم در كنارش جان داده است

بان بودند اثري از آنها بدست نیامد و چهار نفر دیگر از هیئت ده نفري كه سار

یكي از آنها بنام )سعیدو(  .شیخ محي الدین بامید پیدا كردن آب پیاده راه افتاندند

بخاطر آورد كه نقشه ایكه شیخ محي الدین جان خود را  روي آن از دست داده 

رد آن را برداشت و به سینه خود بایستي خیلي مهم باشد و باید آنرا همراه بردا

بست و یك روز بعد سه نفر همراهان سعیدو از پاي در آمدند و دیگر قدمي 

بناچار سعیدو تنها براه افتاد ولي چند قدم دیگر اوهم ندانست  .بجلو نگذاشتند

بسرش چه آمد وقتي بهوش آمد خود را در گودال آب دید یكنفر افغان در آن 

 د و او را پس از بهوش آوردن با خود مي برد.حوالي باوي بر مي خور

جه افغان مهربان سعیدو را از مرگ حتمي نجات مي دهد و بعد واین ت

این بود داستان نقشه  .از چند روز كه توانست راه بیفتد او را نزدما آوردند

 ایكه بارزش جان هفت نفر تمام شد.
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 اثرات باد در سیستان :

اطالق « مملکت باد»بیک سرزمین نام  مکماهون گوید: اگر الزم باشد

هر کس به سیستان سفر کرده در  .شود مناسبتر از سیستان پیدا نخواهد شد

ً از باد معروف آ ،باب این ایالت مطالعاتی داشته باشد اطالع کافی  نیقینا

روزه ( است که هر ساله از  120حاصل کرده است . این باد موسوم به )باد 

 .ب شمال و کمی هم شمال غرب شروع بوزیدن می کنداواخر ماه ثور از جان

م است و یکنوع صدای عجیبی هم دارد که می تواند بحد اعال أبا گرد و شن تو

 کند.خراب اعصاب انسان را 

از جانب دیگر وزش این باد در سیستان یکنوع نعمتی است برای آنکه 

ها را از های حصبه ، آبله و سایر ناخوشی  پشه و مگس و همچنان میکروب

بدون این باد زندگانی در ماه های )جوزا، سرطان ، اسد و سنبله  .بین می برد

منتهای قوت این باد در الش و جوین )واقع در شمال  ( مصیبت بزرگی است .

ند میل سرعت دارد ولی در چدریاچه هامون ورود فراه ( است که در ساعت 

تجارتی نوشکی و رباط جنوب سیستان از سرعتش کاسته می شود و در جاده 

 )بین کویته و مرز سیستان ( این قدرها محسوس نیست.

خزر است که از  ۀمنشاء این باد بحیر ظاهراً بقول سرپرسی سایکس،

آنجا بطرف سرحد ایران و افغانستان سرازیر شده و چند منزل زیر سیستان 

تمام می شود
1

بادی احتمال دارد که وجود این بادها سبب اختراع آسیاهای . 

شده باشد زیرا این نوع آسیاها پیش از استیالی عرب و مدتی قبل از آنکه در 

اروپا اختراع شود در سیستان معمول بوده است 
2
. 

کمیسیون بیطرف مصب رودهلمند، نیز به این مسئله متوجه بوده نوشته 

 120باد هاي معروف ، یكي از مسایل قابل توجه در اقلیم منطقه دلتااست که، 

که از اواخر ماه ثور شروع میشود وتا اواخر سنبله دایماً از سمت شمال است 

كیلومتر در ساعت  80تا  60بطرف جنوب شرقي بسرعتي در حدود غربی 

دیگر جاي و فرسایش ه مي وزد و سبب حركت ریگ هاي روان از یك جاي ب

                                                 
1
 . 5ص ، 2ج ، 1ج  ،تاریخ ایران از پرسی یایکس - 
2
 . 127ص ،  2ج  ،ع شود به جغرافیای مفصل ایران از مسعود کیهانهمان کتاب و نیز رجو - 
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بیشتر سطح زمین هاي مزروعي منطقه دلتا كه مركب از رسوبات سنواتي 

.ه هیرمند و معاونین ان مي باشد مي گرددرودخان
1
  

روزه دیگر در سیستان  120بهر حال نباید تصور کرد که بعد از باد  

باد نمی ورزد بلکه در تمام مدت زمستان بادهای خیلی تندی می وزد و سوز 

سرمای زمستان که اهالی به آن )سیاه باد( می گویند خیلی سخت و خطرناک 

ماکماهون برای آنکه نمونه  العاده زیاد می باشد. است و دارای سرعت فوق

 1905از این باد را بدست داده باشد می نویسد : سوز سرمای آخر مارچ 

باد سنج برای مدت شانزده ساعت دیگر  .میل سرعت داشت 120ساعتی 

 میل در ساعت نشان می داد. 88سرعت آنرا 

ه از یک طرف شدت فوق العاده باد سیستان که با نظم و ترتیب همیش

قرنهاست که از همان  .معین شروع بوزیدن می کند قابل مالحظه می باشد

این شدت و قوت بوزد، اثرات آن ه طرف می وزد و هیچ بادی ممکن نیست ب

در همه جا و همه چیز سیستان نمایان است و هیچ چیز بدون صدمه باد به 

. و رشد نیستاز صدمه باد هیچ درختی را یارای مقاومت  .نظر نمی رسد

بعضاً درختهای که در پناه انبوه گز و بوته ها آنهم در کنار نهرها رشد کرده 

برافراشت آن وقت )سیاه  که بزرگ شد و از میان گز و بوته ها قد تیاند و ق

باد( بسر وقتش می رسد و آنرا کمر شکن و یا از بیخ و بن سرنگون می 

سیستان حتی یک درخت هم وجود  تقریباً می توان گفت در قسمت بیشتر .نماید

ندارد.در خرابه های قدیم و دهات مسکونی امروزی دیوارهای مخصوصی 

جهته جلوگیری از صدمات باد دیده می شود ولی باد سیستان آنطوری نمیوزد 

در خرابه های قدیم زیر  .که این دیوارها سد محکمی برایش محسوب شود

حتی دیوارهای ضخیم را درست مثل  دیوارها را باد کنده و خالی کرده است و

 زیر همچنان قطعات بسیاری از زمین های مزروعی را .موریانه خورده است

های که پوست نرم دارند آنها را با ایجاد  شن و ماسه دفن کرده و یا زمین

باین ترتیب دیده می شود که  گودها و پرتگاه ها غیر قابل زرع ساخته است.

 هرهای قدیم را باد زیر ماسه پنهان کرده است .اغلب از محالت مسکونی و ش

                                                 
1
 _ راپور كمیسیون بطرف دلتاي هیرمند.- 
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  نباتات رازیرمیگیرد واز رشد بازمیدارد ،ریگ 

 2002تابستان  جنوب شرق زرنج.

شن ها نیز راه می روند و بصورت مداوم بانظم  در سیستانبدین سان 

ترتیب خاص مانند قشون های مهاجم پیشروی می کنند و همینکه بکدام موانع 

بخود گرفته از دو طرف به آن حمله می برند دهن گژدمی د شکل نکنبر خورد 

 و دیری نمی گذرد که آن مانع را بکلی نابود می نمایند.

 

 
مکماهون که خود شاهد این خرابکاری های باد در سیستان بوده می 

ه خیلی آباد و معمور بود هکدیک د،نویسد در اول ورود ما به سیستان قلعه نو

قبل از  .ه پنداشته میشدهکدیی بود که پناه گاه خوب این د و در عقب آن تپه
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در یک شب طوفانی ریگ و ماسه براین تپه دهکده حرکت اردوی ما از این 

ه رسید و تا چند روز دیگر هکدحمله برد و آن را محاصره کرد بعد نوبت به د

 قلعه نوبه تپه ریگی مبدل شد و اهالی مجبور از آنجا کوج کردند.

در  1904تا جون  ،گر این چنین وقایع در قلعه کهنه رخ دادنمونه دی

جلو این دیه یک استخر بزرگی بود در سپتامبر همان سال یعنی در کمتر از 

مدت سه ماه این استخر بیک تپه بزرگی مبدل شده بود که اقالً ارتفاع آن تا ده 

 پا می رسید.

ً آث ار و بناهای کار باد سیستان تنها مدفون ساختن نیست بلکه بعضا

مثال زنده  .می کشد تاریخی را که مدتها زیر ریگ و ماسه مانده است از گور

این ادعا کشف یک شهر وسیعی در حوالی قلعه نو از محل دهان غالمان 

است که اصالً باد آن را ظاهر ساخت و بعد هیات باستان شناس ایتالوی به 

د و پس از پاک متوجه آن گردی 1962ریاست  پروفیسر رتوچی در سال 

کردن بقیه ریگ ها و به دست آوردن شواهد تاریخی آنرا بدوره هخامنشیان 

 نسبت دادند.

از این که بگذریم بقول مردم آنجا هرگاه مقدار کمی از این ریگ روی 

زمینکه آماده کشت باشد قرار گیرد محصول آن دو چند محصول زمین های 

ترتیب باد مذکور بعضاً مایه تقویه  خواهد بود که قشر ریگی نداشته اند. باین

البته اینها که گفتیم کارهای آرام و مالیم باد سیستان  .زمین ها نیز می گردد

است ولی خرابی های آن در بعضی نقاط بقدری است که هر چه در آنجا بوده 

باد برده و فقط زمین ها را باد طوری کنده و روی هم انباشته که قیافه آن 

بعضاً در  .ده و شکل گودال های عمیق را بخود گرفته استبکلی تغییر خور

ته این گودال ها آثار نهرهای قدیمی نیز بمشاهده می رسد که در قدیم برای 

زمین های زراعتی آب می برده اند ولی باد آنها را پر کرده است اثرات 

خرابی این باد را در در نواحی جنوب غرب سیستان بخوبی می توان مشاهده 

در اینجا باد تپه های زیادی از شن و ماسه باال آورده است که ارتفاع  .کرد

اینکه گفته می شود تقریباً بیست پا از آن جهت است  .آنها به بیست پا می رسد

که خود این تپه ها نیز در مسیر باد قرار دارند ونمی شود بطور قطع ارتفاع 

 آنها را تعیین کرد.
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هموار و مسطح بوده و در آن زراعت  چنان می نماید که این زمین ها 

پر دامنه وجود داشته است از سفالهای شکسته ایکه همه جا بسیار دیده می 

شود میتوان حدس زد که در زمانهای خیلی قدیم در این نواحی چه مدنیتی و 

چه شهرهای پر جمعیتی وچه سکنه با ثروتی وجود داشته است . این سفالها 

یمی است که فقط اهل فن می توانند دوره آنها را حاکی از نسل های خیلی قد

بنظر مي آیند ولي همینكه انسان به  هاكثر این تپه ها از دور سیا تمیز بدهند.

آنها نزدیك گردد معلوم مي شود كه رنگ سیاه آنها از جهت سفال هاي شكسته 

 سیاه است كه تمام تپه را پوشانده اند.

ه سیاه قدیمترین نمونه هاي به عقیده مكماهون این سفالهاي شكست

ظروف سفالي است كه تا امروز كشف شده و یكي از آثار ظهور تمدن در 

 میان بشر اولي است .

همچنان قطعات سنگ هاي سیاه سخت كوه آتشفشان با سنگ هاي سیاه 

ه در كوه هاي نواحي غربي سیستان نوع آن بسیار است در این تپه یکدیگر 

ب در این است كه چگونه این سنگ ها در میان ها بسیار دیده مي شود تعج

گل و الي این جاها پیدا مي شود وقتي آنها را این رو و آن رو بزنیم دیده مي 

ند كه سنگ هاي ا شود كه بعضي تراشیده شده و شكل مخصوص پیدا كرده

و تبركه بعضي  مانند سرتیر و نیزه و كارد ،عادي آن شكل و حالت را ندارند

گ سیاه كوه آتشفشان ساخته شده و برخي از این هم بهتر تراش از آنها از سن

 كرده شده اند.

همینطور از شیشه هاي معدني و عقیق اسباب نظیفي ساخته شده كه 

من این  :ماكماهون گوید .گویي براي اشخاص معین آن دوره ها تهیه شده اند

چه ه ند كه بدر اختیار اشخاص ذي فن مي گذارم ، آنها اظهار عقیده بكنرا اشیا

دوره یي تعلق دارند؟ ولي اگر عقیده علماي عتیقه شناس قابل اعتماد باشد، 

تهیه كنندگان این آالت و ادوات سنگي كساني بوده اند كه هزار سال قبل 

 .گذشته اندوامرار حیات كرده 
1
 

در میان دشت هاي مرتفع یك عده  ،در نواحي جنوب غربي سیستان

ك و بزرگ دیده مي شود كه خیلي هم عجیب سوراخ ها و گودالهاي كوچ

                                                 
1
 . 1966ص ، 7ج  ،میالدي  19تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن ،محمود محمود  - 
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مثل این است كه آنها را با دست كنده باشند. بعضي از آنها تا چهل میل  .است

زیاد تر عمق دارند و برخي از زیر زمین با هم  مربع و قریب دو صد پا یا

 ،بوسیله شكاف هاي است كه هنگام سیل اراه دارند. رابطه عده یي از این ه

ري شده استخرهاي بزرگ و وسیعي تشكیل داده است و برخي آب در آنها جا

 دیگر بكلي از هم جدا و راهي بخارج ندارند.

حال در برابر این سوال كه آیا این ها چگونه تشكیل شده اند؟ جواب 

سطحي البته این است كه توسط آب و یا فرورفتگي زمین باعث ایجاد این ها 

تمام این ها جواب قانع كننده براي  .یلشده است و یا نظریات دیگري از این قب

 پیدایش آنها شده نمي تواند دلیل بهتري بایست براي قبول آن پیدا كرد.

مكماهون گوید: بعد از غور و دقت زیاد باین نتیجه رسیده ام )البته با 

فقط باد زمین را باین شكل  .نیز بوسیله باد ایجاد شده اند تردید( كه این ها

ست ممكن است اظهار این نظر باعث تعجب بشود ولي باید عجیب در آورده ا

بگویم آنچه من دیده ام كم و بیش آنهاي كه یك محور طویل دارند با مسیر باد 

مطابق است و عده اي كه شكل بي قاعده دارند خیال مي كنم )باید چنین تعبیر 

م اتصال شود( كه قبالً یكي دو تا از این گودال ها جداگانه درست شده بعدها به

پیدا كرده اند در حالیكه این نظر را راجع باین گودال ها در اینجا اظهار مي 

باید بگویم كه فرو رفتن سطح زمین سیستان بطور كلي بستگي  باین ،دارم 

  موضوع ندارد.

مزارع و شبكه هاي انهار و منازل و ه جریان ریگ هاي روان ب

با این بلیه طبیعت از كارهاي  روستاها آسیب فراوان وارد مي سازد و مبارزه

اساسي مردم سیستان در گذشته بوده و امروز هم درمنطقه دلتا مردم براي 

نجات خود و مزارع شان از آسیب ریگ ها ي روان با استفاده از لوخ و ني 

 گتن ننیزار ها یك نوع دیوارهاي حفاظتي مخصوص كه در محل مردم به آ

مقابل جریان ریگ هاي روان بوجود مي )بكسر اول و سكون دوم ( گویند در 

آورند كه عمل بادشكن و در عین حال مانع حركت ریگ هاي روان مي 

 گردد.

اندازه تبخیر در  با در نظر داشت اثرات شدید باد و گرماي شدید تموز

منطقه دلتا باید خیلي زیاد باشد ولي متأسفانه در این زمینه در سالهاي اخیر 

آمده. اما هیئت فني ماكماهون یو اگر آمده باشد بدست نتحقیقاتي بعمل نیامده 
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اعالم داشت كه در تحت شرایط اوضاع جوي  1905 - 1903طي سالهاي 

ون ممكن است مسیستان یعني وزش باد و درجه شدید حرارت آب هاي ها

ساالنه تا ده فت تبخیر گردد.
 1

  

در  نآدر هر حال باد سیستان هر چه باشد این است كه هست و اثرات 

سراسر سیستان نمایان است ولي انتظار مي رود بیانات فوق سبب شود تا 

 .مسایل بس مهمي درباب سیستان مورد توجه قرار بگیرد

ممكن است :مكماهون خطابه خود را  با این جمالت خاتمه مي دهد

تصور شود آنچه من درباب سیستان گفته ام این ایالت براي زندگاني مناسب 

سیستان با دست بشر خیلي هم ممكن است دگر  .اینطور نیستنه خیر  ،نیست

توسعه كشت و زرع زحمت حشرات  .باره محل مناسبي براي زندگاني شود

را از بین خواهد برد و در هواي سیستان تاثیر بسزا خواهد داشت و جلو 

 خرابي طبیعت را كه امروزه درخرابي سیستان محشر مي كند خواهد گرفت .

العاده زمین حتي امروز هم این ایالت را متمولترین حاصلخیزي فوق 

ممالك خواهد كرد. وضع جغرافیایي سیستان از یك سو و منابع طبیعي آن از 

حیث غله و هم از حیث مال و حشم از سوي دیگر سیستان را داراي اهمیت 

  سیاسي و اقتصادي ساخته است . ،نظامي

ن كوتاه است اما ایالت من با كمال تاسف متوجه هستم كه این خطابه م

سیستان با اوضاع و احوال و مسایل آن یك موضوع بسیار بزرگ و مهم 

 نمي توان در چنین خطابه مختصر از همه آنها بحث كرد. ،است

طبقات  ،عالوه در رشته هاي دیگري هم از قبیل نژاد شناسيه ب

 دقت مطالعه شدهه حیوان شناسي و گیاه شناسي و مطالب دیگر ب ،االرض

 .نتیجه تمام این ها درست و صحیح روي كاغذ آورده شده است .است

امیدوارم این ها تمام براي عالقه مندان باین سرزمین مهم و قابل توجه 

دلچسب باشد.
 2

 

                                                 
1
 . 7یستان ج حكمیت مك ماهون در س ،تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن نزده میالدي - 
2
ماكماهون گوید. مستر وارد متخصص آبیاري و همچجنان مسترتیت صاحب خوددر ختم خطابه اول  - 

منصب نقشه بردار كه خود باستان شناس هم است اطالعات خیلي مهمي درباب سیستان گرد آورده اند كه 

ز مستر وارد كتابي دیده عنقریب یاد داشت هاي شان جداگانه به چاپ خواهد رسید و اما محمود گوید: ا

نشده كه درباب سیستان نوشته باشد ممكن است صالح نبوده تا طبع و توزیع گردد ولي از مستر تیت كتب 

 :ذیل در باب سیستان بطبع رسیده است 
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 :روزه 120مضار باد 

روزه  120تیت، یکی از همراهان مکماهون، نیز درمورد باد 

روزه، یکی از  120معروف  درسیستان نکات جالبی ارائه کرده مینویسد: باد

عوامل فزیکی است. اگر یک مشخصۀ زندگی در سیستان وجود داشته 

باشد،که سایر جنبه ها ومشخصه ها را تحت تاثیر قرار دهد، بی تردید باد 

 10روزه است. این باد که در فاصلۀ زمانی بین ماه های می تاسپتمبر) 120

 10هنای این والیت، که حدود مهرماه( می وزد، در تمام پ 10اردی بهشت تا 

میل عرض دارد، احساس میشود. از نظر طولی، محدودۀ وزش این باد، نه 

تنها کل سیستان از شمال به جنوب آن، بلکه نواحی شمالی تر سیستان تا حدود 

مشهد را در بر میگیرد. خارج محدودۀ سیستان در جهت عرضی، یعنی در 

ً کاهش می یابد، با وجود این روزه سریع 120جهت  نوشکی، سرعت باد  ا

بعضی اوقات، با یک سرعت جدید تر و تغییر یافته تر، می توان آن را در 

مناطق دور دست شرق حتی در حدود دشت دالبندی، نیز احساس کرد. فقط 

رزه را عمالً در دشت های باز سیستان تجربه کرده اند،  120آنهائی که باد 

در سیستان چگونه می وزد.... حتی میتوانند تصور کنند که این باد 

محکمترین ساختمانها هم از اثرات باد آسیب می بینند. وقتی باد همراه با 

رطوبت عمل میکند، بزودی تمام دیوارهای خاکی یا خشت وگل را ویران 

میسازد. بین ویرانه ها، آجرهای پخته دیده میشود که لبۀ آنها مانند اره با 

باشد. دیوارهای آجری که عمود برجهت باد دندانه های بزرگ وتیز می 

ساخته شوند، دراثر برخورد باد واغتشاش ناشی از آن تخریب میگردند، ولی 

دیوارهای که تقریباً موازی جهت باد ساخته شوند، به تدریج سائیده شده ودر 

 اثر نازک شدن از بین میرود.

ان با مشاهدۀ این آثار، به نظر میرسد که حرف های ملک عظیم خ

)کیانی(، یکی از اخالف کیخسرو، سخن میان تهی نیست. نامبرده به من 

                                                                                                                   
  َA-Investigation in Seistan. 

B-The Frontier of Buluchistan,London,1909 

C-Seistan(A.Memoire on History,Geograpgy,Ruins, and People) Calcatta,1910. 
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جناب،باد سیستان دیوارهای ساختمان ما را چنان میخورد که سنگ » گفت:

 «چاقو تیز کنی، فوالد را می ساید.

اما اثرات فرسایشی باد در باالی فالت های کم ارتفاع وپستی که در 

هستند، ازهمه جای دیگر مشهورتر قسمت های  مختلف سیستان پراکنده 

وشدید تر می باشد.روی فالتی که ویرانه های زاهدان قرار گرفته، خراش ها 

 15وشکاف هایی وجود دارد که بعضی از آنها تا چند صد یارد طول، حدود 

فوت عمق وچندین برابر آن عرض دارند. خاک های داخل این شیارها  20تا 

تپه های روان ماسۀ بادی داده و باالخره جایی  که در اثرباد کنده شده، تشکیل

 در پشت و دور خرابه ها جمع شده اند. 

علی رغم تمام اختالفاتی که در اثر باد در نقاط مختلف وجود دارد، باد 

روزه یک پدیدۀ ثابت والیتغیر دراقلیم وآب وهوای سیستان می باشد.  120

یک سال به سال دیگر ممکن است تغییرات مختصری در قدرت دورۀ باد از 

شمالغربی میوزد. جهت دقیق  -رخ دهد، اما این باد به طور ثابت از شمال

درجه غربی می  334وزش باد در ارتفاع باالتر از سطح زمین طبیعی، برابر

باشد وحد اکثر انحراف جهت وزش آن از زاویۀ بیان شده، به اندازۀ پنج 

 درجه به هر یک از دو طرف است.

 

 یستان:اد باد سمف

روزه در سیستان، پاک کردن کشتزارها  از  120یکی از فواید باد 

امراض نباتی بخصوص )مرض شیک یا زردی خوشه های گندم ( است،فایده 

دوم باد، جدا کردن کاه از دانه بعد از کوبیدن خرمن های گندم وجو است. 

است. در مفاد دیگر بایدایجاد آسیاب های بادی برای آردن گندم و سایر غالت 

سیستان هیچ کانال آب آنقدر شیب ندارد تا آسیاب آبی را به گردش دراورد، 

بنابرین استفاده از آسیاب آبی امکان پذیر نیست، بنابرین مردم از نیروی 

 مجانی باد جهت آرد کردن استفاده میکردند.

روزه در سیستان از  120بقول تیت، علیرغم تمام مضرات باد، باد 

نعمت محسوب می شود. باد، گرمای تابستان را تخفیف میدهد چند جنبه نیز 

وهوا را از این نظر قابل تحمل تر میسازد. باد هوای آلوده وآلودگی های هوا 

را با خود می برد وهوا را کامالً سالم تر وخالص تر میسازد. یکی دیگر از 
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ات مزایای  باد که بسیارهم مهم می باشد، پاک کردن هوای سیستان از حشر

بی شمار است که درجنگل ها ومرداب های منطقه رشد می یابند. از بین  

همه آفات ،شاید آفت خرمگس از همه غیرقابل تحمل تر باشد. مگس سیستان، 

خرمگسی است که نیش بسیار موثر ومضری دارد، همانند باد، عملکرد 

مگس سیستان نیز در نقاط مختلف منطقه با تلفات حیوانی بخصوص خر 

پ همراه استواس
1
. 

دانشمندان هندی خاطر نشان کرده اند که در آب وهوایی چون 

سیستان،تبخیر آب در تابستان، بسیار قابل مالحظه می باشد. ظاهراً میزان 

تبخیر در قسمت های مختلف منطقه، بسته به ترکیب شیمائی آب، متفاوت می 

ی شمالی باشد. در گود زره میزان تبخیر حدود نصف برکه ها وآبگیرها

سیستان است. البته این مسئله هنوز خوب شکافته نشده، ومحتاج بررسی 

فوت آب  10بیشتر است. طبق محاسبات باید در سیستان ساالنه حدود 

تبخیرگردد، ولی مشاهدات نشان داده که میزان واقعی  تبخیر، بطور قابل 

مالحظه ای کمتر از این رقم می باشد.
2
 

 

 در سیستان: هانتینگتونئی تحقیقات دانشمند امریکا
 

ً تمام سياحان وگردشگران وکميسيون های حکميت سرحدی، و  تقريبا

رجال سياسی ونظامی انگليسی وامريکائی و روسی که از اوايل قرن نزدهم 

تا اوايل قرن بيستم، بنابر وظيفه و يا  شوق جهانگردی، سری به سيستان 

ج مسئله در سيستان بحث زده اند، بصورت کل ضمن ترسيم يک نقشه از پن

 رانده اند:

 تاريخ سيستان، -1

 رودخانۀ هيرمند و معاونين آن،-2

 درياچه های سيستان وگودزره، -3

 روزه و اقليم سيستان، 120باد معروف -4

 ويرانه ها وآثار تاريخی گسترده در سيستان. -5

                                                 
1
 763-761جغرافیای تاریخی سیستان،ص   - 
2
 888جغرافیای تاریخی سیستان، ص  - 
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فقط يکی دو تا از اين گردش گران، به مسالۀ مردم شناسی واتنوگرافی 

يستان توجه کرده اند: يکی جورج پيتر تيت، صاحب منصب نقشه بردار س

» وباستان شناس  وتاريخ دان،عضو هيئت حکميت مکماهون،که کتاب

،يک «يادداشتهای در باره تاريخ،مردم ،توپوگرافی وويرانه های سيستان

شهکار است،وديگری جنرال پرسی سايکس انگليس می باشد که درسال 

ده هزارميل »ه دقت گردش نموده وسه فصل از کتاب سيستان را ب 1898

 خود را وقف اوضاع تاريخی  و جغرافيايی سيستان نموده است.«  در ايران

يکی از رجال دانشمند وصاحب تاليفات متعدد، داکترالسورث 

م(، جغرافيادان، 1876-1947«)Ellsworth Huntingto»هانتينگتون 

مکتب جبر آب وهوا ی از پيشروان ميباشد. و  هوا شناس وکاشف امريکائی

بود.اين افکار بعد از مطالعات ومسافرت های پيگير وخستگی ناپذير او به 

عراق، ترکيه، چين وايران وغيره پيدا شده وتحکيم يافته است. نظريات 

هانتيگتتون در بارۀ نقش آب و هوا واقليم در بنيان فرهنگی، اجتماعی 

معروفترين جغرافيادان نيمه اول قرن واقتصادی جوامع، او را به عنوان 

 بيستم مطرح کرده است. 

وی کتب ومقاالت بی شماری نوشته که برخی از مهمترين آنها  

 عبارتند از:

 م1905اکتشافات در ترکستان،سال -

 1907ضرب آهنگ آسيا؛ سال -

 م1919عامل اقليمی وتاثيرآن درمناطق خشک امريکا، -

 م.1919قارۀ سرخ پوستان،سال  -

 م.1919قدرت جهانی و تکامل، -

 م.1923زمين وخورشيد،سال -

 م1924مشخصات نژادها،سال  -

 م1930اقليم وسالمتی، سال-

 م.1938فصل تولد، سال -

 م1945سرچشمه های اصلی تمدن،  -

هانتينگتون، به حيث عضو هيت اعزامی انستيتوت کارنگی از 

در آسيای ميانه  (تحت رياست رافائل پامپلی،1903 -4واشنگتن درسال )

تحقيقاتی را انجام داد ودر زمستان همان سالها،از عشق آباد به سيستان 
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سفرنمود وحدود  سه ماه را در سيستان به مطالعه  و اکشافات پرداخت.نتايج 

اکتشافات در »تحقيقات هيات انستيوت کارنگی بعد ها تحت عنوان 

عالوه بر » سد:به نشر رسيد. فيرسرويس مينوي 1905درسال « ترکستان

تيت، هانتينگتون، يکی از مهمترين مطالعات جغرافيائی را در منطقۀ 

 «1 سيستان انجام داده است.

« کاسۀ ايران شرقی وسيستان» دکتر احمدی ميگويد که  مقالۀ 

کاملترين اثر هانتينگتون در مورد جغرافيای طبيعی سيستان است. آقای 

را ترجمه کرده ودر کتابی که در  دکتراحمد اين مقالۀ دانشمند امريکائی

مورد جغرافيای تاريخی سيستان،تدوين نموده، بطورکامل آورده است،  ما 

 بخش های عمده ومهم آنرا در زيراقتباس ميکنيم:

 مراجع:

هانتينگتون مينويسدکه:فقط چند سياح توانسته اند به قلب ايران شرقی) 

افتاده است وثانياً چندان جاذبه سيستان( سفرکنند، زيرا اوالً منطقه بسيار دور 

ای از نظر مناظر طبيعی، شهرهای باستانی، حيوانات برای شکار، سکنۀ با 

لباس واخالق جالب ندارد. بيشتر بيگانگان که به اين صفحات، آنهم بدليل 

شغل خود،معموالً رسمی، مسافرت ميکنند، سعی ميکنند از ساده ترين جاده 

يراز مشهد واز طريق بيرجند يا خواف به کوهستانی حرکت کنند. اين مس

سيستان ميرود ودر واقع تنها جادۀ منتهی به مناطق جنوبی ايران شرقی 

)سيستان( است. از ساير جاده ها فقط چند صاحب نقشه بردار يا سياسی 

بريتانيا که وظيفۀ اکتشافات اراضی را از ديدگاه نظامی داشتند، سفر کرده 

ای تعيين سرحدات بين ايران وافغانستان اند و يا اعضای ميسيون ه

ً وظيفه ای شاقه داشتند. اين صاحب منصبان وچند  وبلوچستان که عموما

ً آدم های هستند که نوشته هايی در مورد ايران  سياح ماجراجو، تقريبا

 شرقی)سيستان( منتشر ساخته اند. 

 بيشتر اين نوشته ها، از آنجائی که سرزمين ومردم آنرا اغلب توصيف

ً همۀ آنها دارای اين  ميکنند، نوعی نوشته هايی جغرافيائی هستند.اما تقريبا

نقيصه می باشند که به طبقه بندی جغرافيائی وتحوالت متصل بهم از نظر 

زمان ومکان نمی پردازند. بهترين وجديد ترين اين کتابها، کتاب 
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يق می باشد که محتوی دق« ده هزار ميل درايران»ميجرسايکس تحت عنوان

ترين مشاهدات، آمار و نتايج پر زحمت ترين پژوهش های شخصی می 

 باشد. 

از الرد کرزن،کتاب جامع ودرجه اول « ايران وقضيۀ ايران»کتاب

در مورد کشور پرشيا بطورکلی می باشد، ولی متاسفانه در مورد ايران 

شرقی ، مطالب اندکی دارد. از کتابهای تدوين شده توسط جغرافيادانان يا 

مين شناسان حرفه ای، تا آنجا که من می شناسم، هيچ يک به سيستان ز

وساير قسمت های مهم ايران شرقی نپرداخته اند. اخيراً "وردنبرگ" زمين 

شناس قسمت هايی از بلوچستان در جنوب وشرق سيستان را توصيف کرده 

است. تفسيرهای وی عالمانه و با ارزش است، اگرچه بعضی از نتيجه گيری 

وی مورد سئوال می باشد. اين جانب در مقاله ام،به تمام آنها استناد  های

 1کرده ام.

 کاسۀ سیستان :

کاسۀ سيستان منحصر به فرد است. رودخانه های آن، حد اقل در دورۀ 

سيالبی، در يک درياچه آب شيرين با بستر فوق العاده مسطح وکم عمق و 

اف اين درياچه، نوارعريضی بدون تخليه گاه به دريا، تخليه ميگردند. اطر

از باتالق  و نيزارقرار گرفته که مأمن تعداد بيشمار پرندۀ وحشی 

وشکارچيان عجيب موسوم به صيادان می باشد که با شکار پرندگان زندگی 

ميکنند. بعد ازنيزار مذکور، نواری از اراضی هموار،غنی وحاصلخيز که 

ود دارد که به نوبۀ خود وبه قادر به تأمين غذای جمعيت زيادی می باشد، وج

صورت ناگهانی به وسيلۀ يک نوار ديگر صحرای لخت و بی بار و بر 

محاط گرديده است. گرد وغبار حمل شده با باد و شن های روان،برکه های 

نمک خشک و درخشان وپهنه های وسيع پوشيده از شن وتيره وعاری از 

ً نصف مساحت حيات، اجزاء متشکله صحرای موصوف هستند که تقريب ا

کاسه را پوشانده و ناحيۀ حاصلخيز داخلی را از کوه های اطراف وبقيه دنيا 

جدا ميسازد. دراين صحرای عقيم، تمام رودخانه های کاسه بجز هلمند، آب 

خود را تخليه وقدرت خود را بيهوده از دست ميدهند، مگردر فصل بهار 
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چه مرکزی برسانند. وجاری شدن سيالب ها که ميتوانند خود را تا دريا

بيرون اين چهار نوار يا کمربند، يعنی: درياچه، باتالق، دشت حاصلخيز 

وصحرا،کاسۀ سيستان در همه جا توسط کوه ها محاط شده است. در غرب و 

جنوب، کوهها که به پست ترين گودال کاسه بسيار نزديک هستند، کم ارتفاع 

، فقط مسيل های روان وخشک می باشند. رودخانه های واقع دراين کوهها

آب می باشند که خيلی سريع يعنی در فاصلۀ چند ميلی از سرچشمه خود، 

درکوه پايه های شنی ناپديد ميگردند. در شرق حتی تا حدودی درشمال، 

کوهها از زمرۀ مرتفع ترين ارتفاعات دنيا هستند. از گوشۀ شمال شرقی 

 400فاصلۀ حدود  کاسه)حوزه(،نزديک کابل، ادامۀ کوه های هندوکش به

ميل در جهت غرب تا گودی افغان کشيده شده است. ازاين منطقه کمتر 

انکشاف شده، که وسعت آن از نيوانگليند بيشتر است، تقريباً چيزی نميدانم، 

هزار تا 10جزاينکه کوههای سربفلک کشيده  واعجاب آور آن با ارتفاع از 

ه های عميق ورعب هزارفوت، آب های ناشی از ذوب برف را به در 17

آور رودخانه های خروشان وغلطان خود از جمله هاروت، فراه ، خاش 

وبسياری  ريزآبه های خود هلمند جاری می سازند. وقتی اين رودخانه ها به 

کوه کم ارتفاع رسيدند، دره های آن وسيع تر شده واراضی زراعی، باغات، 

در کف دره ها که روستا های غنی ونواری از پوشش سبز درحواشی بستر 

 حد فاصل کوه های برهنه وصحرای لخت هستند، پديدار می گردند.

 رودهیرمند:

مشخصۀ اصلی تمام رودخانه های بزرگترکاسۀ سيستان را ميتوان با 

يک مثال واحد شرح داد. هلمند افغانها، واتيمندر باستانی تنها رود بزرگ 

فلک کشيدۀ مرتفع تر از بين دجله وسند ميباشد. هلمند از قله های سر به 

فوت] از نزديک کابل[ سرچشمه گرفته واز داخل سرزمين هزاره  15000

هاعبور ميکند. پائين تر نزديک حاشيۀکوهستانی زمينداور، درشمال غرب 

سرزمينی  زيبا، با دره های :»قندهار ناحيه قرار گرفته که به قول هولديچ 

يشود و پر از مردمی که زارعين دالنگيز که با غنای زيبائی از هلمند جدا م

از زمينداور رودخانه هيرمند به سمت جنوب می رود و «. کارآمدی هستند

در فاصلۀ ای نه چندان پائين تر از گرشک وارد صحرا ميگردد. جايی که تا 

ميل، ابتدا در جهت جنوب، سپس غرب  300رسيدن به سيستان بايد 

نه، صحرای ريگستان وباالخره شمال، طی نمايد. درسمت چپ رودخا
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وبلوچستان شمالی وواقع است. صحرائی که مکماهون وهولديچ آن را به 

صورت دشت مسطحی متشکل از آلوويوم)آبرفت( ريزدانه وشن تيره 

توصيف کرده اند و باد های شمالی ماسه های روان را روی آنها به حرکت 

 200تفاع درمی آورد. در حاشيۀ جنوبی صحرا، تپه های ماسه بادی تا ار

فوت نيز ميرسند واحجام عظيم ماسه باد آورده وکوه های آتشفشانی، 

فوت  وحتی بيشتر در  2000الی  1000بلوچستان شمالی را تا عمق 

زيرخود مدفون کرده است)مکماهون(. در شمال درۀ هلمند هم دشت مارگو 

يا صحرای مارگو قرار دارد که فريه، از آن عبور وآن را توصيف کرده، 

ظاهراً اين صحرا هم مشابه صحرای جنوبی رود هلمند است. با اين تفاوت و

که تپه های ماسه ای آن آنقدر مرتفع نيستند وگسترۀ الی ريزدانه آن بيش از 

 شن ميباشد.

رودخانۀ هلمند از يک مجرا که برای خود بريده، جاری است.کلنل 

ی استوار مکماهون، اين دره را وسيع، باز و با سه يا چهارتراس شن

توصيف نموده است.تراس های مذکور شبيه آن هايی هستند که در مجرای 

رودخانه های ديگر نزديک هامون سيستان ايجاد شده اند. بين اين تراس ها 

نوار سبزفوق » زمينی قرار دارد که هولديچ آن را چنين وصف کرده است:

ای ماسه العاده زراعت هلمند که صحرای بی آب وعلف مارگو را از صحر

اينجا نواری به عرض » هولديچ ادامه ميدهد:«. ای جنوب آن جدا ميکند

حدود يک ميل وجود دارد که در داخل آن بستر رودخانۀ بزرگ محدود شده 

جنگل های گز سواحل « وحواشی آن پوشش سبز زيبا ودلفريبی دارند.

را می  رودخانه را پوشانده اند و اينجا وآنجا،چوپانان بلوچی گله های خود

چرانند و يا حتی در بعضی قسمت ها غالت کشت شده است. بسيارجالب تر 

از روستاهای جديد، شواهد غير قابل شمارشی ازآثار قديمی می باشد که 

حکايت از سکونت جمعيت بسيار بيشتری در سده های گذشته در آنجا دارند. 

 ن غول آساويرانه های شهرهای مرده، مانند يک گورستا» هولديچ مينويسد:

به طول چندين ميل در هردو طرف رودخانه پخش می باشد. آثار ويران شدۀ 

قصرها، مساجد وخانه ها، بعضی سرپا و بعضی ريخته، در طول هکتارها 

نخاله وآشغال گسترده اند. تپه های تشکيل شده از ابنيۀ گلی ريخته، توده های 

نال های منشعب از هلمند سفالينه شکسته، .... اگر گستردگی وابعاد سيستم کا
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برای آبياری اراضی ومشروب ساختن سکنۀ اين ويرانه های کيانی مشهود 

 «نبود، دامنه و وسعت آنها غير قابل باور می گرديد.

 

 
 

کيلومتر طول داردو درحالت  1200]هلمند از منبع تا مصب خود  

مترمکعب آب ودر اوقات سيالبی مثل سيالب  2000نورمال  هرثانيه 
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هزار مترمکعب آب در ثانيه به سيستان  20تا  18از 1896و  1885

 فروميريزد.رک:فصل ششم اين کتاب[

ساير جريانات ورودهای ريزنده به هامون سيستان نيز، در مقياس  

کوچکتر همان ويژگی ها ومشخصات هلمند را دارند. آنها از رشته کوه های 

جنوب غربی در  جنوب هريرود سرچشمه گرفته ومسيرخود را در جهت

صحرا طی ميکنند. به تدريج که اين رودها پائين تر می آيند، ويرانه ها جای 

روستاهای مسکون باال دست را ميگيرند ودر رؤس دلتا ها که زياد از 

هامون سيستان دور نيستند، ويرانه های شهرهای باستانی مانند پيشاوران 

 1هريک به وسعت چندين ميل، در دشت گسترده اند.

 

 دریاچۀ هامون: 

ميل وطول  60...سيستان اصلی، عرض آن از شرق به غرب حدود 

ميل می باشد. وقتی مسافری از طريق جادۀ  100آن از شمال به جنوب 

اصلی از جهت شمال غربی)جاده نی بندان( به سيستان ميرسد و ابتداء آن را 

کند، از از باالی سراشيبی های ساحلی پشت برينک ]کفتربرينک[مشاهده مي

يکنواختی، عدم تنوع ومسطح بودن آن حيرت ميکند. اگر سطح آب باال 

باشد، در مقابل وی ابتدا ساحۀ کم عمق وسيعی از آب ظاهر ميشود که گاهی 

آبی ولی اغلب برای هم آهنگی با آسمان غبار آلود، خاکستری کم رنگ 

ارد، ديده است. اينجا و آنجا نيزار های متعددی که هريک چندين ميل طول د

ميشود که با آب  محاط شده ورنگ آنها در تابستان سبز ولی در زمستان  

قهوه ای غم آلود يا تيره است که ناشی از سوزاندن عمدی آنها به منظور 

تسهيل رشد نيهای جوان برای چرانيدن گله های گاو، می باشد. با عبور از 

م می رسد ومزارع نيزار ها يا دور زدن آنها، باالخره درياچه به اتما

حاصلخيز وسبز، مسطح عاری از درخت، بجز در اراضی غرقاب شونده 

از سيالب بهاری که در آنها جنگل های گز رشد نموده، ظاهر می گردند. 

در تمام مناظر وعوارض مشاهده شده، چيزی وجود ندارد که مسطح بودن 

تشفشانی حيرت انگيز منظرۀ عمومی را به هم بزند. غير از تودۀ بزرگ آ
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موسوم  به کوه خواجه،که مانند يک جزيرۀ سياه مرتفع از ميان نيهای قهوه 

 ای وآب خاکستری رنگ بلند شده است.

درياچۀ سيستان به خاطر نوسانات تراز سطح آن برای اغلب 

نويسندگان مايۀ تعجب بوده است. تعجب آنها شايد طبيعی باشد، اگرچه 

درجه ومقدار با نوسانات سطح آب  نوسانات درياچه سيستان فقط از نظر

ساير درياچه های بسته تفاوت دارد ونه نوع نوسانات. يک مثال ساده اين 

،وقتی ميسيون حکميت 1903موضوع را نشان خواهد داد. در اوائل سال 

بريتانيا به سيستان وارد شد؛ اصوالً درياچه ای در کار نبود، وحتی عميق 

ز خشک شده بود. ولی همزمان با ورود ترين گودی در گوشۀ شمال غربی ني

ميسيون، سيالب های بهاری نيز شروع به سرازير شدن از هندوکش نمودند. 

در نتيجه درياچه به سرعت پرشده و در عوض چند هفته به حد اکثر وسعت 

خود رسيد. اين وسعت بزرگترين حد درياچه در چندين سال گذشته بود. 

، بارها  وبارها نيز در گذشته رخ داده چنين تغييرات سريع از خشکی به آب

است. اين نوع تغييرات طبعاً بسيار تاثير گذار هستند، با اين که چيزی نيست 

جز عملکرد يک درياچه صحرائی بسته که توسط يک رودخانه منشاء گرفته 

از کوهستان های مرتفع تغذيه ميشود. گودی سيستان آن چنان با رسوبات 

ستر درياچه به نحو فوق العاده ای مسطح گرديده رودخانه ها پرشده که ب

است. حتی در پر آب ترين مواقع درياچه، صيادان ميتوانند چوپ پاروی 

خود را تقريباً همه جا به کف درياچه رسانده، قايق را به جلو برانند. سکنۀ 

محل ميگويند که عمق گود ترين قسمت درياچه به اندازۀ قد مردی است که 

 ا بلند کرده باشد.دست های خود ر

جائی که اين جانب بستردرياچه را آزمايش کردم، متشکل از رس 

ريزدانه سفيد يا سبز بود ومحکم به نوک چوب پاروی قايق ها می چسپيد. 

نزديک لبه های درياچه ودشت های پيرامون آن، مصالح خاکی، همان نوع 

حال رس است که کم وبيش با مقداری ماسه مخلوط گرديده است. در 

حاضر، به نظر می آيد که ماسه ريزدانه، درشت ترين رسوباتی است که 

توسط رودخانه ها به سيستان جمل ميگردد وتمام آنها نيز بالفاصله در دلتا 

ته نشين ميگردند. تنۀ اصلی آب در ياچه، عاری از رسوبات قابل رويت، 

 تميز وقابل شرب می باشد.
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خاصيت ديگری است که به کيفيت قابل شرب آب درياچه سيستان، 

نظر بسياری از پژوهشگران دراين خطه، قابل توجه می باشد. در زمانی که 

 12يا  10سطح آب در درياچه بسيار باال است، که احتماالً يک بار در هر 

سال رخ ميدهد. درياچه يک مجرای خروجی به جنوب باز کرده و از آنجا 

خارج ميشود، معموالً بخش  سر ريز ميکند. مقدار آبی که به اين طريق

کوچکی از کل آب ورودی به درياچه می باشد. به عالوه اين آب در زمانی 

از درياچه خارج ميشود که سطح آب آن باال می باشد ودر نتيجه غلظت 

امالح محلول در آب کمترين مقدار خود را دارد. بدين ترتيب ميزان کل 

، در مقايسه با امالح ورودی نمکی که از اين طريق از درياچه خارج ميشود

به درياچه، بايد مقدار بسيار کمی باشد. مقدار نمک حمل شده به سيستان 

دريک سال يا در چندين سال ممکن است خيلی زياد نباشد ولی در مقايسه با 

 امالح رود خانه های سرزمين های مرطوب زياد است.

، پر از  دشت مارگو را که هلمند از داخل آن عبور ميکند« فريه»

استخرهای نمک توصيف کرده است. بيلو درخاک درۀ هلمند در صد باالئی 

از مواد شوره مشاهده نموده است. دريک محل، نزديک رودخانه منطقه ای 

ميل چندين هزار چاله)ُچقری( وجود دارد که مردم از آنها نمک  10به طول 

ان، يعنی برای مصارف تجارتی استخراج کرده اند. در جهت مخالف سيست

شمال غربی درياچه، جريانات)شيله ها( سطحی فرعی بسياری وجود دارند 

که به شدت شور هستند. آب شور رود دورخ به حدی شور وپرنمک بود که 

ما نتوانستيم از آن بنويشيم. رودگيشا، در ماه دسمبر)آذرماه/قوس( قابل شرب 

برکه محدود کاهش بود، اما رهنمای ما می گفت که در تابستان آن به  چند 

پيدا ميکند وآنچنان شور ميگردد که حتی اشتران نيز از آن نميخورند. به 

همان ترتيب ، رود بندان وانهار کوچک تراوشی که در ساحل شمال غربی 

درياچه ديدم، همه حاشيه های نمکی داشتند. باالخره اليه های تحکيم نيافته 

سيستان از همه طرف، سراشيبی های ساحل هامون وساحل دشت درياچه 

اغلب در اثر وجود مواد نمکی، سفيد رنگ به نظر می رسند. آشکاراست که 

آب درياچه به اين دليل شيرين نيست که نمک درکاسۀ آن وجود ندارد، بلکه 

برعکس هرساله مقدار نمک آورده شده توسط رودخانه های مختلف، رقم 

 بزرگی را تشکيل ميدهد.
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ب درياچه به خاطر سرريزهای گاه بگاه آن امکان دارد که شيرينی آ

سال يک بار رخ می دهد   10باشد.اگر فرض کنيم که سيالب بزرگ در هر

ويک دهم حجم سيالب ورودی به درياچه در آن سال، در اثر سرريز خارج 

ميشود، ميتوان نتيجه گرفت که حد اکثر شوری آب، صد برابر شوری 

بود. تحت اين شرايط آب درياچه رودخانه های وارده به درياچه خواهد 

ميتواند شيرين به نظر برسد.احتمال دارد که مقدار آب سرريز شده از 

درياچه در هر ده سال يک بار کمتر از يکدهم آب ورودی به آن باشد. دراين 

صورت شوری آب درياچه دو يا سه برابر بيشتر از مقدارمحاسبه شدۀ فوق 

آب درياچه آنست که تا اين اواخر  خواهد بود. توجيه ديگر شيرين بودن

سطح آب آن باالتر از حد امروزی بوده ولذا سرريز درياچه به صورت 

دائمی تر صورت ميگرفت وهمواره شستشو می گرديد. به قسمی که خواهيم 

 1 ديد،ساير شواهد براين نظريه اخير گواهی ميدهد.
 

 دلتای هیرمند:

دشت قابل کشت آن می  از نقطه نظر انسان مهمترين قسمت سيستان،

باشد که خارج گسترۀ درياچه و نيزارهای باتالقی قرار گرفته است. در 

بعضی قسمت ها که سطح اب درياچه بريده وايجاد شده است درجاهای 

ديگری، ساحل ادامۀ طبيعی بستر درياچه است که در اثر پس روی آب، 

 ظاهر شده است.

ه های بزرگ آن در مهمترين دشت های سيستان، دلتاهای رودخان

شمال وشرق هامون می باشند. اگرچه بيشتر اين دلتا ها، درخاک افغانستان 

واقع شده اند وتقريباً ناشناخته مانده اند، اما بخشی بزرگتر دلتا، يعنی دلتای 

هلمند در خاک پرشيا بوده و چندين بار توسط پژوهشگران توصيف شده 

يد که ازيک طرف به نيزار ها و است. اين دلتا به چشم، دشتی مسطح می آ

از طرف ديگر به صورت ناگهانی به پاشنۀ سراشيبی ها می رسد. خاک 

دشت به طرف درياچه، مشابه با خاک بستر درياچه، بيشتر رسی می شود 

که هنگام باران شدن فوق العاده لزنده وچسپناک است. به طرف رأس دلتا، 

سيار ريزدانه ميگردند که در آن خاک ها به تدريج تبديل به خاک های ماسه ب
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هم درصد قابل توجهی رس وجود دارد. اگر به خوبی آبياری شود،خاک دلتا 

ً نصف منطقه زيرآب  در همه جا حاصلخيزاست. در فصل زراعت،غالبا

است. کانال های عميق که به ندرت دارای پل هستند، در همه جا، اين طرف 

گر هم توسط پل کانالهائی وآنطرف کشيده شده اند وحتی از روی يکدي

ميگذرند که با نيهای خشک بسته شده بهم يا باروکشی از گل رس، ساخته 

 شده اند.

غالت وهندوانۀ فراوان به عمل می ايد ولی ساير زراعت ها کمياب 

هستند وميوه هم اصوالً به خاطر باد به عمل نمی آيد. درحال حاضر، 

غلب يا پوشيده از بوته های قطعات بزرگ زمين، زيرکشت نيستند، زيرا ا

مشکل زای شترخار می باشند که گل های ارغوانی دارد ويا بوته های بلند 

 20ومتراکم گز در آن ها رشد کرده تشکيل جنگل غير قابل نفوذی به ارتفاع 

فوت داده که مأمن تعداد بی شمار گراز وحشی و شغال است. در ساير 

ط ماسه بادی وشن های روان مورد جاها، مثالً در زاهدان، سطح دلتا توس

تهاجم قرار گرفته وتصرف  شده است. در ديد اول به نظر می ايد که هيچ 

دليل خاصی وجود ندارد که چرا بايد بعضی جاها زراعت شوند، بعضی 

قسمت ها در اختيار شترخار قرار گيرند، برخی مناطق با جنگل گزپوشيده 

ر زير پوشش ماسه بروند. ولی شوند وباالخره بيشتر قسمت های بدشانست

واقعيت آن است که برای هريک ازاين موارد توضيحی وجود دارد. دلتای 

هلمند، مانند هردلتای  ديگر، نه تنها از رأس به جلو شيب دارد، بلکه متشکل 

ً غير قابل تشخيص با مشاهده می  از تعدادی برآمدگی های عريض تقريبا

وگودی قرار دارند. برآمدگيها، مسير باشد که ميان آنها بخش های پرعرض 

رودخانه های اصلی در زمانهای سابق را نشان ميدهند، که در اثر 

رسوبگذاری در بستر سيالبی باال آمده وگودی های مختصری در طرفين آن 

باقی مانده است. امروز لورگ )برآمدگی ها(  بيشتر با تپه های روان وماسه 

درگذشته نه چندان دور، پرجمعيت ترين  بادی پوشيده شده اند، درحالی که

 5قسمت های منطقه بوده اند. ضمناً ارتفاع مختصر برآمدگی ها، در حدود 

فوت، آبياری به روش ثقل آن ها را مشکل ميسازد، البته اين مشکل  10تا 

چندان حاد وغير قابل حل نيست. دليل اصلی کشت نشدن اين برآمدگی ها،آن 

تفاع اندک، ريشۀ گياهان نميتوانند به آب زير سطح است که به دليل همان ار

دائمی دسترسی پيدا کنند واز آن استفاده نمايند. لذا در هرنوبت مقدار عظيمی 
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آب الزم است تا بتوان اين زمين ها را آبياری نمود. در موقع خشکابی ، اين 

اراضی بيشتر اززمين های ديگر که چند فوت پائين تر هستند،صدمه می 

 . بينند

برای اثبات اين نظر کافی است که توزيع پوشش گياهی را بررسی 

کنيم. در برآمدگی ها وقسمت های باالتر اغلب البته نه هميشه، شترخار می 

رويد که با ماسه های بادی پوشيده نمی شوند. از طرف ديگر در گودی 

هايی که در معرض غرقابی هستند، جنگل های گز با روستا های متعددی 

اخل جنگل ها وجود دارند. قسمت اعظم اراضی زراعت شده نيز در در د

نواحی پست ومسطح در امتداد سواحل دلتا قرار گرفته اند،جايی که آب 

سطحی دائمی فقط چند فوت زير سطح زمين بوده وبه آسانی توسط ريشۀ 

 1 گياهان قابل جذب است.

 شیله وگود زره:

سرريز کرده وجريانی  درزمان سيالب های سنگين،درياچۀ سيستان،

ميل به جنوب  50ميل به جنوب وسپس  40از آب را از طريق شيله حدود 

ً وارد گود زره گردد. شيله که سايکس از آن  شرقی ميفرستد تا نهايتا

يارد و ارتفاع  350آبراهه ای به عرض » گذشته،توسط نامبرده به صورت:

در يک »توصيف شده است. اين آبراهه« فوت 50کناره ها حدود 

واقع است. « ميل 30ميل وعرض  100شيار)گود( عظيم حد اقل به طول 

به نظرميرسد که شيله در گذشته، يا  تمام جريان آب ورودی به سيستان را 

دريافت می کرده ويا اينکه سرريز سيالبهای  بسيار عظيم تری را از خود 

نمی عبور ميداده است. درغير اين صورت عظمت اين گود قابل توجيه 

باشد. از اين توصيف بر می ايد که شيله، مجرای عميق وعريض بوده 

وميتوانسته فقط با جريانی قوی و پرتالطم بريده شود، جريانی که کامالً نقطۀ 

مقابل سرريزهای آرام سيالب های نادری است که امروزه از شيله 

 ميگذرد....

ئی آب پائين ترين وپست ترين قسمت کاسۀ سيستان ومحل تجمع نها

های که از طريق شيله، از هامون فرار ميکنند،  گودزره است. يک نظر 

اجمالی به نقشۀ سيستان  نشان ميدهد که شيله وگود زره تشکيل قوسی 
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موازی با قوس هلمند می دهند که شيب طولی آن در جهت خالف شيب 

طولی قوس هلمند می باشد. در دوران باستان، بنا به نوشتۀ اصطخری 

انگار قرن دهم ميالدی )به نقل از سايکس( هلمند به قسمی  انحراف جغرافي

داده شد تا از داخل تنگۀ بين دوقوس گذشته ومستقيماً به شيله تخليه گردد. آن 

ميل طول داشته و وسعت آن ده برابر بزرگتر  100زمان، دريای زره حدود 

وجب آن در از امروز بوده است. زيرا مردم سيستان، روايتی دارند که به م

زمانهای قديم، هامون سيستان از انتهای جنوبی آن پر می شد و نه انتهای 

شمالی آن. البه بخشی از آب هلمند، از مجرای امروزی، به سيستان می 

رفت و روستاها واراضی واقع در قسمت شمالی دلتای هلمند را مشروب 

بخود ميساخت. به مرور زمان، اين مجرای شمال، تمام آب هلمند را 

اختصاص داد. شايد به اين علت که به قول مکماهون، هلمند مجرای خود را 

درپائين دست مسيری که به شيله می رفت، تعميق نمود. مسير مذکور هنوز 

وجود دارد وتا حدود صد سال پيش، هنوزمقداری آب را به بخش حوضدار 

حد ارتفاع  می برد. حتی حاال هم در مواقع نادر سيالب های استثنائی تا آن

 پيدا ميکند که بخش اندکی از جريان سيالب وارد مسير مزبور ميگردد.

 در تمام حواشی شيله و در دهانۀ گود زره ، ويرانه های متعدد وبسيار 

زيادی وجود دارند که ظاهراً همگی آنها، از اوايل اسالم باقی مانده اند. 

وشيله، درمعرض  آشکاراست که درياچه های سيستان وزره، رودهای هلمند

يک رشته تغييرات قرار گرفته اندکه  ارتباط تنگاتنگ با تاريخ انسان در اين 

منطقه دارد. اين تغييرات ظاهراً فقط با نظريه تغييرات اقليمی ايران شرقی 

 1وخشکتر شدن آب وهوا در طول دوره های تاريخی قابل توجيه می باشند.

 

 ی دورۀ چهارم زمین:رسوبات بستردریاچه سیستان،ته نشین ها
 

در سیستان چند کوه آتش فشان در آخرین دورۀ فلوویال)دورۀ رودخانه 

ها( بیرون زده وقسمت هایی از بستر دریاچه، بسمت باال به ارتفاعی بیش از 

فوت باالتر از بستر فعلی دریاچه، چین خوردگی پیدا کرده اند.  این  600

وخالی شده وتشکیل دیواره هایی  چین خوردگی تا به حال در اثرامواج بریده
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در اطراف دریاچه را داده اند. تفسیرمناسب این قسمت های رونماشده، چیزی 

را به ما بیان میکند که کمتر از تاریخ دریاچه از شروع دوران چهارم به بعد 

 نیست.

از نقطه نظرظاهری، بارزترین ویژگی طبیعی سیستان، کوه خواجه 

دازۀ آتشفشانی دارد. از هرطرفی که شخص به است که قلۀ آن روکشی از گ

سیستان نزدیک شود، این کوه را با قلۀ مسطح آن به قطر یک میل، ارتفاع کم 

ورنگ سیاه مشاهده خواهد کرد. از سطح نیزارها وآبی که دور تا دور کوه 

خواجه را گرفته، شیب های تند تالوس)دامنه( تیرۀ کوه با روپوشی از رس 

فوتی باال می روند ودر آنجا به پاشنۀ دیواره های کوه از  200سرخ تا ارتفاع 

فوت  200جنس بازلت آتشفشانی می رسند. خود این دیواره ها هم بیش از 

ارتفاع دارند. رویۀ غیر مسطح قله از گدازۀ آتشفشانی بوده و پوشیده از تعداد 

ن کثیری مقبره های مکعب وگودال های بزرگ است که شاید به عنوان مخاز

آب یا منظور های دیگر به کار می رفته اند. در گوشه ها، زیرگدازۀ 

آتشفشانی در اثر ریزش رس نرم خالی شده والیۀ زیر آن مخفی می ماند. 

البته ازاین الیه زیرین آنقدر دیده میشود که بتوان تشخیص داد در بیشتر جاها 

یاچه ای به رنگ سرخ  است وگاهی نوار های سبزی متعلق به سری های در

در بعضی مکانها رونما گردیده اند. درمحل تماس یا گدازۀ آتشفشانی، رس به 

صورت صخره ای که دارای تیزی های چندی بوده ومحکم به هم پیوسته، 

شکسته است. دراین قسمت رس به گونه ای پخته شده که قسمت فوقانی آن 

قسمت فوقانی آن شبیه توده ای از آجر های خرد شده به گونه ای پخته شده که 

شبیه توده ای از آجرهای خرد شده به قطعات ریز وبهم پیوسته با پودر آجر 

 می باشد. 
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کوه خواجه باقی ماندۀ یک آتشفشان است، که زیر دریاچه به وقوع 

پیوسته وفشار آن برای یافتن یک راه خروجی رسوبات بستر دریاچه را به 

ست. دور این جزیرۀ گنبدی شکل که باال فشار داده به شکل گنبد در آورده ا

در معرض امواج بوده، بتدریج شسته شده واز بین رفته وفقط بخشی از تودۀ 

مرکزی آن باقی مانده است. بزودی تمام رس های اطراف آن شسته شده واز 

 بین خواهد رفت وفقط مغرآتشفشان آن باقی خواهد ماند.

 وردنبرگبیرون زدگی های آتشفشانی مشابه کوه خواجه را 

(E.W.Verdenburg توصیف کرده که در بقیه قسمت های سیستان ودر )

بلوچستان مشاهده کرده است.اسمیت، یک تپه با قلۀ مسطح وشکل غیر منظم 

بنام کوه قوچ را توصیف کرده که تا حدودی از کوه خواجه کوچکتر است. 

ربی میل غرب جنوب غ 8کوه مزبور بین رودخانه های فراه وهاروت، حدود 

خرابه های پیشاوران قرار دارد. این تپه  وتپه های مشابه دیگر قطعاً ارزش 

مطالعه را دارند و اگر مسافرت به افغانستان آزاد گردد، این کار باید صورت 

 گیرد.

درحال حاضر یک کوه دیگر هم وجود دارد،موسوم به کوه 

تواند چکو)چکاب( که در شمال غرب ساحل هامون سیستان واقع بوده ومی

مورد مطالعه قرار گیرد. این کوه در صحرای نزدیک مرز افغان واقع بوده 

ودسترسی به آن مشکل است. آما به حدی مقاطع جالب دارد که می ارزد ماه 

ها مطالعه شود، نه یک هفته کوتاه که بنده صرف مطالعه آن ومنطقۀ اطرافش 
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راتب بزرگتر است. نمودم. کوه چکاو، توده ای مانند کوه خواجه، اما به م

فوت  می رسند.  400فوت و روکش آتشفشانی تا  650صخامت رس ها تا 

فوت است و  200تا  100قلۀ عریض کوه دارای ناهمواری هایی به ارتفاع 

دو شیار آتشفشانی تپه های متشکل از مذابۀ آتشفشانی را احاطه کرده اند. 

تر الیه های تحتانی با مانند کوه خواجه، الیۀ فوقانی رسی، پخته شده وبیش

تالوس پوشیده شده اند. به قسمی که نیم رخ های خوب را مشکل میتوان در 

 کنارۀ کوه مشاهده کرد.

در زمان وقوع بیرون زدگی های آتشفشانی که این کوه را ایجاد کرده، 

تمام منطقه باال زدگی داشته است. جنوب کوه چکاو،الیه ای از رس باال زدۀ 

میل  40یا  30رد که به آرامی با زاویۀ مختصری در طول تک شیب وجود دا

تا برینگ پائین می آید و در کنارساحل، امواج دریاچه تا مسافتی زیر آن را 

خالی کرده وبه صورت دیوار در آورده است. مقاطع بسیار خوبی بین کوه 

فوت میرسند،  400چکو وخاریکه، جایی که دیوار ها به ارتفاع بیش از

بل مشاهده هستند.رونما وقا
1
 

 

هانتینگتون بعد از بحث رسوبات بستردریاچه سیستان،ونمایش چند 

دیاگرام بخاطر تثبیت عمر کاسۀ سیستان  تا دورۀ چهارم زمین شناسی، یک 

ً پیچیده وتخصصی دیگر زمین شناسی  را زیرعنوان  دلیل »موضوع نسبتا

کنم فهم آن از مطرح ساخته است که فکرمی« تناوب در قشرهای خاک سیستان

سطح یک خوانندۀ متعارف باالتراست وبیشتر بدرد اهل فن وتخصص 

میخورد، بنابرین از آوردن آن در اینجا صرف نظرگردید، عالقمندان میتوانند 

(مراجعه کنند.567 -527به کتاب آقای داکترحسن احمدی )صفحات 
2
 

 

حیات جانوران آبزی درهامون بنابرتحقیقات آنندال
3
: 

                                                 
1
 527جغرافیای تاریخی سیستان، ص  - 
2
 572 -567همان اثر، صص - 
3
 ند  تحت عنوان ذیل :( مقاله ای در باب سیستان دارH.G.Carterآنندال وهمکار وی کارتر) - 

-Notes of Vegetations  of Siestan. Journal andpro.,Asiatic Society , 

,Bengal,no.15,1919 
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دانشمندان زمین شناسی، درگذشته چندین مجرا در دلتای هلمند  به عقیدۀ

ً به گود  وجود داشته که سیالب های هلمند میتوانست از طریق آنها مستقیما

زره جاری گردند. برای تکمیل این جزئیات اطالعات بسیار زیادی الزم است 

ان که تا به امروزهنوز جمع آوری نشده اند. با تکمیل اطالعات مزبورمیتو

مسئله تغییرات مجرای هلمند ومحل دریاچه ها را که از نظرتاریخی، زمین 

شناسی وجغرافیای فزیکی فوق العاده مهم وجالب هستند، مورد موشکافی 

 قرار داد.

به نظر دانشمند هندی، آنندال، شواهد نشان میدهد که زندگی جانوری 

یر شکل یافتۀ آن می درهامون، باقیماندۀ حیات جانوری در دریای قدیمی با تغی

باشد.حیات جانوری هامون در واقع بسیار ضعیف وفقیر است ومقایسۀ آن با 

دریاچۀ" تیبریاس"، این فقر را به خوبی نشان میدهد. در دریاچۀ اخیرالذکر، 

نوع ماهی شناخته شده، در صورتی که در هامون بیش از دوگونه ماهی  25

گونه از نرم تنان وجود دارد،  15نیستند. در دریاچۀ تیبریاس، حد اقل 

درحالی که در هامون بیشتر از پنج نوع نرم تنان شناخته نشده است. در 

تیبریاس پنجگونه اسفنج ولی درهامون دو گونه آن وجود دارند. به عالوه 

حیات جانوری هامون ابداً یک خاصه و ویژه نیست. ماهی های آن از گونه 

کزی وشمالی وهندغربی فراوان وجود های متدوالی هستند که در آسیای مر

دارند.... اگراین حیات جانوری با قیماندۀ حیات جانوران دریای بزرگترقدیمی 

بود، حتماً اثری از مبداء آن جا بجا میماند. به عالوه صدف های نیمه فوسیلی 

 که در همسایگی هامون یافت شده اند با نمونۀ جدید آن یکسان می باشند.

تمام حقایق واستدالل های مختلف، چنین معلوم می شود بقول آنندال:از 

که، اوالً هامون در قسمتی از بستر یک دریاچۀ نمک قدیمی تشکیل شده 

ً هامون به  ً ارتباط هامون با این دریاچۀ قدیمی اتفاقی بوده وثالثا است، ثانیا

صورت فعلی منشاء ومبداء جدیدی دارد. بین دریای قدیمی وهامون فعلی هیچ 

باط بیولوژیکی وجود ندارد.ارت
1
 

 مواد شیمیائی درآب های هامون:

 ما توانستیم نمونه های متعددی از آب هامون » آنندال، مینویسد:

                                                 
1
 898 -896جغرافیای تاریخی سیستان، ص  - 
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سابوری وسایر آب های سیستان را برداشت نمائیم.نمونه های آب بدستور 

دکترهیدن، رئیس ادراۀ جغرافیائی هندوستان، در آزمایشگاه آن اداره، مورد 

قرارگرفتند.اگرچه تعداد نمونه درحدی نبود که بتوان جمعی بندی آزمایش 

دقیقی به عمل آورد، ولی تست انجام شده به وضوح کافی، مشخصات کلی 

 ناشی از وجود نمک را عیان ساخت.

نتایج آزمایشات نشان میدهد که مقادیر قابل توجهی نمک،حتی در آب 

نزدیک برینگک، وجود های قابل شرب سیستان، مثالً آب هامون سابوری 

دارد. نمک مزبور، فقط کلورید سودیم نبوده، بلکه ترکیبی از امالح مختلف 

است که نوع ترکیب آن حتی برای یک بخش از هامون در مواقع مختلف فرق 

میکند. به عنوان مثال، قبالً اشاره کردیم که چگونه وزش باد باعث کاهش 

گرچه در هر دو نمونه آب شوری آب هامون در یک نقطۀ معین گردید. ا

هامون، امالح سودیم غالب هستند، ولی امالح منگنیزیم هم که معموالً به 

 حیات جانوران مضرتر میباشد، به میزان قابل توجهی وجود دارند.

ً قابل توجهی مشاهده  دریک نمونه امالح پوتاسیم هم به میزان نسبتا

یارد باالتر  100حدود گردید. نمونۀ آب از یک نهر کوچک واز نقطه ای در

ازساحل دریاچه ودر مسیل کوچکی روی دیواره های رسی برداشت گردید. 

این نهر، بسیار کوچک بوده واز تپه های رسی کوچک در فاصلۀ نه چندان 

زیاد از دریاچه می آید. بلور نمک برداشت شده از کنارۀ رود شیله، از یک 

این رود است. دراین طرف نمایانگر سرریز کل سیستم هامون ازطریق 

رودخانه امالح مگنیزیم کمتر وجود دارد ولی سودیم وپوتاسیم در مقادیر 

زیادی ظاهر میگردند. البته نمیتوان از نسبت های یک سان امالح مختلف آب 

شیله وبلورهای نمک مسیر آب صحبت کرد، زیرا بعضی امالح زودتر از 

 بقیه بلور می بندند.

اختیار مانیست تا بتوانیم اثرات تفاوت ترکیب هنوز داده های الزم در 

شیمیائی آب های مختلف روی حیات جانوران آبزی در قسمت های مختلف 

سیستان را تعیین کنیم. در واقع، پیش نیاز هرنوع اظهار نظر وجمع بندی 

دراین زمینه، مطالعه وبررسی طوالنی وجمع آوری نمونه های مختلف در 

ط خشک وسیالبی می باشد. تمام چیزی که فصول مختلف سال ودر شرای
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درحال حاضر میتوان گفت، جانوران آبزی سیستان، تا آنجا که به ترکیب اب 

مربوط است در شرایط غیر عادی ومحیط بسیار متغیر زندگی میکنند.
 1

 

 شگفتی ها:بعضی 

اغنام مردم ودریاچه هاي هامون سیستان عمده ترین جاي تعلیف احشام 

ایفه گاودار سیستان كه معموال در حاشیه هامون سكني سیستان است . ط

دارند، هر سال در ایام زمستان براي آنكه سال آینده نیزارهاي هامون دوباره 

سبز شود، ني ها و لوخ هاي سال گذشته را كه چندین متر بلند تر از سطح 

ن وبرافراشته اند آتش مي زنند و دیري نمي گذرد كه سراسر هام دریاچه قد

دریاي از آتش مبدل مي گردد. شعله هاي این آتش در شب از ده ها به 

دیده مي شود و این تابلویي است بس بدیع از دریاي به آتش  تركیلومتر دور

 كشیده شده در سیستان.

 "هرت  ك  "از داشته هاي شگفتي آور سیستان یكي هم گیاهي است بنام 

ب مواشي را در گرد و )بكسر اول و سكون دوم ( كه در ایام بهار خوراك خو

این گیاه معموالً در اراضي خاره و بایر كه سالها  .نواح دهات تشكیل مي دهد

زیرا ریشه  ،آب سطح زمین هم احتیاج ندارد بهآب ندیده باشد میروید و هرگز

در  متر در عمق زمین فرو رفته و گویا از بن زمین آب مي خورد. 5 -4اش  

ح دهات به انبوهه هاي این گیاه آتش مي زنند رد و نواگایام زمستان مردم در 

گیاه سخت جان بجاي  .تا آنجا كه ساقه هاي آن از سطح زمین كامالً مي سوزد

مي  جوانه در آغاز بهاراما این گیاه  ،آنكه بخشكد و خاكستر آن را باد ببرد

از الیاف  .و غذاي تازه مواشي را مي سازد زند و زمین را سرسبز مي نماید

که به آن چیلک میگویند وتوسط آن اه ریسمان هاي بلند مي سازنداین گی

مواشی بزرگ را می بندند یا در امور شیارکردن زمین وماله کشیدن شیارها، 

 از آن استفاده میکنند.

« ركوش»و یا « شور»خودروي دیگري است كه مردم محل به آن  ۀبت

ي خورند به سبب مواشي هنگام چرا همه روز مقداري از آن را م .مي گویند

كه  میگرددخوردن این بته وحشي گوشت حیوان سیستان بحدي خوش مزه 

از همین جهت است  .اصالً با گوشت حیوان سایر مناطق قابل مقایسه نیست

                                                 
1
 )انندال(899 -897ص  یا سفر با سفرنامه ها،جغرافیای تاریخی سیستان، - 
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به هیچ جاي گوشت حیوان خوشتر »ادعا مي كند كه  كه مؤلف تاریخ سیستان

 «.از گوشت سیستان نباشد بطعم و لذت 

( عباراتي مبني بر عمران و 17 -13)صفحات در تاریخ سیستان 

نقل از ه حاصلخیزي و بركت زمین سیستان و فضیلت آن بر سایر جایها ب

كتب و مآخذ كمیاب دیگران دیده مي شود كه مطالعه آنها خالي از دلچسپي 

ي نویسند كه هنگام ورود اعراب به سیستان یگانه چیزیكه مایه منیست و نیز 

ي آسیاهاي بادي بود كه فعالً عنی«  طواحین الریاح»تعجب اعراب شده بود 

با آنچه گفته آمدیم ، گزافه نیست که سیستان را سرزمین  متروك گشته اند.

 .خوانده اندشگفتي ها

یكي دیگر از داشته هاي جالب و گفتني سیستان در ارتباط به گیاه هاي این منطقه 

بر رفع احتیاج محروقات محلي  بته هاي خار و گزهاي وحشي و خود رو است كه عالوه

در ایام پائیز نوعي محصول قندي نیز ببار مي آورند كه مردم آن را جمع آوري نموده مي 

ن مواد ده ها ت   ( در نیمروز مردم 1978قبل از کودتای اپریل) تا  خورند یا میفروشند.

 بدست مي آوردند و خارهای وحشی قندي كه طعم آن شبیه طعم عسل خام است از 

ً به هند و پاکستان ( صادر مي كردند. مردم محل باین محصول  بخارج )مخصوصا

نخستین اسالمي  قرنهای« ترنجبین»مي گویند و ظاهراً این همان « Tirmiتیرمي»

باشد.می توان گفت این طریقه در گذشته نیز در میان مردم سیستان رایج بوده و اگر 

 .تا حدودی بوسیله آن رفع می نموده اند بخارج صادر نمی کرده اند احتیاج داخلی را

.در زیر نمونه ای از جمع بومیان سیستان از این ماده در تهیه حلوا استفاده می کردند

 آوروی وکوبیدن وپاک کاری را میتوان مشاهده نمود.

 
 (1910میشوند)تیت،مردم درحال کوبیدن خارها وجداکردن تیرمی از خار شتری دیده 
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 ومسفصل 

 ه هاي سیستانرودخان

 

 هیرمند ، رودخانه هزار بازو:

هیرمند كه جغرافیه نگاران اقدم عربي زبان چون یعقوبي و ابن فقیه و 

هزار بازو نامیده اند  ۀیاقوت حموي و ابوالفدا آنرا رودخان
1
در كتب سنت  

مقدس و باشكوهي است كه بنابر  ۀپهلوي وزردشتي )بندهش و اوستا( رود خان

خیزابهاي سپید برانگیزد و سركشي  ،( زامیادیشت69 -66)مندرجات فقرات 

 ریزد. كند بسویث دریاچه كیانسي )دریاچه هامون ( روان گردد و بدان فرو

هیرمند رودي است كه نیروي اسپي از آن اوست ، كه نیروي اشتري 

«ركیانيف  »اوست ، كه نیروي مرد دلیري از آن اوست كه  ناز آ
2
از آن  

است كه مي تواند سرزمین هاي غیر  [هیرمند]یاني در چندان فرك .اوست

آریایي را پر كند و در آب فرو برد. مي تواند دشمنان را سرگشته و پریشان 

.و دچار گرسنگي و تشنگي سرما و گرما نماید كند
3
 

قدیم ترین ذكریكه از این رودخانه در كتب ادبي و جغرافیایي و مذهبي 

)كتاب مقدس زردشتیان ( است كه نام آن در  همانا اوستا ،مي توان سراغ داد

مي « سدمند»ضبط شده و معني لغوي آن « Heatumant»«  هیتومنت»آنجا 

معناي پل و سد است و این ه باشد. بدین ترتیب كه جز اول این اسم )هیتو( ب

                                                 
1
و  386ببعد، ابوالفدا تقویم البلدان ، ص  47دان یعقوبي ص البل ،39ص  5معجم البلدان ، ج  ،یاقوت  - 

 مقاله )دور نماي یك رودخانه بزرگ ( از مولف دیده شود. 1345سال  10 -7نیز مجله آریانا شماره 
2
نیروي است اهورا مزدایي كه به كالبد هاي گوناگون در میاید و با هر كه همراه شود او را « رف  » -

مخصوص پادشاهان كیاني است « رف   »فركیاني  .گوهمند و شكست ناپذیر مي سازدپیروزمند و توانا و ش

 كه اصالً از سیستان بوده اند.
3
 تهران  1342چاپ ، 345ص  ،ابراهیم پورداود، یشت ها جلد دوم- 
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 ءهمین معني استعمال شده و جز به «130و ندیداد فقره  19فرگرد »كلمه در 

)رودخانه داراي « هیتومنت»( است كه بصورت تركیب )منت = مند ندوم آ

.( معني میدهد ندسد و ب
1
  

 ،پهلوي را توضیح مي كند« هیربد» ۀآنجا كه كلم ،و اما مرحوم بهار

 »جزاول كلمه وضبط « ایربد »از قول مسعودي اصل و ریشه این كلمه را 

 .ي نامدم "بلد الخیار"را « ایرانشهر»را خیر و بركت معني كرده و « ایر

نیز در مقایسه و مقارنه با كلمه هاي « هیرمند»بنابراین مي توان براي لفظ 

یعني رودخانه صاحب « هیر+ مند»هي دریافت كه یتوج« ایربد»و  «هیربد»

زیرا یگانه منبع خیر و بركت براي مردم سیستان همین هیرمند  ،یرو بركتخ

 شمرده مي شود.

 ناسم ای ،اسالم و بعد از اسالم در متون مربوطه به دوره هاي قبل از

از آن جمله  .اشكال و امالي مختلف نوشته و دیده مي شوده رود خانه ب

«اتیمندر »ر جغرافیاي تاریخي خود اسم آنراد «دیودورس»
2
پولیبیوس آنرا و  

« ایري مانتوس »
3
« اتیمند روس »وایریان هم  

4
بالذري و  ،ضبط كرده  

.«هندمند»ي آنرا یعقوب ابن خرداذ به و یاقوت و
5
 .گفته اند 

در حدود العالم بنام )هیذمند( 
6
 ،آمده كه این امال با امالي یاقوت 

بالذري و ابن خرداد به و یعقوبي شباهت نزدیك دارد. دركتاب البلدان ابن فقیه 

 "هیدمیذ"بشكل 
7
 "هندبند"خلوقات بصورت مدر عجایب ال 

8
در نزهت  ، 

 "هیرمید"القلوب بامالي 
9
احسن التقاسیم مقدسي در متن آنرا بصورت  و در 

"هیرمید"امالي نزهت القلوب یعني 
10
 Hermid"هرمید"و در حاشیه بشكل  

                                                 
1
 .299 - 298ص  ،2ج  ،، یشت ها 332آناهیتا )پنجاه گفتار ابراهیم پور داود( ص  - 
2
 . 51ص  ،1چ  ،2ج  ،تري ، كارنامه ایرانیانپروفیسر عباس شوش - 
3
 به قلم پوهاند میرحسین شاه . "هیرمند"مقاله  ،شماره دوم،سال هجدهم  ،مجله آریانا - 
4
 همان مجله . - 
5
زیر نامه سیستان و كابل ، مسالك و ممالك ابن خرداد به  401صفحه  ،چاپ لیدن ،فتوح البلدان بالذري - 

 البلدان یعقوبي چاپ نجف . ،47 - 38ص ، 5ج  ،یاقوت حموي معجم البلدان،  59 -50  ،صطبع لیدن
6
 . 63،  29،  11 فحاتص ،1317چاپ سید جالل الدین تهراني  ،حدود العالم - 
7
 . 208ص  ،ابن فقیه ، كتاب البلدان - 
8
فت باید عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات نسخه قلمي مربوط كتابخانه استاد میرحسین شاه ملت- 

 بود كه این نسخه غیر از عجایب المخلوقات قزویني است )امیر حسین شاه ( .
9
 . 183و چاپ بمبئي ص  180بعد از ص  ،چاپ سیاقي ،نزهت القلوب حمدهللا مستوفي - 
10
 . 329ص  ،لیدن 1906چاپ  ،احسن التقاسیم مقدسي - 
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1
« هیرمن»در ظفرنامه بصورت  .مي خوانیم 

2
قید شده و در تاریخ سیستان  

«هیرمند»و تاریخ بیهقي و نسخه عكسي جهاننامه و گرشاسپنامه بصورت 
3

و 

استاد ، ن نام از طرف پوهاند میرحسین شاه در یك نسخه ناقص دیگر ای

پوهنتون كابل كه گمان برده اند آخرین امالي این نام باشد بشكل )هیرمند( 

دیده شده است كه با خط نسخ و تعلیق و نستعلیق و الزام نقطه در خط عربي و 

 . فارسي آن را مي توان باشكال مختلف خواند و نوشت

ك به یقین همین )هیرمند( است كه تا آخرین شكل امالي آن بگمان نزدی

از آن  "هیلمند"تبدیل شده و كلمه  "ل"همین كلمه به  "ر"هنوز معمول است و 

 و بعد )ي ( آن افتاده و بزبان عوام )هلمند( شده است . استزاییده 

تیت، از روی روایات محلی مینویسد که:نام رود هیرمند، متشکل از دو 

به معنای « مند»ودومی« آب»معنای  به« هیرمند»کلمه است، اولی 

لفظ مند عمالً بصورت پسوند در زبان فارسی به کار «. دارای»

یعنی رودخانۀ همیشه دارای آب« هیرمند»میرود.بنابرین 
4
. 

 

 سرچشمه و موقعیت هیرمند:

در كتاب اوستا كه قدیمترین سند فرهنگي و جغرافیایي كشور است در 

 این عبارت مي خوانیم : ه مطلبي ب ،زامیاد یشت 66فقره 

فركیاني از آن كسي است كه شهریاري وي از آنجائي كه رودهیرمند »

آنجایكه كوه  ،دریاچه كیانسي را پدید مي آورد برخاسته است

جاي دارد و از گرد آن آب بسیار كه از كوه ها سرازیر مي  Ushidamاوشدم

شود قرار مي گیرد.
»5

 

كه مكرر در اوستا یاد  Ushidarn یا اوشیدرنUshidamكوه اوشیدم 

زامیادیشت بر آن درود فرستاده شده ، هر دو یكي است و  96شده و در فقره 

                                                 
1
 . 1906چ  329حاشیه ص  ،همان كتاب - 
2
 . 27ص  1چ  ،257ص  ،2ج  ،تهران 1336چاپ  ،ظفرنامه - 
3
 507ص  ،چاپ داكتر فیاض و دكتر غني ،تاریخ بیهقي ،28 -17 – 15تاریخ سیستان چاپ بهار، ص - 

( گوید.دو  263و اسدي طوسي در گرشاسپ نامه )ص  139 -22 ،14مسكو ص  1960جهاننامه چاپ 

 بود آب خوش و بیشه و كشتمند.     منزل زمین تالب هیرمند
4
 ،یادداشتهای تیت در باره سیستان846جغرافیای تاریخی سیستان، ص  - 
5
 زامیادیشت . 96و فقره  326_ همان كتاب ص 18343_ پورداود، یشت ها، ج ص  



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

118 

نامیده شده و  «Ushtashtarاوشتا شتار» 15 ۀفقر 12در بند هشن فصل 

 .محل آن هم در سیستان سراغ داده شده است
1
   

كه در  ظاهراً مراد از كوه اوشیدم یا اوشیدرن همانا كوه خواجه است

دارد و از گردا گرد آن آبهاي بسیاري از هیرمند و  قرار وسط دریاچه هامون

معاونین آن حلقه زده است و این كوه درسنت مزدیسنا مقام مقدسي است از 

 براي تولد موعود هاي زرتشتي .

ولي برخي از مستشرقین كوه اوشیدم یا اوشدرن را در سرچشمه و 

من با ایشان البته عبارت از كوه بابا میدانند كه منبع هیرمند جستجو كرده آنرا 

( مندرج  17فقره  20هم عقیده نیستم ، زیرا در جاي دیگر از بندهش )فصل 

است كه رود هیرمند در سگستان است و سرچشمه اش در 

نا ئزامیادیشت )اوپائیري س 3ن در فقره ئاپارس .میباشد Uparrsenنئاپارس

Upaerisaena ) كه مي توان آنرا همان كوه بابا شاخه ئي از نامیده شده است

.)بلندتر از پرواز عقاب ( مي باشد آن معني وهندوكش تصور نمود 
2
  

 4212بهر حال رودخانه هیرمند از ارتفاعات كوتل اوني به بلندي 

متر
3
 78در نزدیكي پغمان سرچشمه مي گیرد و تا مقام گردن دیوار بطول  

ي عظیم عبور مي كند كه مي توان گفت كیلومتر از پیچ و خم سنگالخ ها

اسب هم قدرت به سبب تندی جریان آب پهنایش درین حدود خیلي كم است كه 

عبور از عرض ده متري آن را ندارد.
4
  

مقدار آب آن  ،دداین رودخانه هر قدر از خاستگاهش دور تر مي گر

م بقدم افزاید، زیرا قد زیاد تر و بیشتر شده مي رود و بر هیبت و غریوش مي

ن مي ریزد و با آآب تمام كوه ها و دره هاي واقع در دو جناج مسیرش در 

ریونده تر و آبشار گونه بسوي نشیب هاي جنوب عربي غسرعت هر چه 

كوتل مال یعقوب در وادي معروف شهرستان سرازیر مي گردد.
5
اما قبل از  

شده  عبور از كوتل مالیعقوب پل افغان را كه در مسیر كم عرض آن بسته

                                                 
1
 زامیادیشت . 96و فقره  326_ همان كتاب ص  
2
 . 2ج  ،326،  298ص ،ایضاء  - 
3
 میالدي . 1960. باستناد معلومات  1347 طبع ریاست كارتو گرافي ،نقشه جغرافیایي افغانستان - 
4
 به بعد. 43ص  ،1312سالنامه كابل ، سال  - 
5
 از یاد داشت هاي محترم حسین نایل . - 
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در پایان كوتل مالیعقوب آب سرخ شیله از سمت  .پشت سر مي گذارد ،است

 راست در نقطه یي بنام كوتل )یكه خارك ( در آن خالي مي شود.

حاجي خاك نیز سراع داده  ۀو در "آب سیاه "بنام  یی درین حدود شاخه

 "غوچ قول"مي شود كه بعد از گرفتن آب آن هیرمند بسوي نشیب هاي 

اینجا سواحل هیرمند كه مملواز بته هاي زینتي و گل  درمي گردد. سرازیر 

درین دره مردم پلي براي  .وحشي است در بهاران جلوه خاصي دارد هاي

روي پرتگاه هیرمند تعبیه كرده اند . اما از آب رودخانه  عبور و مرور خود

كمي بعد از كوتل  .براي امور زراعت درین حدود استفاده شده نمي تواند

سفید آب كه ظاهراً بنام )آب  ۀرماب و شیلگدیگر بنام شیله  ۀدو شاخ، خارك 

دالور( شناخته مي شوند
1
در ارتفاعات چارصد خانه ، جائیكه هیرمند ناگهان  

از استقامت جنوب غربي بجانب جنوب شرقي و بعد بسوي غرب و سپس 

بطرف جنوب غرب مي پیچد وقوس ناموزوني بصورت نعل اسب تشكیل مي 

هیرمند از دو  ،دهد، در هیرمند مي ریزند. از این نقطه تا محل شهرستان

طرف مسیرش ده ها شاخه و شیله خورد و بزرگ دیگر را با خود یكجا 

ساخته بسوي مركز شهرستان مي شتابد.
2
 

استقامت جنوب ه هیرمند منطقه شهرستان را از گوشه شمال شرقي ب

پیتو( تقسیم مي كند و  و صه )گیردوحه غربي در مي نوردد و این وادي را ب

 -از آن به بعد بسوي گیزاب پیش میرود . مردم شهرستان در ماه هاي حمل

 سرطان ، ناظر مستي و طغیان رودخانه هیرمند مي باشند.

مشكل میسر مي گردد. ه در فصل طغیان رودخانه هیرمند عبور از آن ب

ر هیبت هیرمند را پشت دو بخواهند امواج پکو براي كسانیكه بدون ریسمان و 

.رند خالي از خطرات جاني و حیاتي نخواهد بودابگذ سر
3
  

بین شهرستان و  ۀهیرمند قبل از رسید به گیزاب ، در وسط مساف

بمبلستان كه از ناوه  باتور و نواحي ملخوك و منگور در  گیزاب آب رود

سمت  سمت چپ برخاسته نیز میگیرد و چند كیلومتر بعد تر رود شهرستان از

                                                 
1
 . 44ص ،ش  1312 ،سالنامه كابل - 
2
 . 1347رجوع شود به نقشه جغرافیایي افغانستان چاپ  - 
3
 غانستان .كادمي علوم افاازیاد داشت هاي محترم حسین نایل عضو  - 
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راست بعد از آبیاري ناحیه )امواج ( و نواحي دیگر شهرستان به هیرمند 

 نیز با آن مي پیوندد. "رود تمیزان"در مركز گیزاب  .خالي مي شود

 ،هیرمند پس از آنكه مركز گیزاب را از سمت شمال غرب دور مي زند

در جنوب غرب گیزاب ، شیله خوش غدیر را با خود همراه كرده پس از طي 

را نیز  "كیشي"و  "كندو"آب شیله هاي  "داوران"ند كیلومتر در محل چ

 ود باستقامت جنوب بحركت خود ادامه مي دهد.ؤپذیرفته بسوي دهرا

 رود ،در دهراود، جاي كه اولین استیشن هاي پیمایش آب نصب گردیده

تیرین كه از كوه هاي اجرستان و مالستان سرچشمه مي گیرد بعد از آبیاري 

رود  استقامت چنارتو و میراباد در مركز ثیرین كوت باه ان بگوزمناطق ر

در شمال تیرین كوت پیوسته بطرف غرب و شمال عرب  "سرخ مرغاب"

رود هیرمند یكجا مي شود. با جریان یافته در غرب نزدیك دهراود
1
 

هیرمند یكجا مي رودخانۀرین با یكیلومتري ساخیر كه رود ت 44در 

استقامت كجكي ه ه عظیم ترین ظرفیت خود مي رسد و بشود، هیرمند تقریباً ب

در حالیكه سواحل خود را پیوسته در هم مي شكند، ادامه  ،به پیشروي خود

كیلومتري پائین تر از دهراود در موضوع گریابه شیله  88در  .مي دهد

كیلومتري شرق  70نیز در هیرمند مي ریزد و سرانجام در « خورد رود»

كي مقابل مي شود. در اینجاست كه هیرمند سركش و سد بزرگ كج گرشك با

 .رام مي گردد ،ت بیشتر و بهتر مردمضافخروشان مهار گردیده و براي است

خورد و بزرگ  ۀبطور خاص هیرمند، پس از آمیزش با هزاران آبریز

هزار میل مربع  50در پهناي 
2
در خم دره هاي  ،كوهستانات مركزي كشور 

پیچ و تاب خورده سرانجام با بند عظیم كجكي  پهناور هزاره جات هزاران

سینه مي ساید و پس از عبور از كجكي وارد زمین هاي هموار حاشیه شرقي 

آب ،بست و لشكرگاه یعني گرشك شده در حالي كه سطح آن پهنایي مي گیرد

شیله سنگین را باالتر از سربند بغرا نیز با خود یكجا  رود موسی قلعه و هاي

فیاض و پر بركت بسوي  ۀن و مالیم خود بحیث یك رودخانكرده با سیرمتی

حركتش ادامه مي دهد. هیرمند از كجكي تا هامون سیستان ه جلگه سیستان ب

                                                 
1
 . 1347طبع ریاست كارتوگرافي  ،رجوع شود به نقشه جغرافیایي افغانستان-  
2
 راپور كمیسیون بیطرف مصب هیرمند، زیر عنوان منبع هیرمند . - 
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در طول هفتصد كیلومتر مسافت دو جناح خود را آب مي دهد و حیات مي 

  میدارد. بخشد و سر سبز نگه

در حالي كه در قسمت علیایش تا هنوز غیر قابل استفاده است هیرمند 

و تقریبا  مي توان گفت نیم جریان این رودخانه در بلندتر از كجكي قرار دارد

تمام مقدار آب آنرا كوه پایه هاي مركزي كشور كه به روزگان مسمي است 

ولي بعلت عدم تدابیر الزم بمنظور استفاده از آب آن جهت  ،تهیه مي كند

تحصال برق و غیره تدابیر آبیاري اراضي واقع در دو جناح آن و یا جهت اس

 .سودمند  براي ارتقاي سطح زندگي مردم آن سامان تا هنوز گرفته نشده است

در حال حاضر هیرمند با جریان تندو لجام گسیخته اش سواحل خود را كه 

وبرمشکالت مردم سواحل  زمین هاي مزروعي مردم است خورده مي رود

 خود می افزاید.

هیرمند با مستي و خروش هیبتاكش از  قرنها و هزاران سال است كه 

پیش چشم باشندگان زحمتكش و مستحق و قابل توجه دو جناحش در باالتر از 

كجكي مي گذرد و با آنكه آرزوي استفاده معقول از آب آن در دل هر باشنده 

در حالي كه آب و کشی آن سامان جوش مي زند ولي هیرمند با بیباكي و سر

 ۀدهكد 2484تاب مردم 
1

رد و بزرگ بهسود شهرستان ، گیزاب ، مالستان خو

و اجرستان و ارزگان ، ترین كوت و دهراود و غیره محال را همواره گرفته 

هنوز هم بافرسایش بیشتر سواحلش مردم زراعت پیشه و كم  ،و مي گیرد

 توان را ناتوان تر و متضرر تر مي گرداند.

 

 از بند كجكي تاهامون :

ه هاي سهمگین و پرخم و پیچ و عبور از هیرمند پس از شكافتن در

كیلومتري شرق گرشك در میدان هموار زمینداور بیرون  70كجكي واقع در 

( متر3000متر تا 900ولي باید گفت كه در همین جاست كه از ) ،مي آید

متر مكعب آب را پیش مي  500تا  350پهنایي مي گیرد و در هر ثانیه از 

ست براي شادابي حوزه یي مانند حوزه راند و این مقدار آب بسیاري ا

هیرمند
2
كیلومتر( و بزرگترین رودخانه  1400طول این رودخانه در حدود  . 

                                                 
1
 . 14وزارت امور پالنگذاري ص  1359سالنامه احصائیه ، منتشره سنبله  - 
2
 ش . 1327طبع ، 91 ص ،روابط سیاسي ایران و افغانستان ،احمد توكلي - 
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ئي میان سند و فرات در شرق حساب شده است
1
و بقول حمدهللا مستوفي  .

.فرسنگ درازا دارد 135
2
 

رودخانه هیرمند در  :»مكماهون در مورد رودخانه هیرمند مي گوید 

ت مكعب آب به سیستان مي دهد و در وف2000ي در هر ثانیه اوقات عاد

 .ت مكعب در ثانیه مي رسدوهزار ف70تا هزار50مواقع سیالب این مقدار از 

( این میزان از م1885الب یدر هنگام سیالب هاي فوق العاده )مانند س

ششصد تا هفتصد هزار فت مكعب آب در ثانیه مي كشد از اینجا پیداست كه 

«.ست ا بزرگي  ۀرود خان هیرمند چه
3
 

ل والي كه این رودخانه با سایر رودخانه ها از قبیل خاشرود، فراه گ

فوق العاده زیاد مي باشد و  ،رود و هاروت و غیره به سیستان نقل مي دهند

این امر موجب حاصل خیزي زمین مي گردد. قرار پیمایش هیئت فني 

حصه آب هیرمند  127یك حصه از  1905تا  1903مكماهون در سالهاي 

الي بود و كمتر رود جهان باشد كه از این میزان تجاوز كند.
4
 

رودخانه عظیم هیرمند همانقدر كه در دره هاي سهمگین كوه پایه هاي 

وبه مي شود پائین همینكه از بند كجكي  ،مركزي كشور خشمگین است

ض و سودبخش افی  ۀاز غریوش میكاهد و بصورت یك رودخانگرشک میرسد

مینویسد:در گشک گداری است که میتوان در « جی. پی. تیت»ر مي آید.د

، در سفر خود 1832اوقات کم آبی پیاده از رود هلمندعبور کرد.کونولی در 

از اروپا به هندوستان، از طریق همین گدار از هلمندگذشت وتوجه نمود که 

ف زمانی دو قلعه در محل گدار در دو طرف رودخانه ساخته شده وفقط طر

خشکی قالع مذکور دارای استحکامات وسنگر بندی بوده است. این امر نشان 

میدهد که در زمان ساخت آن قلعه ها،رودخانه حفاظ کافی ایجاد نموده ونیازی 

به استحکامات در طرف آب نبوده است. شش سال بعد از کونولی، میجرتاد 

جاری است.  میلی شرق قلعه جدید گرشک 2متوجه شد که رودخانه هلمند در 

وی اراضی مابین رودخانه وقلعه را پوشتیده از رستنی های نوع چمنی 

                                                 
1
 تهران . 1311طبع كتابفروشي ابن سینا،  95ص  ،جغرافیاي طبیعي ایران ،مسعود كیهان - 
2
 . 222حمدهللا مستوفي ، نزهت القلوب ص  - 
3
 . 2000ص ،  7جلد  ،میالدي 19تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  - 
4
و نیز جغرافیاي طبیعي ایران طبع  112ص  ،1311مسعود كیهان ، جغرافیاي مفصل ایران طبع  - 

 . 95 -94ص  ،ش 1311
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 1000وصف نمود که با آبراهه های مختلف قطع شده بودند. هلمند حدود 

متر( وسعت داشت، اما در فصل بهاراراضی مابین را هم پوشانده 900یارد)

می وگاهی اب خود را به حدود چندصدیاردی دیوار های قلعۀ گرشک 

فوت  7رسانید. میجر تاد با فیل از رودخان گذشت ودر بعضی جا ها آب تا 

عمق داشت. پائین تر از گرشک،نزول بستررودخانه یا شیب آن به سرعت 

کاهش پیدا میکند.اما رودخانه قبل از رسیدن به مقصد)هامون(، یک دور 

از بزرگ به شکل نیم دایره در جهت جنوب طی میکند، که فاصلۀ طولی آن 

 40یا  30میل است. حدود  300گرشک تا دریاچه هامون،چیزی در حدود 

میل پائین تراز گرشک، رودهلمندشعبۀ چپ یا شرقی اصلی خود موسوم به 

رود ارغنداب را دریافت میکند. خود رود ارغنداب متشکل از چندین 

میل باال دست نقطۀ اتصال با هلمند، رود  80یا  70رودخانه می باشد.حدود 

وری از سمت چپ به ارغنداب وصل میشود.خود رود دوری نیزشعبی چون د

ترنک وارغسان دارد که در باالدست از راست بدان ملحق میگردند.شناخته 

شده ترین این شعب ورودخانه ها، رود ترنک است. هرسه رودخانه دوری، 

ترنک وارغستان، از ارتفاعات ومناطق کوهستانی سرحد شرقی حوزۀ هلمند 

مه میگیرند، احتماالً همین مناطق مسئول جریان سرخ رنگ وغلیظ سرچش

هلمند می باشد که به سیستان میرسد.بدین ترتیب که بارندگی های ماه های 

جوالی واگست، دراین منطقه با عث افزایش جریان هلمند می گردد. 
1
  

ست رود مهم ارغنداب با شعباتش از طرف چپ به در نزدیكي ب  

مي پیوندد. بست یگانه شهر تاریخي و تجارتي سیستان در رودخانه هیرمند 

دوران قرون وسطي از این رودخانه آب مي گیرد و پیچ بزرگ هیرمند بقدر 

یك نیم دایره وسیع از این شهر آغاز و بعد بطرف جنوب و سپس از نقطه 

لندي ولي محمد به طرف مغرب و در اخیر از بند كمال خان بطرف شمال 

ت می گویدکه،درۀ هلمند در پائین دست خواجه علی، جایی که دارد. تیجریان 

غربی می باشد، یک خصوصیت بارز دارد. شمال  –امتداد آن تقریباً شرقی 

دره درنزدیکی سرحد دشت مارگو بوده، درحالی که جنوب دره از حوزۀ 

کاسۀ گود زره با عوارضی مجزا میشود که در بعضی جا ها فقط یک دیوار 

                                                 
1
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ت وروی دیواره اثرات فرسایش بادی به وضوح قابل رویت می جدا کننده اس

فوت مرتفع تر از  300(، درۀ هلمند حدود Rudbarباشد.جلو رودبار)

گودزره است.کف کم عرض دره، که هلمند در آن جاری است، اگرچه مرتباً 

به سمت غرب کاهش ارتفاع وتراز پیدا  میکند، ولی هرگز هم تراز گودزره 

برشی باد روی دشت مارگو سیستان وهلمند را قبالً تشریح  نمیشود. اثرات

کرده ام. اثرات مشابهی هم در دشت جنوبی دره هلمند مشهود میباشد که در 

طی قرون متمادی ایجاد شده است. بسیار امکان دارد که روزی به دلیل همین 

فرسایش بادی،هلمند یا به سمت دشت مرگ ویا به سمت گودزره، تغییر مجرا 

د. در واقع از قبل از شیارها ومجاری زیرزمینی در حوزۀ جنوبی درۀ ده

هلمند ایجاد گردیده وموجودیت چشمه های شور کنار گودزره، بی تردید به 

آب هلمند وابسته است.
 1

 

و پس از طي مسافتي در  هلمند از بندکمالخان بسمت شمال دور خورده 

ه و در جنوب شهر تاریخي كیلومتر به بند كوهك در نزدیك خوابگا 70حدود 

در آنجا یك شعبه بزرگ آن بنام رود سیستان بسمت غرب مي  .زرنج مي رسد

شاخه دیگر موسوم به رود  .پیچد و به هامون هلمند)یا هیرمند( مي ریزد

كیلومتر با استقامت  20پریان است كه پس از جدا شدن از رودسیستان حدود 

رود نیاتك تا هامون سابوري مي  شمال جریان یافته و اضافه آبش را توسط

 رساند.

سوم معروف به رود نادعلي بحیث مجراي اصلي رود خانه  ۀشعب

بطرف شمال و بحیث مرز مشترك جریان مي یابد تا در محلي موسوم به 

بدو شعبه تقسیم مي گردد. یكي موسوم به رود سیخ سر كه همه  " برج آس "

 ۀمي شود و شعب نگك ۀاحیآبش وقف سیرابي زمین هاي زراعتي اطراف ن

دیگر موسوم به شیله چرخ )كه همچون چرخ ظالم طینت است( باشدت و 

غریو هر چه مهیب تر بسمت شرق جاري شده و پس از طي مسافتي زمینهاي 

« شوال ها»و « چهل گاو»و « عمر آباد»و « شیرآباد»و « مینو»حاصلخیز 

ا دهكده خورد و منطقه كنگ را در شمال همراه با صده ورا در جنوب 

بزرگ زیر گرفته از نزدیكي آبادي هاي موسوم به علي آباد در جنوب 

                                                 
1
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چخانسور و از پهلوي دهات رئیس جمعه خان و مال شیردل و حاجي غالم 

حسن و غیره )واقع در جنوب غرب مركز كنگ ( بطرف شمال جریان پیدا 

محل تعلیف  تشكیل مي دهد كه فعالً « اشكین»كرده ابتدا باطالق وسیعي بنام 

كیلومتر مربع به هامون  500رد و نواح است . این اشكین با وسعت گاحشام 

در هنگام طغیان آب كه هامون مذكور  .پوزك واقع در شمال زرنج مي پیوندد

 پر مي شود از جنوب  صالحان جوین به هامون سابوري مي پیوندد.

 ،ل غربيتأثیرات هیرمند در ساحل شرقي رودخانه بیشتر است تا ساح

زیرا بادهاي جنوبي ریگ ها را بساحل چپ آن آورده و پیوسته رودخانه را 

وارد  ندماز سمت غربي بشرق مي برد و به عقیده بعضي سابقاً رودخانه هیر

مي شده ولي بعدها مجراي آن تغییر نموده وارد هامون « گودرزه »باطالق 

سیستان بواسطه سیستان شده است و فقط در موقع زیادي آب دریاچه هاي 

ً « سرشیله  » رودي موسوم به كیلومتر وحد وسط  90كه طول آن تقریبا

فت ارتفاع مي رسد به گودزره  50متر و سواحل آن به  350فراخي آن 

رودي وسیع و شوراست كه به سرشیله در هنگام پر آبي  .وصل مي شود

ریخ موازات هیرمند ولي برخالف جریان آن جاري مي باشد. سایكس در تا

سرعت آب این رودخانه در ساعتي چهار  1911ایران نوشته كه در بهار 

میل بود.
1
  

از  1839کونولی،یک افسر از استخبارات هند برتانوی که در سال 

رود هلمند،حتی در سیستان دیدن نموده،در مورد رودخانه هلمند نوشته است: 

دار جریان فصل خشک نیزمقدارقابل توجهی آب دارد. در فصل سیالبی، مق

آن حیرت آور بوده وسرعت وحشتناکی دارد. این رودخانه از نظربزرگی 

درحد رودخانۀ جمنای هنداست.در خروج از ارتفاعات، عرض بستر 

میل بوده وآب آن بیشتر، حاشیه وکناره های  5میل تا  4رودهلمند حدود

شده مجرارا می فرساید تا بستر آن را. زیرا بستررودخانه با سنگ های حمل 

از کوه ها پوشیده شده ودرای نوعی حفاظ است که درمقابل فرسایش مقاومت 

میکند. در سالهای اخیر رودخانه بستر عمیقی برای خود تراشیده که از 

نزدیک گریشک،آغاز میشود. یک دلیل برای گودشدن ولی کم عرض شدن 

                                                 
1
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نه تدریجی بستر وجود خرابه های قلعه های قدیمی در سواحل متقابل رودخا

است که ظاهراً در آن زمانه ها از بین آنها آب می رفته چون نیم دایره ساخته 

میل فاصله است.  4شده ودر طرف رودخانه دیوار ندارند وبین آنها حدود 

حالیه رودخانه به ساحل چپ خود فشار می آورد وتمایل به سرریزشدن از تپه 

ها وپرتگاه هایی های بزرگ آن را دارد. در کناره راست رودخانه دیوار

ً خالی  وجود دارند که مبین مسیرقدیمی آن هستند.زیرا این پرتگاه ها عموما

شده ودراثر فرسایش آبی، قسمت های سست آن رفته ودیوارهای سخت بجا 

مانده اند. زمین حاصلخیز وغنی بین این ساحل ومجرای جدید رودخانه، 

ر نامیده میشود. میل می باشد که گرمسی 2باریکۀ ای به عرض بیش از 

رودخانه هیلمند یکی دو آبریزۀ کوچک از غرب نیز دریافت میکند
1
. 

بست تا بند كمال خان با  ۀباید عالوه كرد كه رودخانه هیرمند بعد از قلع

 350)میل 225پیچ و خمي كه دارد به صورت یك نیم دایره بزرگ در حدود 

عرض دارد آرام و  میل 3از میان تنگه ئي عریضي كه طور اوسط  کیلومتر(

ابتداء به طرف جنوب و سپس بطرف غرب  و از بند كمال  ،بدون سرو صدا

خان به بعد بطرف شمال به حركت خود ادامه مي دهد. این تنگه كه از گل و 

الي و ریگ تركیب یافته در دو جناح آن پهن دشت خاره و بایري مملو از 

كه جنوب آن دشت ریگستان  شهرها و دهكده هاي افتاده ه ها وخرابه هاي قلع

دشت جهنم  واقع اند. این دشت و )مرگ(وگود زره و شمال آن دشت مارگو 

زیرا مقدار  ،دنهاي وسیع و سوزان یك قطره آب هم به رودخانه نمي ده

بارندگي ساالنه درین مناطق كمتر از دو انج است كه آنهم یا به زمین جذب 

ین است كه زراعت در امتداد كرانه مي شود و یا به هوا بخار مي گردد. از ا

بندكمال خان محدود به یك خط باریك زمین  هاي رودخانه از قلعه بست تا

ً به قوه جاذبه از رود خانه آب مي گیردجلسطح  در بند  .گه است كه غالبا

ت بلندي دارد وف كمال خان پرت گاه هاي هیرمند كه بعضاً متجاوز از دو صد

 .وارد دلتاي خود شده است كه رودخانه هیرمند تمام مي شود و در اینجاست
2
 

سانتي (  61ت )وف 2از خواجه علي تا دلتاي فعلي بستر رودخانه در هر میل 

 سركوب دارد.

                                                 
1
 35جغرافیای تاریخی سیستان،سفرنامه کونولی، ص - 
2
 . 2فصل  1950راپور كمیسیون بیطرف مصب هیرمند  - 
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 تغییر مجرای هیرمند:

دانشمند هندی، آنندال، که با یک عده متخصص آب شناسی در 

ابوری میالدی از سیستان ودریاچۀ هامون س 1919واوایل  1918اواخرسال 

ورژیم رودخانه هیرمند دیدن نموده در مورد تغییر مجرای هیرمند نوشته 

 است:

شواهد تاریخی زیادی وجود دارد که به استناد آن ها، خروجی هلمند » 

در زمان های اخیر به شمال تغییر مکان داده است. برای مثال، ویرانه های 

ی در آنجا نیست شهرهایی درجنوب سیستان وجود دارد که امروز اصالً آب

وویرانه هایی هم در بستر هامون سابوری است که در دوره های کم آبی 

نمایان میشوند. در طول مسیرهلمند بستری عمیق برای خود در دل صحرا 

کنده است. قبل از کندن این بستر، مجرای هلمند احتماالً با امتداد فعلی تفاوت 

خشک شدن ساالنۀ آنها هم زیادی داشته و رسوبگذاری در کف دریاچه ها و

در یک ارتباط پیچیده با تغییر سطح تراز، متفاوت بوده است. این پدیده که 

رودخانه زمانی به یک دریاچۀ شور وعمالً بدون حیات تخلیه میشد، ابداً غیر 

محتمل نیست. در واقع شواهدی است که نشان میدهد رودخانه در یک دورۀ 

ت. من از آقای "وردنبرگمعین تاریخی چنین وضعی داشته اس
1

" تشکر 

 میکنم که برایم گفت:

در مورد تغییرات مجرای هلمند، به نظرمی اید که احتماالً قوس » 

روبه شمال هلمند، در محل بندکمالخان؛ بخشاً)قسماً( مصنوعی ودست ساز 

است.از توصیفات جغرافی دانان عرب برمی آید که این محل، رأس اصلی 

انه از همینجا میتوانست در سیستان جنوبی پخش شود و دلتا بوده ولذا رودخ

ارتباط آن با دریای زره، بسیارمستقیم تر از حاال بود.با این وجود، انحراف 

آب به شمال دراین نقطه، میتوانست طبیعی یا ]قسماً[ طبیعی باشد. کانالهای 

 توزیع کننده، اعم از طبیعی یا مصنوعی به تدریج در اثر رسوبگذاری باال

آمده و این پروسه تمام آبراه های  اصلی دلتای جنوبی را تحت تاثیرگرفت، تا 

اینکه تنۀ اصلی آب هلمند مجرای راحت تری در جهت شمال پیدا کرده و 

ً توسعه یافته  تغییر مسیرداد. بنابرین هامون سابوری فعلی، به شکل نسبتا

                                                 
1
 - E.Verdenburgی در ارتباط با سیستان چاپ شده زمین شناس معروف بوده وحد اقل دو اثر از و

 م(1901،1909، به ترتیب 38و 31)گزارشات سازمان زمین شناسی هندوستان، شماره های  است
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ذکورنیز، مؤید خود، کامالً جدید است وخرابه های موجود در بستر هامون م

همین نظریه است. البته یک برکۀ نسبتاً کوچک وفصلی از قبل در بخشی از 

محل این هامون وجود داشته که سیالب های فراه رود را می پذیرفت. 

همچنین کامالً توجیه پذیراست که ضمناً فرض کنیم، درگذشته دایر نگهداشتن 

ز مشکل تر می شد، وبه کانال های آبیاری در دلتای جنوبی سیستان روز برو

همین جهت مردم مجرای هلمند را به صورت مصنوعی به طرف شمال 

برگرداندند تا اراضی دلتای شمالی را مشروب سازد که نگهداری ومرمت 

انهار آن آسان تر بود.
 1

آنندال، توضیحات زیادی از جغرافیای سیستان «

 نمیدهد، بلکه توضیحات وی بیشتر در مورد هامون است. 

 

 مجراهای قدیمی هیرمند:

پرسی سایکس  توصیف مختصری از مسیرهای قدیمی رودهلمند در 

توصیف خود را از قرن چهارده آغاز می کنم. »سیستان ارائه کرده میگوید: 

در آن زمان، یعنی قبل ازهجوم تیمور لنگ، هلمند را در جنوب غربی 

د کمالخان یک سد بندی کرده بودند ودر فاصلۀ کمی از بندر جدی رودبار، سد

بزرگ وجود داشت که بدواً به نام بند سیستان نامیده میشد. این سد که بعدها 

 ،ف شدۀ افغان می باشد( نامیده شدی() اغوان تحرAghvanبنام بند اغوان)

کانال یا کانالهای منطقه را تغذیه مینمود که ما از آن عبور کردیم وبه جنوب 

ز پوشیده از ویرانه شهرهای بزرگ سیستان رسیدیم. منطقۀ مزبور امرو

قدیمی می باشد. مهمتر از همه ویرانها، ویرانه های منطقۀ حوضدار می باشد 

که گویند فرامرز پسر رستم در آنجا با بهرام)بهمن درست است نه بهرام، س( 

 زد وخورد کرده است.

                                                 
1
 888جغرافیای تاریخی سیستان، ص  - 
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 مسیرقدیمی هیرمند،در دلتای تراکو،  ) ترسیم از سایکس(
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( ، در جنوب Aghvan،Afghanیکاب( یا اغوان= افغان ) -وبند اکوه )یکا

« Burmakoa» نولی  بنام بند برمکهوغربی رودبار واقع بوده و در نقشۀ ک

ثبت شده است. ترعه یا نهروسیعی هم که از بند مذکور آغاز میگردید، 

حوضدار نام داشت و ناحیۀ سیستان کنونی را مشروب میکرد. بند اغوان 

 میالدی14نیز معروف بود ودر اواخر قرن«  بند رستم»ه نام که  ب )افغان(

م( به دستور تیمورلنگ ویران گردید. طبق داستانها وافسانه های 1383)

محلی، بند رستم به دستور شاهرخ پسر تیمور خراب شده است
1

. هدف 

شاهرخ از خرابی بند رستم به طور قطع تغییر اوضاع طبیعی وجغرافیائی 

 .سیستان بوده است

تازمانی که بند بزرگ رستم یا بند اکوه)یکو= یک آب( وترعه های 

منشعب از آن دایر بود، جریان اصلی هیرمند نیز به سمت شمال رفته و از 

مجرای رود نصرو می گذشت که شهر زاهدان و شهرستان درکنارۀ آن، شاید 

بند به فاصلۀ چند میل، قرار داشتند. این شرایط، وقتی که تیمور یا شاهرخ 

رستم را خراب کرد،عوض گردید.گفته میشود که سد مذکور از سنگ 

وسیمان) ساروج درست است، زیرا در آن زمان کسی سیمان را نمی 

شناخت.سیستانی( ساخته شده بود. به هرحال با خرابی سد رستم، زراعت 

ناحیۀ حوضدار
2
که در جنوب سیستان فعلی واقع است، به تدریج از بین رفت  

ند نیزکه کماکان در مجرای رود نصروو رودهلم
3
جریان داشت، آبراهۀ  

جدیدی برای خود ایجاد نمود وآب های مازاد خود را در آن جاری ساخت. 

این آبراهه جدید از حد بند سیستان فعلی از مجرای اصلی رود هلمند جدا شده 

و به طرف غرب می رفت وسه تپۀ سه کوهه را دور میزد. سه کوهه تا آن 

مسکون نبود ولی بعدها دارالحکومه ومرکز سیستان شد. این وضعیت زمان 

                                                 
1
که بعد از  هرخ فرزند تیمور لنگ، نیز بند رستم را، شاطبق شهادت تاریخ  نه، بلکه طبق افسانه ها - 

)رک: احیاء الملوک، از رد.خریب کت تخریب پدرش، از سوی مردم محل ترمیم ومرت شده بود،بار دوم 

 ملک شاه حسین صفاری(
2
چاه درزمان د:حوضدار، واقع در جنوب شرقی اسکمیگوی« هشت  سال در ایران»سایکس درکتاب-

خانه  یکصد،عبارت از قلعه ای بود که دیوارهای غیر منظمی داشت ودر حدود (1898)مسافرت نگارنده 

داخل آن ساخته شده بود وبزرگترین خانه های آن دوطبقه است. این قلعه درگذشته متعلق به ایل رئیسی 

 بوده ولی بعدها ایل سربندی آن را متصرف شده واکثر سکنۀ اولیه آن را به قتل رسانده است.
3
یک رودخانه تاریخی نیست، این رود واین نام بعد ازتقیسم سیستان میان ایران وافغانستان ،رودنصرو - 

 به میان آمده وظاهراً بنام ناصرالدین شاه نام گذاری شده است.)سیستانی(
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مدتها ادامه داشت و تغییری در اوضاع رودخانه های این ناحیه حاصل نشده 

میالدی، مجرای جدیدی  19سال قبل، یعنی اوائل قرن  60بود، تا اینکه حدود 

اه در غرب نادعلی ایجاد گردید وقسمت اعظم آب هلمند به مجرای تازه ر

 یافت.

 

به سیستان رفته بود، مینویسد که تمام آب های این  1839کونولی که درسال 

ناحیه به یک دیگرمتصل شده واز نقطه ای حدود بند سیستان فعلی، به طرف 

غرب نادعلی جاری گردید و در نتیجه ایجاد این مجرای جدید، ]بخش 

ندجدیدی کردند تا زیاد[سیستان بی آب ماند.مردم جمع شده وشروع به احداث ب

آب را به نواحی بی آب هدایت کنند، ولی به نظرمیرسد که کارساز نشده وآب 

( دیگر روی 1839ازاین سد گشتانده نشد. بطوریکه در زمان سفرکونولی)

این بندکار نمیکردند.] اما به هرحال مردم چاره ای جز ساختن بنداب 

کم آبی فرا رسد وآنگاه  بررودخانۀ  نداشتند  وباالخره صبرکردند تا فصل 

یک بندخاکی از شاخچه های گز وبوته شور، در محل کوهک ساختند که بنام 

بند سیستان)یا بند کهک( یاد شد.[ بعد از احداث سد و ترعۀ مادر آب، تا وقتی 

که گولدسمید برای حکمیت بین ایران وافغانستان به  این ناحیه رفت، تغییری 

یستان تا نقطه ایکه آب آن به دریاچه می نداشت وسرحد را ازمحل بند س

ریخته معین نمود. درسالهای اخیر، شاید در اثر گل والی بستر قدیم وتجمع 

رسوبات در آن، رودهیرمند به تدریج شروع به ترک مجرای نادعلی نموده 

از محل ها ومجاری مختلف به داخل میانکنگی پراکنده گردید. باالخره درسال 

بنام رود پریان)یعنی رود فرشته ها وپریها( در شرق  یک مجرای تازه1896

رود نصرو و بموازات آن ایجاد شد که در نتیجه جهان آباد وابراهیم آباد 

وجالل آباد،محل خاندان کیانیان، ویران گردیدند
 1

. 

 

 حجم رسوبات هیرمند و دلتاهای قدیم:

 تیت،صاحب منصب نقشه بردار وباستان شناس وبشرشناس وتاریخ دان

انگلیسی، پنج سال بعد از مسافرت سایکس، سیستان را بدقت گردش ومطالعه 

                                                 
1
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نموده نوشته است: سوالی که اذهان را سخت به خود مشغول نموده، در مورد 

ً وارد دلتای هلمند ودریاچه سیستان میگردد.  انبوه رسوباتی است که مرتبا

که بخش هر]قطره [ آب هلمند محتوی گل والی ورسوبات معینی میباشد 

اعظم آن در اراضی دریاچه ، ته نشین میشود. این پدیده در طی هزاران سال 

ً باال  به صورت مداوم تکرار شده وبه نظرمیرسد که کف دریاچه باید مرتبا

بیاید. زیرا گل والی ته نشین شده، ازدریاچه خارج نمیشود. بدین ترتیب، اگر 

ده، باید آب را به شعب باال پدیدۀ دیگری رخ نمیداد،دهانۀ رودخانه باال آم

دست آن پس میزد. این عمل رخ نداده و رودخانه کماکان، مانند گذشته های 

دور، جاری می باشد. دلیل این امر،فرونشینی تدریجی دریاچه های سیستان 

است که احتماالً امروزه هم ادامه دارد. اگرچه این فرونشینی ممکن است، 

مجموع ودر درازمدت حالت یک نواختی  جنبۀ منقطع داشته باشد، ولی در

 دارد.

گل والی ته نشین شده در اراضی وسطوح زیرآب، نمیتواند با باد حمل 

شود. از طرف دیگر، فقط بخشی از سطح دریاچه، آنهم در موارد نادر، کامالً 

خشک می گردد. به عالوه فقط در فاصلۀ زمانی بین اکتوبر تا مارس)مهر تا 

بخش کوچکی از دریاچه کامالً خشک میشود، ودراین  اسفند( است که گاهی

فاصله زمانی، به جز سه یا چهار وزش قابل مالحظه، آنهم کوتاه مدت، باد 

نمی وزد که بتوانند سطح نزدیک دریاچه را فرسایش دهند. بادهای فرسایشی 

ً در تابستان میوزند. حتی در اراضی  120شدید، یعنی بادهای  روزه، عمدتا

ز خاک های فرسایش یافته وحمل شده با باد در تابستان، به هیچ زراعتی نی

وجه بیشتر از گل والی ورسوباتی نمی باشند که همراه با آب واز طریق 

کانال ها وانهار آبیاری آورده شده ودر آن اراضی ته نشین میشوند. تحت این 

حظه شرایط، قطعاً باید دنبال پدیدۀ دیگری گشت که باعث عدم صعود قابل مال

 سطح زمین های زراعتی وکف دریاچه در دراز مدت شده است.

اگر فرضیۀ فرونشینی وتداوم آن حتی تا زمان حاضر، صحیح باشد، 

دراین صورت میتوان گفت که تغییرات رخ داده در مسیر رودهیلمند در دلتا 

در گذر زمان، ناشی از نیروهای طبیعی خاصی است که مستقیماً قابل مشاهده 

. از شرح رخداد های مربوط به زمان قشون کشی اعراب به سیستان، نیستند

که به صورت خالصه در برخی کتب تاریخی، داده شده، معلوم میشود که آن 
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واقعه در قرن هشتم میالدی رخ داده است. آنزمان رودهلمند به دلتای 

شمالی)همین دلتای امروزی( جاری بوده وبعد از آن، تا قرن یازدهم میالدی، 

 شاهدی برتغییر مسیر رودخانه وجود ندارد. 

 
میالدی)اواخر قرن پنجم هجری( احتماالً رودخانۀ  11در اواخر قرن 

هیرمند به مسیر رود بیابان برگشته و لذا  الزم گردیده که بند معروف به بند 

رستم روی آن احداث گردد، تا بتوان کماکان بخشی از آب را به مجرای 

لحکومه و اراضی دلتای شمالی را مشروب نمود. بند قدیمی گشتاند ودارا
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ش( ویران 762)دیماه/جدی  1384رستم، توسط تیمور لنگ در ژانویه سال 

شد وبرای مدت کوتاهی، تمام آب  بدون انحراف بخشی از آن،به رود بیابان 

جاری گردید. بزودی بند موسوم به "بلباخان" نزدیک رودبار ساخته شده و 

مند از آن طریق به کانال های منشعب از ساحل راست بخشی از آب هیر

رودخانه گشتانده شد. اما قسمت اعظم وتنۀ اصلی آب، کماکان، وارد رود 

بیابان شده و از آن طریق به گودزره ونیز به بخشی از دریاچه سیستان که در 

 غرب رود بیابان قرار دارد، تخلیه میگردید.

ش(، رود هیرمند 1101تا1071م)1722تا  1692زمانی بین سالهای 

مجدداً به مجرای قدیم خود که به دلتای شمالی میرفت، تغییر مسیر داد و از 

آن زمان تا به امروز وفادارانه، در همان مجرای شمالی جاری می باشد. 

البته تغییراتی در شعب رودخانۀ هیرمند دراین دوره رخ داده است، منظور 

دهیرمند، تنۀ اصلی جریان خود را به شعبی می باشد که از طرق آنها، رو

دریاچه سیستان تخلیه کرده است. با این حال می توان با قاطعیت اعالم نمود 

که وضعیت امروزی شعب رودخانه هلمند در دلتا، همان است که در ربع 

 قرن اخیر بوده وتغییری دراین مدت ایجاد نشده است.

خواهدکرد؟ اگرگذشته را  اینکه در آینده رود هلمند چه مسیری را اتخاذ

چراغ راه آینده بدانیم، ایجاد تغییر در مسیر آن قطعی به نظرمیرسد. اما این 

تغییر چگونه خواهد بود؟ آیا هلمند به فالت زاهدان خواهد رفت که امروزه 

تهی از آب در جهت غرب گسترش می یابد؟ آیا وقتی پروسۀ فرسایش تکمیل 

ه دشت مرگ سیستان باز خواهد نمود؟ آیا رو شد، هلمند مجدداً راه خود را ب

به جنوب به گود زره تغییر مجرا خواهد داد؟ مسیر آینده هلمند وموقعیت 

وشکل آتی در یاچۀ سیستان، اسرار و راز های آینده می باشند.
1
 

 

دلتا"
2

 :ندمهیرامروزی ي 

 خان  ظاهراً از بندكمال ،دلتاي  هیرمند كه امروز سیستانش مي نامند

                                                 
1
 بوط به تیت()مبحث مر862 -860جغرافیای تاریخی سیستان، یا سفر با سفرنامه ها،ص - 
2
حرف چهارم الفباي یوناني است و دهانه اكثر رودخانه هاي بزرگ را دلتا مي نمامند مانند دلتاي ،دلتا  - 

 نیل ، دلتاي سند و غیره .
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 ۀه شعبس (كیلومتري شمال بند كمال خان70)مي گردد و در بند كوهك  آغاز

 عمده تشكیل مي دهد.

ً نهر بزرگي است و از بند كوهك جدا مي  -1 رود سیستان كه نسبتا

اضافه آب این  .گردد و اراضي میان كنگي سیستان ایراني را آبیاري مي كند

 به هامون هیرمند مي ریزد. رود

پس از جدا شدن از  ،انها آنرا رود عام مي گویندرود پریان كه افغ -2

میل سرحد مشترك را تشكیل مي دهد  13رود سیستان با ستقامت شمال بطول 

و بعداً بطرف غرب در خاك سیستان ایراني جریان یافته آبش را توسط رود 

 نیاتك تا هامون سابوري مي رساند.

مجراي اصلي بعد از جدا شدن از رود پریان بحیث  ،رود نادعلي -3

ي موسوم به اهیرمند باستقامت شمال بحركت خود ادامه مي دهد و در نقطه 

 :كیلومتري شمال قلعه نادعلي بدو شعبه تقسیم مي گردد 7 -6س در آبرج 

ظرفیت ا ستقامت شمال بحیث مرز مشترك به اب شعبه اصلي بنام رود سیخسر

بنام شیله چرخ بسمت كمتر تا روستاي سیخسر ادامه مي یابد ولي شعبه فرعي 

 شرق با ظرفیت بیشتر و عمق زیادتر جاري مي گردد.

باید گفت كه فاضل آب هر یك از شاخه هاي هیرمند در هامون هاي 

سیستان مي ریزد . بدین معني كه فاضل آب رود سیستان در هامون هیرمند و 

 در چرخ ۀفاضل آب رود پریان یا پریون در هامون سابوري و فاضل آب شیل

امون پوزك خالي مي گردد. از آنجا كه رود هیرمند در طول قرنها از یك ه

 ،طرف بطرف دیگر متمایل شده و مجرایي خود را عوض كرده است

مرور زمان یك دلتا را عوض كرده دلتاي ه همانطور هم شكي نیست كه ب

دیگري اختیار نموده است . آثار و عالیم این تغییر مجراها هنوز هم بچشم مي 

وقتي مجراي اصلي هیرمند بوده و آب آن هم در  کی« سنارود»مثالً ،د خور

قسمت جنوبي هامون فعلي هیرمند مي ریخت و دلتاي آن ایام نیز قسمتي از 

در انتهاي جنوبي  "تراكو»و « مرودار»زمین هاي مسكوني حالیه را با دلتاي 

امروز  یا چنانكه دیده مي شود قطعه گودزره .هامون امروزي شامل مي شد

ندرت آب دارد و شهر سابور شاه در شمال غرب هامون زیر آب رفته كه ه ب

  به اسم هامون سابوري معروف گشته است.



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

136 

معروف به شهر غلغله در دست « تاروسار»همچنان سلسله خرابه زار 

زیرا مردم سیستان كه جز هیرمند  ،یك دلتاي دیگر است ۀراست هیرمند نشان

زراعت خود سراغ ندارند همواره اجباراً دنبال هیچ وسیله دیگري براي 

ها و  هحركت رودخانه رفته اند و از این است كه آثار و بقایاي شهرها، قلع

دهكده هاي بسیاري در كرانه هاي دلتاهاي قدیمه و متروك هیرمند به نظر مي 

خورد. وجود این دلتاها و آثار فراوان تاریخي مولود مدو جزو رودخانه 

.هیرمند است
1
 

چون در روزگاران قدیم هیرمند همواره مجرایش را بطرف شرق و غرب 

پس و پیش میبرده و مقدار گل و الي آن حتماً بیش از مقدار امروزي بوده كه 

با خود حمل مي نماید، لذا میتوان گفت كه شهرهاي بس قدیمي را در زیر گل 

ً وقتي مشاهده مي  شود كه هیرمند و الي خود پنهان كرده است. اینها اتفاقا

پور شاه در زیر آبهاي ه اشمجراي تازه براي خود باز كرده است )مثل شهر 

هامون سابوري كه تا هنوز قسمتي از برج و باره آن به نظر مي خورد( یا 

بادهاي تند و سخت زمین را پاك كرده و قسمتي از این خرابه ها را آشكار 

دهان غالمان از زیر  و نو ساخته است )مانند شهر مكشوفه سیستان در قلعه

میالدي ( و یا هنگام حفر جویها و انهار جدید كه از عمق  1962ریگ ها در 

متر از زیر زمین بیرون مي آیند )مانند برج اس در مسیل شیله چرخ  3 -2

سال است آب رودخانه بشدت از میان دهلیزها و از فراز  60كه در حدود 

 (پا برجا مانده است.طاقهاي آن مي گذرد ولي هنوز قسماً 

م (  9105 -1903مكماهون طي اقامت دو نیم ساله خود در سیستان )

متخصصین ورزیده انگلیسي و هندي از هر قبیل او را  كه هیئت مجهز و

موقعیت پایتخت هاي سیستان در ایام قدیم در  ۀهمراهي مي كردند در بار

 دلتاي هیرمند مي گوید:

ستان همیشه و همه جا دنبال رودخانه سی ۀطوریكه مشاهده مي شود سكن

رفته اند، حتي در ازمنه اخیر نیز دیده شده كه كرسي سیستان از یك دلتا به 

و « اگریاسپ »و « رام شهرستان ».دلتاي دیگر نقل مكان كرده است 

                                                 
1
حكمیت ماكماهون در ، 7ج  ،19محمود محمود ، تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن   - 

 سیستان 
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پایتخت یا شهرهاي مهم سیستان در زمان اسكندر مقدوني بودند « درانجیانا»

 Ranrudبنام رامرود "Trakuتراكو"در دلتاي كه خرابه هاي آنها امروز 

معروف است . همچنین خرابه هاي زرنج كرسي سیستان در عصر اسالمي 

واقع در دلتاي امروزي نیز موئد این ادعاست كه مردم سیستان همواره دنباله 

آب  هرودخانه رفته اند و شهري را اجباراً ترك گفته و شهر دیگریكه ب

 آباد كرده اند. میداشت  یرودخانه دسترس

هیئت اعزامي مادلتاي رودخانه هیرمند را در  :مكماهون عالوه مي كند

سه محل كشف كرد و در هر سه محل هم هامون ها)دریاچه هاي ( جداگانه 

در زمان هاي گذشته  .وجود داشته كه آب هیرمند به آنها خالي مي شده است

گرفته و آب آن از یك  هر یك از این دلتاها چندین بار دلتاي هیرمند قرار

 .هامون به هامون دیگر خالي مي شده است
1
 

یكي از همراهان فني ماكماهون و شخصیت وارد در  ،جارج پیترتیپ

وجب وجب خاك سیستان را گردش  1904 -1903باستان شناسي كه در 

درباره تغییر  ،كرده و آنرا مورد مطالعه همه جانبه خویش قرار داده است

 :هیرمند و تغییر دلتاي آن اینطور ابراز عقیده مي كندمجراي رودخانه 

علت موجودیت خرابه هاي ه مجراي قدیمي هیرمند رود بیابان بود كه اكنون ب

یاد مي شود. شواهد نشان « رود تراخون  »یك قلعه بزرگ در دهانه آن بنام 

 مي دهد كه رودخانه هیرمند در گذشته چندین بار تغییر مجرا داده و این امر

سبب تغییر و تحول محلي سیستان و شرایط زندگي گردیده است . اما این 

تغییر و تحول محلي و موضعي بوده و بر اوضاع عمومي منطقه آنقدر تاثیر 

 نداشته است .

از تذكرات مختصر حوادث مربوط به تسلط اعراب بر سیستان چنین 

تاي شمالي خود بر مي آید كه در قرن هفتم میالدي رودخانه هیرمند باالي دل

ً رودخانه در اخیر قرن یازدهم  .جریان داشت اینقدر میتوان گفت كه غالبا

میالدي باردیگر وارد مجراي رود بیابان گردیده و مردم بنابر ضرورت آب 

را اعمار كرده اند و آب را در مجراي متروكه به سمت دلتاي  "بند رستم"

دي توسط تیمور تخریب میال 1383بند مذكور در  شمالي جاري ساخته اند.

                                                 
1
 ببعد. 1970ص  ،7ج  ،19ي ایران و انگلیس در قرن تاریخ سیاس ،محمود محمود - 
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از ساحل « بند بلبا خان  »گردید و بعد مردم دست به اعمار بند دیگري بنام 

اما هنوز قسمت بیشتر آب رودخانه از  ،راست رودخانه نزدیك رودبار زدند

سال بین سنوات  30سپس در ظرف  .طریق رود بیابان به گود زره میریخت

خود در دلتاي شمالي جریان پیدا مجراي ه میالدي ، هیرمند ب 1722 -1692

كرده است كه تا هنوز در این دلتا جریان دارد.
1
 

تحقیقات دانشمندان باستان شناسی در دلتای موجوده سیستان،بیانگراین 

هزار سال  3نکته است که عمردلتای فعلی که از بند کمالخان شروع شده، به 

چهار برجک تا چخانسور قبل از میالد میرسد. البته در پیچ وتاب رودخانه از 

دلتای های دیگری هم وجود داشته اند که نشانه ها وعالیم آنها را اهل فن 

متر میرسد ودر زیر  8میتوانند مالحظه کنند. ضخامت رسوبی در نیمروز تا 

متر دیده میشود. 6 -3آن یک  طبقۀکانگلومره به ضخامت 
2
 

 

 و جزر هیرمند: مد

ً بسیار سال پیش از امروز هیئت فني م110 كماهون با وسایل نسبتا

بسیط دست بكار پیمایش میزان آب هیرمند در باالي بند كوهك شدند و از 

ماه جریان رودخانه  27براي مدت  1905تا اخیر ماه مي  1903فبروري 

پیمایش (Velocityrod) خادهاي سرعت یا  Tootهیرمند سفلي را بطریق 

قریباً پنجاه سال بعد از طرف هیئت كردند كه نتایج حاصله از این پیمایشات ت

 نیز مورد تایید واقع شد. 1950فني بیطرف دلتاي هیرمند در 

هیئت فني ماكماهون كوشش كرد تا بطور تخمین حد وسط جریان 

ساالنه هیرمند سفلي را معلوم نموده و این معلومات را بگذشته هاي نزدیك 

كه از آن كار گرفته شده د طریقه اي را صنیز توسعه دهد. براي نیل باین مق

را بیكي از انواع پنجگانه تصنیف و  1902تا  1872این است كه سنوات 

 ،سالهاي سیالبهاي معتدل ،یعني سالهاي  خشك ، سالهاي عادي .داخل نمایند

این تصنیف  .سال هاي سیالبهاي بزرگ وسالهاي سیالب هاي فوق العاده

كه ساكنین محل در زمان  ستبوده ا بیشتر متكي به معلومات و خاطراتي

همچنان در این تصنیف مشاهدات فني  .حافظه داشته انده ماكماهون هنوز ب

                                                 
1
 -       The Frontiers of Baluchistan,London, 1909,p.251 
2
 -International Commission for Irrigation and Drainage Bulten,July 1974    
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نشانه هاي رودخانه و چشم دیدهاي سیاحین و جهان گردان نیز مدنظر 

 صاحب منصب آبیاري هیئت ماكماهون بوده است .

 (1973)کالس فیشر،1884رودخانۀ هیرمند در نزدیکی چهاربرجک در

 
 چهاربرجک درنیمروز قلعه
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این سنوات سالهاي تقویم نبوده بلكه سنوات آبي مي باشند. مثالً سال 

سال  .را در برمي گیرد 1905سپتمبر  30تا  1904از اول اكتوبر  1905

( سال خشك یعني سالیكه  1905سپتمبر  30تا  1904)اول اكتوبر  1905

 000/398/2د سفلي )بهاري آن كم و ناچیز بوده جریان آبهاي هیرمن سیالب

ت مكعب في ثانیه مي رسد ودر و( ف370ت و حجم جریان دریا به )وكرفای( 

 وقت شدت گرما آب از رود نادعلي و پریان براي دو ماه نگذشته است.

حد  ،( عادي 1904سپتمبر  30تا  1903)اول اكتوبر  1904سال 

 .ت بودوفایكر ( 000/453/4تخمیني جریان آب هیرمند در كوهك بالغ به )

تخمیني جریان آب هاي هیرمند سفلي در  حد، سال سیالب هاي معتدل 1903

خشكسالي  1902 است.سال ت بودهو( ایكرف 200/091/7كوهك بالغ به )

كه در پنجاه میلي باالتر از بند كمال خان واقع  شدید دریا ، پایانتر از رودبار

 خشك . 1901 ،ماه خشك بوده 3شده براي تقریباً 

 عادي  1900

 خشك  1899

 عادي 1898

 عادي  1897 

سیالب بزرگ ، دریا از بستر اصلي یعني رودناد علي بطرف  1896

امر منجر به حكمیت  نغرب لغزید و رود پریان را مسیر قرار داد كه همی

 دوم انگلیس در سیستان و آمدن هیئت مكماهون گردید.

 سیالب بزرگ  1895

 عادی  1894

 خشک   1893

 ب بزرگ  سیال 1892

 سیالب بزرگ  1891

 عادی  1890

 سیالب معتدل  1889

 سیالب معتدل  1888

 عادی  1887

 سیالب معتدل 1886
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 -1902قرارمعلوماتیکه در سنوات  .سیالب های فوق العاده 1885

در سیستان بدست آمده، حجم این سیالب ها را صاحب منصب موظف  1905

یالب های  که تا سنوات اخیر رخ آبیاری هیئت مکماهون بزرگتر از کلیه س

داده خوانده است . آب های سیالب آنقدر بلند بوده که آب از دریای هیرمند 

یانتر از بند کمالخان به مجرای قدیمی رود بیابان از راه گودزره سرازیر پا

 . بود شده

 خشک  1884

 عادی  1883

 عادی  1882

 عادی  1881

 سیالب معتدل  1880

 عادی  1879

 عادی 1878

 سیالب بزرگ   1877

 عادی 1876

 خشک  1875

 خشک  1874

 عادی 1873

 خشک  1872

برای مدت چهل روز آب رودخانه هیرمند از چهار  .خشکسالی 1871

 برجک عبور نکرد.

 سیالب بزرگ  1865

( دریا برای مدت 1844در یکی از سنوات مذکور ) -1838 -1864

هیئت فنی بیطرف دلتای هیرمند  .روز پایین تر از قلعه فتح خشک بوده 22

ملتفت سوابق تاریخی مقادیر آب دریای هیرمند بوده و  1950نیز در سال 

انیه های مربوط به جریان آب رودخانه صبرای انضمام به معلومات و اح

هیرمند برخی معلومات از منابع رسمی و یا پرسش های که از ساکنین محل 

دهد و تحلیل اوضاع دلتای هیرمند سیستان و نیمروز بعمل آورده بدست می 
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را در سنوات اخیر از روی همین معلومات علی قدر صحت احتمالی آن از 

 .میالدی قید مینمایند 1927 - 1950

بقول سکرترهیئت بیطرف  
1
اصطالح بلندتر از حد عادی و عادی و  

کمتر و پایانتر از حد عادی متکی به معلومات عملی نبوده و فقط باساس یاد 

میزان عمومی  .ست که از مشاهده اوضاع باقیمانده استا ید و خاطراتبو

 .استمستقل آبیاری تهران تهیه شده  ۀاز جانب ادار 1949تا  1939سنوات 

بلندتر از حد عادی جریان ساالنه دریای هیرمند  1329مطابق  1950

 ت آب بود.وایکرف 000/310/5در چهار برجک بالغ بر 

جریان ساالنه اندازه آب  ،ر از حدعادیبلندت 1328مطابق  1949

مطابق  1948 ،ت آب بودهوایکرف 730/406/15درحد چهار برجک بالغ بر 

 600/107/13سال عادی جریان آب در چهار برجک بالغ بر  1327

 ت آب بود.وایکرف

سال بسیار خشک و میزان آب در چهار برجک  ،1326طابق م 1947

ً در تابستان خشک گردیده  دریاچه .ت آب بودوایکرف 300/823/1 ها تماما

جوالي باالتر از  25بتاریخ  .)قرار راپور ساكنین محل و منابع رسمي (

در  ،ت مكعب في ثانیه بودهوف 47كوهك اندازه سرعت آب دریاي هیرمند فقط 

نهر شاهي، نهر خوابگاه و نهرهاي مارونگي و دریاي مشترك آب جریان 

چهاربرجك خشك و جریان دریاي هیرمند جوالي نهر  28نداشته ، بتاریخ 

ت مكعب في ثانیه بوده در همین روز در نهر بندر كه بیست وف 60درین نقطه 

 میل باالتر از چهار برجك موقعیت دارد آب جریان نداشت و در منطقه ایكه 

  است. ت مكعب في ثانیه آب جریان داشتهوف 3قلعه فتح آب مي گیرد. 

دریاي هیرمند در نهر كمال خان فقط پنج اگست جریان آب  11بتاریخ 

اگست نهر قلعه فتح و انهار دك دیله  12ت مكعب في ثانیه بوده و بتاریخ وف

 خشك بودند.

ت وف 85اگست دریاي هیرمند در نزدیك قریه شماالن فقط  23بتاریخ 

 است. مكعب في ثانیه آب داشته
2
  

 سال خشك  1325 -1946

                                                 
1
 راپور . 98-92مو اد  41ص  ،راپور کمیسیون دلتای رودهیرمند - 
2
 -  ً  . 42ص  ،ایضا
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 كمتر از حد عادي  1324 - 1945

 كمتر از حد عادي  1323 -1944

 سال خوب یعني بهتر از عادي اما بدون سیالب بزرگ  1322 -1943

 سال سیالب  1321 -1942

 سیالب عادي  1320 -1941

 سال آب خیز و مرطوب  1319 -1940

حداكثر جریان اب در چهار  .سال آب خیزي شدید 1318 -1939

این تخمین با  ،ین مي گرددت مكعب في ثانیه تخمو( ف 000/145برجك تا )

واقع شده و متعلق به استانسه  1950ساس پیمایش آب خیزي كه در سال 

 است. پیمایش مقدار و سرعت آب در چهار برجك مي باشد تعیین گردیده

ساكنین محل اطالع مي دهند كه دریاچه ها پر از آب شده و هامون پوزك و 

سیالب مذكور از اول  .هامون سابوري از جنوب صالحان با هم پیوستند

فبروري شروع و تا هشتاد یا نود روز ادامه داشت و رقبات وسیعي كه 

 شت مي گردد زیر آب رفت .کمعموالً در دلتا 

سال كمتر از حد عادي .  1316 -1937 ،سال عادي 1317 -1938

اكتوبر هیئت مختلط افغاني و ایراني جریان آب را در بند كمال  8 -6بتاریخ 

ت مكعب في ثانیه تعیین نمودند )وزارت و( ف1200زه نموده و آنرا )خان اندا

اكتوبر جریان آب در حصه سفلي رودهیرمند  15بتاریخ  .فواید عامه كابل(

متر  33و  42ت مكعب في ثانیه )یا وف 1180در بندكمال خان مساوي به 

 مكعب ( في ثانیه بوده است .

كمال خان توسط  جریان آب دریا در بند .سال خشك 1936-1315

سپتمبر مقدار  4هیئت مختلط ایراني و بترتیب ذیل پیمایش گردید.بتاریخ 

 .( لیتر11775ت مكعب في ثانیه یعني )وف 415جریان آب در بند كمال خان 

 18لیتر( و بتاریخ  7573ت مكعب في ثانیه )یا وف 267سپتامبر  19بتاریخ 

)اداره آبیاري تهران ( و لیتر(  11860ت مكعب في ثانیه )وف 420اكتوبر 

ت وف 55اكتوبر جریان آب در یاي هیرمند در بند كمال خان  16بتاریخ 

 .)منابع افغاني (  است مكعب في ثانیه بوده

( آب به پیمانه زیاد در منطقه دلتا 1312 -1314) 1933 -1935

جریان آب در بند كمال خان پیمایش و  1935فراهم مي گردد در ماه فبروري 
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متر مكعب في ثانیه ( بود  60ت مكعب في ثانیه یعني )و( ف2120) مساوي

 )اداره آبیاري تهران ( .

( سال عادي هیئت هاي مختلط ایراني و افغاني با هم 1311) -1932

جهت تقسیم جریان آب هیرمند در حد بند كمال خان جمع مي گردند اما چون 

 ند.آب كافي و زیاد موجود است مبادرت به پیمایش نمي كن

( سال سیالب هاي بزرگ سیالب مذكور بطور غیر 1310) -1931

عادي از ماه جنوري آغاز مي یابد و خسارات هنگفتي بهر دو طرف مي 

آب دریاچه ها از راه سرشیله به گودزره میریزد )معلوماتیكه در  .رساند

 فونسلگري انگلیس در زابل ضبط شده ( .

خر مارچ و دسمبر واقع ( سیالب هاي وسیع در اوا1309)1930 -29

.كه در قوه نسلگري انگلیس در زابل ضبط شده  شده )معلوماتي
1
 

به بعد كه رودخانه هیرمند در حد كجكي   ( 1330) 1950از سال 

در  ،)هیرمند علیا( و كوهك )هیرمند سفلي ( براي كنترول سیالب بند گردیده

هر بار رقبات بار طغیاني شده و در  3سال اخیر رودخانه مذكور  25طول 

وسیعي در هر دو جناح آن زیر آب رفته و خسارات هنگفتي ببار آمده است و 

 یك بار هم خشك سالي دود از نهاد مردم آن سامان كشید.

 

 خشك سالي هاي بحراني :

از احصائیه ها و سوابق تاریخي معلوم مي گردد كه خشكسالي ایكه در 

مراتب بحراني تر از ه ه بود بواقع شد 1902آب ریزه دریاي هیرمند در سال 

چون چهار  .بوده باشد بیستمو شاید بدترین خشك سالي قرن  1947خشكسالي 

(  1947و  1902و  1871 - 1838مرتبه خشكسالي مانند خشكسالي هاي )

پس چنان معلوم مي شود كه یك خشكسالي  ،سال واقع شده 112در ظرف 

اید منتظر بود. خشكسالي سال ب 28را بطور اوسط در هر  1947نظیر سال 

چنانكه دریاي هیرمند در پایان تر از رودبار براي سه ماه خشك بود.  1902

درست  1350 - 1971هر صد سال بعد انتظار داشت چنانكه خشكسالي 

اتفاق افتاد كه مي توان آنرا حتي باالتر  1871یكصد سال بعد از خشكسالي 

                                                 
1
 . 43-41ص  ،راپور كمسیون بیطر ف دلتاي هیرمند - 
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حساب دیگر خشكسالي ه و یا نظیر آن دانست و ب 1902از خشك سالي 

بوقوع پیوست كه  1947سال بعد از خشكسالي  25( درست  1350) 1971

سال یكمرتبه  28بقول هیئت فني بیطرف باید یك چنین خشكسالي ر ا در هر 

 .حتماً انتظار داشت
1
 

در خشك سالي اخیر الذكر كه سراسر كشور از آن متأثر شد رودخانه 

نطقه دلتا آب و تابي بدهد و بالطبع سطح هیرمند نیز نتوانست به زراعت م

زراعت به پایانترین حد ممكن تقلیل یافت و رودخانه بندرت مقدار آب قابل 

 شرب مردم را پایانتر از كوهك تهیه میكرد.

نیز با خشك سالي مواجه شد و زراعتي در  1972به تعقیب آن سال 

ل خسارات ناشي منطقه دلتا صورت نگرفت و مردم منطقه دلتا به تعقیب تحم

و متاقباً از ناحیه خشكسالي نیز شدیداً متضرر و تهي  1348از سیالب هاي 

ً خشكید و نیزارها به  .دست گردیدند از اثر این خشكسالي دریاچه ها تماما

و انواع  نداكثر مواشي مردم تلف شد ند.صحراي بي آب و علف تبدیل گشت

آنها را دارد نزدیك بود نسل پرندگان آبي كه دریاچه هاي سیستان حكم النه 

خوك هاي وحشي كه از نیم قرن به این طرف نیزارها را  .گم شودشان 

متصرف شده بودند و جرأت شكار پرندگان را از شكار چیان سلب كرده 

همگي یا از تشنه گي كور و تلف شدند و یا اینكه هنگام رجوع به قراء  ،بودند

 را تلف كردند. نآناو دهات مجاور براي پیدا كردن آب مردم 

مؤلف تاریخ سیستان نیز یك خشك سالي شدید را كه منجر به قحطي و 

هجري بیاد مي دهد و مي  220مرگ و میر بسیاري مردم شده بود در سال 

هـ( آب هیرمند خشك گشت از بست و 220در سنه عشرین و ماءتي )»گوید 

ر بود تا سال قحطي صعب پدید آمد اندروالیت سیستان و بست و مرگي بسیا

هـ و عبدهللا بن طاهر والي خراسان امر كرد تا سه صد هزار درهم از  221

«.بیت المال بدرویشان دادند
2
 

 

 سالهاي سیالب هاي بزرگ  و مدهش :

                                                 
1
 . 108 -107فقرات  ،راپور كمیسیون بیطرف دلتاي هیرمند - 
2
 . 186ص  ،تاریخ سیستان  - 
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 1885بزرگترین سیالب دریاي هیرمند درصد سال گذشته سیالب سال 

رسیده  ( متر مكعب5700میالدي است كه اندازه جریان آب في ثانیه به )

.بود
1
از این رو مي توان به عظمت سیالب مذكور پي برد زیرا معقول است  

كه تصور شود كلیه آبریزه هاي هیرمند در باالتر از قلعه بست در تهیه میزان 

 .آبیكه موجب طغیان رودخانه و سبب وقوع سیالب در دلتا میشوند سهم دارند

ه از بستر طبیعي یعني است كه مسیر رودخان 1896بعد از آن سیالب بزرگ 

رودنادعلي در رود پریان در غرب مجراي اصلي غلطید و عالوه بر خرابي 

هاي وارده و از میان بردن بندهاي محلي سبب نزاع هاي بعدي به سویه بین 

 ۀدو مركز عمده طایف المللي نیز گردید. همین سیالب جالل آباد و جهان آباد

كیاني سیستان را ویران كرد.
2
 

( قلم داد شده 1318) 1939ات اخیر بزرگترین سیالب سیالب در سنو

كه سویه آب دریاچه هاي سیستان را تا حد زیادي بلند برده و اراضي وسیعي 

 1956را در رقبه دلتا كه معموالً زرع مي گردد تحت آب رفته بود. در سال 

سیالب هاي بزرگ هیرمند سرازیر شد و در اثر آن سطح وسیعي  1335 -

ن هاي مینو، شیرآباد، شوال ها، عمر آباد توسط نهر شیله چرخ در از زمی

در نیمروز و منطقه سرگز و حاجي آباد در شمال پنج ده ها  شجنوب مسیر

زیر آب رفت و تا هامون پوزك مناطق میان اصل چخانسور و ولسوالي كنگ 

 عرض بیست كیلومتر بنام نیزار جزو هامون پوزك قرار گرفت.ه ب

ان )یا خاران ( مربوط راز جنوب صالحان و شمال تپه خ هامون پوزك 

در این سیالب رودهاي  .عالقه میل كوركي با هامون سابوري پیوسته شد

پریان و سیستان نیز به هامون سابوري و هامون هیرمند آب فراوان میدهند و 

گویا تمام دریاچه هاي سیستان به گودزره مي پیوندند. این سیالب بهم اتصال 

هستي مردم سیستان و نیمروز رساند ه ه از طریق رود شیله خساره كلي بیافت

  .و فریاد و شیون مردم را تا گوش آسمان باال برد

 

 درمذمت  از سیالبهای هیلمند:

                                                 
1
 . 57ص  ،1334طبع  ،افغانستان - 
2
 تهران . 1336ببعد طبع  395ص  31فصل  2سفرنامه سایكس ج  - 
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شعر زیر شرح آالم و مصائبي است كه شاعر معاصر نیمروز 

( سروده ش1335) 1956نوراحمد عزیزي بمناسبت سیالب خانمان برانداز 

 :مخوانیمی باهم آنرا است

       الـان بـوفــیا رب یا كه ط آب هیرمند است 

 ناــف وش ــا را در آغـیا حوادث مي كشد م

       زین زمین یا كه غوغاي قیامت گشته بر پا

 زاـروز ج فرصت حشراست میگویي كه یا

       یرسدـچنین هرلحظه طوفان حوادث م نیكا

 واــنــیــب ب وـمان غریـــبر سر جمعي مسل

       شمـده بخــاریـال امسال بـــكه باران ب بس

 آب سیل ازهرطرف زدحلقه همچون اژدها

       خانه هاویران و مردم روبصحرا مضطرب

 ماجرا رآب و خون زینپدیده جمعي رابود 

      ر چنگیزیان دارد خروشـوم لشكــچون هج

 ما رقند است یا بر ملك ــــــارا و سمـدر بخ

      رق طوفان گشته بودغزدعاي نوح قومش ا

 طاـرزما هم شد خــا داریم یا رب گــتوبه ه

       مـرده ایـــاق آب حسرت بــیـدتي در اشتــم

 ر اینست زین آب است ما را توبه هاـآب اگ

       ید آبـآسمان میبارد و هم از زمین به جوش

 از خدا  ردم در دعا آبــپس طلب كردیم ه

       طرـخ زیك آب باز است اشكین راصد دهن 

 باد صبا یك هامون و یك  صدخطر باشد ز

       انـن االمـیـو اشك ون ـامــاد لشكر هــاتح ز

 داـم ما را نگهدارد خـــاق این دو هــفـزن و

       راهـاز سوي هیرمند وازسوي دیگر رود ف

 جوشد جدا زسمتي و خسپاس مياخاشرود 

        شیله هاي پرخروش باپوده ئي از یكطرف 

 اندر بال  ردم بالــرمــر ســـزاید بــــــف مي
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        چرخ بسكه همچون چرخ ظالم طینتست ۀشیل

 روش ناله مي پیچد دو صد آه و نواـــدر خ

       آب و نان آب و قسمتي بي حصه ئي در زیر

 ناـك و نادعلي بغرقاب فـر شاهي خشــــنه

       ورـنـو سیخسر در تمیل كوركي خانه ماهي 

 تخت یك تخت است لیكن اختالفش در هوا

مــراهیــادي زخشكي نیست ابــهیچ آب
1
 را 

ریمــك شد
2
 هم كشته در آب حوادث بینوا 

 

 1965سیالب  ،1956بعد از سیالب دومین سیالب بزرگ 

( است كه سطح آب رودخانه و میزان خساره آن كمتر از سیالب ش1344)

 نبود. 1956

مطابق بود كه عالوه بر منهدم  1348 /1969ومین سیالب بزرگ سیالبس

ساختن قراء متعدد و بلعیدن ساحات وسیع كشت و مزارع تمام بندهاي خاكي 

سمت شمال شیله چرخ از منطقه پده هاي غوث به بعد ویران گردید و اكثریت 

 مردم مجبور به ترك قراء و فصبات خود شدند.

افغاني به مردم نیمروز خساره  ها ت و ملیونمزارع تماماً زیر آب رف

 ،بدون شك خسارات سیستان ایراني كمتر از جانب افغاني نبوده .وارد ساخت

ً پر از آب و نیزار ها بهم متصل گردیدند و رود سر شیله  دریاچه ها تماما

مي  .دریاچه ها را از شمال و مغرب سیستان تا جنوب نیمروز بهم پیوند داد

ب مذكور از تمام سیالب هاي قرن اخیر تا آنروز بزرگتر بود توان گفت سیال

 روز طول كشید. 60مدت جریان این سیالب بیش از 

 ش/1355ب آ آخرین و دلخراش ترین سیالب فوق العاده هیرمند سیل

این سیالب بزرگترین سیالب در  .بود كه بیش از سه ماه بطول انجامید 1976

باعث خسارات تمام بندهاي خاكي دو است كه بیستم قرن اخیر ربع سوم 

                                                 
1
 .اباد در منطقه كنك است كه از خشك ابي ، آبادي ندیدهبلوك ابراهیم  ،مقصرد از ابراهیم - 
2
كریم یعني محل معروف )كریم كشته( است كه زیر آب است و گویا بدست آب سراسر منطقه كشته شده  -

دراین شعر، شیلۀ چرخ، وپوده ئی نام دو رودخانه بزرگ اند که در اشکین می ریزند. ونهرشاهی  است .

 مناطق معروف نیمروز اند که شاعراز آنها نامبرده است.ونادعلی وسیخسر وتخت، همه 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

149 

و منطقه گردید طرف دریاي هیرمند پایانتر از برج اس در شمال نادعلي 

 و كنگ یعني حاصلخیز ترین و سرسبز ترین قسمت نیمروز زیر آب رفت

عمارات مكاتب ، مراكز دولتي و  ،بازارها .قراء و قصبات متعدد خراب شد

هالي در ساحه تقریباً صد هزار هكتار دكاكین و باغات و مزارع بسر رسیده ا

زمین در شمال رودهیرمند و بقدر نیم ساحه شمال در جنوب یعني دست 

سیالب هاي بهاري هیرمند گردید . هامون پوزك  ۀراست شیله چرخ نیز طعم

ً پر شده باهامون سابوري متصل گردید و هامون  و نیزارهاي كنگ تماما

و از طریق رود سرشیله آب اضافي  ه شدستسابوري نیز با هامون هیرمند پیو

هامون هیرمند به دریاچه گودزره خالي مي شد و در طول مدت سه ماه رود 

سر شیله چنان با مستي جریان داشت كه عبور از آن براي مردم بدون كشتي 

منطقه سیستان ایراني و افغاني خسارات   ماین سیالب براي مرد .ناممكن بود

 .مالي هنگفتي ببار آورد

تاریخ سیستان نیز از یك سیالب فوق العاده كه به طوفان نوح شباهت  

 هجري بیاد مي دهد چنانكه مولف گمنام آن مي نویسد: 641دارد در سال 

آمدن سیالب در والیت سیستان چنانكه در كناره خندق و حوالي شهر » 

زرنج یك نیزه باال آب مي رفت و در طرف مغرب تا بیابان سركنده كرمان 

آب داشت و طرف مشرق تا پاي كوه دزدان )نزدیك دالرام ( و در شمال تا 

پاي كوه فراه و در جنوب تا حدود مكران بدین منوال آب بود و از شهر مدت 

سه ماه برگشتي مي باید شد و در این خندق هشت مرد غرق شدند و در 

ی حوالي والیت درین سیالب قریب سیصد آدمي از مرد وزن و بسیار چارپا

هالک گشتند. و اغلب غله سیستان را آب ببرد. در روز آدینه نوزدهم ماه 

«شوال در سال ششصد و چهل و یک .
1
 

صفاری ملک شاه حسین سیستانی سیالب دیگری از رود  ۀشهزاد

سیالب عظیم »یاد می دهد و می گوید: ه هجری ب 1028هیرمند را در سال 

حاصل در عرض سه  .ب برددر سیستان بهم رسیده و حوالی رود حق را آ

روز چنان شد که یک قطره آب به طرف شمال هیرمند بجانب بند برزره و 

راشکک نرفت و قریه آتشگاه و شیخلنگ و جارونک شیخلنگ که مشهور به 

                                                 
1
 . 397تاریخ سیستان ص  - 
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بعد از چند روز مردم جمع شده مدت هشت ماه  .هزار برج است هامون شد

بست آخر به  نتوانستندکار نمودند موازی یکصد و پنجاه هزار مرد کار شد 

هزار نومیدی  دست داشتند... در خالل این حال بند حمزه بلواخان )مشهور به 

بند بلباخان ( را که آبیاری سرابان از آنجا است آب برد و محصول رسیده 

«سرابان خشک شد.
1
 

خالصه از روی سوابق و ارقام آبشناسی معلوم می گردد که هیرمند در 

سیالب فوق العاده و مدهش )مانند سیالب سالهای  4ظرف یکصد و ده سال 

سال   9 ،سال سیالب بزرگ 11(  1976و  1966و  1885و  1865

نتر از حد اسال  جریان پای 24سال  جریان عادی و  34 ،سیالب متوسط

عادی یعنی سالهای خشک را بوجود آورده است.
2
  

 

 مقدار آب هیرمند در سالهای عادی و نورمال :

سال آبی جریان ماهای قوس ، جدی ، دلو جریان عادی و در طول یک

ماهای حوت حمل و ثور جریان سیالبی و سرطان الی عقرب جریان کم آبی 

درصد مجموع جریان آب  70الی  60رودخانه را تشکیل می دهد. در حدود 

ساالنه در دوران ماهای سیالبی و مابقی در سایر ماهای سال صوررت می 

 گیرد.

یک سال عادی و نور مال آب در رود هیرمند بمالحظه  مجموع جریان

ارقام بیست ساله دستگاه های آبشناسی در نواحی مدخل کجکی پنج میلیون 

ت سنجش شده و از روی این ارقام معلوم می گردد که در ظرف این وایکرف

سال آن نورمال یا فوق نورمال بوده و جریان  12بیست سال جریان هیرمند 

نورمال می باشد.سال آن تحت  8
3
  

حد وسط جریان ساالنه  1950هیئت فنی بیطرف دلتای هیرمند نیز در 

هیرمند را از روی احصائیه ها و ارقام دستگاه آبشناسی چهار برجک بالغ به 

 -1947ت تخمین کرد و تایید نمود که در ظرف سالهای وایکرف 800000/4

متر از مقدار آب هیچوقت جریان ماهانه هیرمند در چهار برجک ک 1950

                                                 
1
 . 441ص  ،تهران پاحیاء الملوک چا- 
2
 . 111_ 109فقرات  ،راپور کمیسیون بیطرف مصب هیرمند- 
3
 . 4ص  ،کتاب سفید در مورد سوابق و اسناد موضوع آب هیرمند - 
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همچنان این هیئت حد  .محتاج الیه که جهت آبیاری سنجش گردیده نبوده است

 000/005/6زمان مکماهون را  1903 -1902وسط جریان آب سال آبی 

ت تخمین کرده که از مقایسه ارقام آب بر می آید که مقدار مجموعی وایکرف

ر زمان مکماهون جریان آبیکه به منطقه دلتا میرسد هیچوقت یعنی نه د

از پنج ملیون  1975و نه امروز  1950و نه در زمان هیئت بیطرف  1902

ت کمتر نمی باشد و این مقدار آب بسیار کافی است برای آبیاری و وایکرف

مشروب ساختن پنجصد هزار ایکر زمین صالح الزراعت سیستان ایرانی که 

اری بشود )ولی فقط نهار موجوده وقت می توانست آبیادر زمان مکماهون با 

هزار ایکران در دو فصل سال زمستان و تابستان کشت  150000در حدود 

ایکر زمین در نیمروز توسط انهار آنوقته امکان آبیاری  142500می شد و 

هزار ایکر زمین در دو فصل در  41را داشت و منجمله ساالنه در حدود 

ختلفه آب و هوا این نیمروز زرع می گردید و بعضی اوقات بر اثر عوامل م

ایکر زمین باال می رود و از نیمروز  154000رقم در سیستان ایرانی تا 

( ایکر زمین تقلیل می یابد. 36000افغانی به )
1
  

 

 :تانیسگهواره تمدن س ،هیرمند

 

 شتمندکد آب خوش و بیشه وب             رمندــیــدو منزل زمین تالب ه

 «طوسی  اسدی»                          

زراعت  و رشدرودخانه ها بدون تردید در ایجاد تمدن ها و گسترش آن 

و غنامندی ملت ها و کشورها در طول تاریخ نقش بسیار ارزنده  و تعیین 

 کننده داشته اند.

سرنوشت برخی از سرزمین ها اصوالً وابسته به رودخانه ایست که آن 

مولود نیل است و وادی مصر که  :مانند ،را آب می دهد و حیات می بخشد

 سند که مرهون رود سند است و سیستان که زاده هیرمند است .

ً اگر هیرمند به سیسان ره نمی  به عقیده دانشمندان زمین شناس واقعا

برد و گل و الیه کوه پایه ها و دره های سرچشمه و رسوبات سایر رودخانه 

                                                 
1
 . 29 -28ص  ،مندراپور هیئت فنی بیطرف دلتای هیر - 
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شت و سرنوشتی بهتر ها را با خود بدانجا نقل نمی داد سیستان وجود نمی دا

( به لهجۀ بلچی-وگاز سرنوشت کویر لوت در غرب خود و دشت مرگ )یامار

 در شرق خود نداشت .

بنابر این خاک سیستان از نوع خاک وادی های نیل و دجله سند و غیره 

دره های حاصل خیز است و بدون شک قدیمترین تمدن ها را در خود پرورده 

نه بزرگ هیرمند آثاری از همه ادوار برکرانه های سرسبز رودخا .است

فرهنگ و تمدن بشری بچشم می خورد که نه تنها از مفاخر تاریخي كشور 

است ، بلكه خاطره هاي قبل التاریخ را نیز در خاطر ها زنده مي كند و بنابر 

همین كثرت آثار تاریخي دست نخورده است كه سیستان را بهشت باستان 

شناسان نامیده اند.
1
  

 

میالدي هیئت هاي باستان شناسي ایتالوي  1963 -1959الهاي طي س

از زیر شن هاي حوالي قلعه نو  یپس از كشف شهر ،در دهانه رود هیرمند

 )دهان غالمان ( ضمن راپوري به اداره باستان شناسي ایران اینطور نوشتند:

 ۀسیستان از لحاظ اینكه در وسط كویر وسیعي واقع است به مثاب »

به عالوه بر اثر  .كه دریاي از ماسه آنرا  احاطه كرده باشد جزیره ایست

موقعیت جغرافیایي اش كه آنرا روي یكي از شاهراه هاي ارتباطي شرق و 

غرب قرار داده اهمیت زیادي از لحاظ روابط فرهنگي ، نظامي ، تجارتي در 

دوران هاي مختلف كسب كرده است. و همچنین از لحاظ تاریخ و اشكال تمدن 

ي مختلفي كه در آن یكي پس از دیگري جاگزین شده اند و هم از لحاظ ها

اهمیت كه براي تسلط فاتحان به شرق و یا غرب آن داشته بدون شك نه تنها 

«.، بلكه بطوركلي آسیا است ایرانمعرف یكي از مكانهاي بسیار جالب 
2
  

ر و اما این نكته را بایستي بخاطر داشت كه هر نقشي كه سیستان از نظ

تاریخ و اشكال تمدن هاي كه در آن یكي بعد دیگري جایگزین شده و همچنان 

از لحاظ روابط فرهنگي تجارتي و نظامي و مذهبي در دوران هاي مختلف 

اهمیت آن بطور مسلم وابسته بوجود رودخانه بزرگ  ،بازي كرده باشد

 هیرمند است .

                                                 
1
 .ی، مقاله سیستان و بلوچستان بقلم ریچارد فرا 1330سال  ،10شماره  ،مجله دانش - 
2
 . 666ص  ،شماره ششم ،دوره چهاردهم ،مجله سخن - 
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زندگي نسبتاً  باستان شناسان ایتالوي ضمن كشف آثار فراوان مربوط به

هزار سال پیش از میالد در پهلوي  3مرفه مردم شهر سوخته سیستان در 

دستیابي به هزاران و ملیونها قطعات شكسته سفال و شیشه و پیكان و اشیاء 

ملي متر و تعداد زیاد استخوانهاي جانوران  2كوچك و بسیار ریز به اندازه 

وجو و شاهدانه و تخم خربزه و  دریایي و پرندگان و غیره آثار دانه هاي گندم

حتي انگور را نیز پیدا كردند و این براي دانشمندان دیرین شناسي مسلم 

گردانید كه رود هیرمند قبل از آنكه در میان شن ها و ریگزارهاي سیستان 

نیل بوجود آورده و چون گل و الي كه با  ۀ، شبیه دراینابود گردد، جلگه 

 ،جب حاصلخیزي فوق العاده زمین مي گرددخود به سیستان نقل مي دهد مو

ند بكار زراعت نلذا این امر سبب شده بود كه ساكنان این ناحیه زودتر بتوا

«.بپردازند و در مرحله شهر نشیني موفق به پیشرفت هاي گردند
1

 

 

پوهنتون موزیم پنسلوانیا طي سال امریکائی ازدانشمندان دیرین شناس 

ه گردن ریگ نزدیك گودزره در محل در نیمروز در منطق 1971 -1969

دم و اطراف رود بیابان آثار و شواهدي از ازمنه قبل التاریخ  ،در شاهگ  

.سیستان را بدست آوردند
2
  

مي توان اینطور نتیجه گرفت كه خاك هاي  ها باتوجه به نتایج كاوش

ً دردوره هاي  زرخیز سیستان نه تنها در قدیمترین ازمنه تاریخي بلكه حتما

تر كه جزو زمانه هاي قبل التاریخ شود نقش خود را به حیث مؤثر ترین قدیم

رشته ارتباط مدنیت وادي سند و بلوچستان و مناطق شمال آمو دریا و اراضي 

بین خزر و خلیج فارس و دور تر تا سوزیان و عیالم در بین النهرین و حتي 

 .وادي نیل به نحو دلپذیري بازي كرده است  از آن هم دورتر تا

مدنیت باشكوه و پر طنطنه ایكه طي سده هاي متمادي در سیستان پرتو 

رودخانه پرفیض هیرمند بوده است . هم اكنون  ۀافشاني داشت بدون شك عطی

داد سواحل تآثار و بقایاي شهرها و قلعه ها و خرابه هاي تاریخي كه در ام

قه هاي هیرمند از گرشك تا هامون در طول تخمین شش  صد كیلومتر چون حل

بیانگر این حقیقت تاریخي است كه  ،زنجیر یكي پهلوي دیگري قرار گرفته

                                                 
1
 من ازمقاله )سیستان قدیم (  ،شماره اول ،1363مجله آریانا، سال  - 
2
 4شماره  1961 ،مجله باستانشناسي - 
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هیرمند از طلوع مدنیت تا اواخر قرون وسطي یكي از سرسبز ترین و  ۀحوز

شاداب ترین نقاط كشور بوده و با وصف اوضاع جوي متغیر و گرماي شدید 

بي و و مقدار كم بارندگي قسمت هاي وسیع آن بوسیله نهرهاي انشعا

مصنوعي هیرمند تحت آبیاري و زراعت بوده و جمعیت فراوان و شهرهاي 

 معمور داشته است .

میالدي سري  19كه در قرن « فریه»یكنفر سیاح فرانسوي موسوم به 

آثار و عالیمي كه بشكل ویرانه و خرابه هاي  :»هم به سیستان زده مي نویسد

ن مجد و عظمت ، جالل و باقیمانده حاكي از ادواري است كه ایالت سیستا

زمین سیستان بي نهایت حاصلخیز است . الیه و  .شكوه فراوان داشته است

كه بعد از طغیان آب هیرمند ته نشین مي شود به وضع عجیبي در  رسوبي

«.حاصلخیزي زمین مؤثر است كه اسباب حیرت مي باشد
1
 

حكمیت خود در  پایان مكماهون در گزارش تاریخي ایكه بمناسبت

 :»حاصلخیزي اراضي سیستان تماس گرفته مي نویسده ستان نوشته بسی

حاصلخیزي بي مانند زمین سیستان و فراواني آب رودخانه هیرمند این ایالت 

ایالت  را غني ترین ممالك از حیث محصوالت زراعتي قرار داده است .

سیستان با مختصر سعي و كوشش مصر ثاني خواهد گشت چونكه یك زماني 

سكنه آن غني و با  ،شهرهاي پرجمعیت داشته ،باد و معمور بودهبسیار آ

ثروت بوده اند شك نیست كه باردیگر به همان اندازه آباد و معمور خواهد 

 "گشت.

میالدي كه به  19الرد كرزن نایب السلطنه هند برتانوي در اواخر قرن 

سبت اهمیت سیاسي و اقتصادي سیستان از هر كس دیگر توجه زیادتر داشته ن

 طور ابراز امید كرده است .اینبه آینده آن 

زماني سیستان معروف جهان بوده و حاصلخیزي آن مشهور آفاق  »

باید گفت به آن  چه ،است وسكنه بسیار زیاد داشته و شهرهاي مجلل  دارا بوده

امروز امتداد دارد؟ اگر  آثار بی شمار تاریخی که فرسنگها خرابه های آنها

ردمان جدي و حسابي قرار گیرد و آبیاري درست بشود آیا سیستان در دست م

 نخواهد توانست به ترقیات ادوار گذشته خود برسد؟ من امیدوارم آنروز بیاید.

                                                 
1
 1976ص  7میالدي ج  19تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  محمود محمود - 
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سیستان بسته به اتخاذ اصول صحیح اداره  ۀآیندکرزن ادامه میدهد: 

 .كردن آب هیرمند است بوسیله هیدرولیك كه از تضییع آب جلوگیري شود

امروزه بطرف شمال جاري است و زیادي آب در نیزار و  رود هیرمند

باطالق هدر مي رود وضع طبیعي سیستان هم طوري است كه هیچ مانعي 

وجود ندارد از اینكه آب هیرمند بزمین هاي وسیع جنوب سوار بشود و انهار 

 با ایجاد یك اصول صحیح و علمي  .را آماده كشت و زرع كند

«استعداد آن را دارد كه محصول فراوان بدهد.آبیاري در آنجا این ایالت 
1
  

از بركت وجود این رودخانه است كه روزگاري سیستان از فرط  ،آري

« سرزمین توانگران »و « انبار غله آسیا »شادابي و سرسبزي و عمران بنام 

یاد مي شد وچه بسا كه همین شهرت و فراواني نعمت « بصره خراسان »و 

 اگوار تاریخي كشانده است .آنرا به پیشباز حوادث ن

تیمور لنگ ،  ،چنگیزخان ،اسكندر مقدوني ، سلطان محمود غزنوي

نادر افشار و غیره هریك بر آن سرزمین تاخته اند و هر كدام به سهم خود 

 ثروت و دارایي آنرا غارت كرده و سكنه را در فقر و فالكت گذاشته اند.

سیالب هاي خطرناك و  سرازیر شدن گاهي هم خود رودخانه هیرمند با

مردم را بلعیده است و یا با تغییر مجرایش دلتاي  بودهست و  براندازخودخانه 

ادار  تازه اختیار نموده و ساكنان دلتاي پیشین خود را از بي آبي و تشنه گي و

ن شناسي باستابه عقیده دانشمندان  .به ترك خانه و كاشانه شان نموده است

در كمال خان بسوي غرب جریان مي یافته است و رود بیابان كه از محل بن

زیرا  ،بستر اصلي هیرمند در عهد قبل التاریخ بوده است ،امروز خشك است 

به نظر مي  نزدر سواحل این رودخانه خشك آثار و شواهدي از عهد برو

 .خورد كه طبعاً جریان هیرمند به باشندگان این محل آب و تابي میداده است

یاد « رامرود»میالدي این شاخه هیرمند بنام  17و  16ون در منابع كتبي قر

مي شد و چنین مینماید كه در دوران قرون وسطي رامرود از بزرگترین 

شعب هیرمند بوده باشد و در سرسبزي این قسمت سیستان نقش ارزنده داشت 

.است
2
  

                                                 
1
 . 2001 -1995ص  ،همان اثر - 
2
 1361مجله باستانشناسي ، سنبله  - 
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رفتار پرپیچ و خم خود اراضي خاره و  به سخن دیگر این رودخانه با

 ،مروز به فاصله بعید از آن واقع گردیده در گذشته آبیاري مي كردبائریكه ا

ولي چون مسیر آن در طول تاریخ براثر طغیان سیالب ها دستخوش تغییر و 

اب رودخانه بوده نیز همه ه تبدل گردیده لهذا مراكز تمدن و نفوس كه محتاج ب

و  موجد مدنیت هاي مختلف، وقت و همه جا دنبال رودخانه حركت كرده 

از اینجاست كه امروز هر كه از كجكي تا هامون  .متفاوت تاریخي شده است

ً از  ،سفر كند خواهد دید كه رودخانه هیرمند در طول صدها كیلومتر تقریبا

خرابه هائیكه هر كدام آن روزي شهري ،  .میان یك سلسله خرابه ها مي گذرد

مسجدي  ،شكده ئي آت ،دهكده ئي ، قصري كوشكي ، كاخي ، قلعه ئي ، معبدي 

یا برج آسیایي بوده كه از روزگاران باستان از پنج شش هزار سال قبل و 

خیز  لشاید هم بیشتر از آن از موقعیكه انسان در بستر این رودخانه حاص

متمكن شده تا اواخر قرون وسطي یكي بعد دیگري آباد گردیده و رودخانه 

 هاشندگان آن آب مي رساندبزرگ تاریخي عالوه بر اینكه به این شهرها و ب

 بهترین وسیله مراوده و ارتباط شان هم به شمار مي رفت .

سیاح معروف قرن نزدهم عیسوي هیرمند را یگانه رودخانه « فریه»

حقیقي دریاچه هامون خوانده و عقیده دارد كه اگر این رودخانه به دست 

اروپائیان بود كشتي ها در آن سیر مي كرد.
1
  

م تاریخي به عقب گذاشته مي بینیم كه آیا این رودخانه اینك ما یك قد 

 ظرفیت كشتي راني در روزگاران گذشته داشته است یا خیر؟

 

 كشتي راني در هیرمند:

شاعر دهقان منش و بیابان گرد سیستان استاد ابوالحسن علي فرخي 

سیستاني سخن سراي توانا و موسیقي نواز چیره دست عصر محمود و مسعود 

یك سفرش از زرنج به بست چشم دیدهاي خودش را با كلمات  غزنوي در

پخته و رسا اما ساده و دل نشین در مورد كشتي هاي كوشك دشت لكان روي 

 آب هاي هیرمند این طور باز مي گوید:

         اندر ین اندیشه بودم كزكنار شهر بست 

                                                 
1
 118ص  ی ایران،جغرافیاي تاریخبارتولد، - 
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 ناگهان د بگوشم ـآم  یرمندــآب ه گ بان

       االي دژ ــود از بـه بنمــالي شــظر عــمن

 د از دشت لكانـــدار آمـكاخ سلطاني پدی

          دم سر زده بر روي آبـان آب دیــمركب

 ر كوه گرانـب  نگ هر یكي پیچیدهــپاله

          انورـاجـجانور كش مركباني سركش و ن

آب هریك را ركاب و باد هریك راعنان
1
 

 

گواه صادقي است بر اینكه  این بیان روشن و ساده فرخي سیستاني

 رودخانه بزرگ هیرمند از بست تاهامون قابل كشتي راني بوده است .

به شهادت اسناد تاریخي نیز این حقیقت ثابت شده مي تواند كه در 

عصر اسالمي در دوره هاي صفاري و غزنوي كه سیستان به منتهاي آبادي و 

رت روي آبهاي هیرمند بین كشتي ها به كث، ناز و نعمت و فراواني رسیده بود

لشكرگاه و بست و بین بست و زرنج و حتي بین زرنج و هامون حركت مي 

 كردند.

اصطخري و ابن حوقل دو جغرافیه نویس معروف اسالمي در یك 

 »ند كه بین زرنج و بست ترعه ئي كشیده شده بود بنام اهزار سال قبل نوشته 

التجاره ذریعه زورق ها میان كه هنگام طغیان آب مسافرین و مال « سنارود

و حمل و نقل مي شد. نددو شهر رفت و آمد داشت
2
 

درسي میلي جنوب زرنج یك سلسله سدهاي روي هیرمند وجود داشت 

میرفت و معروف كه از این جا مقدار زیاد آب در پنج نهر بطرف شهر زرنج 

و پر  تر و طوالني ترگنهرها بزرترین آنها همانا "سنارود" است که از همه 

آب تر بود. در اوقات عادي كشتي ها از لشكر گاه تا فاصله سي میلي شهر 

حركت مي كرد و بعداً از راه ترعه سنا رود از  زرنج روي مجراي رودخانه

شكي نیست كه این زورق  .زرنج هم گذشته تا هامون سیر و گردش مي نمود

ها بخصوص در خط حركت خود بین بست و زرنج بیشتر محصوالت 

                                                 
1
 147ص  ،چاپ  محمد دبیر سیاقي ،دیوان حكیم فرخي سیستاني - 
2
ص  ،شماره پنجم ،سال دوم ،و همچنین مجله آریانا 195ص  ،سيمتن فار ،مسالك و ممالك اصطخري - 

4 
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زیرا زرنج و بست در تمام دوره هاي قرون  ،جارتي را انتقال مي دادندت

بازرگاني بشمار مي رفت و كاروانهاي مال التجاره مهم وسطي دو مركز 

یكطرف از حصص جنوب و جنوب شرق ایران و جانب دیگر از سرزمین 

پهناور هند از راه سند و بلوچستان وارد مي شدند و بیشتر در مركز مهم 

سیستان یعني بست مبادله و خرید و فروش بعمل مي آمد. تجارتي
1
  

اتصال رودخانه ارغنداب و هیرمند در مجاورت بست از نظر كشتي 

تاریخ در این  .راني و مراودت روي آب امكانات دیگري را فراهم كرده بود

حصه چیزي نمي گوید ولي خاموشي منابع دلیل آن شده نمي تواند كه 

 وده از راه آب سهمي نداشته باشد.ارغنداب بكلي در مرا

ائید این معني از روي تجربه خویش چنین تاستاد احمد علي كهزاد در 

كه بنا بود هیئت كاروان زرد فرانسوي از هرات  1312مي نویسد: در سال 

غرض مطالعه امكانات عبور دادن موتر هاي ثقیل هیئت ذریعه ه ب ،بكابل بیاید

 "كپتان پكور"و  "هاكن"داب یكماه با پروفیسوركشتي از آبهاي هیرمند و ارغن

در گرشك توقف داشتم و چون موتر تلگراف بي سیم هیئت كه وزن زیاد 

یك كشتي دیگر را از  .داشت با یك كشتي از رودخانه عبور داده نمي شد

مقابل كوكران ارغنداب از راه آب به محل تالقي دو رودخانه آوردند و بعد 

بل خرابه هاي بست و لشكرگاه  روي آب هاي هیرمند كشتي مذكور را از مقا

انجنیر فرانسي »به گرشك رسانیدند و آنگاه عمله هیئت فرانسه تحت مراقبت 

دو كشتي هیرمند و ارغنداب را با ریسمان هاي فلزي بهم بست و موترهاي « 

این وقت هاي بود كه هیرمند و ارغنداب پل نداشت  .ثقیل هیئت عبور داده شد

ها و مسافرین ذریعه كشتي ها عبور داده مي شدند.والري 
2
  

مرور از سواحل چپ كناره هاي وطبق روایت اصطخري براي عبور 

راست رودخانه در مقابل باالحصار بست پلي بود كه مانند پل هاي عراق 

 روي یك عده زورق ها تعبیه شده بود. 

ر یك د تچنین مینماید كه این پل به مقر سلطنتي لشكرگاه كه درس

زیرا سالطین  ،فرسنگي شمال شرق شهر بست واقع شده نزدیكي نداشته است

غزنوي محمود و مسعود هر گاه براي شكار و تفریح به كرانه هاي راست 

                                                 
1
 363ص  ،جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي خالفت شرقيلسترانج، - 
2
 61ص منبع،همان  - 
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براي اثبات  .هیرمند را ذریعه زورق ها عبور مي كردند ،رودخانه مي رفتند

سپ و مهم این مدعا از زبان استاد ابوالفضل بیهقي یك واقعه بسیار دلچ

ً به مطلب كشتي راني روي  تاریخي عصر سلطنت مسعود را كه مخصوصا

 :آبهاي هیرمند تعلق خوبي دارد در اینجا نقل مي كنیم 

امیر شبگیر بر « هجري قمري 428روز دو شنبه هفتم صفر سال »... 

نشست و بكنار هیرمند رفت با بازان و یوزان وحشم و ندیمان و مطربان 

بردند و صید بسیار بدست آمد كه تا چاشتگاه بصید  خوردني و شرابو

نان  ،مشغول بودند پس بكران آب فرود آمدند و خیمه ها و شراع ها زده بودند

بخوردند و دست بشراب كردند و بسیار نشاط رفت از قضاي آمده پس از 

نماز امیر كشتي ها بخواست و ناوي ده بیاوردند یكي بزرگترین جهت نشست 

كردند و جامها افكندند و شراعي برو كشیدند و وي انجا رفت با او را درست 

دو ندیم و كسي كه شراب پیماید از شراب داران و دو ساقي و غالمي 

هاي دیگر  یسالحدار و ندیمان و مطربان و فراشان و ازهر ... دستي در كشت

ر ه بود و كشتي پدبودند و كسي را خبر نه ، ناگهان دیدند كه چون آب نیرو كر

بانگ و  ،آنگاه آگاه شدند كه غرق خواست شدن .شده نشستن و دریدن گرفت

امیر بر خواست و هنر آن بود كه كشتي هاي دیگر بدو  .هزاهزو غریو خاست

ایشان درجستند و هفت هشت تن امیر را بگرفتند و بربودند و به  .نزدیك بودند

چنانكه یك دوال  ،ار شدگكشتي دیگر رسانیدند و نیك كوفته و پاي راست اف

پوست و گوشت بگسست و هیچ نمانده بود از غرق شدن اما ایزد عزذكره 

پس از نمودن قدرت و چون امیر بكشتي رسید كشتي ها براندند  ،رحمت كرد

و بكرانه رود رسانیدند و امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه 

به كوشك آمد كه خبري  و تباه شده بود و برنشست و بزودي بگردانید و تر

سخت ناخوشي در لشكرگاه افتاده بود و اضطرابي و تشویشي بزرگ بپا شده 

چون پادشاه را سالمت یافتند خروشي  .و اعیان و وزیر بخدمت استقبال رفتند

«ود از لشكري و رعیت و چندان صدقه دادند كه آنرا اندازه نبود...بدعا 
1
  

از كشتي هاي كرائي و تجارتي به چنین مي نماید كه همواره یك دسته 

عالوه كشتي هاي كه اختصاص به كوشك سلطنتي لشكر گاه داشته براي حمل 

                                                 
1
 . 507ص  ،چاپ داكتر غني و دكتر فیاض ،تاریخ بیهقي - 
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و نقل و سیر و گردش در كرانه هاي ساحلي هیرمند در فاصله شهر بست و 

كه فرخي  مركبان آبي ئي .لنگر اندازه بوده است لشکرگاه  قصر سلطنتي

كوه گران دیده همین كشتي هاي بوده  سیستاني پالهنگ هر یكي را پیچیده بر

كه در مقابل شهر بست و متصل كوشك سلطنتي لشكرگاه در امتداد سواحل 

و ریسمان هاي آنها در بروج مستحكمي  ندرودخانه هیرمند لنگر انداخته بود

 .استوار مي نمود "كوه گران"بسته شده بود كه در نگاه شاعر سیستاني چون 

اسناد تاریخي روشن شده است كه رودخانه  اساس مدارك وه بهر حال ب

از حوالي گرشك تا هامون سیستان ظرفیت كشتي راني را داشته و  هیرمند

رخین و جغرافیه نگاران و دیگر نویسندگان سده هاي میانه مانند ؤم

ابن حوقل ، بیهقي و فرخي در این مورد و دیگر موارد مطالبي  ،اصطخري

 دارند.

روي آب هاي آرام و گاهي خروشان رودخانه باید گفت كه كشتي راني 

هیرمند از نگاه توریزم )جهان گردي ( نیز خالي از دلچسبي نیست زیرا همان 

گونه كه قبالً اشاره شد رودخانه بزرگ هیرمند ازحوالي گرشك تا هامون در 

حالیكه قسمت بزرگي از خاكهاي حاصلخیز نیمروز را در یك نیم دایره بسیار 

گاهي چنان خود را به آثار و بقایاي تاریخي نزدیك مي  ،ردیگ ر ميبوسیع در 

كند كه انعكاس سایه دیوار هاي بلند بعضي از دژها و خرابه روي آبهایش 

 منعكس مي شود.

اكنون كه سرزمین نیمروز در تشكیالت اداري كشور بحیث یك والیت 

یت مركزیتي بخود یافته و از طرفي هم لشكرگاه به حیث مركز اداري وال

هلمند و از جانب دیگر محل فعالیت هاي پروژه زراعتي و صنعتي وادي 

هیرمند تعیین شده است ، سیاحین نه فقط به دیدن آثار باستاني بست و نیمروز 

بلكه از دریاچه هاي لوخي سیستان و خوك هاي وحشي عظیم  ،خواهند آمد

ه زندگي الجثه آن و هم چنان از رسم و رواج و عادات و عنعنات و خالص

 مردم اطراف این  دریاچه ها نیز دیدن خواهند نمود.

 

 :معاونین هیرمند

در اوستا قدیم ترین و معتبرترین سند فرهنگي و جغرافیایي آریاناي 

زامیادیشت گذشته از هیرمند از هشت رود دیگر سیستان كه  67كهن در فقره 
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« تراخواس» :دریاچه هامون مي ریزد این طور نام برده مي شوده ب

توانا « اوشتوئیتي»و آن « خوارننگهیتي زیبا»و آن « فراداتا»،« هواسپا»،

و هیرمند « زرنومیتي»و « ارزي»)دارنده چراگاه بسیار( و « اورواذا »و

 ۀباشكوه و فرهمند كه امواج سفید برانگیزد و طغیان كند بسوي )دریاچ

.كیانسي ( روان شوند و بدان فرو ریزند
1

 

ا بعد از هیرمند فقط چهار رودخانه را محققین تعیین در میان این روده

 كرده اند و از آن جمله است :

 رود:شخواسترا = خا -1

فقره  68 یصفت است بمعني داراي چراگاه خوب ، چنانكه در یسنا

ن خاشرود مي آدر این جا رودي است كه اكنون به  ،به همین معني آمده 15

طول این رودخانه از منبع  .مي ریزدگویند و از جانب شرقي به هامون پوزك 

این رود از  .كیلومتر است 380اش كه كوهاي ایماق و هزاره باشد تا مصبش 

شمال شرق بطرف جنوب غرب جریان داشته و اراضي نیمروز شرقي را كه 

در قرون وسطي بنام والیت نیشك ، معروف بود و مهمترین شهرهاي آن 

ود خانه و نیشك معروف به كده واقع خواش )خاش ( واقع در دلتا در جنوب ر

قسمت هاي علیاي این  .در شمال رودخانه مقابل خاش مي باشد آبیاري مي كند

منطقه امروز بمناسبت رودیكه از میان آن مي گذرد بنام خاشرود یاد مي 

  گردد.

کونولی درمورد خاشرود مینویسد:سومین رودشمالی دریای هلمند، 

قندهار در جهت جنوب  -قطع جادۀ هرات رودخاش است .خاشرود بعد از 

، این رودخانه  1810غربی به طرف سیستان ادامه پیدا میکند. اما درسال 

وارد دریاچۀ سیستان نمیشد، بلکه آبهای آن در زیرقلعه چخانسور در یک 

باتالق پست بنام اشکینک که مملو ازگیاهایی به نام اشک می باشد، پخش 

ابرجا است. بنابر روایات موجود، چخانسور میشد وهنوز هم این وضعیت پ

دراصل خانۀ سور یا خانۀ عروسی بوده ومحلی است که در آن گیو با دختر 

 رستم عروسی کرده است.

                                                 
1
 ببعد. 340ص  ،2ج  ،یشت هاابراهیم پورداود، - 
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خاشرود بسیار کوچکتر از فراه رود است وقسمت اعظم آبهای آن به 

مصرف آبیاری می رسد. در بیشتر ایام سال، مجرای آن هرگز عریض نبوده 

ه آب باریکۀ ای در بستر ویا چند گودال عمیق است. در بعضی ومنحصر ب

کتابهای زمین شناسی از آن تحت عنوان خوشک یاد شده که به معنای خشک 

است.یک رود کوچک بنام رزی از زیربکوا از شرق به آن می پیوندد.
 1

 

زراعت این منطقه از دالرام تالوخي )پرجمعیت ترین روستاي آن 

خط باریك سواحل رودخانه است كه آبیاري آن به سیستم  ناحیه ( بسته به یك

 قدیم توسط نهرهاي مصنوعي ایكه از رودخانه جدا گردیده صورت مي گیرد.

تحت زراعت پهنایي مي گیرد و در  ۀاز روستاي لوخي به بعد رقب

ي وسعت احوالي كده و خاش اراضي مزروعه خیلي صاف و هموار به منته

ه میزان باران هاي موسمي به پیمانه زیاد باشد در سالهاي ك .خود مي رسد

جریان رودخانه همراه با سیالب است كه به قسمت هاي زیاد این ساحه آب 

میدهد و بعضاً سبب خرابي و از میان رفتن محصوالت مردم در منطقه دلتا 

)چخانسور( مي شود . چون موسم طغیان رودخانه اكثراً در ماه هاي فبروري 

 ً ( مصادف است و كدام بند ذخیره در حمل وثور اپریل ) ارچ وم)دلو( و بعضا

مقابل آن وجود ندارد مدت طغیان رودخانه خیلي محدود مي باشد و بستگي 

 بمقدار مدت بارندگي سرچشمه دارد.

آبیاري در منطقه دلتا بعلت عدم اطمینان مردم بمدت جریان سیالب كه 

هرگاه  .مسیل رودخانه دارداز آب باران سرچشمه مي گیرد بیشتر شباهت به 

باران هاي مناطق سراب مستدام و زیاد و بشكل برف باشد مقدار سیالب 

رودخانه براي مشروب ساختن اراضي و زراعت كافي پنداشته مي شود ولي 

ً مدت جریان سیالب محدود و خطرناك  هرگاه بارندگي از برف نباشد طبعا

 خواهد بود.

ً ده ماه در سال خشك است و به میتوان گفت كه این رودخانه تقری با

ً آنرا بنام  یاسالم ۀهمین علت است كه جغرافیه نگاران كالسیك دور بعضا

زمین تحت آبیاري خاشرود خیلي حاصلخیز و  .نیز یاد كرده اند «خشك رود»

پرقوت است و بسا كه محصوالت مردم تنها به همان آب اول آبیاري به ثمر 

                                                 
1
 38سفرنامه کونولی، ص جغرافیای تاریخی سیستان،- 
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 ،واري از محصوالت عمده این حوزه استمي رسد. گندم و جو و ذرت و ج

مگر خربوزه و هندوانه آن چه از لحاظ لذت و چه از نگاه بزرگي و كمیت در 

تمام منطقه نیمروز مشهور و معروف است . باغات میوه در این منطقه وجود 

باشد آنقدر کم وناچیز است که قابل تذکر نیست.اما درعصر امیر ندارد و اگر 

یۀ دیوالک خاشرود واطراف آن در حدود دوهزار خروار شیرعلی خان از قر

بادام در سال بدست می آمد و گندم آن به هرات صادر میشد.
1
 

این رودخانه از سه صد تا هفتصد متر عرض دارد ومصب آن یعنی 

نیزار یگانه چراگاه مواشی مردم گرد ونواح آن است.قلعۀ چخانسور منسوب 

چ که از بناهای مستحکم این منطقه است در به قلعۀ ابراهیم خان سنجرانی بلو

مصب همین رودخانه موقعیت دارد که از فاصله های خیلی دور توجه بیننده 

را به خود جلب میکند. در شمال این قلعه میدان وسیعی دارای خرابه های 

متعدد تاریخی موقعیت دارد که به "پوست گاو" معروف است. همچنان در 

به دآلرام وصل میکند، بقایا وآثارخرابه های  دوجناح سرکی که زرنج را

تاریخی به چشم میخورد که تا حال در آنها از لحاظ باستان شناسی حفریات 

 ومطالعه یی صورت نگرفته است.

 

 = خوسپاس: خواسپا -2

این کلمه نیز صفت است ومعنی آن )کسی که اسپش خوب است( می 

عنی استعمال شده ودر فرس مهر یشت به همین م 76باشد.این کلمه در فقرۀ 

( آمده وداریوش در کتیبۀ تخت جمشید Huvaspaهخامنشی)هواسپا 

« میگوید:"پارس دارای اسپ های خوب)هواسپ( ومردان خوب است.

بطلیموس جغرافیه نگارمعروف کالسیک نام این رودخانه را 

نوشته ومراد از آن همان رودی است که امروز به آن « Khuvaspaخواسپا»

س گویند، که از جانب شرقی به هامون پوزک می ریزد. پس بی مورد خوسپا

نیست که بعضی جغرافیه نگاران این هامون را بنام هامون سواران یاد کرده 

اند. چه همچنانکه این هامون امروز هم بهترین چراگاه اسپان سواری ودیگر 

 ت.مواشی آن سامان است در قدیم نیز از همین لحاظ مورد توجه بوده اس

                                                 
1
،مقالۀ اوضاع سیاسی واقتصادی عصر امیر شیرعلی 64، ص 1359مجلۀ آریانا، شماره سوم، سال - 

 خان
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کونولی، سیاح انگلیسی،میگوید:درغرب خاشرود)شمال خاشروددرست 

است(، سه رودخانه کوچک دیگر به سیستان می ایند که یکی رودخار، دومی 

رود اولی که کوچکترین  1839رودکوچک وسومی خوسپاس است. درسال 

آنهاست به اشکینک در باالی چخانسور تخلیه  میشد، از دو رود دیگر،چابک 

میل جنوب شرقی ت جک زیر فراه  6ۀ میشک برمیخیزد که در حدود از چشم

واقع است. بعدی یعنی خوسپاس از سیاه آب، کوهی واقع در وزیرشاه ولی 

بین بکوا وخرمالق سرچشمه می گیرد. این رودخانه چند میل قبل از رسیدن 

به در یاچۀ عریض میشوند.
 
درساحل شرقی دریاچه هامون محلی جالب  

نام "دک تیر" وجود دارد که محلی مرتفع ومشهور است که در ومشهوری ب

آنجا، رستم اسفندریار رابا تیر کور کرده بود.
 1

 

 

 فراداتا= فراه رود:-3

این کلمه به معنی افزایش وبالش) ترقی ونمو( است ومکرر به این 

ودر  6معنی در اوستا استعمال شده است. واز جمله در اشتاد یشت ، فقرۀ 

وی اوستا"فراخ دهشنی" ترجمه شده است. وامروز این اسم به ترجمۀ پهل

رودخانه یی اطالق میشود که به فراه رود معروف است واز جانب شمال 

 شرق به هامون سابوری می ریزد.

کونولی مینویسد که:سه رودخانه دیگر از شمال به دریای هلمند می 

تا به حال  یالدیم1810ریزند. این سه رودخانه از زمان کریستی،یعنی سال 

خیلی کم تغییر کرده اند. اولی رودفراه است که به فاصلۀ اندکی از شمال قلعه 

فراه عبور کرده وسپس از نزدیک وزیرقلعۀ الش گذشته وباالخره درحدود 

 میلی جنوب آن وارد دریای هلمند)هامون سابوری( میشود. 20

یا در فراه رود در اغلب ماه های سال خشک است. آب آن همیشه 

گودالهای کف آن وجود دارد ویا با چند مترکندن بدست می آید. این مشخصۀ 

رودفراه در رود هلمند وسایر رودهای آسیای شرقی نیز دیده میشود. اگرچه 

در فصول سیالبی،آب فراه رود زیاد وتند است ولی به اندازۀ نصف آب هلمند 

هم نمیشود.
 2

 

                                                 
1
 ،دک تیر درساحل راست رودپریان واقع است.39جغرافیای تاریخی سیستان،سفرنامه کونولی، ص - 
2
 37جغرافیای تاریخی سیستان،سفرنامه کونولی، ص - 
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ان تاجیک)سلسلۀ سیاه کوه( فراه رود که از کوه های غور وکوهسار 

سرچشمه میگیرد، پس ازمشروب ساختن وادی حاصلخیز باال بلوک، چون 

شریانی از قلب والیت فراه میگذرد. دراینجاست که شهر تاریخی فریدون را 

با آن همه فرو شکوه روزگاران گذشته آن در دست راست رودخانه مقابل 

ان رودخانه به طرف جنوب شهر موجودۀ میتوان دید. از نقطۀ باغ پل جری

دور خورده ودر اخیر از غرب قلعۀ جوین وپای قلعۀ تاریخی الش گذشته به 

 هامون سابوری خالی میشود.

این رودخانه در نزدیکی قریۀ تخت)تخت رستم( در نقطه یی  بنام 

ً « بارانک» فت بوجود می آورد که  70آبشاری بس زیبا به ارتفاع تقریبا

الب دارد. آب این رودخانه طعم خوشگوار دارد وبا منظرۀ بس دالنگیز وج

 ً % زراعت  70آنکه درسال بیشتر از سه  ماه یا چارماه آب ندارد،تقریبا

منطقه را مشروب می نماید. فصل طغیان رودخانه معموالً به ماه های آخر 

زمستان تصادف میکند ولی بعضاً در اثر باران های موسمی که گاه گاهی در 

ن اتفاق می افتد، سبب بوجود آمدن سیالبهای بزرگ وخطرناک اوایل زمستا

نیز میگردد که خسارات جانی ومالی فراوانی همره دارد، مانند 

ش که در ماه عقرب اتفاق افتاد وبیش از یک ماه طغیان 1350/ 1971سیالب

رودخانه دوام داشت واین مدت به مزارع وباغات وسرکها وقراء وقصبات 

یل طغیان رودخانه نزدیک است، خساراتی هنگفت ومرکز شهرکه به مس

کیلومتر  320تحمیل کرد. طول این رودخانه را بعضی از منبع تا هامون 

حساب کرد اند.
1

هزار 30کیلومتر و حوزۀ آبگیر آنرا  560وبرخی  طول آنرا 

 کیلومتر مربع وانمود کرده اند. 

ر تابستان مترمکعب آب فی ثانیه و د 1200رودفراه در اوقات سیالبی 

متر مكعب في ثانیه ( مي  15الي  10و به )این رقم به مراتب تنزیل می یابد 

.رسد
2
رود غور و رود مالمند و رود زر مردان از معاونین مهم فراه رود  

 بحساب مي آیند.

                                                 
1
 ، زیرنام فراه دیده شود.3یائی افغانستان،جقاموس جغراف- 
2
 . 64ص   ،پوهنتون كابل 1360طبع  ،پوهاند عارض ، جغرافیاي طبیعي افغانستان - 
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رود مالمند داراي  كیلومتر مربع و 7220رود غور داراي حوزه آبگیر 

د زر مردان داراي حوزه آبگیر كیلومتر مربع و رو 1420حوزه آبگیر 

 كیلومتر مربع مساحت مي باشند. 1090

متر( واقع شده اند  2000 -1500معاونین فراه رود كه در ارتفاعات )

ً شامل  كیلومتر مربع حوزه  21000مقدار آب فراه رود را باالبرده جمعا

ي متباق .فیصد حوزه آبگیر فراه رود را تشكیل مي دهند 70آبگیر میباشد كه 

كیلومتر مربع بوده كه   9000ه آبگیر فراه رود در اراضي هموار زحو

چندان حایز اهمیت نیست ، زیرا بعضي اوقات در این رقبه معاونین آن فاقد 

قت در فصل بهار داراي ؤآب مي باشد و یا گاهي هم بصورت نوبه یي و م

نمی  صورتمقدار حداقل آب بوده و به منظور زراعت از آن استفاده مناسب 

 .گیرد

عودي و نزولي ( را نظر صتغییرات حجم آب در فراه رود قوس هاي)

به مواسم سال مي پیماید و این تغییرات در نزدیكي شهر فراه طور عادي بین 

اما حجم آبرفت اعظمي بین سال  ،متر مكعب ( في ثانیه است 84 - 1/55)

یه تغییر متر مكعب في ثان 221متر مكعب به  170از  1961و  1952هاي 

متر مكعب في ثانیه و گاهي  10مگر حجم آبرفت اصغري آن به  .یافته بود

ابد كه از تابستاني داغ یا خشكسالي محلي نملیتر در یك ثانیه تنزیل مي  80

 نمایندگي مي كند.

رسوبي ایكه در آب منحل شده و یكجا به  در اثناي آبخیزي مقدار مواد

كیلوگرام مي رسد در  10الي  8آب از  آن انتقال مي یابد در هر متر مكعب

كیلوگرام مواد  3حالي كه در تمامي دریاهاي آسیاي مركزي بصورت اوسط 

.رسوبي منحل شده در یك متر مكعب آن حساب شده است
1
  

زمین هاي زراعتي ایكه توسط فراه رود آبیاري مي شود معادل  

 موقعیت دارد.  هكتار بوده قسمت بیشتر آن در ساحل راست فراه رود 59200

از رودهاي قابل تذكر دیگر منطقه فراه یكي هم رود گلستان است كه 

پس از مشروب كردن اراضي گلستان ، در مواقع سیالبي آبش را تا صحراي 

سر سبزي و شادابي منطقه گلستان  بكوا و دشت هاي آن نواحي میرساند.

                                                 
1
 65ص  ،جغرافیاي طبیعي افغانستان - 
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ود است . منبع این آنطوریكه از نام آنجا بر مي آید مولود فیض و بركت این ر

رود نیز سلسله جبال غور و سیاه كوه مي باشد. گلستان و منطقه سیاه بند در 

ایام بهار و تابستان مراتع و چراگاه مهم مردمان كوچي فراه و هلمند و 

 نیمروز را تشكیل مي دهد.

همچنان رود دیگري بنام سنگ فسان در موازات فراه رود سراغ داده 

اي ناراهوك سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن مي شود كه از كوه ه

ً آبهایش را تا هامون  منطقه ناراهوك و انشعاب نهرهاي كوچك از آن بعضا

 مي رساند.)هامون پوزک(سواران 

امروز از آب این رودخانه كه فقط در فصل باران هاي موسمي جریان 

ا به هامون دارد و از میان دشت هاي حاصل خیز و پهناور بكوا گذشته خود ر

استفاده نمي شود ولي در گذشته هاي دور كه جزو ، پوزك مي رساند 

زمانهاي قرون وسطي شود چنان مي نماید كه از آب این رودخانه براي 

زراعت استفاده مي شد. زیرا در دو جناح مسیل دلتاي این رود آثار و بقایاي 

دم آن سامان آب و اماكن و قلعه ها و روستاهاي دیده مي شود كه حتماً به مر

ناني تهیه مي داشته است ولي ظاهراً چنان مي نماید كه اماكن وقت بیشتر به 

تخت  .رودخانه بوجود آمده باشد منظور استفاده از چراگاه هاي مصب این

)بزبان بومي سیستان زمین مملو از گل « شند»رستم در چند كیلومتري شمال 

است و طبق روایات مورخین در  و ماسه را گویند( در مصب همین رود واقع

اسپ معروف رستم در قریه قرنین « آخوررخش »فتوحات اولیه مسلمین 

هرگاه از  .زادگاه یعقوب لیث صفاري در همین حوالي سراغ داده مي شود

بدون شك  ،وجود رستم جهان پهلوان مشهور حماسه ملي سیستان انكار نیاید

یز در اینجا پرورش یافته و باید قبول داشت كه رخش اسپ معروف رستم ن

داشته است كه تا زمان حمله « آخوري »در اطراف نزدیك تخت رستم 

 اعراب بر سیستان زبانزد عام و خاص و جاي مشهوري بوده است .

آخور "نیمروز از طریق جوین دو نقطه را بنام  -امروز بر راه فراه 

یكي بند كهنه یكي در حوالي كوره گزي در نزد ،سراغ مي دهند "اسپ رستم

فراه تپه منفرد و نسبتاً مرتفع « تیوسك »رود فراه و دیگرش در جنوب قریه 

تخت و آخور اسپ مشهور رستم را سراغ خرابه های است و در جوار آن 

امروز قریه ایكه در نزدیكي تخت رستم واقع است معروف به  .مي دهند
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نیمروز منتهي از اینجا راه قدیمي است بطرف جنوب كه به  .است« تخت »

بین قرنین و پل فراه رود بر  «گیزه»روستای مي شود و در نقشه هاي قدیمي 

گزي ه و شاید جیزه تاریخي همین كور تسر همین راه موقعیت داشته اس

 امروزي باشد.

 

 هاروت رود :=ننگهئیتي  رخوا -4

این كلمه مونث است و تركیب مذكر آن خوار ننگهونت است به معني 

كوه مند و امروز به آن هاروت رود گویند. از گوشه شمال غربي فرهمند و ش

والیت فراه و از میان منطقه قلعه گاه گذشته و بعد از مشروب كردن اراضي 

آن محل آبش را تا هامون سابوري میرساند.
1
 

کونولی، در مورد این رودخانه نوشته میکند: رود ادرسکن به اندازه 

میلی دهانۀ فراه رود است. وبه همان  12 فراه رود بوده و دهانۀ آن حدود

، «ژرارد»دریاچه ای تخلیه میشود که فراه رود تخلیه میشود. برای اولین بار 

مسیر این رودخانه را از جادۀ هرات تا اناردره شناسائی کرد. رودخانه ای که 

میلی هرات قطع میکند به ادرسکن می ریزد.  50جادۀ مرتفع را در حدود 

ز جریان یافتن در جهت جنوب شرقی از داخل دشت سبزوار، ادرسکن،بعد ا

پائین می آید وبه فاصلۀ اندکی « جیجه»به غرب چرخیده واز درۀ کم عرضی 

می گذرد. کاپیتان کریستی ازاین نقطه گذشته ولی متوجه « اناردره»از جنوب

ادرسکن نشده است. نام رودخانه بعد از خروج از دشت سبزوار)اسفزار( 

نامیده میشود. بعد از اناردره اسم رود مجدداً عوض « جیجه» و عوض شده 

ً باید اضافه کنم که درشمال آن اراضی  شده وبه هاروت تبدیل میشود. ضمنا

نمکزار وسیعی به نام نمسر، وجود دارد. بعد از عبور از دشت مذکور، 

رودهاروت اندکی به سمت غرب به قلعۀ کاه جاری شده وقسمت شمالی آن را 

وب میکند. سپس در جهت جنوب امتداد پیدا کرده وباالخره به دریاچۀ مشر

هلمند)هامون سابوری( تخلیه میشود. چند میل باالتر از دهانۀ آن، 

را دریافت میدارد که « خاش کودک»رودهاروت، آبریزۀ شورکوچکی بنام

فقط در بهار آب دارد.این آبریزه باتالق های فراه را زهکشی میکند.
 2

 

                                                 
1
  . 334-298ص  ،2ج  ،یشت ها- 
2
 37جغرافیای تاریخی سیستان،سفرنامه کونولی، ص - 
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متري  3000كه از سلسله سیاه كوه از ارتفاعات  هاروت رودخانه

كیلومتر حساب شده و به  400تا  350سرچشمه مي گیرد طول آن تا هامون 

میگذرد بنام رود شیندند نیز یاد سببي كه از میان منطقه شیندند )اسفزار( 

 میگردد.

 و، رود فرسي و رود اولنگ آب خود را به این رود مي ریزند.ارود گز

رود ها چون در نزدیكي ادرسكن با هم یكجا مي گردند، بنام رود ادرسكن  این

یاد شده و پس از مشروب كردن ادرسكن باستقامت شیندند )اسفزار( بصورت 

از غرب و جنوب غرب شیندند گذشته بسوي جیجه و قوسي بجریان مي افتد

 بحركت خود ادامه مي دهد.

یاد  فته بنام رود جیجهاین رود اسم محلی به خود گر هجدر قسمت جی

مي شود و پس از مشروب كردن منطقه جیجه در جنوب انار دره، بارود 

هاروت یاد میگردد. و این همان رود كوچك انار دره یكجا شده بنام 

فرنكوتیس  »م( از آن بنام  79 -23یي است كه پلیني مورخ رومي) رودخانه

یاد آور شده است.« 
1
 

سرسبز و شاعرانه اي واقع  ۀره كه در درپس از عبور از منطقه انار د

دیگر یكجا شده و در شمال هامون سابوري  تقـؤشده ، با معاونین كوچك و م

 مي ریزد.

در نواحي غربي هاروت یكتعداد زیاد چاه ها بمالحظه مي رسد كه 

ت راببنابر عمل تبخیر اكثراً داراي آب نمكین مي باشند، مشهور ترین آنها ع

چاه شبتي ، چاه شند و گله چاه و داغ بند كه جهیل كوچك  اند از چاه شور،

ان یكجا ه قت بؤباطالقي بوده آبریزه سیالبي دارد و از سمت شمال طور م

مي گردد. داغ نمد اصالً از اجتماع آب هاي تحت االرضي بشكل باطالق 

بوجود آمده آب آن كامالً نمكي و غیر صحي است .
2
 

 

 اوشتا وایتي : -5

م صفت است و بمعني )دارنده آنچه آرزو شده ( مي باشد و این كلمه ه

 این جا مراد از آن رودي است كه به هامون مي ریزد.

                                                 
1
 . 335ص ، 2ج  ،پورداود، یشت ها  - 
2
 . 65ص  ،جغرافیاي طبیعي افغانستان - 
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 ارواذا:-6

 گویا رودي است كه به هامون مي ریزد.

 ارزي : -7

رودي است كه آبش را به هامون خالي مي كند، احتماالً رودي باشد كه 

ود علیا گذشته بارود خاشرود ( واقع در جنوب خاشر Razaiئاز ناحیه )رز

 مي پیوندد و به هامون پوزك  مي ریزد.

 

 زرینو مئیتي : -8

 

 ۀفقر ،بندهش 20در فصل  .به معني )صاحب زر یازرمند( مي باشد

بصفت )زرینمند( یاد شده و در اینجا رودي است كه آبش را به هامون  234

ین هیرمند بشمار مي دهد و شاید رود ارغنداب باشد كه از بزرگترین معاون

به همین سبب رود هیرمند در بندهش زرین مند خوانده  ممکن است .مي رود

.استشده 
1

ت در تاریخ سیستان نیز ضبط شده كه در هیرمند در نزدیك بس  

چشمه ئي بود كه روزي هزار مثقال زرخالص از آن حاصل مي شد
2
و شاید  

بوده باشد كه در  همان چشمه واقع در نزدیكي بست همین دریاي ارغنداب

 زیر قلعه بست از طرف چپ با هیرمند یكجا مي شود.

 

 رود ارغنداب : -9

بنابر  ،این رود كه از جمله معاونین بزرگ رودخانه هیرمند مي باشد

و در كتیبه هاي داریوش  "Harkhuatiهراخواتي"روایتي در اوستا بشكل 

كالسیك یونان آمده و جغرافیه نگاران  «Harauvati هرااوواتي»بصورت 

آنرا به امالي )اراكوزیا( تلفظ كرده بر ایالت كندهار اطالق كرده اند.
3
  

( در Haraquiti«)هراکوتی» مستشرق انګلیسی  به عقیده راولینسن

( درسانسکرت بوده که دومی به Saraswati) «سراسواتی» زند معادل

دارد که  معنای )دارای اب( می باشد وبدون شک اشاره به آبیاری ارغنداب

                                                 
1
 . 335ص  ،2ج  ،یشت ها - 
2
 . 18ص  ،تاریخ سیستان - 
3
 235ص  ،2ج  ،یشت ها - 
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» هخامنشی، این لغت بصورت  عهد . درایراناستدرحقیقت همان نام وکلمه 

Harauwatis »[ تخریف جخ  ر  ال  نوشته شده که توسط اعراب به اراخوزیا]

 (۶، پاورقی شماره329جغرافیای تاریخی سیستان،ص دکتراحمدی، )یافته است. 

یاد شده و  «درودخ  ر  » در تاریخ سیستان از  این رودخانه بصورت 

)بضم اول و فتح ثاني ( « دخ  ر  »مرحوم بهار عالوه مي كند كه تلفظ قدیم آن 

پهلوي است كه  «رخوت »فرس قدیم و « یاي زاراخو»بوده و ماخوذ از 

كرده اند. «ج خ  ر  ال»عربها آنرا 
1
  

تلفظ مي كردند« اراكوتي »وریها این نام را بصورت ثبنابر روایتي آ
2
 

مشهور یونان : استرابو و بطلیموس در حوالي همین و جغرافیه نگاران 

روزي  نآكه بدون شك مركز « اراكوتیس »رودخانه از شهري بنام 

استرابو موقعیت آنرا بفاصله دو صد استاد   .بوده نام مي برند «اراكوزیا»

تعیین مي كند و  (كابل)« اورتسپانا »میل انگلیسي ( از شهر 230)مساوي 

ن فاصله را دو صد و بیست و پنج میل دریایي معادل رخ رومي ایؤپلیني م

میل انگلیسي حساب مي كند. 600
3
 

ارغنداب از معاونین درجه اول و بزرگ هیرمند است كه رود بهر حال 

لومان سرچشمه گرفته بعد  ۀل كوه و درگاز ارتفاعات هزاره جات از حدود 

با استقامت  از طي مسافتي در نقطه سنگ ماشه ، مركز جاغوري را قطع و

كم عرض و مملو از انگور هاي كوهي بحركت خود  ۀپل جنگلي واقع در در

داي چوپان از آب این رودخانه سیر آب مي گردد و سپس  ۀادامه مي دهد. در

كندهار را آبیاري كرده در جنوب قلعه بست  .وادي كندهار داخل مي شوده ب

كیلومتر مربع  800حدود  وسیعي در ۀبا هیرمند مي پیوندد . این رودخانه رقب

را در برگرفته و جریان عمومي آن از شمال شرق بطرف جنوب غرب ادامه 

كیلومتر حساب شده و رود  414طول ارغنداب از منبع تا مصب  .مي یابد

ترنك و رود ارغستان از معاونین آن رودخانه مي باشد كه در غرب كندهار 

بست بحركت خود ادامه مي از طرف چپ با آن یكجا شده به استقامت قلعه 

 دهد.

                                                 
1
  17تاریخ سیستان ، ص  - 
2
 . 178ص  ،1338چاپ  ،آریانا دایره المعارف - 
3
 . 198ص  ،1338،چاپ آریانا دایره المعارف - 
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رودخانه ارغنداب برخالف هیرمند كمتر به طغیان و سركشي مي 

عمل كم و جریان  .پردازد و آب آن معموال در فصل تابستان تقلیل مي یابد 

و كثرت نفوس در دو جناح آن ضرورت و امكان بستن رودخانه بطي و ساده 

 ۀسر گردانیده است. توسعبندهاي محلي و حفر انهار را براي آبیاري می

ً در ارغنداب شمالي و مركزي با استفاده از  زراعت و باغداري مخصوصا

انهار محلي تا اندازه ایكه ضرورت و كفایت آب محسوس بوده همواره ادامه 

ً خشك سالي شدید سبب شده است كه یك قسمت از باغات  داشته است. بعضا

زمین ه علت نرسیدن آب كافي به بهاي انگور و سایر میوه ها  انار و تاكستان

قدام اصالحي كه تهداب انكشاف اردند. پس بزرگترین گهاي زراعتي تبدیل 

 25عمومي ساحه پنداشته مي شود ساختمان بند ذخیره ارغنداب است كه در 

( اعمار  1952جنوري  1950كیلومتري شمال كندهار طي سالهاي )جون 

 گردیده است .

انتظام بخشیده و یك اقدام  رودخانهآب را در  ارغنداب جریان ۀبند ذخیر

بزرگ اصالحي و انكشافي براي تضمین آب كافي ساحه هاي زراعتي منطقه 

توسعه ه محسوب مي شود و با این اطمینان است كه مردم منطقه مجدداً ب

زراعت و باغداري پرداخته ، اراضي زراعتي را به باغهاي میوه تبدیل كرده 

یگر از ساختمان بند ذخیره ارغنداب آن بود كه یك اندازه اند. منظور اساسي د

زمین قابل آبیاري جدید در وادي ارغنداب تحت زرع آورده شود. در اثر 

مطالعات فني منطقه قابل آبیاري این حوزه ساحه ترنك تشخیص گردید كه به 

علت نداشتن آب كافي بایر مانده بود. ساحه مذكور در جنوب شهر كندهار در 

سرك كندهار سپین بولدك در مجاورت میدان هوائي بین المللي كندهار  محاذ

 هزار جریب زمین زراعتي را احتوا مي كند. 120واقع است و 

هزار  10از جمله این ساحه وسیع قبل از انكشافات اخیر در حدود 

ترنك در موقع بهار و  رودخانۀجریب زمین آن كم یا بیش با استفاده آب 

 فواصل مختلف حفر شده آبیاري مي گردید.كاریزهاي كه در 

نظر به عدم كفایت آب حاصالت این ساحه محدود به كشت هاي بهاري 

ً زرع حاصالت  ،وبوده زراعت فصول تابستاني در آن رواج ندارد اساسا

بهاري هم محدود به سالهاي است كه وضع بارندگي مساعدتي را براي 

این جهت منطقه ثابت زراعتي  از ،زراعت بصورت فوق العاده فراهم نماید
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در دامنه جنوبي شهر كندهار سیل رو بزرگي معروف به  .شناخته نمي شود

هزار فت مكعب  20شورآب واقع شده كه گاهي در اثر بارانهاي موسمي تا

آبرا در ثانیه بجانب شهر فرو مي ریزد و طبعاً موجب خسارات بزرگي براي 

پس از آنكه دولت در مقابل آن نهر  وقراء مجاور شهر مي گردد. آب این سیلر

كیلومتر در جنوب ظاهر شاهي و یاله  12و بند آب گرداني بطول تخمین 

 ترنك خالي مي شود. ه رودطرح و تكمیل كرد از شهر كندهار دفع و امروز ب

 

 رود ترنك : -10

یكي از  ،این رود كه در جنوب غرب قندهار به ارغنداب مي ریزد

ودخانه از دامنه شرقي كوه تمكي بر راست . این  معاونین رود ارغنداب

ر مي گذرد و بجانب چپ شوسه و عالقه هاي ق  خاسته از وسط وادي وسیع م  

كه « پش »در محل كند معروف  .گیالن و اغوجان بسوي زابل پیش مي رود

غزني است عالقه جات مسكوني دو شاخ بزرگ اقوام  -فاصل زابل  حد

( را از هم جدا مي كند. در اینجا ترنك آب دره غلزائي )ابراهیم و توران 

رسنه را نیز با خود گرفته بسوي عالقه توخي و شاه جوي و زابل سرازیر 

كندهار در  -مي گردد و پس از آبیاري دشت وسیع توخي از كنار شاهراه كابل

حدود مركز زابل )قالت ( از سمت جنوب شهر زابل را دور مي زند و بعد 

در این حدود  .غرب زابل بحركت خود ادامه مي دهد بسوي شهر صفا در

سواحل ان مملو از درختان بادام كوهي و گز مي باشد كه ساالنه عوایدي 

 براي مردم گرد و نواح آنجا ببار مي آورد.

رود جلدك را از سمت راست  ،ترنك در فاصله میان زابل و شهر صفا

و جناح خود تا دشت با خود مي گیرد و با مشروب ساختن خط باریكي در د

مهمند در پانزده كیلومتري شرق قندهار مي شتابد و از اینجا به بعد باستقامت 

ارغنداب مي  رودخانۀجنوب غرب قندهار حركت كرده در غرب قندهار با 

 پیوندد.

تر و كم آب تر است ولي  ترنك اگر چه نسبت برود ارغنداب كم عرض

آب مي دهد. طول این رود  قسماً زمین هاي مزروعي دو طرف مسیرش را
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كیلومتر حساب شده كه قسمت عمده آن از سطح مرتفع غلزائي مي  352

گذرد و با رود ارغنداب موازي تاكندهار حركت مي كند
1
  

در ساحل راست رود ارغنداب ساحه وسیعي زراعتي موجود است كه 

در بست  ۀاین رقبه تا قلع .قسمتي از آن باغستان وقسمت دیگر آن بایر است

 .در یك خط طویل افتاده كه از چند جوي كوچك آب مي گیردرود كرانه هاي 

انهار عمده این منطقه سنزري ، منار، جوور، سنگي حصار و ناگهان مي 

رود این انهار آبگیره هاي كانكریتي مجهز با دروازه هاي آهني بر  ۀباشد. دهن

یان آب را در نهر ارغنداب ساخته شده است تا مردم بتوانند اندازه جر خانۀ

خراب و ترمیمات والي  نهرهاي شانرا ،خویش كنترول كنند و آبهاي اضافي

 رویي متواتر را ایجاد نكند.

 

 آبریزهاي دیگر:

شكنخود نیز در هنگام سیالبي به رود ك  معروف باید گفت كه رود میوند 

بعد از مشروب كردن اراضي میوند از شرق شهر میوند عبور كرده آبش را 

ود سنگین )منسوب به روستاي مركز ررود ارغنداب میرساند. همچنان به 

رود موسي قلعه و سنگین در وادي هیرمند( از سمت چپ در پائین كجكي 

كجر، غورك و رود فرهاد از سمت راست در مواقع سیالب بهاري بعد  ۀباشیل

از مشروب كردن قسمتي از اراضي زمین داور، دیه زور ، آذان ، شهرك ، 

تر از بند  ان قلعه و سایر دهكده هاي واقع در آن حدود آبشان را پایانسارب

كجكي به هیرمند فرو مي ریزند. رود نوزاد كه از وسط دره سرسبز و 

باغستان هاي شهر نوزاد مي گذرد نیز در مواقع آبخیزي هاي موسمي بعد از 

از  قطع شهراه قندهار، هرات باالتر از گرشك بنام شیله آب پاشك و تلخك

قسمت لوي مانده )معبر بزرگ ( یا )سیل بر بزرگ ( و مانده مالگیر )سیل 

ه بركوچك دیگري است ( از روي سیفونهاي بزرگ نهر بغراگذشته آبش را ب

شورابك )واقع در  ۀدریاي هیرمند خالي مي كند. سرچشمه این رودها وشیل

ً كوهستانات غور و سلسله سیا -وسط شهراه گرشك ه كوه مي دالرام ( تماما

باشد. خالصه مي توان گفت كه باالتر از مدخل كجكي صدها شیله و نهر 

                                                 
1
 . 48ص  ،1312سال  ،سالنامه كابل - 
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كوچك و بزرگ آبش را به هیرمند خالي مي كند و با این حال هیچ جاي 

 نامیده است . «رودخانه هزار بازو»تعجب نیست كه یاقوت حموي هیرمند را 

سرچشمه و گكه از دشت هاي مار« پوده ئي  »در نیمروز شیله ئي بنام 

مي گیرد نیز در هنگام بارانهاي بهاري بهم آمده بشكل رودي آبش را از سمت 

 جنوب به نیزار سلسله هامون پوزك مي ریزد .

یاد شده و حاال هم جز  "خشكرود"در تاریخ سیستان از این شیله بنام 

در مواقع بارانهاي موسومي آبي در آن جاري نمي گردد. همچنان رود شورو 

 د .نمي ریز سیستان ه از جانب غرب و شمال غرب به هامونیو نرود بندان 

کونولی از این آبریزه ها یادکرده میگوید: رودخانۀ دیگری بنام بندان در فصل 

سیالبی از جنوب غربی دریاچۀ سابوری وارد دریاچۀ سیستان میشود. این 

یل م 50آبراهه بیشتر یک مسیل تندکوهستانی است تا یک رود خانه. طول آن 

بوده وفقط ارزش یاد آوری اسم آن را دارد
1
 . 

بهرحال مصب رودخانه هیرمند و معاونین آن كه اینك هامون نامیده 

چنانكه امیر معزي آنجا كه شترش را  ،مي شود به معني دشت و بیابان است

 وصف مي نماید گوید:

 هامون نوردي تیز رواندك خور و بسیار دو

 ویه و در تاختنــدر پ وان برده گرو ـــاز آه

نشسته « دریاچه »ولي این كلمه بعدها در اثر استعمال زیاد بجاي كلمه 

چنانكه امروز وقتي هامون پوزك و هامون سابوري گفته  ،و اعالم گشته است

دشت یا بیابان شود مراد از آن دریاچه پوزك و دریاچه سابوري است نه می

 .پوزک وسابوری

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 39جغرافیای تاریخی سیستان،سفرنامه کونولی، ص - 
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 مچهارفصل 

 

 سیستان های دریاچه 

 

 

 نامهای  دریاچۀ سیستان :

سیستان را گردش نموده در  1839کونولی سیاح انگلیسی که درسال 

مورد دریاچه زره یا هامون مینویسدکه :جغرافیادانان از کثرت نامهای 

دریاچه  سیستان گیچ شده اند.کلمه هامون به منطقۀ صاف وبدون کوه وتپه 

های بسیاری نویسندگان فارسی دیده میشود. اطالق میشود. این کلمه درنوشته 

 از جمله:

 زدریای عمان برآمد کسی           سفر کرده دریا وهامون بسی

به جز سیستان،بنده  محل دیگری را سراغ ندارم که از کلمۀ هامون به 

عنوان دریاچه آب استفاده شده باشد.شاید نام آمو)جیحون( نیز مشتق از هامون 

ال سیستانی ها پهنۀ )بستر( بزرگ آب را هامون بوده باشد. به هرح

مینامند.هنگام پر آبی، هلمند از روی خاکریز های کناری خود سرریزمیکند. 

بعضی مواقع آب سر ریزشده وارد قسمت های پست وفرو افتاده میشود وحتی 

بعد از فروکش آب رودخانه هم، به مجرای آن برنمیگردد، زیرا برخی 

های فروافتاده مذکور مانع میشوند. بدین ترتیب  خاکریزهای مجاورقسمت

تعداد کثیری گودال تشکیل میگردد که هریک از آنها نیز هامون نامیده 

میشود. تشخیص این گودالها از یک دیگربا توصیف خاص هریک از آنها 

عملی است. وقتی آبها به یکدیگرمی پیوندند وبستر واحدی بدون شکل خاص 
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امون مینامند.اگرچه در زمانهای گذشته نیز دریاچۀ ایجاد میکنند، آن را ه

قدیمی سیستان راهامون می نامیدند، ولی بعضی مواقع نیز به نام کوه واقع در 

وسط آن، کوه زرتشت یا کوه رستم یا کوه خواجه نامیده میشد.
1
 

 

 :دریاچۀ زره

 جهیلبین قسمتي از خاك ما و ایران کشور در گوشه ، جنوب غرب 

دشت نا »صورت یك قوس كالن كه از طرف شمال شرق به بزرگي است ب

 محاط است . «گودزره »و از جانب جنوب شرق به  «امید

معروف  «آریا پالوس»كه در نزد نویسندگان كالسیك بنام  جهیل این

بود
2

از  ،یاد كرده اند «دریاچه زره»و جغرافیه نگاران اسالمي از آن باسم 

سیستان بهترین پرورشگاه ثقافت و ن باشندگازمانه هاي خیلي دور براي 

فرهنگ شناخته شده و سیستانیان نیرومند شالوده مدنیت هاي درخشاني در 

دامان آن ریختند كه تا هنوز آثار این پدیده ها از نشیب و فراز آن بچشم 

 بینندگان كشیده مي شود.

اشكال و اوصاف ه در طول عمرش در كتب مختلف ب جهیل اسم این

یاد شده  "جهیل كاسوا"و دیده شده است . در اوستا در یكجا بنام  مختلفي نوشته

ما به عظمت  :»و آنجا این كلمه را ضمن دعایه یي اینطور مي خوانیم 

  ،آنرا ساخته است [آهورا مزدا]پرهیبتي كه نه مي تواند بزور تسخیر شود و 

كه  جاي ،كسي وفادار است باو كه اینجا رشد كرده باشد .قرباني مي كنیم

)هیرمند( افتاده .آنجا « هیتومنت »)دریاچه زره ( و رود « جهیل كاسوا»

برپا ایستاده و آبهاي كه از كوه فرو مي اید اطراف آن را  «كوه اوشیدر»

 .«احاطه كرده
3
  

و در پهلوي  «كانسویا»بنابر قرائت دیگري نام این دریاچه در اوستا 

 و روایات هرمزدیار و در كتب فارسي مثل صد در بندهش «كیانسیه»

و گاهي این اسم با  .نیز آمده است« كیانسي »و در پازند بصورت « كانفسه »

)كه به معني دریا مي باشد( یكجا قید شده و بشكل  «زرایا»و « ذریه » ۀكلم

                                                 
1
 41جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین حسن احمدی،ص - 
2
 . 120ص ایران،جغرافیاي تاریخي  ،بار تولد - 
3
 بقلم پوهاند میرحسین شاه . ،مقاله هیرمند ،سال هیجدهم ،شماره دوم ،مجله آریانا - 
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زامیادیشت و گاهي با كلمه  66چنانكه در فقره  .در آمده است« ذریه كیانسیه»

و  19فرگرد  ۀ پنجمثلیكه در فقر «كیانسیه  آب»یعني كه  ،آمیخته شده «پآ»

ندیداد، 
1
  

از آنچه تذكر رفت مي شود اینطور نتیجه گرفت كه این دریاچه را در 

از استعمال افتاده و « كیانسیه »مي گفتند به مرور كلمه « كیانسیه ذریه»قدیم 

نده با )ذال( كه در پهلوي و اوستا به معني دریاست بجا ما« ذریه یا ذره »فقط 

آب زره و یا »و نویسندگان و جغرافیه نویسان عصر اسالمي از آن بنام 

 ،كه در متون اسالمي همه جا اشتباهاً با )ز( معجمه ضبط شده« زره  ۀبحیر

« هامون »متذكر شده اند و اینك امروزهامون هیرمند و از این هم خاص تر 

 اسم معروف دریاچه ذره است.

یاد شده كه « فرزدان »این جهیل بنام  در اوستا در یك جاي دیگر از 

صد اسپ هزار گاو، ده »روبروي آن « كي گشتاسپ »اولین پیرو زردشت 

.هزار گوسفند قرباني كرد
2

 »فقره پنجم مینویسد: 22بندهشن نیز در فصل « 

فرزدان در سگستان واقع است اگر مرد پارسایي چیزي در آن افكند آن آب 

«پارسا نباشد آب آن چیز را بیرون افكند. اگر آن مرد ،پذیرفته نگهدارد
3
 

هوشیدر »فقره سیزدهم ( مذكور است كه  ،در بهمن یشت )فصل سوم 

«نخستین موعود مزدیسنان در كنار دریاچه فرزدان تولد خواهد یافت ...
4
 

 

 زرایو و زرانکه:

زرایو و »بصورت  "زند"بورنوف عقیده دارد كه نام این دریاچه در 

اسم شهر سیستان نیز از همین كلمه گرفته  «زرنگ»كلمه  آمده و «زرانكه

                                                 
1
از كتاب هفتم خود آنجا كه لشكر كشي خشایار شاه ، 67هرودت در فقره  ،345ص  ،2ج  ،یشت ها - 

هخامنشي را بر یونان شرح مي دهد وضع لباس و اسلحه هر دسته از عساكر او را شرح داده مي 

كمان و نیزه آنها بطرز مادها  ،د داشتندینویسد.سیستاني ها جبه رنگین و موزه ایكه تا به زانو آنها مي رس

 ،بزار عقیده كرده اند كه چكمه بلند سیستاني ها به مناسبت خاك آبیگر آنها بوده است )یشت هابود برخي ا

 ( . 269ص ،  2ج 
2
 ادبیات مزدیسنان (  -108قسمت اول یشت هاي اوستا )آبان یشت فقره  - 
3
 قسمت اول یشت ها )هفتن یشت بزرگ ( .- 
4
 . 285ص  ،جلد اول ،یشت هاي اوستا - 
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هم  «زرانكا»شده كه پسانها در مورد باشندگان حوالي این دریاچه بصورت 

بكار رفته است .
1
  

گمان بسیار قوي مي رود كه این آخري مانوس ترین و آهنگ دار ترین 

ه و بامالي نامي بوده كه تا اواخر قرون وسطي در اذهان سیستانیان باقي ماند

)بفتح اول و كسر دوم ( بیش از هر لفظه دیگري به این  «زره »مختصر تر 

و عربي هر چه درین باره جستجو  جهیل نسبت داده شده و در متون فارسي

 «دریاچه زره ، یا بحیره زره یا دریاي زره »شود نامي براي این آبدان بجز 

 نمي توان یافت .

بحیره »از امروز ازین هامون بنام در یك هزار سال پیش  ،ابن حوقل

( و )ر( و یا )ز( مشدد، نام گرفته طولش را سي فرسنگ ز)بفتح  «زره 

حساب كرده مي گوید كه از ناحیه گوین )جوین ( تا پل كرمان )در سه منزلي 

جنوب زرنج بر راه نرماشیر رباطي بود از بناهاي عمرولیث صفاري كه 

بقول اصطخري
2
ف بود( امتداد داشت و عرض آن یك بنام پل كرمان معرو 

مرحله )یعني یك روزه راه كه معادل سي میل است ( آبش گوارا ست وني 

حول و حوش آن تماماً دهستان است  .ماهي بسیار دارد ،فراواني در آن روید

جز طرفي كه در سمت كویر واقع است و درین دهستانها ماهي را خشك كنند 

و بخارج فرستند
3
 

دریاي » ن ابن حوقل مولف گمنام حدود العالم مي نویسد:تقریباً همزما

ه ها ... درازي اوسي فرسنگ یاو آباداني است و د ردگزره به سیستان و از 

است اندر پهناي هشت فرسنگ و گاه بود كه آب این دریاي زره چندان بود كه 

«از او رودي خیزد كه بكرمان بگذرد و بدریاي اعظم شود.
4
 

شهر سیستان را زرنج »هامون اینطور یاد شده :  در جهاننامه ازین

خوانند و جیحون هیرمند  «زره»خوانند و به نزدیكي شهر بحیره ایست او را 

 ،وي میریزد و چون آب او نهایت شود نقصان گیرد و آب او خوش باشد در

اما شوري دارد و طول او سي فرسنگ بر آید و عرض او ده فرسنگ كمتر، 

                                                 
1
 فصل اول. ،1ج  ،تاریخ افغانستان،كهزاد احمد علي  - 
2
 . 198باالتر از ص ،متن فارسي  ،مسالك و ممالك اسصطخري - 
3
 . 362ص  ،ترجمه محمود عرفان ،تالیف لسترنج ،جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي خالفت شرقي - 
4
 . 1342 ،صپوهنتون كابل ،چاپ پوهاند میرحسین شاه ،حدود العالم - 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

180 

او عمارتست و دیه  دارد یعني بیابان كرمان و گرداگردیك طرف او بیابان 

و میان او خشك ها است مثل جزیره و در وي چرا خورهاست كه  .ها

«چارپایان سیستان را به علف آنجا برند...
1
 

 و »جغرافیه نویس معروف كشور معین الدین اسفزاري مینویسد كه : 

ب جزیره هاست كه زره سیستان ، دریاچه یي است سي فرسنگ و در میان آ

مزروع و مردم نشین است و مرغ و ماهي بسیار از آنجا صید مي كنند و در 

مي گویند. حصاري در «قلعه رستم »و را ایك گوشه زره  قلعه ایست كه 

«.غایت متانت و عظمت و حاال ویرانست
2
 

اصطخري طول این هامون راسي فرسنگ و عرض آن را یك منزل 

یاقوت  ،الي كه بار تولد نیز قول او را تایید مي كندراه سي میل نوشته و در ح

حموي با اداي همین معني از آبادي و سرسبزي اطراف آن یاد آور مي شود.
3
  

طول این دریاچه را در مواقع «  یكپتان كریست»یك سیاح اروپایي بنام 

میل دانسته و  40تا  30میل و عرضش را از  90الي  80آبخیزي متناوباً از 

میل و عرض آن  30ر ماه هاي سال كه آب فرو مي نشیند طول آن را در سای

میل تخمین كرده است  12را 
4
و گویا مقصود كپتان كریستي از این تعریف  

همانا هامون هیرمند واقع در غرب زابل است. مسعود كیهان در جغرافیاي 

هزار كیلومتر مربع  500سیاسي ایران مساحت این جهیل را 
5
حساب كرده و  

 400مي نویسد كه دریاچه ها و باطالق هاي سیستان تشكیل قوسي به طول )

موازات قسمت سفالي هیرمند كشیده شده و تقریباً ه كیلومتر( میدهد كه ب

 متر( میرسد. 350ارتفاع پرتگاه آن تا )

هامون سیستان یا دریاچه زره كه چهار رودخانه بزرگ و معروف 

خاشرود را همراه با شیله هاي خورد و چون هیرمند فراه رود، هاروت رود، 

بزرگ دیگري مانند خوسپاس ، پوده ئي و غیره در آن مي ریزد در عوض 

اینكه پیوسته پر شده و مرتفع تر نماید چنین به نظر مي آید كه سطح جلگه 

                                                 
1
 . 139ص  12ص  ،تالیف محمدبن نجیب بكران ،چاپ مسكو ،كتاب جهاننامه رجوع شود به - 
2
 1338 -، طبع كاظم امام  333روضات الجنات في اوصاف مدینه هرات ، بخش یكم ص  - 
3
جغرافیاي تاریخي بار تولد  ،198ص  ،رجوع شود به كتب مسالك و ممالك اصطخري متن فارسي -

 كتاب )ب ( . 2ج  ،معجم البلدان یاقوت ،120صفحه 
4
 مقاله )سیستان صد سال پیش ( بقلم نبي كهزاد. ،شماره هشتم ،سال اول ،مجله آریانا - 
5
) به نظرمیرسد که این رقم مبالغه است  486ص  ،تالیف مسعود كیهان ،جغرافیاي طبیعي ایران - 

 کیلومتر خواهد بود.(5000واحتماالً 
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 90چندین مرتبه پائین آمده و بعضاً اختالف سطحي با نقاط مجاور تا حدود )

به تدریج فرو مي رود و براي  نت كه درینجا زمیمتر( مي رسد.مي توان گف

رستم ( را مي شود دلیل  پۀتایید این مدعا اتشفشاني بودن نواحي كوه خواجه )ت

عمده دانست .
1
  

اراضي این هامون بواسطه گل رس غیر نافذ ، دریاچه ها و بركه هاي 

وسیع و متعددي تشكیل داده كه بزرگترین و معروف ترین آنها هامون 

 ودزره مي باشد.گوري ، هامون سواران )یاهامون پوزك ( و ساب

قبل از تشریح و تعریف هر یك از این هامون ها باید گفت كه آثار و 

عالیم تشكیالت اراضي نشان مي دهد كه هامون سیستان در روز گاران 

ساحه وسیع تري را  ،پیشین كه جزو زمانه هاي قبل التاریخ محسوب مي شود

مروزي احتوا مي كرد ولي بعداً در اثر انتقال مواد رسوبي نسبت به ساحه ا

خاشرود  ،فراوان كه توسط رودخانه هیرمند و معاونین آن مثل رود ارغنداب

فراه رود، خوسپاس و هاروت رود و غیره در آن صورت گرفته به مرور 

قرون متمادي قسمت هاي زیاد آن بزمین هاي هموار مزروعي امروزي تبدیل 

وساحه وسیع و یك دست آن محدود به بركه هاي نسبتاً كوچك فعلي گشته است 

 دور از هم بنامهاي پوزك ، سابوري و هیرمند گردیده است .

مقدار آب رود  1903یاد آور مي شود كه در سال  ،تیت ترپی ارجج

ب بود. ساحه یي را كه آب هامون عت مكوف 700000هیرمند در یك ثانیه 

میالدي  1904میل مربع بالغ مي شد اما در سال  2000اشغال كرده بود به 

ساحه آب  ،قدري زیادتر بود 1903كه آب رودخانه از نصف مقدار سال 

.دیمیل مربع مي رس 12000هامون به 
2
اما در رساله سیستان از نظر  

از طرف اداره انكشاف بین المللي آمریكا در  1973جهانگردي كه در سال 

میل مربع از شمال بجنوب  7000امون سیستان كابل به نشر رسیده ، ساحه ه

میل وانمود شده كه دو  70میل و از غرب به شرق به عرض  100به طول 

 .سوم حصه آن در خاك ایران واقع شده است 

 

                                                 
1
و همچنان رجوع شود به جغرافیاي طبیعي  95ص  ،انتالیف مسعود كیه ،جغرافیاي طبیعي ایران - 

 . 1347سال  ،مجله آریانا ،سیستان از نگارنده 
2
 . 108 -107متن انگلیسي ص ،لندن  1909جي ، پي ، تیت ، سیستان )یادداشت هاي بر ... ( طبع  - 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

182 

 :سنت مزدیسنادر زرهتقدس دریاچه 

قدر  ودر نزد پیروان زرتشت در سنت مزدیسنا زره )دریاچه هامون( ۀدریاچ 

اهمیت و منزلت هامون در اینن اسنت كنه در آیننده نبینره  رد.و منزلت بسیار دا

در ظهنور فرزنند آخنرین كنه  .هاي زرتشت از سواحل آن ظهنور خواهنند كنرد

لشكر  ،)رهاننده ( بر آن اطالق مي شود«   Sushiyantسوشیانت»غالباً كلمه 

سنپاه راسنتي درفنش پینروزي خواهند  ،دروغ اهریمني یكسره نابود خواهند شند

دوسننتان   .نننو و خننرم خواهنند شنند ،جهننان از گزننند اهننریمن رسننته .برافراشننت

راستي كامروا گشته به زندگاني جاوداني خواهند پیوست .
1
 

مطابق روایات زرتشتیان موعودهاي زرتشتي از كننار همنین دریاچنه 

(  99،  999آمننده كننه ) 62ظهننور خواهننند كننرد. در فننرور دیننن یشننت فقننره 

یان نطفنه اسنپنتمان زرتشنت را پاسنباني مني فروهر هاي نیك  و توانناي پارسنا

نریوسنننگ نطفننه زرتشننت را بننه  بنننا بننه تفصننیل كتننب سنننت پهلننوي ایننزد .كنننند

فرشته آب )ناهید( سپرد تا نگهداري كند. 
2
 

 "فروهرهننا"گویننا ایننن 
3
بننراي نگهننداري نسننل آینننده زرتشننت بنندریا چننه  

در خود اوستا  گذشته از كتب پهلوي مكرراً  .كیانسي )هامون ( گماشته شده اند

)دریاچه هامون ( محل ظهور سوشنیانت خواننده شنده و در فقنره  «كانس اویا»

)سوشنیانت « Astvat-eretaاستوت ارت »زامیاد یشت آمده كه  96-92هاي 

 )
4
یانسني کروئیري( بندان هنگنام كنه از آب تئنوپیك مزدا اهورا پسنر )ویسنت  

 گرزي پیروزمند در دست دارد. ،بدرآید

« اژي دهاك »ه فریدون دلیر به هنگام كشتن ك  [رزيگ  ]
5
 داشت . 

كنننه افراسنننیاب  [گنننرزي ]
1
 "یننناب گزن"تنننوراني بنننه هنگنننام كشنننتن  

2
 

داشت و با چنین گرزي خود بدست كیخسرو نابود شد. [دردست]دروغگو 
3
  

                                                 
1
 . 290، ص 2یشت ها، ج   -
2
 . 9-8، فقره 32بندهش، فصل   -
3
اي پنجگانه آدمي است كه پیش از به جهان آمدن و پس از رفتن از جهان وجود فروهر، یكي از نیروه - 

دارد و نیستي ناپذیر است. این نیروهاي پنجگانه عبارت اند از )جان ، دین ، بوي ، روان و فروهر كه 

نخستین اینها نیستي پذیر و چهار دیگر جاویدان و پایدار است. )رك فروردین یشت، جلد دوم یشت ها و 

 .( 362،اوستا نگارش جلیل دو ستخواه، ص  582یشت ها، ص  1چنان ج هم
4
 استوت ارت ، نام سوشیانت آخرین موعود مزدیسنا است . - 
5
اژي دهاك، همان است كه در ادبیات فارسي از او بنام )ضحاك مار دوش ( یاد شده و در شاهنامه آمده   - 

 رنگونش ساخت و در كوه دماوند به زنجیرش كشید.كه كاوه آهنگر بر او بشورید و به یاري فریدون س
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كه كي كشتاسپ  [گرزي ]
4
 آن آموزگار راستي براي سپاهش داشت . 

خانننه راسننتي  ودروغ را از گیتنني  ،ز)سوشننیانت ( بنندین گننر« اسننتوت ارت »

بیرون خواهد راند، سراسر جهان مادي را با دیندگان خنرد خواهند نگریسنت و 

 گیتي را نیستي ناپذیر خواهد نمود.

یاران سوشیانت كه بناوي پیروزمنداننه بندر آینند، همنه نینك پنندار ، نینك 

آننان خشنم  آنان هرگز دروغ بر زبنان نیاورنند، در برابنر .گفتار و نیك دین اند

 راستي بر دروغ چیره شود. و روي بگریز نهد

امنرداد  منش زشت از مننش خنوب شكسنت یابند. خنرداد و
5
گرسننگي و  

.تشنگي را نابود سازند و اهریمن از گیتي سرنگون گردد
6
 

زرتشنت  »پننجم منندرج اسنت كنه  ۀفقنر ،وندینداد 19همچنین در فرگرد 

ه آفنننرینش دینننو اسنننت خنننواهم اي اهنننریمن ! منننن آنچننن ،اهنننریمن را آگننناه نمنننود

)سوشنیانت ( پینروز گنر از آب كیانسني « استوت ارت »برانداخت ... تا اینكه 

تولد گردد.
7
   

در كتب سنت پهلنوي مفصنالً ازكیفینت تولند موعودهناي مزدیسننا سنخن 

 رفته كه چگونه مادرهاي آنان در آب كیانسي تن شسته بارور خواهند شد.

موعنود هناي مزدیسننا اینچننین ننام  فروردین یشت اسنامي 128در فقره 

 گرفته شده:

قانون مقدس ، امروز به آن اوشیدر ینا  ۀاوخشت ارت یعني پرورانند -1

 هوشیدر گویند.

امنروز اوشنیدر مناه ینا  ،اوخشت نمنه یعنني پرورانننده نمناز و نینایش -2

 هوشیدر ماه نامیده مي شود.

                                                                                                                   
1
افراسیاب:مقتدرترین پادشاه توراني است كه در شاهنامه دشمن سرسخت دودمان كیاني شمرده شده  - 

واخراالمر بدست كیخسرو كشته شد. كلمه افراسیاب به معني هراسناك آمده )حواشي اوستا، جلیل دوستخوا 

.) 
2
 اسیاب است .نام یكي از هم اوران افر - 
3
 كیخسرو  سومین شاه كیاني و كشندۀ افراسیاب توراني است . - 
4
كي كشتاسپ پسر لهراسپ از پادشاهان معروف دودمان كیاني است كه بنابر داستانهاي شاهنامه و  - 

 روایات اوستا معاصر زرتشت و پذیرنده و حامي آئین وي بوده است .
5
آب و امرداد پاسبان گیاه است . دیو تشنگي )توري ( رقیب خرداد فرشته خرداد در جهان خاكي نگهبان  - 

 (  96 - 95، ص 1و دیو گرسنگي )زئیریج ( رقیب امرداد شمرده شده اند )یشتها، ج 
6
  309، اوستا نگارش جلیل دوستخواه، ص 300، ص 2یشتها، ج   - 
7
 یشت ها. 300 فروردین یشت ( نیز، ص 129 -128)توضیح فقرات  101، ص 2یشتها، ج  - 
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ت .حالیننه اسنتوت ارت یعننني كسننیكه مظهنر و پیكننر قننانون مقندس اسنن -3

سوشننیانت یننا سوشننیانس گویننند. بنننابر روایننات مننذهبي زرتشننتیان عننالم از بنندو 

 ۀهزاره تقسنیم مني شنود كنه دهمنین هنزاره هنزار ۀخلقت روح نایایان به دوازد

هوشیدر و سپس هزاره هوشیدر مناه و در آخنر هنزاره سوشنیانس اسنت كنه از 

ایننان نبینره هناي  .پرتو این آخري جهان راسنتي و جاوینداني بنر پنا خواهند شند

زرتشت اند كه از كنارآبهاي هنامون بنه فاصنله هنزار سنال از همندیگر ظهنور 

 خواهند كرد.

مطابق سنت مزدیسنا در اوایل هزاره ینازدهم )سني سنال قبنل از سنپري 

دختري پانزده ساله  شدن دهمین هزارة(
1
بهروز ( پسنر = از خاندان )بهروج  

كسنیكه از پندر مشنهور اسنت از كنوه  )فریان ( موسوم به سروتت فذري )یعني

فرود آمده در دریاچه هامون آب تنني خواهند نمنود و  (خواجه"اوشیدرن")کوه 

پننس از  .از نطفننه زرتشننت كننه در آب هننامون نگهننداري شننده آبسننتن منني شننود

انفصننال منندت نننه منناه هوشننیدر نخسننتین موعننود مزدیسنننا پننا بننه عرصننه وجننود 

ب اهورا مزدا برانگیختنه شنده دینن خواهد گذاشت و در سن سي سالگي از جان

 از پرتو او جاني خواهد گرفت .

روز غینر متحنرك ه از عالیم ظهور وي یكي این است كه آفتاب ده شبان

در وسط آسمان خواهد ایستاد و بنر هفنت كشنور روي زمنین روشنني و فنروغ 

آنكه دلش از فروغ خدا روشن نیسنت ، از دیدن این خارق العاده  .خواهد پاشید

از ناپاكان پاك مي گردد. ه آب مي كند و جان میدهد و باین ترتیب جهانزهر
2
  

باز در آغاز هزاره دوازدهم )سني سنال پنیش از سنپري شندن ینازدهمین 

بنننار دیگنننر دختنننري پنننانزده سننناله از خانننندان بهنننروز موسنننوم بنننه  (،هنننزاره 

 اوشنننیدر)کوه )یعنننني كسنننیكه از پننندر شنننریف اسنننت ( از كنننوه« ونهوفنننذري »

رود آمده در آب هامون تن شوئي مي كند و بارور مي شود و پس از ف (خواجه

دومین موعود مزدیسنا متولد خواهد شد و چنون سني  ،مدت نه ماه هوشیدر ماه

                                                 
1
ج  -168، ص 2سن پانزده سالگي در اوستا بهترین اوقات عمر آدمي شمرد ه شده است )یشتها، ج   - 

3 ) 
2
در اینجا الزم است یاد آور شد كه در عهد هوشیدر پادشاهي سركار خواهد آمد كه او را بهرام ورجاوند  - 

را در دادگستري یاري خواهد نمود نیز از پشت خوانند این پادشاه كه آریانا را نجات خواهد داد هوشیدر 

شاهان كیاني است چنانكه مالحظه مي شود در مزدیسنا همیشه در هر زمان و هر حال دین زرتشتي ارتباط 

 ( . 300، ص 2تامي به سلسله كیاني سیستان دارد)یشتها، ج 
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ساله شود برسالت مي رسند در هنگنام ظهنور وي آفتناب بیسنت شنبانه روز در 

آسمان غیر متحنرك خواهند ایسنتاد و در عهند سنلطنت روحناني هوشنیدر  وسط

امننا بننه  ،شننایدگ)ضننحاك ( از كننوه دماوننند زنجیننر گسننیخته دسننت سننتم منني منناه 

از دشت  "گرشاسب "پیك نامور آئین مزدیسنا  "اهورا مزدا" ودي به فرمان ز

زابلستان برخاسته آن ناپاك را هالك مي نماید
1
  

در پایان هزاره دوازدهم )سي سنال قبنل از خنتم هنزار هوشنیدر  باالخره

« اردت فننذري  »نزده سنناله از خاننندان بهننروز باسننم منناه ( همچنننان دختننري پننا

یند و در آب هنامون آآبروي پدر اسنت( از كنوه خواجنه فنرود مني  ۀ)كسیكه مای

خود را شسته آبستن مي گردد و بعد از گذشنت مندت ننه مناه سوشنیانت آخنرین 

آفریده اهنورا منزدا ظهنور مني نمایند و ظهنورش بواسنطه غینر متحنرك مانندن 

 ،ن به عالمیان بشارت داده مي شود و چون سي ساله شنودآفتاب در وسط آسما

 ،امانت رسالت مزدیسنا بوي برگزار مي گردد. یاران جاوداني او كه كیخسرو

پشننوتن و گرشاسننب نریمننان باشننند نیننز قیننام كنننند. ،طننوس  ،گننودرز  ،گیننو
2
 

مردگنننان برخیزنننند و جهنننان معننننوي و  .اهنننریمن نیسنننت و دروغ ننننابود گنننردد

ید.مینویي روي نما
3
  

هنر ینك از موعودهنا وقتني از طنرف اهنورا منزدا  ،بنابر سننت مزدیسننا

سیب شده و نیكان در چنگال ستم و آفرستاده خواهد شد كه جهان دچار گزند و 

از پرتو ظهور موعود ها )رها نندگان سه گانه  .بیداد اهریمن بستوه آمده باشند

( متدرجاً آسیب ها بر طرف خواهد شد.
4
  

 جهان  .زمینه براي شوشیانت حاضر مي گردد ،یدر ماههوش ۀدر هزار

 رو به كمال مي رود و متدرجاً از مادیات رهایي یافته به معنویات نزدیك مي 

                                                 
1
م پهلوان بزرگ آئین در نوشته هاي پس از اسال« اثرط»گرشاسب پسر )ثریتا( بروایت اوستا یا  - 

مزدیسنا وجد اعلي رستم قهرمان سرزمین هاي آریایي از نسل جمشید و كورنگ پادشاه سیستان است . 

بنابرروایات مذهبي زرتشتیان، گرشاسپ به سبب اهانتي كه به آتش روا داشته در خواب فرو رفته  اما 

پاك تواناي پارسایان پیكر او را  ( فرو هر99،  999نمرده است. چه او یكي از جاویدان هاست كه )

 ( . 195ص  1پاسداري مي كند تا به هنگام رستاخیز بر خیزد و به یاري سوشیانت بشتابد. )یشتها ج 
2
، پانزده تن مرد و پانزده تن زن از یاران سوشیانت شمرده شده كه 17، فقره 30در بندهش فصل  - 

 زامیاد یشت دیده شود. 89(، توضیح فقره  349،ص  2اسامي برخي از آنان درباال تذكر رفت )یشتها، ج 
3
 121بروایت دادستان دینیك، مدت رستاخیز پنجاه و هفت سال طول خواهد كشید )توضیح فقره  - 

 یشتها(. 2فروردین یشت، ج 
4
 فروردین یشت ( . 142 - 128)توضیح فقرات  108 - 101، ص 2یشت ها، ج  -  
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شود.
1
 

 ،بندهش كنه از رسنتاخیز و برخاسنتن مردگنان سنخن رفتنه 30در فصل 

توضیح شده كه همانطوري كه مشیا و مشیانه )آدم و حنوا( پنس از فنرود آمندن 

نخست از ننان و پنس از آن از گیاههنا و پنس از آن از شنیر و پنس از  به زمین

آن از گوشت تغذیه نمودند و همانطوري كه مردگان پس از فرا رسنیدن منرگ 

، نخست از گوشت و پس از آن از شیر و پس از آن از نان امساك مني كننند و 

 تا برسنیدن دم آخنر و جنان سنپردن بنا آب میسنازند، همنین طنور هنم در هنزاره

هوشیدر ماه نخست میل و پنس از آن از خنوردن گوشنت خنود داري كننند و بنا 

پس از آن از شیر  نیز امساك كنند و از آب تغذیه یابند،  ،گیاهها و شیر بسازند

بنناالخره چنننان شننود كننه ده سننال پننیش از ظهننور سوشننیانت مردمننان را بننه غننذا 

حاجت نیفتد و كسي از گرسنگي نمیرد.
2
 

از پادشنناهان  ت، كننه چننون در گذشننته دیننن مزدیسنننادر پایننان میتننوان گفنن

شتاسب ( كه سلسله وي از سیستان برخاست ، روننق گرفنت ، در گكیاني )كي 

آینده نیز رونق مزدیسنا را از رهانندگاني دانسته انند كنه از كننار آبهناي همنین 

 خاك ظهور خواهند كرد.

دمنردان میتوان گفنت سنرزمین هناي آرینائي ، یكبنار از پرتنو یكني از را

كننه  بننودصننفاري  عیننار ایننن سننرزمین نجننات یافننت ، ایننن راد مننرد یعقننوب لیننث

اسننارت بننه كلنني از چنننگ   سننال ( 240توانسننت ایننران و خراسننان را پننس از )

 ستم خلفاي بغداد رهایي بخشد.

 

 هامون سواران یا هامون پوزك :

هامون سواران كه امروز بنام هامون پوزك بیشتر شهرت دارد در 

ل شرقي زرنج واقع گردیده و ساحه وسیعي از منطقه شوال ها، گوشه شما

طول تقریباً بچهل گاو، و دشت امیران در جنوب تا تخت رستم در شمال 

 .كیلومتر را احتوا كرده است 35هشتاد كیلومتر و بعرض متفاوت در حدود 

 ظاهراً بقایاي این نام از همان وقتي در میان مردم این سرزمین زنده مانده كه

هنگام لشكر كشي اسكندر مقدوني به سیستان دسته ئي از چابك سواران طایفه 

                                                 
1
 فروردین یشت ( . 142 - 128)توضیح فقرات  108 - 101، ص 2یشت ها، ج  -  
2
 . 103، ص 2یشت ها، ج  - 
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الي بود و باش داشتند جلو سپاه اسكندر را و)آریا سپ ها( كه در همین ح

گرفتند و تا آنجا كه در خون خود غوطه خوردند از خاك شان دفاع كردند. 

تي در برابر اسكندر با از بین بردن این دسته سرباز وطنپرست دیگر مقاوم

و اما هامون پوزك از  .یك راست بر كرسي سیستان دست یافت و خود ندید

این جهت گویند كه آبهاي این هامون از طرف شرق توسط یك راس مرتفع 

بر آمده و بسمت شمال  «پوست گاو»خاكي كه از جنوب از زمین هاي هموار

مي شود و چون  كیلومتر امتداد دارد گرفته 30بطول تخمین  «تخت رستم »تا 

مي  هبیني ( جلو ،خاكي در نظر مردم بومي سیستان به صورت )پوزتیغه این 

لذا این هامون امروز اكثراً باسم همین تیغه خاكي باضافه عالمه اسم ، كند

یاد مي شود. این هامون اصوالً محل ریزش  «پوزك »تصغیر )ك ( بشكل 

ي به آن میریزند ولي آبهاي خاشرود و رود خوسپاس است كه از جانب شرق

رودخانه هیرمند نیز از سمت جنوب یكجا با شیله هاي دیگریكه از دشت هاي 

آبهاي اضافي سیالب هاي بهاري را به آن خالي مي  ،مارگو منبع مي گیرند

كنند و گویا طي نیم قرن اخیر وسعت این هامون نسبت به گذشته خیلي زیاد 

و پشته هاي خاكي بچشم مي خورد زیرا در محوطه نیزار تپه ها  ،شده است

 .كه معلوم است قبالً محل سكونت مردم بوده است

ساحه این هامون مملو از ني و لوخ هاي است كه جاي تعلیف مواشي 

عمق هامون بدقت معلوم  .رد و نواح آن معروف به گاو دار مي باشدگمردم 

اییكه جریان در ساله .نیست ولي عمیقترین نقاط آن از ده متر تجاوز نمي كند

رود هیرمند و سایر رودخانه ها مصادف با سیالبهاي فوق العاده و بزرگ 

باشد ساحه این هامون وسیع تر شده و با سایر دریاچه هاي سیستان مثل ، 

هامون سابوري واقع در جنوب غرب الش و جوین و هامون هیرمند واقع در 

 دزره مي پیوندد.شمال غرب زابل اتصال مي یابد و از راه سرشیله به گو

 

هامون سابوري
1
: 

این هامون چنانكه از روي نقشه بر مي آید در گوشه شمال غرب 

نیمروز در بین قسمتي از خاك ما و ایران واقع شده و نسبت به هامون پوزك 

                                                 
1
در میان مردم سیستان راجع به این هامون افسانه ئي جالب برسر زبانهاست كه در آخر این فصل  - 

 مختصراً بیان مي شود.
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ود و رود هاروت به این رعالوه بر رودهاي كوچك آبهاي فراه  .بزرگتر است

ابوري و هامون سواران )پوزك ( محوطه بین هامون س .هامون مي ریزند

در مواقع زیادت آب این . معروف به نیزار است و ني انبوهي در آن مي روید

دو هامون بهم متصل و نیزار تماماً زیر آب مي شود ولي این عمل كمتر اتفاق 

مي افتد و منحصر است به سالهاي سیالبي فوق العاده كه به طوفان نوح 

ً فقط یك ثلث جلگه هامون غرق در آب  ت دارد. در اوقات عاديهشبا غالبا

 است و گاه گاهي مي شود مسیل تمام رودخانه ها را خشك و بي آب دید.

چون وضعیت منطقه سیستان بستگي  :بارتولد مي نویسد كه پروفیسور

لهذا جلگه سیستان همواره دچار تغییرات  ،به كثرت و یا قلت مقدار آب دارد

و زماني كم آب شده و گاهي بكلي ناپدید مي  بوده دریاچه ها گاهي پر آب

رودخانه ها مسیر خود را تغییر میدادند و بعضي اوقات به طوریكه در  .شدند

هم اتفاق مي افتد شعبه عمده رودخانه از نهر  مرکزیسایر نقاط آسیاي 

یافت و نهر مزبور در این قبیل موارد بسرعت صورت  مصنوعي جریان مي

گل و الئیكه رودخانه ها با خود نقل مي  .ي گرفتمسیل طبیعي را بخود م

دادند باعث حاصل خیزي فوق العاده زمین مي گردید.
1
  

هامون سابوري كه فعالً شهرسابور شاه را در آبهاي خود غرق ساخته 

عالوه بر آب هاي رودخانه هاي فراه رود، هاروت رود، آبهاي اضافي رود 

رود پریان و رود نیاتك در خود  هیرمند را نیز از طریق شاخه هاي منشعب

جاي مي دهد و هنگامیكه كاسه هامون مذكور پرگردد به دریاچه دیگر 

سیستان واقع در غرب زابل و اطراف كوه خواجه معروف به هامون هیرمند 

هامون سابوری به ندرت کامالً خشک میشود وپهنۀ آن در زمستان مي ریزد.

میل عرض دارد.رودپریان  12 تا 6میل طول و 12تا  10های عادی حدود 

وسایر شعب هلمند از جبهه شرقی وارد این دریاچه میشوند. محل جدائی 

رگ( عریض در کف  هامون سابوری وهامون هلمند، یک برآمدگی )ل و 

دریاچه است که جز در اوقات سیالبی کامالً خشک می باشد. این برآمدگی 

یکند، زیر آب میرود وقتی که هامون سابوری به هامون هلمند سر ریز م

                                                 
1
  121 -120ص  ،بار تولد ، جغرافیاي تاریخي ایران - 
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ووقتی که هامون هلمند از طریق رودشیله بسوی گودزره سرریز کند،هرسه 

 هامون بشکل یک دریاچه بزرگ در می آیند.

 :سابوریافسانه هامون 

سیستانیان افسانه یي راجع به وجه تسمیه هامون سابوري بیاد دارند و 

دو نفر از بزرگ در روزگاران باستان ،  که آنرا اینطور روایت مي كنند

زادگان سیستان یكي بنام )سابورشا ه ( و دیگرش باسم )كمالشاه ( حكم روایي 

 داشتند.

بزرگ منش ، رعیت پرور مدبر و پادشاه  ،هر دوي آن ها اصیل زاده

در جاي كه  ،بودند.فرمان رواي اولي در شمال پایتخت باستاني سیستان

داشت و سردار دومي در امروز بنام هامون سابوري یاد مي شود حكومت 

ون( قتر، در محلیكه همین اكنون در میان مردم آنجا باسم )تراكوزرنج جنوب 

 شهرت دارد فرمانروایي مي كرد.

 «دكمال خانبن»این آخري یعني كمالشاه رودهلمند را در جاي كه باسم 

بند زده بود تا خوبتر از آب رودخانه براي زراعت و  ،معروف است

ایش استفاده كرده باشد. اما مقدار آبیكه بسوي قلمرو سرسبزي كشتزار ه

ورشاه مي رفت چنان مي نمود كه براي مشروب كردن زمین هاي بسا

زراعتي و كشتزارهاي آن سامان كفایت نمي كرد. و از اینجا رعیت سابور 

 شاه گاه و بیگاه این صدا را بگوش شاه خود مي رساندند.

اي بر آوردن یك منظور بزرگ اپور شاه از روي عاقبت اندیشي برش

ه دست دوستي بطرف كمالشاه دراز كرد و دختر كمالشاه را براي پسرش ب

 زني گرفت .

كه وقتي دختري بخانه یکی اینست از عنعنات باستاني سیستانیان 

برده مهمانی پدر دخترش را بخانه خود ،شوهرش رفت طي ماه اول عروسي 

 ي كند.الح سیستانیان او را پاي واز مطو باص

آنگاه تازه عروس طي همین مدت )پاي وازي ( تحفه یي به عنوان 

)دختر بخشي ( از جانب پدر دریافت مي كند و آن هر چه باشد مال خاص 

دختر خانم است و شوهر در طرز استفاده یا مصرف آن حق هیچگونه مداخله 

 را ندارد.
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ستانیان را كمالشاه كه خود زاده و پرورده سیستان بود و عادات كهن سی

ولي سابورشاه كه منتظر چنین  ،نیكو وقع مي گذاشت این رسم را بجاي آورد

فرصتي بود و تنها در همین جا مي شد منظورش  بر آورده گردد، قبالً براي 

ش هدایت داده بود تا هرچه پدرش باو ببخشد قبول نكند مگر آنكه در وسرع

 آورد. بخش آب كشور سابورشاه )یك خشت آب( افزایش بعمل

و هیچ چیز پدر را نپذیرفت  عملی کردسابور شاه را  سخنتازه عروس 

در حقابه   تا آنكه سخن پدر شوهرش را به كرسي نشاند و )یك خشت آب(

كمال شاه هنگامیكه باین امر تن در مي داد رو به  سابورشاه براي دایم افزود.

راي كشور خود دختر من تو كه اینقدر در افزایش آب ب» :دخترش  كرده گفت

دارم میانه دخترم دریغ نگپافشاري داري ، قبول مي كنم. من هیچ چیز را از ی

. بلكه اگر پاي تو نیز در میان نبود من در افزودن آب سابور شاه حرفي 

نداشتم ولي مي ترسم اگر امروز یك خشت آب دیگر بر مقدار آبیكه همین حاال 

مبادا در شهر و كشور سابور  فردا ،است افزوده شود جاریبسوي شهر شما 

 .شاه عوض مردم ماهي ها خانه نشین شود و لوخ ها سر كشي نماید...

یك خشت آب بر  .سخن مدبرانه كمال شاه خیلي زود به حقیقت پیوست

رعیت سابور شاه از انجام این عمل  .حقابه كشور سابور شاه افزوده شد

د ولي حیف كه این خوشنود و خودش از بخیه خوردن این تدبیرش شاد بو

هنوز زن پسر سابور شاه از شهر پدرش بیرون  .خوشي و شادماني دیر نپایید

كمال شاه خبر دادند افزایش آب در حقابه سابور شاه وسیله ه نرفته بود كه ب

دكمال خان شده و شهر سابور شاه نیز در آب هاي هلمند غرق و بنشكست 

 ناپیدا گشته است .

ش هلمند شهر سابورشاه را سرکي پیش آبهاي تأسف چه سود دارد؟ خیل

درست یك خاطره تلخ و جانگاه ناشي از  .و مردمش را نابود كرده بودبرده 

فرو ریختن و سرنگون شدن برجها و كنگره هاي شهر سابور شاه همراه با 

زنان جوان و ناله پیرمردان ناتوان آن سامان در  ۀریه كودكان معصوم و ندبگ

هنوز گفته هاي كمال شاه را یكایك بیاد مردم سیستان مي آب هاي هلمند تا 

دهد و داستان هامون سابوري را هر چه دلخراش تر از گوشي بگوش مي 

 رساند.

 از نشیب و فرار این هامون گذر  ،امروز نیز هر كه با دل عبرت بین
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فرو های كند حكایت عروج و نزول سیستان را در اجر پاره هاي ایوان 

و خانه هاي درهم شكسته و برجهاي نیمه بپا شده ه هاي ویران ریخته و كنگر

 شهر سابور شاه تواند خواند. ۀایستاد

 

 :وافسانۀ آن هامون هیرمند

برای درک ویژگی های هامون، باید توجه داشت که کلمۀ هامون در 

زبان فارسی، به بستر یک دریاچه اطالق میشود ونه خود دریاچه. حتی گاهی 

ً در منظور از هامون ، پهنه یا دلتای بزرگ کامالً خشک می باشد.عالوتا

سیستان، هامون به مجموعه ای از کاسه ها وگستره های آب گفته میشود که 

فقط در سیالب های بزرگ، به یک دیگر می پیوندند. ازاین نظر نام کامل آن 

هامون سیستان یا هامون هلمند است، ولی اغلب بدان فقط هامون میگویند.
1
 

و رود خدنگ  سیستانمند از ریزش آب هاي اضافي رود رن هیهامو

تشكیل یافته و در محل به گودال سنچولي هم معروف است. هامون هیرمند در 

واقع دومین بستر هامون سابوري است كه در جنوب آن با طول بیشتر و 

عرض كمتري موقعیت دارد. كوه خواجه تنها نقطه مرتفع سیستان است كه در 

ورود به آن تنها  در هنگام سیالبی  هامون هیرمند قرار دارد ووسط شرقي 

گویند از طریق « توتین »بوسیله قایق هاي سیگار مانند كه در محل به آن 

 دهلیزهاي باریك و تنگ آبي ممكن است .

کانال هامون هیرمند در هنگام سیالبي از منتها الیه جنوبي خود توسط 

بدینگونه از شمال شرق  .مي پیوندد سرشیله به گودزره در جنوب نیمروز

واصل چخانسور تا جنوب غرب زابل  گزرنج یعني از نیزار واقع میان كن

كیلومتر مربع هزار ده هادر سیستان بصورت یك نیم دایره بزرگ به وسعت  

دریاچه واحدي را تشكیل مي دهد كه بزرگترین جهیل یا دریاچه را بین ایران 

انسان شور تشكیل داده است و منبع فیض براي و افغانستان در جنوب غرب ك

 .و مرغ و ماهي میباشدوحیوان 

 

 افسانۀ هیرمند: 

                                                 
1
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سیستانیان راجع به هیرمند اسطوره یي بخاطر دارند كه نه تنها جالب 

 با هم مي خوانیم :آنراهم هست بازگوئی است بلكه الیق

 گویند : هیرمند دوشیزه یي زیبا ، تناز و دوست داشتني بود.

واستگاران فراوان داشت كه هریك هزاران بار در پایش جان مي دادند ولي خ

باك و بي پروا بود. سرانجام با  هیرمند مغرور سركش و نسبت به همه بي

 همه كبریا و غرورش عاشق شد، عاشق چه كسي ؟ و چگونه آدمي ؟

اهریمن این دشمن دیرینه منش نیك روزي در لباس انسان و در قیافه 

ي وجیه و در خورد پذیرش خود را بچشم هیرمند زد و ناگاه دل از مردي خیل

كف هیرمند زیبا ربود. هیرمند قشنگ كه تا آن لحظه معني و مفهوم عاشق 

شدن را نمي دانست اكنون آنرا با همه سوز و گدازش در تمام ذرات وجودش 

حس مي كرد. حس مي كرد كه جاذبه نامریي و كششي مافوق اراده اش وي 

سوي جوان خوشروي میكشاند كه اخیراً در چشم او جلوه گر شده بود. هر را ب

این عشق جذب و نابود گردد. با ش لحظه دلش هوس مي كرد تا در سوز

س درونش را چون خوره مي خورد. اگذشت هر روز و هر ساعت این احس

 حضورباالخره طاقت هیرمند زیبا طاق شد و با همه تمكین و غرورش در 

را فراهم كند ولي پدر  لتاز او نیاز برد تا زمینه این وص کرد و پدر اعتراف

كه مي دانست عشق هاي عجوالنه و عاقبت نه اندشانه فرجامي ندارد دخترش 

دختر به تصور اینكه پدر خواست او را  .را به متانت و شكیبایي تشویق كرد

 به هیچ گرفته است و بحرف او گوش نداده از پدر رنجیده خاطر شد.

هریمن بدكنش دخترك را فریفت و بر پدر بر آشفته ساخت كه براي ا

دختر ساده دل هیرمند كه در رگ  .وصال دلدار راه آنست كه پدر را بكشد

هاي وجودش جز خون هاي پاك و سپید هندوكش كبیر چیز دیگر دور نمي زد 

و بابا را كشت و نعش او را نیز در شكم سنگ هاي  فتي دلدار را پذیرأر

خود  ۀهندوكوه گور كرد. بعد در میعاد گاه رفت و در انتظار دلداد سیاه

اما هر چه انتظار كشید و هرچه چشم به راه جوان دلخواه منتظر  ،نشست

خطاي خود پي مي ه كسي به سراغش نیامد اینجاست كه هیرمند زیبا ب ،ماند

را بردو میداند كه فریب خورده و جوان دلخواهش شیطاني بیش نبوده كه او 

غرور و سربلندي به حضیض شكست و پشیماني سقوط  ۀاغوا كرده و از قل

 داده است .
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بابایش شتافت و با گریه از  ربنابرین هیرمند بادلي آشفته و خونین برگو

ظلمي كه در حق پدر روا داشته بود معذرت خواست و با خود عهد بست تا 

هیرمند  .ش را سیراب كندبكفاره این گناه آنقدر بگرید كه همه زمین هاي بابای

آنقدر گریست كه از آب چشمش جویچه ها بهم آمدند و تشكیل رودخانه یي 

 بزرگ چون هیرمند دادند. او تا دنیاست همچنان مي گرید تا با اشك دیده

زمین هاي بابایش را شاداب و سیراب كند باشد كه در رستاخیز در  هایش

 گناه و خجل نباشد. غرقپیشگاه داور بزرگ 

این بود اسطوره هیرمند كه مخصوصاً بومیان سیستان یعني آنهایي كه 

در اطراف هامون هیرمند و میان كنگي و تخت شاه و حاشیه گودزره سكني 

دارند. با لهجه محلي و بس شیرین خود آنرا براي كودكان و نوجوانان خویش 

 باز مي گویند.

 

 تعبیریک افسانه از نظریک دانشمند: 

انشمندی چون هانتیگتون، برای اثبات نظریات علمی عجیب است که د

خود،به  افسانه های مردم سیستان نیز توجه کرده وبعد ازروایت یکی ازاین 

افسانه ها،سعی کرده آن را طوری تعبیر وتفسیرنماید که آن افسانه منشاء 

تاریخی دارد و نتیجه  میگیرد که تاریخ و فزیوگرافی در یک مسیر حرکت 

 ینوسید:میکند.وی م

افسانه ها، همانگونه که از نامشان پیدا است قابل اتکا نیستند، اما »  

معموالً رگه هایی از حقیقت در دل هرافسانه ای وجود دارد. سیستان هم 

افسانه های خود را دارد. روستای عباسخان در ساحل راست دریاچه هامون، 

ا می باشد که یکی میل شرق کوه خواجه واقع شده ومأمن صیاده 3یا  2حدود 

از قدیمی ترین وخالص ترین طایفه های پرشیائی)ایرانی( باقی مانده اند. طبق 

افسانه های این طایفه، آنها از زمانه های بسیارقدیم دراینجا سکونت داشته اند 

وباقیماندۀ جمعیت زردشتیان باستانی میباشند. رئیس دهکدۀ صیادان یک کتاب 

ل دست به دست گشته وبه او رسیده است. وی آن قدیمی دارد که نسل اندر نس

را چون یک گنجینه، گرامی میدارد وداستان هایی از آن قرات میکند. ازمیان 

 این داستانها، آنچه که به من بیشتر ارتباط داشت، قطعۀ زیر بود:
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)مدتها وسالیان پیش، تمام سیستان زیر آب بود،دریاچه ای بزرگ، نه 

ها، بلکه محل روستاهای جدید، محل زاهدان وسایر  تنها محل هامون وباتالق

ویرانه های قدیمی همه زیر آب بودند. شاه سلیمان دریاچه را دید ونظر داد که 

اگر بستر آن از زیر آب خارج شود ، محل خوبی برای کشت گندم، هندوانه 

وسایر میوه جات خواهد بود. در آن زمان ها بارندگی بیش از حاال نبود، اما 

خانه هایی که ازچشمه های کوهستانی می آمدند، بسیار پرآب تر بودند. به رود

خاطر خیر مردم ، شاه سلیمان به دیوهای تحت فرمان خود)غوالنی که یک 

چشم در فرق سرداشتند(،دستور داد ، دریاچه را خشک کنند و زمین زیر 

تر از  دریاچه را در اخیتار مردم بگذارند. دیوان شروع به کارکردند وسریع

آنچه که انسان تصور کرده میتواند، زمین ها راکندند وخاک آن را  به توبره 

ها کشیدند وبه دریاچه هامون ریختند وتا ظهر)نیمروز( دریاچه هامون 

نامیدند. وقتی کار « نیمروز»راخشک کردند. به همین خاطر این سرزمین را 

ا را کور کردند تا تمام شد دیوها به چشمه های کوهستانی رفته وآن چشم ه

دیگر آب بیرون نیاید. از آن موقع ببعد همیشه مقداری آب در دریاچه بوده 

ولی مقدار آن خیلی کمتر از سابق میباشد.(
1
 

 

 رابطۀ افسانه با تاریخ وفیزیوگرافی)جغرافیای طبیعی(

به قول هانتینگتون،طرز انطباق تاریخ افسانه ای واساطیر با جغرافیای 

نیازمند توجه جدی میباشد....از آنچه که فوقاً گفته شد، میتوان طبیعی تاریخی 

چنین استنباط کرد که تاریخ دریاچۀ سیستان، آنگونه که درافسانه ها آمده  

وآنطورکه درتاریخ باستانی طایفۀ صیادها نوشته شده، متشکل از دوره های 

 زیرمیباشد:

زراعی را فرا می ( زمانی که آب تمام سطح فعلی دریاچه، باتالق ودشت 1

 گرفته  است.

( زمانی که سطح دریاچه وسواحل آن پس نشست وانسان در اراضی 2

خشک شده سکونت کرد. در همین دوره مقدارآب رودخانه ها کاهش یافت 

وچشمه ها خشکید. به قسمی که در گودترین بستر فعلی دریاچه شهر سابور 

                                                 
1
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است و آنزمان با خشکی شاه بناء شده و روی کوه خواجه که امروزه جزیره 

 در ارتباط دایمی بوده، شهر کاکها )ککها( بناگردید.

( سپس آب به دریاچه  برگشت، اگرچه چشمه ها کماکان خشک باقی 3

ماندند. شهر زاهدان بنا گردید.در زمان اوج رونق شهر زاهدان، دریاچه 

 کرد.بزرگتر از حاال بوده واحتماالً آب خود را از مجرای شیله دریافت می

( در آخرین مرحله،دورۀ جدید ظاهر میشود که چند قرن دوام دارد. 4

در آن دریاچه به اندازۀ فعلی کاهش پیدا کرده وتمام آب خود را از طریق 

 دلتای هلمند دریافت میکند.

تطابق تاریخ افاسانه ای و فیزیوگرافی تاریخی سیستان به حدی زیاد  

ً یک سان به نظرمی آین د. اگر فرض کنیم که این دو یکسان است که تقریبا

هستند وآن را کنار هم قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که با دستۀ سومی از 

حقایق یعنی واقعیات تاریخی هم منطبق هستند. برای اینکار، از زمانی آغاز 

می کنیم که احتماالً آخرین زمانه رودخانه ای بوده واحتماالً دریاچه های 

فوتی رسیده وبه زره سرریز  25ل وبه تراز ساحل سیستان وزره بهم متص

میکرد. به تدریج که زمانه رودخانه ای سپری می شد، چشمه ها می خشکیدند 

وحجم آب رودخانه ها کاهش می یافت وسطح آب دریاچه نیز نزول مینمود. 

همانطور که دریاچه پس روی میکرد، مردم بستر آزاد شده را اشغال 

لین آبیاری ها به تدریج تجربه میشد وصورت میکردند ودراین عهد او

ً مرتفعی  میگرفت. ابتدا بزرگترین قطعه زمین قابل آبیاری در اراضی نسبتا

که رود شیله از آنجا آغاز میشد، پدیدار گردید. در نتیجه بزرگترین کانالها در 

آن جهت کنده شدند. گود زره هم که دیگر از دریاچۀ سیستان جدا شده بود، 

تر آب را دریافت مینمود. در واقع حدس محتمل است که تمام جریان سهم بیش

هلمند به شیله جاری میشد، زیرا ایوان سمت، مینویسد که بنابه روایت محلی، 

در دوران ماقبل التاریخ،هلمند از سدکمالخان یعنی همان جائی که امروز از 

ت آنجا به سمت شمال می پیچد، میگذشت و در جهت جنوب غربی به سم

دریاچه زره می رفت وکیخسرو دراین مسیر با کشتی سفرکرده است. سایکس 

به نقل از اصطخری میگوید که در زمان اصطخری یعنی قرن دهم میالدی، 

رودخانه درهمان مسیر فوق الذکر جریان داشت. نویسندگان کالسیک اولیه، 

مان فقط از وجود یک دریاچه در این منطقه سخن گفته اند. شاید در آن ز
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ً خشک بوده وشهرهای سابوری توسط  دریاچۀ سیستان فعلی تماما

رودهاروت،یا فراه رود، وشهرکاکها)یا قهقه( توسط شیله مشروب می 

گردیدند، واین دو شهر درجایی ساخته شده بودند که امروز بستر دریاچه 

 است.

البته نباید فرض کرد که نبودن آب در دریاچۀ سیستان باعث خشکی 

ده ای گردیده بود، زیرا دراین وضعیت، نه تنها دریاچۀ زره، به قول فوق العا

اصطخری به طول یک صد میل وجود داشت، بلکه سیستان هم در اوج 

در آن ویرانه ها وآثار » شکوفائی خود بود. منطقه ای که به قول کرزن:

 «سکونت انسان در یک سطح محدود از هرجای دیگر جهان بیشتر است

ثر رونق وشکوه خود بوده، قطعاً مقادیر زیاد آب برای آبیاری ،وقتی درحد اک

مزارع خود الزم داشته ومصرف میکرد. برای تأمین چنین حجمی از آب 

وهمینطور برای پرکردن دریاچه بزرگ زره، رودخانه ها البد بزرگتر از 

حاال بودند، حد ومرز این دورۀ شکوه و رونق وپر آبی را نمیتوان به دقت 

قبل از میالد( وزمان  300رد، اما ظاهراً دور اسکندر)تعیین ک

 بعد از میالدی( را نیز شامل می شده است. 900اصطخری)

دوباره تغییری رخداد و دریاچۀ سیستان یک بار دیگربا آب پرشد، اما 

این دفعه تراز آن باالتر از حد فعلی ولی پائین تر از دور پرآبی قبلی بود، 

مانند دفعۀ پیش زیرآب نرفت. از زمان اصطخری  زیرا این بار شهرزاهدان

تا به حال، رودهلمند از سمت جنوب غربی به سمت شمال چرخیده است واین 

چرخش احتماالً به دلیل افزایش اندازۀ دریاچه بود. از نظرمالحظات تاریخی 

ودیرین شناسی)ارکیالوژی( این موضوع محتمل به نظرمیرسد، زیرا زاهدان 

عد از زمان  اصطخری ساخته شده است. برای آبرسانی به به فاصلۀ کمی ب

چنین شهر بزرگی الزم بود قبل از ورود هلمند به گود زره، نهر بزرگی از 

آن منشعب گردد وبه سمت سیستان هدایت شود. برای چند قرن)تا خرابی آن 

بدست تیمور در انتهای قرن چهاردهم  میالدی( زاهدان به رونق خود ادامه 

تمل است که دراین دوران دریاچه هم در طول مدت قابل توجهی ، داد. مح

تراز باالتری داشته، زیرا قادرگردیده خطوط ساحلی مشخصی با سواحل 

عریض وسراشیبی های بلند ایجاد یا باز سازی نماید. در طول آخرین پنج 

قرن، بعد از سقوط زاهدان، یک کاهش تدریجی در اندازۀ دریاچه وترکم 
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واطراف آن رخ داده است. تاریخ سیستان، یک نزول کلی در  جمعیت دور

آبادانی منطقه، از شروع تا به امروز را نشان میدهد. شواهد دیرین شناسی، 

تاریخی وافسانه ای در ممالک مجاورهم، مبین چنین روند نزولی است. چنین 

 برمی اید که در سیستان،تاریخ وجغرافیای طبیعی دست در دست هم داده اند،

زیرا تغییر شرایط پرآبی در زمانه های دور به وضع کم آبی امروز، ظاهراً 

همان تغییر از آخرین زمانه رودخانه ای به دور فعلی میان رودخانه ای می 

باشد.
1
 

 

 گود زره :

ي گودزره آخرین بستر دریاچه هاي سیستان است كه در قسمت سفال

 و طویل بنظر مي خوردهیرمند در جنوب گردن ریك به شكل یك فرو رفتگي 

مساحت آن از شرق به غرب بطول یكصد میل و عرض آن سي میل حساب 

رات نمكي پوشیده شده است زیرا تمام رود ذشده است و سطح آن از شن ها و 

وارد آن بشوند به مجرد خروج از كوهستان  دبایمی كه از بلوچستان  هائي

از این روي آب آن  .هاي آن سامان آبهاي آن تبخیر شده و خشك مي شود

سطح گود زره نسبت  .نسبت به دیگر دریاچه هاي سیستان بیشتر نمكین است

به سطح جلگه هامون وحتي نسبت به سطح رودخانه هیرمند تقریباً یكصد متر 

كیلومتر مكعب  200بقول علماي جیولوجي در حدود  .عمیق تر افتاده است

ح گودزره تخریش و به نقاط مواد رسوبي در اثر جریان بادهاي مداوم از سط

مجاور پراكنده شده است .
2
 

القي است كه در مواقع كم آبي سطح آن قریب تبطور كلي گودزره با

.یك دهم سطح اصلي آن مي شود
3
ارتفاع سطح گودزره در مقایسه با سطح  

 متر است . 450بحر 

امروز بستر گودزره نه تنها بزرگترین منبع نمك بشمار مي رود كه 

توسط كوچي ها بوسیله شتر نقل داده مي شود بلكه بهترین جایگاه  نمك آن

                                                 
1
 572 -567همان اثر، صصدکتر حسن احمدی، - 
2
 . 170ص  ،پوهنتون كابل 1360طبع  ،جغرافیاي طبیعي افغانستان - 
3
 . 486، جغرافیاي سیاسي ایران از مسعود كیهان ص  39ص  ،1ج  ،تاریخ ایران از سایكس - 
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له هاي گاو و گوسفند و شتر و جنگالت انبوه گز وحشي بوده و گپرورش 

 براي پرندگان آبي در مواقع سیالبي جنت شمرده مي شود.

تازمانی که آب هلمند عمدتاً به دلتای جنوبی می رفت، قطعاً گودزره » 

می تری دریافت میداشت وانتهای واقعی تر سیستم هلمند نیز آب بیشتر ودای

بود. بنابرین، باقی ماندۀ واقعی دریای بزرگ ماقبل التاریخ، که دکتر آنندال 

بدان اشاره کرده، همین گودزره می باشد ونه پهنه)دلتا( های تصادفی وجدید 

قرن  7یا  6آب در سیستان شمالی که به صورت فعلی شاید بیش از 

ته باشند.عمرنداش
 1

» 

رد و نواح گودزره متوجه شده اند كه در اثر گن شناسان در باستا

همچنان براثر تحقیقات  .احتكال باد زمین شكل عجیبي بخود گرفته است

رد و نواح گودزره مردم گجغرافیایي معلوم كرده اند كه در ازمنه قدیم در 

یكي بعد دیگري در  زندگي و بود و باش داشته اند و آثار فراوان آبادي ها كه

آنجا ایجاد شده و از میان رفته اند به چشم مي خورد.
2
  

پیش از نصب آخرین وبزرگترین  1894سرهنری مکماهون در سال 

عالمت سرحد بر کوه ملک سیاه، گود زره وگدار شاه را از نزدیک دیده ودر 

گودزره، دریاچۀ بزرگی است مملواز آب صاف وعمیق  بارۀ آن نوشته است:

کیلومتر عرض و در وسط  قشر وسیعی  8کیلومتر طول دارد و 40ه حدود ک

نمک قرار گرفته است. این دریاچه از سرریز سیالب های رودهیرمند تغذیه 

میشود، ولی به دلیل اینکه رود هیرمند برای خود بستر عمیق تری تراشیده و 

یکه که یا به هردلیل دیگر، اکنون آبی به گودزره نمیدهد. آخرین دفعه ا

م بود. آب گود زره 1885گودزره آبی از هیرمند دریافت نموده بود، سال 

بقدری شوراست که حتی مرغابی ها هم از آن دوری میکردند. گدار شاه، 

گنبدشاه در منتهی الیه غربی دریاچه، نزدیک به هم واقع اند، اماکن غیر 

رودشیله یا مسکونی هستند که با خرابه های قدیمی مشخص بوده ودر کنار 

سرشیله، قرار دارند. جند استخر آب نمک اینجا وآنجا در بسر رود شیله 

                                                 
1
 895جغرافیای تاریخی سیستان، ص دکتر حسن احمدی، - 
2
 ببعد. 70ص  1361ه لسنب ،مجله باستان نشناسي - 
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مشاهده گردید. این رودخانه جز در مواقع سیالبی رودخانه هیرمند، در بقیه 

مواقع خشک است.
1
 

مکماهون می افزاید که:  سرچالز مکگریگور همراه با کاپیتان الک 

بی باکانه در دل صحرا به  هق(بعد از یک سفر1284)1877وود، درسال

گود زره رسیدند. کاپیتان الک وود، بیچاره در اثرمشقات این سفر چندروزه 

بعد از بازگشت به هندوستان فوت کرد. سرچارلز مکگریگور، توصیفی 

سرگردانی در »بسیار خوب از جغرافیای منطقه درکتاب خود، بنام 

خوبی روی وی نگذاشته بعمل آورده است. ظاهراً منطقه تاثیر « بلوچستان

چه آبی! واه!خاطرۀ آن تادم » بود. وقتی از آب آن صحبت میکند، میگوید:

مرگ با من خواهد ماند. بعضی چیز ها ست که نمیتوانم فرموش کنم. یکی 

پودرمخصوصی است که وقتی بچه بودم عمۀ من  در پورتوبلو به من میداد. 

کسی بخواهد این آب را مطمئن هستم که دیگری همین آب زره است. اگر 

بشناسد، بدون اینکه زحمت رفتن به گدار شاه را به خود بدهد، من فکر میکنم 

که نسخه ای برای ساختن آن بلد هستم. از منظره ترین آبی که بتوانید پیدا 

کنید،مقداری بردارید، آنقدر نمک به آن اضافه کنید که طعم آن نیز مانند 

س قدری ازگاز چراغ خیابانهای لندن به آن ظاهر آن منزجر کننده گردد، سپ

اضافه کنید، قدری هم گنداب کشتی بدان بیفزائید و به شدت تکانش بدهید، آب 

 مورد نظر برای استفاده آماده است.

 

                                                 
1
 358، ص 1378جغرافیای تاریخی سیستان یا سفربا سفرنامه ها،چاپ  - 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

200 

 
 

طعم آب گود زره به حدی مشمئز کننده است که بعد از نوشیدن  تذکر:

این « نخواهید بود.آن، برای مدت یک تا دو دقیقه حتی قادر به تکلم نیز 

نظرسرچارلزمکگریگور بود، در مورد آب گدار شاه.
 1

  

 گدار شاه:

( ما مدت یک هفته دراین مکان 1894مکماهون می گوید:  )درسال 

فرح بخش ! )گدار شاه( ماندیم وتجربه ای از آب آن اندوختیم. اگرچه این 

که جاهای  تجربه نظرمک گریگوری را تائید میکند، ولی مجبورم اضافه کنم

بی مصرفی مانند گدار شاه، روزی مهد تمدنی توسعه یافته وشکوفا در دوران 

باستان بوده اند. تمام آنهائی که در طول رودخانه هلمند مسافرت کرده اند، به 

یاد می آورند که چه تعداد نامحدودی از خرابه وآثار باستانی در جوار سواحل 

ا در تمام سیستان گسترده اند. حتی در این رودخانه وجود دارد. این خرابه ه

                                                 
1
 360جغرافیای تاریخی سیستان یا سفربا سفرنامه ها، ص  - 
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منهی الیه جنوبی سیستان یعنی گدارشاه نیز ازاین آثار وجود دارند. این خرابه 

ها نشان دهنده وباقی ماندۀ شهرها وتمدن شکوفا در گذشته می باشند. وآثار 

کانالهای باستانی که زمانی از رودهیرمند  منشعب می شدند، مبین وجود 

راعی وتمرکز جمعیت است. اینکه چه کسانی آن شهرها را مناطق مبسوط ز

ساخته واین مناطق را زراعت میکردند، معلوم نیست. تاریخ کهن منطقه 

نامعلوم  ودر تیرگی ابهام پوشیده است. بعضی محققین فرضیه هایی را 

مطرح کرده اند، ولی توسط عده ای دیگر نقض شده است. ما می دانیم که 

از این منطقه عبور میکرد به این شهر ها وتمدن برخورد اسکندرکبیر وقتی 

 نمود.

است که پایتخت ناحیه  )زرنگ(زره، شکل جدید واژۀ باستانی زرنج

زرنجیانا یا درانجیا به شمار می آمد. نام سیستان به خاطراین که زادگاه 

قهرمان معروف واساطیری یعنی رستم بوده در روایات وافسانه های ایرانی 

ست. می دانیم که سلسلۀ کیانی که مدتها برسیستان ودرۀ هلمند معروف ا

میالدی 18حکومت میکردند، باالخره توسط نادرشاه افشار در اوایل قرن 
1
 

از قدرت ساقط گردید. اینکه خرابه های قدیمی فوق الذکر مربوط دوران 

 اسکندر کبیر یا زمان رستم بوده ویا به دوران جدیدتر حکومت کیانیان متعلق

است، معلوم نمی باشد. حل این معما را باید به باستان شناسان محول کرد. 

امید است که بررسی های باستان شناسی جواب این مسئله را در آینده نزدیک 

پیدا کند وتاریخ مبهم این سرزمین را روشن سازد.
 2

  

مکماهون عالوه میکند:ما از ترک گدارشاه ابداً متأسف نشدیم، زیرا 

جا طاقت فرسا بود. بعد ازترک آنجا به سمت غرب رفته و باالخره گرمای آن

اپریل به پای کوه ملک سیاه رسیدیم. روز مذکور، روز شاخصی در  16در 

سفرما بود که باید در یاد داشت های تاریخچه روزهای سفر آن را با حروف 

ان افغانست -قرمز می نوشتیم، زیرا کوه ملک سیاه آخرین نقطه مرز بلوچستان

متری  1675بود وآخرین میلۀ مرزی را بر فراز قلۀ این کوه در ارتفاع 

نصب کردیم. وبدین ترتیب علالمت گذاری مرز و ماموریت هیئت مرزی به 

                                                 
1
توسط  1746نیرومند خاندان کیانی در  آخرین فردفتحعلی خان ،درست است، زیرا قیام  18نیمۀ قرن  - 

 گردید. سرکوب وخودش نابودافشار  نادر
2
 360دکتر حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان ، ص - 
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اتمام  رسید. ازاین نقطه به طرف شمال، مرز بین ایران وافغانستان کشیده 

ملک سیاه  شده که توسط سرفردریک گولدسمید تعیین گردیده است. از قلۀ کوه

به طرف جنوب نیز، سرحد بین ایران وبلوچستان واقع است که توسط کلنل 

هولدیچ تعیین وعالمت گذاری شده است. بنابرین سنگ عالمت حجیمی به 

مترکه ما برفراز قلۀ کوه ملک سیاه ساختیم، در واقع نقطۀ تالقی سه  6ارتفاع

ان می باشند.امپراتوری است که به ترتیب بریتانیا،ایران وافغانست
 1

   

چندین بار سیستان را از  19سرپرسي سایكس كه در اواخر قرن 

مي زیرعنوان سرشیله وگودزره  ،جنوب تا شمال بدقت گردش كرده

بدین  ،سیستان در حال حاضر تا چندین ماه سال به آب محاط است»نویسد:

ن معني كه رود هیرمند از مشرق و هامون از شمال و مغرب آنجا را در میا

قسمت از سیستان كه فعالً قابل سكونت است  ندر جنوب شرقي آ .گرفته است

متر وسعت دارد به هامون  350شیله كه سرگودزره واقع شده و بوسیله رود 

در بعضي نقاط ارتفاع طرفین سر شیله به  .هیرمند اتصال پیدا مي كند

میل 30میل طول و  100عظیم )گودزره (  باین سنگا .ت مي رسدوف50

( قسمتي از آن صورت باطالق  1898عرض دارد كه در حال حاضر )سال 

 آن زیر گل و اليقسمت اعظم را به خود گرفته است و در ایام بهار

«مستوراست.
2
 

سایکس می افزاید: " کلمۀ گودزره، ظاهراً از نام زرنگای باستانی 

ن گرفته شده که به سیستان)بخش غربی( اطالق میگردید، درحالی که سکستا

والیتی در شرق آن بود. احتماالً تمام آبهای رودهلمند در گذشتۀ دور به 

زره)گودزره( تخلیه میشده است. بدون قبول این نظریه، توجیه عرض بزرگ 

فوتی ووسعت وظرفیت فوق  40بستر رود شیله، دیواره های کناری مرتفع تا 

گودال « هشیل»العاده زره)گودزره( مشکل است. در زمان عبور ما از رود 

های متعدد وپر از آب سبز، در بستر آن وجود داشت. اما زمانی که رود شیله 

با یک دهانۀ عظیم به هامون متصل میشود،بصورت یک رودخانه تمام عیار 

آب  در می آید. کاپیتان جنینگ، توصیف میکند که شاهد جریان همزمان آب 

                                                 
1
 361دکتر حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان ، ص - 
2
مقایسه شود با . 33-31فصل  ،1336وري نن یترجمه حس ،ده هزار میل در ایران، پرسي سایكس  - 
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سه ای پست وکم هلمند وشیله در دو جهت مخالف هم بوده و تپه های ما

« شالق»ارتفاع، حائل میان این دو رودخانه بوده است. شیله را به غلط 

مینامند که کلمۀ عربی است وبه معنای جریان تودۀ آب میباشد.
1
" 

رود هیرمند بدریاچه زره مي » اصطخري مي گوید: سایکس از قول 

ریزد طولش سي فرسنگ )معادل یكصد میل ( و عرضش یك منزل )معادل 

.میل ( است اشاره به همین گودزره مي داند سي
2
 

طولش سي  .بحیره زره به حدود سیستان است »حمدهللا مستوفي گوید: 

.فرسنگ و عرضش شش فرسنگ 
3
به گفته فردوسي كیخسرو پس از شش  

 ماه از آب زره گذشت و از پي افراسیاب به گنگ دژ شتافت :

         به ششماه كشتي برفتي بر آب

هر كسي جاي خواب كزو ساختي
4
 

 

 مساحت دریاچۀ هامون وسالهای سیالب نوح:

، 1905-1903جی.پی. تیت،یکی از همراهان مکماهون طی سال های

مطالعات وتحقیقات جامعی در مورد رودخانه هیرمند وهامون سیستان انجام 

داده وبعد ازمعرفی رودهلمند در مورد هامون سیستان میگوید: نمیتوان از 

ه صحبت کرد که مثالً چند صد یا چندهزار میل مربع میباشد. مساحت دریاچ

تنها چیزی که میتوان گفت آنست که در فالن وبهمان زمان معین،مساحت 

دریاچه چقدر بوده است. پیشروی وعقب نشینی ساالنۀ آب های دریاچۀ 

هامون، اگرچه سال به سال  تغییر میکند، اما بهرحال باعث گردیده که بخش 

ریاچه تفکیک ومجزا شده و در فصول معینی کشت گردند. به هایی از د

عالوه نیزارهایی که حاشیۀ دریاچه را گرفته اند، عمالً مراتع اصلی سیستان 

 را تشکیل میدهند. 

هزار  70م،که اکثر جریان سیالبی رودخانه برابر 1903در سال  

مربع  میل 2000متر مکعب در ثانیه( بود، حدود 2000فوت مکعب درثانیه )

                                                 
1
 ،گزارش پرسی سایکس 7بحث م، 457حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان، ص- 
2
 .33 -31فصل  ،پرسي سایكس ، ده هزار میل در ایران - 
3
 . 241ص  ،نزهت القلوب ،حمداله مستوفي- 
4
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،که حد اکثر سیالب اندکی 1904از اراضی ، زیر آب دریاچه رفت. در سال 

میل مربع  1200بیش از نصف سیالب سال قبل بود، مساحت دریاچه نیز از 

 تجاوز ننمود.

روی یکی از دندانه های کوه قوچ)نزدیک الش وجوین(،یعنی تپه 

یتوان داغ آب منفردی که در ساحل شمالی هامون سابوری قد برافراشته، م

سیالب های چند فصل گذشته را که باقی مانده اند، مالحظه نمود. باالترین 

فوت از سطح آب دریاچه، مرتفع تراست. زمانی که این داغ  5داغ آب، حدود 

هزارفوت مکعب در  20اب ایجاد شده،میزان سیالبی هلمند، نباید کمتر از 

ً دو  1903برابر سطح آن درسال  ثانیه بوده باشد. سطح دریاچه نیز تقریبا

میالدی میتوانست چنین  1885بوده است. از میان سالهای اخیر،فقط سال 

دریاچه گسترده ای ایجاد نماید. یعنی آخرین سال "نوح" که رخ داده است. 

زیرا به دلیل حرارت ورطوبت باال، رویۀ سنگ ها به مرور پوسته شده 

 قدیمی را حفظ نماید.نمیتواند عالیم داغ اب دریاچه در دوران 

در واقع درسالهای سیالبی فوق العاده ونیز خشک سالی های استثنائی 

شواهد بسیار اندکی بجا مانده است. این نوع سالهای استثنائی، در قالب 

روایات محلی به مدت طوالنی حفظ می شوند، به شرط آنکه وقوع آنها 

ل از نظر زمانی به همزمان با وقوع حوادث مشخص تاریخی بوده ویا حد اق

هم نزدیک باشند. در غیر این صورت، تعیین تاریخ وقوع سالهای استثنائی، 

حتی بطور تقریبی نیز فوق العاده دشوار است. در بعضی مواقع، قرینه 

وشواهد تصادفی دیگری نیز به کمک می آیند. برای مثال، آقای 

شت که تاریخ دانان (از موزۀ بریتانیا، به اینجانب اظهار داA.G.Ellisالیس)

محلی به سیالبی از سیستان اشاره میکنند که فوق العاده شدید و ارتفاع آن به 

مدت چندین ماه فقط با قایق قابل رفت وآمد بود. « شهرستان»حدی باال بود که 

امروز مشاهده میشود که فقط یک محل در سیستان وجود دارد که چنین 

تی می باشد که خرابه های زاهدان موقعیت مجزا و منفردی دارد وآنهم فال

روی آن قرار گرفته است. بنابرین زاهدان در زمان وقوع سیالب مذکور، 

پایتخت وکرسی نشین سیستان بوده است. آن سیالب یا در اواخر قرن دهم 

 میالدی ویا اوایل قرن یازدهم میالدی رخ داده است.



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

205 

اده باشد، رخ د« 1885سال نوح »دیگری که قبل از « سال نوح»از 

که مدتهای طوالنی قبل « سال نوحی»هیچ اطالعی در دست نیست، مگر

مزبور را نمیتوان به دقت « سال نوح»ازتاریخ مذکور بوده است. البته تاریخ

 بوده است. 1722تا  1692تعیین نمود، جز آنکه بگوئیم بین 

 بنابرنوشته های کاپیتان کونولی،حدود یکصد سال یا بیشتر بعد از وقوع

م، یک سیالب بسیار مدهش هلمند 1830سیالب مذکور، یعنی در سال 

 1866سرازیرگردید ومجرای جدیدی در دلتا برای رودخانه ایجاد شد. سال 

میالدی سال دیگری بود که سیالب بزرگی داشت وبه دنبال آن آخرین سال  

 م فرا  رسید.  1885سیالب بزرگ یعنی 

حتی کمتر از سیالب ها می در مورد خشک سالی ها، اطالعات ما 

 1866سال قبل ازسیالب بزرگ سال  20باشد. یک خشک سالی شدید حدود 

رخ داده ، که طی آن ظاهراً هلمند به مدت دو هفته در قسمت دلتا خشکید. در 

، رودخانه به مدت سه هفته خشک شد. در مورد خشک سالی 1872سال 

ده است.)یعنی سال قبل از ، نیز قبالً توضیحات الزم ذکر ش1902شدید سال 

ورود میسیون انگلیسی به سیستان(. سال اخیر الذکر، هلمند به مدت بیش از 

 دوماه در قسمت سفالی آن خشک بود.

، ما نتوانستیم بدواً موقعیت مساعدی را که 1903متاسفانه در سال 

دریاچه خالی ایجاد نموده بود، درک کنیم. این موقعیت مساعد، امکان بررسی 

طالعه گودی دریاچه خالی از آب، بود. به هرحال، نحوۀ جریان آب داخل وم

بازوی اصلی دریاچه را مشاهده کردیم. تا انتهای هفتۀ اول ماه می،آب تا 

میل در هشت روز  6جلوی کوه خواجه رسیده بود وجبهه آب سرعتی حدود 

پیشروی میکرد. شش هفته بعد، لبۀ آب دریک جبهه عریض، خود را به 

ب هامون وخلیجی رسانید که چاه محمدرضاخان در آن واقع است. اولین جنو

سرریز آب به شیله در انتهای ماه جون  رخ داد و در اواسط 

تیرماه(، عمق آب در محل تالقی رود شیله وجادۀ تجارتی 25جوالی)

 فوت رسید. 3سیستان، به حدود  -نوشکی

ان گفت که آب بصورت کامالً تقریبی و با محاسبۀ سرانگشتی، میتو

باسرعتی حدود نیم میل در روز در جهت جنوب پیشروی نموده است. درسال 

مذکور، اصوالً هیچ نوع تخلیه ای از رود شیله به گود زره صورت نگرفت، 
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،مقدار زیادی آب از رود شیله به گود زره رفت. به 1885درحالی که درسال 

ه های خود را برای چرا قسمی که چوپانان برای چند روز سال بعد از آن، گل

به مراتع گود زره می بردند وتا وقتی که آب گود زره نسبتاً شیرین باقی مانده 

وشور نشده بود، درمقیاس کوچک حتی داخل آب زراعت نیز نموده ونباتاتی 

را کشت می نمودند. حتی امروز نیز بعد از بارندگی های سنگین، چوپانان 

ر مراتع حاشیۀ رود ک چک می چرانند. گله های خود را به مدت کوتاهی د

رودخانۀ مذکور از عوارض جدا کننده هلمند وگود زره شروع شده وبا شیب 

نستاً زیادی به سمت گود زره ادامه می یابد. البته وقایعی چون آنچه که ذکر 

شد، بسیار لحظه ای بوده ونمی توان آنها را به عنوان عامل یا نشانه ای جهت 

ی جنوب مجرای هلمند تلقی نمود. گود زره ، عمالً کاستن خشکی اراض

میل مربعی آن، پوشیده 1000گودالی وسیع وبایر است که تقریباً نصف سطح 

از قشرنمک براق و درخشان می باشد.
1
 

به هرحال، تا آنجا که مدارک وارقام در سال های اخیر نشان میدهند، 

دود ،در بخش ایران مساحتی درحدریاچه هاي سیستانمساحت 

هکتار، و گودزره ساحه ای حدود 66478هکتار،و دربخش افغانی62059

هکتار زمین را احتوا کرده است، مجموع زمین های سیل گیر و 248914

هکتار زمین میگردد. 324485نیزارها در هردو بخش سیستان بالغ بر
2
 

 

 هامون سیستان،جای تعلیف احشام 

یاح سوئدی از سیستان جی. پی،تیت،که دوسال پیشتز از سون هدین، س

بازدید کرده بود،در مورد نیزار و باشندگان حواشی هامون نکات جالبی بیان 

کرده میگوید: نیزار، یعنی جای که در آن نی ها رشد و نمومیکنند. نی ها 

غذای بسیار مناسب گله های گاو  واسپ وخر میباشد. اغلب گله های گاو را 

د که مشغول چرا هستند، درحالی که تا میتوان در این نیزار ها مشاهده نمو

کمر درآب فرورفته اند واین صحنه مشابهت تمام به چرای گله های گاو در 

سند دارد. وقتی دریاچه ها پر باشد،چوپانان از گله ها مواظبت میکنند. 

چوپانان وخدمۀ گله ها، برای محافظت خود وگله های شان،به یک سان عمل 

                                                 
1
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کلبۀ مرتفع از بوریا می سازند و آنرا با شاخچه  میکنند. بدین ترتیب که یک

های گز محکم کرده ودر راستای عمود به جهت وزش باد روی تپه بلندتر از 

آب قرار میدهند. زنان ومردان برای فرار از باد وسرما واب، در آن کلبه 

جمع میشوند. دراین حالت، بهترین چیزی که میتوان به آنها داد،یک قوطی 

یک یا دو توتن که قایق های سیگار شکل و باریک ساخته از کبریت است. 

نی هستند، معموالً در اختیارگروهی است تا در دریاچه تردد ورفت و آمد 

کنند. این قایق ها را می توان وسیلۀ ارتباطی با خشکی دانست.
1
 

تیت می افزاید: نیزارها طبق روش خاصی به بخش های مختلف تقسیم 

به روستا وآبادی معینی است که به نحوی به آن  میشود. هربخش  متعلق

مربوط میگردد. این بخش ها از نظر تولید، همانقدر ارزش دارند که اراضی 

زراعتی دارا می باشند. زیرا گاوداران، برای چرای گله های خود در هر 

بخش از نیزار، به صاحبان آن مالیات می پردازند، وبخشی از اراضی جوامع 

( توسط گاوهایی که گله دار ها در اختیار میکذارند، شخم زده زراعی)پاگاوها

 میشود.

، براثر خشکسالی  مردم وحیوانات هردو دچار قحطی  1903درسال 

ومرگ ومیرشدند. براثر قحطی علوفه، بیماری ومرض مرگ آوری بین 

در صد گاوهای  75دامهای منطقه شیوع یافته بود و گفته میشد که حدود 

ین برده است.باقیماندۀ آن ها نیز به حدی ضعیف والغر شده ناحیه را از ب

ً بدرد انجام هیچکاری نمیخوردند.گاوسیستانی ، شهرت به  بودند که تقریبا

سزائی در ایاالت مجاور دارد و به ویژه از نظر سخت جانی وشیردهی 

معروف میباشد. قبل از وضع مقررات وعوارض گمرکی، تعداد کثیری از 

ی به مناطق اطراف، حتی مناطق دور دستی چون سرخس، گاوهای سیستان

مشهد وهرات صادر میشد. قندهار نیز بازار خوبی به حساب می آمد. گله 

داران هرمحل، گاوهای صادراتی خود را از پیش انتخاب و پرورش داده و 

چندین گله را با هم ترکیب وبه صورت دسته بزرگی به مناطق فروش حرکت 

رأس گاو بود که در معیت گروهی  500تا  400گاهی از میدادند. هر دسته 

از چوپانان یا محافظین مسلح به تفنگ وشمشیر وسپر سفر طوالنی خود را 
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آغاز میکردند. این افراد معموالً جوانان پرطاقت، قوی وماجراجوئی بودند که  

به خوبی درمقابل خطرات چنین مسافرت هایی مقاومت میکردند. آنها ازحملۀ 

 ن ورهزنان هیچ بیمی نداشتند.دزدا

گاودار ها به زبان مخصوصی  تکلم میکنند که در سایر قسمت ها 

مفهوم نیست واز زبان های قدیمی سیستان میباشد. اگرچه امروزه، هروقت 

دریاچه خشک بشود، بخش هایی از آن را می کارند، ولی به نظر می رسد 

سکونت و زراعت بوده  که در گذشته، قسمت هایی از دریاچۀ امروزی محل

است. این امر به ویژه در مورد هامون سابوری صحت دارد که به نام شهری 

که حالیه در داخل آن فروافتاده، نامگذاری شده است. برای قرنهای متمادی، 

قسمت شمال غربی دریاچه، خشک بوده وجزو اراضی دشت سیستان 

، بقایای محسوب می شده است. افرادی که در زمان خشکی دریاچه

شهرمذکور را مشاهده کرده اند، میگویند که آثار دیوارهای آجری، خیابانها 

وخطوط بین ابنیه وساختمانها، هنوز قابل ردیابی است. اطالعاتی که اینجانب 

بدست آوردم، نشان میدهد که آثار مذکور از هرنظر مشابه خرابه های باقی 

مانده در ناحیۀ سار وتار است
1
. 

اطراف دریاچه هاي سیستان پوشیده از لوخ و ني هاي  باید گفت كه

هر سال زمستان براي آنكه دو  .است كه جاي تعلیف احشام و مواشي است

باره این نیزار ها سبز گردد ساكنین كنار دریاچه ها كه گاو دار هستند ني ها 

 عو لوخ هاي خشك شده سال قبل را آتش مي زنند و منظره چنان جالب و بدی

ي آورند كه در تصور نمي گنجد، منظره دل انگیز و تكان دهنده از بمیان م

دریایي باتش كشانده شده و این تابلوي شگفت انگیز و جاودانه از سیستان 

این لوخ هاوني ها در مواقع بهار كه  .است جاي كه دریا در آن آتش مي گیرد

اً ساقه هاي شان نرم است غذاي خوب حیوانات را تشكیل مي دهد. مخصوص

براي تهیه و پرورش مواشي گاو و گوسفند و اسب در صورت داشتن دستگاه 

گاوهاي سیستان از  .هاي حفظ الصحه حیواني جاي نهایت مساعد و مفید است

ولي ،در ایران و افغانستان شهرتي بسزا دارد خودلحاظ جسامت  و مقدار شیر

                                                 
1
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هاي مردم به فعالً در اثر عدم مراكز بهداشت حیواني در اینجا اكثر گاو 

ک»اثر میکروبی بنام مرض كرم جگر ر   .مبتال و تلف مي گردند «م 

مردم سیستان عقیده دارند كه حیوانات شان هنگام چریدن و گشتن میان آب 

و آن طوري است كه حیوان بیچاره  این مرض مي شوده این دریاچه مبتال ب

یگر و از یك دهن علف نازك از یك ني به ني دچریدن وخوردن وقتي براي 

كرم  ،آب هاي هامون را زیر پاي مي كند و پیش مي روددیگرلوخي به لوخي 

( مي گویند از درون اول ودومك ( به فتح )ر  كه اهالي آنجا آنرا )م   یمخصوص

تا وقتیكه حیوان در میان آب ها گشت و گذار  .آبها پاي حیوان را مي گزد

ولي  حس نمیشود ،او  ذره بیني در جسممیکروب جانگاه این  خارشدارد، 

ه همینكه از آب بدر آمد همان قسمت از وجودش كه در آب هامون تر شده ب

این خارش ابتداء خوش آیند، بعد سوزنده و پسانها هر قدر  .خارش مي آید

 .بیشتر بخورد به همان اندازه درد آور و جانگاه مي گرددوخارش مالش 

مي آید تا باز كه دوباره براي حیوان بخت برگشته از هنگامیكه از آب بیرون 

چریدن به آب داخل مي شود كاري بجز لیسیدن پایهایش ندارد و براي اینكه 

یش زبان هااندكي از دردش كاسته باشد باشدت و سرعت هر چه تمامتر به پا

نمیكند بلكه بر  مي كشد ولي بر عكس این مالش و خارش درد حیوان را دوا

اینجاست كه اشتهاي چریدن  .تر مي افزایداثرات بد میكروب بیشتر از پیش

آهسته آهسته  دل مي كشده كه بدردی دیگر از حیوان سلب مي شود و با 

جگرش از حد معمول بزرگتر و سخت تر شده كرم مي زند تا آنجا كه به خاك 

 میرد. مي افتد و مي

هر علل دیگري كه مي خواهد در مرگ و میر مواشي سیستان با 

را  "مرک"هیم باشد باشد ولي منكه خود مزه نیش مكروبك ( سر  مكروب )م  

شدید( تكلیف آور است در از  کشیدنبراي یكبار چشیده ام و آن مثل یك )پد

 میان بردن هر گونه حیوان قوي هیكل آن را كافي مي دانم .

كه در اثر نداشتن علف  صرف نظر از احصائیه آن عده حیواناتي

و شیوع دیگر امراض تباه كن  چرهاي منظم و رهایش گاه هاي صحي

در  «كر  م  »تنها همین یك مكروب  ،حیواني در طول سال از میان مي روند

یك قسمت از هامون سیستان در آب هاي ساحلي هامون پوزك و نیزاز میان 
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گنك و اصل چخانسور در نیمروز سالیانه ده ها هزار گاو و گوسفند و دیگر 

 مواشي مردم را تلف مي كند.

وحشی نجاست كه نیش این مكروب چرا در وجود خوك هاي تعجب ای

ها ه كه سراسر هامون را تصاحب كرده اند و تعداد آنها را باالتر از د)گراز( 

بنابر گفته مردم سیستان بهترین غذا و بهترین  .هزار تخمین مي كنند اثر ندارد

ین بد ،راحتگاه این حیوان ناتراش را ریشه و ساقه لوخ ها تشكیل مي دهد

معني كه ریشه این نبات را ذریعه دندان از شكم زمین بیرون آورده مي خورد 

و از ساقه آن تخت لوخي براي خود ترتیب مي دهد تا در هنگام شب بر آن 

گرازها در موقع آبخیزي این  .گذاري نماید لباال رفته بخوابد و یا روي آن نس

اي مربوط به ، هامون را ترك گفته بصورت دسته جمعي به كشت زاره

دهكده ها و قصبات گرد و نواح جهیل هجوم مي برند و خسارات مالي و 

 جاني زیادي بوجو.د مي آورند.

وحشی درسالهای که دریاچه های میتوان گفت كه تعداد این جانوران 

د كه در اطراف هامون سكني وشمیباالتر از مردمي هامون پر آب باشد،

ند و نردمي باشد كه در سیستان زندگي مي كگزیده اند و شاید بیشتر از تمام م

از اینجا شاید هم زور مردم آن سامان نكشد تا در میدان مبارزه بر آمده آنها را 

من خود یك شكارچي شجاع بلوچي را مي  .مجبور به عقب نشیني نمایند

( در چخانسور در 1345 -1966/1344-1965شناسم كه طي سالهاي )

تخمین ده كیلومتر مربعي  ۀشیرآباد( در یك ساحاطراف محله خود موسوم به )

 سك هایشه در حدود چهارصد خوك عظیم الجثه را شكار و گوشت آنها را ب

ولي این رقم تلفات به تناسب شمار خوك هاي ساحه مذكور هیچ  بود.ده دا

 است .

 

 توتین رانی وشکار پرندگان،منبع درآمد حاشیه نشینان هامون

و از نیزار میباشد. نیهای وقتی نازک وخشک دریاچه های سیستان، ممل

نشده باشند، مردم محل بخصوص حاشیه نشینان هامون آن را"توت" مینامند. 

درحالی که درنیمروز به آن "لوخ" میگویند. این دوکلمه برای نی های جوان 

در میان مردم هر دو بخش سیستان مفهوم است. از ساقه های همین نی ها،  

یشود که  به آن "توتین" میگویند. این توتن ها یگانه وسیلۀ قایق های ساخته م
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حمل ونقل مردم واموال شان از یک سمت هامون به سمت دیگر آن میباشد. 

صاحبان توتین ها، از طرق توتن رانی با نیروی بازوان خود،ازمحموالت 

 واشخاص مبلغی مزد میگیرند وبا آن امرار حیات میکنند. 

ر از اطراف دریاچه هاي سیستان بواسطه در موسم طغیان آب عبو

باطالقي بودن مشكل است ولي در مواقع خشكسالي از خود دریاچه ها از 

مي گویند مي توان  "توتین"جاده هاي آبي آنهم ذریعه قایق هاي مخصوص 

توتین ها به تیپ و ریخت قایق هاي كوچكي بشكل سیگاراند كه از  .عبور كرد

د معموالً به طول سه متر و ندریاچه ها مي روی دنباتي بنام )توت( كه در خو

این توتین ها عالوه بر  .عرض یك متر وطاقت یك تن بار ساخته مي شود

حمل و نقل محموالت و مسافرین وسایل خوبي براي تفریح و گردش در آب 

هاي ساحل نیزار و شكار ماهي و مرغ آبي نیز محسوب مي گردد. راننده 

ن قرار گرفته و با چوب بلندي كه هر لحظه در آب تا توتین معموالً در آخر آ

سرعت توتین مستقیماً  .را به جلو مي راند"توتین" سطح زمین فرو مي رود 

 متناسب به فشاریست كه از جانب راننده هر لحظه بر آخر آن وارد مي شود.

 
 نمونه یی از توتین یا قایق های ساخته از نی در دریاچه هامون

 

راي یك سال و بلكه براي مدت بیشتري بخوبي مي شود از هر توتین ب

یده شد مالك آن دیگري را یا خود مي سازد و یا در سكار گرفت و وقتي پو

 بدست مي آورد. دالر( 50تا40قیمت معادل )بدل 
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در مورد قایقرانی مردم حواشی  1939کانولی ،سیاح انگلیسی در

ر به دور کوه رستم صورت هامون مینویسد: قایقرانی در دریاچۀ هامون بیشت

میگیرد. مردم از باالی این کوه نسبتاً مرتفع ومسطح میتوانند بدون هیچگونه 

محدودیتی از همه سطوح هموار هامون  تا افق های دور دست را مشاهده 

کنند. راه رسیدن به کوه مذکور درتابستان تنها یک نهر عریض به عرض دو 

ه دارای آب شور،پراز گل ولوش یا سه فوت وعمق متوسط سه فوت است ک

سیاه است. افراد، اسپها و گاوها در داخل گل و لجن طی طریق میکنند ولی 

به کوه « توتین»آدمهای دارای موقعیت برتر، تسط کرجی های پاروئی به نام 

خواجه رفت وآمد میکنند. این نوع قایق ها به نظرمن مخصوص سیستان 

نی بوریا یا نی قابل انعطاف به هم می  است. چهار یا پنج بستۀ نی را توسط

بندند وگوشه های آنها را برش میدهند تا به شکل مستطیل دراز درآید. انتهای 

باالئی نی ها را در نقطه ای به عنوان دماغه قایق بهم بسته میکنند. مسافر در 

وسط می نشیند و یک قایق ران از آخر آن را به جلو رانده و دیگری از 

فصل پرآبی، توتین ها را معموالً بزرگتر میسازند به قسمی که  سرمیکشد. در

چهارنفر می توانند در وسط آن بنشینند وآنها را با پارو وچوب های بلند می 

رانند. با وجود این توتین ها را به آب های عمیق تر نمی برند، زیرا ممکن 

عمر  است دراثر امواج آب غرق شوند. توتن ها فقط چند روز)یا چندماه(

میکنند، زیرا نی ها تر وسنگین تر میشوند. توتن ها را گروهی خاصی از 

مردان می سازند ومی رانند که صیاد نامیده میشوند. این کلمه حاکی از حرفۀ 

آنها است که صیادی می کنند. 
1
 

 شکارپرندگان آبزی:

از نقطه نظر پرورش شكار گاه هاي ، ماهي ، سگ آبي دریاچۀ هامون،

،  )اردک(سبز گردن ،و، بط )قاز(قنواع پرندگان آبي كه در آنجمله ، خوك و ا

الوان مختلف از همه بزرگتر و دلپذیر تر ه بوستاني بپلیکان، لك لك ، قطان ، 

 است نیز جاي نهایت مساعد و مناسب مي باشد.

كه گاو دار نیز  هاادیعده یي از مردم بومي سیستان معروف به ص

هامون سكني دارند از زمانه هاي خیلي دور تا هستند و در اطراف دریاچه 

                                                 
1
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حال از راه حمل و نقل مسافرین و محموالت آنها توسط توتین و یا از راه 

 .ین هاي شان امرار حیات مي نمایندتشكار ماهي و مرغ آبي ذریعه جال و تو

ظاهراً اینها بعد از طبقه مالك و تجار پر در آمد ترین مردم سیستان را تشكیل 

 .دمي دهن

من مردي را سراغ دادند كه او توانسته بود در یك شب ه ب نیمروزدر

را با انواع و اقسام مختلف آن ذریعه دام و جال شكار  زیآبپرندۀ هزار تا 

ولي عین حقیقت است و  ،این سخن در نظر اول مبالغه آمیز مي نماید .یدانم

ر میان كنگ براي كسیكه حتي یكبار هم از گرد و نواح هامون پوزك و نیزا

ذره كرده باشد حرفي قابل قبول و دور از هر گونه تعجب گواصل چخانسور 

 است .

کونولی مینویسد که : من نتوانستم پرندگان آبی سیستان را ببینم. اما 

داستانها وگزارش های زیادی از کثرت وتنوع آنها در اوقات آبخیزی شنیدم. 

د که آب آنها به تازگی پس رفته جای پاهای آنها در زمین های زیادی دیده میش

بود. در بعضی جاها، جای پای آنها آنقدرزیاد بود که سطح سیاه قلم کاری شده 

را تداعی میکرد. قاز، اردک،مرغابی جره از انواع پرندگان آبی هستند که 

در سیستان آنها را اهلی کرده نگهمیدارند. گونه بسیار مرغوبی از اردک 

 ه سیستان می آورند.اهلی شده را از بمپور ب

یک شکار چی معروف، پسرعمومی محمدرضاخان )سربندی( یکی از 

رؤسای اصلی سیستان، فهرست بلندی از نام وخصوصیات پرندگان مختلفی 

که وی خود گرفته یا شکار کرده بود، بیان داشت. با این همه فهرست وی 

 بیشتر از آنچه علمی وتوصیف کننده باشد حیرت آور بود.

 

 از پرندگان معروف دریاچه هامون : بعضی

(، این پرنده سینۀ سفید وبالهای سیاه وخاکستری Kaftarsailکفترسیل)

دارد ومنقارش زیبا وسفید است. در حاشیۀ کانالها زندگی میکند وخوراکش 

تا ازاین کفتر ها  30یا  20ماهی است. بعد از نوروز تخم میگذارد . وقتی 

ت که  سیل آمده یا بزودی سیل خواهد آمد. این جائی جمع شوند، عالمت آن اس

 پرنده معموالً چندهفته  قبل از نوروز به سیستان می آید.
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کماو یا پلیکان )مرغ سقا(: این پرنده با خود آب حمل میکند و به همین 

نامیده میشود.بدنی سفید وبال های « کمو یا کم او»خاطر در سیستان بنام 

ن ومنقارش بلند است. زیر گلو کیسه ای  بسیار بزرگ وطویل دارد. گرد

بسیار بزرگ دارد  که آن را پر از آب میکند وهنگام پرواز های طوالنی 

ومهاجرت از ذخیرۀ کیسه خود آب میخورد ولذا تمام پرندگان مهاجر ومنجمله 

از قاز ها، سبقت میگیرد. از کیسه های آب این پرنده دایره میسازند که صدای 

 پرطنین دارد.

: از نوع اردک است وپرهای گردنش تا شروع  زگردن یا مرغابیسب

 سینه سبز وبراق میباشد.

پرندۀ بزرگ سفید با گردنی بارک و بلند خیلی زیبا ودیدنی  قو:

است.محل مهاجرت این پرنده را استراخان در شمال ایران سراغ میدهند که 

ه زیبا بیشتر بخاطر از آنجا به سیستان می اید واقامت میگزیند. شکار این پرند

فروش آن برای اشخاص بارسوخ ونگهداشت آن در برکه ها واستخرهای 

 شخصی است، لذا آنرا با تفنگ شکار نمیکنند بلکه بادام شکار میکنند.

نوعی مرغ شاخدار آبی رنگ با پر وخال های سفید  ماهی مروارید:

کار پرندگان است. سفید ماهی نیز نامیده میشود.صیادهای حاشیۀ  عالوه برش

 ماهی های هامون را نیز شکار میکنند.

ظاهراً بیش از دویا سه نوع ماهی در دریاچه های سیستان وجود 

ندارد، زیرا بین گرشک وهرات، از تمام رودخانه های که گذشتیم، صدها 

 ماهی گرفتیم ولی تمامی آنها فقط از دو گونه بودند.ماهی کپور وماهی

« آجوک»هستند. درهامون ماهی کوچکی بنام  که هردو خاردار«.سلیوریس»

هم وجود دارد.
 1

 

سون سیستاني ها و جمشیدي ها هرات از نژاد خالص نبه عقیده رالی

آریائي اند 
2
سیستان خود را سیستاني االصل مي  هایادیو امروز هم طایفه ص 

سیستان پر مرغ است كه ساالنه در  هاادیكاالي عمده و مورد معامله ص .دانند

میالدي جمعیت  19در اوایل قرن  .د یك تن آنرا تهیه و صادر مي كنندحدو

                                                 
1
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.این طایفه در اطراف حدیمي و كوه خواجه به چهار صد خانواده مي رسید
1
 

ایشان باطایفه دیگر بومي سیستان یعني گاودارها موازي هم در حواشي 

 "بزي"یك طایفه دیگر آریائي االصل سیستان طایفه  .هامون بود و باش دارند

و طایفه گاودارهاي سیستان خود را از یك نژاد مي دانند و  هاادیاند كه با ص

این طایفه از تپه طالیي  .داراي زبان و فرهنگ و عنعنه مشترك مي باشند

پل و میل كوركي تا بیابانهاي هموار  هواقع در شمال تخت شاه و تخت

ا به مناسبت پوزك سكني دارند و ظاهراً این طایفه رهامون چخانسور و 

این نام یاد مي كنند ولي برخي این كلمه ه ز بنگهداري و پرورش گله هاي ب  

ي )ب مفتوح ز مشدد( تلفظ مي كنند كه من رابطه آن را با ز   را بصورت ب  

 شغل طایفه مذكور قرین نیافتم .

میالي راجع  1808در سال « دكابل سلطنت بیان »الفنستون در كتاب 

بومیان سیستان كه در  :مفیدي ارائه داشته مي نویسدبه سیستان معلومات 

اطراف دریاچه هاي هامون سكني دارند از حیث نژاد با سایر اهالي سیستان 

پوست تیره  ،بدن نیرومند ،اینان داراي قد بلند .دسته جداگانه تشكیل مي دهند

ایشان عالوه بر .  پیشاني فراخ چهره دراز اند ،رنگ ، چشمان سیاه بزرگ

الفنستون  .صید مرغ و ماهي در دریاچه نیز مي پردازنده گله داري ب شغل

عالوه مي كند كه در میان بومیان سیستان دسته دیگري هم متوطن گردیده اند 

از آنجمله دو قبیله شهركي و سربندي است كه از عراق فارس به اینجا آمده 

امت اختیار یك قبیله بلوچ هم درین اواخر در نواحي شرقي سیستان اق .اند

كرده اند كه شغل شان در ابتدا گله داري بود ولي فعالً اصول زندگاني 

رئیس این طایفه خان  .سیستاني ها را اختیار كرده و جز اهالي گردیده اند

.جهان خان مرد شجاع و دالوري بود
2
 

 

 خاطرات توتن سواری "سون هدین" درهامون:

 به  1906درسال  ( ، سیاح سوئدی است کهSven Hedenسون هدین)

                                                 
1
 . 33 -31فصل  ،395ص  ،2ج  ،سفرنامه سایكس - 
2
اكادمي علوم  1361طبع  ،سومین نصرهللا و  ركکا  سنترجمه پشتو از ح ،دكابل سلطنت بیان ،الفنستون -

و نیز رك : مجله آریانا ، سال اول ، شماره هشتم مقاله  396 -395ص  ،2علوم جمهوري د. ا. ج 

 ترجمه نبي كهزاد.« سال پیش  سیستان صد»
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سیستان سفرکرده است واز ساحل غربی هامون  با توتین حرکت نموده ودر 

شمال شرقی کوه خواجه وارد سیستان شده است. وی شرحی از این سفر 

)ترجمه پرویز رجبی( آورده که « کویر های ایران»دریائی خود را درکتاب  

 . به نوعی مکمل توصیف آنندال از هامون سیستان می باشد

سون هدین ،خاطرات خود از توتن سواری را درسیستان چنین شرح 

ما چهارده توتین دراخیتار داشتیم. بیست مرد اثاث وصندوق های » میدهد:

مرا که نتایج پرارزش سفرم، نقاشی ها، نقشه ها وعکس ها در آن ها بودند، 

توتن  به کنار آب رسانده وبین توتن ها تقسیم نمودند. صندوق های مهمتر در

خود من جای گرفت. هر توتن بوسیلۀ تون ران، به کمک چوب دستی به جلو 

متر پای برهنه در آب رفتیم تا به توتن ها یرسیم. توتن  200رانده میشد.حدود 

متر عرض داشت که پهن 2/1متر طول وحدود 6من از همه بزرگتر وحدود 

توت)نی( ترین جای آن محسوب میشد. توتن ها از دسته های خشک وزرد 

که بصورت نسبتاً محکم به هم بسته  شده بودند، تشکیل میشد وشبیه قایق های 

باریک ونوک تیز مسابقه به نظرمیرسیدند. دو دسته نی که از قسمت جلوی 

هر توتن به طول دو سوم آن به دو طرف بسته شده بود،دیواره های محافظ 

رت واستادی تمام وبه طرفین را تشکیل میدادند. این قایق های مضحک با مها

 «کمک نیروی رانش بازوان توتن ران،به سرعت حرکت میکردند.

در نزدیک ساحل، آب کم عمق،تیره وبی نی است، اما کمی دور تر » 

 12از ساحل نی های پراکنده پیدا میشود وبعد با احتیاط وارد کانالی شدیم که 

برای رفت وآمد  متر عرض در میان انبوهی از نی قرار داشت. این راه آبی

بین ساحل شرقی وغربی خالی از نی نگهداشته میشود. در فصلی که این 

قسمت از دریاچه آب ندارد، نی های این مجرا سوزانده میشود. بعد نی های 

تازه که کانال را تهدید به بسته شدن میکند، با دقت از زمین کنده میشوند. 

ز نی درست شده اند میگذرد. گوئی دراینجا قایق از میان دو ردیف چپر که ا

به خاطر این نی ها از شدت فشار امواج کاسته میشود. بادشدید دیگر احساس 

نمیشود وبعد آدم بالفاصله درمیان توده های بزرگی از پشه قرار می گیرد. 

آب تقریباً  زالل است وبا جریان واضحی به طرف جنوب وجنوب غربی در 

کوجکی که در پای هر نی به چشم  حرکت می باشد.حرکت آب از موج های

میخورد، معلوم میشود.این اب هیرمند است که از شمال می آید وبه سمت 
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جنوب وجنوب غربی یعنی به طرف کوه خواجه جریان پیدا میکند. یک 

ساعت پس از حرکت عمق آب کمی زیادشد، اما در طول تمام مدت سه 

ر بیشتر نشد وطول مت 2ساعت ونیم عبور از روی آب، عمق آب هرگز از 

 «متر عمق داشت نسبتاً کوتاه بود. 5/1جاهایی که آب 

کوه خواجه مثل یک نشانۀ قوی هیکل، در سمت راست ما قرار دارد » 

ونی ها آنقدر نازک اند که به ندرت قادر به پوشاندن تمام کوه می شوند. 

درعین حال ما طبق معمول از هرطرف در محاصرۀ نی ها هستیم. به این 

اطر، آدم گمان میکند که در راه آبی تنگی سفر میکند. دریا باز میشود خ

وموجهای ناشی از باد به عقب توتن می کوبند. آب حسابی به همه جا پاشیده  

میشود.اما لوازم من در خطرنیست. ازاین طرف وآن طرف صدای فریاد 

قشون  قازهای وحشی شنیده میشود. همه چیز وهمه چشم انداز، مرا به یادقره

در لوپ ومرداب هایش می اندازد. حاال دوباره وارد یک کانال زرد رنگ 

میشویم. اب دراینجا پراز الی است وگوئی که مستقیماً از هیرمند گل آلود می 

 «آید.

دریاچه بی نهایت کم عمق است، البته می توان با قاطعیت گفت که در »

م وجود دارد. این دوطرف خطی که ما از آن میگذریم،جاهای عمیق تری ه

دریاچه خیلی بزرگ است وآب به نازکی یک ورق کاغذ دربستر آن، که به 

خاطر رسوب سیالب ها مسطح گردیده، گسترده است، آب دریاچه همه جا 

 شیرین است. 

میتوان گفت که تمام هامون، دهانۀ گسترده ویا دلتای به هم پیوسته ای 

ومطمئنی هستند واگرچه از نظر از هیرمند است. توتن ها، قایق های عملی 

سرعت وقدرت مانور به پای قایق های لوپ نمی رسند، اما در عوض برای 

آب پیمائی تحمل زیاد تری دارند. این توتن ها اگر فقط به قدر کافی محکم 

بسته شوند تحمل راه های آبی بد را هم دارند، چون به خاطر نوع ساختمان 

ً به شان هرگز از آب پرنشده وغرق نمی شوند. حتی وقتی که موجها مستقیما

توتن ها شالق میزنند به همان شکلی روی آب قرار دارند که در آب وهوای 

خوب قرار میگیرند، درحالی که موجهای کوچک هم میتوانند قایق های لوپ 

 «را پرکنند.
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وقتی به ساحل نزدیک شدیم وعمق دریا فقط حدود چهار دیسی متر » 

رانها ازتوتن ها بدرون آب پریدند وتوتن ها را به نقطه ای یا کمتر بود، توتن 

کشیدند که چند متر از ساحل فاصله داشت. از محل اتراق ما در طرف شرق 

وشمال تا شمال غربی یک پهنه اب یک پارچه به چشم میخورد که وسعت 

قابل توجهی داشت وبه یک خلیج شبیه بود. این پهنۀ آبی ، هامون بزرگی 

شمال غربی به جنوب غربی کشیده شده، هیکل سبک آبی کوهی است که از 

در سینۀ آسمان به چشم میخورد. سرزمین مرتفعی که ما از آن عبور کرده 

بودیم ومرز غربی منطقۀ هامون بود، طوری به نظر می آمد که کوهستانهای 

دور آن مستقیماً در آب قرار دارند. البته طبیعی است که این حالت ناشی از 

ی باصره می باشد، زیرا تقریباً در حوزۀ دید، خط افق چنان مستقیم است خطا

که گوئی آن را با خط کش رسم کرده اند. فقط گهگاه کلبه های  ونی ها 

وچهارپایان مشغول به چرا نظم افق را به هم میزدند.
1
» 

تصویری که این سیاح اروپائی از سیستان بدست میدهد، خیلی رقت 

 انگیز است:

اطر ته نشین های رسوبی مداوم ونیز به خاطر جابجا شدن به خ» 

دایمی رودخانه های دلتای هیرمند،زمین در سیستان همیشه هموار وهم سطح 

 به نظرمیرسد وفقط شیارهای کوچکی در آن وجود دارد.

زمین سیستان آمیخته به نمک است و وقتی باد میوزد، میتوان شوری 

تنی های ناچیز این سامان، کم بنیه خاک را روی لب ها احساس نمود. رس

وخشک هستند. افق مانند سطح دریا هموار است و فقط گاهی در دور دستها 

خطوط  یک روستا به چشم می خورد. در سالهای پرآب، اینجا وآنجا، سطوح 

بزرگی دیده میشود که پوشیده از آب وبه اصطالح غرقاب هستند. روی 

وبرگ درختچه های بیابانی ساخته شده  بعضی انهار، پل های مفلوکی از شاخ

که با وارد آمدن فشار بر روی شان در آب فرو می روند. قطعات سیل زده، 

مزارعی که همیشه در فرو رفتگی ها قرار دارند، نوارهایی از تپه های شنی 

به ارتفاع یک تا دو فوت، بیابان خالی و غیر آباد، چادرهای سیاه دراینجا 

گوسفند، آبادی های پراکنده، آبادی های متروکۀ مدفون وآنجا بین گله های 

                                                 
1
 905-904، از حسن احمدی،ص «جغرافیای تاریخی سیستان»اقتباس از کتاب- 
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درشن،آمیخته ای غریب از کلبه های گلی ترحم برانگیز وتپه های ماسه ای، 

خانه های محاط با شن های روان، مزارع وصله وصله با موج های شنی، 

تپه های هاللی شکل یا گرد شنی ومزارع سبز وطالئی گندم،بوته های گز، 

 «ری، اینست چشم انداز سرزمین سیستان. کلبه های حصی

در دلتای هیرمند، مجاری آب هرگز عمق نمی گیرد، زیرا پیش از » 

آنکه آب فرصت تعمیق آنها را پیدا کند، مواد رسوبی درمسیر آب انباشته 

میشوند. دلتای هیرمند )منظورهامون هیرمند است(به هنگام پرآبی هیرمند 

می شود،دریاچه ایکه با آب بسیار زیادی تبدیل به یک دریاچه یک پارچه 

همه بسترها و شیار ها را می پوشاند. هرسال مواد رسوبی زیادی به دلتای 

ً درهم سطح کردن منطقۀ دلتا نقش مؤثری  هیرمند راه می یابد که طبیعتا

دارند. وقتی دیگر آب خیزی نیست، فرسایش باد شروع میشود. از نقشۀ 

هیرمند سفلی در طول سی سال اخیر بیشتر به  گولدسمید نتیجه میگیریم که

 طرف غرب کشیده شده است.

آب هیرمند، در بند سیستان چند شاخه میشود، که به طرف شمال غربی 

می روند. رود سیستان هم یکی از همین شاخه های هیرمند است. در 

سیالبها،جریان آب رود سیستان بسیار شدید است وباد آب الی دار وتیره 

ً تا رنگ آنر ا مواج می سازد. سطح آب ممکن است خیلی باال رفته و تقریبا

لب تراس)گوره( حاشیۀ رودخانه برسد. آب هیرمند خنک است  ویک بار که 

درجه سانتی گراد بود. اگرچه رود سیستان، یکی از  16اندازه گرفتیم، حدود 

شاخه های کوچک هیرمند است، اما خود رود نیرومندی است. این رود با 

زاویۀ تند از مجرای هلمند جدا میشود. زمین میان این دو، مانند انگشتی به 

«جریان تیرۀ آب اشاره میکند.
1
 

 

 حیات وحش سیستان:

کونولی زیرعنوان تاریخ طبیعی سیستان مینویسد که ،توصیف هامون 

بدون پاره ای از فراوان ترین گونه های جانوری وگیاهی آن کامل نخواهد 

 بود:

                                                 
1
 905 -901ص ،«ریخی سیستانجغرافیای تا »کتاب  37و 19اقتباس  از:پاورقی شماره - 
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 زها(:خوکها)گرا

قسمت های باتالقی ونیزاری هامون پناهگاه تعداد بیشماری از خوک 

های وحشی یا گرازها است. بروایت سیستانی ها وقتی کسی در سیستان 

زمینی را زراعت میکند، نصف محصول  آن را گراز ها از بین می برند. 

. روستائیان هیچ وسیله ای برای از بین بردن این حیوانات خرابکار ندارند

برخی ها برای گراز ها تله میگذارند، آنها را با تیر میزنند ویا با سگهای خود 

شکار میکنند ولی این تهمیدات اثر ناچیزی دارند. سگهای سیستان را اغلب 

برای شکار تربیت میکنند. شکارچیها معموالً همراه یک درجن یا بیشتر از 

وسگها را پخش سگهای شکاری خود را به اراضی باتالقی می رسانند 

ً شکارچیان عالقمندی هستند، معموالً برهنه  میکنند. سیستانی ها که عموما

ولخت از میان باتالقها عبور میکنند. همینکه صدای پارس یک سگ بلند 

میشود، وسایر سگها زوزه کشان، مانند گله سگهای شکاری انگلیسی، خود را 

را زمین می زنند.اگر  به محل پارس می رسانند وبعد از مدتی کشمکش گراز

 گراز بزرگ باشد آن را درمحلی که نتواند فرار 

 کند نگه میدارند تا شکارچی رسیده وآن را با تیر بزند.

گراز باهم دیده  40تا  30در فصل بهار که آب باال می آید،گاهی حدود 

میشوند که پشت سرهم از جزیره ای به جزیره دیگرشنا میکنند. بدین ترتیب 

تعداد کثیری از این حیوانات در یک نقطه جمع شوند. دراین  ممکن است

مواقع شکار بسیارخطرناک میشود. هیچ سالی نیست که چند نفر از سیستانیان 

 جان خود را هنگام شکار توسط این حیوانات  از دست ندهند.

 

 حیوانات وحشی:

بین حیوانات وحشی، گرگها، به گاو وگوسفند وحتی به انسان نیز حمله 

یکنند، شغال،کفتار،روباه،جوجه تیغی)خارپشتک(، خارپشت کوهی،سمور م

آبی)اوتر( وبزموش )موش کیسه دار کوچک( از همه بیشتر دیده میشوند. 

پوست سمور آبی و بزموش به بخارا صادر میشود. قیمت هر پوست حتی در 

روپیه است. پلنگ که به قول محلی برادر جوانتر ببراست در  4تا  3سیستان 

 وه های غربی سیستان که بنام کوه پلنگان نامیده میشود، زندگی میکند.ک
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گوره خر وحشی وگوزن وآهو در دشت مارگو در غرب هلمند وکوه 

های بندان فراوان است. دشت مارگو با صحرای شنی واقع در جنوب 

رودخانه هلمند بسیار متفاوت است. درصحرای مذکورشن، جز درنوارهای 

د و زمین اغلب متشکل از رس متراکم، سخت وکم کم عرض وجود ندار

ً بصورت تنک و  رنگ است که روی آن بوته های گز،علف وگلبن عموما

پراکنده ولی گاهی چندین میل به صورت متراکم دیده میشوند.سطوح بزرگی 

ازاین صحرا با سنگ های گرد پوشیده شده اند که توضیحی برای وجود آنها 

 ای این صحرا روی نقشه عالمت گذاری شده اند....پیدا نکردیم. چند تپۀ مجز

در اثر کمبود آب در داخل صحراها، حیات وحش نیز کمیاب است. آهو 

میلی هلمند و گاهی به  8 -7وگوزن ها نزدیک رودخانه ها ومعموالً تا 

صورت مخلوط با گله های بزرگ گوسفند دیده میشوند. گله های گوسفند را 

ز ساحل رودخانه می فرستند تا در مراتع غنی تر به این فواصل دور دست ا

چاق شوند. گرفتن گوزن)ونیز آهو( کار بسیار دقیق « موج»موسوم به 

 200ومشکلی است. گوره خر در صحرای غرب سیستان در گله های متعدد 

رأس وجود دارند. 300تا 
 1
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 حشرات:

ه و افواج عظیم حشرات مضره]از قبیل مار و گژدم و زنبور چلپاس

سوسومار[،  بخصوص پشه ها، درد سربه مراتب بیشتر از مزاحمت مگس 

ها هستند. پشه ها چنان عذاب آور هستند که حتی فقیرترین روستائی نیز در 

بهار، اتاق کوچکی از کرباس درست میکند وبا غروب آفتاب همراه خانواده 

صلی که بنده در به داخل آن پناه می بردتا از شر پشه ها در امان بمانند. در ف

سیستان بودم، از پشه هاخبری نبود، لذا برای آنکه معیاری از کثرت آنها 

یک » بدست آورم،از یک سیستانی دراین مورد سوال کردم واو جواب داد:

باردست بزنید، آنقدر پشه له خواهد شد که کف هردو دست تان با خون پوشیده 

دست آنها نمیتوان فرار کرد.اما میشود. کیکها نیزکمتر از پشه ها نیستند واز 

بدترین حشرات، مگس ها هستند. مدتی از اقامت من در سیستان گذشت تا 

فهمیدم چرا اهالی اینقدر ازاین حشرات می نالند. مگس های سیستانی دو 

برابر مگس های معمولی درشت تراند.]به هرجای از بدن خر یا اسپ بزند، 

ش آن درد ناک است ولی به پای نیش خون آز محل گزیدن فوران میکند.[ نی

زنبور نمیرسد، زیرا درد نیش مگس موقت است.
1
 

 

 مگس ها عامل مرگ اسپ ها:

مرگ ومیرقابل توجه اسپ های سیستان را اغلب به حمالت بی امان 

مگس ها نسبت میدهند ودر واقع،آسیب ناشی از نیش مگس ها میتواند باعث 

 مرگ ومیرباشد. 

ای خود  در مورد خطرات خرمگس ها در مکماهون از چشمدید ه

در میان این حشرات بعد از مار و گژدم خطر ناكترین  سیستان می نویسد: "

است . مي توان گفت براي اسب و خرو  «خرمگس»دشمن انسان و حیوان 

یكي ازین ه همینكه خود را ب .گاو و شتر دشمن شماره یك محسوب مي شود

ن فوران مي نماید و بكلي آن را ناراحت حیوانات زد، فورا از جاي نیشش خو

در خون این حشره میكروب ناخوشي مسر و خطرناكي  اهمراهان م مي كند.

بقول آنها  .( است كشف كرده اند Sarraرا كه در هندوستان معروف به )سارا

                                                 
1
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نام این مكروب )تري پانوسم ( مي باشد كه براي مواشي مذكور و همچنان 

توسط نیش این مگس  ك و مضر ثابت شده است .براي انسانها خیلي خطرنا

س اسب یكصد و بیست آن تلف شد.أصدها شتر و از جمله دو صد ر
1
" 

کونولی،ادامه داده مینویسد:امروزه به زحمت میتوان چند رآس اسپ در 

رأس اسپی که شاه کامران، چهارسال 5000سیستان پیدا کرد. گفته میشد از 

آورده بود،بعد از بازگشت به هرات هیچ قبل در لشکرکشی خود به سیستان 

ً اغراق نیست ولی شکی  یک بیش از شش ماه عمرنکردند. این خبر قطعا

نیست که مرگ ومیر بین اسپهای مذکور زیاد بوده است. چند اسپی که رؤسا 

وسرداران سیستان برای خود نگهداری میکنند، تحت نهایت مراقبت وموظبت 

ان ودر مواقع بسیار ضروری هرگز خارج بوده ودر اصطبل ها جز در زمست

نمی کنند. موقع بیرون آوردن نیز تمام بدن اسپ ها را با پارچه می پوشانند و 

ً به کمر گاه اسپها توجه فراوان دارند، چه معتقد اند نیش مگس  مخصوصا

دراین بخش از بدن اسپ کشنده است. اسپ ها را هرگز تاخت نمیدهند زیرا 

رعرق کند،حتماً خواهد مرد. خود من اسپی از یک رئیس معتقد اند که اسپ اگ

بلوچ خریدم که کهندلخان ]زعیم قندهار[ آن را چهارسال قبل به عنوان هدیه 

برای رئیس مذکور فرستاده بود. اسپ بیچاره تا وقتی در سیستان بود به 

ندرت از اصطبل خارج شده وهرگز کسی سوارش نشده بود. رئیس بلوچ 

آن را به هرقیمیت بفروشد، زیرا از شر مخارج نگهداری خوشحال بود که 

 اسپ خالص میشد.

سرخ »تا جای که من مشاهده کردم، عالیم بیماری کشندۀ اسپ که بنام

یا مدفوع سرخ نامیده میشود، به قرار زیراست: ابتدا ساق پاهای « سرگین

عقب اسپ ورم میکند. دراین مرحله ، سیستانی ها میگویند که اسپ 

رفته" شده است و این عبارتی است که معموالً به درد های روماتیزمی بادگ»

اطالق میشود.روزی یکی از اسپ های سواری من از خوردن علف امتناع 

کرد و همانطور که ما ایستاده ودر بارۀ علت این موضع بحث میکردیم، یکی 

 اسپ شما خواهد مرد چون» از خادمین دهن اسپ را باز و نگاه کرد و گفت:

این عالمت دوم است. بعد از آن مدفوع اسپ سرخ «لثه هایش سفید شده است.
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می شود، دراغلب موارد پوست بدن حیوان با جوش پوشیده میشود و ادرارش 

خون آلود میگردد و باالخره دست و پا فلج وبزودی مرگ فرا میرسد. چشمان 

فید اسپ درطول پیشرفت مرض به رنگ زرد در می آیند وفقط چند لکۀ س

ً گفته میشود که دم خشک شده است،زیرا موها  باقی میماند. اصطالحا

رامیتوان دسته دسته کشید و از ریشه در آورد. خود شاهد بودم که در بعضی 

موارد این مرض در ظرف سه روزحیوان را میکشد.
 1

 

 اشتر وگوسفند:

آب وهوای سیستان اصوالً برای شترها وهم گله های گوسفند آزار 

است. هردو دسته اشتران وگوسفندان، از خوردن برگهای گیاهی دهنده 

به تعداد زیادی میمیرند. درحال حاضردر سیستان شاید « Trotkتروتک»بنام

نفر شتر را به خدمت گرفت ودر مواقع لزوم،  4000تا 3000نتوان بیش از 

کمبود این حیوان باید از منطقۀ گرمسیر یا صحرای شنی جنوب شرقی تأمین 

گوسفندان معموالً علف کوچکی میخورند بنام "بونی" که در زمین های  شود.

شور میروید و خود شورمزه است. بونه یا بونی را گاهی برای اسپ ها هم 

میدهند ولی دراین مورد قبالً آن را می شویند تا اندکی از شوری آن کاسته 

ته میشود شود. در سیستان گونه های بسیار زیادی از علوفه می روید ولی گف

که فقط پاره ای از آنها کیفیت مضری دارند. متداول ترین علوفۀ منطقه 

نامیده میشود. اغلب دشت فراه پوشیده از کرته است وشبیه « Kertaکرته»

یک چمن زار به نظرمی آید. گاو وگوسفند با تغذیه کرته خوب رشد میکنند 

ود. جز قاطر ولی در مورد اسپ این علف به عنوان مسهل بکار برده میش

واالغ)خر( تنها حیوان محلی که خوب رشد میکند، گاو است ومرکب  در 

 سیستان فراوان وبسیار مفید است.

 گاوها:

ً زیاد خود در مناطق  گاو سیستانی بخاطر عظمت جثه و شیر نسبتا

اطراف سیستان شهرت دارد. چونکه نیزار های سیستان بهترین علچر برای 

. مردم دور ونزدیک گاوهای خود را به سیستان می این حیوانات بشمارمیرود

فرستند تا درنیزار های اطراف هامون چرا کنند. با این کار، گاو به زودی 

                                                 
1
 ببعد 48جغرافیای تاریخی سیستان، سفرنامه کونولی،ص - 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

226 

چاق میشود وچرب ونرم وپروار به نظر می رسد. با این همه شیردهی  

گاوسیستان به پای گاوقندهاری نمیرسد که با علوفه تغذیه میشود. اگر 

لیتر؟( باشد، 6او در سیستان حدود شش سیر)یا شیردهی روزآنۀ یک گ

لیتر؟( 12مطلوب تلقی میشود، درحالی که در قندهار معموالً دوازه سیر)

رأس گاو سیستانی به قندهار،  400تا 300شیرمیدهد. هرساله حدود 

پرشیا)ایران( وغیرجاها صادر میشود. داستان معروفی هم شنیدم که مطابق 

اتی، خود از تهران به سیستان برگشته بود.یکی آن یکی ازاین گاوهای صادر

از استفاده های گاو در سیستان، شکارکردن به کمک گاو آموزش دیده است. 

در بهار وقتی دریاچه ها با مرغان آبی پر میشود،گاو ها به آرامی در نیزار 

چرا میکنند وپرندگان هم از حضور آنها مضطرب نشده و فرار نمی کنند. 

این گاوها با تفنگ های آماده پنهان میشوند. دراین حالت شکارچیان پشت 

حرکت گاو ها بسیار آرام است. آنها ابتدا یک پای خود را بلند میکنند وبعد از 

سکون اندکی، پای دیگر را بر میدارند و آنقدر به این حرکت بطئی خود ادامه 

دفعات  میدهند تا به چند قدمی گله مرغان برسند، البته در ضمن حرکت، به

ایستاده و چرا میکنند. باالخره شکار چی شکارخود را میزند و دوباره به این 

روش خود ادامه میدهد. بسیاری از گاوها)ونیز گوسفندان( از اثر یک نوع 

ک»میکروب درآب هامون، موسوم به  ر   می میرند.« Marakم 
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 فصل پنجم 

 

 واصطالحات آن جغرافیای تاریخی مفهوم 

 

 مفهوم جغرافیاي تاریخي :

جغرافیاي »از مندرجات كتاب ها و رسایلی كه در فارسي تحت عنوان  

كرد كه جغرافیاي برداشت اینطور مي توان  ،تا حال منتشر شده« تاریخي 

ظاهراً عبارت است از شرح موقعیت جغرافیایي ناحیه تاریخي یك شهر یا یك 

ذكر آثار و بناهاي تاریخي،  ،ن شهرتاریخ احداث یا ایجاد آ ،آن شهر یا منطقه

ذکرحوادثي كه در آن شهر یا ناحیه روي داده است و ذكر احوال شعرا و 

 علما و مشاهیر مربوط به آن ناحیه یا شهر . هنرمندان ونویسندگان و

ضمن بحث جالب و سودمند در   ی،ایران محققاما جهانگیر قایمقامي ، 

تفسیرهاي گوناگوني كه براي مفهوم  این باره مي نویسد كه از تعریف ها و

جغرافیاي تاریخي ارائه شده و از كتب و رساالتي كه در این زمینه تا حال 

 توانعقاید و نظریات محققان در این مورد مي  اختالفنوشته شده و از 

 استنباط كرد كه هنوز مفهوم جغرافیاي تاریخي درست شناخته نشده است .

ً زیر عنوان جغرافیاي آنچه »مي شود یاد آورموصوف  را كه غالبا

تاریخي یك شهر و یا یك ناحیه مي خوانیم در حقیقت تاریخ مطلق آن محدوده 

.نه جغرافیاي تاریخي ،جغرافیایي است و باید آنها را تاریخ ناحیه اي خواند
1
 

» 

تاریخ به  »قایمقامي پس از آنكه تاریخ را بگونه ذیل تعریف مي كند:

یعني شرح و تفصیل فرهنگ و تمدن بشر در اعصار مفهوم كامل و جامعش 

                                                 
1
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گذشته و بیان حوادث و رویدادهائي كه براي بشر در طول زمان و بر بستر 

زمین روي داده و موجب پیدایش آن فرهنگ و تمدن و تغییرات آن شده 

«است.
1
نویس « جغرافیاي تاریخي »علل اختالف آراء و عقاید دانشمندان  ، 

این اختالف و تضاد عقاید معلول یك تسامع  مي گیرد. را اینگونه به بررسي

 :كلي و به چند علت است 

مباحث تاریخ و جغرافیا با آنكه هر یك دانشي جداگانه و  نخست اینكه :

یي از  اره پند پیوستگي هاي بسیار استوار با یك دیگر دارند و درا مستقل

ه تفكیك آنها از موارد هم به قسمي با یك دیگر ممزوج و تركیب مي شوند ك

اوالً در گذشته  ،یك دیگر كار دشواریست و این وضع خود بدین سبب است

هاي دور، جغرافیا به علت اینكه گسترش و توسعه یي نداشت به صورت یك 

 ً  ۀچون زمین محدود علم شناخته نمي شد و جزو تاریخ بشمار مي آمد. ثانیا

ت كه مضمون و محتواي ست و خود بستر رویدادها و حوادثي اسا جغرافیائي

تاریخ اند، توصیف وقایع و محل وقوع آنها همیشه الزم و ملزوم یك دیگر 

 است.

لفان این كتابها جغرافیاي تاریخي را مبحثي ؤاین است كه م ،علت دوم

از تاریخ دانسته اند و تحت تاثیر مفهوم كلي تاریخ، جغرافیاي تاریخي را هم 

در صورتي كه  ،ي یكي دانسته اندجغرافیای ۀبا شرح تاریخ یك محدود

علمیست كه  ،جغرافیاي تاریخي رشته یي خاص از جغرافیاست و جغرافیا

تطورات بستر زمین  براثر گذشت زمان و مداخالت بشر، در آن مورد بحث 

 ،است . و اگر به تركیب دستوري اصطالح جغرافیاي تاریخي هم توجه شود

تركیب مضاف و مضاف الیه است آشكار مي گردد كه جغرافیاي تاریخي یك 

كه كلمه تاریخي در آن اضافه بیاني و یا توصیفي است و لفظ جغرافیا را 

توصیف مي كند و همانگونه كه جغرافیاي طبیعي، جغرافیاي سیاسي، 

جغرافیاي اقتصادي، جغرافیاي انساني و باالخره جغرافیاي نظامي ، حاكي از 

نها جغرافیا از دید طبیعت ، سیاست ، مباحثي خاص از جغرافیا هستند که در آ

در جغرافیاي تاریخي  ،اقتصادو اجتماع و نظامي مورد بحث قرار مي گیرد
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هم شناسایي زمین از نظر تاثیر گذشت زمان و تطورات و مداخله بشر برآن 

 بررسي مي شود.

بنابراین در محبث جغرافیاي تاریخي اصل جغرافیاست نه تاریخ و 

 بحث در آن عوامل جغرافیاي هستند نه مواد تاریخ.مواد و مصالح مورد 

كه چند سالي بیش نیست « جغرافیاي تاریخي »اصطالح  ،سوم اینكه

در ایران رواج یافته، ترجمه تحت اللفظ عبارت انگلیسي است كه در تفسیر 

آن اندكي مسامحه شده است. به این معني كه آنرا به مفهوم « تاریخي »لفظ 

اند و حال آنكه واژه انگلیسي یا فرانسوي ضمن چند معني  تاریخ مطلق دانسته

متعددي كه دارند به معني زماني كه درباره آن زمان مدارك تاریخي موجود 

نیز هست و در این صورت مناسب تر این است گفته شود مراد از  ،است

ست كه در طول دوره تاریخي در آن باره باید ا یخي جغرافیائيرجغرافیاي تا

ود و طبیعي است در این حالت از رویدادها و حوادثي هم كه فقط بررسي ش

 موجب تطورات و تغییرات آن ناحیه و سرزمین شده است صحبت خواهد شد.

براساس آنچه گفته شد جغرافیاي تاریخي یك شهر و یا یك ناحیه باید 

آن شهر و آن ناحیه به مفهوم  یشامل شرح كلیه تغییرات و تطورات جغرافیای

یا به عبارت دیگر در جغرافیایي تاریخي یك  .ن در طول تاریخ باشداعم آ

شهر و یا یك ناحیه جغرافیایي از نظر تمام رشته هاي جغرافیا در طول تاریخ 

بحث جغرافیاي تاریخي  ،مورد بحث قرار مي گیرد و همینكه زمان حال برسد

بت نیست در اینجا بي مناس .پایان مي یابد و جغرافیاي مطلق آغاز مي شود

 توضیح بیشتر گفته شود.

و  یدر جغرافیاي طبیعي یك منطقه از شكل طبیعي یك منطقه شامل پست

ولي در  ،رودها، آب و هوا، و مطالب دیگر صحبت مي شود،بلندي 

جغرافیاي طبیعي تاریخي آن منطقه از شكل قدیمي آنها و تغییراتي كه بمرور 

مانند تغییر مسیر رودخانه ها،  زمان در شكل هر یك از آنها پدید آمده است

 ،خشك شدن دریاچه ها، افزایش سطح زمین ، كرانه دریاها و دریاچه ها

پیدایش جزیره ها، به وجود آمدن خلیج ها و مرداب ها، تبدیل نواحي جنگلي 

به بیابان ها، اثرات زلزله ها ، سیل ها ، طغیانها صحبت مي شود.
1
 

                                                 
1
 ،جاماهن اثر ، همانه - 
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 اصطالحات جغرافیای تاریخی:

ات جغرافیای تاریخی، ریشه دار وقدیمی اند، زیراجغرافیه اصطالح

نویسان قدیم اصطالحات مخصوصی داشته اند که بوسیلۀ آنها، قسمت های 

ً این  مختلف شهر یا قلعه یی را مشخص ومعرفی میکرده اند.وطبعا

اصطالحات با آنکه دستخوش تطور زبان وزمان قرارگرفته اند ودر مفهوم 

یراتی روی داده است، مگر هنوز هم از کار برد آنها در ویا مصداق آنها تغی

 مباحث جغرافیای تاریخی چاره وگزیری نیست.

 شهر:

کلمۀ شهرکه معادل مدینه وبلدۀ عربی است، فارسی دری می باشد وبه 

به فتح شین وسکون تا( و"ش تهر")گویش دیگر آن «)ش تره»عقیدۀ زبان شناسان

پهلوی به معنی ناحیه وایالت بوده و از به فتح اول وسکون بقیه( در زبان 

ریشۀ "خشی" فرس قدیم به معنی سلطنت وفرمان روائی آمده است.
1
 

 ژ:ند  ه  ک  

وممکن است قبل از ،  های قدیم بودهشهرکهندژ قسمت اصلی وقدیمی 

بدون تردید  .قهند زقسمت های دیگر شهربا دقت وتوجه ساخته شده باشد.

فرهنگ نویسان آنرا بمعني قلعه قدیم ضبط  کهاست  یا کهن دز(کهندژ)معرب 

.ز( نوشته اندند  كرده اند و مخفف آنرا )ق  
2
به  «كهندژ»یا  «قهندژ»اطالق  

 پیشترقسمت قدیمي و اصلي شهر مي رساند كه از سایر قسمت هاي شهر

 دقت و توجه بیشتري بكار رفته است.  نساخته شده و یا در قسمت ساختمان آ

 ارگ :

مي گفتند وطبعاً مقر فرمانروایان و  "ارگ"دهي شهر را جایگاه فرمان 

.زدیكان آنها بوده استن
3
زرنج را  « ارگ»لف تاریخ سیستان آنجا كه بناي ؤم 

 میرا لفظ رومي پنداشته  «ارگ »به اسكندر رومي نسبت مي دهد كلمه 

                                                 
1
 1314، ص 2حواشی دکتر معین بر برهان قاطع، چاپ اول،ج- 
2
 1545ص  ،3حواشي برهان قاطع ، ج  - 
3
 847ص  ،1355سال  ،شماره چهارم ،مجله دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي - 
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اراك به زبان رومي دیده بانگاه را گویند و آن این است كه اكنون » :گوید

«.سیستان است كه ارگ گویند ذوالقرنین )اسكندر( كرده استقلعه 
1
  

بکار رفته است که امارتگاه  «ژند  ه  ك  »بجاي  «ارگ»در تاریخ سیستان 

وخزانه  در آنجا بوده، وحصاری استوار آنرا محافظت میکرده است. برای 

بتواند در برابر حوادث و خطرهاي احتمالي بیشتر آنکه ارگ یا کهندژ 

بوسیله حصار یا دیوار نیرومند كنگره دار و برج هاي نگهباني و ، شدپایداربا

بار تولد بر آنست كه كلمه  .دروازه و خندقي عمیق و پل متحرك مجهز مي شد

براي اولین مرتبه در سیستان بكار رفته و پس از حمله مغول به  « ارگ »

سایر نقاط انتشار پیدا كرده است.
2
 

 شارستان :

 «شهرستان»یا  «شارستان»جمعیت شهر را قسمت مسكوني و پر

و  بودگفتند كه عبارت از همان خود شهر باشد و برگرد كهندژ واقع  مي

سوري )باروي ( برگرد خود داشته است.
3
نیز همان شارستان  «شارسان » 

.ولي باید توجه داشت كه )شار( بمعني بزرگ و مهتر نیز هست ،است
4
و  

ت مسكوني شهر از لحاظ كمیت باشد. به قسم «شارسان»ممكن است اطالق 

)شهرستان( مي نشسته اند و در  «شارسان»زیرا توده حقیقي مردم در همین 

و چارسوها و كوي ها و خانه ها و  درپیچ نتیجه كوچه ها و گذرگاه هاي پیچ

 وجود داشتهتاسیسات عمومي مثل مسجد و حوض هاي آب و بازارها در آنجا 

است.
5
 

 ض :ب  ر  

اصطالحات جغرافیاي تاریخي شهرهاي قدیم، ربض  یكي دیگر از

 «ربض»دهخدا  ۀدر لغت نام .وزن نفس تلفظ مي شود است كه به عربي بر

 به معني حول و حوش شهر آمده كه محل سكونت طبقه سوم یا طبقه فقیر و كم 

                                                 
1
 10ص  ،تاریخ سیستان ، چاپ مرحوم بهار - 
2
 ،ببعد، تاریخ بخارا، طبع مدرس رضوي 153ترجمه دكتر جعفر شعار، ص  ،ابن حوقل صورت االرض - 

 270ص 
3
 3ح ،11تاریخ سیستان ، ص  - 
4
 1252ص  2برهان قاطع ، ج  - 
5
 848ص  ،1355ال مجله دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي ، شماره چهارم س - 
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.بضاعت شهر بوده است
1
 

ي هـ( بخوبي نمادي از قسمت ها372در این مورد، حدود العالم )تالیف 

و شهرستان وي سخت استوار  »مثالً  .مختلف شهرهاي قدیم را بدست مي دهد

«.است و او را قهندز است و ربض است 
2
و » در مورد شهر زرنج گوید:  

«.شهر او را پنج در است از آهن و ربض او باره دارد
3

و ربض اوباره  »  

«.دارد او را سیزده دراست 
4
  

درباره بخارا دارد كه قابل تعمیم تاریخ بخارا اطالعات جالب توجهي 

است و به كمك آن مي توان تا اندازه زیادي از چگونگي شهرهاي قدیم 

بخارا در آن روزگاران ، دو ربض قدیم و جدید برج دار  .خراسان مطلع شد

با چندین دروازه داشته و شهرستان آن شامل چندین محله دور از هم بوده 

است.
5
 

 

 باره یا بارو:

دري است و طبعاً ریشه قدیمي دارد، و ممكن است  فارسی هاصالً كلم

به معني پناه « ور »اوستایي به معني سد و دفاع و یا مصدر « وار»از ماده 

دادن آمده باشد.
6
 گوید: سیستانی در وصف محمودغزنوی  فرخي 

          ارگ ۀهزار بار گرفته است به زبار

گشاده است به زشهر زرنگ رهزار با
7
 

ج را نمي توان حكم كرد كه دري باشد، زیرا در دري بجاي ولي بر

چنانكه به عقیده دكتور فیاض ، یكي از  ،به كار مي رفته« رخ»برج كلمه 

را  خقلعه و برج بوده است و این كه در مهره هاي شطرنج ر «خ ر  »معاني 

و ممكن است  .یادگار همین سابقه لغوي است ،به شكل سر برج مي سازند

                                                 
1
 255، ص  108لغت نامه دهخدا، شماره  - 
2
 «هري » 95حدود العالم چاپ دكتور منوچهر ستوده ص  - 
3
 «زرنگ » 102ص  ،چاپ دكتور منوچهر ستوده،حدود العالم  - 
4
 «زرنگ » 102ص  ،چاپ دكتور منوچهر ستوده ،حدود العالم - 
5
تولد، جغرافیاي تاریخي ایران ص بارببعد،  167، 32، ص  1351چاپ مدرس رضوي  ،تاریخ بخارا - 

117 
6
تولد، جغرافیاي تاریخي ایران ص بارببعد،  167، 32، ص  1351چاپ مدرس رضوي  ،تاریخ بخارا - 

117 
7
 20ص  ،بهار، حواشي تاریخ سیستان - 
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جنگ دوازده رخ شاهنامه فردوسي نیز شركت دوازده پهلوان از وجه قسمت 

دوازده قلعه یا ناحیه مختلف بوده باشد.
1
 

 پارگین یا خندق :

از الزمه هاي هر شهر قدیمي بوده كه گاهي بعد از هر قلعه یا 

حصاري بر دورا دور آن خندقي عمیق مي كشیدند و آبرا در آن مي انداختند 

دفاعي شهر بحساب مي رفت . شهر هاي چون بلخ ، و گویا نوعي از وسایل 

بخارا ، نیشابور، هرات ، زرنگ و غیره از یك چنین وسیله دفاعي بهره ور 

بودند.
2
 

بكار رفته  «پارگین »كلمه  «خندق»در تاریخ سیستان غالباً بجاي كلمه 

كه برگرد اگرد ربض شهر كشیده شده بود.
3
و فرخي سیستاني این كلمه را در  

در حصاري گرد » سال پیش بهمین معني به كاربرده بود آنجا كه گوید:هزار 

او از ژرف دریا پارگین
4
»  

را بكار برده  «كنده» ۀاسدي طوسي در گرشاسپ نامه، بجاي خندق كلم

  است .

 زپیرا من دژ یكي كنده ساخت        

زهر جوي و نهر آب دروي بساخت
5
 

 

 کوره :

یائی زیاد بکار میرفته، کورۀ عربی واژۀ دیگری که در تقسیمات جغراف

ر»است که به  بضم اول وفتح دوم(جمع بسته میشود«)ک و 
6
ولی چنانکه یاقوت .

حموی از قول حمزۀ اصفهانی نوشته است، فارسی االصل است و شاید 

ه» یا«فر»به معنی « خوره»ماخوذ از  باشد که به عقیدۀ آریائیها  «ف ر 

است. سرچشمۀ کامیابی وفرمانروائی بوده
7

کوره بیشتر به معنی ناحیه   

                                                 
1
 اورقی()پ335،336،جغرافیای تاریخی سیستان،ص قبل الذکر شماره ،مجله دانشكده ادبیات مشهد  - 
2
 «سیستان» 102ص  ،«هرات» 95حدود العالم ، چاپ تهران ص  - 
3
 195 - 140تاریخ سیستان ، ص  - 
4
  195،  140حواشي تاریخ سیستان، ص - 
5
 . 267 -236گرشاسپ نامه ، چاپ حبیب یغمایي، ص  - 
6
 2، ح26تاریخ سیستان، چاپ بهار،ص - 
7
 وزامیاد یشت() فروردین یشت 2ابراهیم پورداود، یشتها، ج- 
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وبخش یا قسمتی از زمین که مشتمل بر آبادی ها وخانه های متعدد باشد، 

بکارمیرفته است.
1
 

 

 : ، کرسی قدیم سیستانرام شهرستان

از گفته هاي جغرافي نویسان اسالمي بر مي آید كه زرنج در زمان 

رام »ني سیستانسیستان نبوده بلكه مركز باستا سالطین قدیم آن كرسي 

  بوده است .  ،تیز مي گفتند« ابر شهریار»كه به آن « شهرستان 

زمانهاي بسیار قدیم از آن شهر  مي گویند كه شعبه بزرگ هیرمند در 

هیرمند  اما ناگهان بند  ،مي گذشت و روستاهاي آنجا را سیر آب مي نمود

بیاباني ه آنرا ب روستا هاي و شكسته شد و آب از آن نهر به نهري دیگري افتاد

بناچاراهالي از آنجا مهاجرت نموده زرنج را ساختند. همچنین   ،مبدل ساخت

 ۀهنوز بقایاي پار تا آنزمان که این شهر در قرن چهارم هجري  کهنقل مي كنند

دفن گردید. روان زیر شن هاي  ،برجا بود ابنیه آن پا
2
  

ویراني  تعلو گفته اصطخري رام شهرستان را كرسي قدیم سیستان 

دانسته عالوه  «سوكن»هیرمند به مقامي موسوم به  آنرا هم گسسته شدن بند 

شهرستان از آنجا برخاستند و  چون آب از این شهر بیفتاد مردم رام  :مي كند

زرنج بنا كردند.
3
 

این روایات در حدود هزار سال پیش در قدیمترین كتاب جغرافي 

ر دانشمند ساماني نیز تایید شده و در جیهاني وزی )اشكال العالم ( منسوب به 

ایشان در ایام پادشاهان  و شهر قدیم  :ترجمه پارسي نسخه قلمي آن چنین آمده

عجم به موضع دیگر بوده است بر راه كرمان بر دست راست بر مقدار سه 

بوده  رام شهرستان ،فرسنگ و بعضي بناهاي آن هنوز پیداست و نام آن شهر 

سیستان كه بدانجا مي رفت ناگاه بریده شد و آب از  است و مي گویند جوي 

آنجا تحویل كردند و زرنج بنا  آنجا بازمانده و آن شهر بي آب ماند مردمان از 

.نهادند
4
 

                                                 
1
،مقالۀ "جغرافیای 1355سال  ،شماره چهارم ،مجله دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي - 

 847محله ای مشهد" بقلم تقی بینش،ص 
2
 ببعد 358ص  ،ترجمه محمود عرفان ،خالفت شرقي جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي  ،لسترنج - 
3
 ببعد 185  ص  ،ج افشارچاپ ایر ،اصطخري ، مسالك و ممالك - 
4
 63ص  ،جیهاني اشكال العالم - 
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ابن حوقل دوست و همكار اصطخري نیز بر این است كه شهر قدیم 

رام شهرستان بود كه بین كرمان و سیستان ،  ،عجم سیستان در روزگاران 

ز سیستان ادست چپ ( كسیكه  داراك مقابل شهر راشك یا )راشكك بر  نزدیك

كرمان رود قرار داشت و برخي از بناهاي آن تا این زمان )نیمه قرن ه ب

.چهارم هجري ( پابرجاست 
1
  

هـ(  به حواله ابن حوقل نیز نگاشته كه مركز  732ابوالفدا )متوفي 

.شهرستان نام داشت سیستان بیشتر رام 
 2

حال موضوع قدامت تاریخي   بهر  

  رخین است .ؤرام شهرستان بر زرنج مورد قبول م

اصطخري و ابن حوقل موقعیت رام شهرستان را در سه منزلي جنوب 

مسافریكه از زرنج به كرمان میرفت نزدیك داراك زرنج در دست چپ 
3
مقابل  

شهر راسك 
4

)که محل دقیق این دو نیز نامعلوم است(سراغ میدهند
5
ي كه م 

حوالي خرابه هاي معروف تراكو )یا تراقون ( در جنوب  شود محل آن را در 

جهان پهلوان مشهور سیستان نیز  شهر رستم  .غرب نزدیك قلعه فتح سراغ داد

  در همین جا نشاني داده مي شود.

ن كه بارها از سیستان و آثار و بقایاي تاریخي آن ولینسوسرهنري را

نجا كه به توصیف و تشریح خرابه هاي شهر آ بحث رانده ،سامان در قرن 

نزدیك سرچشمه  رامرود را در  رام شهرستانرستم پرداخته است محل 

وآنرا از ساخته های بهرام ساسانی،حکمران  نشان مي دهد «سرشیله»رود

سکستان نسبت میدهد
6
. 

                                                 
1
 154ص  ،صورت االرض ،ابن حوقل - 
2
 بقلم پوهاند میر حسین شاه ،مقاله هیرمند ،شماره پنجم ،سال دوم ،مجله آریانا - 
3
 201ص  ،و كرمان بود به قول اصطخري دارك دومین منزل راه زرنج  - 
4
بر سرحد سیستان و كرمان در كویر كه یك چاة  یكي است و جاي بود راسك یا راشاك و یا راشدي همه - 

لسترنج گوید: شهر  فرسنك فاصله داشت . 23زرنج  از  (50ص  )آب داشته است و به قول ابن خرداد به

.الخروج نام داشت داراي اهمیتي بود راسك در قرون وسطي به سبب حاصلخیزي حومه و روستان آن كه 
4
 

آورد كه محمد بهمراهي پدرش عمرولیث  صاحب تاریخ سیستان مي  .353شرقي ص )جغرافیاي خالفت 

هـ همانجا فرمان  274جمادي اول سال  19در  هنگام بازگشت از كرمان به سیستان به راشدي بیمار شد و 

 به بعد(. 245یافت ص 
5
 . 364ص  ،جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي - 
6
  364ص همان اثر، - 
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  30ولي امروز خرابه هاي گسترده یي معروف به شهرستان در 

ر حوالي بند سیستان مشهور است كه مي توان گفت زرنج د كیلومتري جنوب 

 1963است و در جوار آن در سال  تاریخي « رام شهرستان  »همانا بقایاي 

شهر وسیعي از زیر ریگ هاي روان كشف باستان شناسان ایتالوی  یالدیم

د.کردن
1
 

« رام شهرستان»باب ششم کتاب سیستان خود را به  «تیتجی.پی.»

زرنج( «)کی»اگرچه یک هزار سال قبل بنای : »اختصاص داده مینویسد

شهری بزرگ در سیستان بود، لیکن قدیمتر از آن که این شهر پدید آید، 

شهردیگری وجود داشت که مرکز حکومت بشمار می آمد. موقعیت ومحل 

یعنی همان نامی که نویسندگان)ابن « رام شهرستان»این شهر معلوم وبنام 

شهره بود. اسم اینجا نیز همانند دیگرجاهای  رسته واستخری ( نامبرده اند

 سیستان زنده است ولی در خرابه های آن چیز قابل ذکری وجود ندارد.

کیلومتر جنوب غرب خرابه های   20این شهر قدیمی در فاصلۀ 

 13-12نادعلی )زرنج( در نزدیک بند کوهک موقعیت دارد که در فاصلۀ 

 کیلومتری دهکدۀ خوابگاه قرار دارد.

نرسیده »گزارش "تیت"در مورد محل رام شهرستان  میخوانیم که: در

به شمالی ترین نقطۀ سطح مرتفع، از جائی که دلتا کامالً قابل رویت است، 

گزی  300یا 200دشتی دور افتاده وجود دارد که توسط یک خط عریض 

خاک وشن سیالبی از بقیه سطح مرتفع جدا میشود. این قسمت جدا شده دشت 

گز عرض دارد واز اطراف با خاکی زرخیز  200یک میل طول وحدوداً 

محصور است. جهت این دشت جزیره ای  شکل  بطرف شمال غربی 

است.در منتها الیه قسمت جنوبی آن تپه بزرگی موجود است که از میدان 

فوت ارتفاع دارد وبوسیلۀ یک خندق قدیمی از باقی قسمتهای  100مجاورش 

ه است و زمانی محل قلعه بند یا برج قلعه ای دشت جزیره ای شکل جداشد

بوده  که دراینجا بنا شده است. اکنون چندین قبر ویک زیارتگاه بلوچ در وسط 

این تپه قراردارد. باالتر از میدان زرخیزدر سمت شمال آثار یک آسیای بادی 

موجود است که مربوط به زمانی نسبتاً بعدتر است. برفراز تپه مقداری خرابه 

                                                 
1
 .دیده شود 666ص  ،مقاله حفریات در سیستان ،شماره ششم ،دوره چهار دهم  ،مجله سخن - 
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ود است با آجرهای پخته ای که از هم پاشیده وپوسیده شده وبشکل موج

پودرقرمز رنگی در آمده است. ظروف معمولی قرمز رنگ به حد کافی 

موجود اند اما همه شکسته وریز ریز شده اند. قسمت جنوبی تپه یا برج به 

ویرانه ای بی شکل تبدیل شده و به مرحله ای از زوال رسیده است که از 

یعی تپه متمایز نیست. برروی خرابه خط های قرمز رنگ آجرهای سطح طب

پخته متالشی شده دیده میشود. تنها معدودی تکه های غیر قابل تحلیل از 

آجرهای که خیلی پخته شده وبشکل شیشه در آمده اند وهمراه با ظرف های 

شکسته دراین خرابه یا درشکافهای حاصل از پدیده های جوی جای گرفته اند 

چشم میخوردند. در هیچ یک از تکه های ظروف آثاری از لعاب وجود  به

 ندارد.

برج ومناره مدتها قبل شکل متمایز خود را از دست داده اند، اما  در 

امتداد کنارۀ غربی تپه ساختمان های دفاعی را میتوان دید که تا حدی از بین 

سطح مرتفع رفته و از نزدیک نیز نامشخص وناشناخته مینمایند. ولی از 

غربی، قسمتهای پراکنده) که به سبب شکافهای عمیق وفواصل ایجاد شده از 

هم جدا گشته اند( پیوسته به نظر می رسد و یا اثر عمومی وکلی یک قلعه 

بندی قدیمی از آن برداشت میشود. درسمت مشرق در یک قطعه کوچک 

ل از سمت گز به نظرمی اید و به اندازۀ یک می 20مزروعی  تپه ای بطول 

مغرب را قسمی احاطه میکند که رو به زوال است. ماسه ها و ریگ های 

روان هیچ لحظه ای در پوشش این قسمت فروگذار نکرده اند. فقط همین آثار 

از رام شهرستان باقی مانده است درحالی که همانند سار مکانهای باستانی 

 ازاسمی پرآوازه برخوردار می باشد.

ی از بین رفتن رام شهرستان این است که یک داستان مشهور وعموم

سد قدیمی رودخانه هیرمند درهم شکست وآب رودخانه به سرعت شهر را 

فراگرفت و آبادیها را ویران کرده و مردم برای نجات خود از شهر گریختند 

نام می برد که « زاهدن»را ساختند. تیت،بجای زرنج از شهر« زاهدان» و

آن را ساختند. مردم بعد از رام شهرستان
1
 

 

                                                 
1
به شهرستان در سمت غربي  خرابه محل معروف ،سایکس میگوید:30-29، ص 1تیت، سیستان، ج- 

 واقع است. خواجه احمد )نزدیك بند كوهك (
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 کشف یک شهر گم شده در سیستان)رام شهرستان(:

حفرینناتي كننه پیرامننون حننوزه هننامون در  1963 - 1959طنني سننالهاي

قلعه ننو )دهنان غالمنان ( از جاننب هیئنت باسنتان شنناس  ۀخرابه هاي جالب تپ

ایتالوي برهنموني پروفیسر توچي صنورت گرفتنه ، نتنایج عمنده و مهمني داده 

 است .

رودهیرمند، شهری  از عصر هخامنش دهانه غالمان،درمصب  

كشنننف شنننهر وسنننیعي ن ضنننمهیئنننت در اینننن گماننننه زنننني در دهنننان غالمنننان 

 باساختمان هاي 

 
 کشف رام شهرستان در دهانۀ غالمان

https://rooziato.com/wp-content/uploads/2018/09/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%842.jpg
https://rooziato.com/wp-content/uploads/2018/09/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%842.jpg
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اجري و خشت خام ، به مساحت ینك و ننیم كیلنومتر از شنرق بغنرب در امتنداد 

یننك آتشننكده بننزرگ بننه یننافتن  ،كانننال خشننكیده ئنني از زیننر ماسننه هنناي روان

نخستین موفق شد كه از نگاه خصوصیات هنر معماري این آتشكده به دوره نیز

هخامنشي ارتباط مي گیرد
1
 

 عضو هیئت باستان شناسی  "سراتو"پروفیسور  گزارشبنابرین 

ایتالیایی در سیستان در مجموعه ساختمان های بزرگ مکشوفه از دهان 

غالمان قابل توجه تر از همه آنها ساختمان مربع شکلی است که هر ضلع آن 

هلیز داخلی است که به حیاط متر درازی دارد و دارای برجهای با چهار د 53

وسیعی منتهی می شود. این ساختمان مخصوص تشریفات امور مذهبی بوده 

است .یک رشته از هفت ایوان محراب گونه به ستونهای داالن جنوبی که 

وشمال داالن ورودی باشد تکیه کرده اند. بناهایی که در داالن های شرق 

در آنها در  .می را دارا  میباشندبسیار مهقرار دارندجنبۀ مقدس داشته ووضع 

ایوان با ساختمان مخصوص دیده می شود که بوسیله طاقهای خمیده  13حدود 

شکلی پوشیده شده اند و عالوه بر اینها هفت تخته سنگ برای انجام مراسم 

در داخل داالن غربی وضع متفاوت است . بدین  .قربانی در آنجا دیده می شود

یف داخل ستون ها تکیه کرده اند. در صورتی که معنی که شش محراب به رد

در داالن های اطراف سه حوضچه قرار گرفته اند که برای قرار دادن آتش 

 در نظر گرفته شده اند.

چیز بسیار جالبی که در حاشیه داالن غربی و در میان بقایای مواد 

سوختگی حوضچه ها پیدا شده مقدار زیاد از توده های استخوان حیوانات 

ست .بدون شک درین بناهای مقدس اعمال مذهبی در دو قسمت اجرا می ا

در صورتیکه  ،شده که عبارت بوده از مراسم مذهبی آتش و قربانی حیوانات

سه محراب حیاط مطمئناً به سه تن از برجستگان و بزرگان مذهبی اختصاص 

داشته و این بناء اولین مدرکی است که تا به امروز از دوره نخستین 

                                                 
1
ر هفت عمارات به از جمله عمارات این شه 666( شماره ششم ص 1324مجله سخن دوره چهاردهم ) - 

 73سبب اینكه بسیار بزرگ هستند بخوبي از هم جدا و تمیز مي شوند دیوار یكي از این عمارات در حدود 

متر طول دارد همه این ساختمانها كه یا براي اجتماع مردم بوده و یا امور كشوري و یا اجراي اعمال 

 ( . 1345دي مذهبي داراي یك صحن و ایوان دار است مجله آریانا ، قوس وج
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م ایران قدیم . امنشی کشف شده و الاقل اطالعاتی از مذاهب قرن ششم قهخ

 )آریانا( را بدست می دهد.

آنچه که باعث اهمیت این اکتشاف می گردد همانا جنبه مذهبی آریانا 

است که بسیار مبهم بوده و تا هنوز خیلی کم شناخته شده است و می توان 

میان متخصصان تاریخ ادیان پیش بینی کرد که این اکتشاف ممکن است در 

بطور کلی و در میان متخصصان ادیان ایرانی یا هند و اروپایی مخصوصاً 

انعکاس خوبی پیدا کند و باعث بررسی های تازه و یک رشته مباحث پر 

 شور و ثمر بخش گردد.

 اشاره  دایبپروفیسر مذکور در پایان راپور خود می افزاید که در اینجا 

 در قسمتی از حیاط ساختمان مذکور که  (1962 )رکرد که در حال حاض

ح یذبمبرای مراسم مخصوص مذهبی در نظر گرفته شده می توان دو نوع 

جهت قربانی دید که هر یک از آنها دارای شش محل بوده و بدو دسته سه 

تائی تقسیم می شوند و در دو رسته مقابل هم در جهت افقی و عمودی قرار 

ر و معبد آن از نظر تشکیالت اجتماعی دارای اهمیت گرفته اند. کشف این شه

.بسزایی است
 1

  

جزئیات این بنا نشان میدهد كه از زمان داریوش اول است ، زیرا بكنار 

بردن گل خام در ساختمان هاي دوران داریوش اول خیلي معمول بوده و یكني 

 .دارینوش اول در تخنت جمشنید اسنت ۀاز نمونه هاي آن كاخ معروف به خزانن

حتي میان تخته سنگ هاي طرفین دیوار كاخ صد ستون تخت جمشید نیز باگل 

 خام پر شده بوده است .

چون در سیستان سننگ وجنود نندارد اینن كناخ را تمامناً از خشنت و گنل 

ه( ساخته اند چنانكه در شوش هم تقریباً همین روش بكنار بنرده شنده سخام )پخ

ر مكشوفه سیستان طاق هاي جالب توجه در ساختمان هاي شه ۀاست .مگر نكت

بیضوي  شكل اطاق هاي آن است كه بر خالف سقف و پوشنش سنایر بننا هناي 

تخت جمشید افقي و صاف نیست و انسان دچنار شنگفتي مني گنردد كنه چگوننه 

جننر و خشننت طنناق هنناي آهنرمننندان سیسننتان توانسننته بودننند بنندون اسننتفاده از 

 بیضوي شكل بزنند.

                                                 
1
ص  ؛در سیستان هامقاله حفریات باستانشناسی  ایتالوی ؛شماره ششم ،مجله سخن ، دوره چهاردهم -

666 
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غالمننان نزدیننك تپننه هنناي قلعننه نننو و  بدینگونننه آثننار مكشننوف در دهننان

این فرضیه را كه )بكار بردن سنگ هناي بنزرگ بندون منالط  شهرستان عمالً 

از ویژگي هناي معمناري عهند هخامنشني اسنت ( در منورد بسنیاري از مسنایل 

معمنناري و هنننري رد نمننوده معلننوم گردینند كننه هنننر هخامنشنني در قینند و بننند 

ته هنرمنندان محلني در هنر محنل ضوابط و چهنار چنوب هناي زایند قنرار نداشن

و پیندوار و سنایر عوامنل قنادر بایجناد آثنار جالنب و  هنوا و بنابر مقتضیات آب

متننوع بننوده انند كننه از نظنر اصننول و سننبك و فنورم از یننك سنر چشننمه و منبننع 

هنري بسیار قوي كه همان مكتب هنر هخامنشي است الهام گرفته اند.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
و  5-7مقاله )سیستان در عهد هخامنش ها( بقلم دكتور عیسي بهنام ص  69مجله هنر و مردم شماره  - 

دن باستاني و سیستان یكي از نیز مقاله دكتور فرخ ملك زاده تحت عنوان )ایران مهد فرهنگ و تم

 ( دیده شود. 1348) 81افتخارات كشور( در مجله هنر و مردم شمماره 
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 فصل پنجم

 

 غرافیای تاریخی زرنجج

 

 

 مدخل:
قریه  ،زرنج  -سرراه کنگ رب ،شیله چرخدرجنوب کیلومتر 6-7

و در جنب آن قریه ، تل بزرگي است و  «نادعلي»كوچكي است معروف به 

شیب و فراز نثار ارگ شهري پا برجاست كه وقتي انسان از آ، تلبر فراز آن 

، رات عظمت گذشته راپاره اش خاط گذر كند، پیكر مخروبه و قلب صد نآ

و اداره ازینكه روزگاري مهد مدنیت ، علم بردار نهضت و باالخره مركز 

 بوده است ، در دماغ بیننده زنده مي كند.سیستان سیاست 

كه روزي از  است آنجا شهري به خاك نشسته و مدنیتي برباد رفته

با پرجمعیت ترین بالد شرق در آسیاي میانه به شمار مي رفت و روزگاري 

بزرگترین مدنیت هاي عالم همسري مي كرد. آري آنجا ویرانه هاي شهري و 

و  علمكنگره هاي از هم پاشیده ارگي موجود است كه به جایگاه مردان 

شمشیر شهرت دارد، و براي مدتها آفتاب حكمت و فضل از آنجا طلوع مي 

 كرد. 

تۀ ذشاین ویرانه ها كه درخشنده ترین یادگار دوران جالل و عظمت گ

هنوز هم آنقدر  ،زرنگ مي باشدیاو مدنیت پرور زرنج ،  خیزشهر مرد

است كه مي تواند بیننده را محو فرو جالل از دست داده پرجالل  پرشكوه و

 خود كرده بسوي دنیاي گذشته و خاطرات تاریخي بكشاند.
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شهریكه آن همه شكوه و عظمت او قرباني هوا و هوس  ،بلي زرنج

هنوز  ،ي عاطفه چون تیمور گردیده ، هنوز هم زیباستجهانگشایي مردمي ب

هم چشم بینایي مي خواهد كه در الي هزاران گردش روزگار، جالل و 

عظمت او را ببیند و گوشه یي برخاك توده اش اشك ریزد و خار زاري را كه 

 بجاي تا گزارش نشسته ، سیراب كند.

ند ایوان فرو ن و چند كلبه و چتآري ، زرنج آنجا كه اكنون جز چند

هنوز هم شاهد شكوه  .هنوز هم زیبا و خواستني است ،ریخته به یادگار نمانده

اعصار و روزگاراني است كه محسود بزرگترین و كهنترین مدنیت هاي 

 جهان بشري بود.

راهي كه دل ازدر یك روز مالیم ماه حوت  (ش1342پیش) سالپنجاه 

ري بجایي رسیدم كه معلوم ، بامیگذشتم شهر مخروبه زرنج را مي شگافت 

ل آرامگاه ریگ هاي د روزي امارتگاه شهریاران سیستان بوده و حامیش

چند لحظه  .ارگ شهر زرنج بود  . آنجا )بقول مردم سیستان (سوزان شده است

در پاي دیوارهاي فرو ریخته ولي پرشكوه ارگ آن درنگ كردم و با بیاد 

یغ بر فراز خاك توده ارگ آوردن دوران مجد و عظمت گذشته اش ، بیدر

كه روزي از در و  زرنج باالرفتم ، باال رفتم و زرنج را همان زرنجي

دیوارش طراوت و تازگي  مي تراوید و تاكستان هاي شاداب و مرغزارهاي 

حال با مرگ و نیستي دست و وسرسبزش زیب كالم شعراي عرب بود 

 گریبان است دیدم .

یدم و یكبار هم با چشم انداز را خوب د یامروزمخروبه آري زرنج 

را با چهار فرسنگ پهناوري و سیزده دروازه خارجي  هتاریخ ، زرنج دیروز

رسته دكانهاي بازار عمرو را كه تا نیم  .دیدم اش و پنج دروازه آهنین داخلي

فرسنگ در حومه شهر كشیده شده بود و تنها اجاره بهاي روزانه اش هزار 

غرب بر سر  آدینه در حومه شهر كمي به طرفمسجد  .درهم مي شد نیز دیدم

 راه پارس واقع بود.

در یك پهلوي مسجد، زندان و در پهلوي دیگرش قرار گاه حاكم و در 

پیشروي آن دو حوض بزرگ كنده شده بود كه آبهاي )جوي در كهنه ، جوي 

بخشها به  خالي مي شد و از آنجا ذریعه آب هادرنو، جوي در طعام ( در آن

مردم و سردابهاي شان در باروي شهر مي رفت . نهر طعام كه به  خانه هاي
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آبادترین دروازه شهر نسبت داده مي شد از میان روستاها و بوستانهاي جنوبي 

یي را كه تا سرحد والیت نیشك )كده كنوني ( مي هاشهر مي گذشت و دهكده 

ند و كشتي ها به كثرت در كانال سنا رود رفت و آمد داشت .رسید آب میداد

زرنج ، و زرنج و هامون حمل و نقل  و مسافرین و مال التجاره را میان بست

 مي نمودند.

در شمال شرق شهر بین دو دروازه نیشك و كركویه  ،قصر یعقوب لیث

باغ  آندر یك طرفش چمن زار، در دیگر طرف  .موقعیت خوبي داشت

عمارات و  میمون و روبروي آن هم میدان اسب دواني واقع شده بود. خالصه

پشت سرهم تا آنجا كه نظر كار مي كرد  خیاالت مردم قصور مجلل همچون

امتداد داشت و درست ازین حیث با بغداد مقر خالفت و باالتر از آن باشهر 

 تاریخي بابل هم چشمي مي كرد.

با بخاطر آوردن دوران جالل و عظمت دیروزه و چشم دید وضع ماتم 

نمي توانم چگونگي آنروز خودم را آنطور  زده و حزن انگیز امروز زرنج ،

فقط اینقدر مي توانم بگویم كه از همان روز به بعد  ،كه باید در اینجابیان كنم

همین دنبال گذشته هاي پر افتخار در دل  .بر آن شدم تا دنبال گذشته ها بروم

برگیرم و تا حد خرابه ها بروم ، بروم واز روی این معماهای روزگار پرده 

هاي مدنیت را به مدنیت پژوهان جهان  بازماندهچهره حقیقي این  امكان

بنمایانم و اینك آنچه من راجع به جغرافیاي تاریخي این شهر باستاني سیستان 

 گرد آورده ام .

 

 شرح ویرانه های زرنج از زبان "تیت"

 

 بنای کی یا کیخسرو )زرنج(:

اب خود را در شرح ویرانه های زرنج باب هفتم کت« جارج پیترتیت»

وقف کرده میگوید: بعد از تباهی رام « بنای کی یا کیخسرو»به بیان 

که الزم است قبل از بیان وضعیت ویرانه های  شهرستان، شهری بوجود آمد

آن، یک بار دیگر به سفرنامه های  ابن رسته واستخری واز ترجمه های 

د از استفاده نمائیم. تیت بع« سرهنری رالینسن»خاورشناسان معروف 
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ذکریک تعداد محالت اطراف زرنج ونفوذ قشون های اسالمی در سیستان 

وبیان راه ها و منزلگاه ها ویک سلسله دالیل دیگر به شرح ویرانه های زرنج 

 پرداخته زیرعنوان  نادعلی وزرنج مینویسد:

اطالعاتی که ما ازمنابع آزاد راجع به وضعیت زرنج بدست آورده ایم؛ 

رن دهم میالدی، زرنج دارالحکومۀ سیستان بوده است. مؤید آنست که در ق

حتی این اطالعات ، روایتهای محلی را نیز تائید میکند که ویرانه های نادعلی 

آثار باقیمانده از شهری است که کیخسرو بناکرد و]زرنگ نامید[ وعربها 

زرنج گفتند، بعد از آنکه رام شهرستان با هستی خیروا)وداع( گفت ، مردم به 

 رنج پیوستند.ز

 

 یک قلعه وخندق عریض:

خندقی به عرض تخمین صد فوت ویرانه های درون شهر را از تپه 

فوت ازتفاع دارد وجایگاه قدیمی  90بزرگ جدا میسازد. این تپه تقریبا

قلعه)ارگ( است. در سرازیری یا شیب جنوبی قلعه بند یهای عظیم را میتوان 

در باالی زاویۀ جنوب غربی  مشخص کرد، بویژه آن برج مدوری را که

خندق واقع شده است. گل والی خندق حاال تا پای تپه رسیده است. اطراف 

خندق پر از آجرهای پخته است که بوسیلۀ همین آجرها، علی خان 

سنجرانی)برادرابراهیم خان سنجرانی( قلعۀ کنونی ]نادعلی[ را بنا نموده و 

اکنون پایگاه فوجی از سربازان اسم خود را روی آن گذاشته است. این قلعه 

افغان است و بنام پایگاه نادعلی معروف شده و بدین سان به یک محل 

تاریخی، اسمی تازه داده اند.
1
 

 

                                                 
1
 39، ص1تیت، سیستان، ج- 
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 قلعۀ نادعلی در محل ارگ زرنج 

 

 

 تپه های سرخ دک وسفید دک:

در شمال ویرانه های  زرنج در یک میدان زرخیز  دو تپۀ بلند وجود 

میگویند. ارتفاع این تپه « سفید د ک»و« سرخد ک»به آنها  دارد که مردم محل

متر( است. این ها مجموعه یی از ساختمانهای  30فوت) 90های بیش از 

شهربودند که زیربنای آنها از آجر پخته ساخته شده است. چون  شیب یکی 

قلعۀ سرخ( واز تپۀ «)سرخ دک»ازاین تپه ها سرخ رنگ به نظرمیرسد،آنرا 

جنوب سرخ دک موقعیت دارد،  وساختمان آن از خشت خام بنا  دیگر که در

نامیده میشود. این تپه ها « سفیدک»شده و رنگ تپه خاکی وسفید است، بنام 

متر( 1600ار فواصل خیلی دور دیده میشوند. سفیدک از وسط شهر یک میل)

ً در یك و نیم كیلومتري شرق باالحصار زرنج فاصله دارد وسرخدک  تقریبا

  ه افتاده است .مخروب

تا  50متر طول و از  200در حدود  «سرخداغ»بقول مرحوم کهزاد،

از سه سمت یعني شمال ،  ست.متر( ا 31متر عرض دارد. بلندي آن ) 60
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نشیب مالیمي پائین مي  شرق و غرب خوردگي دارد و از جانب جنوبي با

غربي  نقطه ایكه براي حفریات از طرف گیرشمن تعیین شده در دامنه .شود

.سرخدك قرار دارد
 1

 

در فاصلۀ بین این تپه ها و درون شهر ذخیره ای از گل والی سیالب 

وجود دارد که هنوز هم گاه گاهی از سیل رودخانه تازه میشود. از میان بستر 

این گل والی ویرانه های مربوط به ساختمان های بزرگ بصورت تپه ها یا 

ه علیرغم یورشهای پی در پی امواج بشکل قسمتی از دیوارسر برآورده اند ک

 آب  و رطوبت  سالمت مانده اند.

 
 تپۀ سرخ دک در نادعلی نیمروز

در وسط این  دو تپه زمین زاه خیز وشوره زار وجود دارد. روبروی 

سرخدک در قسمت ابتدای سفیدک آثار مدرسه یا عمارتی وجود دارد. دوسر 

واقع ودر هرطرفش این ساختمان در سمت شمال غربی وجنوب شرقی 

دروازه ای موجود بوده است. نقشۀ بنا مستطیلی کشاده وباز است که در دو 

طرف آن بر روی قطاری از ستونها، اطاقهای ساخته شده اند. در طرفین در 

جنوب شرقی مجموعه ئی از اطاقهای از بین رفته موجود اند که طبقۀ فوقانی 

از آجر ساخته اند ولی قسمت فوتی باالی زمین  4 -3و زیرین آنهارا تا 

                                                 
1
 ، حفریات در نادعلي سیستان افغاني ،ترجمۀ احمدعلی کهزاد 1317سالنامه كابل  - 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

248 

فوقانی از خشت خام ساخته شده  وبجای مصالح ساختمانی از 

چیم)چپنه(استفاده کرده اند.
 1

 

 

 
 

 گستردگی شهر:

از آثار وشواهدخاکی معلوم میشود که قسمت بیرونی شهر تا شمال 

برج آسیای بادی( «) برج آس»دهکدۀ گل محمد وسعت داشته است وسپس از 

ی"، ده خواجه" وده علم پیچیده در  ر  سمت جنوبی از ده "جان محمد"و "تپۀ م 

خان گذشته تا تپۀ شرقی می آمده است که نمای شمال شرقی دیوارش بود. 

( کسانی شاهد اند که ویرانه ها در هرچهار سمت پراکنده 1905هنوز )

                                                 
1
 42، ص1تیت، سیستان، ج- 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

249 

بودند، ولی سیل هیرمند و اثرات  رطوبتی آن بحدی نیرومند ومخرب بود که 

 1902یای ویرانه ها نتواستند درمقابل آنها مقاومت نمایند. در خشکسالی بقا

بنیاد ساختمانهای از « برج آس»درمسیر وبستر رود خانه هیرمند در نزدیک

خشت پخته سر از آب  بیرون کشید وحتی پس از آنکه رودخانه پر ازآب شد، 

لسله ای از نیز دیوارهای آجری پخته از پهلوها دیده میشد. در سمت شمال س

تپه های کم ارتفاع تا دومیل ادامه دارد وبا وجود آنکه بوسیلۀ شن و ریگ 

پوشیده شده اند، قابل رویت اند. این تپه ها یقینا اًز مضافات وحومۀ شهر بوده 

اند.
 1

 

کیلومتری شمال 7-6دراینجا باید گفت که تیت، "برج آس" واقع در

سیخسر( را بنام "برج نادعلی )درنقطۀ انشعاب شیلۀ چرخ از رود 

 اسپ")اسپ رستم( ضبط نموده وآنرا نیز جزو شهرزرنج میشمارد.

در درون شهر، خرابه های آجری، ظروف شکسته وچیزهای دیگر این 

طرف و آنطرف روی زمین پراکنده اند. اینها را در شکل گیری تپه های 

ه ها به بزرگ نیز میتوان دید. لیکن در داخل شهر درونی)شارستان(همه خراب

ساختمانهای متعلق اند که از آجر های پخته بنا شده ومکانهای پرجمعیتی بوده 

اند. دراینجا آثاری از آجرهای خام دیده نمیشود، البته قسمتی از دیوار ها که 

 باال تر از سطح زمین قرارگرفته اند، از خشتهای خام ساخته شده اند.

 

 عالیم دروازه ها وبناها:

فهرستی از « تذکرۀ سیستان»در کتاب پرارزش خود سر.اچ.راولینسن،

از ابواب زرنج را آورده که از استخری گرفته است. فهرست مذکور مورد 

استفادۀ بسیاری از متاخرین بوده است. شهردرونی )شارستان(پنج در وشهر 

بیرونی)ربض( سیزده در داشته است. اسم این در ها که رالینسن آورده، از 

 بسوی مشرق پیچیده وتا به شمال عبارت بودند از :سمت جنوب شروع و

ک،-3جرجان، -2مینا،-1 ز  ک، -4س  -8ع لق م،-7نوح کیه، -6شیب،-5س ر 

ره،-11استرس،-10کرکویه،  -9نیشک،  رودگران.-13ن ستان،-12غ نج 

                                                 
1
 43 -42، ص1تیت، سیستان، ج- 
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در جای دیگری ذکر شده که دروازۀ جنوب شرقی زرنج را که از میان         

میگفته اند.احتمال میرود این دروازه  باب « طعام»کشت زارها میگذشته،

شیب)جنوب( بوده باشد.زیرا درسیستان کلمۀ شیب به معنی جنوب و قسمت 

 زیرین یک آبادی  بکار میرود.

در اسامی نامهای که تیت اقتباس کرده، با نام های که نگارندۀ این کتاب از 

از همین جهت این  تاریخ سیستان یاد داشت کرده ام تفاوت زیاد دیده می شود.

اسامی را اینجا ذکر کردم تا ذهن خواننده را با نامها وابواب شهر زرنج در 

قرن سوم وچهارم هجری)دهم ویازدهم میالدی (آشنا کرده باشم. تیت عالوه 

 میکند که براساس مآخذ ذکرشده، ساختمانهای بزرگ شهر عبارت بودند از:

 نزدیک به مسجد جامع. باب فارس یا دروازۀ جنوبی شهردرونی ، -1

بارگاه )دربار(یا کوشک در داخل شهر بیرونی ودر وسط دروازۀ -2

 فارس وطعام.

 زندان، نزدیک به مسجد شهر درونی.-3

 یک بارگاه دیگرنزدیک مسجد و پشت زندان.-4

کاخهای پسران لیث) یعقوب وع مرو( واقع در میان دو دروازۀ طعام -5

 وفارس.

که خزانه عمرولیث بوده ودر داخل « صندوق»قلعۀ معروف به -6

 شهر در میان دروازۀ کرکویه ونیشک واقع بوده است.

اضافه براین از بازارها، مساجد، بیمارستان ها، پاساژها)مغازه های 

سرپوشیده(،. نهرهای درون شهر وحوض ها نیز سخن گفته شده است. 

از دیوارهای جاهای خالی وفاصله ها بی شکلی که درویرانه ها باقی مانده 

شهر درونی  به چشم میخورند، احتماالً عالئمی اند ازمحل دروازه فارس 

وطعام. تپه های سرخ دک وسفیددک  آثارباقیمانده ای خواهند بود ازکاخهای 

پسران لیث یعنی یعقوب وعمرو.
1
 

این بود اطالعاتی که جی .پی تیت در یکصد سال قبل در باره ویرانه 

ا گذاشته است، اکنون میرویم تا به استناد مدارک های زرنج در اختیار م

                                                 
1
 47-46، ص1ج تیت، سیستان،- 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

251 

تاریخی وکتبی محل زرنج وبانی آن وچگونگی پالن و ساختمان های شهر را 

 در یابیم.

 

  باني زرنج :

رخین و جغرافیه نویسان اسالم روایات ؤراجع به باني شهر زرنج م

این شهر اسدي طوسي در گرشاسپ نامه بناي  ، از جملهداشته اند مختلفي بیان 

وجد اعلي رستم نسبت داده  ئیپهلوانان ملي آریا را به گرشاسپ سرسلسله 

  گوید:

 ارـمــدس شــنـــناس و مهـتر شـــزاخ

 دارـامــد نــكه ب نآ ندـــروم و به هــب

            ر زرنج ــــهـاد شــــهــنـــیاورد و بــب        

  رنج  ود روزي زــــاســار نـكه در ك

           یدـشـر كــدردش انـــــزگل باره یي گ        

  یدـشـركــه بــــمـر بــــمیانش دژي س

  اختــده ســنـــي كـیرامن دژ یكــــزپ

  وي و نهر آب دروي بساخت ـزهر ج

 ت و باره بساختـو آن شهر پردخـچ

  اخت ـشـن بر نــیــنج در آهنـــرو پــب

  سیستان ري ــت بـشــتي بهـــو گفـــت

  رمي سیستان ــــــت از خـســـیكي نی

لف تاریخ سیستان ده سال قبل از تصنیف ؤهمزمان اسدي طوسي ، م

مشابه روایت اسدي آورده و چنان مینماید كه مأخذ هر  گرشاسپنامه روایتي 

)كه فعالً در دسترس ما نیست (   دوي آن كتاب عجایب البلدان ابوالمؤید بلخي 

  بوده باشد.

اما بنا كردن سیستان : » ن عبارت تاریخ سیستان اینستعی

گرشاسپ بن اثرت بن شهر )سم ( بن گورنگ بن  )شهرسیستان ( بر دست 

روز بود كه گرشاسپ  بیداسپ )شیداسپ ( بن توربن جمشید الملك ...آن 

دانایان جهان را گرد كرده بود كه من شهري بنا خواهم كرد بدین روزگار كه 

ن همي ویران كند و آزادگان جهان را همي كشد و از جهان ضحاك همه جها 
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مردمان عالم را سامه )جاي امن ( باشد كه او را بر  بجادوئي همي بركند، تا 

خواهم كه نیكونگاه كنید و از  اما چنان  ،شهري كه من كرده باشم فرمان نباشد

[ده ]هفت و چهار و دوازده 
1
د كه سعد بنگرید و حساب كنید بوقتي ابتدا كنی 

چنداني كه حدامكان باشد هر چند كه  چنانكه دیرگاه بماند  ،باشد یي هیچ نحس

  گردد. ر است و همه یاخر ناچیز ذجهان و هر چه اندرویست برگ

ایشان بر فرمان او بسیار درنگ و روزگار كردند، تا وقتي نگاه كردند 

حكم كردند كه تا پس  .كن او ابتدا بدست خویش پیفكند و گفتند كه اكنون بنا 

مصطفاعلیه السالم برون آید و  چهار هزار سال شمسي این شهر بماند و چون 

او را  دین اسالم آشكار گردد و مردم عجم را بدین حق خواند اول كساني كه 

 ،مردم سیستان باشند و او را اجابت كنند چه به طوع و چه بكره ،اجابت كنند

چهار صد و چهل و چهار سال وقتها باشد  او علیه السالم و اندر روزگار دین 

بگذرد این شهر باز آبادان گردد بر  و چون چهار صد و چهل و چهارسال 

دست شه بورگان بن كرایست شان
2
 .نزدیكان زمان كیان بوده باشد كه  

تمام  گرشاسپ بدان شاد شد و ایشان را خلعت ها داد و این شهر بنا كرد و 

«و بكتاب او تمام گفته آید. كرد و قصه گرشاسپ زیاد است
3
 

، نیز (هجري 740در سال )تالیف حمدهللا مستوفي در نزهت القلوب 

گرشاسپ ساخت و زرنگ  »موضوع را تایید مي كند كه شهرسیستان را این 

خواندند و بر راه ریگ روان نزدیك بحیره زره بندي  نام كرد و عرب زرنج 

 .به مرور سیستان شد  باشد. عظیم بست تا شهر از آسیب ریگ روان ایمن 

هیرمند است و  آبش از سیاه رود )سنا رود( شق  .هوایش به گرمي مایل است

«.در آن باغستان بسیار و میوه هاي خوب فراوان باشد
4
  

                                                 
1
دیدن طالع در قبال چهار و هفت كه به  زیرا مراد اینجا  .ده باشد ،باید بجاي دوازدهبهارمینویسد: - 

نقطه برابر چهار است قرار دارد و در این  اصطالح اهل نجوم غارب و نقطه برابر طالع باشد و ده كه 

ي شهر را از چهار و هفت و ده كه او طالع ساعت بنا مقصود آنست كه  .اصطالحات دوازدهي وجود ندارد

 ( 5-2،صسیستان حواشي تاریخ  ،هار)بتاد طالع اند نگاه كنید.
2
گوید : پس از چهار صد و چهل سال بسعي جمعي از نبیره شاهان كیان  11  ورق  ،مولف احیاء المولك -

 روي به آبادي آورد.
3
ست كه اسدي طوسي آنرا در نیمه اول گرشاسپ همان گرشاسپ نامه ا كتاب  ،5-2تاریخ سیستان ص  -

ص روایت اسدي طوسي در مورد شهر زرنج همان لخ .آورده استدربه نظم  « هـ 458»قرن پنجم هجري 

  آن كتاب (. 267 – 236رجوع شود به صفحات  بود براي معلومات بیشتر 
4
 174ص  ،نزهت القلوب - 
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 ،لف تاریخ سیستان آنجاكه فضایل سیستان را یك یك شرح مي دهدؤم

مقفع و قدامه بن  عبدهللا بن ۀاسكندریوناني را به حوال ضمن بیان فضلي ، 

  نویسد: جعفر بغدادي باني ارگ زرنج دانسته مي 

اسكندر رومي چون دارا بن داراب كشته شد و روشنك دختر او را  » 

كرد به سیستان رفت و بر آن قلعه شد كه كیخسرو بنا  به زني كرد و قصد هند 

ر دیگریست بر جنوب از آن اردشی كرده بود بر شمال قلعه سیستان و قلعه 

ببود.  و  و آنجا هفت روز  [ظاهراً قلعه طاق خواهد بود]بابكان بنا كرده 

اسپهبد سیستان را بنواخت كه او را خدمت بسیار كرد و پذیره او باز شد پس 

كه دیدبانگاه قلعه بود، قلعه جداگانه كردند و روشنك آنجا یله  بفرمود تا آنجا 

پس  .قلعه تمام كرده بودند ند و آآم تا از كار هند فارغ شد و باز آنجا  ،كرد

نچنانكه  چنین باید قلعه اندر  «گآرا»یكماه آنجا ببود تا نیكو تمام شد گفت : 

بود و )آراك ( به زبان رومي دیدبانگاه را گویند و آن اینست كه اكنون قلعه 

گویند ذوالفرنین كرده است و این حكایت به چندین  "ارگ  "سیستان است كه

دیگر عبدهللا بن المقفع اندر ، سیستان  ه آمدست . یكي به اخبار كتاب یاد كرد

قدامه البغدادي  كتاب سیر ملوك عجم باز گوید و ابوالفرج قدامه بن جعفر بن 

این خبرها درست مي  ،اندر كتاب خراج به باب مسالك و ممالك باز گوید

«..حدیث سیستان گردد اندر 
1
  

ز فتح هرشهریا سرزمینی یک عادت اسکندر که پس ا این روایت با

قلعه یا قرارگاه نظامی بنام اسکندریه میساخت و میرفت، تطابق میکند،زیرا 

اسکندر در خط حمله خود به افغانستان، بعد ازفتح هرات  وعصیان مردم  

برضد سپاه او به سیستان رفت ودر آنجا مدتی باقی ماند . درهمین سیستان 

را علیه سکندر سازمان دادند تا اسکندر  بود که جنراالن اسکندر توطئه یی

رابکشند، ولی سکندر با آگاهی از توطئه، واعدام یکی از بزرگترین جنراالن 

خود ، بد ترین تراژیدی را نمایش داد وبزودی سیستان را ترک گفت واز راه 

رودبار عازم بست و اراکوزیا)قندهار( شد. مورخین یادآورمیشوند که اسکندر 

را ساخت، ولی محل این اسکندریه را « پروفتازیا»کندریۀ در سیستان اس

درجای پیشاوران نزدیک صالحان جوین سراغ داده اند، نه در مصب 

                                                 
1
 زرنج است نه خود شهر زرنج.، دراین روایت اسکندر بانی ارگ 10تاریخ سیستان، ص- 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

254 

رودخانه هیرمند، در رام شهرستان یا در زرنگ که البته هیچگاه پشاوران 

 مرکز سیستان نبوده است.

ي دهد نشان م شناسي در این منطقه باستاننتایج كاوش هاي  به هرحال،

بلكه برخي از این  ،روایات صرفاً افسانه و محض اسطوره نیستندهمه كه این 

  روایات مبناي واقعي و تاریخي نیز دارند. 

میالدي هیات باستان شناس فرانسوي بسر  1936مثالً در خزان 

شرقي زرنج در محل سرخدك كه  ۀدر حوم رشمن یكردگي پروفیسور گ

یي معروف به  تپه  ،آنجا آغاز مي شددروازه شرقي شهر بسوي بست از 

 .متر ارتفاع از سطح جلگه مورد كاوش قرار گرفت 31داراي « سرخدك »

آن گمانه زني  متر12متر بلندي تپه صرف در عمق  31یكه از جمله  با وجود 

دیگر آن باقي مانده تا به سطح جلگه برسد و  متر  20صورت گرفته و حداقل 

معهذا  ،حفریات قرار دارند ر مرحله هاي پائین تر بدون تردید اشیاي قدیمه د

آثار و شواهدیكه از آخرین مرحله زندگي آنجا بدست آمده بیانگر چگونگي 

اول این  لدزیست مردم زرنج در هزاره اول قبل از میالد میباشد. )رك ، ج 

مذكور در گمانه زني خویش در محل خرابه زار  ت ئكتاب ( همچنین هی

را وابسته عهد اردشیر  ساختمان هاي حصار طاق « رتاوارحصار طاق یا س»

سس سلسله ساساني مي داند و از لحاظ شكل و هنر معماري آنرا ؤبابكان م

  .مداین  دانسته اند« تیسفون »در « طاق خسرو »شبیه  

در مورد آمدن اسكندر مقدوني و بنا هم بدینگونه روایات تاریخ سیستان 

هم در مورد رفتن كیخسرو  وساختن قلعه یي وآنجا قلعه یي در  كردن ارگ یا 

از  هر دو ،گرشاسپ در محل كركویه ، در شمال زرنج  در معبد جاي 

اینكه  واقعیاتي اند كه طي هزاره اول قبل از میالد صورت گرفته و نباید بدلیل 

لوحه سنگي بنام آنها از آنجا بدست نیامده بیك باره این روایات را مردود 

  دانست .

 

  زرنج :موقعیت 

 ۀبصر»كه از نظر جمعیت و آباداني بنام  تعیین موقعیت شهري

از  یاد شده و فعالً اسم آن به كلي فراموش گردیده كاریست كه نباید « خراسان 
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شهادت اسناد  یاري مي كند همانا  آنچه ما را دراین راه  تشخص آن نا امید شد،

  است . باقی مانده  الفاسوجغرافیه دانان رخین ؤمازكه کتبی است 

طبق اقوال جغرافي نگاران عرب در قدیم در یك منزلي جنوب زرنج 

نهرهاي خورد و بزرگ از  ۀبودند و آب آنرا ذریع هیرمند را بند زده رودخانۀ 

دروازه ه نهر طعام )منسوب ب قبیل سنا رود، باشترود، نهر میله ، نهر شعبه ، 

می  ه ، درنو، در طعام ( به شهر وارد از سه راه )در کهن(طعام شهر زرنج 

  ردند.ک

ش نهر دیگری می گذشته که آنرا رود نیشک ) ،همچنین از شمال شهر

این ترتیب زرنج بین ه ب .گفتند ( می ساکن، ظاهراً همین رودخاشرود باید باشد

  یعنی هیرمند در جنوب و خاشرود در شمال واقع بود. خانۀ دو رود

گویند، تل  «نادعلی»روز در محلی که آنرا بین این دو رودخانه ام

آن آثار خرابه های شهری دیده می شود که بیدریغ  بزرگی است و بر اطراف 

  کشد.  انسان را در یاد گذشته های پر شکوهش فرو می 

هرگاه همین خرابه ها را بقایای شهر و مرکز اصلی زرنج قرون 

بدانیم ، به یقین المی تر از عهداسقدیم  «زرنگای  »و «زرنگ»و اسالمی 

آن  زیرا متون تاریخی هر  ،یوسته استپنظر ما از خیال گذشته به حقیقت 

  براین معنی گواهی می دهد. یک مثال می زنیم :

ربیع بن زیاد با اردوی عظیم به عزم فتح  یدر سال سی ام هجر

شهرهای پهره  .سیرحان مرکز کرمان حرکت کرد رنج از زسیستان و گرفتن 

واقع بودند یکی بعد دیگر بدون  انشهر کنونی ( و جالق که بر سر  راهش )ایر

گفتا:  ربیع بن زیاد مهتر آنرا »عرب تسلیم شدند. در جالق  یانجنگ به لشکر

چون از هیرمند بگذری ، اینک راه  :گفت ،مراسوی سیستان راه باید نمود

قصبه بگذری سنگ ریزه بینی زآنجا خود قلعه و  ریگ بینی و از یک 

«پیداست.
1
  

این آدرس بوضاحت می نماید که زرنج در سمت راست رودخانه 

ریگ و سنگ ریزه که تا هنوز در سمت راست  هیرمند موقعیت داشته و 

گواه دیگری است که  ،رسد نادعلی به مشاهده می  هیرمند از چهار برجک تا

                                                 
1
 80ص  ،تاریخ سیستان - 
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ی رخین و جغرافی نویسان در محل نادعلؤنشان می دهد زرنج متذکره م

نیمروز موقعیت داشته و اشتباه محض است اگر موقعیت این شهر تاریخی و  

در زاهدان «انگلیستیت »پیروی از ه ب باعظمت سیستان را 
1
  سراغ نمائیم .  

نیز موقعیت این شهر را روی نقشه در همین محل نادعلی  ،لسترنج

.تعیین و تثبیت کرده است
 2

لعه فتح در الش و جوین در شمال نادعلی تا ق از  

یک سلسله خرابه ها  تار امروزی (  وجنوب و از آنجا تا حصار طاق )سار

درین    ی بوده است.بقایای شهرها از آن هریکی هم افتاد که  بفاصلۀ کمی از

حوالی یک عده خرابه های دیگری هم بوده که ریگهای روان و آبهای هلمند 

 آنها را فرا گرفته است.  

میالدی در سیبستان  1905 -1903ز سال سرهنری مکماهون که ا

گزارش خلیی علمی و مفید در باب سیستان می  تحقیقات نموده ضمن یک 

تا چشم کار  .نمی شود در هیچ مملکتی این همه خرابه و ویرانه دیده »نویسد: 

تمام اینها از خشت ساخته شده فقط در چند  ،می کند این خرابه ها نمایان است

مثل خرابه های نادعلی و  ،به کار رفته )خشت پخته(آجرنقطه دیده شد که  

ً از  ر یدر بعضی جای ها در ز .میل قاسم آباد آجر کاری شده و باقی تماما

در این  در سیستان سنگ وجود ندارد ولی اسباب تعجب  .خشت باال آمده است

چیزیکه  .است که چگونه این بناهای خشتی قرنها دوام کرده باقی مانده است

را خیلی ضخیم گرفته اند و باید گفت خاک سیستان برای خشت  دیوارها  هست

خیلی مناسب و بادوام است.
 
»
3
  

میالدی سیستان را با همه دارو و  1901که در  ،هنری ساوج لندر

نظرش در قسمت باستان شناسی نیز مدار اعتبار زیاد می  و است  هندارش دید

به یک شهر و آنهم شهر مهم   معتقد است که این خرابه ها مربوط ،باشد

حساب  میل   90تا  80طول این خرابه ها را از  ،ساوج لندر. زرنگ بود

کرده که در نظر اول مبالغه آمیز و نزدیک به انکار می نماید ولی از یک 

                                                 
1
در پانزده کیلومتری جنوب عرب نادعلی  خرابه های زاهدان امروز در مقابل بند کوهک در خاک ایران  - 

تیت  .معروف بود اشتباه شود« دزداب»آن بنام  به نظر می خورد و نباید با زاهدان حالیه که قبل از اعمار 

 «.کتاب سرحدات بلوچستان از تیت دیده شود»است  نقشه باسم زرنج )؟( معرفی کرده  همین محل را روی
2
 شود مالحظه  «نقشه های خراسان و کرمان»جغرافیای تاریخی خالفت شرقی  - 
3
 - 1955روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میالدی از محمود محمود جلد هفتم ص  تاریخ  - 

  1887 
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نرفته و آن اینکه از قلعه فتح تا جوین و از نیشک تا زاهدان  خطا لحاظ وی به 

 ،رام شهرستان :بوده و شهرهای مانند ضی آباد و تراکو، همه این ارا هکهن

، بشتر،  رنگ کهیسوم ، کرکوی ،  ،نوق ، زوشت ، زالقان ، زرنج ،طاق

شاوران ، کوشک برونج ، مارجویه ، رندان یهبد، قوقه ، درق ، پپجوین ، اس

زه و خواش و جیق ، قرنین ، وانبزرود زرق ، پیش زره ،  ، کمر زهیر، 

طوری نزدیک هم قرار داشتند که تا  نارود و غیره نیشک و باشترود و س

به مشاهده  اکنون بقایای اکثر آنها بصورت خرابه و تپه متصل و پهلوی هم 

می رسد.
 1

  

در افسانه های مردم سیستان هنوز هم این روایت گفته می شود که 

بزی بربام خانه یی بر آمده بود صاحبش آنرا تا زاهدان  وقتی در جوین بزغاله 

زیرا بزغاله  ،موفق به گرفتنش نشد قدیم )نزدیک کوهک ( تعقیب کرد ولی 

این روایت با آنکه افسانه یی  می توانست به آسانی از بامی بر بامی بپرد.

خرمی و آبادی  زی و بسرسه بیش نیست ولی کم از کم می تواند آدمی را ب

  های گذشته سیستان در این ساحه وسیع متوجه نماید.

ولی در  ،اهمیت زرنج در تاریخ قدیم کشور ماهر چه باشدبهر حال 

از آن است و به همین دلیل هر چه بعد از این ما  دوره های اسالمی بیشتر 

رخین و جغرافی نویسان ؤم راجع باین شهر بخوانیم چشم دیدها و روایات 

  عصر اسالمی خواهد بود.

 

  شهر دوشیزه : ۀزرنج بمثاب

یستان و آسیای میانه با قلعه ها و باروهای شهرهای قدیم خراسان و س

ناپذیر مجهز بوده اند که مردم تا سالهای زیادی می  مستحکم و تسخیر 

را در مهاجمین نمایند و  توانستند در مقابل مهاجمین مقاومت و ایستادگی 

عربی صفت  بنابرین درزبان  گشودن شهر خود ناکام و زبون بر گردانند.

  اطالق می شد. براینگونه شهر های مستحکم و پایدار  )دوشیزه(یعنی« عذرا»

هـ ( که معتبر ترین سند و قوی ترین  445تاریخ سیستان )تالیف در 

از شارستان بزرگ  ،آنستآبادان عظمت سیستان و شهرهای  گواه مجد و 

                                                 
1
حوقل ، صورت االرض  مبحث سیستان ، ابن  ،نیز اصطخری ،702ص  ،1ج ،ن بعد از اسالم افغانستا - 

 و غیره .
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کشور  «مدینه العذرای»شهر که روزگاری  انی نعمت ها در آن وزرنج و فرا

  می کند: م به ذات خویش بود، اینطور یاد آوری نیمروز و شهری قای

و اما آنچه در ذات سیستان )زرنج ( موجود است که در سایر شهرها »

شهری باشد  شارستان بزرگ حصین دارد که خود چند   اول آنست که  ،نیست

گویند که هرگز هیچکس نتوانست   العذرا ةمدیناز دیگر شهرها و آنگاه آنرا 

باشند و  و مردان مرد حربی  .بدادند و نتوانند تا ابد الدهرتا  آنرا ستدن اال

شوریدن سالح عادت کرده باشند که آن ایشان را از خوردی تا بزرگی پیشه 

دو دیگر شهریست که آسیا چرخ  .جنگ و مقاتله آموخته باشند باشد و به تعلیم 

تا آب کشد از این چرخ ها بساخته اند  کنند تا باد بگرداند و آرد کنند و هم از 

باشد و  آب تنگ  [هرگاه که ]چاه بباغ ها و بزمین که از آن کشت کنند 

  همچنین بسیار منفعت از باد بر گیرند...

که به هیچ شهری محتاج نیست که  ،و دیگر شهریست بذات خویش قایم

های ه گردد همه چیزی از نعمت های الوان و جام اگر کاروان گسسته 

اندر آن شهریافته شود که  را واهل مروت را باید همه  بزرگوار و آنچه ملوک

بجای دیگر حاجت نیاید و بزیادت باشد و زمستان میوه تر باشد. همچنانکه 

شیر مست یافته  ۀواسپرغمهای نیکو، و همه ساله بر ،بتابستان سال تا سال 

اوقات که ایزد تعالی آنرا اندر کتاب خود بستوده  شود و ماهی تازه به همه 

بیارند تا اندر قصبه و دیگر  و دیگر که از شهرهای دور بار بکشتی  .است

و دیگر که  .جای ها برستور حمل باید کرد مگر ببغداد که همین یافته شود

عامه سیستان علم دوست باشند و بسا از علما و فقها و محدثین برخاستند از  

ر نام هر یک آنها حرمین کتب ایشان همی خوانند که اگ شام و ه سیستان که ب

قصد  شهریست که هیچ دشمنی بر گیریم کتاب تطویل گیرد. و اندر نهادش آن 

آن نکند که نه مخذول ومذموم بازگردد،اگرخود بازنگردد،هالک شود. و 

.«دیگر که اندر همه عالم چندان بناء بزرگوار نیست که به سیستان است.
 1

 

ه سیستان در اوج شهرت مثال تاریخی این ادعا در روزگاران آل لیث ک

وفراوانی وناز ونعمت می زیست، چنان است که: در عهد امیرخلف پادشاه 

نامدار سیستان آن دیار، حسین بن طاهر)که به قول گردیزی خواهر زادۀ امیر 

                                                 
1
 13 -12تاریخ سیستان، ص - 
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خلف وبروایت صاحب تاریخی یمینی از خویشاوندان او بود به مدد امیر 

یم گرفته به جنگ امیر ق(لشکر عظ369خراسان نوح بن منصورسامانی )

خلف وفتح زرنج آمد. هفت سال تمام
1

زرنج مقاومت کرد، چون لشکرخراسان 

از محاصره عاجز ماند، ابوالحسن سیمجور دوست قدیمی امیرخلف مامور 

نزدیک امیر خلف اندر سر پیغام کرد که امیر » کار سیستان شد، واو 

خراسان اینجا بردست  خراسان اندر حدیث توعاجز ماند وهمه امراء وبزرگان

تو هالک گشتند، اکنون مرا فرستاد، زانچه داند]از[ دوستی میان من وآن تو، 

«چیزی مکن تا من بازگردم.
 2

 

امیر خلف به پاس دوستی سیمجور وبه خاطر عجز امیر خراسان 

ظاهراً ازجنگ ومقاومت  دست گرفت و از روی صلح از قلعۀ ارگ زرنج  

رفت.فرود آمد و به حصار طاق 
 3

 

از این مثال ومثالهای دیگر تاریخی برمی آید که زرنج روزی شهری 

اندر جهان از روزگار یعقوب وعمرو »با عظمت وقایم به ذات خویش بود و

هیچ شهری آبادان تر از زرنج نبود، ودارالدوله گفتندی تا آنروز که امیر 

«خلف را از سیستان ببردند.
 4

 

تن امیر خلف پادشاه بافضل سیستان، روز چنین مینماید که با از بین رف 

برگشت زرنج وسیستان نیز آغاز شد. این معنی را حکیم فرخی سیستانی  نیز 

در قصیده ای که مدح  خواجه ابوعلی حسنک وزیر دانشمند محمود آمده، 

 اینطور بیان داشته است:

     من قیاس ازسیستان دارم که آن شهرمنست  

 خبر تن دارموزپی خـویشان ز شـهر خویش

      شهر من شهـر بزرگست و زمینـش نامـدار  

 ورـنام مردمـان شهــر من در شــیر مردی

    تا خلـف را خـسرو ایران از آنجا برگرفت    

 درســــتم بـودند از بی داد هـــر بـی داد گر

                                                 
1
 54هق، ص 1300تاریخ یمینی،طبع الهور، - 
2
 55همان اثر، ص - 
3
ین ، به گفتۀ عتبی، این لشکرکشی سامانیان به سیستان به نام حمایت از حس337تاریخ سیستان، ص - 

 (55بن طاهر ومقاومت های هفت سالۀ امیر خلف مقدمۀ ضعف سامانیان شد)ص
4
    354ص  ،سیستان تاریخ - 
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      برکشیدند از زمیـن و باغ ها  سرو وسمن  

 بر وزیـرهمچـو شــارستان قوم لـوط  شد ز

      ذاشـتنـد  ـکــدخـدایانش خـریده  خانه ها بگ

 زن زشوی خویش دور افتاد و فرزنداز پدر

       ایران حـدیث سیستان پـوشــیـده ماند   ۀبرش

 جگـر سالها بـودند مسکیـن از غـم و خـون

     واجه بازداد  ـچون شـة مشرق وزارت رابخ

 سرباپ شوی بازن گشت وزن با شوی ومادر

   ا بـر پای شد     ــه خـانه ها آباد گشت و کـاخ

 خضر شــد بار دیگـر باغ های بی خضر با

       ـوئی عــدل او ـروزگــار سیستان را با نـکـ

 باز نشــناســم هــمی از روزگــار زال زر

    از والیتهای سلطان سیستان برگوشه ایست  

 ـدل و داد او نا بهرورـنیست ازانصاف و ع

 روز او فرخنده باد و روزه اش پـذیرفـته باد

خجسته مهرگان از روزها فـرخنده تر آن 
1
  

 

هجری مردم سیستان از امیر خلف به سبب ظلمی که در  393درسال 

 .محمود برخاستند حق پسرش رواداشته بود ناراض گشتند وبه هوای سلطان 

به فتح حصار  مردم زرنج در ماه صفر  همان سال سلطان محمود به كومك 

فرمان داده بود  طاق و گشودن زرنج موفق شد و هنگام بازگشتن از سیستان 

«.باره شهر را رخنه هاي بسیار كرده بودند تا فسادي تولد نكند »تا 
2
  

ابوبكر بن عبدهللا )ولي سالي نگذشت كه عیاران سیستان بوبكر عبدهللا 

خر داشتند )جمادي االرا به پادشاهي سیستان بر (نواسه دختري امیر خلف

«.فرمود تا رخنها را راست كردند»هـ( و او فوراً  393
3
اما هنوز رخنها و  

خرابي هاي وارده بدرستي مرمت نگردیده بود كه سلطان محمود با سپاه 

                                                 
1
 126 - 123، ص  1337  دیوان حکیم فرخی سیستانی، چاپ  محمد دبیر سیاقی ، تهران  - 
2
    355ص  ،سیستان تاریخ - 
3
 354 -355تاریخ سیستان ص  - 
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عظیمش  از هند برگشت و باتفاق لشكریكه از غزنه و فراه و اوق )قلعه گاه ( 

او به سیستان آمده بودند بجنگ كمك ه و پیش زره )پیش آب امروزي ( ب

زرنج پرداخت.
 1

  

زرنج سخت در حال مقاومت بود كه ناگاه یكي از عیاران زرنج بنام 

 .ود كردممح گدر طعام بگشود و بان» ابولحسن كهتر هنگام نماز خفتن

غالمان محمود به قلعه بر شدند و بر باره بر آمدند طبل زدند و بانگ محمود 

ن فرو گرفتند و بازارها و سراي ها بسوختند و مسجد كردند و غارت و سوخت

آدینه غارت كردند و درحلوا گران بسوختند و علوي خباز را بكشتند اندر 

كشتند و مردمان مسلمان را اندر خانه او  مسجد آدینه و اندر كلیسا ترسا

«بكشتند و بیش كسي نكشتند كه غرض غارت بود نه كشتن.
 2

  

كمك ه شود كه در هر دو بار سلطان محمود باین صورت دیده مي ه و ب

 .خود مردم زرنج به فتح زرنج و سیستان نایل آمده است

بهر حال چنانكه تاریخ گواهي مي دهد زرنج در قرن چهارم هجري  

 شهر عظیم و قایم به ذات و تسخیر ناپذیر بوده است .

عتبي كه استواري شهر زرنج را حین محاصره از جانب سلطان 

ذكر این  :»گرفتاري امیر خلف بن احمد نیك مي ستاید مي نویسد كه محمود و

فتح عظیم و كار جسیم در افاق نشر شد و به هیچ روزگار هیچ پادشاه افتراع 

آن بقعه عذراء و انتزاع آن مملكت غرامیسر نگشته بود و ابومنصور ثعالبي 

 در ذكر این فتح گوید:

 ر علیها لسالیاس ختامبك         نه ــوافتض سیف عالك كل مدی

 نائك الخدامــراء هم لفـــفن          تهاــتها و فتحـها و بحـحتـــفـــف

 ید نشده االیامـــتاء تجــبی          و قدمت واالیام تنشد في الوري

         تح الذي ـجاء نصرهللا و الف دـــق

 زهي بكتبه و صفه االقالمت

                                                 
1
راي فتح زرنج از منجنیق عروس نیز كارگرفت و این همان منجنیق معروف سلطان محمود این مرتبه ب - 

هجري  89و محمد بن قاسم در سنه  ندحجاج بن یوسف ثقفي بود كه مي گویند پنجصد مرد آنرا مي كشید

 (187ص  1تاریخ تمدن اسالم از جرجي زیدان ج  .)منجیق را استعمال كردآن در محاربات هندان 
2
 357ص  ،تاریخ سیستان - 
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« یاس »ري را كه با مهر : شمشیر عظمت تو هر شهر بك ترجمه)

ممهور شده بود )اشاره به زرنج است كه شاهان ساماني از فتح و تصرف آن 

ازاله بكارت( اینكه شهر  -نومید شده بودند( به تصرف در آورد. )افتضاض 

پس تو  ،زرنج كه فتح آن مشكل بود و ابا داشت گوئي بكسي جز تو حرام است

را بگروهي بخشیدي كه خادمان درگاه آن را فتح كردي و مباح نمودي و آن 

تواند و آمدي در حالیكه روزگار در میان مردم این شعر را مي خواند و 

فتحي كه قلم ها به نوشتن و صف  آمد پیروزي خدا و :بسیار خوب مي خواند

(آن مي بالند.
 1

  

عتبي در جاي دیگر شعري از ابومنصور ثعالبي نقل كرده كه این سه 

 مي كند: بیت آن جلب توجه

 هـام صعدتـداالیــن یـیـاال تل و           من ذا الذي الیذل الدهر صعبته

 تح العذراء بلدتهـوك من فـملم           لوك غداــاما تري خلفا شیخ الم

           كاالنظیر لهـس ملــان باالمـو ك

 لیوم في اال سرالینتاس اسرتهف 

 از میان نبرد و خوار نكند : كیست آنكه روزگار عظمت او را ترجمه)

شیخ پادشاهان كه بنده  ،بیني خلف و دست جلو ترقي او را نگیرد؟ آیا نمي

او را فتح كرد. )یعني بنده  كسي شد كه بلده عذراء )یعني شهر دوشیزه(

سلطان شد كه شهر ناگشودني و بكر زرنج را كه پیش از سلطان آنرا كسي 

ي نظیر بود ولي امروز در اسارت است بدست نیاورده بود، و دیروز پادشاه ب

(.و خانواده خود را رهایي داده نمي تواند
 2

  

در بیت دوم صفت شهر زرنج است كه هم « عذراء»در اینجا كلمه 

دربار  یلف تاریخ سیستان و هم ملك الشعراؤعتبي و هم ثعالبي و هم م

 خوانده اند.« العذرا ةمدین»غزنوي عنصري بلخي آنرا بنام 

یا شنیده هنرهاي خسروان به خبر( ابلخي در قصیده معروف )عنصري 

العذرا مي  ةاین شهر را مدین ،هنگامي كه از فتح سیستان سخن مي گوید

 خواند:

         تي ــس دسـكــود بر آن شهر هیچـنبرده ب

                                                 
1
 220،  212ص  ،1345 ،تاریخ یمیني ، طبع تهران - 
2
 11ص  ،تاریخ سیستان - 
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 ریمان و گاه رستم زرـد سام نــهــــــزع

         د  وـــام او تابـود نـــــــذراء بــــالع ةمدین

 ره نشد هیچكس بر او بهترـیــز آنكه چا

           م سباعـــسه وان گام زد زـتـبدشت او ن

 ر او نتوان خفت خوش زوهم غورــبشه

           درو، ره جویي تو نیزه یا بي و تیغـگران

 رــب اري مبارز اردـو كــج ،دروـــو ران

           ز آهن و رويــاو روي و مغ ۀبناي بار

 یكرــبرج دو پــكر بر جشن بــیــكشیده پ

          وار او همي رفتيـر سر دیــرد بـــچو م

 ره مقرـته است بر مجــتي كه گرفــتو گف

            رزمـركاب عالي چون سوي او كشید ب

 رـمي نماند اثــزان محكکــرد ـش كـچنان

          ه درنگـار ماهــشد از كفایت تیغش بچ

فته و آن قلعه جمله زیر و زبرخلف گر
1
 

 

از این شعر استاد عنصري نیز وجه صفت عذراء در مصراع دوم بیت 

اول آشكار است كه كسي بروچیره شده نمي توانست و ار این بیت مسعود 

 سلمان كه گوید:

 یم دوشیزهــهمي بجستم حصني عظ

دش هیچ خسرو و ساالركه در جهان نب  
2
 

بي را به دوشیزه دري ترجمه كرده و عراءنیك پیداست كه صفت عذر

= دوشیزه از آنرو گفته  اءبدینصورت شهر زرنج را عذر .چه نیكو ترجمه یي

دست نخورده باقي مانده  ۀاند كه فتح آن بر هیچكس میسر نبود و مانند دوشیز

بود. حتي سلطان محمود نیز تا زمانیكه خود مردم زرنج بر امیر خلف 

د را در فتح شهر خود یاري نورزیده بودند از عصیان نكرده بودند و محمو

 فتح آن عاجز بود.

                                                 
1
 . 110ص  ،دیوان عنصري بلخي ، چاپ دبیر سیاقي - 
2
 . 262ص  ،دیوان مسعود سعد سلمان - 
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ظاهراً اسم زرنج چنانكه از متن تاریخ سیستان بر مي آید و از كتب 

دیگر جغرافي استنباط مي گردد از اواخر قرن هشتم هجري و شاید هم از 

اواخر عهد غزنوي )قرن پنجم هجري ( از استعمال افتاده باشد و جغرافیه 

« شهرسیستان »ن اسالمي در قرون بعد از غزنویان فقط آنرا به عنوان نویسا

مي شناختند و هنگامي كه این شهر بدست امیر تیمور « مدینه سجستان »یا 

سان شد  كیمیالدي ( با خاك  1383 -هـ 785در اواخر قر ن هشتم هجري )

.همین اسم سیستان را داشت
 1

 

رد كلمه سیستان )به مفهوم در تاریخ سیستان در موارد متعدد كار ب

شهر زرنج ( بكار برده شده 
2
بجاي كرسي سیستان  « قصبه»و گاهي هم كلمه  

)یعني زرنج ( استعمال شده است . منجمله بمناسبت تعیین عزیز فوشنجي 

هـ از جانب سلطان مسعود كه با مردم و  421بحیث عامل سیستان در سال 

ً عیاران سیستان از خشونت و سخت گیري كار مي گرفت تاریخ مخصوصا

سرهنگان قصبه )زرنج ( و مهتران روستا ها را »سیستان مي گوید: 

.«بازداشت
3
آرام و آشفته سیستان را آشفته تر ساخت و مردم بر  كه اوضاع نا 

 ضد او عصیان كردند.

 

 پالن عمومي شهر:

كه از جغرافي نگاران اسالمي در دست است مي  مختلفیمدارك 

مانند اكثر شهرهاي قدیم كشور چنانكه در سایر نقاط آسیاي  رساند، كه زرنج

 آبادي بود: ۀمیانه نیز معمول بوده داراي سه حص

 ارگ : -1

مي گفتند( در وسط آباد ترین « كهندژ»)كه در سایر جایها به آن ارگ

زندان  ،امارتگاه ،قسمت شهر واقع بود و بردور خود حصاري مستحكم داشت

 مي بود.جا نو بیت المال در آ

 شارستان : -2

                                                 
1
 . 385ص  ،جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي خالفت شرقي ،لسترنج - 
2
 و غیره 365،  11ص  ،تاریخ سیستان - 
3
 363ص  ،تاریخ سیستان- 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

265 

لنهر آنرا ءیعني خود شهر( كه در ماورا)شهرستان ایشارستان 

گردا گرد ارگ را فرا مي گرفت و داراي عمارات  ،مي گفتند «اندرون »

شارستان را نیز حصاري با دروازه هاي متعدد و  .مجلل و با شكوه شهر بود

ملوك نیمروز در  امیر ابوالفضل سیستاني سر سلسله .خندقي احاطه مي كرد

 432نو نهاد و آنرا در سال  ۀشارستان زرنج را بار جریهـ 430سال 

با تمام رساند. جریهـ
 1

  

 ض :ب  ر   -3

عبارت  ،مي گفتند «بیرون»( : كه در ماوراالنهر به آن اول ودوم )بفتح

از آبادي هاي اطراف و روستاهاي خارج شارستان بود كه آنهم از خود قلعه 

بزرگ داشت. محكم و خندقي
 2

  

پارگین »صاحب تاریخ یمیني از این خندق زرنج كه در سیستان به آن 

 (397ص  )لف  تاریخ سیستانؤم .مي گفتند توصیف زیاد كرده كه بعد بیاید«

كه هیرمند سیل كرده بود مدت سه ماه مردم  جریه 641مي نویسد در سال 

ر در آن هالك هشت نف شهر ذریعه كشتي از این خندق عبور مي كردند و

 شدند.

مستشرق دانشمند روسي استاد بار تولد بصورت عمومي راجع به  

ً مفصل  رشخي نتاریخ شارستان اشاره كرده مي نویسند: اطالعات نسبتا

نویسنده قرن دهم میالدي راجع به نقشه بخارا مي رساند كه شارستان 

ك بنا سیادت انحصاري اشراف مال ۀقدیمترین قسمت شهر بوده كه در دور

شده بود و ربض محل سكونت تجار و صنعتگران و مركز بازار ها بوده بهر 

گران  اندازه كه طبقه اشراف مالك روبه انحطاط رفته و طبقه تجار و صنعت

.ترقي كرده بهمان اندازه نیززندگاني از شارستان به ربض منتقل شده است
3
  

د میتوان گفت ید حرف استاد بار تولئدر قسمت شارستان زرنج نیز بتا

كه قدیم ترین قسمت شهر زرنج همین شارستان آن بوده كه بنا بر روایات 

عصر افسانه هاي ملي یا واضح تر گفته شود ه تاریخ سیستان تاریخ بناي آن ب

                                                 
1
 365،  11ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 25ص  ،3ج  ،معجم البلدان ،یاقوت حموي - 
3
 56 -57ص  ،جغرافیه تاریخي ایران ،بار تولد - 
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.بعصر كیخسرو سومین پادشاه كیاني بلخ پهلو مي زند
 1

ست تاریخ ا همچنان 

چنانكه قبالً اشاره شد  دونیمقارگ زرنج كه بنابر روایات فوق بعصر اسكندر

مي رسد.
 2

  

از این ها كه بگذریم راجع به ربض شهر قدیمترین جغرافیه نویس 

اسالمي یعقوبي معاصر عمرولیث صفاري در قرن سوم هجري مي نویسد 

.محیط شهر زرنج چهار فرسخ بود :كه
 3

ولي یك قرن بعد از آن ابن حوقل  

بزرگترین شهرسیستان  :گوید شرح مفصلي نسبت به وضع عمومي شهر داده

زرنج است كه شهري )شارستاني ( داراي حصن )قلعه ارگ ( و ربض 

پهناوري دارد با بناهاي بزرگ و پرجمعیت و داراالماره هاي دوره صفاریان 

ربض شهر نیز داراي قلعه و با روي حصار  ،و جایهاي دیگر و قهوه خانه ها

الوه افزودي آب نهر هاي دیگر هم است كه پیرامن آن خندقي كنده شده و به ع

 .بخندق مي ریزد...

ً از گل است و در آنها چوب بكار نمي برند  ساختمانهاي شر عموما

بازارهاي شارستان در یرامون مسجد  .زیرا كرم مي خورد و زود مي پوسد

چنانكه از دروازه فارس در  ،بسیار آباد است و تا نیم فرسنگ بهم اتصال دارد

هر تا دروازه مینا در ربض شهر كشیده شده و بازارهاي باروي داخلي ش

ربض نیز معموراند. از آنجمله بازاري است منسوب به عمرولیث كه بر 

مسجد جامع و بیمارستان و مسجد حرام )خانه كعبه ( وقف كرده است وعاید 

 روزانه آن هزار درهم است .

ز كه ا در همه جاي شهر آب فراوان در جویهاي كوچك و بزرگي

سنارود جدا مي گردد روانست و از سه راه )از در كهنه، از درنو، از در 

طعام ( داخل شهر مي شود. و نزدیك مسجد جامع در شهر داخلي دو حوض 

وارد مي گردد و واپس از آنها خارج شده به  نهاه آبزرگ ساخته اند كه آب ب

ارس و زندان پهلوي مسجد نزدیك دروازه ف .خانه هاي داخل شهر مي رود

داراالماره قدیمي نیز در همین جا پشت مسجد جامع است كه بعد در ربض 

بین دروازه هاي طعام و فارس دو قصر منسوب به یعقوب .شهر منتقل شده 

                                                 
1
 تاریخ سیستان داستان پدید آمدن آتش كركوي مالحظه شود - 
2
 10ص  ،تاریخ سیستان - 
3
 45ص  ،طبع نجف ،ببعد 50ص  ،حمد آیتيترجمه عبدالحم ،طبع تهران ،البلدان یعقوبي - 
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 .بن لیث و عمرو بن لیث است كه داراالماره در سراي یعقوب لیث مي باشد

ستان( نیشك )در شمال شرق شار بابدر اندرون شهر میان باب كركویه و

زمین  .كه خزانه عمروبن لیث در آنجا بود «ارگ»بناي بزرگي است بنام 

شهر ریگستان و داراي نخلستان است. ریگ هاي روان پیوسته اهالي را در 

معرض خطر قرار میدهد. مدام بادهاي سخت مي وزد و توده هاي ریگ را 

زیر از این سوبه آن سو مي برد و گاهي ساختمانها و كشتزارها در در 

طوفانهاي ریگ نابود مي شوند و چون باد همیشه در وزش است مردم آسیا 

این نوع آسیاها مخصوص  ،رد مي كنندآهاي بادي تعبیه كرده اند كه گندم را 

 همین بالد است .

عالوتاً مردم آنجا با استفاده از تجارب گذشتگان كه بر پایه دانش هندسه 

هاي خود را از خطر ریگ روان بخوبي زمین و شهر و دیه  ،استوار است

نگهمیدارند. به من گفته اند كه مردم سیستان وقتي بخواهند ریگ را از جایي 

کنند، درنزدیک ریگ بجاي دیگر بي آنكه زمین مجاور را فرا گیرد، منتقل 

و در پائین آن در برابر باد دیوارهای از چوب وخار وجزء آن تعبیه میکنند 

پراند و در باالي آن  آنجا داخل شده و آنرا مي باد از ،دري قرار مي دهند

 چون گرد بادي میسازد و ریگ را بجائیكه منظور ایشان است نقل مي دهد.

من نقل ه هـ ق ( ب 360یكي از بزرگان سیستان در راه مصر به سال )

كرد كه سال گذشته بادهاي پیاپي وزید و ریگ ها را بحركت آورد و حتي 

 و به شهر خسارات فراوان رساند. مسجد جامع را فرا گرفت

متخصصین رفع ریگ از چاره جویي درماندند و گفتند كه نمي دانیم ، 

در این میان جواني ادعا  .ماده این از كجاست ؟ زیرا بادهاي هولناك مي وزید

كرد كه مي تواند باد را چاره كند و براي این كار بیست هزار درم مزد 

اما خطر باد شدت یافت و یقین كردند كه  خواست. به سخن وي توجه نكردند

اگر باد یك شبانه روز دیگر بوزد شهر نابود مي شود نزد آن جوان رفتند و 

مزدي كه مي خواست بوي دادند وي گفت رنج مرا افزودید لیكن شما در امان 

فرسخ  18هستید . آنگه وي با گروهي كه به یاري او برخاسته بودند دوید و 

از شهر دور شد و بدین ترتیب جهته باد را از شهر بر  در غیر جهته باد

آنگاه بسوي ریگي كه شهر را  ،گردانید و بجاي كه زیاني نداشت متوجه كرد
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بپراكند. بدین سان بر دانایان این  فرا گرفته بود برگشت و آن را با باد دیگري 

فن سروري یافت.
1
  

ه در كتاب خود مقدسي نیز آنچه را ابن حوقل راجع به زرنج شرح داد

مردم آنجا توانگر و اهل فضل و دانش اند و در  :تكرار نموده به عالوه گوید

كالم شان تكلف و خشونتي وجود دارد، چنانكه كلمات را از سینه بر مي آرند 

  .و بلند ادا مي كنند و زبان مردم بست بهتر است

ه وي به ساختمانهاي شهر كه متصل هم و خیلي مجلل بوده و به قلع

مستحكم و شگفتي آور آن كه از عجایب عصر بشمار میرفت و همچنین به دو 

امر یعقوب لیث صفاري از روي )صفر( ه مناره مشهور كه یكي از آنها ب

و معدن النخیل و  «خراسان ۀبصر»ساخته شده بود نیز اشاره كرده زرنج را 

الحیات قلمداد نموده است.
 2

   
 

دانشمند ولي گمنام حدود العالم لف ؤجغرافیه نویس اقدم كشور، م

زرنج  ۀهـ( نیز شرح مختصر اجمالي اما بس مفید دربار 372)تالیف در 

زرنگ شهري با حصار است و پیرامون او »)معرب زرنگ ( داده گوید: 

خندقي است كه آبش هم از وي بر آید و اندروي رود هاست و اندر خانهاي 

آهن و ربض اوباره دارد و او  وي آب روانست و شهر او را پنج در است از

رم سیر است و آنجا برف نبود و ایشانرا آسیا هاست گرا سیزده دراست و 

برباد ساخته و از آنجا جامهاي فرش افتد بركردار طبري وزیلوي ها بركردار 

«جهرمي و خرماي خشك و انگزد )انگوزه (
 3

  

سیستان  هـ( آنجا كه 622یاقوت حموي در نیمه اول قرن هفتم )متوفي 

زرنج  :معمور معرفي كرده نوشته استورا ناحیه بزرگ و والیت وسیع 

باشندگان آن  در هشتاد فرسخي هرات واقع مي باشد.وكرسي سیستان است 

 .خوش خلق و سلحشوراند و هنگام گردش دربازارها مسلح مي باشند

دستارهاي ابریشمین برنگهاي مختلف )زرد، سبز، سفید( میپوشند و خود را 

اسب عالقه خاص دارند ، زنها از منزل خود ه مانند ملوك جلوه مي دهند. ب

                                                 
1
 361ص  ،جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي ،153 – 150ص  ،صورت االرض ،ابن حوقل - 
2
 333 ،229 ، 305ص  ،چاپ لیدن ،مقدسي ، احسن التقاسیم في معرفته االقالیم - 
3
 102-63ص  ،حدود العالم - 
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هرگز خارج نمي شوند و هرگاه بزیارت دوستي بروند از طرف شب مي 

روند اكثریت مردم مذهب حنفي دارند و اندكي غیر حنفي اند.
 1

  

مي « ده هزار میل در ایران »پرسي سایكس در سفرنامه خود بنام 

نات و آبادي ها وزورق ها و كانال هاي آبیاري و ثروت و گوید: شرح عمرا

غناي چشم گیر سیستان را كه انسان در كتب جغرافیایي و سیاحت نامه هاي 

سیاحین در دوران قرون وسطي مي بیند و مطالعه مي كند فوق العاده متاسف 

مي شود كه چرا این قسمت ها در حال حاضر براي مردم سیستان مجهول و 

باشد. مكتوم مي
 2

 

 

  درهاي زرنج 

  درهاي شرستان : /الف

سیاح و جغرافیانگار معروف قرن چهارم هجري كه با  ،ابن حوقل

ه و مكاتبه داشته است ضمن شرح مفصلي راجع ب اصطخري رابطه دوسني 

نموده كه اینك ما با  درهاي شارستان و ربض زرنج را نیز معرفي  ،زرنج

شارستان زرنج را از قول ابن حوقل و سپس درهاي  استفاده از آن شرح ابتدا

درهاي ربض را از قول اصطخري دوست و همكار ابن حوقل تذكر مي دهیم  

:  

ابن حوقل مي گوید: شارستان زرنج پنج دروازه دارد كه همه آهنین 

دو دروازه مجاور یك دیگراند كه هر دو به سمت  است از این پنج دروازه 

آنجا آغاز مي شود موسوم اند  ن راه فارس از جنوب غربي باز مي شوند و چو

مي  « دركهنه »گویند و دیگري را « درنو»»یكي را « دو درپارس  »به 

  نامند.

یك دروازه دیگر به طرف شمال باز مي شود و از آن به سمت خراسان 

« دركركویه »در نزدیك آن است که مناسبت شهر كركویه  مي روند و به 

  نامیده مي شود.

                                                 
1
 طبع بیروت ،37ص  ،5ج  ،معجم البلدان ،یاقوت - 
2
 ببعد. 395ص  ،2ج  ،1336طبع  ،ده هزار میل در ایران ، ترجمه حسین نوري،سایكس  - 
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 .زه نیشك در جهته شرق باز مي گردد و از آن به بست مي رونددروا

شارستان است براه جنوبي باز  درهای ترین فت و آمدرپر پنجمین دروازه كه 

بروستا ها روند. و از آنجا  «در طعام »مي شود و معروفست به 
 1

  

 

  درهاي ربض : /ب 

لیل اما ربض شهر سیزده دروازه داشته كه اینست صورت ضبط و تح

  اسماي آنها:

پس از آن باب  ،اصطخري گوید: اول باب مینا )یا میتا( بسوي فارس

باب شیرك بعد از آن باب شتار اوق )شتار او ( پس  جرجان )گرگان ( سپس 

پس باب الكان )ظاهراً دراكار   ،پس باب نوخیك )نوخیزك ( ،از آن باب شعیب

شاعر و  بن وصیف سكزي چه در تاریخ سیستان در اكار آمده و محمد ،باشد

دبیر یعقوب لیث صفاري به مناسبت آویختن نعش عمار خارجي در دروازه 

تن او سر اوباب طعام كارآگوید: در هاي شهر زرنج 
2
پس باب نیشك پس   ،

كركویه پس باب استریس )ظاهراً باید اسپریس باشد به معني میدان اسب  باب 

دواني (
 3

سپس باب روزگران  ،نپس باب غنجره ، پس باب بارستا 

.)رویگران (
 4
  

نیز یاد شده که شاید همان « نکران»در تاریخ سیستان دروازه یی بنام 

.)باب رودگران( باشد
 5

نظر می به هم در آن کتاب  «در نوایست»همچنین     

تازه یی بوده است که بعد ها احداث شده زیرا درهای قدیم  آید که شاید دروازه 

از کتاب اصطخری می شناسیم و  تاریخ سیستان و چه  شهر زرنج را چه از

اصطخری استفاده  مگراینکه از حاشیه  ،چنین نامی در آن میان دیده نمی شود

در مورد باب نوخیک یا نوخیرک که به )نوخیزک ( خیلی شبیه می  .کنیم

 « نوایست»و  «نوخیزک »بین  ،هرگاه این آخری نو خیزک بر آید باشد و 

جود است.ام موتشباهت 
6
  

                                                 
1
 ببعد 152ص  ، صورته االرضابن حوقل، - 
2
 204 -194ص  ،تاریخ سیستان - 
3
 159ص  ،سیستان حواشي تاریخ  - 
4
 192ص  ،چاپ ایرج افشار ،و ممالک اصطخری ، مسالک  - 
5
 198تاریخ سیستان ، ص  - 
6
 367 -356سیستان ، ص  یخ تار - 
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نیز در تاریخ سیستان ضبط شده که اگر مصحف همان « دربتان»کذا 

بایست دروازه جدیدی   ،نسنان حاشیه اصطخری نباشد یا باب « دربارستان»

عالوه شده است زیرا نام این  بوده باشد که بعد از اصطخری بر ایواب شهر 

( به این طرف گرفته می شود.جریه 448دروازه از سال )
1
 .  

در آن تاریخ دیده می شود که در سال  «در حلوا گران»و هم بنام 

سلطان محمود آتش زده شد. هـ ( بدست غالمان  393)
2
هـ(  663در حدود ) 

ای بنام طبق  الحق و الدین حکمران سیستان است ، دروازه که ملک نصیر 

گران هم ذکر میگردد.
3
،  منجمله ابواب قدیم شهر ذکر نشدهچون این دروازه  

باب »حدس زده می توانیم که باید دروازه جدیدی بوده باشد و اما  بنابر آن 

ضبط شده قرار « درمیتا»تاریخ سیستان یکی دو جا  که در حواشی  «مینا

زیرا جیهانی در شرح بوستانهای  ،است  «مینا»ضبط نسخه قلمی اشکال العالم 

ن بوستانها به گوید ای ،زرنج که از جویهای خورد و بزرگ آب می گرفت 

مسافت نیم فرسنگ از در پارس نا درمینا بهم پیوسته بود.
 4
  

و این  ،از این گفته جیهانی بر می آید که در مینا بسوی غرب شهر بوده

در جای دیگری جیهانی می  .دو دروازه نیم فرسنگ از هم دور واقع بوده اند

 بود.نویسد که بین دو دروازه یک طرف شهر زرنج نیم فرسنگ راه 

ه دهآ( ب 613یا  603رخ دوره غوری که در سال )ؤمنهاج السراج م

در طعام به جنوب شهر واقع و بیرون  :زرنج رفته بود از مشاهدات خود گوید

آن موضعی بود که آنرا ریگ گنجان می گفتند و در جوار آن موضع بر سر 

ی بلندی قصری خرابست و یعقوب لیث از اینجا به فتح شهر و تاسیس شاه

متوجه شده بود.
 5

  

هیچیک از جغرافی  ،استثنای ابن حوقل و اصطخریه بهر حال ب

نگاران اسالمی غیر از پنج دروازه آهنین شارستان زرنج دیگر دروازه ها را 

اما این دو  ،توضیح نکرده اند و فقط اینقدر گفته اند که ربض سیزده در داشت

                                                 
1
 380سیستان ، ص  تاریخ  - 
2
 357تاریخ سیستان ، ص  - 
3
 401تاریخ سیستان ، ص  - 
4
 63اشکال العالم ، ص  - 
5
، گان برده میشود که  این بلندی یا 1342طبع کابل  ،1ج ، 108طبقات ناصری ، ص  پوهاند حبیبی،- 

 لعۀ ارگواقع اند.تپۀ سرخدک بوده ویا تپۀ سفید دک که در شرق ق
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نج دروازه شارستان سیزده پ جغرافیه نویس دانشمند چنانکه دیدیم عالوه بر

 دروازه ربض زرنج را نیز نام برده اند.

 

 کاخها و عمرانات زرنج

 

 مسجد جامع :

یکی ازبزرگترین و شگفتی آور ترین بناهای شهر زرنج همین مسجد 

 ذکر می گردد. «مسجد آدینه»جامع بود که در تاریخ سیستان بنام 

دروازه  ونزدیک د ابن حوقل گوید که : مسجد جامع در ربض شهر، 

نزدیک مسجد دو حوض بزرگ  .جنوب غربی بر سر راه فارس واقع است

ساخته اند که آب به آنها وارد می گردد و واپس از آنها خارج شده به خانه 

زندان در پهلوی مسحد و مقر حاکم نیز در همان  .های داخل شهر می رود

.حوالی است
1
  

یین می نماید : چون از در جیهانی موقعیت این مسجد را اینطور تع

.پارس در شوی پیش ربض واقع است
 2

  

بدرپارس برشد و به :» تاریخ سیستان در وقایع علی بن لیث نوشته که 

«مسجد آدینه شد و آنجا فرود آمد و فرمود تا درهای شارستان پیش کردند.
 3

  

ولی اصطخری موقعیت این مسجد را در شارستان به نزدیک ربض 

 پارس درشوند،چون از در .مسجد آدینه در شارستان است» وید: سراغ داده گ

و بازارهای  ...آوردند نزدیک ربض ... وزندان درشهر بود بربض باز

رد مسجد آدینه است و به غایت انبوه و آبادان و بازار های گبر ردگشارستان 

یکی از ین بازارها را یعقوب لیث )ظاهراً عمرولیث (  .ربض هم آبادان است

نا فرمودست و بر مسجد آدینه وقف کرده است و بر بیمارستان و بر مکه و ب

.«از آن بازار ها روزی هزار درهم عاید بر خیزد
 4

  

                                                 
1
 ببعد 153ابن حوقل صورت االرض ص  - 
2
 ، چاپ مشهدایران، اقلیم هیجدهم63ص  ،نسخه قلمی مربوط آرشیف ملی ،اشکال العالم - 
3
 282ص  ،تاریخ سیستان - 
4
 192مسالک و ممالک اصطخری ، ص  - 
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لف گمنام تاریخ سیستان می نویسد که در هر ماه رمضان سی هزار ؤم

دولت وقف مسجد جامع میشد و همچنان سالی بیست هزار  ۀدرهم از بودج

.دیمی رس درهم بمصرف بیمارستان
1
 ۀو این بر عالوه پولی بود که از اجار 

 بازارها و غیره بر آنها مصرف می گردید.

مشهور ۀ دو منار ،مقدسی نیز به بناهای شگفتی آور زرنج اشاره کرده

ساخته شده  )صفر(امریعقوب لیث از رویه مسجد جامع را که یکی از آنها ب

.بود می ستاید
 2

  

النهر مسجد ءسر خراسان و ماورااصطخری در جای دیگری در سرا

 :جامع زرنج را سومین مسجد بعد از مسجد هرات و بلخ شمرده گوید 

تر از  النهر هیچ جای مسجدی آبادان ءدر همه خراسان و ماورا» 

در این مسجد  .آنگاه مسجد سیستان ،آنگاه مسجد بلخ،مسجد هری نیست 

نکه در شام و در چنا ،همیشه زحمت بود و پیوسته فقها و علما نشینند

«ثغورعادت است.
3
  

هجری بدست عبدالرحمن  36تاریخ سیستان بنای این مسجد را در سال 

سیستان عبدالر حمن بن سمره  ۀو مسجد آدین»... بن سمره گذاشته می نویسد:

بنا کرد و حسن بصری محراب آنرا نهاد، سه سال تمام حسن بصری به مسجد 

«لم خواندند.آدینه اندر نشست و مردمان برو ع
 4

  

ابوموسی اشعری  هجری عبدهللا بن ابی برده از نوادگان 111در سال 

درپارس ه بزرک مسجد آدینه را ب که مردی عادل ونیکوکاری بود، مصالی

که وی  دنمی نویس بنا کرد و مستغالت بسیاری نیز خریده بر  آن وقف نمود.

قرن پنجم محل ل او قیمت این مواضع را به نقد زر و سیم خرید و تا نیمه

استقاده مسلمانان سیستان قرار داشت.
5
هـ این مسجد به  393وباری در سال  

دست غالمان سلطان محمود غارت کردید.
 6

  

                                                 
1
 32ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 چاپ لیدن ،305ص  ،احسن التقاسیم مقدسی - 
3
 210ص  ،چاپ ایرج افشار ،مسالک و ممالکم اصطخری - 
4
 89ص  ،تاریخ سیستان - 
5
 127ص ،تاریخ سیستان - 
6
 357ص  ،تاریخ سیستان - 
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جارج پیتر تیت، درکتاب خود، تصویری از یک مناره این مسجد را که 

میالدی هنوز در بخش جنوب غربی ویرانه های زرنج قسماً  1005تا سال 

 بود، آورده وآنرا منسوب به کوشک دختر دانسته است .پا برجا 

 

 ک شک دختر: -منارۀ هشت ضلعی

یگانه ویرانۀ مهم در درون شهر زرنج وجود دارد که قسمتی از یک 

فوت ارتفاع دارد. این منارۀ دارای  30تا  25مناره است.  باقی ماندۀ مناره 

فوتی از  25 فوت باالتر از خرابه است. در 10هشت ضلع وهر ضلع آن 

سطح کنونی زمین آثاری از یک بالکن دیده میشود که از جوانب جلوتر آمده 

است. آجرهای منقوش ومنبت کاری شده هنوزدر سر جای شان نصب اند 

وباالتر ازاین آجرها قسمت فوقانی مناره بشکل عمودی ساده است و نسبت به 

دریچه، پشته ای  بخش زیرین بالکن قطر کمتری دارد. در وسط هر روزنه یا

نیمه مدور موجود است که تا بالکن ادامه می یابد. برای رفتن به بالکن پله 

های گرد و پیچیده وجود دارند که حول محور مرکزی می پیچند و دور اول 

 این پلکانها بر روی اطاقی واقع است که دارای رواق یا محراب می باشد.

دارک هیئت نمایندگی شرحی از مناره که در زیر بیان میشود از م

ماخوذ است که خود رئیس این  1872حکمیت]سر. اف. گولد سمت[ در سال 

هیئت بوده است. شرح مذکوراز آن نظر جالب توجه است که نوع ساختمان 

را مشخص میکند واین مناره قسمتی از آن را تشکیل میداده و نیز مبین  

 غارتگری زمان است.

شت پهلوی خشتی وبسیار عظیم است که جالب ترین ویرانه ها منارۀ ه» 

مصالحی خوب در آن بکار رفته است ودر گوشۀ جنوب غربی دیوارهای 

شهرقرار دارد. در نزدیکی این مناره آثاری دیده میشود که ازحوض هایی که 

بوسیلۀ آجرهای خیلی بزرگ ساخته شده و نیز یک در خیلی عریض  موجود 

پله  40محرابی وجود دارد. تعداد آنهااست. داخل این مناره پله های گرد و

فوت عرض داشتند که به کمک آنها میتوانستیم باالی مناره برسیم.  4وهرکدام 

احتمال میرود که این مناره که درداخل آن دو اطاق موجود بود برای مؤذن 

ساخته شده باشد. در میان ویرانه های این مناره وسرخدک وتپه های سفیددک 

ن وسیع قرارگاه هیئت نمایندگی)حکمیت( تعیین شده بود و در یک قطعه زمی
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که ازاین قطعه زمین، پایه های خشتی بزرگ ومحکم و نیز اتاقهایی بیرون 

می آیند و یا آنکه بر روی آن تکه های آجر بزرگ و یا نمونه هایی از 

ظروف شکسته وتال های منقوش ومنبت کاری شده نسل های گذشته پراگنده 

«اند.
1
 

 

 
 رۀ هشت ضلعی ویرانه های زرنجمنا

                                                 
1
 44، ص1تیت، سیستان، ج - 
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مناره مورد نظر در گوشۀ شمال شرقی حیاط مستطیلی پا برجا بود 

واطراف آن را اطاق هایی تشکیل میداد. اینک وسط حیاط بشکل نشیبی پراز 

گل والی ودور تا دور آن بصورت دیواره  ای از خرابه ها آجری به ارتفاع 

مناره، تپه های بلندی از خرابه فوت در آمده است. در سمت شمال  10تا  8

های آجری موجود است، لیکن هیچ نشانی از در بزرگ وسنگین ویا حوض 

اب دیده نمیشود.
 1

 

 

 ارگ : ۀداراالمار

ً تمام مورخین و جغرافیا نویسان اسالمی که از سیستان ذکری  تقریبا

دارند از این قصر سلطنتی یاد کرده آنرا تختگاه پادشاهان و شهر یاران 

ابن حوقل گوید بین دروازه نیشک و دروازه کرکویه در  .یستان دانسته اندس

شمال شرقی شهر ساختمان بزرگی است از بناهای عمرولیث صفاری که به 

می گویند و خزانه در آنجاست. «ارگ»آن 
 2

  

اسم االبنیه عظیمه   :ارگ »ید ابن حوقل گوید: ئتاه یاقوت حموی ب

ب کرکویه و باب نیشک و کانت خزانه بناها بزرنج مدینه بسجستان بین با

«.ن تسمی بهذاالسم القلعه و هی اآل م صادرت داراالماره وثعمرولیث ، 
 3

( 

ارگ ابنیه بزرگی است در شهر زرنج بین باب کرکویه و باب نیشک از 

بناهای عمرولیث که بعدها داراالماره سیستان گردید و تاکنون هم به همین نام 

 (.مسمی است  «ارگ»

اصطخری نیز به عظمت این ساختمان اشاره کرده آنرا جایگاه خزانه 

و نیشک در شارستان قرار می دهد  هکرکوی ۀعمرولیث در میان دو درواز

ولی سرای امارت را کوشک یعقوب لیث در ربض شهر بین دو دروازه 

ارس و در طعام سراغ می دهد.پ
4
  

 ه عالم چندان بنای ممکن است این عبارت تاریخ سیستان که اندر هم

است، بزرگوار نیست که به سیسیتان )مقصود زرنج می باشد(
5

 نیز به همین 

                                                 
1
 45-43، ص1تیت، سیستان، ج- 
2
 361جغرافیای تاریخی خالفت شرقی ، ص  - 
3
 210،  164ص  ،1ج  ،معجم البلدان ،یاقوت حموی - 
4
 (متن فارسی) 193ص  ،اصطخری - 
5
 13تاریخ سیستان، ص - 
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 ارگ ارتباط داشته باشد.

صاحب تاریخ یمینی آنجا که حسین بن طاهر را با سپاه خراسان از 

جانب نوح بن منصور سامانی به فتح ارگ و جنگ امیر خلف پادشاه سیستان 

هفت سال در برابر سپاه خراسان مقاومت می  می فرستد و زرنج برای مدت

قلعه با فلک همراز و با  نآ» نماید نسبت به زرنج و قلعه ارگ می نویسد:

د و دیده بان او زمزمه ملک نموسطح او سمک سماک می  ،واز بودآملک هم 

ت و سحاب در حضیض او فاتنود و شهاب از اوج شرف او سر می شمی 

من او خندقی عمیق بود که اندیشه در مجاری آن پیرا چامه ململ می بافت ...

به پایاب نمی رسید و وهم را در مخالص آن پای به گل فرومی شد چون 

نهنگ سواره و پیاده را فرو می برد و چون اجل بر خورد و درشت ابقا نمی 

«کرد...
 1

  

 

 قصر یعقوبی :

قرار توضیح جیهانی و اصطخری و ابن حوقل این قصر را یعقوب 

 ابن حوقل می گوید: .موسس سلسله صفاری بنا نهاده بودلیث 

پارس و درطعام دریعقوب لیث بین دو دروازه جنوب غربی موسوم به 

در جنوب قصری ساخته که مقر جدید حاکم شهر گردیده و از قصر عمرولیث 

این ساختمان نیز مثل ساختمان های دیگر آن شهر همه . چندان فاصله ندارد

و طاقدار است زیرا تیر و چوب در آن شهر از کثرت  از خشت ساخته شده

رطوبت می پوسد و موریانه در آن رخنه می کند.
 2

  

میان  اصطخری نیز این مطلب را در کتاب خود تذکر داده گوید:

دروازه طعام و دروازه پارس کوشکی هست از آن یعقوب لیث و کوشکی از 

اهای ایشان همه عمرولیث و کوشک یعقوب لیث سرای امارت است و بن

ازگل بود، به حکم آنکه چوب را خوره افتد.
3
  

تعلق گرفت و چنین می  این قصر بعد از یعقوب به برادرش عمرو

نماید که سرای ها و عمارات زیادی در ربض شهر باین کوشک مربوط بوده 

                                                 
1
 55 - 54ص  ،تاریخ یمینی - 
2
 ببعد 150ببعد و صورت االرض ، ص  360 ،صجغرافیای تاریخی خالفت شرقی - 
3
 ببعد 193ص  ،مسالک و ممالک اصطخری - 
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و بناهای بزرگی داشته که بعد از خراب شدن دوباره بدست عمرولیث اعمار 

د.یین عمارات در داخل شهر تا دروازه کرکویه میرسا .گردیده است
1
کوشک   

از خود سبزمیدانی  چمن ویا قصر یعقوبی باصطالح تاریخ سیستان خضراء یا

داشت که یعقوب همواره در آنجا می نشست تا مردم عرض حال و شکوای 

 داد دادخواهان می پرداخت .ه خود را بوی تقدیم میداشتند و او ب

البی از عدالت و رسیدگی یعقوب را درین جستان تاریخ سیستان دا

آنرا در اینجا می  ،خضراء بیاد می دهد که خیلی پند آموز  و سودمند است

 آوریم :

روزی یعقوب در خضراء قصر خود  ،قرار روایت تاریخ سیستان

ک نشسته و سر به نمردی بدید به سر کوی سی» ،برای بار عام نشسته بود

در وقت حاجبی بفرستاد که آن مرد را پیش من آر، ان ،زانوی اندوه نهاده

فرمود تا  ،رملک فرماید تا خالی کنندگوی ، گفت اگحال بر  :بیاورد گفت

ای ملک حال من صعب تر از آن است که بر توانم  :گفت .مردمان برفتند

سرهنگی از آن ملک هر شب یا هر دو شب بر دختر من فرود آید از  .گفت

و ناجوانمردی همی کند و مرا با او طاقت  ،ز دختربام بی خواست من و ا

چون او  ،االباهلل چرا مرا نگفتی ؟ برو به خانه شو ةقو گفت الحول وال .نیست

به پای خضراء مردی با سپر و شمشیر بینی باتو بیاید و انصاف بیا بیاید اینجا 

مرد برفت آن شب نیامد  .چنانکه خدای فرمودست ناحفاظان را ،تو بستاند

مردی با سپر و شمشیر آنجا بود با او برفت و به سرای او شد  ،دیگر شب آمد

یکی  ،بکوی عبدهللا حفص بدر پارس و آن سرهنگ اندر سرای آن مرد بود

فروز چون بفروخت یتارکش بزد و بدونیم کرد و گفت چراغی ببرشمشیر 

ه کرد پدر نگا .بخورد  ،نان آورد ،گفت نان آور .آب بخورد ،آبم ده [:گفت]

باهلل العظیم که تابا من این   :پس مرد را گفت  .یعقوب بود خود به نفس خود

سخن بگفتی نان و آب نخوردم و با خدای تعالی نذر کرده بودم که هیچ نخورم 

...«تا دل تو از این شغل فارغ کنم 
 2

  

 

 کوشک خلفی :

                                                 
1
 63ص  ،اشکال العالم جیهانی - 
2
 266،  265ص  ،تاریخ سیستان - 
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این کوشک هم ظاهراً از قصور و محالت زرنج است که در تاریخ 

وشه خلفی نوشته شده و کوشه هم در آن کتاب به معنی قصر و کان سیست

شهریار نامدار آن دیار  ،امیرخلفه کوشک آمده و باید خلفی منسوب باشد ب

هـ( پدرش ابوجعفر ممدوح رودکی در همین قصر به قتل  352که در سال )

رسید.
 1

  

 

 حوربندان :

د ربض که ابراهیم بود در نزدیکی های زرنج یا در خو یاین نام جایه ب

بن حصین قوسی امیرسیستان در آنجا سکونت می کرد و داراالماره ارگ را 

نشیمنگاه پسر خود قرار داده بود و خزاین ابراهیم هم در حوربندان محفوظ 

.نهاد بود و در همینجا بود که ابراهیم عمارت مجللی برای خودش بنا
2
  

 

 داشن :

هـ امیر خلف  360ان که در سال بیرون شارست ،محلی بود در ربض زرنج

هنگام تصرف شهر در آنجا بود و باش داشت و چنین معلوم می شود که این 

 محل دارای شهرتی بوده زیرا در اغلب وقایع زرنج ذکری از آن به میان

میآید.
 3

  

 گاشن :           

لشکر  جریهـ 434این نام هم محلی در شهر زرنج بود که در سال ه ب

از آنکه دروازه کرکویه زرنج را گرفته و مردم آنرا که گبر و  سالجقه بعد

اشن آمدند و این محله را هم پس از کشتار گمسلمان بودند غارت کردند بسوی 

.گروهی از مردم غارت کردند
4

جاشن معرب همین نام است وابواسحق 

.ردست زرنج از این محل بودبیکی ازعلمای ز ،جاشنی
5
  

 

 :]یا خلف آباد[بادآ حلف

                                                 
1
 326ص  ،نتاریخ سیستا - 
2
 196 ، 191 ،190ص  ،تاریخ سیستان - 
3
 344 - 335ص  ،تاریخ سیستان - 
4
 396ص  ،تاریخ سیستان - 
5
 396ص  ،تاریخ سیستان - 
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محلی بود در نزدیکی های زرنج که مرکز قوای نظامی را تشکیل 

در وقایع جنگی آن شهر از این محل بسیار نام برده شده و شاید  .میداد

منسوب به همان خلف از آبادی های صورت درست آن خلف آباد باشد 

.معروف پادشاه سیستان
 1

  

: مینو خلف (  )ظاهراً « مینوحلف »عالوتاً در تاریخ سیستان جایی بنام 

هم آمده که شاید همین مینوی حالیه واقع در شرق نزدیک نادعلی
2

 باشد.

همچنان به نام )خوخ یا خوج ( نیز محلی در شهر و یا متصل شهر زرنج در 

.تاریخ سیستان ذکر می شود
 3

  

 

 :، سرلشکرلشکربسکو،بسکر،

( =جایگاه لشکر)سرلشکرلشکر از محله های دیگر شهر زرنج یکی هم

در تاریخ سیستان به اشکال: بسکو، بسکر ولشکر ضبط شده ولی بود که 

از آنجا پس تر شکل صحیح آن همان "سرلشکر یا لشکرگاه " است که 

.واقع بود خندق(«)پارگین»
4
  

باید توجه داشت که درشهرهای بزرگ اوایل عهد اسالمی مانند 

ریان شهرهای کنونی یک حصه جداگانه دور از شهر برای سکونت لشک

«) سرلشکرواهل اداره معین میشد واین مقر عسکری را"لشکر" یا"

 "العسکر"میگفتند، چنانکه عسکرمصر، وعسکر و بزبان عربی (لشکرگاه

جغرافیادانان عرب مشهوراند نزد مکرم، وعسکر رمله وعسکر نیشاپور
5
. 

 در بیرون شهر زرنج نیزیک چنین مکانی بنام "لشکر" موجود بود. 

ً اغلب ام این محل درتاریخ سیستان  به استثنای یک بارشوربختانه ن  ا

هجری  299ضبط شده  است. در وقایع سال  " و " بسکو"بصورت "بسکر

امیرسامانی، سیستان را به پسرعم  که سیستان توسط سپاه سامانی فتح گردید و

خود منصور بن اسحاق سامانی داد و او وارد زرنج شد، لشکریان خود را هم 

شهر درمنازل وسراهای مردم جابجا کرد وسپس به حصول  مالیات به داخل 

                                                 
1
 357،  301،  297،  157ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 198ص  ،همانجا - 
3
 298 -281ص  ،همانجا - 
4
 195 -140ص تاریخ سیستان،  - 
5
 اقوترک: معجم البلدان ی - 
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گزاف از مردم پرداخت. یکی از رجال آگاه وزبان آورسیستان بنام محمد بن 

خواهی نزد  هرمز)معروف به مولی سندلی( به نمایندگی از مردم شهر به داد

داشت :"به سیستان رسم نیست که مال  اظهار حکمران سامانی رفت و

دختران  باشد که مردمان را زنان و لشکرجایلشکری به  خواهند وبزیادت 

واجب نکند."  مردان باشد. مردم بیگانه به منزل وسرای آزاد
1
 

مردم را نشنید، وی با  ۀچون حکمران سامانی این سخن نمایند 

مردم برضد حاکم  پنج روز بعد سرهنگان عیاران شهر به مشورت پرداخت و

همه را یا از  و دست  به قتل سپاه سامانی زدند و سامانی بشورش برخاستند

گبری  ۀیا مجبور به فرارنمودند وخود حکمران به خان دم تیغ کشیدند و

زندانی گردید و یکی از بقایای خاندان  دستگیر و )زرتشتی( پنهان شد مگر

که کودکی ده ساله بود بنام ابوحفص عمرو، برخود پادشاه  صفاری  را

کردند.
2
 

"بسکر یا  تاریخ سیستان چاپ بهارکافی است تا هرجائیکه در مثال فوق

 سرلشکر"ضبط شده باشد، به "لشکر" اصالح گردد.یا «  بسکو

همانا خندقی بود که برگرداگرد ربض شهر کشیده شده بود و  ،پارگین

سیستانی این کلمه را در هزار سال پیسش به همین معنی به کار برده  فرخی

  بود آنجا که گوید: 

 دشمن از شمشیر او ایمن نباشد ور بود

 در حصاری گرد او از ژرف دریا پارگین       

 

 ویها و سرایها:ک

شهر زرنج عالوه بر ابنیه و ساختمان های مشهوریکه قبالً مختصر 

دارای کویها و سرایهای دیگری نیز بود که متاسفانه جز نامی  ،معرفی شدند

سیستان از آنها اینطور نام می برد : از آنها تفصیلی در دست نیست و تاریخ 

سرای  کوی زنان ، کوی رخ ، کوی میار ، کوی کوشه و کوی سینک.

بوالحسینی ، سرای بایوسفی ، سرای ارتاشی ، سرای ابو جعفر قوسی ، 

                                                 
1
 298 -29۶تاریخ سیستان/ - 
2
 298 ،صتاریخ سیستان - 
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توسط عیاران  421سرای امام فاخر بن معاذ که این آخری در رمضان سال 

.غارت شد و در آتش سوخت
 1

   

سرای ابراهیم قوسی و سرای پسرش محمد بن  ،بهلول بن معن همچنین سرای

در حوادث صالح بن  139ابراهیم قوسی و سرای حمدان یحیی در سال 

رو ابراهیم قوسی حکمران سیستان توسط سپاه صالح غارت شدند.صن
 2

و  

مردم از راه بام سرای حیک بن مالک داخل شارستان گردیده دروازه ها را 

لح گشودند.بروی هواداران صا
 3

  

 

 باغها:

یكي از باغهاي معروف شهر زرنج ، باغ میمون ، واقع در شارستان 

زرنج بود كه محل بود و باش زمامداران سیستان و جاي خیلي باشكوه و 

غرل سلجوقي كه در سال طقاصد امیر چغري برادر سلطان  .جالب توجه بود

. باغ از وي پذیرایي شدهـ نزد امیر اجل ابوالفضل سیستاني آمد در همین 448

"رسوالن پیش امیراجل ابوالفضل رفتند  متن تاریخ سیستان چنین است:

نشسته بود." خنب کرکین او اندر اندرباغ میمون و
 4

درعبارت فوق "خنب  

وممکن است صورت کرکین" باید"جنب کلکین") یعنی پهلوی پنجره( باشد، 

  شد.تاریخ سیستان با« کرکین»درست کلکین، همین ضبط 

زرنج باغ هاي دیگري نیز داشته است چنانكه جیهاني  ،این باغ ازغیر

گفته است بوستانهاي زرنج كه از جویهاي كوچك و بزرگي آب مي گرفت به 

.مسافه نیم فرسنگ ار در پارس تا در مینا بهم پیوسته بود
 5

  

 

 بازارها:

چنانكه قبالً نیز اشاره شد اصطخري در اطراف مسجد آدینه و در 

ربض شهر زرنج ، بازار هایي را سراغ مي دهد كه خیلي گرم و معمور بود 

یعقوب لیث صفاري نسبت داشته است.برادرو یكي هم از آنها به 
1
  

                                                 
1
 362ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 198 - 197ص  ،همانجا - 
3
 196ص  ،همانجا - 
4
  379تاریخ سیستان ، ص  - 
5
 63ص  ،اشكال العالم جیهاني - 
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اما ابن حوقل و دیگران بازار منسوب به یعقوب لیث صفاري را به 

عمرولیث دومین پادشاه سلسله صفاري نسبت داده طول آنرا از در پارس در 

 4-3تا دروازه پارس در ربض شهر به فاصله نیم فرسنگ ) شارستان

كیلومتر( متصل هم حساب كرده اند كه اجاره بهاي آن روزي هزار درهم مي 

.شد
 2

تاریخ سیستان بر عالوه این بازار از سه بازار دیگر نیز در شهر زرنج  

یاد مي شد و در همین  «بازار سراجان »نام مي برد كه یكي از آنها بنام 

ازار بود كه یمین الدین بهرامشاه بن حرب از طرف فدایي مال حده )روز ب

.هـ( به قتل رسید 618جمعه پنجم ربیع االخر 
3

 

نو شهر زرنج مربوط درنام داشت كه شاید به  «بازار نو»بازار دیگر و

.هـ در آتش سوختانده شد 315بوده است . این بازار در ربیع االول 
 4

.سومین  

هـ( بدست پسران 296جمادي االخر سال 19ام بود كه در )بازار هم در طع

محمدبن عمرو لیث به آتش سوخت.
 5

  

در تاریخ سیستان سراغ « سراسته یا پیراسته »بازار دیگري هم بنام 

هجري در جنگ هاي امیر طاهر بوعلي با  353داده مي شود كه در سال 

.اتش سوختدرگروه هاي سمكي و صدقي 
 6

  

 

 رودها:

كه از نوشته هاي جغرافیه نویسان بر مي آید، شهر زرنج داراي  تا آنجا

 نهرهاي روان آب بود كه از هیرمند كشیده بودند.

بود كه تقریباً  «سنارود»مهم ترین رودي كه به مركز ایالت آب میداد 

اصطخري راجع به همین رود  .تمام جغرافیه نویسان عرب از آن نام برده اند

یزي كشتي ها در آن از بست تا زرنج سیر مي كرد و مي نویسد كه هنگام آبخ

چندین رود دیگر نیز از آن آب مي گرفت.
7
  

                                                                                                                   
1
 192ص  ،اصطخري ، مسالك و ممالك متن فارسي - 
2
 361ص  ،قيجغرافیاي تاریخي خالفت شرلسترانج، - 
3
 393تاریخ سیستان ، ص  - 
4
 313تاریخ سیستان ، ص  - 
5
 284تاریخ سیستان ، ص  - 
6
 368ص تاریخ سیستان، - 
7
 195اصطخري ، ص  - 
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شتي بیارند تا کاز شهر هاي دور بار ب» این عبارت تاریخ سیستان كه 

اندر قصبه و دیگر جایها برستور حمل باید كرد مگر به بغداد كه همین یافته 

«شود.
 1

وزه آثار نهر متروكه سنا رود نیز مؤید حرف اصطخري است . امر  

 به همین نام در جنوب قلعه فتح در سمت چپ رود هیرمند معروف است.

در همه جاي شهر  : در حدود هزار سال پیش ابن حوقل گفته است

زرنج آب فراوان در جویهاي كوچك و بزرگي كه از سنارود جدا گردیده 

م ( به شهر داخل مي روانست و از سه راه )از در كهنه ازدر نو، از در طعا

.این آبها مجموعاً به قدریست كه یك آسیاب را مي گرداند .شود
2
  

 

جیهاني هم عین معني را با بیان این جمله ادا كرده است و اندازه آب 

.آسیا وار باشد یک جویها چون جمع شود
 3

اصطالح آن وقت هر یكي از ه ب  

از آنجا به شهر داخل مي كه  یی  انهار جاریه زرنج را به نام همان دروازه

رود طعام كه از هلمند  جدا شده بود و بدر طعام  :مثالً  ،شد رود هم مي گفتند

 نواحي شهر را سرسبز مي نمود. نمي گذشت و آ

این رود را قعقاع بن سوید عامل سیستان در عصر خالفت یزید بن 

به  ]از محل دهنۀ جوی قلعۀ فتح [هجري از هیرمند  104عبدالملك در سال 

زرنج كشید و از در طعام كه در جنوب شهر بود گذشتاند. تاریخ سیستان مي 

به  ناو پیشترین كسي بود كه به سیستان رود طعام كند و پیش از آ» كه  گوید

«.حاجت نیامدي نكند
 4

  

در نزدیك مسجد جامع دو حوض بزرگ كنده بودند كه آب درون آنها 

رایهاي شهر جاري مي شد و این آب مي رفت و باز بیرون شده به خانها و س

ها بوستانها و بازار ها را سرسبز و شاداب مي كرد كه نیم فرسنگ امتداد 

.داشتند
5

خانه هاي ربض شهر نیز از جویهاي متعددي آب مي گرفت و به   

سبب شدت گرما هر خانه سردابي داشت كه اهل خانه ها در موسم گرما به آن 

                                                 
1
 12ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 ببعد 360ص  ،جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي - 
3
 63ص  ،اشكال العالم - 
4
 123ص  ،تاریخ سیستان - 
5
 63ص  ،جیهاني اشكال العالم - 
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پناه مي بردند.
 1

هم نهری در شارستان ضبط شده « آب بزیان»بنام به عالوه   

که خانه میر ارتاشی در پهلوی آن وقوع داشت.
2
آب » صورت درست ضبط  

 یاد میشود« رودپریان»بنام امروز است که« پریان آب» به نظر من« بزیان

 در غرب زرنج بسوی سیستان بخش ایران جریان دارد.و

 

 راه ها:

و تجارتی خود بر سر چهار راهی  زرنج از لحاظ موقعیت مهم اداری

قرار داشت که یکطرف نیشا پور و هرات را از طریق بست و پنجوائی و 

بوالن به حوزه سند و ملتان مرتبط میساخت و از جانبی هم  ۀسیوی و در

با خراسان و در شرق خود با سند و هند و غزنه و درشمال خود فارس را 

.کابل وصل می کرد
3
هرات بمرکز سیستان )زرنج ( همچنان راهی که از  

میرسد کاروان ها را یا بسوی شیراز و بغداد از طریق بیابان لوت و کرمان 

ره می برد و یا بسوی بلوچستان از طریق مکران و طوران مستقیماً بطرف 

.جنوب ره می گشود
 4

در اوقاتی که امنیت راه های کاروان روبین بغداد و  . 

هی کاروان های ده هزار اشتری از سیستان خراسان و هند تامین می بود گا

هزار شتری که بعزم عراق از هند حرکت کرده ده عبور می کردند چنانچه 

بود از سیستان عبور کرد و مدت یکماه اهل قافله مهمان ملک نجم الدین 

محمود بن ملک سلطان محمود کیانی بودند.
5
 

ر )رودبار( و در قرن دهم میالدی یک راه مستقیماً از زرنج به گرمسی

.از آنجا به بلوچستان میرفت
6

غالباً این راه از دروازه طعام زرنج که به قول 

 صاحب طبقات ناصری در سمت جنوب شهر زرنج واقع بوده آغاز می شد.

این راه از  .به طرف شمال زرنج  به هرات منتهی میشدراهی هم 

 اصطخری بر که به قول  روی پلیازدروازه کرکویه زرنج آغاز و از آنجا 

                                                 
1
 360ص  ،جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي - 
2
و نیز رجوع شود به مقاله دورنمای یک رودخانه بزرگ از من در مجله  378ص  ،تاریخ سیستان - 

 آنجا رودهای زرنج مشرح آمده است 1344آریانا میزان و عقرب 
3
 جارتی خراسان دیده شودمبحث راه های ت ،1ج  ،پوهاند حبیبی ؛ افغانستان بعد از اسالم - 
4
همان اثر، همانجا و نیز جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی از لسترنج نقشه سیستان دیده  - 

 .شود
5
 124ص  ،احیاء الملوکملکشاه حسین صفاری، - 
6
 127ص  ،جغرافیای تاریخی بارتولد - 
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رودخانه هیرمند بسته شده بود عبور نموده به جوین در کنار رود فراه می 

.رسید
 1

وین و گویان ( نامیده راهی در امتداد گاز جوین که مقدسی آنرا )  

ساحل رودخانه باال رفته پس از طی پنج منزل به شهر تاریخی فراه می 

.رسید
 2

فراه از پلیکه روی یک شاخه این راه در یک منزلی جنوب شهر   

فراه رود ساخته بودند عبور می کرد و به والیت اوق در ساحل راست 

در سه منزلی شمال فراه شهر اسفزار یا سبزوار امروزی . رودخانه می رفت 

که یاقوت آنرا از جمله والیات سرحدی سجستان دانسته و تاریخ سیستان آنرا 

سجستان می دانند ۀزدگانناز جمله والیات شا
 3

 موقعیت داشت . 

 
 نقشۀ راه ها ورباط های سیستان در قرون وسطی

                                                 
1
 199اصطخری مسالک و ممالک ص  - 
2
 297ص  ،احسن التقاسیم ،مقدسی - 
3
 26تاریخ سیستان ، ص  - 
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راه دیگری از شرق زرنج ، از دروازه نیشک شهر آغاز و به سمت 

حروری در کنار رود خواش )خاشرود( می رفت و از آنجا به خط مستنقیم از 

پس از طی پنج شش منزل به شهر  ،وی حالیه ( گذشتهگدشت لوط )غالباً مار

یکی به ایالت  ،ر بست می رسد. در بست راه دو شاخه می شدادب پرو

زمینداور در هیرمند علیا و دیگری بسوی جنوب شرقی در سیبی منتهی میشد 

.که در آنجا ازشهری موسوم به اسفجای عبور می کرد
1
  

این راه  .یک راهی هم از جنوب غرب زرنج به سوی پارس می رفت

آغاز می  «دودر پارس»سوم بودند به از دو دروازه جنوب غربی شهر که مو

یافت و از سمت غرب شهر تاریخی )رام شهرستان ( گذشته پس از عبور از 

کرمان که از بناهای عمرولیث بود می رفت. «سنیج»سرحد به شهر 
 2

از   

سنیج تا زرنج هفت هشت روز راه بیشتر نبود.
 3

  

 :اینک صورت دقیق و مشرح تر راه های زرنج در قرون وسطی 

نویس معروف اسالمی که در قرن ه اصطخری و مقدسی دو جغرافی

چهارم هجری سری باین دیار زده اند با دقت هر چه تامتر از دیگران راه ها 

و فواصل منزلگاه های سیستان را ضبط کرده اند و اینک ما باستناد قول آنها 

به معرفی راه ها و منازل سیستان از مرکز زرنج می پردازیم.
 4

  

 

 ز زرنج تا هرات :ا

 یک مرحله )سه فرسخ (. هاز زرنج تا کرکوی

 یک مرحله )اصطخری ، چهار فرسخ (. ]پشاوران[تا بشتر یهاز کرکو

 ار بشتر تا جوین یک مرحله .

حلهراز جوین تا باشترود یک م
5
  

 از باشترود تا کنجر یک مرحله 

 از کنجر تاسرشک یک مرحله 

                                                 
1
 210 -199اصطخری ص ،  350 ،349مقدسی ص  - 
2
 200ص  ،اصطخری - 
3
 361ص  ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی - 
4
و مسالک و ممالک اصطخری متن  350ص  ،طبع لیدن ،احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم مقدسی - 

 199فارسی 
5
 .ک ظ : تا شترود اصطخری اسامی منازل میان جوین وپل فراه را نداردمقدسی ، از جوین تا بست - 
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 از سرشک تا پل فراه یک مرحله .

 . مرحله از پل فراه تا شهر فراه  یک

 از شهر فراه تا دره یک مرحله .

 از دره تا کوستان یک مرحله .

ستان اسفزار یک مرحله ااز کوستان تاخ
1
  

 از خاستان تا کاریز سری یک مرحله .

 از کاریز سری تا سیاه کوه یک مرحله .

از سیاه کوه تا هرات یک مرحله
2
  

 

 از زرنج تا بست :

 ج تا زانبوق یک مرحله .از زرن

 از  زانبوق تا سروزان یک مرحله .

 از  سروزان تا حروری یک مرحله .

 از  حروری تا رباط دهک یک مرحله .

 از رباط دهک تا رباط آب شور یک مرحله .

 از رباط آب شور تا رباط کرودین یک مرحله .

 از رباط کرودین تا رباط قهستان یک مرحله .

 رباط عبدهللا یک مرحله . از رباط قهستان تا

 از رباط عبدهللا تا شهر بست یک مرحله .

 از رباط دهک تا یک فرسنگی بست همه بیابان بود.

 

 از بست تا غزنه :

 از بست تا رباط فیروزقند یک منزل .

 از رباط فیروز قند تا رباط مغون یک منزل .

 از رباط مغون تا رباط کبیر یک منزل .

 وائی )قندهار( یک منزل .از رباط کبیر تا پنج

                                                 
1
 (سرحد اسفزار -مقدسی از کوستان )آخرسیستان ( تا حاشان )ظ : خاستان  - 
2
بروایت اصطخری و مقدسی از زرنج تا هرات یازده روز راه ولی به قول یاقوت حموی ، از زرنج تا  - 

 (37ص  ،5ج  ،جم البلدانمع)فرسخ است  80هرات ده روز راه = 
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 از پنجوایی تاتکین آباد یک منزل .

 از تکین آباد تا خرسانه یک منزل .

 از خرسانه تا رباط سراب یک منزل .

 از رباط سراب تا رباط اوقل یک منزل .

 از رباط اوقل تا رباط جنگل آباد یک منزل .

 از رباط جنگل آباد تا دیه عزم یک منزل .

 ط خاست یک منزلعزم تا ربااز دیه 

 خاست تا دیه جومه یک منزل .از دیه 

 از دیه جومه تا خابسار یک منزل .

 از خابسار تا دیه خشباجی یک منزل .

 از دیه خشباجی تا رباط هزار یک منزل .

از رباط هزار تا سر غزنه یک منزل 
1
. 

 

 از بست تا سیبی )بلوچستان کنونی (:

 از بست تا پنجوائی چهار منزل .

 نجوایی تا رباط سنگین یک منزل .از پ

 از رباط سنگین تا رباط جنگی یک منزل .

 از رباط جنگي تا رباط بر یك منزل.

 از رباط بر )ظ: بكرآباد( تا اسفنجاي یك منزل .

 

 از زرنج تا کرمان :

 از زرنج تا خاوران یک مرحله .

 از خاوران تا رباط دارک یک مرحله .

 ک مرحله .از رباط دارک تا رباط برین ی

 از رباط برین تا گاو نیشک یک مرحله .

 از گاو نیشک تا رباط ناسی یک مرحله .

                                                 
1
فواصل منزل گاه های بست و غزنه و بست و سیبی تنها از قول اصطخری نقل شده است و هم او گوید:  - 

راه زرنج به بست از روی پلیکه در نزدیکی دهکده حروری بر رود نیشک از خشت پخته ساخته شده بود 

 199ص ،میگذشت
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 از رباط ناسی تا رباط قاضی یک مرحله .

 از رباط قاضی تا رباط کرام خان یک مرحله .

از رباط کرام خان تا سنیج
1
 یک مرحله  

از سنیج تا نرماشیر یک مرحله.
 2

  

بغدادی تا بم در صحراهشت فرسخ و به موجب شرح قدامه بن جعفر 

 188و از سیرجان تا زرنج .فرسخ  88از بم تا سیرجان مرکز کرمان 

فرسخ
3
  

یک منبع دیگر راه جدیدی را از نرماشیر کرمان به زرنج کرسی 

سیستان سراغ می دهد که از قسمت باریک کویر می گذشت و به سنیج می 

انشهر کنونی ( در مرکز کویر منزل اول این راه از فهرج )پهره ، ایر .رسید

می گذشت و پس از چهار منزل به شهر سنیج می رسید و از سنیج تا زرنج 

هفت هشت روز راه بود.
4
  

 

در صدر اسالم ، راهي كه زرنج كرسي سیستان را به بغداد مركز 

خالفت عباسي پیوند میزد، همانا شاهراه تجارتي بود كه یك طرف از طریق 

و وادي پشین و شال )كویته كنوني ( به سند و سرزمین  بست و رخج )قندهار(

پهناور هند سرازیر مي شد و از جانب دیگر از سیرجان مركز كرمان و 

شیراز و اهواز گذشته به بغداد مي پیوست .
 5

  

 

 مسافت زرنج در دلتاي هیرمند:

 از زرنج تا طاق یك مرحله )به حواله مقدسي (.

فرسنگ 23از زرنج تا راشاك )یاراشدي ( 
6
  

از زرنج تا زالق پنج فرسخ و از زالق تا كركوي پنج میل
1
  

                                                 
1
ولیث صفاری است در سرحد سیستان و کرمان و آنجا را پل اصطخری گوید: شهر سنیچ از بناهای عمر - 

این محل دارای اهمیت خاص است زیرا  200ص  ،کرمان می خوانند ولی پلی در آن حوالی وجود ندارد

 (358جغرافیای خالفت شرقی ، ص  )دریاچه زره در قرون وسطی تا این محل امتداد داشت
2
 191اصطخری ، ص  - 
3
 559ص  ،1ج  ،افغانستان بعد از اسالم ،196ص  ،کتاب الخراج - 
4
 358ص  ،جغرافیای تاریخی لسترنج - 
5
 481-559ص  ،1ج  ،افغانستان بعد از اسالمحبیبی، - 
6
 245تاریخ سیستان ص ، 50ص  ،مسالك و ممالك ابن خرداد به - 
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از زرنج تا كركوي سه فرسخ 
2
  

از زرنج تا خواش نیشك چهار منزل
3
  

 از خواهش تا قرنین یك منزل و از قرنین تا جیزه دو مرحله . 

از زرنج تا جیزه )معرب گیزه ( سه مرحله و از جیزه تا فراه دو 

مرحله
4
  

تا جوین سه مرحله و از جوین تا شهر فراه پنج مرحله از زرنج
5
  

 

 مسافات زرنج دروادي هیرمند:

تا و از زرنج تا بست ، نه روز  راه و از بست تا سروان دو مرحله 

. تل یك منزل و از تل تابغنین یك روزه راه  درغش یك مرحله و از درغش تا

ك یك فرسخ و از از بست تا پنجوایي چهار منزل و از پنجوایي تا كوه

پنجوایي تا اسفنجاي چهار منزل و از اسفنجاي تا قصر یك فرسخ )مقابل هم ( 

مي رفتند.
 6

  

فرسخ ( و تا  130: ابن فقیه فاصله بین زرنج و كرمان را )خاطره 

مولتان دوماه راه حساب كرده است.
 7

فرسخي  70ابن خرداد به زرنج را در   

هد.فرسخي جارون قرار مي د 60فهرج و 
 8

  

جیهاني مسافت بین زرنج و كركویه راسه فرسخ و تا فراه سه منزل و 

تا كوستار )ظاهراً كوستان سرحد قدیم سیستان و هرات ( پنج منزل گفته است 

.كه از آنجا حدود جاسان )خاسان ( از مربوطات اسفزار شروع مي شد
 9

  

 

 شمه یي از تاریخ زرنج :

 ان در عصر پادشاهان ساساني زرنج كرسي سیست ،لسترنج مي نویسد

                                                                                                                   
1
 400ص  ،فتوح البلدان بالذري - 
2
 199ص  ،اصطخري - 
3
 400ص  ،بالذري - 
4
قدسي جیزه میان قرنین و فراه بود كه از هر یكي دو مرحله فاصله داشت ولي اصطخري گوید به قول م - 

 (.و از فراه تا نیه یك منزل .200: از قرنین تا فراه سه مرحله ص 
5
 349ص  ،مقدسي، 199ص  ،اصطخري - 
6
 350-349، مقدسي ص  200 -199ص ،اصطخري - 
7
 208ص  ،طبع لیدن ،البلدان ابن فقیه - 
8
 56 -50ص  ،ابن خرداد به - 
9
 63ص  ،اشكال العالم جیهاني - 
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شهري با عظمت به شمار مي آمد و نام آن در ضمن اخبار فتوحات اولیه 

هجري مكرر یاد شده است. 20مسلمین در سال 
 1

  

زرنج پس از آنكه در عصر خالفت خلیفه سوم مفتوح گردید، تا دوره 

ي شد خلفاي عباسي همواره حكمراناني از دربار خالفت به سیستان فرستاده م

كه تاریخ سیستان مفصل آنرا آورده است.
 2

  

ه ب آخرین حكمران عرب كه در زرنج بدست یعقوب بن لیث صفاري

زندان تسلیم شد درهم بن نضر بود كه بعد از حبس وي مردم سیستان اعالن 

هـ ( یعقوب را به پادشاهي بر  247محرم  25استقالل ملي داده و روز شنبه )

داشتند.
 3

  

یعقوب بعد از كارنامه هاي درخشان در میدان خراسان و  ملک الدنیا

ایران و استرداد استقالل سرزمین هاي مذكور از چنگ عمال عرب و یادست 

از جهان رفت و در چند یشاپور هجری  265درسال نشانده هاي دربار بغداد 

به خاك سپرده شد.فارس 
4
هجري  265پس از او برادرش عمرو در شوال  

داري نشست.بر اورنگ جهان
5

هجري در  287و در ربیع االول سال   

شکست خورده نزدیكي بلخ با اسماعیل بن احمد ساماني پیكار داد، ولي 

او را به بغداد فرستاند دو سال بعد در آنجا در زندان معتضد  .دستگیر شد

.خلیفه از گرسنگي و یا دسایس دیگر از جهان در گذشت
 6

  

و، مقتدر ترین سالطین شرقي عالم وي برادرش عمر از یعقوب و بعد

اسالم بودند علت وجود پلها و سایر بناهایي كه جغرافیه نویسان عربي این 

نتیجه كار یعقوب و برادرش عمرو و بطورعمده همه از آنها تعریف كرده اند 

.است باالخره همین خاندان بوده
7
 :صاحب تاریخ سیستان مي نویسد كه 

                                                 
1
 364ص  ،جغرافیاي خالفت شرقي - 
2
 .نیز به فصل قیام خوارج در سیستان رجوع شود 200 -82 صص  ،تاریخ سیستان - 
3
 200ص  ،تاریخ سیستان - 
4
 233ص  ،تاریخ سیستان - 
5
 233ص  ،تاریخ سیستان - 
6
ص  7ج  ،و كامل  ابن اثیر 19ص  ،نیزین االخبار چاپ برل ،261ص  256ص  ،تاریخ سیستان - 

170 
7
 124ص  ،جغرافیاي تاریخي بار تولد - 
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مسجد آدینه و مناره كرد دون پلها و میلهاي  عمرو هزار رباط كرد و پانصد»

.بیابان و كار خیربسیار رفت بردست وي قصد بیش داشت كه بدان نرسید
 

 »
1
  

هجري احمد بن اسماعیل ساماني سیستان را به  298در سال 

امپراطوري ساماني الحاق كرد و سیمجور دواتي را به حكمراني آنجا 

گماشت.
2

ان صفاري در سیستان موجود بود ولي چون هنوز بقایاي دودم  

 «ابن بانویه »بنابرین ابوجعفر احمد بن محمد خلف بن لیث معروف به 
3
از  

 311محرم  17طرف آل سامان به حكمراني سیستان گماشته شد )چهار شنبه 

.هـ(
4
  

ي مردي علم دوست و فیلسوف مشرب و دانش پرور صفاراین پادشاه 

ك سال در سیستان به كمال آرامش امارت بود و از همین جا توانست چهل و ی

كند ولي مرگش به دست غالمان خودش صورت گرفت و در شب سه شنبه 

.هجري در كوشك خلفي او را شهید كردند 352دوم ربیع االول سال 
 5

  

پس از ابوجعفر احمد پسرش ولي الدوله ابواحمد خلف بن احمد پادشاه 

معروف سیستان به جاي پدر نشست
6
هجري بر سیستتان با  393ل تا سا که 

جالل و شكوه فراوان حكمراني كرد اما در اواخر همین سال به سبب ظلمي 

ه شتند و بگطاهر روا داشته بود مردم از او ناراضي  خودكه در حق پسر

.برخاستند غزنویهواي محمود 
 7

و در صفر همان سال سلطان محمود به   

فرود آوردن امیر خلف از آن  كومك مردم زرنج به فتح حصار طاق و بزنهار

حصار  موفق شد.
 8

 393بروایت زین االخبار روز جمعه پانزدهم ذي الحجه  

عساكر محمود به فتح ارگ زرنج نایل آمدند.
 9

  

ملوک صفاری سیستان اولین پادشاهان علم » پوهاند حبیبی مینویسد که 

داری و دوست وعمران پرور وعادل اسالمی بودند که زبان دری را زبان ا

                                                 
1
 367ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 326تاریخ سیستان ، ص  - 
3
سیده بانو بنت محمدبن عمرولیث زن فهمیده و سنجیده یي بود ازین رو  احمدچون مادر ابوجغعفر- 

 .ویه نیز معروف گشته استابوجعفر احمد به ابن بان
4
 310ص  ،تاریخ سیستان - 
5
 326ص  ،تاریخ سیستان - 
6
 327ص  ،تاریخ سیستان - 
7
 350تاریخ سیستان ص  - 
8
 352ص  ،تاریخ سیستان - 
9
 112ص  ،تاریخ یمیني ،عتبي، 67ص  ،زین االخبار گردیزي - 
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ادبی کردند. ومحمدبن وصیف سکزی اولین قصیدۀ دری را در مدح شاه 

صفاری)یعقوب لیث( سرود وهم دراین زمان در حصص شرقی افغانستان 

مانندکابل وگردیز از نفوذ کابل شاهان رهائی یافتند وبساط رتبیالن وکابل 

شاهان ]که دین هندوئی داشتند[ از افغانستان برچیده شد."
1
 

صاحب تاریخ سیستان روز محنت و بدبختي این منطقه زرخیز  به قول

تر از آن نبود و دارالدوله گفتندي ازین  كه در عصر صفاریان شهري آبادان

وقت آغاز شد.
2
  

تا عصر مودود سیستان در تصرف آل سبتگین ماند ولي بعد از آن 

هـ( 444حكمرانان سلجوقي بر آن غلبه جستند و مخصوصاً طغرل سلجوقي )

هـ( در سیستان قتل و غارت  447و برادر زاده اش یاقوتي بن امیر جغري )

سف عمیق از آن یا د آوري ااز حد زیاد كردند كه صاحب تاریخ سیستان با ت

مي كند.
 3

  

تذكر باید داد كه از عصر سلطان مسعود به بعد سلسله ملوك نیمروز 

هـ( رشته  465 -425نیز با روي كار آمدن امیر ابوالفضل نصربن احمد )

امارت سیستان را بدست گرفتند و آنرا تا هجوم چنگیز و فتنه تیمور لنگ و 

حتي بعد از آن هم تعقیب كردند.
4
  

منابع تاریخی  و از جمله تاریخ سیستان به وضوح تمام نشان میدهد که 

 421سلسله ملوک نیمروزدر اواخر عهد سلطان محمود غزنوی در سال 

ن ابوالفضل نصر بحکومت سیستان آغاز یالد هجری با تقرر ملک تاج

پسرش بهاء الدوله طاهر  ،هجری 465میگردد وپس از مرگ وی  در سال 

هجری سیستان را اداره میکند. وسرانجام توسط برادرخود  480تا سال 

بدرالدوله ابوالعباس بقتل میرسد وپس از مرگ ابوالعباس برادر دیگرشان 

هجری زمام امور را بدست میگیرد.  482بهاء الدوله امیر خلف در سال 

بنابر تاریخ ،ملک تاج الدین ابوالفضل دوست وشوهر خواهر سلطان سنجر

                                                 
1
 120حبیبی، تاریخ مختصر افغانستان،ص- 
2
 354ص  ،تاریخ سیستان - 
3
 دیده شود 378تا  371از ص  ،تاریخ سیستان - 
4
 ببعد تا ختم آن  363ص  ،تاریخ سیستان - 
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سیستان پسر همین امیر خلف دوم است نه پسرطاهر بن محمد بن طاهر بن 

خلف معروف.
 1
   

در هرحال منهاج سراج جوزجانی از ملوک نیمروز به نیکوئی یاد 

یمروز که پادشاهان عالم وعادل بوده اند وملوک ملوک ن »آورشده مینگارد:

هـ ( تا بدین عهد که آن  522هـ  511فاضل غریب نواز واز عهد سنجر ) 

، آن ممالک بشکوه و عدل و  ممالک بتعدی و تاراج کفار چین خراب شد 

«شهامت و بذل ایشان مزین بود.
 2
   

از آن تاج  طاهر بن محمد می پردازد و بعد سپس منهاج به شرح حال   

آن بحث شد، سخن میگوید و  الدین ابوالفتح ) و یا ابوالفضل ( که در باال از 

و فاضل بود که  تاج الدین ابوالفتح ) ابوالفضل ( پادشاه عالم  عالوه میکند که:

اوست  گاه گاهی نماز جمعه را خود میخواند و این معنی دلیل بر وفور فضل 

هق ( در سیستان  559تا  499تان از و مدتی مدید ) بروایت تاریخ سیس

آثار خیر او در شهر سجستان و اطراف آن بسیار باقی مانده و  حکمراند و 

است . مدفن وی نیز در سیستان 
 3
    

پس از ملک تاج الدین ابوالفضل ، پسر بزرگش  ملک شمس الدین 

بدست گرفت . شمس الدین محمد بر خالف پدرش مردی  محمد زمام امور را 

دریک روز هژده برادر خود را کشت و  ن و ظالم و سفاک بود . او خش

اشخاص بسیاری را ازبین برد .  عزالملک برادر دیگر خود را کور  کرد و 

« دارالسیاست » را  بنابر همین سفاکی او بود که سیستانیان سرای امارت او 

جر سن میگفتند . در عهد همین ملک نیمروز بود که غزان پس از انقراض 

خواستند سیستان را غارت کنند ولی ملک شمس الدین محمد بدستیاری مردم 

آنها را عقب زد. معهذا چون شخص ظالمی بود سیستانیان  ازجور و  سیستان 

الدین بستوه آمدند و به خواهرش که زن فهمیده و مورد  تعدی ملک شمس 

جانشین ، و او هم پس از معلوم کردن  رجوع مظلومان بود، التماس بردند 

کرد . مردم نیز صبح همان  مردم را در از میان بردن ملک شمس الدین مجاز 

گذاشته  شبی که برای از میان برداشتن ملک موصوف با هم شور وقرار 

                                                 
1
 388 -382اریخ سیستان، صفحات ت - 
2
  275ص  ،1طبقات ناصری ، ج  - 
3
 طبقات ناصری، همانجا - 
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بودند ، بر سرملک شمس الدین خروج کردند و اورا با هژده پسرش بقتل 

 ت خود بجای وی ملک تاج الدین حرب عزالملک را به ریاس آوردند و 

  برگزیدند
1
  او بستند . و کمر در تابعیت    

ملک تاج الدین حرب ، مردی کریم و سخاوتمند و به ایثار درم و دینار   

چون در عهد وی سالطین غور بر سرزمین های خراسان مسلط  معروف بود. 

اطاعت خود را از سالطین غور ابراز داشت و خطبه بنام  شده بودند، لذا وی 

  ند . آنها خوا

وی نسبت به مدارس و تربیت علما توجه نیک داشت و مساجد و 

باری امر نمود تا برای تمام مساجد بخارا مصلی  خوانق زیاد اعمار کرد و 

خانه کعبه فرش و أوانی بسیار تهیه و  های ببافند و ارسال داشت و نیز برای 

ز دوبار به همین ملک نیمرو ارسال کرد. پدر منهاج سراج جوزجانی در عهد 

محمد سام غوری  سیستان رفت و یکبار برسالت از طرف سلطان غیاث الدین 

به  هـ ( و باردیگر که به رسالت بغداد میرفت ، از مکران  598 – 558) 

سیستان گذشت و از ملک تاج الدین حرب عواطف فراوان دید. تاج الدین 

ی در اواخر حرب شصت سال پادشاهی و یکصد و بیست سال عمر کرد ، ول 

هجری زندگی را بدرود گفت. 612عمر چشمانش نابینا گردید و در سال  
 2
   

ملک تاج الدین حرب ، پسرش ناصرالدین عثمان را در حیات خود و 

مگر وی در حیات پدر از دنیا درگذشت . عایشه خاتون دختر  لیعهد کرده بود. 

ولیعهد چندین بار ناصرالدین عثمان بود . و این  زن  یعمر مرغنی خراسان

غیاث الدین شتافته و حتی در فتح  کمک سلطان ه در رآس لشکر سیستان ب

عثمان مردی نیکو  نیشاپور با افراد خود در رکاب سلطان بود . ناصرالدین 

در کنار  سیرت و عالم پرور و علم دوست بود و در بیرون شهر زرنج ، 

 هیرمند قصر بزرگی بنا نهاده بود. 

موسوم به الملک  ت ملک تاج الدین حرب، پسرش پس از درگذش

الغازی یمین الدین بهرامشاء حرب بحکومت سیستان قرار گرفت. او مردی 

و منصف و سیاست مدار توصیف شده و به شهامت و  قهار، علم پرور شجاع 

  حیات پدر مشهور بود.  جالدت و کیاست و شجاعت در 

                                                 
1
 279،ص  2طبقات ناصری ، ج  - 
2
  طبقات ناصری، همانجا - 
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ولین امیر سیستان است که جعد بهرامشاه از مادر ترکی بود و بنابراین ا

کاله قندوز) از پوست خز ( بسر نهاد . در حالیکه ملوک سابق  ترکانه بافت و 

باز گذارند و کاله جوار گونه ) مخروطی ( بر سر  رسم داشتند که موی ها را 

سر همه دستار سیاه پیچند. نهند و دوسه دستار بر آن بندند و بر 
 1
   

هجری، هفت ماه مهمان این امیر  613سال منهاج سراج جوزجانی در 

ً بدربار بوده  امیر به سیستان رسیده است . وی در حوالی گنبد  این وشخصا

طرف رسولداران ) ماموران تشریفات سفراء (  از  بلوچ واقع در شرق شهر

بازار » جنوب شهر، بشهر داخل و  پذیرائی شده و از دروازه طعام واقع در 

حوض واقع در شارستان  است و سپس در مدرسه سر را طی کرده « فرود 

سراج دربارة او  منزل گزیده است و از آنجا بدر بار امیر رسیده است. منهاج 

«بود. ملک یمین الدین بهرام شاه در غایت ضبط و کیاست و شهامت » گوید:
 

2
   

رسم بالد نیمروز آن بودی که در قدیم قبایل با » وی عالوه میکند که:

ورزیدند و هیچکس در شهر و روستا بی سالح تمام نرفتی،  می مت هم مخاص

مشاه ( رسید ، از هر قبیله یی گروگان بستد و در  چون عهد دولت بدو )بهرام 

خونی بناحق ریخته شدی ، مهتر آن  قالع مقید فرموده ، تا در هر قبیله که 

ن قبایل از میا قبیله را بدان حادثه مواخذه فرمودی ، بواسطة آن قتال 

«برافتاد.
3
مالحدۀ  بهرامشاه برای امنیت سرزمینش دوبار ضرب شصتی به      

قهستان نشان داده و آنها را از حدود سیستان بدور رانده است . امام شرف 

احمد فراهی صاحب نصاب الصبیان که ملک الکالم عصر خود بود در  الدین 

  این قطعه را سروده است :  تهنیت فتوحات وی 

     ایــون و فـرخنـده بـر اهـل گـیـتی     هـم

  مـــبـارک رخ شاه فـــــــرخ نژاد است 

    زیـمـــن یـمـیــــن و ز یـسر یـسارش      

  جـهان پر از آئیـن  انصاف و داد است 

   ـروزی  و در روز ملکــت       مشـــۀ نـی

                                                 
1
  281،ص  2طبقات ناصری ، ج  - 
2
  همان اثر ، همانجا - 
3
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  جــستـه هــنـوز اول بـامـــداد  است  ـخ

 کانــدر قــهسـتان نـمودی        ازین حرب 

  جهانی پـر ازعدل وانصـاف و داد است 

 بـمـان در جهان تا جهان  را طراوت         

  ز آب و ز آتــش زخاک  و زبــاد است 

 نمــانــد فــرامــوش بــر بـاد خسرو

ر هیچ یاد است.ــراهی اگـــــثنای ف
1
   

 

 616محمد خوارزمشاه در سال بهر امشاه حرب بنابر تقاضای  سلطان 

سیستانی را تحت سر کردگی امیر باحفص جوینی و  هجری شش هزار نفر 

یا لشکریان مغول به ترمذ فرستاد که با  سرهنگ اصری کمری برای مقابله 

شدند و یا در آب ترمذ  شکست سلطان محمد خوارزمشاه همه گی یا کشته 

غرق گردیدند.
 2
   

دین بهرامشاه  از مالحده استرداد قلعه هجری یمین ال 618در سال 

را که برادرزاده اش پسر ملک « نیه » نزدیکی  شاهنشاهی واقع در 

فروخته بود ، تقاضا کرد و تهدید نمود  ناصرالدین عثمان آن را باالی مالحده 

صورت عدم رعایت این امر، بر آنها لشکر خواهد کشید. مالحده از  که در 

برای کشتن امیر مذکورموظف کردند. یین وتع میان خود فدائیانی 
3
سر انجام     

هجری هنگامیکه بهرامشاه راهی  618سال  روز جمعه پنجم ماه ربیع االخر 

اجان ، چهار نفر فدائی مالحده بر  ادای نماز  جمعه بود ، در میان بازار سر 

 سر او ریختند و وی را بشهادت رساندند.
 4
   

پسر میانۀ او موسوم به نصرت الدین مشاه حرب ، اپس از مرگ بهر

اما چهار ماه بعد اضطراب و آشوب  ،سیستان برداشته شد بهرامشاء بحکومت 

اهل سنت و جماعت بطرفداری از رکن  سراسر سیستان را فرا گرفت و فرقه 

زندان ارگ بیرون کشیدند و  الدین]بومنصور[ پسر بزرگ بهرامشاه را از 

                                                 
1
 283،ص  2، طبقات ناصری ، ج  393تاریخ سیستان ص  - 
2
   283ص  1، طبقات ناصری ، ج  393تاریخ سیستان ص  - 
3
  279ص ، 2طبقات ناصری ، ج  - 
4
  . 393تاریخ سیستان ، ص  - 
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و از سیستان  اده نصرت از برادر منهزم شد بسرای امارت نشاندند . شاهز

بخراسان و از آنجا به غور رفت و نیروی گرد آورده مجدداً به سیستان حمله 

آورد. و پس از نبردی مختصر سیستان را از چنگ برادر بدر آورد، اما  

که اردوی چنگیزی به سیستان فرو ریختند و ضمن کشتار بی  دیری نگذشت 

 .هـ ( 619جام شهادت نوشید) دهم ذی الحجه سال   امان مردم، ملک نصرت
1
   

پس ازدر گذشت ملک نصرت ، ملک رکن الدین محمود زمام امور 

گرفت. این ملک که مادرش کنیزک رومی بود از نظر  سیستان را در دست 

سرخ و سفید و در عین حال قتال و ظالم  اخالقی مردی متهتک میانه باال و 

یمین الدین بهرامشاه به کمک   کری از طرف پدر خود بود . هنگامی که با لش

عازم خراسان شد،  هـ ( همراه با فرستاده سلطان  617 -596خوارزمشاه ) 

سیستان  در هرات فرستاده خوارزمشاه را در مجلس شراب کشت و با سپاه 

. بمین الدین بهرامشاه شدمجدداً به سیستان بازگشت و از جانب پدر محبوس 

د در عوض او ، شمس الدین زنگی بن امیر باحفص جوینی را یگردمجبور  

ف و هدایا و معاذیر بسیار بخدمت ح  اصری کمری و ت   همراه با سرهنگ 

لشکر در جنگ ترمذ با چنگبز خان تماماً  خوارزمشاه بفرستد که بالنتیجه آن 

هالک گشتند .
2
   

میان  یکی از علل شورش سیستان در عهد ملک نصرت بهرامشاه ، از  

لف تاریخ ؤسیستان در جنگ چنگیز با خوارزمشاه بود. م رفتن تمامی لشکر 

شورش سیستان را بر ضد ملک نصرت ، شاه  سیستان خاطر نشان مینماید که 

اصری کمری و پادار نصرعلی  شمس الدین زنگی و شجاع الدین سام 

  انداخته بودند . براه  برونجی 

سران لشکر سیستان بودند که از جنگ به نظر میرسد که اینان یا همان 

ن نزدیک اجان بسالمت یرده بودند و یا از جمله وابستگ ترمذ چنگیز خان در 

هواداری رکن الدن محمود قیام کردند و وی را که  سران لشکر بودند که به 

                                                 
1
  394  تاریخ سیستان ، ص  ، مقایسه شود با 283طبقات ناصری ، ص  - 
2
   283  ، ص  2ج  ،مقایسه شود با طبقات ناصری 394ص  ،تاریخ سیستان - 
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خوارزمشاه درزندان ارگ محبوس شده بود،  از جانب پدر بجرم قتل فرستادة 

 ت سیستان قرار دادند.بیرون آوردند وبامار
1
   

قدرت رسید ، دست به قتل و کشتار و ه در هر حال رکن الدین چون ب  

مردم بزودی ملتفت شدند که رکن الدین شایستگی ریاست  ظلم و تعدی یازید . 

به ملک نصرت برادرش رجوع کردند و او  بر آنها را ندارد، بناچار دوباره 

بدر  برادرسیستان را از چنگ  ردی به سیستان بازگشت و پس از زد و خو

ل وانداز مغ آورد، ولی دیری نگذشت که هر دو برادر در سیل خانمان بر 

  نیست و نابود شدند .

هـ( زرنج مانند اكثر بالد معروف  619در ربع اول قرن هفتم هجري )  

و مهم آسیاي مركزي در پیش آمد طوفان خانمان برانداز تهاجم چنگیز و 

آنكه یك شهزاده سیستاني )ملك نصرت الدین بن بهرامشاه ( را با  چنگیزیان با

گروهي از مردم وطن پرست آن سامان قرباني داد بازهم سالمت خود را 

حفظ كرده نتوانست و خواه مخواه پیكرش در زیر ضربات بیرحمانه دشمنان 

مدنیت جراحات برداشت.
 2

   

ا ترک گفتند، با مغول ها پس از غارت و ویرانی فراوان سیستان ر 

مغول ها از سیستان، ملک شهاب الدین محمود، سیستان ویرانه  بیرون رفتن 

خرابی از حد گذشته  و نفوس آنجا بشدت کاهش  را قبضه کرد، ولی چون 

ناممکن بود. در این موقع خوارج سیستان به  یافته بود ، رونق گذشته بزودی 

نیه سکنی داشت ،  شهر در شاه عثمان پسر ناصرالدین عثمان حرب که 

خوارزم شاه بود  رجوع کردند و او از براق حاجب که در کرمان حکمران 

کمک خواست. سپاه کرمان بسرکردگی تاج الدین ینالتگین
3
جنگی  آمدند، در   

که میان شاه عثمان و شهاب الدین محمود واقع شد ، آخری بقتل رسید ولی 

                                                 
1
   283  ، ص  2ج  ،مقایسه شود با طبقات ناصری 394ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 394ص  ،تاریخ سیستان - 
3
ه بود. این شخص در عهد اعمام خوارزمشا تاج الدین ینالتگین منسوب بخاندان ملوک خوارزم و از بنو  - 

هندوستان افتاد و در  نیشاپور با پسر عم خود ملک  فیروز التمش خوارزمشاهی به  سالطین غور و فتح 

ملک کریم الدین حمزه در ) ناگور سوالک ( بسر میبرد. نامبرده  ) چنگیزیان ( در خدمت کفارچین حادثه

قباجه رفت . وقتیکه جالل الدین منکبرتی  ناصرالدین  بغتناً خواجه نجیب الدین را شهید کرد و در سند نزد 

بمدد شاه عثمان  تاج الدین در معیت او بود . براق حاجب حاکم کرمان او را  از سند به کرمان کشید 

به تصرف آورد دیگر یادی از خاندان قدیم سیستان  سیستانی اعزام کرد، ولی وقتی شهر سیستان را 

 ( 284ص ، 2طبقات ناصری، ج  نکرد.) 
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فتاد و شاه عثمان به نیه مراجعت سیستان به دست برادرش امیرعلی ا حکومت 

را قبالً تاج الدین ینالتگین هنگام ورود لشکر کرمان موقتاً  کرد. چون شهر نیه 

سیستان از او تقاضای کمک کردند تا شهر را از  در قبضه گرفته بود ، مردم 

کند. تاج الدین ینالتگین نیز از نیه به  چنگ امیرعلی برای شاه عثمان بیرون 

والیت نیمروز را برای  مک شاه عثمان شتافت و شهر را فتح و سیستان بک

هـ (. 622خود قبضه کرد) 
 1
   

ملك تاج الدین ینالتگین
2
التیام جراحات زرنج ه ب 622در سال  

قلعه ارگ را كه لشكریان مغول خراب كرده بودند مرمت كرد و  .پرداخت

خندقي هم میان شارستان و ارگ احداث نمود.
3
نالتگین باری به تاج الدین ی 

سیستان را که  قهستان لشکر کشید ولی منهزماً به سیستان بازگشت و خوارج 

کشید  داد. سپس به اسفزار و غور لشکر  یبر ضد او قیام کرده بودند، گوشمال

  و شهرهای اسفزار و تولک غور را نیز بتصرف آورد . 

ل به هجری بار دیگر لشکر مغو 625در سال میر خواند مي نویسد: 

قلعة ارگ محصور گردید و مدت  سیستان سرازیر شد. تاج الدین ینالتکین در 

انجام تیری از جانب  ماه را در ارگ زرنج بطور محصور بسر برد . سر  19

دشمن را نگاه ارگ دشمن بچشم تاج الدین ینالتگین) هنگامی که از دریچه 

برد و او را دستگیر اصابت کرد و از ارگ بزیر افتاد. دشمن یورش  مینمود ( 

فرو ریختند و تمامی مردم و لشکرهای غوری و تولکی و  کردند و بعد بشهر 

، همه گی راکشتند و خود تاج الدین ینالتگین  سگزی که باوی در ارگ بودند 

بزندگی وی در آنجا خاتمه دادند. را با خود به قلعه اسپهبد )الش ( برده ، 
4
    

آل كرت و امراي محلي نیمروز تحت بعدها براي مدتي هم سالطین 

قیادت و رهنمایي پادشاهان مغول در سیستان براي احراز كرسي زرنج بسر 

هـ ملك شمس الدین كرت  653همدیگر مي زدند.تا آنكه منكوقاآن در سال 

اما دیري نگذشت كه ملك  ،هـ( را به حكومت سیستان گماشت 676 -644)

                                                 
1
 285ص ،  2طبقات ناصری ، ج  - 
2
این شخص به قول میرخواند از ابنأ عم محمد خوارزمشاه است كه به هندوستان افتاده و از آنجا در  - 

ركاب جالل الدین خوارزمشاه به كرمان آمده است . سپس شاه عثمان سیستاني از براق حاجت استمداد 

مدد وي فرستاده و شاه محمود سیستاني با ایشان جنگ كرده كشته شد نمود و او تاج الدین ینالتگین را به 

 « 651ص  ،4ج  ،روضه الصفا »وینالتگین سیستان را متصرف گردید. الخ 
3
 395ص  ،تاریخ سیستان - 
4
 285ص ،  2طبقات ناصری ، ج  - 
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سیستاني به فرمان هالكو به سیستان آمد  نصیر الدین بن مبارز الدین ابوالفتح

(.هـ 650)و شمس الدین كرت را از آنجا بیرون راند
 1

  

هـ امراي بزرگ مغول مانند ارس نویین و باغو با  662در سال 

دوازده هزار سوار به همدستي ملك شمس الدین كرت و تمامي لشكر غور و 

سوي سیستان متوجه  خراسان و اسفزار و فراه و نیه و امراي آن نواحي به

شدند و در آنجا قتل و خرابي هاي از حد زیاد نمودند و بسي از مردم سجزي 

 و بلوچ و مجوسي را قتل كردند و چهل روز هم زرنج را محاصره نمودند.

ملك معظم نصیر الدین با  خوداما مردم زرنج برهنمایي شهریار باتدبیر

حمالت پي هم شبانه بسي از  مردانگي و رشادت از شهر خود دفاع كردند و با

آب دادند چنانكه دشمن به زودي وادار به  اشانافراد دشمن را به كاسه سر

ید و در برابر شهریار نیمروز به وسیله ملك نیه اظهار عجز و دصلح گر

د.وپشیماني نم
2
  

ملك نصیر الدین از شاهان ورزیده والیق و با تدبیر بود و ظاهراً تا 

اشت و متجاوز از سي و پنج سال در سیستان هجري حیات د 695سال 

دوران پادشاهي این شهریار نیمروز همه  وقف سرسبزي و  .فرمانروایي كرد

عمرانات مجدد كشورش شد كه در جایش بیاید و بعد از او پسرش شاه معظم 

ركن الدین محمود جایش را پر كرد.
3
  

و در  هجري امیر تیمور بطور فراري وارد سیستان شد 764در سال 

واقعه یي پایش را مردم سیستان شكستند و از آن ببعد معروف به تیمور لنگ 

 گردید.

 785) برگشتسال پس از آن واقعه  مجدداً به سیستان 21امیر تیمور 

 ،هـ( و این بار با اردوي عظیمي كه با خود داشت مردم را قتل عام كرد

ب را  به آب داد. بندهاي آو شهرها را خراب و آبادي ها را ویران نمود 

شاهرخ فرزند امیر تیمور نیز در حق سیستان آنچه را پدرش روا داشته بود 

تجدید كرد و باین صورت پدر و فرزند هر دو به یك نیت در خراب كردن و 

                                                 
1
 399ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 401 -400ص  ،تاریخ سیستان - 
3
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داشت محشر  كه قرنها حیثیت انبار غله را ویران نمودن سرزمین حاصلخیزي

نمودند.
1
  

ن و شوكت أرنها به كمال دبدبه وشاز این تاریخ ببعد شهر زرنج كه ق

خراب شد و آهسته آهسته اسمش به كلي فراموش  ،مي زیست از رونق افتاد

 گردید.

 

 تخریب زرنج:

شهر زرنج مدت چندین قرن در كمال رونق و دبدبه و آبادي زیست و 

م ( كه چنگیز خان اردویي 1222هجري ) 619ظاهراً در فتنه مغول در سال 

ن مامور كرد تا اندازه یي از صدمات آن قوم محفوظ ماند را براي فتح سیستا

ولي متاسفانه كه وضع بدان منوال نماند و تیمور لنگ ضربتي كشنده بر آن 

.وارد ساخت
 2

  

م درست وقتیكه مردم سیستان بر امیر  1363هجري  764در سال  

از زندان تركمانان  کهتیمور ،خود جالل الدین محمد كیاني شوریده بودند

اورالنهر فرار نموده و به همراهي امیر حسین برادر زنش در سیستان آواره م

 .در فرونشاندن این غایله از تیمور یاري طلبید سیستان امیر ،مي گشت

یاري ه ول را اجابت نموده بؤبالمقابل تیمور و برادر زنش بال فاصله این مس

كه  ت دژيامیر سیستان شتافتند و بزودي با كمك خود اهالي از بین هف

یان در حالي شورشاما  ،شورشیان در تصرف داشتند سه تاي آنرا مسخر كرد

این نكته را خاطر نشان ساختند كه  ،كه با امیر شان از در صلح پیش مي آمدند

چنانچه  تیمور را بگذارد تا بقیه دژها را نیز تسخیر نماید هر آئینه سیستان 

ه از بیان منطقي اتباعش مرعوب جالل الدین ك .ملکبدست تیمور خواهد افتاد

اینجاست كه  .و تحریك شده بود نیروي فراهم آورده بر متحدین خود حمله برد

ش را لكه دار مي سالمتبدبختي بزرگي دامنگیر تیمور مي شود و براي ابد 

زیرا او براي اینكه  ،بي شك این بدبختي را خود برایش گماني كرد .نماید

ابلهائه خود را به قلب سپاه  اشد با یك تهوررشادتي از خود بخرج داده ب

خواست ،پیش ببرد ازد كاري انوتسیستان زد و چون دید به تنهایي نمي 

                                                 
1
 مقاله دورنماي یك رودخانه بزرگ،  45میزان و عقرب ،مجله آریانا  - 
2
 361ص  ،جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي - 
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سیستان از  هایقشونیکی ازفرمانده  «ممقتو»تیر ملك  در این اثنا .بگریزد

 ۀعقب بشانه اش نشست و تا رفت رویش را بگرداند كه تیر دیگري به پاشن

مور دانست كه با جزئي ترین غفلت دهقانان جنگاور تی .پایش اصابت كرد

لذا آخرین نیرویش را جمع كرد  ،خواهند كردساقط سیستان وي را از هستي 

و با یك پا از آنجا گریخت ولي او دیگر بطور دایمي لنگ شده بود و پس از 

آن هم معروف به تیمور لنگ و باصطالح اروپائیان لیم گردید.
 1

  

 ویخو واقعه لنگ شدن تیمور طور دیگري آمدهالکولي در سفرنامه 

در آن كتاب در حالیكه از تیمور در ابتداي جوانیش بصفت مرد رهزني  است.

یاد آوري شده و باري هم از ترس سلطان سمرقند دست از دزدي برداشته 

است ولي بازهم در اثر حركات بیجایش خشم سلطان را بر خود میانگیزد و 

بار دیگر برهزني میپردازد تا روزي كه بر كارواني  د وگریزمی از سمرقند 

پس آنگاه تیمور  .آوردمی د و غنایم هنگفتي بدست نزمیبزرگ از بازرگانان 

رسد و گله هاي میاستاني بنام سیستان ه و ب رددگمیبسوي جنوب روان 

زیرا كه این استان فوق  ،دنكمیگوسفند و اسب مردم آن پیرامون را غارت 

در این هنگام تیمور  ،ر اغنام و احشام مواشي پر ثروت استالعاده از نظ

چون مردم سیستان گرد آمدند شبي كه تیمور گله اي  .پانصد سوار داشت

كشتند راگوسفند به غنیمت مي برد بر یاران وي زدند و گروهي بسیار از آنان 

این زخم تا  .او را نیز از اسب انداختند و پاي راست او را زخم زدندوخود 

پایان زندگي باوي بود و نیز زخمي بدست راست وي زدند كه انگشت كوچك 

جاي گذاشتند ربدینگونه سر انجام او را مرده ب .و انگشت پهلوي آن بریده شد

چون بهوش آمد كشان كشان خود را به چادرهاي بعضي از بیابان تیموراما 

 .هایش بهبود یافتگردان آن پیرامون رسانیده در آنجا آنقدر پنهان ماند تا زخم 

.آنگاه به میهن خویش باز گشت و بار دیگر یاران را گرد آورد
2
 

                                                 
1
  184ص  ،2چ  ،2ج  ،تاریخ ایران ،سایكس- 
2
در كتاب زندگاني شگفت آور تیمور ترجمه عجایب  .218ص ،ترجمه مسعود رجب نیا ،سفرنامه كالویخو 

از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب ترجمه آقاي محمد علي نجاتي این  ،9ص  ،المقدور ار ابن عربشاه

 .داستان قدري باختالف آمده است
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خوشنود شده باشند ولی تیمور  خویششاید سیستانیان از انجام این عمل 

بگذارد و یا از مرگ  بیم داشته  یآن مردی نبود که به این گونه رویدادها وقع

 نه توز انتقام گیر بود.او مردی ماجرا جو و تشنه کشور گشایی و کی .باشد

 میالدی همینکه برسرپایش  1383 دردرست بیست و یک سال بعد 

راست شد مجدداً به سیستان حمله ور شده آتشی در خانمان تمدن چندین هزار 

ساله بشری زد که با گذشت ششصد سال از آن اتفاق شوم هنوز هم خاطرات 

تکان می دهد و انسان جانگداز آن قلوب مدنیت خواهان جهان و سیستان را 

 .بردرا در یاد روزگاران باشکوه آن دیار فرو می 

تیمور در خط حمله خود به سیستان از وسط والیت هرات و سبزوار 

شاه جالل  .گذشت و سوارانش سرتا سر آن نواحی را در آتش غارت سوختند

 حمالت و ویران گریهای تیمور خود را باخته ۀالدین والی فراه که زیر آواز

 شهر را برویش گشود. های بود بدون هیچ گونه مقاومت دروازه

سال قبل مردم آن دیار  21از اینکه  ،در اینجا تیمور خاطرات گذشته را

ی از او استقبال کرده بودند بیاد آورد و هر قدر در لباچه نفرت و عکس العم

افروخته تر و غضبناک تر  ،گذشته های خود و مردم آن سامان فرو می رفت

جاتی از اردوی خود امر داد تا در سرزمین سیستان ه باالخره به دست .می شد

خون بریزند و هر چه دل آنها بخواهد  ،بکشند ،فرو ریزند، غارت کنند

باهستی سیستان معامله نمایند و خودش هم با بقیه سپاه از راه اوک یا اوق 

ر سیستان بود )قلعه کاه امروزه ( متوجه زرنج که در آن زمان معروف به شه

 گردید.

زرنج خرابکاری های از حد زیاد کرد ه تیمور در خط حمله اش ب

را که آن وقت یکی از قالء مستحکم سیستان بود با پنج هزار « حصار زره »

لف ظفرنامه در این ؤقول مه مرد جنگی آن چنان باخاک یکسان نمود که ب

ساخت. باب از کشته پشته ها وز سرها منارها
 1

  

می نماید که این قلعه به آبهای دریاچه زره خیلی نزدیک بوده و چنین 

موقعیت داشته  از اینرو احتمال قوی می رود که در محل هامون سابوری

چنانکه همین حاال گاهی که آب های هامون فرومی نشیند آثار بروج و  ،است

                                                 
1
 264ص ، 1ج  ،چاپ تهران ،تالیف موالنا شرف الدین علی یزدی ،ظفرنامه - 
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کنگره های حصاری نیز در آنجا بچشم می خورد.اهالی سیستان این آثار را 

قایای شهر سابور شاه می دانند و راجع به آن داستانی جالبی نیز روایت می ب

.کنند
 1

  

بهر حال تیمور پس از تسخیر حصار زره به بقیه سپاهش امر داد تا 

سمور، قوقه « درگ امروزی »ین، درق جو «قلعه الش»قالع اسپهبد یعنی 

م ، هیسو ،پشاوران  ،«کوشه امروزی»کوشک برونج ، «کوگه امروزی»

ها قلعه و دژ دیگر  که در مسیر حرکت و تاخت و تاز شان واقع ه کرکویه و د

ً بسر کردگی دو هزار سوار ورزیده برای  بود تاراج نمایند و خود شخصا

 کسب اطالعات مقدماتی با یک سرعت عجیب بطرف زرنج راند.

ظفرنامه از زبان خود تیمور در این مورد چنین  ۀحواله سایکس ب

من  بطرف یک دروازه راندم و وقتیکه نزدیک رسیدیم بیک پشته »مینویسد: 

خوانده می شد باالرفتم تا به قله آن رسیدم توقف کردم و از « تغلق »ایکه 

روی احتیاط دو هزار نفر از مردان مسلح را با ساز و برگ تمام در 

ا وقتی مردم شهر مرا دیدند که باالی تپه ایستاده ام آنه .کمینگاهی جا دادم

امیر سیستان شاه قطب الدین  .کسی را که سرو کارش با اوشان بود شناختند

شاه شاهان و تاج الدین سیستانی را که رئیس تمام امرا و سران او بودند برای 

«مذاکرات صلح پیش ما فرستادند.
 2

  

هنوز مذاکرات صلح به پایان نرسیده بود که جمع کثیری از دهقانان 

قوای که در کمینگاه مخفی شده بود و بدون توجه مغرور سیستان غافل از 

بسالمت هئیت اعزامی شان از دروازه بیرون ریختند و بصورت دسته جمعی 

در این جاه تیمور حیله همیشگی یعنی بهانه کردن  آمدند.ولی بطور حمله پیش 

طبقه رعایا  خود،فرار و حمله ناگهانی را بکار برد و بوسیله سربازان مخفی 

ن تربیت نشده را با تلفات سنگین بطرف حصار شان عقب زد. اما و دهقانا

جنگ آوران سیستان بدون هیچ گونه خوف و اندیشه به کمال رشادت با دشمن 

زیاد اسپان دشمن را با کارد از  ۀدست و پنجه نرم می کردند و مخصوصاً عد

پای در آوردند. باری دو هزار نفر از مردان جنگ دیده سیستانی دست به 

                                                 
1
 1344سال  4و  3ه رنویسنده این روایات را ضمن مقالتی راجع به دریاچه زره در مجله آریانا شما - 

 نیز رک : مردم شناسی سیستان از من (..منعکس کرده ام 
2
 190ص  ،2چ  ،2ج  ،تاریخ ایران ،سایکس - 
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حمله شبانه زدند که ابتدا موجب اختالل و پراکندگی دشمن شد ولی سربازان 

منظم و تربیت شده تیمور به زودی به خود آمدند . صبح همان شب فرمان 

 شهر دروازه هایش را به روی مهاجمین بست  .حمله عمومی به شهر داده شد

و لشکریان تا مدت زیادی پشت دروازه های شهر منتظر ماندند.
1
  

باالخره ملک قطب الدین از محاصره به تنگ آمد و حاضر به قبول 

شرایط صلح شد. این بار شخص ملک قطب الدین نیز در هیئت اعزامی 

چه هنوز شاه با  ،مذاکرات صلح شامل بود ولی بازهم سیستانیان خام پختند

هیئت اعزامی شان به شهر برنگشته بود که عده کثیری از رجال سیستان با 

کمان بر باالی برج و با روی بر آمدند و دست یک دیگر را گرفته خود تیر و 

از سپاه برای  یکم ۀرا از حصار به زیر انداختند و بر تیمور که با عد

حمله بردند . گرچه آنها  ،سرکشی بیکی از لشکرهای خود حرکت می کرد

توانستند اسب تیمور را شکم بدرند ولی تیمور به زودی ممکنه خود را تا 

لشکرگاه رسانده امر توقف شاه قطب الدین و اعضای معیتی اش را صادر 

 نمود.

این حرکت سیستانیان غضب تیمور را بیش از آن چه تصور می شد  

ی داد خود نیز دست به عمومبرانگیخت و در حالی که به سپاهش امر یورش 

خون ریخت و بر تمدن ،انسان کشت  ،تتوانسشمشیر برد و تا آنجا که می 

شری پشت پای زد . به یک روایت تیمور در اینجا سی هزار مرد جنگی را ب

از دم تیغ گذشتاند.
 2

  

 ظفرنامه درین مورد این طور می نویسد:

 رــهــــبکشتند خلق و بکندند ش           هرــکشادند رزم آوران دست ق

                                                 
1
ولی آن طوریکه سیستانیان روایت می کنند هوس های شومیکه دامنگیر دختر ملک قطب الدین شده - 

ه بدبخت تر شد. می زرنج و همه سیستان را از پای در آورد و خودش نیز از هم .بود همه را بدبخت کرد

گویند دخترک ساده دل به خیال اینکه اگر به خاکش خیانت کند و تیمور را در گرفتن شهر کمک نماید شاید 

وی را بزنی قبول نماید ولی نمی دانست که کسیکه از خود ببرد و به کشورش نیفزاید در  ازبککه فاتح 

به  ریتای به تیمور نوشت و آن را ذریعه امه نخانم   اهدختش.نظر دیگران نیز وقعی نخواهد داشت 

لشکریان  .نشان داده بودمجرای آب لشکرگاه تیمور پرتاب نمود که در آن راه دخول به شهر را از یک 

تیمور برهنمونی آن نامه بداخل شهر فرو ریختند بر عکس امید و انتظار شاهزاده خانم تیمور او را بدنب 

 .لطیفش زیر سم اسبان و روی شن های سوزان پاره و کباب شوداسب بسته اسب را قمچین زد تا بدن 
2
 268ص ، 1ج  ،چاپ تهران ،ظفرنامه - 
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 ودکان به شیرـا کـــزصد ساله ت         تلف شد زن و مرد و برنا و پیر

ن چند روز در آنجا توقف فرمود و به نقل اموال و احضرت صاحب قر

 خزاین شاهان فرمان داد نظم :

 ارـد بـــادنـر نهــا بـــتر وارهــــش         وارــام ســاوای دستان و ســزم

 ت و زگستردنی هر چه بودــزتخ          ودــــسـر نابــــوهــــزدر و از گ

 رـوشوار و کمــنه و گــیـمــیـــزس         زرـــائی بــه اجــــه و تـنــزری ز

 یامـزرین نـدی بـنــیر هــمشــش ز          ن ستامـازی و سمیــبان تــاس ز

           رده و بدره های درمـــان بـــهم

زمشک و زکافور وهربیش وکم
1
 

و هر چه در آن دیار بود از خزف تا گوهر شاهوار و از نفایس اجناس 

والیت گرفته  نتا میخ در دیوار بتاراج برفت و برق غارت بر بیش و کم آ

خشک و تر درهم سوخت ... و حکومت ناحیه سییستان را به شاه شاهان 

شاه قطب الدین و کالنتران آن ناحیه را به سمرقند فرستاد و  .ارزانی داشت

این فتح این  .قضات و علما و صلحا را کوچانیده به حصار فراه روانه داشت

( اتفاق م1383 -هـ 785ارجمند در شوال سنه خمس و ثمانین و سبعمایته )

«افتاد و آفتاب در جدی بود.
 2

  

داستان این واقعه حزن انگیز را ملک شاه حسین سیستانی یکی از 

انی با اندک اختالف ولی همحمود یوسف اصف ۀشهزاده های صفاری نیز بحوال

ود آورده که مطالعه آن نیز حایز اهمیت جالبتر در کتاب احیاء الملوک خ

 خاص می باشد.

هـ امیر تیمور به تعقیب اطالع قبلی با  785در سنه  :وی می نویسد

اردوی فراوان به سیستان آمد و در ماه رمضان همان سال شهر سیستان 

مدت یکماه سخن ازدم شمشیر بود. در غره شوال طرفین بصلح  .محاصره شد

ور سید رضی الدین ترمذی را نزد ملک قطب الدین امیر تیم .راضی شدند

برای مذاکره صلح فرستاد. و او هم قاضی سابق حرب معروف به )اقضی 

القضات ( را بهمراهی سید رضی الدین نزد امیر تیمور روانه داشت چون 

روز دیگر اکثر اعیان و اشراف  ،قاضی از خدمت امیر تیمور به قلعه آمد
                                                 

1
  1ج  ،شاهنامه ،فردوسی این ابیات را در مورد تاراج سیستان توسط بهمن پسر اسنفدیار گفته - 
2
 ببعد 267ص  ؛1ج  ،ظفرنامه - 
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رفتند و امیر تیمور آنها را با اعراز و اکرام زیاد باز سیستان نزد امیر تیمور 

گردانید و آرزوی مالقات ملک قطب الدین و شاهنشاهان نمود. چون ملک 

تیمور ملک قطب  ،قطب الدین و شاه شاهان به خدمت امیر تیمور رسیدند

سیستانیان که این اوضاع را مشاهده کردند فردای آن  .الدین را محبوس کرد

زار مرد جنگی بصورت مجموعی از شهر بیرون آمده بر اردوی روز چهل ه

اول موجب اختالل دشمن شد ولی  ۀامیر تیمور حمله بردند که در مرحل

بزودی تیمور سپاهش را جمع کرد و از اطراف لشکر پیاده سیستان را 

محاصره نمود. در این وقت آن چهل هزار مرد دو فرقه شدند و چنان گرم 

مله گی درجه شهادت یافتند و هنوز از آن رزمگاه بردر جنگ گردیدند تا ج

سیستان دو تل استخوان آن دو فرقه برهم ریخته است. ۀشهر خراب
1

روز   

پایداری برخاسته بودند امیر تیمور ه دیگر که مردم سیستان بیشتر از پیشتر ب

شاه شاهان را طلبید و حکومت سیستان را باو وعده کرد تا مگر مردم را از 

 منع کند. جنگ

اهل ه شاه شاهان هم بکنار خندق قلعه رفت و مواعید امیر تیمور را ب

سیستان ابالغ داشت در حالی که مردم دسته دسته جهت استماع مواعید تیمور 

از شهر یرون می آمدند ناگاه لشکر امیر تیمور بطور یورش بر شهر حمله 

لف ؤت بقول مصور بردند و بزودی ممکنه شهر را تسخیر نمودند و باین

چندان کشته  .آشکارا بود [صغراء]احیاء الملوک سه روز در آن شهر قیامت 

ذخایر و خزاین که از  .در کوچه های شهر افتاد که ممرسوار دشوار بود

لشکر شوم توران کینه  .همه بتاراج رفت ،زمان ملوک عجم اندوخته بودند

 رستم از سیستانیان خواستند ...

اعاظم میران و بزرگان سیستان را خانه کوچ به امیر تیمور اکثراً 

ارک سمرقند فرستاد که ه سمرقند فرستاد و ملک قطب الدین که در بند بود ب

محبوس باشد... و پس از سه سال حبس بسن سی سالگی او را کشت و تمامی 

سیستان را نیز خراب کرد االمواضع امالک شاه شاهان را که بوجه سیورغال 

«او مقرر کرد.
 2

  

                                                 
1
 104ص  ،احیاء الملوک - 
2
 105ص  ،احیاء الملوک - 
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فجایع تیمور لنگ در سیستان یاد کرده می نویسد : از ،ادوارد براون

عالوه بر قتل عام مردم سیستان دو هزار تن اسیر  جریه 785تیمور در سال 

را زنده در دیواری جا داد )طوریکه دست و پای افراد زنده را بسته بردیف 

آجر باالمی پهلوی هم قرار میدادند و بعد روی آنها را با چونه و ریگ و 

آوردند عین این عمل را تیمور در سبزوار واقع بر سر راه هرات و سیستان 

نیز عملی کرده بود.
1

تیمور گذشته از ویرانی شهرها و خراب ساختن   

له منارهایی نیز از جمجمه هزاران مقتول ک بندهای آب در سیستان در همه جا

 بیگناه برپا می ساخت .

سال پیش از این واقعه از  21سیستان که او این کار را نه تنها در 

بلکه در  ،دست مردم سیستان زخمی و با لنتیجه لنگ شده بود انجام داد

هـ هفتاد هزار سکنه بیگناه را قتل عام کرد. و از  789اصفهان نیز در سال 

هـ  یکصد  801در سال تیمورله منارها بر پا نمود . کجمجمه های مقتولین 

هـ در  803در نزدیکی دهلی سربرید و در سال  هزار انسان مظلوم را

براون از قول  .له منار بر پا نمودکنزدیکی حلب )سوریه ( و دمشق بیست 

ششصد یا هفتصد هزار  تیمور با :یک هموطن خودسرجان ملکم می نویسد

لشکریکه او را می پرستیدند برای رسیدن )نام بلند و فتح بالد( فرقی نمی کرد 

ردند.گان و خلفی با شمشیر بیجان ملکی با خاک یکس
 2

  

امیر  تیمور پس از تسخیر زرنج برای گشودن قلعه طاق که از 

بزرگترین و پرجمعیت ترین قالع آنروزه سیستان بود و در پنج فرسنگی 

زرنج که در جنوب در محل خرابه های دور و دراز سارتار = حصار طاق  

سوارانش  .سوی تاخت لشکر بباراست و یکراست به آن ،موقعیت داشت

محالت میان زرنج و طاق را غارت کردند ولی سلحشوران قلعه طاق باثبات 

حتی عده زیادی از  ،و پایداری بی شائبه از زاد و بوم خود دفاع نمودند

تیمور که دید به آسانی  .سپاهیان امیر تیمور را در خون های شان غوطه دادند

ت مردم در برابر خود به غضب آمده قلعه را نمی توان تسخیر کرد از مقاوم

فرمان حمله عمومی بشهر را صادر نمود و برای اینکه خونخوا ری خود را 

                                                 
1
 430ص  ،ترجمه کریم کشاورزی ،تاریخ ایران - 
2
 195ص  ،2ج  ،از مرتضی راوندی ،تاریخ اجتماعی ایران - 
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د عظیم و معروف بند رستم را نیز به آب داد.بنبحد اعلی رسانده باشد 
 1

  

د رستم نیروی مردم طاق شکست و طاق بزودی اما پس از نبرد بنباشکستن 

سیستان طوری معامله نمود که دیگر روی  سخت کشوده شد. تیمور با هستی

 بدل گشت .مریگزارویرانه ه آبادی را ندید وبالنتیحه آبادترین نقطه افغانستان ب

که برای اعتالی و  شاهرخ فرزند و جانشین تیمور با آنهمه عشقی

سرسبزی کشور و جبران خرابکاری های پدر داشت متاسفانه در حق سیستان 

ش با این ناحیه زرخیز ناجوان مردانه رفتار نمود ظالم شد و درست مثل پدر

او هنگامیکه می خواست زرنج را فتح کند و سیستانیان را در قلمرو خراسان 

از نفرت سیستانیان نسبت به تیمور و  ،شامل و تحت کنترل خود در بیاورد

 (بندیکاب، بند رستم-یکاو )بندجانشیانش بخشم آمده بازهم شاهرگ سیستان 

.درا قطع کر
2
این بار باز آب جلگه های مجاور بریده گشت و به علت  .

 نرسیدن آب زندگانی برای انسان و نبات غیر ممکن شد.

وسیعی در محل  ۀامروز خرابه های شهر تاریخی زرنج در ساح

دست راست  نادعلی نیمروز نزدیک تپه های مشهور سرخدک و سفیددک، در

بیزبانی زبان  ابه ها هنوز هم بارودخانه هیرمند قرار دارد که دیدن آن خر

دیدن ویرانه های  حکایتگر دوران مجد و شکوه روزگاران گذشته است .

زرنج بدون شک قلوب حساس را تکان می دهد و انسان را بیدریغ در یاد 

 دوران جالل و عظمت پارینه زرنج می اندازد.

از دیدن این خرابه  مرحوم نوراحمدعزیزی،نیمروز بااحساس شاعر

حسس شده و در یک چکامه زیبا فریاد قلب صد پاره زرنج را اینطور باز مت

 گو می کند:

 شان من کو؟ ه ارگ عالیکوش           ت دوران من کو؟ــمــالهی غظ

 ردان من كو؟ـبدل پروردم آن م           جالل و عظمت شاهان من كو؟

 گرفتي یا رب از من جان من كو؟

 یل سوارمـخ ــۀرگــد خـكجا ش            م ارـردان كـت مــد همـكجا ش

 هر پرده چندین رنگ داترمدركه              ارمـر من سینماي روزگــمگ

 رندان من كو؟ ۀسرود حلق

                                                 
1
 270 - 267ص  ،1ج  ،چاپ تهران ،ظفرنامه - 
2
 122ص  ایران، جغرافیای تاریخیبارتولد، - 
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 ل و شیپورـك طبـبانه دلیرانم ب           زدي صد حلقه بركاخ نیشاپور 

 فغفورله بر فرق ــرزیدي كــبل             دور گذشتي گرسواران من از

 خدا را صحنه جوالن من كو؟

 چراغ و محفل و پروانه ام کو؟          كو؟ الهي برج و بار و خانه ام 

 جالل و عظمـت پارینه ام کــو؟            اگر ویرانه ام ، دیوانه ام کو؟

 بدل داغ گل دامان من کو؟

 يتگوئـبان گفـم از عندلیـنه هنه انـدرگلشن من رنگ و بوئی           

 ینه جوي دارم و ني آب جوی           يـرویــــآب بارم  نه اندر جوي

 طراوت هاي تاكستان من كو؟

 چراكسرا بسوي من نظر نیست         چراكسرا زحال من خبرنیست 

 خبر ازحال من كسرا اگر نیست        چرا درشور و فریادم اثر نیست 

 نسیم صبح باغستان من كو؟

 وار؟ـو خ چرا افتاده باشم خاره             را خار؟ ــبجاي گل برویانم چ

 ر نگیرم شوكت یار؟ــچرا از س            را گل هاي بسیار؟ـم چـنرویان

 كه گویم خانه ویران من كو؟
1
 

زرنج همان شهریكه روزي تختگاه شهریاران و كرسي  ،آري

پر  بغداد  همسري مي كرد و ازبصره وحكمداران سیستان بود و روزي با 

نفوس ترین شهرهاي آسیا در شرق و بقول البشاري از عجایب بالدعجم 

در اثر خرابكاري و خوانخواري دو كس از فاتحان آسیایي  ،بشمار مي رفت

چنگیز و تیمور و در اثر هجوم ریگ هاي روان و بر هم خوردن سیستم 

رقت آوري بخود گرفته كه دیدن آن بیدریغ اشك تأسف از  ۀآبیاري منظر

 مان آدمي جاري مي كند.چش

كستاندن بندهاي هیرمند گویا شرائین شامیر تیمور و جانشینان او با 

نیمروز را در خون هاي سپید مادرش  ءو مدینه العذرانمودند سیستان را قطع 

با مرگ زرنج نیمروز نیز مرد، و در .)هیرمند( غرق كردند و كشتند 

د. گردیآهسته آهسته خاموش  قلعه ارگ زندگانيپرفراز پیرامون كنگره هاي 

در دهكده هاي كوچك و كلبه هاي محقر اطراف خرابه هاي زرنج امروز 

                                                 
1
ش  1340ل ران نیمروز در وصف ویرانه هاي زرنج در ساشاعاین شعر را نور احمد عزیزي یكي از  - 

 جهان را بدرود گفت 1366سروده و خود شاعر متاسفانه در اوایل حمل 
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خانواده هاي زندگاني دارند، ولي از گذشته پر شكوه شهر بخواب رفته و در 

 هم ریخته زرنج چیزي نمیدانند و از شهر و شهرنشیني خبري ندارند.

 

 تاني :بدینسان سرزمیني كه بگفته استاد فرخي سیس

 سنگ او بالین ببر و بستر شیر ژیان

 ریگ او میدان دیو و خوابگاه گرزه مار

 :استاد خلیلیبود روزگاري فرا رسید كه بقول 

        ردميـرز مـرار و مــــگاه شد این گلشن اح

 ك و خون در پاي اسبان تتارــسرزمین اش

         ودـكه ب د و بشكست آن بنديـگاه تیمور آم

 ارــبـروي و اعتــــان را آبــــــآزادگن ــمام

         تـفتاد وطاق ریخ زرنگ ازپابست ویران شد 

 ارـد خوابگاه مور و مـاه خسروان شــتختگ

         ك چشم آمد برونـاززمینش جاي چشمه اش

 ون دل آمد ببارــوه خــاي میـش جـلـزنها و

         رز كهنـن مــــرهللا باز مي بینم دریـــــشك

 وارــتــد اســنــستـت ببــوانان دامن همــنوج

 زندگي جهد است و رنجست وجدالست وطپش

 زندگي عزم است وهمت زندگي كاراست كار

 

 شهرجدید زرنج

زرنج قدیم نادعلی شهر جدید زرنج در ده كیلومتري جنوب ویرانه هاي 

عنوان مركز ه )اصطالح بلوچي است ( ب« جروكي »در منطقه یي بنام 

 ،طرح شد و در آن عمارات دولتي م1965/ش 1344والیت نیمروز در سال 

و بازار و حمام و مسجد و جاي مكاتب و پارك و  ها، كاروانسرا ها هوتل

تقریباً  اکنون  میدان هوائي مدنظر گرفته شده و بنابر احصائیه هاي  دولت

 ت هزار نفوس دارد.شهسی و
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در صد از آجر  60تقریباً  دریکی دوسال اول شهر زرنج ساختمانهای 

آن هنوز هم از  پختۀ زیرا خشت هاي ،پاره هاي شهر قدیم زرنج اعمار شده

 مقاومت قابل تذكري برخوردار است .

مشكل بزرگ این است كه آب زیر زمیني شهر جدید زرنج  قابل شرب 

نباتات و درختان هم قابل رشد ونموی ست و به سبب شوري حتي براي نی

اخیراً با كشیدن نهر لشكري از هیرمند مشكالت مردم از ناحیه  .استفاده نیست

آب آشامیدني در زرنج مرفوع شده ولي خطر ریگ هاي روان از سمت 

شرقي آنرا تهدید مي كند و هر گاه چاره ئي براي آن سنجیده نشود ظرف یك 

 دهه دیگر امكان ورود بانجا و شاید امكان زندگي را غیر میسر بسازد.یا دو 
 

 

 شهرمدرن زرنج مرکز نیمروز
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 نمایی از یک ساختمان مدرن در زرنج

 
 زرنج جریان کاراسفات جاده های شهر
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 فصل هفتم

 

 زرنج نزدیکشهرك ها و ابنیه تاریخي 

 

 :کرکویه و آتشکدۀ آن 

 

در نیمه راه بین زرنج و جوین در قرن دهم میالدي پلني بنود كنه بنروي 

گوینند و « تنه پنل تخ»بزرگترین شاخه هیرمند كشیده شده بود، و امروز به آن 

صرف آثار چند تاقچه آن پنل برجناي ماننده ولني رودخاننه هیرمنند قرنهنا پنیش 

مسیر خود را از آن طرف ها تغییر داده و به آنجاها آبي نمي رساند در حوالي 

اسم برده مي شنود كنه چنون خرابنه هناي آن  «تخت شاه »این پل از محلي بنام 

دگار نیست در باره اصنل و نسنب آن ب رفته و جز نامي از آن بیاآهمگي زیر 

 چیزي دستگیرم نشد.

در جنننوب تخننت شنناه و چننند میننل پایننان تننر  از تختننه پننل شننهر مهننم و 

كوي رك .)كركوي ( در یك منزلي شمال زرنج قرار داشت« كركویه»تاریخي 

یا كركویه از شهرهاي قدیمي و مهم سیستان بود كه تمام كتب مسالك و ممالنك 

كالسیك عرب از آن ذكري دارند.و جغرافیه نگاران 
1
 

كیلننومتري شننمال  25امننروز خرابننه هنناي ایننن شننهر تنناریخي تخمننین در 

كیلننومتري زادگنناه نگارنننده بركنننار چننپ رود  8-7نننادعلي )زرنننج قنندیم ( در 

از آثار باقیه این شنهر  .به نظر مي خورد« دیه دوست محمد»هیرمند در محل 

                                                 
1
،  350ببعد، مقدسي  153، ابن حوقل ص 199اصطخري ،مسالك و ممالك ،چاپ ایرج افشار، ص  - 

 . 363، ص 4یاقوت ،ج 
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 ۀمتنر كنه مینان منردم آنجنا بننام تپننخناك تنوده یني اسنت بارتفناع بنیش از بیسننت 

را  «کرکوشننهر»معننروف اسننت. برخننی از عننوام الننناس محننل  «كركوشننهر»

آننرا  1905تینت در جارج پیتربگونه كركوشاه تلفظ مي كنند و به همین جهت 

آنجنا كنه مني گویند خرابنه  .ضبط كرده اسنت« كركو شاه »چنانكه شنیده بشكل 

ا عالیم دیوارها و سنگر بندي بطرز هاي كركوشاه بشكل یك خاك توده عظیم ب

خاص بحیث یك خاطره مقدس زمان پیشین هنوز هنم نگهنداري مني شنود.
1
در  

در  60بعضني از سناختمانهاي مخروبنه كركنوي ، آجننر پناره هناي بنه بزرگنني 

 سانتي متر دیده مي شود. 45

شننهري « كركویننه »اصنطخري در حنندود یكهننزار سننال پنیش نوشننته كننه 

ولنني برخنني از جغرافیننه نگنناران عننرب  ،ال زرنننجاسننت در سننه فرسنننگي شننم

فاصله كركوي را از زرنج یك منزل نوشته اند 
2
عند كه بنا شنواهد موجنوده و ب   

 میان دو شهر با واقعیت تطابق مي نماید 

 
 خرابه های آتشکدۀ کرکویه در محل ده دوست محمد سیستان)تیت(

                                                 
1
-G.P.Tate,Frontier of Baluchistan,London1909,p.136 

-G.P.Tate,Seistan(A memoir on the Histry,Topograpgy,Ruins, and People of 

country) Culcuta,1910,p.206-209  
2
 . 350و مقدسي ص  363لسترنج، جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي، ص - 
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د منني شننده یكنني از دروازه هنناي شننهر زرنننج نیننز بنننام ایننن شننهر یننا
1
و  

زالق پننج مینل حسناب كنرده كنه اینن آخنري در پننج  ۀقلع بالذري فاصله آنرا با

فرسنگي زرنج واقع بود.
2
 

خنوارج انند ولني عبنادت نمناز و  کرکوینهاصطخري گفته است كنه اهنل 

روزه در آن مي شود و آن شهر صاحب علما و فقهاي بسنیار اسنت.
3
لسنترنج   

خود را خیلي احترام مي نمودنند و  ۀتشكدمي نویسد كه زرتشتي هاي كركوي آ

مي نامیدند.« مینو كركوي »آنرا 
4
  

یاقوت حموي جغرافیه نویس معروف عرب در قرن هفتم هجري راجنع 

 در آن آتشكده مجوسنیان کهوشته كه شهري است در نواحي زرنج به كركوي ن

 یازخنوارج زنندگ یرینجمع کث ستانیدرس »میکندکه: عالوه یاقوت .واقع است

 ینمنن یخننوددار هارآنکنننندوازاظ یکنندکننه مننذهب وافکارشننان راآشننکارم یمنن

 یافرادجامعنننننه منننننن تیکنندوپوشننننننش آنهامانننننننداکثر یکنندوبنننننه آن افتخنننننارم

بنه  یشنهرک سنتانیدرس .باشنند یمعروف ومشهورم ستانیآنهادرجامعه س.باشد

«باشند. یساکنان آن خوارج م یوجودداردکه همه  هینام کرکو
 5.

  

مد قزوینني محقنق و نویسننده بنزرگ قنرن هفنتم شنرحي در ذكریا بن مح

باره این آتشكده نوشته گوید: دو گنبد بزرگ دارد كه حندس مني زننند از زمنان 

سر هر گنبدي شاخ گاوي نصب شده و هر شاخ به شاخ  .رستم باقي مانده است

در زیننر ایننن دو گنبنند  .دیگننر متمایننل چنانكننه دو شنناخ گنناو بیكنندیگر مایننل اسننت

ه خاموش نمني شنود و خندام آنجنا هنر گامجوسیان است كه آتش آن هیچآتشكده 

كدام به نوبت آتش را حراست مي كنند و هر كس كه نوبت او فنرا رسند بیسنت 

از آتش مي نشیند و دهان و بیني خنود را مني پوشناند و بنا انبنري ترزرع دور 

اه بنه از سیم خام چوب هاي گزرا كه با اندازه یك وجب بریده شده است گاه بگ

.افگند درون آتشگاه مي
6
  

                                                 
1
 . 192اصطخري، مسالک وممالک، ص  - 
2
 . 268و چاپ ایران ترجمه فارسي ص  400فتوح البلدان بالذري، چاپ قاهره، ص  - 
3
 .199،ص اصطخري  - 
4
 . 363جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي ،از لسترنج، ص  - 
5
 . 241، ص 7و ج  363، ص 4معجم البلدان، ج  - 
6
به حواله  247 -246، ص 1960ذكریا بن محمد قزویني، آثار البالد و اخبار العباد، طبع بیروت  - 

 . 77ص  1-2بوسورت، مجله ادب دوره هژدهم، شماره 
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و مقدسنني خیلنني هننم پیشننتر از ایننن آخننري گفتننه كننه ایننن آتشننكده یكنني از 

محترم ترین آتشكده هاي مجوس بود.
1
 

 
 دروازۀ یکی از بنای تاریخی در کرکویه سیستان

 

ظاهراً این آتشكده تا قرن هفنتم هجنري یعنني تنا هجنوم چنگیزینان بنر آن 

ي این آتشكده چنانكه از روایات تاریخ سیسنتان بنر مني بنا دیار باقي مانده بود.

 آید در جاي معبد گرشاسپ سر سلسله قهرمانان ملي سیستان بدست كیخسرو 

پادشاه معروف دودمان كیاني گذاشته شده است .
2
 

این معني بصورت واضح در داستان بوجود آمدن آتش كركوي دیده مي 

سننرود آن در تنناریخ سیسننتان  داسننتان پدینند آمنندن آتننش كركننوي و سنناختن شننود:

چون كیخسرو با رستم  : بروایت از كتاب گرشاسپ ابوالموید بلخي چنین است

                                                 
1
 . 350، مقدسي ص 364غرافیاي تاریخي لسترنج، ص رجوع شود به ج - 
2
 . 36تاریخ سیستان، ص  - 
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بعند بنراي  جهان پهلوان مشهور سیسنتان بنه آذر بادگنان رفنت و بشناهي رسنید.

خون خواهي پدرش سیاوش به تركستان رفنت تنا از افراسنیاب پادشناه آن دینار 

ریز گرفت و به چین شند و از آنجنا بنه گ«  افراسیاب»كین بكشد ولي از بیم او 

 «.من بزنهار رستم آمده ام :»هندوستان آمد و آخر به سیستان كشید وگفت 

افراسیاب را در قلعه یني كنه در پنناه كنوهي خنود نمنایي داشنت پنذیرایي 

چنانكه برهر جانبي از » كردند و چون این قلعه حیثیت گدام سیستان را داشت 

« د هزار كیل غله دایم نهناده بودنندآن بر سه سو مقدار ص
1
لهنذا افراسنیات بنه  

این جا علف هست و حصار محكم عجز نباید آورد  »تدبیر جادوگران كه گفتند

تنا دو فرسنننگ پیرامننون خنود را تاریننك كنرد كننه بننر او راه  «تنا خننود چنه باشنند

 .نیابند

وقتي كیخسنرو از تركسنتان بازگشنت و اطنالع یافنت كنه او در سیسنتان 

را فرینب داده و بنه حیلنه در قلعنه اي متحصنن شنده اسنت بنه آنجنا آمند تنا  مردم

مگر در سیستان كارش را یكطرفه سنازد ولني وقتني بنه آن قلعنه كنه افراسنیاب 

در آن پناه گرفته بود نزدیك شد فضا را چنان تارینك دیند كنه دوسنت از بیگاننه 

بننه معبنند  اینجننا اسننت كننه بننراي یاریخواسننتن از خنندا .تمیننز شننده نمنني توانسننت

گرشاسپ كه در كركوي بود ملتجي و متوسنل گردیند و پشنمینه لباسني پوشنیده 

 ایزد تعالي از آنجا روشنایي پدید آورد كه ظلمت را نابود ساخت .  .دعا كرد

بپنناي قلعننه شنندند و بننه منجنیننق آتننش  »همراهنني رسننتم ه بعنند كیخسننرو بنن

ده بننود و آن قلعننه انداختننند و آن انبننار هننا همننه آتننش گرفننت چننندین سننال كننه نهننا

بسوخت و افراسیاب از آنجا بجادویي بگریخت و دیگر كسان بسنوختند و قلعنه 

«ویران شد.
2
 ،آنگاه كیخسنرو ننه تنهنا نیمني از شارسنتان سیسنتان را آبناد كنرد 

 نهاد  بلكه در معبد جاي گرشاسپ كه از آن روشنایي برخاسته بود آتشگاهي بنا

 ودلیل می آرند به این سرود: پ است تشكده هوش گرشاسآتش این آو گویند 

روش ا داـفروخت ب
3

هدخنی         
4
 گرشاسپ هوش 

                                                 
1
 . 37 -36تاریخ سیستان ص  - 
2
 . 37 -36تاریخ سیستان ص  - 
3
مصراع اول )فروخت ( اصلش ، فروخته بمعني افروخته است و )روش ( بمعني نورو فروغ مي باشد  - 

است و روشن اسم مصدر هم از آن كلمه ماخوذ است و روشنایي اسم مكان از )روش ( و )ناي ( مركب 

 )بهار حواشي تاریخ سیستان ( .
4
نیده )بضم اول ( بمعني نافذ وطنین افكنده در عالم وزیرسقف آسمان است. )بهار(. -   خ 
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 وشــن مي نـــوش كــن         وشـهمي برست از ج

وشــدا كــــدوست ب
1

 وش گاده ـــرین نهـبه آف         

 ت و دوشــذشــــدي گ         وشــكي كــهمیشه نی

ن شاهي ــریـــــبآف           ا دایگانـــشاها، خ
2
 

مرحوم بهار خراساني در حواشي تاریخ سیستان نوشنته انند كنه بنه عقینده منن 

 و قرائت صحیح آن چنین باشد:(تن  -باید وزن این شعر )تنا تنن  تن 

 رشسپ، هوشـه گـذخنی        اذا، روشــه بـتـرخــف

 ن مي انوشـوش كــــان        همي پراست از،جوش

 رین نه ، گوشــــــبه آف        وشآگ... بـذات ــــسدو               

 ه دي گذشت و، دوشـك         وشــهمیشه نیكي ، ك

 رین شاهيـــــبآف          ،دا یگاناـــــــشاها خ                

 اسننت. كننه دریننن صننورت رعایننت اسننباب هجننا هننا شننده
3
وي در جنناي  

ته دیگري این سرودرا از آثار دوره ساسناني دانسن
4
ولني دكتنر دبنیح هللا صنفا   

اشننعار كهنننه محلنني  مغننز موضننوع را شننگافته و در عمننق آن ایننن سننرود را از

همان دري نو ریخت مقارن ظهور اسالم بوده باشد ، میداند.که سیستان 
5
  

بهر حال ، سرود آتشكده كركوي از قدیمترین و زیبنا تنرین اشنعار شنش 

محلي سیستان است  ۀسالمي در لهجهجایي اواخر دوره ساساني و اوایل عهد ا

 كه با توجه بیكي از روایات كهن حماسي )چنانكه دیده شد( بوجود آمده است .

یکی اززیبنا تنرین سنرودهای منذهبی زرتشنتیان سنرود آتشنکدۀ کرکنوی 

است که آن را در هنگام بجا اوردن نمنازدر برابنر  آتشنگاه هنای خنود بنه آواز 

 دیسنا هرچه پرشکوه تر انجام گرفته باشد.بلند میخواندند تا مراسم دین مز

» بگفتننه علننی اکبرجعفننری، زرتشننتیان ،آتننش را چنننین نیننایش میکنننند : 

درود بننه تننو اش آتننش ! اش برتننرین آفریننده سننزاوار سننتایش اهننورا مننزدا. بننه 

خشنودش اهورا مزدا راستى ، بهترین نیکى است ، خرسنندش اسنت. خرسنندش 

                                                 
1
اگوش ظاهراً باكاف فارسي باید باشد، بمعني آغوش ،چه اگوش و آغوش یكي است و بداگوش از قبیل  - 

 معني به آن و با ین و غیره است . )بهار( بدان و بدین
2
 . 37و  36،  35تاریخ سیستان ص  - 
3
 . 37تاریخ سیستان ص  - 
4
 . 219سال پنجم ص  3مجله مهر شماره  - 
5
 . 147تاریخ ادبیات در ایران از دكتور ذبیح هللا صفا جلد اول چاپ سوم ص  - 
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رین راسنتى بخوانند. ) سنه بارخواننده منى براش کسنى کنه راسنتى را بنراش بهتن

شننود( برمننى گننزینم کننه مننزدا پرسننت زرتشننتى باشننم و خداوننندان پننندارش را 

زدوده، تنها به اهورا بناور داشنته باشنم. بنه تنو اش آتنش، اش پرتنو اهنورامزدا، 

خشنودش و ستایش آفریدگار و آفریدگانش برساد. افروخته باش در اینن خاننه ، 

در این خانه ،فنروزان بناش در اینن خاننه ، تنا دینر زمنان  پیوسته افروخته باش

افزاینده باش در این خانه ، افزاینده باش در این خانه تنا رسنتخیز، تنا رسنتخیز 

بزرگ و نیک . بمن ارزانى ده اش آتش ، اش پرتو اهورا مزدا ، آسنایش آسنان 

فنراوان ، ، پناه آسان ، زندگى آسان ، آسایش فراوان ، پنناه فنراوان ، زنندگانى 

فرزانگنننى ، افزوننننى ، شنننیوائى زبنننان و هوشنننیارش روان و پنننس از آن خنننرد 

وبزرگ نیک وبي زیان ، و پس از آن دلیرش مرداننه ، اسنتوارش ، هوشنیارش 

و بیدارش و فرزنندان برومنند و کناردان ، کشنوردار و انجمنن آرا، بالننده نینک 

هر منرا و کشنور کردار، آزادش بخش و جوانمرد، که خاننه منرا و ده منرا و شن

مرا آباد سازند و انجمن برادرش کشورها و همبستگى جهنان را فنروغ بخشنند. 

راسننتى ، بهتننرین نیکننى اسننت ، خرسننندش اسننت ، خرسننندش بننراش کسننى کننه 

«راستى براش بهترین راستى بخواهد.
1
   

 

 اطالعات تیت در مورد کرکویه :

ویسد:  در )کرکوشهر( یاد کرده مین« کرکوشاه»تیت از کرکویه بنام 

ناحیه میان کنگی"کرکوشاه")کرکوشهر(جای مشخصی است. تپه ایست به 

فوت  25متر( که روی آن دیواری باریک به ارتفاع 10فوت) 30ارتفاع 

وجود دارد.بخش پائینی دیوار با آجرهای بزرگ ساخته شده و قسمت باالی آن 

درست  که از سطح زمین پنج فوت ارتفاع دارد با آجرهای خشک)خشت خام(

 شده است.

                                                 
1
 .54رتشتیان سوئد ، ص على اکبر جعفرى ، خرده اوستا ، چاپ ، انجمن ز - 
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 دیوارآتشکده کرکویه

در بلندترین قسمت تپه، سکوئی وجود دارد که ازیک ساختمان عظیم 

 نمانیندگی میکند. قسمت درونی اطاقهای خرابه تاسطح از آجرها پراست و

 ً ً بشکل سکوئی در می آیند که تقریبا فوت مربع میشود و در  80اینها تماما

قسمت جنوبی دیواری مستقیم قرار دارد. سکو)پایه( از آجرهای پخته ساخته 

شده و برای نقش ونگاری از آجرهای افقی ومتوازی استفاده کرده اند. از 

ی را که از آجرهای بزرگ، تنها در قسمت مرکزی استفاده شده ولی آجرها

انچ می باشد که اندازۀ  6انچ در  12نزدیک آن کنده اند هریک به اندازۀ 

معمولی آنهاست. آجرهای بزرگ احتماالً به زمانهای قبل تعلق دارند ودر 

سیستان از ویرانه های دیگری بدست نیامده اند. طبق یک اندازه گیری 

حدود چهار انچ اینچ بودند و 14انچ  در 30سطحی این آجرها با ابعاد 

 ضخامت داشتند.

فوت عرض دارد ودر سمت شرقی  360فوت طول و 750تپۀ مذکور

شیب داراست. در امتداد شمال غربی تپه عالیم مناره ها و برجها دیده میشود 

که از آجرهای خشک شده)خشت خام( درست شده اند. بطور یقین اینها 

دور بنای اصلی تپه احداث  قسمتی از قلعه بندی یا حصاری بوده اند که دور تا

 گردیده بودند.

تپه های آجری دور تر درهم ریخته و شوره گرفته اند وباقی مانده ای 

از ساختمانی بزرگ اند. سه میل در شرق کرکویه ، قلعۀ کوچکی یا محل 
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سکونت شخصیتی مهم را میتوان دید. این قلعه را تپه می نامند که در آن آثار 

 چک آشکار است.فصیل بیرونی وقلعه کو

  

 کرکوشاه یا کرکویه:

شکی نیست که کرکوشاه ،قلعه ای بوده که زمانی مرکز ایالتی پر 

جمعیت بوده است. آبادی مشتمل برخانه های جداگانه وکوخهای کشته گران 

ودر برخی از جاها محل قلعه بندی یا حصار بوده که در حالت حمله خارجی 

 ا پناه ببرند.ویا در گیری؛ مردم بتوانند در آنه

بطور حتم کرکو در منطقه هامون دورترین جائی بود که مسکن های 

دایمی داشت، زیرا دورتر از آن یعنی درسمت شمال وجنوب غربی تنها دو 

سه تپه پیدا اند.به نظرمیرسد که دراینجا جمعیت اندکی زندگی میکرده اند 

و گاوداران  وکشته گران کوخهای موقتی خودشان را درست و یا چوپان ها

خیمه های خودشان را نصب میکرده اند. شک وتردیدی باقی نمیماند که 

ویرانه های کرکوشاه همان کرکویه استخری است که به قول مسعودی سومین 

آتشکده قدیمی ایران دورۀ قبل از اسالم بوده است. واسم محل با وجود گذشت 

 قرنها زنده مانده است. 

سرهنری رالینسن از قزوینی
1

کرکویه » نقل کرده آورده است: 

شهریست قدیمی در سیستان که در فاصلۀ یک میل دوگنبد دارد، روی هریکی 

از اینها شاخی است شبیه شاخ گاونر، اینها را متعلق به زمان رستم میدانند که 

همیشه اسباب تحیر بوده است. در زیر هرگنبد آتشکدۀ  وجود دارد ومفهوم آن 

دیکی کاخش معبدی برای عبادت ساخته است. این این است که شاه در نز

آتشکده هرگز خاموش نمی شد، زیرا خدام یا کسانی که مامور روشن 

انچ دور تر می نشستند وصورت وبینی 20نگاهداشتن آتش بودند  از آتش فقط 

شان را با پارچه می پیچاندند وبوسیلۀ انبر نقره ای، چوب های گز را که به 

ند، زمانی که شعله آتش فرومی نشست بدرون ه شده بودیداندازۀ یک وجب بر

 « آتش می انداختند. این آتشکده از آتشکده های معروف مجوسیان است.

                                                 
1
 میالدی نوشته است. 1275خود را درسال « آثار البالد واخبار العباد»قزوینی کتاب خود- 
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عالوه براین مسعودی بنیاد این آتشکده را به بهمن بن اسفندیار نسبت 

داده که داستانهای شاهنامه ای آن در سیستان مشهور است.
 
 

ً همان آتشکده بوده است. سکو  تیت می فزاید: ساختمان قدیمی کرکویه حتما

ودیوارهایی که برفراز تپه ظاهرشده اند، برای این معبد از نظراستحکام 

 پشتوانه ای فراهم میکردند. 

به هرحال این نام مختص  به همین هاست. احتمال میرود که مردم به علت 

عظمتی یاد  روایت قدیمی تقدس آن، به آن احترام میگذاشته اند و با نام با

میکرده اند. این شهرمحل گروهی بسیاری از خوارج بود. درتاریخ اسالم 

اکثراً از قیامهای خوارج درسیستان یاد شده که علیه اقتدار دینی و دنیوی 

خلیفه وقت صورت میگرفت. راولینسن متذکر شده که شغل خوارج بافندگی 

ی احساس میشود پارچه بوده است. دراین گفتار هنوز هم رنگ وریشۀ محل

وبه همین سبب کسانی تحت تاثیر آن واقع شده اند که از روایات مصنفین 

شرقی برخوردار گشته اند. در دهکده های امروزی سیستان نیز کسانی را 

میتوان یافت که پارچه های خشن و زبر)کرباس( می بافند. نزدیک دیوار بلند 

یه میشود که بر روی آن باغی در جهت مخالف باد، جایی برای بافندگی تعب

برای محفوظ ماندن از تابش آفتاب، سایه بانی نصب میکنند.در زیر این 

سایبان گودی حفر میکنند و بافنده در درون این گود می نشیند. انتهای تارهای 

فوتی کارگاه  80پارچۀ زیربافت بوسیلۀ میخی بسته میشود که در فاصلۀ 

ز هم جدا نگاه میدارد. کرکویه مرکز بافندگی نصب شده ومیل کجی نخها را ا

برادری خوارج بود که جملگی پارچه باف بودند.
 1

 

 

 تحته پل: 

"تیت" به حوالۀ راولینسن میگویدکه در شمال کرکویه بر شاخۀ ای از 

 پلی  بسته بودند که  آثار آن هنوز هم موجود وبنام تخته پل مشهور هیرمند

درختان بلندگز محصور شده و در  است. این پل بوسیلۀ یک جنگل انبوه از

میدان زرخیزی به شکل فرتوت و در هم شکسته بجا مانده است. ]پایه های [ 

 فوت ارتفاع دارد.  8درهم شکسته از سطح جلگه 

                                                 
1
 57-48تیت، سیستان، بابد هشتم، ص - 
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در سیستان بعد از "بنای کی")زرنج( فقط آثار دوبنای قدیمی وجود 

باقی مانده دارد که از آجر ساخته شده و نقشه وشکل اصلی آنها تا حدودی 

است. یکی "میل قاسم آباد" ودیگری همین پل است که از قدمت بیشتری 

برخوردار است. این پل بسیار محکم ساخته شده و در ساختمانش بیش از 

حدالزم مصالح ساختمانی  ساروج وآجربکار برده شده است. و این امر از 

توجه به  عدم اعتماد معمار در مهارت فنی وی سرچشمه میگرفته است. با

فراوانی کارگر ومصالح ، زیبائی ظاهری پل قربانی استحکام بیشتر آن شده 

 است.

 محرابها:

فوت از هم  10به عرض  فیل پایه ئیپل دو محراب دارد که بوسیلۀ 

فوت از اطراف پل بیرون آمده اند. هردو قسمت آخر 6جدا شده اند و به اندازۀ 

 3فوت) 12اند. راه آبی هر محراب فیل پایه در یک نقطه گرد به هم رسیده 

متر( است و پایه های هردو کناره نهر به اندازۀ یک ونیم تا دو فوت بیرون 

 آمده اند.

 40این عرض وطول مسیر با وسعت قدیمی رودخانه و پل تا اندازۀ 

فوت بر روی آن مضیوط بوده آجرها بطور معمول از یک مرکز بیرون آمده 

ً مح فوت عرض  22فوظ مانده اند. جاده روی پل باید و راه های آبی تقریبا

داشته بوده باشد تا شترهای باری بتوانند در دوجهت مخالف از آن بگذرند. 

دیوارکوتاهی نیز موجود بوده که تا کناره های پل میرفته وجائی که این کناره 

ها بیرون آمده اند، پل شکل سراشیب بخود گرفته است. وقتی که تاپای 

ل دقت شود معلوم  میشود که از کف سنگفرش پایه تا قسمت دیوارهای پ

 متر( ارتفاع داشته است. 6ونیم فوت ) 18الحاقی محراب 

ستونهای طرفین پل را قطعات سنگین خشت وسنگ تشکیل میدهد و 

برای سیمان از ساروج معروفی استفاده شده که هنوز هم در ایران معمول 

فوت عمق نداشت ودر  9یا  8کمتر از است. آبی که این پل برآن بسته شده 

نتیجه عبور آب تا حدی مشکل بوده است. راه تجارتی یا راه تبادالتی سیستان 

از روی همین پل میگذشته است. در زمان قدیم اجناس تجارتی نسبت به حجم 

شان بهای بیشتری داشت وهرگاه شتری دچار حادثه میشد که به بار وبنۀ اش 

ار وبنه ضایع میگردید میتوانست منافع این سفر پر ضرر میرسید ویا این ب
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مخاطره را از بین ببرد. بنابرین پل از بناهای مهم و پر ارزش آن روزگار 

بود و به همین سبب جای تعجب نیست که در ساختمان این پل، استحکام آنرا 

بیشتر از ظاهر آن درنظرگرفته اند. در وسط آجرهای تخته پل الیه های 

آجرها سخت هستند.پلی که از بین رفته این مسئله را آشکار ساروج مثل 

رش فت) رسوبات سیالب ( ذخیره شده سالیانه به  فوت  12میسازد که میزان و 

 میرسد.

درنزدیکی پل و"زیارتگاه شاه اسماعیل" مجموعه ای از تپه های 

میل از پل دورتر اند وچون  3مربوط به بناهای قدیمی وکهنه موجود است که 

گیزیند لذا از نزدیک قبرستان  ه تجارتی مسیری را در راستای پل برمیرا

کهنه مجاور هامون ودهکدۀ سرخ )یا چنگ سرخ( وارد هامون شده ودرسمت 

در جه)برطبق درجۀ قطب نما(از تپۀ کرکوشاه  149مخالف یعنی در جهت 

ه رد می شده است. از اینجا تا دهکدۀ سرخ، زمین دارای ارتفاع اندکی است ک

بر روی آن دهکدۀ "برج میرگل" کنونی واقع است وجادۀ تجارتی از اینجا 

میگذشته چندین متر در آنسوی پل ودر سمت شرقی به موازات جاده قدیم 

نهرهای نظام یافته ای بودند که به جانب غربی میرگل میرفته وزوایای 

متعدد  شکسته آنها تاحدودی دیده میشود که در کنار آنها کوره های خشت پزی

و عالیم دیوارها وجود دارد.
 1

 

 

 بوسورت در بارۀ مؤبدان زرتشتی:تحقیقات 
 

بوسورت ضمن تحقیقی جالب در مورد سیستان اواینل اسنالم در ارتبناط 

هـ در زرنج  51به آتشکده های آنجا می نویسد که بعد از ورود اسالم در سال 

داشننت  و در  وجننود« شنناپور»مسننمی بننه « مننه هیربننذان»و« موبننذ  موبننذان »

مگنر چننان منی نمایند کنه  ،آتشکده کرکوینه آتنش مقندس همچننان شنعله ور بنود

یعننی رئنیس عنالی موسسنه منذهبی زردشنتی ، قبنل از « موبذ موبذان »شاپور 

ورود عبیندهللا بنن زیناد بنن ابینه بننه زرننج بطنرف شنرق سیسنتان رخنت اقامننت 

کنیش زردشنتی  کشیده و جای وی رال ینک موبنذ پنائین رتبنه از زمنره موبنذان

که تصدی امور منذهبی ینک والینت ینا ینک « اهورامزدا موبد»یعنی از جنس 

                                                 
1
 51-48تیت، سیستان، بابد هشتم، ص - 
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شهر را به عهده داشت ، گرفتنه باشند... داسنتان زیناد بنن ابینه مبتننی بنر اعندام 

زرنننج و تخریننب آتشننکده هننای آنجننا و همچنننان عصننیان و « مننه هیربننذان »

ی برخی از مردم مقاومت گبرگان در برابرش بطور ضمنی احترام و عالقمند

را نسبت به آتش مقدس میرساند
1
 

جریان اوضاع در اواسط قرن هفتم میالدی در سیستان طوری صورت 

پذیرفت که هیربذان تا اندازه یی اداره آتشکده و بعضی از صالحیت های 

.موبذان کیش زردشتی را بدست بگیرند
2
 

است قرار توضیح شومون مقام و مرتبه هیربذان که به مواظبت و حر

خر انکشاف کرد و وظیفه تدریس أساسانیان مت ۀآتش ارتباط داشت در دور

تکرار و تلقین متون مقدس را )که اعراب آنرا زمزمه می نامند( نیز در بر 

گرفت در حالی که اختیار کیش زردذشتی اساساً بدست موبذان بود.
3
  

احترام  بنابر تاریخ سیستان یکی  از دهقانان و متکلمان دانشمند و مورد

همگانی زردشتی در عصر بنی امیه که به عمال عرب درس حکمت و آئین 

جهانداری می آموخت رستم بن مهر هر مزدا لمجوسی بود که روزی 

دهاقین را :»هـ( در سیستان باو گفت  65عبدالعزیز بن عبدهللا عامل عرب )

یست نادان تر مردمان او»سخنان حکمت باشد ما را از آن چیزی بگوی گفت: 

ش یزدان چشم تدارد بی حقیقت و پرس (ساختگی )که دوستی بروی افتعال

دیدی جوید، و منفعت خویش به آزار مردم جوید، و خواهد که ادب آموزد به 

گفت نیز گوی ، باز دهقان گفت : آب جوی خوش بود تا بدریا رسد و  ،آسانی

بصالح باشد  خاندان بسالمت باشد هر چند فرزند نزاید و دوستی میان دو تن

چند بدگوی در میان نشود و دانا همیشه قوی بود چند هوا براو غالب نگردد و 

«.کار پادشاهی و پادشاه همیشه مستقیم باشد چند وزیران بصالح باشند
4
  

 

 آتشکدۀ رام شهرستان:

                                                 
1
وانی برای خرشید یا خورشید پرستی تا نیمه قرن هفتم در نواحی جنوبی و شرقی سیستان معابد و پیر - 

 خود داشت
2
 77 -76ص  ،1349 2-1شماره  ،دوره هجدهم ،مجله ادب ،، ترجمه پوهاند قویم ،سیستانبوسورت  - 
3
 همانجا - 
4
 106ص  ،تاریخ سیستان - 
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د زردشتی را بی پی ، تیت در سیستان خرابه های معاج 1905در سال 

را که جز بوم خاموش بر فراز آنها نمی تشخیص نمود و برجهای متعددی 

 .یاد داشت کرد ،تواند نشست و یادگاری از دخمه های زردشتی بود

زرنج یک مخروبه غرب بخصوص در حوالی رام شهرستان واقع در جنوب 

اینجا یک ساختمان »تیت میگوید:را که عبارت از یک آتشکده بود کشف کرد.

شود که محل یک آتشکده بوده است. بی شکل باستانی بر روی تپه ای دیده می

چنین تپه ویا ویرانه ای در سیستان منحصر به فرد وبی مانند است. اگرچه در 

ق ون»"کرکوشاه")کرکوشهر( و معبدهای آتشکده ای وجود داشته ، اما « ت ر 

اینک بکلی از بین رفته اند. آتشکدۀ رام شهرستان در غرب روستای فعلی 

م ک" به فاصلۀ یک میل ی ودرشمالی ترین قسمت یک قطعه دشت واقع "ک 

 است. وچون در محدودۀ مسیر سیالبی رودخانه سیستان قرار گرفته بود،

بنابرین در باتالقی عمیق محصور می باشد. ساختمان از از گل ساخته شده و 

اطاق ها را  با سقف های گنبدی هنوزهم میتوان شناخت. این ویرانه ها از 

ع در آخرین قسمت جنوبی جزیره قدیمتر اند که قبوری ساختمانهای گنبدی واق

در آنجا موجود اند ودر یکی از این قبور سردار علم خان ناروئی مدفون 

است. روایات به اتفاق آراء این قسمت ها را آثاری از آتشکده میدانند واین ها 

قدیم ترین آثار شهر اند.
 1

 

یئت دیرین شناسی ایتالوی میالدی ه 1959پنج سال بعد از تیت در وپنجاه   

به رهبری پروفیسر توچی ضمن دست یافتن به شهر بزرگی از زیر ماسه 

های روان شهرستان در دهانه رود هیرمند ، آتشکده یی نیز کشف نمود که از 

 لحاظ هنر معماری به دوره نخستین هخامنشی تعلق می گیرد.

 

 یا زاهدان؟ زالقان -زالق

ي روستاي بزرگ زالق یا زالقان قرار در پنج میلي جنوب شهر كركو

« زالق»حل را ابن فقیه و ابن خردادبه ویا قوت به اتفاق ماسم این  .داشت

ضبط كرده اند.
2
 

                                                 
1
 28تیت، سیستان، ص- 
2
 37ص ، 5ج ،معجم البلدان، 50ص  ،ابن خرداد به ،208ص  ،البدلدان،ابن فقیه  - 
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ولي در تاریخ سیستان در متن به اشكال ژالق ، زالق و زالقان آمده 
1
و   

و در اشكال « سالقان »در بعضي نسخ از قبیل مسالك و ممالك اصطخري 

«نصالقا»اني در متن سالقان و در روي نقشه آن العالم جیه
2

و در حواشي   

تاریخ سیستان كه به استناد كتب دیگر جالق ، صالق و جالقان نوشته شده 

ظاهراً بدون جالق فعلي مكران باید باشد كه در سال سي هجري بدست ربیع 

 بن زیاد قبل از كشودن زرنج فتح شد.

دو محل در پیش زره و « زالقان »بنابر روایت تاریخ سیستان اصل آن 

)یعني زال نو و زال « زالق كهن»و « زالق نو»نزدیكي هاي زرنج بوده بنام 

.كهنه ( كه بناي آنها به زال زر پدر رستم معروف نسبت داده شده است
 3

 

رستاق كبیر فیه قصور و  زالق من نواحي سجستان و هو»یاقوت گوید: 

«.حصون
4
  

هجري مي نویسد كه ام الم در سال سي بالذري در شرح فتوحات اس

ربیع بن زیاد پس از فتح كرمان به سیستان كشید و كویر هفتاد و پنج فرسنگي 

میان كرمان و سیستان را در نوردید و در نزدیك روستاي بزرگ زالق توقف 

در روز مهرگان )سال سي ام هجري ( بردژ  آن حمله برد و دهقان آنرا  .كرد

سیم باز خرید و  و ان خود را در بدل بزكي آگنده از زردهقان ج .اسیر گرفت

با ربیع بن زیاد صلح كرد و از او تعهد گرفت كه مردمان شهر او را نیز 

.بجان امان بخشد و ربیع عهد كرد كه خون ایشان نریزد
 5

  

كیلومتر(  35 -30بالذري عالوه مي كند كه زالق با زرنج پنج فرسخ )

دیگر سیستان در پنج میلي زالق واقع بود وربیع فاصله داشت و كركویه شهر 

این دو  .ساالر لشكر عرب پس از فتح زالق براي تسخیر كركویه حركت كرد

 شهر در دست چپ هیرمند و غرب شهر زرنج واقع بودند.

كیلومتري شمال غرب  25 -20امروز خرابه هاي شهر كركویه در 

م شدوست محمد به چزرنج در دست چپ شاخه ئي از هیرمند در محل دیه 

ه بنابر اشاره بالذري شهر زالق مي باید در نزدیكي ده دوست کمي خورد 

                                                 
1
 22ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 ببعد 280ص ،اصطخري  ،ببعد 64ص  ،نسخه خطي اشكال العالم جیهاني - 
3
 29 -22 ،18ص  ،تاریخ سیستان - 
4
 حرف ز دیده شود، 5ج  ،یاقوت حموي - 
5
 269ص  ،و متن فارسي ترجمه آذرنوش 400ص  ،چاپ قاهره ،فتوح البلدان بالذري - 
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 نمحمد )بفاصله پنج میل ( در غرب یا جنوب آن واقع بوده باشد اما در آ

در همان حوالی  به این اسم و شبیه با این اسم دیده نمي شود اما یحوالي جای

ند، درحالی که تاریخ از محلی به نام می بر «تخت شاه»مردم از محلی بنام 

 عنوان پایتخت شاهان سیستان سراغ نمیدهد.

 

 زالقان =زاهدان؟

آثار و بقایاي فراوان  ،جنوب خرابه هاي كركویهکیلومتری 35-30در 

 یان مردم محل معروف است .مدر « زاهدان»از شهري بنام 

در  خرابه هاي شهر زاهدان كمي باالتر از خرابه هاي شهرستان واقع

نیز  وقلعۀ سام از قلعه غوري است. قعاغرب خواجه احمد، در محل اسكل و

شهرستان همان رام شهرستان متذكره . در این حوالي نام برده مي شود 

جغرافیا نگاران صدر اسالم چون اصطخري و ابن حوقل و غیره است كه مي 

گ روان ریرود هیرمند ویا گویند كرسي قدیم  سیستان قبل از زرنج بوده و 

در دست چپ سنارود سلسله خرابه زار شهر زاهدان  .آنرا خراب كرده بود

خرابه زاهدان در حدود ششصد متر  ۀكهن موقعیت دارد. محوطه داخلي قلع

ابنیه خرابه زاهدان كه بعضاً از آجر ساخته شده بیدریغ بیننده را  .مربع است

اً اخیراین محل كه  برج فوق العاده جالب .شكوه آن مي برد انبیاد روزگار

ت )بقول تیت در ودر حدود زیاده از شصت ف ه استبكلي منهدم و خراب شد

فت ارتفاع داشت ( ارتفاع دارد و تمام آن از آجر ساخته  75میالدي  1903

 فت مي باشد. 55شده و محیط قاعده آن 

دو كتیبه كوفي در مناره مذكور دیده مي شود كه بعضي حروف آن از 

الاله اال هللا »ده و تصور مي رود در اصل كلمات این كتیبه ها هم پاشیده ش

مذكور ظاهراً مربوط به مسجد بزرگي  ۀبوده باشد. منار« محمد رسول هللا 

بوده كه فعالً اثري از آن باقي نیست و باید تذكر داد كه از هر حیث نظیر 

لي مناره خارج شهر سبزوار واقع در سر راه خراسان است . بعضي از اها

میل »محل مناره مزبور را بمناسبت قریه قاسم آباد واقع در همان نزدیكي 

و خود خرابه ها را نیز كه سابق ارواح « میل كوه سنك »و برخي « قاسم آباد

 قلعه تپه مي نامند . ،كن خوانده مي شدند
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میالدي این خرابه ها را بدقت گردش كرده و  1898پرسي سایكس در 

.شرحي كه رفت متذكر شده است از آن در سفرنامه اش
 1

  

 1901هنري ساوج لندر شخصیت معروف انگلیسي در اواخر سال 

میالدي سري به خرابه هاي شهر زاهدان زده و ضمن یاد آوري از آن طول 

میل قلمداد كرده است. 90تا  80این خرابه ها را از 
 2

  

در كتاب (1903)عضو هیئت سرحدي ماكماهون  ،جي ، پي ، تیت

ضمن  ،در لندن بچاپ رسیده 1909سرحدات بلوچستان كه در سال بنام  خود

 75جالب از مناره شهر زاهدان تاریخ بناي این مناره را كه  های تهیه عكس

میالدي میداند 1159هجري مطابق  537سال  ،ت ارتفاع داشتهوف
3
به این  . 

  .دشوآثار دوره سلجوقیان قلمداد باید به  مناره حساب آن

در مقدمه کتاب خود متذکر كتابي كه در مورد سیستان نوشته تیت در 

میشود که: از سیستان قدیم یک نشان جالب ومستند میل)مناره( قاسم آباد است 

که برآن دوکتیبه نصب بوده است. این کتیبه بنام پدروپسری بوده است که 

براین منطقه حکومت میکرده اند وهر دو از شخصیت های تاریخی بوده 

نچه بیشتر جالب توجه است فن کمال یافته معماری این مناره است که ما اند.آ

را به یاد قرون وسطی می اندازد واین شاهدی برتمدن پیشرفته آن زمان 

سیستان میباشد که از روی آن فنون معماری ومصالح ساختمانی یک برهه از 

ت فوت است ولی درحقیق 75زمان حاصل میشود. اگرچه ارتفاع این مناره 

این قسمتی از یک مناره بشمار میرود که حد اقل بلندی آن یک صد فوت بوده 

است.
 4

  

ضمن بحث از خرابه زار زاهدان كار مهمي كه به نظرم او انجام تیت 

داده است ترتیب نقشه شهر زاهدان و تعیین نقاط تاریخي آن شهر است كه 

 دان رجوع شود(.)به نقشه زاه .براي خواننده راهنماي خوبي بحساب مي رود

منوچهر ستوده این نقشه را با چند نقشه دیگر نقاط مهم  ایرانیدانشمند 

ده داو تاریخي سیستان در كتاب احیاء الملوك ملك شاه حسین سیستاني بازتاب 

                                                 
1
 .راجع به سیستان بحث مي كند 31 -30فصل ، 2ج  ،ده هزار میل در ایران ،پرسي سایكس - 
2
 1894 - 1889ص ، 7ج  ،میالدي 19تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  - 
3
 زیر نام زاهدان،رجوع شود به كتاب سرحدات بلوچستان از تیت  - 
4
 9، ص 1تیت ، سیستان،ج - 
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یم . ظن قوي مي رود كه زالق یا زالقان كه ه ااند كه ما هم از آن تمتع گرفت

وسیع و دور و دراز زاهدان نزدیك معرب زال كهن است در محل خرابه زار 

زیرا هر قدر به  ،پریان واقع بوده باشد رود كوهك در مسیر رود خدنگ و

غلط برخي از سیاحین فرنگ آنرا ه به اسم زاهدان كه ب یعقب نگاه شود جای

زرنج پاي تخت قدیم سیستان تصور كرده اند در حوالي زرنج و حتي در 

سال 390 ،صرف ملك شاه حسین سیستانيولي  ،پهناي سیستان دیده نمي شود

پیش از امروز در كتابش احیاء الملوك ضمن شمردن و یاد آوري از 

دانشمندان و فضال و زهاد سیستان مي گوید سیستان را به سبب كثرت اهل 

 «زاهدان » نیز مي نامیدند كه ممكن است با  «داراالزهاد»طریقت و زهاد 

مذكور مناسبتي داشته باشد.
 1

  

ملك شاه حسین سیستاني نیز از این زاهدان مورد بحث ما بطور  ولي

مشخص ذكري بعمل نیاورده تا كلیدي براي راهیابي به شهر زاهدان كه این 

ظاهراً موجودیت  .شده مي توانست ،همه در میان مردم آنجا زبانزد و آشناست

ردم مزار چهل و چهار پیر )زاهد( در مركز این خرابه ها سبب شده است تا م

 بشناسند. «زاهدان »آن همه خرابه ها را بنام 

یس الذاکرین  که خود اهل سیستان است، درحواشی کتاب ئآقای ر

مزار چهل وچهار پیریا چهل وچهار زاهد »"سیستان" اثر تیت، میگوید که 

که بیشتر بنام چهل پیر مشهوراست درمجاورت ارگ زاهدان موجود است. 

سینه محلی  این مردان خدا توسط  بنابرروایات تاریخی سینه به

امیرتیمورگورکانی در یک روزگردن زده شده اند وبنابرین وجه تسمیه 

«زاهدان نیز مربوط به همین چهل وچهار زاهد است.
 2

 

چهار قرن پیش هنگامي كه ملك شاه حسین سیستاني مصروف نوشتن 

اسم ه ه بكتاب خود احیاء الملوك بود، مردم سیستان نه به نام زالقان و ن

 ۀمحلي بود در باال دست قلع «جالق »زاهدان جاي را سراغ داشتند ولي بنام 

قلعه  .در شمال راشكك نزدیكي هاي قلعه تاغرون و جنگل پشت زره  قونترا

 نیز در همان حوالي واقع بود. نصرآباد )نصرت آباد، زابل كنوني (

                                                 
1
 17 -18ص  ،تالیف ملك شاه حسین صفاري سیستاني،احیاء الملوك  - 
2
 3،ح8، ص1تیت، سیستان،ج - 
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با آمدن هجري در سیستان  998این مطلب را از وقایعي كه در سال 

 .روشني مي توان در یافته رستم میرزا صفوي از زمینداور صورت گرفته ب

مخصوصاً پس از آنكه رستم میرزا ملك نجم الدین محمود را از قلعه جارونك 

به راشكك انتقال مي دهد و بعد توسط )همدم ( غالم سیاه پوست خود او را در 

حسین و برادرش ملك  قتل مي رساند و ملك شاهه باال خانه قاسم نامي ب

محمودي و شاه علي را كه با ملك نجم الدین محمود یكجا  در حبس رستم 

نان از راشكك آ .میرزا بودند ظاهراً رها شده مي خواهند هر كدام بدهي بروند

 .راعبور كردند «جالق »واقع در برابر غرب قلعه فتح حركت كردند و شیله 

ن كه به قلعه پالسي مي رفتند جدا ملك شاه حسین سیستاني از دیگر همراها

.شده به ده حسنكي كه به قلعه تاغرون نزدیك بود نزد مادرش رفت
 1

  

هجري ملك شاه حسین سیستاني به سبب رنجشي كه  1019باز در سال 

ً ملك جالل الدین محمود پسر ملك نجم الدین  از دوستان و اقوام خود خاصتا

ز دهم ربیع االول با اهل و عیال محمود یافته بود به قصد ترك سیستان رو

سه روز در  .بود « جالق »خود از باغ مومن آباد خارج شد. منزل اول او 

جالق ماند و روز سوم نماز عصر از جالق بیرون آمد و از هیرمند گذشت و 

.نجار )بضم اول و سكون دوم ( به منزل میر نظام وارد شددر قریه ب  
 2

  

ورد بحث ما غیر از زاهدان موجوده مركز ملتفت باید بود  كه زاهدان م

استان سیستان و بلوچستان ایران است. اما این هم قابل تذكر است كه گفته 

معروف بود و فقط در زمان  «دزد آب »شود  شهر زاهدان فعلي در سابق به 

ي را بر آن گذاشتند و آنهم فعلناصر الدین شاه قاجار بود كه اسم زاهدان 

ه الرد كرزن نایب السطنه هند برتانوي با اصرار و شتاب مقارن ایامي بود ك

زدگي راه آهن كویته را از طریق سیبي پشین و چمن به نوشكي و زاهدان 

 وصل كرد. انجاه بخاطر بر آوردن  نقطه نظر هاي خاص انگلیسي اش ب

زابل نیز در وقت رضا شاه بر نصرت آباد، كرسي بخش شهرنام 

ایراني سیستان 
3

طر حفظ یكي از نامهاي قدیم سیستان )زاول و ظاهراً بخا

                                                 
1
 295 - 292ص  ،احیاء الملوك - 
2
 -  ً  مقدمه 38ص  ،ایضا
3
 .زیر نام زابل مراجعه شود، 3ج  ،چاپ سعید نفیسي ،تاریخ بیهقي - 
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زابلستان ( نهاده شد كه بقول استاد سعید نفیسي از لحاظ جغرافیایي بصحت 

.مقرون نیست
 
 

در سطور بعدی بازهم زاهدان را در سفرنامه های محققان اروپائی پی 

 میگیریم اما اکنون برویم سراغ یک محل دیگرنزدیک زرنگ.

 کرنگ:

قرون اولیه اسالم در فاصله بین زالق و كركویه از جغرافیانگاران 

محل دقیق آنرا نمي توان امروز کهنام مي برند  «كرنگ »شهري دیگري بنام 

كه تا سال  واقع میان زرنج و كركویه «كنگ»قلعۀممكن است  .تعیین كرد

 .باشد «كرنگ»تصحیفي از  مركز نیمروز بود 1343

ه بزرنج،از محلی « وی میارک»در نزدیکی های مؤلف تاریخ سیستان 

شهر و یا پیوسته به شهر بود که سلطان در نام می برد که«رنگ ک»اسم 

محمود پس از فتح حصار طاق به آنجا فرود آمد و شهر و والیت را به قبچی 

.حاجب تحویل داد
 1

  

ربع اول قرن هفتم  معموالً آنرا كرون مي نامند و تا ،ویدگیاقوت حموي 

اهل آن خوارج و  .پاكیزه و بسیار نیكو است ۀشهرچ .ف بودبه همین نام معرو

.بافنده گان اند
2
رنگ روستایي بود در نزدیكي زرنج كه کیعقوبي گوید :  

ساي خوارج در عصر ؤیكي از رابا عوف  عرب ها آنرا ارنج خوانند و

عبدهللا بن طاهر از این روستا بود.
 3

  

نزدیکی زرنج، بلکه آنرا  هم از این محل نام می برد ولی نه در« تیت»

نگ یا ک رون"  درشمال کرکویه و نزدیکی پیشاوران سراغ داده میگوید:"ک ر 

چهارمیل دورتر از پیشاوران ودر جنوب آن قراردارد واین اسم درشکل مسخ 

، تپۀ « تپۀ طالئی»شده خویش هنوز هم وجود دارد. پنج تپه بزرگ به نامهای 

موجود اند که درکنار دریاچه هامون واقع شغالک، وتپۀ خاران)یا تپۀ خران(

اند و قلعه هایی را تشکیل میداده اند. این تپه ها به علت مرطوب بودن شان به 

شوره آلوده گشته اند.دروسط این تپه ها آثار نهرها و تپه های کوچک موجود 

است. طبق گفتۀ مردم محلی وجه تسمیه تپۀ خاران این است که خران کسی 

                                                 
1
 353ص تاریخ سیستان، - 
2
 حرف ك، 7ج  ،معجم البلدان یاقوت - 
3
 180تاریخ سیستان ص  ،174ص  ،چاپ لیدن ،البلدان یعقوبي - 
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شده یا مرده اند.و یا اینکه خواهران کسی دراینجا میزیسته اند.  در اینجا غزق

این مردم هیچ آگاهی  وشناختی از"کرنگ" یا "کرون" ندارند. بنابرین وقتی 

 از آنها پرسیده شود این جواب کودکانه را میدهند وخودشان را راحت میکنند.

و برای رفتن به  آب جریان داشت گابن رسته میگوید که درکرن

یقیناً فراه رود بوده است،   . آن رودخانهدننرودخانه  را عبور کمی باید  نگکر

میگذشته وحتی امروز هم محل شاخه یا جریانی از فراه رود از نزدیک این 

فراه رود  از آب این دهانه در مسیرقدیم حرکت میکند. نهرهای مذکور نیز

این  نام  یاقوتمیرفته است. کرنگ  منشعب میشدند و از همین نهرها آب به

مینامد وچنین میگوید که جائی خوشگوار ومفرحی بود  «کرون»را محل 

 خوارج تشکیل می دادند. بافندگان وتمام جمعیتش را 

طبق گفتۀ ابن رسته،کرنگ زادگاه یک سردار خارجی به اسم "عوف" 

اباعوف( بوده است . پس از آنکه امیرحمزۀ سیستانی  بنابر تاریخ سیستان )

او برخی  وخوارج ابواسحاق جاشنی رابرهبری خود برگزدیدند و درگذشت

از اعمال خوارج را انتقاد ومنع کرد، خوارج براوشوریدند وبجای 

از اهل کرنگ سیستان را به پیشوائی خود برگزیدند. وی که « اباعوف»او

هجری  220هجری تا  213مردی سرسخت و جنگاور دالوری بود، از سال 

که حکام سیستان بر خوارج تحمیل میکردند، شرکت  های متعددي در جنگ

و او « عجز باز میگشتند»داشت و همه جا سپاهیان حاکم در جنگ با او به 

 آمد. پیروزمند و سر بلند از نبرد بیرون می

ها حاکم سیستان محمد بن احوص و عزیز بن نوح که در  درین جنگ

رای سرکوبی رأس لشکری از هرات بکمک محمد بن احوص به سیستان ب

یی هم از روحانیون سیستان که   خوارج آمده بود نیز کشته شدند و عده

بتحریک حاکم آنجا در جنگ بر ضد خوارج شرکت جسته بودند، کشته 

شدند.
1
  

کیلومتری( جنوب 32تیت متذکر میشودکه: کرنگ در بیست میلی )

راکنده جوین واقع است و دراین منطقه تپه هایی به وسعت بیست میل مربع پ

اند. به ویژه تپه ای که روبروی "کول ماروت" قرار دارد خیلی بزرگ است 

                                                 
1
 183-181اریخ سیستان، ص ت - 
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و درکرانه دریاچه هامون قرار دارد ومنزلگاه بسیار خوبی بود. آب به اندازه 

ای بود که آدمی میتوانست اثاث خودرا درکشتی بار نماید. بنابرین کرنگ 

یرا درزبر عمیق ترین برعکس بشر، نتوانست آبادی گذشته را بدست آورد، ز

سطح امواج دریائی قرار داشت وهنوز تپه ها را آب محاصره میکند.
1
 

 

 ناشروز، باشترود:

 «ناشروز»بالذري از كرنگ نام نمي برد ولي از روستاي دیگر بنام 

پس از  یدر نزدیكي زرنج نام مي برد كه ربیع بن زیاد در سال سي ام هجر

اشروز به نبرد بر آمدند ولي ربیع بر به آنجا رفت و مردم ن «زوشت»فتح 

گویند صالح بن عبدالرحمن كه از جانب سلیمان بن عبدالملك  .آنها چیره شد

از این دهكده بود كه با مادرش یكجا در  ،مروان متصدي خراج عراق بود

وي همان كسي است كه پس از  .به اسیري برده شد جمله اسراي ربیع بن زیاد

دیوان حجاج شد و هم اوست كه براي اولین مرتبه زادان فرخ متصدي كتابت 

وي را  .رسوم دیوان داري را از پارسي به عربي به امر حجاج بر گرداند

.زني بنام عبله از قوم بنو تمیم و از طایفه بنومره بن عبید خریده بود
 2

  

 ،اختالف آمده مانند: باشترود با سروزه اسم این دهكده در كتب مسالك ب

اصطخري و ابن فقیه آنرا باشترود و  .سرود و ناشروذ و غیرهبا سرود، بی

تاریخ سیستان آنرا ناشیرود ضبط كرده ند.
 3

  

 بعدو  از فتح ناشروذ به آنجا حمله برد دیهي بود كه ربیع پس شرواذ،

ه یاز گشودن آن در آنجا جد ابراهیم بن بسام بنده ابن عمیر لیثي دانشمند فق

.سیستاني مولي لیث گشت
 4

  

در تاریخ سیستان از بسام بن بكر بن عبدالمناف بن كنانه با تكریم یاد 

آوري شده مي نویسد كه وي از بزرگي درجات و علم بدان جایگاه برسید كه 

گفتند كه چیزي خط  .خویشتن را بصد هزار دینار باز خرید از موالي خویش

                                                 
1
 72-68تیت، سیستان، ص- 
2
 270ص  ،ترجمه فارسي ،فتوح البلدان ،بالذري - 
3
 28ص  ،تاریخ سیستان - 
4
 401ص  ،چاپ قاهره ،فتوح البلدان بالذري - 
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ید و بداد و گفت نه كه من خویشتن را بیش از این ارزم و نیك بركش ،نخواهي

ابراهیم بن بسام با بزرگي او پسر او بود.
 1

  

ربیع پس از فتح این دهكده كه در دست راست هیرمند و نزدیك زرنج 

اما ناگفته نباید گذاشت كه ربیع پس از  ،نج شدرز واقع بود آماده حمله بر

 «هیسون»گشودن شهر كركویه درسه فرسنگي شمال زرنج بر دهكده بزرگ 

 ود.دست یافته ب

 هیسون :

اسم این محل را صاحبان مسالك و ممالك و از جمله ابن خرداد به 

صورت )هیشوم و هسوم (ب
 2

و یاقوت به شكل )هیسوم (  
 3

آورده كه غالباً   

همانا هیسون تاریخ سیستان میباشدن مراد از همه یكي است و آ
 4

و ظاهراً   .

سیستان شمرده شده باشد كه از رساتیق  «میسون »غیر از  «هیسون »این 

است .
5
  

باري ابراهیم بن حضین قوسي حكمران سیستان پس از نبرد با صالح 

هجري به آنجا پناه گرفت و محمد پسر ابراهیم قوسي نیز پس  139در سال 

از پیكار مختصر با صالح نزد پدر به هیسون رفت و همدر آنجا از جهان 

.چشم پوشید
 6

  

ذیل از  معرفي كرده آمدیم روستاهايخالصه عالوه بر آنچه تا اینجا 

قوس )بروزن  »محالت اطراف زرنج درتاریخ سیستان به حساب آمده است:

ن ، پال ، جوي كهن، ناشیرود )باشترود، بیسترود، ناشروذ کطوس ( سو

بقول اصطخري رباطي بود بر سر  رنهیژن )یا بهیجن ( ژوشت. ب ،وغیره(

راه زرنج و بالس
7
نوجرد )نوگرد( نوق ، امام  ،جوسم ، بكرود، میسون 

 الصراة، سپه ، جرواتكن ، كالشیر، دوشابگه ، كده محمد )امروز بنام 

«شرواد و ابر... ز،قلعه محمد معروف است ( بن عمرولیث خورانذی
 8

  

                                                 
1
 18ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 56 -50ص  ،ابن خرداد به - 
3
 198ص  ،تاریخ سیستان ،37ص  ،5ج ،معجم البلدان  - 
4
 199ص  ،تاریخ سیستان - 
5
 ببعد 201ص  ،اصطخري - 
6
 199 -198 ،تاریخ سیستان - 
7
 به بعد 200ترجمه فارسي ص  251اصطخري چاپ لیدن ص  - 
8
 29 -28ص  ،تاریخ سیستان - 
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 مشتفصل ه

 

 جغرافیای تاریخی و تطبیقی سیستان
 )به قلم روالینسن، محقق نامدار انگلیس(

 

 

 بود؟ هنری راولینسن کی

 17( در1810 -1895«) Sir Henry C.Rawlinson»هنری راولینسون 

سالگی داوطلب شمولیت در قشون هندوستان گردید وبا سرجان ملکم 

درهندوستان عالقمند مسایل ایران گردید وبه تشویق  .رهسپارهندوستان شد

سرجان ملکم زبان فارسی را آموخت. وقتی حکومت هندوستان در سال 

ساله نیز جزو  23انی برای تعلیم قشون ایران فرستاد ،راولینسن ، افسر1833

وی مامور ایجاد تشکیالت مرتب نظامی  1835این افسران بود.درسال 

که شروع به مطالعه وخواندن  در همین ماموریت بود درکرمانشاه گردید و

 خطوط میخی کتیبه های بیستون کرد.

وز کردند، راولینسن نیز که انگلیس ها بر افغانستان تجا 1839درسال 

جزو افسران متجاوز انگلیس بود و تا قیام مردم افغانستان برضد قشون 

انگلیس ونابودکردن شان، او در قندهار بود وهنگام  تخلیه افغانستان از قشون 

انگلیس، راولینسن عساکر انگلیس را ازقندهار براه غزنی  وکابل همراهی 

ۀ مقبرۀ سلطان محمود را به عنوان کرد و او بود که در غزنی ، درواز

 دروازۀ بتخانۀ سومنات از جایش برکند وبا خود به هندوستان برد.

راولینسن بعد بحیث قنسول انگلیس در بغداد مقرر شد ودر همین هنگام 

او چندین مرتبه به کرمانشاه وهمدان سفرکرد تا باالخره موفق به کشف 
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دید. درحالی که قبالً بورنوف معمای خواندن کامل کتیبه های بیستون گر

وپروفیسور السن فقط تا حدودی آنها را خوانده بودند. کشف راولینسن سبب 

شد که خط های میخی ایران وشرق میانه خوانده شوند. راولینسن وقتی در 

به لندن بازگشت، به واسطۀ کشفیات خود در معمای خطوط میخی به  1850

می همه جا او را تجلیل میکردند. اوج شهرت خود رسیده بود. مجامعی عل

به سمت  1859به عضویت پارلمان انگلیس درآمد ودر  1858درسال 

براثر اختالف خود با  1860وزیرمختار انگلیس به تهران مقررشد. درسال 

وزیرخارجه انگلیس از وظیفه اش در وزارت خارجه استعفا داد وبه لندن 

ضاع  سیاسی ممالک شرقی بازگشت.راولینسن مقاالت زیادی در بارۀ او

« روس وانگلیس در شرق»کتاب معروف خود  1875نوشته است ودر سال

را که شهکار وی به شمار میرود تالیف کرد
1
. 

راولینسن دراین کتاب مطالب زیادی در بارۀ سیستان نوشته است که 

متاسفانه ،مترجم دانشمند کتاب "جغرافیای تاریخی سیستان یا سفر با سفرنامه 

آقای حسن احمدی، به دلیل اینکه به مسایل سیاسی سیستان پرداخته  ها"،

است، از ترحمه آن خود داری ورزیده است، درحالی که نسل عالقمند به 

تاریخ سیستان، تشنۀ دانستن این گونه مسایل نیز می باشند وشایسته بود تا این 

 بخش از دانستنی ها نیز ترجمه وبازتاب داده میشد.

ه دلیل تسلط خود به زبان های فارسی  وعربی و زبانهای راولینسن ب  

قدیمی ایرانی، مهمترین فرازهای مربوط به سیستان را از آثار اصطخری، 

بندهشن، ومتون قدیمی زردشتی، وغیره  برای اولین بار ترجمه کرد و در 

، پیشکش نمود و در)مجلۀانجمن سلطنتی «یاد داشتهای بر سیستان» مقالۀ 

( به نشر رساند1873،سال 43لندن، شمارهجغرافیایی 
2
 . 

فیرسرویس
3

مقالۀ راولینسن از نقطه »،در مورد آن مقاله نوشته میکند:

نظر اطالعات تاریخی، جغرافیائی وهر نوع معلومات دیگر در باب والیت 

                                                 
1
درگذشت.برادر اوجروج رالینسون که خود مورخ مشهور بود، شرح  1895راولینسون در سال - 

 در لندن به طبع رساند. 1898زندگانی او را در سال 
2
 301-300حسن احمدی،جغرافیای تاریخی سیستان، یاسفر با سفرنامه ها، صص- 

3
( کتاب مطالعات باستان شناسی سیستان در واقع جنوب غربی W.Fairsericeوالتر فیرسرویس) - 

 م1961، سال28افغانستان وسرق ایران، نشر موزۀ تاریخی طبیعی امریکا،جلد 
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میالدی منتشر  19سیستان، برجسته ترین ومهمترین تالیفی است که در قرن 

ن اشتباه راولینسن، آنست که وی در بخش ولی بزرگتری گردیده است.

جغرافیای تطبیقی خود بسیاری از محالت تاریخی را با ابنیۀ موجودۀ سیستان 

اشتباه کرده ومنجمله شهرتاریخی  زرنج را که هنگام حملۀ اعراب به 

سیستان، شهری مستحکم وکرسی سیستان بوده،درمحل جالل آباد)شهری 

اده شده( قرار میدهد، در حالی که منابع بنا نه 19کوچک که دراوایل قرن 

تاریخی وجغرافیائی اسالمی، موقعیت زرنج را در محل نادعلی فعلی قرار 

میدهند. معهذا علی الرغم این خطاها، توضیحات راولینسن هنوز هم از 

 در ذیل آن مقاله دراینجا اقتباس میگردد. ارزش بسیاری برخوردار است.

 

 تاریخ سیستان:

ان تا حدی ناشناخته  واهمیت سیاسی آن به عنوان سرزمین ایالت سیست

متنازع فیه بین ایران وافغانستان بقدری زیاد است که بنده مایلم به عنوان 

مکمل به مقالۀ سرفردریک گولدسمید، پاره ای نکات دیگر از تاریخ باستانی 

 وجغرافیای تطبیقی این خطه از شرق را ذکر نمایم.

اگر به مشخصه های جغرافیای فزیکی »فتاده که این مسئله بخوبی جا ا

آسیای مرکزی نگاه کنیم، همه جا با برخورد نیروها روبرو می شویم. گویا 

نیروهای طبیعی میخواهند نبرد دایمی بین خیر وشر را که باور ساکنین قدیمی 

آن صفحات بوده، به ما نشان دهند. صحاری مسطح،چهره به چهرۀ دشتها و 

ارند واز تاثیر آنها برخوردار میگردند، جائی که آب های روان کوه ها قرار د

ناشی از بارندگی، شن های کوهستان ها را پائین آورده و بصورت الیۀ 

نازکی ، روی سطح خاک دشت ها وصحراها ته نشین میکنند. پوشش ماسه 

ای تا مدتی که اراضی زراعت می شوند، سطح زمین را نمی گیرد ولی به 

سیستان مثال خوبی « رفتن زراعت، همه جا را اشغال میکند.محض از بین 

 ازاین قانون طبیعت می باشد.

سیستان، کامالً به آب رودخانۀ هلمند بستگی دارد. خاک رسی آن که با 

آب رودخانه مشروب میشود فوق العاده غنی است، اما اگر آب رودخانه بریده 

ن پوشانده میشوند. در شود،سطح اراضی بال فاصله بایر شده وبزودی با ش

ازمنۀ قدیمی، وقتی آریا ها نخستین ک لنی های خود را در حاشیۀ رودهلمند 
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مستقر میکردند، محتمل است که تمام آب رودخانه را در زراعت مصرف 

کرده ومازادی برای دریاچه باقی نمی گذاشتند. دلیل این امر آن است که در 

، یعنی وندیداد، منطقه نه به اسم اولین فهرست جغرافیایی از منطقۀ سیستان

دریاچه که به اسم رودخانه نامیده شده است. برعکس بعدها از منطقۀ سیستان 

«هئتومت»با اسم دریاچه یاد کرده اند. بدین ترتیب که 
1
که شکل اصلی واولی  

«آراکوتی»کلمۀ جدید هلمند می باشد،معموالً بدنبال 
2
در آمده « آراخوزیا» یا  

مین، مملکت یازدهم بوده که اهورامزدا آفریده ود ر واقع است. این سرز

 منظور از آن همین سیستان امروز می باشد.

بطور کلی در داستان های حماسی ایران، وگاهی در نوشته های 

یاد شده که به « نیمروز»تاریخی و جغرافیائی سیستان از سیستان به نام 

نه در جنوب پرشیای  یا )جنوب( می باشد. اما سیستان« وسط روز»معنی

 جدید واقع است ونه پرشیای قدیم.

سیستان، حاکم نشین بزرگ،درشمال شرق امپراتوری پرشیای پرسپولیس 

ساسانی قرارداشت و لذا میتوان نیمروز را از این دیدگاه یک نامگذاری بی 

مسمی دانست و با این همه اگر ایران اولیه در نظر گرفته شود،آنگونه که در 

توصیف شده، آنگاه  میتوان نیمروز را اسمی با مسمی فرض کرد، وندیداد 

 زیرا سیستان واقعاً در مرز جنوبی ایران قدیم واقع بوده است.

اولین ذکر از نام دریاچۀ سیستان در شمارش نام والیات امپراتوری 

( Zaraka«)زرکا»درکتیبه های داریوش هیشتاسپ آمده است. دراین کتیبه ها

 «آراخوزیا»)هرات( آمده است ودر لست دیگر با  «آریا»در یک لیست با 

                                                 
1
یاد داشت مبسوطی در بارۀ مبداء، تاریخچه وکار برد کلمۀ « تعلیقات بریسنا»( درBournoufبورنوف)- 

« ایتومند» زند(، «)هئتومت»)سانسکریت(، «ستومات»هلمند نوشته است. وی اشکال مختلفی چون:

را ذکر کرده وشرح میدهد ونتیجه میگیرد که « هلمند»،«هیرمند»،«هیندمند»،«هرماندوس»)پهلوی(،

 بوده است:« دارای پلها وسدها» ن کلمه همانامعنی ای

Setumat,Haetumat,Itomant,Hermandus,Hindmend,Hermend,andHelmend 
2
(در سانسکریت بوده که دومی به Sarasvati)«سراسواتی»( در زند، معادلHaraqaitiهراکوتی) - 

حقیقت همان نام وکلمه است. می باشد وبدون شک اشاره به رود ارغنداب دارد که در « دارای آب»معنای 

( نوشته شده که توسط اعراب به Harauwatis« )هراواتی»درعهد هخامنشی ها، این لغت بصورت 

اوالن »یادشده ،در« سمیرامیس»تحریف شده است.پایتخت اصلی این منطقه توسط یونانیان، « اراخوزیا»

نامیده « پنجوائی»ارد. پایتخت بعدی بنام ( بوده که در میانۀ راه قندهار وکابل قرار دOlan Robot«)رباط

 می شده که در کنار ارغنداب پائین تراز قندهار قرار داشته است.)راولینسن(.
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« سرزمین دریاچه»بطورساده به معنای « زرکا»)قندهار( ذکر گزدیده است.

« زار»در پهلوی، همان ریشۀ کلمۀ پرشیائی« زری»در زند و« زرایو»است.

به معنی محل « مرغزار»به معنی باتالق نی و« نیزار»هستند که مثالً در 

وغیره به کار رفته است. مرغابی وحشی
1
 

در زمان داریوش،که احتماالً حدود هزارسال بعد از تشکیل اولین کلنی 

های آریائی بود، دریاچۀ سیستان وجود داشته واز آن تا بحال، یک مفهوم 

«آریاپولیس»دریاچه ای به نام منطقه وابسته شده است. به استثنای نام
2
که  

پیدا  dنوان گردیده، نمیتوان هیچ نامتوسط بطلیموس برای منطقۀ سیستان ع

کرد که توسط مولفین یونانی یا التین به منطقه داده شده باشد وتا آن حد گویای 

 خصوصیات فزیکی وجغرافیائی سرزمین مذکور باشد.

» در اثر یک قانون قدیمی امالی پرشیا، تبدیل به « زرکا»نام اولیۀ 

دیگر والیت مذکور از آن  می گردد وتمام عناوین یونانی والتین« زرنگ

«سرنگیان ها»ریشه گرفته اند. هرودوت سکنۀ منطقه را،
3
میخواند وآنها را  

که قبیلۀ دیگر آریائی بودند مربوط « سگرتیان ها»از طریق خویشاوندی به 

ً نام مذکور را به  « درنگی»میسازد. تاریخ نویسان اسکندر مقدونی عموما

تغییر داده اند. معموالً در پرشیا  (Drangiana,Drangae «)درنگیانا»و

تبدیل میشود. درحالی که « د»به حرف در تلفظ سخت تر شده و« ز»حرف 

( را نوشته ، امالء Zarang «)زرنگی»و« درنگی»پلینی هردو نوع

عربی)هنگام تلفظ زبان «ذال»( حد واسط بین تلفظDhranj« )درنج»عربی

ی هیس( می باشدپشت دندان قرار داده میشود( وحرف صفیری)صدا
4
. 

یوناینان به یک داستان بسیار قدیمی باور داشتند که ظاهراً در زمان 

لشکرکشی اسکندر پیدا شده بود وآنهم اینکه ، کوروش ضمن جنگ خود 

دریافت نمود که « اگریاسپی»کمک های شایان توجهی از طایفۀ « سکاها»با

ران این کمک سکونت داشتند وکوروش به جب« درنگیانا»در قسمت جنوبی 
                                                 

1
از سانسکریت وبه معنی « دریا»و« دریاچه»به معنای « زره»یا  (Zarayo«)زرایو»هردو لغت - 

 «(تعلیقان یسنا» ( آمده است.)بورنوف Zari«)سبز»
2
 را به کار برده است.« Aria Palus»  ( واژۀPtolemyبطلیموس) - 
3
 «Sagartians» و واژۀ «  « Sarangians( واژۀHerodotusهرودوت) - 

4
هم بحث کرده وچیز زیادی « زرنگیا»بورنوف دردنبالۀ مطلب خود را در باب نام هلمند، در مورد کلمۀ - 

 یقات یسنا(برای تجزیه وتحلیل بیشتر باقی نگذاشته است)رجوع شود به تعل
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یا)سودرسان، نیکوکاران( را به آنها اعطا « اورگات»ها، لقب افتخار آمیز 

کرد
1
. 

شکی نیست که برداشت زیر، چندان  بی اساس  نمی باشد: سکاهایی 

( با کوروش می جنگیدند، چوپانان ماورای هزاره نبوده، بلکه Scuthsکه)

شک بلوچستان را در طوایف تورانی بودند که کوه های هزاره و دشت های خ

تصرف داشتند و در نتیجه آریائی های زرنگیان مسکون در شمال وجنوب را 

تهدید می کردند. احتماالً اگریاسپی ها همان اجداد طایفۀ آریائی بودند که شهر 

اگریاسپی واقع در آبخور یک کانال منشعب از هلمند را در دست داشتند. این 

کرمان ادامه داشت. در محل اگریاسپی بعداً کانال تا سه منزلی زرنج برجاده 

 بنا گردید. « رام شهرستان»شهر ساسانی

داستان یونانی، قطعاً به همان دوره از تاریخ یا به احتمال زیاد به همان 

مجموعه حوادث تاریخی اشاره میکند که در فولکور ایرانی با داستان های 

ع شاهان کیانی در جنگ با اگریاسپ، سام ورستم که نیروهای سیستان را به نف

قوای افراسیاب رهبری میکرده، عجین شده  است.
2
 

در واقع اظهار نظر جسورانه ای نخواهد بود اگر گفته شود  گرشاسپ 

که پایتخت اولیۀ سیستان را بنا نهاد، به طایفۀ اگریاسپی هم نام خود را به 

سی رستم چقدر شهر مذکور دادند شخصیتی داد. آنهایی که می دانند تاریخ حما

به روح وقلب مردم پرشیا نفوذ کرده وتا چه حد به تشکیل شخصیت ملی این 

                                                 
1
 Quintکوینت کورت»،یا3( در لشکرکشی اسکندر، کتابArianدر مورد این داستان، مثالً  آریان) - 

Curt »توضیحات داده است. ... راولینسون،معتقد است که ارتباطی بین 3، فصل7در کتاب ،

( Urukhsh( یا)Urvkhsh«)اوروخش»( و Orosangae) «اوروزانگی»( وAgriaspaeاگریاسپی)

 ز طرف دیگر وجود دارد.ا
2
اضافه میشود که ساک وگرشاسپ، متعلق به دورۀ اولیۀ توسعه آریا ها بوده اند، زیرا دراغلب کتابهای  - 

سود »( یا Sevisto«)سویستو»زند، مذکور می باشند. جالب است که توجه شود که سام دارای عنوان

، تشریح شده  1845ر مجلۀ آسیائی سال بوده واین مطلب  توسط راولینسون، در مقالۀ ای  د« رسان

است. در دورانهای بعد، داستانهای سامنامه وگرشاسپنامه،مواد وخوراک الزم را برای شاهنامه فردوسی 

فراهم نمود. قلۀ سام هنوز در سیستان شناخته شده است. مسیرکانال قدیمی که زمانی رام شهرستان را 

نامیده میشود. حمدهللا مستوفی می نویسد که بنای « وی گرشاسبج»آبیاری میکرد، تا به امروز باقی وبنام

پایتخت سیستان بدست گرشاسب، بوده واحتماالً منظور وی زرنج بوده است. سامنامه عمدتاً شرح ماجرای 

 سکاها بدستور فریدون می باشد.Scythians( از نژادSa;asaranسه اردو کشی سام برعلیه سکسران)
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مردم کمک نموده، قطعاً درک میکنند که الزم است ریشۀ این تاریخ حماسی 

 وحقیقت موجود در افسانۀ آن شکافته شود.

ً یک اریستوکراسی محلی آریائی در قرن ششم  شکی نیست که واقعا

سیستان وجود داشته که برعلیه تورانیان مهاجم، از طرف پیش از میالد در 

شرق، می جنگید ونیز خدمات صادقانه و وفادارانۀ سیستانی ها توسط 

حکومت با بعضی اشارات والقاب، مورد قدردانی قرارگرفته است. این القاب 

افتخار آمیز به عنوان گنجینه وخزاینی در سیستان جمع شده و بحدی شکوفا 

سال، توسط شاهان ساسانی جنبۀ مفاخر ملی پیدا  800د حدود شدند که بع

کردند. زیرا شاهان مذکور مجدداً به کمک سیستانی ها در جنگ های جدیدی 

 در مرز شرقی امپراتوری بین پرشیا و دشمنان سکائی ها درگیر شدند.

اسکندر کبیردرلشکر کشی خود ازهرات به هند،از درنگیانا عبورنمود. 

( دادند، Prophthasiaلی،که مقدونی ها بدان نام پروفتازیا )درپایتخت شما

ولی اکنون به اسم فراداتا )فراه(،نامیده میشود
1

،و فیلوتاس پسرپارمینو در آنجا 

بازداشت واعدام گردید،جرم وی توطئه برعلیه سکندر بود. از همین پایتخت 

که  بودکه پیک ها روانه شدند تا خبر محکومیت ومرگ پسر پارمنیو را

آنزمان حکمران اکباتانا یا همدان بود، به آن شهر برسانند. این پیک ها سوار 

 800یا  700بر اشتران جمازه ازیک شهر به شهر دیگر گذشتند ومسافت 

میل را در یازده روز طی نمودند
2
. 

اسکندر در بازگشت خود از هندوستان ، ستون سبک اسلحه ای از 

(، یعنی به ترتیب Choareneنا وخواران)ایندوس از طریق ارخوزیا، درنگیا

( را Carmaniaاز طریق قندهار،سیستان وخاران فرستاد تا کارمانیا)

متصرف گردیده ویک پارچه کنند. عساکر مذکور احتماالً، از همان مسیری 

 حرکت کردند که بعدها سرفردریک گولد سمید در حرکت خود از بم به  

                                                 
1
( یاد میکند که از جنوب به آریا Anabonبه عنوان شهر اصلی آنابون)« فرا»از( Isidoreایزیدور) - 

متصل است. استفان برای تشخیص هویت "فراداتا" به ایزیدور اتکا نموده وآنرا به پروفتازیای مقدونیان 

 پیوند میدهد.
2
 (ترجمۀ نجیب هللا توروایانا.Straboرجوع شود به جغرافیای استرابو) - 
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سیستان
1

 ، آن مسیر را پیمود.

ز تالشی امپراتوری اسکند، تاریخ درنگیانا تا حدودی مبهم می بعد ا

گردد. تعدادی از حکومت های وابسته تحت نظر رؤسای یونانی یا محلی در 

سرزمین های بین پرشیا وهندوستان تشکیل شدند. مطالعۀ علمی نژادهای 

انسانی دراین دوره ودراین سرزمین ها به میزان زیادی تحت تاثیر 

یوسته قبایل سکائی قرارمیگیرد. این قبایل، امپراتوری باکترین مهاجرتهای پ

ها
2
قبل از میالد سرنگون کرده ومتعاقباً درهند شمالی  120را در حدود سال  

 و ایران شرقی پخش شدند.

( که با نام سائی ویوئه ,Massagetae( وماساگتها)Sacaeاز سکاها)

د، در دورۀ فوق (چینی مشخص میشونGreater Yuechi.Saiچی بزرگتر)

الذکر توسط جغرافیا دانان یونانی همراه با اراخوزین ها اسم برده شده است. 

این امر نشان می دهد که آنها در آن زمان، کوهستانی هایی را که امروزه بین 

کابل وهرات قرار داشته ودر دست هزاره ها ) سکونتگاه هزاره ها(است، 

تحت اشغال خود داشتند
3
. 

نم که همین مناطق است که ایزیدور خاراکسی بعد ها بنده فکر میک

)قرن دوم میالدی( از آن به نام سکستان یاد میکند ونه سرزمین دریاچه دار 

جنوبی. در واقع نام سکستان فقط مبین سرزمین سکاها  می باشد واینکه 

سکستان ناحیه ای کوهستانی بوده، از کلمۀ مترادف آن یعنی پریتیسن، معلوم  

که از واژۀ پروت، یک کوهستان،گرفته شده استمیشود 
4

. به عالوه نام داده 

شده، به شهرهای این والیت، نشان میدهد که این سکاها ترک بوده واز نژاد 

 ( نبوده اند. برای مثال نام پاالسنتیUgrian,Hunnicهون یا اوگریان)

(Palacenti(ختم خالص ترکی دارد، یا مین،)Min مرکز تجمع دیگر، )

                                                 
1
همراه میجراوئن سمت و ژرارد توماس وارد بندر عباس شد. واز آنجا  1871دسمبر 21در گولدسمید - 

تا  225همراه با نماینده ایران بسوی سیستان حرکت نمود. او مینویسد که از فهرج تا سه کوه در حدود 

 (280میل راه بود.)جغرافیای تاریخی سیستان یا سفربا سفرنامه ها، ص  230
2
 (یا افغانستان کنونی .Bactrianباختر) - 

3
، مقایسه شود با توصیف 5، قسمت 11( به نقل از استرابو، کتاب Eratosthenesاراتوس تنیس ) - 

 ()راولینسن(Araxosiaاستفان از واژۀ) 
4
ت)رجوع نامیده شده اس (Paraetacene( یک کوهستان است وآن منطقه پرایتیسن )Parwatپروات) - 

 اراکسی(شود به جغرافیای ایزیدور خ



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

347 

می باشد. در واقع تحقیقات « هزار»یا « هزارۀ فارسی»ان، معادل ترکیسک

سکه شناسی اخیر، در تطابق با تاریخ چینی، نشان میدهد که سائی یا سکتین 

قبل از میالد از  130( در حدود سال Tochariهای سکا،که توسط توخاری)

تان ( کوهسVononeceباکتریا رانده شدند، تحت رهبری پادشاه خود ونونس)

های هزاره را تصرف کرده وآنجا ساکن شدند.
1
 

مبداء اصلی سکا ها احتماالً رودخانۀ های ارغنداب باال وهلمند بوده، 

، نامیده «کوفن» ، توسط یونانیان«کی پین» یعنی ناحیه ای که توسط چینی ها

شده است. با این حال در طول زمان، سکا ها نفوذ خود را به تمام منطقۀ 

سعه دادند وبه آن نام سکستان دادند.کوهستانی تو
2
 

درچه زمان مشحصی، سکاها از مناطق کوهستانی، در تعقیب مسیر 

هلمند به دشت سرازیر شدند ونام خود را به سرزمین درنگیانا دادند، دقیقاً 

معلوم نیست، اما از نوشته های آگاتیاس ونویسندگان ایرانی)پرشیا( معلوم 

های قرن سوم میالدی، در جنگی با سکستانی ها میشود که بهرام دوم ، درانت

درگیر شد ه وبه منظور به یادماندن موفقیت هایش، عنوان افتخار 

را به پسرش داد.« شاه سکاها»یا« سکانشاه»آمیز
3
 

ً سکتین بوده و پرشیائی نبوده اند. اما اینکه صفحه  این سکاها قطعا

ه یا در حدود دریاچه، جنگ بین سکا ها و بهرام در کوهستان های هزاره بود

نامعلوم می باشد. طبیعی ترین توضیح آن است که سکان ها یا سکاها، 

درانتهای قرن سوم میالدی توسط قبایل شبان)شاید ازنژاد اریا( از کوهستانها 

 رانده شده وبه دشت ها آمدند، محلی که مجدداً توسط بهرام دوم به کمک سکنۀ 

 آریائی بومی از آنجا رانده شدند.

                                                 
1
در « یاد داشت هایی در باب سکتین های هندی»دراین مورد میتوان به مقالۀ کاننگهام تحت عنوان  - 

 م،مراجعه نمود.64-1863گزارش آرکیا لوژی وی، سال 
2
 -(Cophen,Kipin ًنام کی پن،بدون شک،از کلمۀ فارسی کوپ، یا کوهستان گرفته شده است. ضمنا )

( یا کوفن Copheباقی ماندۀ پایتخت اراخوزیا،که توسط یونانی ها کوفه ) قابل توجه است خرابه های

 یا )قلعۀ کوهستانی( را دارا می باشد. «اوالن رباط»نامیده شده،هنوز نام معمولی خود 
3
رجوع شود به حمزۀ اصفهانی وابن اثیر، در بعضی مأخذ آمده که سکانشاه در زمان حیات وحکمروائی  - 

ستان حکومت میکرد. بعضی مراجع واژِه سکانشاه را فقط یک عنوان تشریفاتی می پدرخود عمالً برسک

دانند. بهرحال، ظاهراً جزئیات جنگ های بهرام دوم وسکاها درجائی شرح داده نشده، مگراشارۀ کوتاهی 

 که آگاتیاس ذکر کرده است.
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باقی ماندۀ ملت سکتین،در چند قرن بعد تا هجوم اعراب تحت نامهای 

( در دشت Kusan,turan.bukan,kaikanکیکان، بوکان، توران وکوزان)

های خشک بین سیستان، کرمان ودرۀ ایندوس دیده شدند. بعضی ها معتقد اند 

که شاید بلوچهای براهوئی ازاین سکاهای مهاجر باشند، اما وجود یک 

بسیار قدیمی در لهجه آنها، نشان میدهد که احتماالً آنها بازماندۀ  مشخصۀ

 مهاجرین قدیمی تر هستند.

تا حدودی عجیب به نظرمی رسید که سکاها، توانسته اند نام خود را 

بطور دایم به سرزمین سیستان بدهند، زیرا آنها در هلمند سفلی بیش از یک 

های قرن دوم میالدی، سرزمینی قرن باقی نماندند. سکستان ایزیدور،در انت

( Parinکوهستانی بود که کامالً با درنگیانا فرق داشت و دو شهر آن پارین)

( بودند. درحالی که سجستان زمان بهرامشاه، در یک قرن Korokوکوروک)

 بعد، بنابه نوشتۀ تمام نویسندگان قدیمی بومی، همان سیستان بوده است. 

از سکستان گرفته شده  که سرزمین  دراینکه کلمۀ سیستان یا سجستان

سکان ها یا سکاها بوده، هیچ نویسنده معتبری، چه عرب وچه 

پرشیائی)ایرانی(، تابحال شک نکرده است، اگرچه در زمان هجوم اعراب، 

اثری از کلنی های سکتین در این والیت دیده نشد.
1
 

 بهرحال، تصور بنده این است که شهری که نام ساسانی رام شهرستان

را داشت، توسط بهرام ساسانی که سکا ها را راند، درهمان محل قدیمی 

اگریاسپی ساخته شده بود تا چوپایانان جنوب را کنترول کند
2

. مضافاً اینکه به 

اعتقاد من، با احداث رام شهرستان، ملت پرشیا در تماس مستقیم با سیستان 

آن، تاریخ نویس وداستانهای اساطیری آن قرار گرفت. زیرا اندکی بعد از 

ارمنی، موسی خورنی، برای اولین بار از رستم به عنوان قهرمان اصلی 

پرشیا یاد میکند و قابل توجه است که دراین نوشتار موسی خورنی از رستم با 

یاد میکند، درحالی که رستم نمونه وتیپ « سکان»یا« سکجیک»عنوان 
                                                 

1
عادل لغت عربی یاقوت به نقل از حمزۀ اصفهانی مینویسد که سکان در متن لغت سجستان م - 

ند) است. مفهوم مشابهی هم در کتیبه های خط میخی « لژیون»( به معنی)گروهی از مردان( یا Jundج 

( نشان داده شده نه Gimiriهمیشه در آشوری با گیمیری)« سکای پرشی»دیده میشود، که در آنها 

 (.Cimmerans«)یا سیمریان«سیمری»با
2
نی ومجم التواریخ ودیگران ، هیچ اشاره ای به رام شهرستان عجیب است که سیرالملوک حمزۀ اصفها - 

 نکرده اند وظاهراً از زندگی سکانشاه)بهرام سوم( نیز اطالع اندکی در دست است.
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نشان میدهد که خیلی  قهرمان ایرانی در برخورد با تورانیان است. این امر

زود، حتی در اوایل قرن پنجم میالدی، نامگذاری محلی باعث از بین رفتن 

به معنای « سکزی»تفاوت نژادی گردیده بود. اعراب از عناوین نژادی مانند

به معنای مردی از « رازی» به معنای مردی از مرو،« مروزی»سکان یا

پرشیائی را « چی»تماالً پسوندری، وغیره استفاده میکردند که پسوند آنها اح

 نشان میداد.
 

 جغرافیای تطبیقی سیستان:

فهم وتوصیف جغرافیای تطبیقی سیستان فوق العاده مشکل است، زیرا 

ً در قسمت های انتهای خود تغییر مسیر میدهد. البته  رود هلمند مرتبا

تغییرمسیر رودخانه ها دربخش دلتای آنها مسئله ای غیر عادی نیست، ولی 

ر مورد رودهلمند این تغییرات بسیار شدید می باشد، زیرا هم شیب عمومی د

دلتا وپستی وبلندی آن بسیار کم بوده وهیچ تخلیه گاه طبیعی ثابتی برای تخلیۀ 

نهائی جریان رودخانه وجود نداشته است. در سیستان دریاچۀ تشکیل شده از 

ت رودموقعیت خود باقی ماندۀ آب رودخانۀ هلمند،خاشرود، فراه رود وهارو

را در گذر زمان در مساحتی شاید به طول یکصد میل وعرض پنجاه میل 

تغییر داده والبته رودخانه های تغذیه کننده آن نیز طول بازۀ انتهائی خود را 

 به همان میزان، کم وزیاد کرده اند. 

رود هلمند که به ویژه مورد نظرما است، تا بند کهک بجز در یک 

واحل مرتفعی بوده و از زمین های مرتفع عبور میکند. نقطه، دارای س

ً بند کهک مرزجدید ایران وافغانستان است. اما درپائین تر از بند  توضیحا

کهک بسترهای رود هلمند متعدد میباشد. احتماالً هربستری در یک زمان یا 

زمان دیگر، جسم اصلی جریان را ازخود عبور میداده است. در زمانهای 

کانال بزرگ از باال دست هلمند در حدود رود بارمنشعب میشد. قدیم، یک 

کارهای انجام شده برای سد بندی رودخانه وانحراف این کانال به چپ، طبق 

توصیف آقای فریه از  کارهای  فوق العاده عظیم و حیرت آور بوده است.
 1

  

                                                 
1
نزدیک محلی که اردو زده بودیم)رودبار( یک سد » خود مینویسدکه:« سفر با کاروان»فریه درکتاب - 

مند قرار داشت. این سد ازآجرهای به همان اندازه وشکل قدیمی بود که کف آن در داخل رودخانه هل

آجرهای های فراه، یک یارد مربع،ساخته شده بود. به فاصلۀ کمی پشت این سد،در هردو طرف رودهلمند، 
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دیوارهای مرتفع وقدیمی از آجر قرار داشتند که به تپه هاییی متصل میشدند. تپه هایی که در گذشته به 

جغرافیای «)ا قالعی وجود داشته است واکنون از آنها چیزی باقی نمانده است.احتمال زیاد روی آن ه

از  1841تاریخی سیستان:سفرنامه فریه (پاتینسون که تحت رهنمائی و دستور العمل راولینسن درسال 

رودبار دیدن کرده، توصیف مشابهی از سد باستانی بر رود هلمند در حد رودبار به عمل آورده است.ژنرال 

کتاب جغرافیای تاریخی سیستان( از این محل بازدید  4ک نیز)رجوع شود: سفرنامۀ سمت، قسمت پال

توسط تیمور لنگ در عبور از طاق به « بندرستم»نموده است. احتماالً همین سد میباشد که تحت عنوان

 «بست ویران شده است. )ظفرنامه، شرف الدین علی یزدی
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ام کانال فوق الذکر منشعب از هلمند در رودبار، که بستر آن هنوز هم بن

«جوی گرشاسب»
1

شناخته میشود،همان مسیر رودخانه را،البته در ارتفاع 

میل طی میکرد تا به اولین دره وگشودگی به  50اندکی باالتر، بطول حدود 

طرف دلتای جنوبی برسد واز همانجا وارد دلتای جنوبی گردد، در حالی که 

. احداثات درهمان محل، رودهلمند مسیر خود را از غرب به شمال تغییر داد

رودبار بعد ها با سد دیگری در محل بریدگی ساحل چپ هلمند وعبور جوی 

گرشاسپ به بخش جنوبی دلتا تکمیل گردید که بندکمالخان نامیده میشود. 

درجه نسبت به امتداد رود خانه  90ازاین نقطه به بعد، کانال انشعابی در زایۀ 

ته، از عرض فالت جنوبی هلمند، که امتدادی رو به شمال بوده، ادامه یاف

( بنام .Lovettگذشته و به محلی می رسید که در نقشۀ میجر لویت)

ظ: بهرامرود؟( نامیده شده است.من فکر میکنم این همان محل «)رامرود»

اگریاسپی یا رام شهرستان می باشد.
 2

  

در بند ک هک، آنجا که اولین دوشاخه بزرگ هلمند وجود دارد، 

د.ژنرال کولدسمید، بعد از مطالعۀ دقیق محل، به این مشکالت ماظاهر میگرد

نتیجه رسید که شاحۀ سمت راست، مجرای اصلی هلمند وشاخۀ چپ،یک 

                                                 
1
مشاهده نموده است. دکتر  1872( نیز درمسیرحرکت خود درPollokجوی گرشاسب،را ژنرال پالک) - 

بیلو می نویسد:اولین خرابه ها مربوط به پشت گاو هستند که نزدیک رودبار قرار دارند. بین آنها مسیر 

یک کانال قدیمی بزرگ بنام جوی گرشاسب قابل تشخیص است. گفته میشود که کانال مذکور در گذشته، 

را مشروب می ساخته است.)دکتر بیلو، از دجله تا سند(. مسیرکانال گرشاسب نیمۀ جنوبی دشت سیستان 

« جوی کهنه»را عباد ابن زیاد نیز درحرکت خود از زرنج به رودبار طی نمود. البته این کانال در آن موقع

( درچاپ بالذری به این نام توجه نکرده، اگرچه توسط یاقوت هم M.de Goejبوده است)بالذری(. دخویه)

 کر شده است.ذ
2
از چهاربرجک، به طول چندین میل، » ( درکتاب از دجله تا سند، مینویسد: Bellewدکتر بیلو) - 

را « زره»مسیریک کانال بسیار قدیمی را تعقیب کردیم که ظاهراً در گذشته، ترقو و کلیه اراضی شهر

گرشاسپ، نوۀ جمشید مشروب می ساخت. این کانال، جوی گرشاسب نامیده میشد و گویا دراصل توسط 

(کتاب بسیار با From Indus to Tigrisکتاب دکتر بیلو)از دجله تاسند)« وجد رستم احداث شده است.

به چاپ رسیده  وشرح خوبی از سیستان واثار باستانی آن، به ویژه  1872ارزشی است که درسال 

( مولف Yateیت)سیستان افغانستان و نیز منطقۀ هلمند وسطی )گرمسیروبست( دارد. کلنل ی

خبر دیگری میدهد که به قلم دکتر بیلو ومربوط به سیستان می باشد. ییت « خراسان وسیستان»کتاب

صفحه  145،در 104به شمارۀ 1873بیلو شرح مفصلی از سیستان در گزارش خود درسال » مینویسد:

خی شرح داده وآثار به طبع رسیده  است. دراین گزارش ، بیلو به نحو مبسوطی سیستان را از نظرتاری

 «باستانی آن را تصویر نموده است.
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کانال مصنوعی است و این تشخیص در نقشۀ هیدروگرافی سیستان منعکس 

گردیده  است. اگرچه این تشخیص با در نظرگرفتن وضعیت بستر دوشاخه 

ر می رسد و از نقطه نظر مرز بندی بین دو رودخانه، امروزه صحیح به نظ

کشور نیز مناسب است، اما قبول این وضع به عنوان جغرافیای فزیکی این 

قسمت باید با احتیاط تلقی گردد.زیرا کریستی اندکی پائین تر از رودبار از 

هلمند گذشته به ساحل راست آن رفت و در آن طرف آنقدر حرکت نمود تا به 

از آنجا به پیشاوران وجوین رفت، بدون آنکه مجبور باشد، جالل آباد رسید و

دوباره از رودخانه یا غرقابی های آن عبور کند. کاپیتان کونولی هم، که به 

ً  1839سال  سال قبل یعنی به سال  9در سیستان بود،شنید که هلمند، دقیقا

م، به بستر کنونی خود رفته است. قبل از آن مسیر اصلی هلمند، 1830

م ک وچلنگ و دریاچه درنزدیکی کوه خواجه بود.احتم االً بطرف ک 
1
 

اگر بیشتر به عقب برگردیم وسعی کنیم مجاری هلمند را در ازمنۀ دور 

تر تعقیب نمائیم، به بعضی نشانه های متناقض برخورد خواهیم نمود. برای 

مثال، در زمان حملۀ اعراب، به نظر من،مسیر رودخانه باید در مجرائی بوده 

باشد که به زاهدان، قاسم آباد وبرج افغان می رفت وقطعاً در غرب زرنج یا 

جالل آباد به فاصلۀ نه چندان دور تر از شهر قرار داشت، زیرا قشون عرب 

که از جنوب به زالق می آمد، بدون عبور از رودخانه به زالق رسید، البته در 

اطراف کرکویه را  مسیر خود کانال "ک رک" را قطع نمود که احتماالً بخش

 مشروب میکرد.

                                                 
1
سال پیش، یک سیالب  9حدود » (،مینویسد:130کونولی در مقالۀ خود)مجلۀ  انجمن آسیائی، شماره  - 

استثنائی، تمام چهره منطقه را عوض کرد. مجرای اصلی هلمند، بستر قدیمی خود را رها نموده وبرای 

امتداد مسیر کوچک قدیمی بود.این مسیر خواجه احمد به دک تیر می رود خود مسیر عریضی برید که در 

مینویسد، « نوق»بالذری کانال فوق الذکر را« واکنون قسمت اعظم آب را هم با خود به این مجرا می برد.

ضبط کرده است که بدون شک همان « گزک»ولی  دوخویه با مقایسۀ دیگر متنون جغرافیائی، این کانال را

را)با حذف نقطه( بر"گزک" ترجیح داده است ودلیل وی « کرک» اقوت می باشد.راولینسون، کلمۀنوشتۀ ی

ً آخرین جریان آب باقیمانده در مجرای  اینست که این کانال به کرکویه جاری بوده است. این کانال ضمنا

یب راولینسون هلمند بوده وجادۀ زرنج به هرات را بعد از عبور از کرکویه قطع میکرده است. بدین ترت

چنین استنباط میکند که نوشتۀ بالذری در مورد کرک وهلمند، هردو اشاره به یک مجرا دارد. از زالق ردی 

 باقی نمانده ولی باید در طرف چپ جاده بنجار به پیشاوران بوده باشد.
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این جانب مسیر ربیع )سردار لشکر عرب( را روی نقشه سیستان پیاده 

کرده وبه این نتیجه رسیده ام که جالل آباد در همان محل زرنج قرار دارد وبه 

نظرمی رسد که کانال بزرگ سنارود،که لشکر عرب بین دو شهر سیستان 

هلمند ژنرال گولدسمید بوده باشد. این  وقرنین از آن عبور کرد، باید همان

فرض بخوبی با شارات جغرافیدانان قدیم )عربی( مبنی براینکه سنارود 

بزرگترین کانال سیستان بوده، در تطابق است. اشارات حاکی از آن است که 

کشتی ها دراین کانال حرکت میکردند وکانال مذکور از یک فرسخی زرنج 

 عبور میکردند.

وقتی اوضاع زمان ابن رسته را بررسی می کنیم)سال با این حال، 

هجری(به این نتیجه می رسیم که نام هلمند، در آن موقع به همان شاخۀ  190

شرقی رودخانه اطالق میگردید که سنارود نامیده میشد. در واقع توصیف 

جادۀ جوین به زرنج، بادقت زیادی به جزئیات جغرافیای جدید منطقه بوسیلۀ 

سمید توصیف شده پاسخ می دهد.ژنرال گولد
1
 

مسافری که از جوین حرکت میکرده، یک منزل راحت تا کورنگ را 

طی میکرده است. کورنگ پایگاه خوارج سیستان بوده که به نظربنده همان 

پیشاوران است، زیرا درخرابه های پیشاوران  قبر میراقبال قرار گرفته که از 

بزرگان خوارج بوده است
2

سافر جوین،از کورنگ به بعد،به . منزل بعدی م

میل تا هیسانگ از آب گرفتگی هائی میگذشت که در یاچه های  12مسافت 

ً در امتداد  شرقی وغربی را به هم متصل می ساخت. منزل مذکور ضمنا

یا جاده نامیده میشد. البته کورنگ راه دومی « صراط»کانالی بود که آنروز ها

چرخیده وابتدا از رود نیشک، یا هم بوده که اطراف دریاچه شرقی می 

میلی زرنج عبور میکرده است.  6خاشرود وسپس از خود هلمند درحدود 

                                                 
1
رمورد نظریات راولینسن در مورد جغرافیای تطبیقی سیستان دراکثرموارد درست نیست. به ویژه د - 

مسیر رودخانه هلمند صحیح نیست)دکتراحمدی(. البته باید افزود که نظریات راولینسن در مورد موقعیت 

زرنج درجای جالل آباد وهمچنان قلعۀ طاق در محل خرابه های امیرمعن در نیمروز نیز درست نیست. 

 )سیستانی(
2
أس ابن عوف،سردستۀ رافضی ها، می نویسد که، کورنگ مسقط الر« االعالق النفیسه»این رسته در - 

بوده است.یاقوت که این مکان را با کرکویه به اشتباه گرفته، مینویسد که سکنۀ آنجا، تمام بافندگان 

هم نامیده می « کورن»بوده وگاهی توسط سیستانی ها« کورنج»وخوارج بودند. اسم شهر در لسان عرب

 به این نام در سیستان باقی نمانده است. شده است. راولینسن مینویسد که امروزه اثری از محلی
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محل عبور احتماالً جائی بوده که امروز برج علمدار نامیده میشود. هیسانگ 

میلی زرنج واقع بوده، دقیقا ًمعلوم نیست. بنده شک دارم  12یا  10که حدود 

مق توصیف شده توسط کونولی؛ موسوم به که هیسانک همان باتالق کم ع

اشکینک باشد، جایی که خاشرود به آن تخلیه میشود. در عوض به نظر می 

اید که هیسانک همان هیسون
1

، زمان اشغال اعراب باشد که در شمال شرقی 

 کرکویه قرار گرفته بود.

زمان اصطخری، که سایر جغرافیا نگاران کالسیک بعدی از وی نقل 

سال جلوتر از ابن رسته نبوده است. با این وجود  15تا  10یش از کرده اند، ب

توصیف اصطخری از هلمند بیشتر به شعب سمت چپ آن مربوط میگردد تا 

شعب سمت راست. دلیل این امریا این بوده که توصیف اصطخری از روی 

 305تا  290نوشته های قدیمی تر نقل شده ویا اینکه در فاصلۀ سالهای 

نه مجدداً به بستر قدیمی خود برگشته است. اصطخری که هجری،رودخا

توصیف وی با دقت کم وزیاد توسط جیهانی، ابن حوقل،مقدسی، ادریسی 

ودیگران نقل شده، چنین مینویسد که اولین کانال منشعب از هلمند، نهر طعام
2
 

بوده که درجهت شمال  به طرف نیشک یعنی خاشرود فعلی میرفت. چنین 

سیر کانال علمدار کونولی کم وبیش در تطابق است.امتدادی، با م
3
نهرطعام  

منطقۀ قدیمی وسیعی را که در حدود دروازۀ جنوب شرقی زرنج بود مشروب 

                                                 
1
یاقوت حموی که جغرافیای سیستان را از متن بالذری در وصف تهاجم اول اعراب به این خطه  - 

گرفته،میگوید که شهرهای اصلی سجستان:زالق،کرکویه،هیسون، زرنج و روشت بوده اند. اما به 

و بعد از آن هرگز دیگر درتاریخ تکرار نگردیده نظرمیرسد که تا زمان اصطخری نام هیسون از بین رفته 

 است.
2
نهر طعام در دست راست رودخانه هلمند حرکت میکرده ، واین نهرتا دروازۀ طعام زرنج پیش می آمده   - 

وبعد از آبیاری باغها وبستانهای واقع درجنوب شهر، از شهرخارج شده بسمت شمالشرق تا نیشک، 

این رود را قعقاع بن سوید عامل سیستان  قرون وسطی امتداد می یافت.پرجمیعت ترین والت سیستان در 

به زرنج ]از محل دهنۀ جوی قلعۀ فتح [ هجري از هیرمند  104در عصر خالفت یزید بن عبدالملك در سال 

او پیشترین » كه  گویدمي  (123)ص. تاریخ سیستانعبور دادكشید و از در طعام كه در جنوب شهر بود 

)سیستانی(«.حاجت نیامدي نبه كند نبه سیستان رود طعام كند و پیش از آكسي بود كه 
 

 
3
دراینجا راولینسن بار دیگر دچار اشتباه شده و نهرطعام را با کانال علمدارکه در غرب رودخانه هلمند   - 

ی واقع است یکی دانسته است، درحالی که قبل ازاین گفته بود که نهر طعام درجهت شمال بسمت نیشک یعن

 خاشرود واقع درسمت راست هلمند میرفت.سیستانی
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می ساخته وچون دروازۀ مذکور به باین منطقه غله خیز باز میشد، لذا آنرا 

باب طعام
1
 می نامیدند.  

میشد،بعضی در مورد مسیرکانال دوم اصطخری که ناشرود نامیده 

مشکالت وجود دارد، زیرا طبق نوشتۀ اصطخری وتقلید کنندگان وی، 

ناشرود از هلمند در باال دست سنارود منشعب میگردید، درحالی که از 

روایات تهاجم عرب به سیستان چنین برمی اید که دهکدۀ ناشرود وشیرواد که 

دور تر از  در حواشی کانال مذکور بود، در غرب سنارود وظاهراً نه چندان

زرنج یا جالل آباد قرار داشتند. البته باید اضافه نمود اگرچه به هیچ وجه 

مطمئن نیستم که دومین کانال اصطخری، هانا ناشرود مورد تهاجم عرب 

باشد، با این وجود قطعاً درحول وحوش هم بوده اند. دوخویه
2
که اسامی دو  

ود در یک منزلی شمال کانال مورد نظر حتی تا نقطۀ دور دستی چون باشتر

پیشاوران می رفته است. اما به نظرمن، این امر کامالً غیر ممکن است وبنده 

ایستگاه یا منزل بعد از کرکویه، درجاده هرات، را باشترود فرض میکنم که 

همان پیشاوران اولیه بوده است. ایستگاه)منزل( باید به کورنگ نزدیک بوده 

 شرود فاصله داشت.میل از نا 50باشد،یعنی حد اقل 

کانال سوم اصطخری، یعنی همان سنارود یا سینا رود بزرگ، 

همانطور که قبالً هم گفتم، باید کم وبیش برهمان مسیر هلمند ژنرال گولد سمید 

منطبق بوده باشد. آب این کانال، وقتی جریان اصلی به سمت غرب می رفته 

تخت مصرف می شده تماماً و بخوبی در اراضی ومناطق زراعتی اطراف پای

است. یاقوت اگرچه بطور کلی از اصطخری تبعیت کرده ولی کانال سنارود 

                                                 
1
راولینسن، در زیرنویس مقاله میگوید که در زبان عربی، طعام به معنی گندم است وبه نظرمی اید که  - 

نام باب طعام ازاین خاطربه نهر مذکور داده شده بود که در راضی آبخور آن گندم به عمل می آمده است. 

ذاری روستاها)اراضی کشاورزی حومۀ آن( متصل میکرد وازاین نظر، این نام گ دروازۀ طعام ، شهر را به

 عالی محسوب میشود.
2
م( در 1909 -1836) ( مسشرق معروف هلندیMichael Jan de Goejeمیخائیل یان دوخویه) - 

دکترای خود را در لیدن گرفت  1860زبانهای شرقی علی الخصوص عربی، متبحر بود. وی در سال 

ک سال نیز در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرد وبعد از آن کارهای تحقیقاتی عظیم خود را آغاز وسپس ی

به  1863 -1862که درسال تذکره هایی در تاریخ وجغرافیای شرقی بود»یکی از تالیفات مهم وی  نمود.

اردخویه، دایرة المعارف اسالمی نیز بود.مهمترین ک 3تا 1طبع رساند.دخویه رئیس هیأت تحریر مجلدات 

انتشار مجموعۀ متون عربی بود. وی معروفترین متون جغرافیای عربی را تحریر وبا استدراکات وتعلیقات 

 منتشرساخت واز این راه خدمت بزرگی به محققین جهان نمود.
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بعد از آبیاری تمامی مناطق » را با رود هلمند یکی گرفته است ومینویسد: 

 اطراف زرنج( آنچه از آب کانال باقی می ماند وارد رودی بنام کرکر

ه شده بود تا از )نهرکرک اصطخری(میشود، مجرایی که سدی روی آن بست

 «جریان باقی مانده آب به بحیرۀ زره ممانعت به عمل اورد.

حمدهللا مینویسد که که کانال بزرگ منشعب از هلمند که شهر زرنج را 

آب می داد، سنارود بود، ولی اینکه این نام تا زمان وی باقی مانده محل تردید 

باید قبول کنیم میالدی(. واقعیت این است که  1330است)یعنی حدود سال 

کانال و رودخانه درزمان های گذشته نیز، مانند امروز، میتوانستند جای خود 

را با هم عوض کنند واگرچه اغلب نوشته ها، سینارود را انشعاب شرقی 

وهلمند  مجرای غربی می نویسند، ولی امکان داشته که گاهی جای این دو 

اصلی مجرای شرقی  عوض شود. همانگونه در زمان ابن رسته، رودخانۀ

 فعلی را اشغال کرده بود.

چهارمین وپنجمین کانال ها، در فهرست اصطخری، کانال های شعبه و 

میلی هستند واحتماالً انهار بزرگی بوده اند که یکی از آنها امروزه از بین 

بنجار و نصیرآباد میگذرد ودیگری مناطق دشتک وچلنگ را مشروب 

مه پیدا میکند. کانال ششم اصطخری زالق بوده میسازد وحتی تا سه کوهه  ادا

ومن فکر میکنم که از رودخانه ای در شمال برج افغان جدا میشده  و تا 

منتهی الیه محدودۀ شمال غربی اراضی کشاورزی می رفته است، زیرا زالق 

، اولین مرکز مسکونی بوده که اعراب در لشکرکشی خود به سیستان از 

. آخرین وهفتمین کانال اصطخری که با قیماندۀ آب جنوب غربی به آن رسیدند

های هلمند در آن جریان داشته "کرک" بوده وبی تردید منطقۀ کرکویه را 

مشروب می ساخته است. این همان کانالی بوده که لشکر عرب بین زالق و 

زرنج از آن عبور نموده وجادۀ زرنج  به هرات نیز از روی آن با یک پل 

 و باشر) بشر( یعنی پیشاوران جدید می گذشت. مرتفع بین کرکویه

 )اصطخری(.

 

 شهرهای قدیم سیستان:

حال به شهرهای قدیمی سیستان وموقعیت آنها وشهرهای جایگزین 

فعلی بجای آنها خواهیم پرداخت. بطلیموس از دو پایتخت به نامهای 
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"پروفتازیا" درشمال و "اریاسپی" در جنوب نام می برد که عالوه برچند 

هر کوچکتر غیر مهم آن دوره می باشندش
1

. پروفتازیا)نام یونانی(، قطعاً 

بوسیلۀ ایزیدور « فرداتا»یا « فرا»همین فراه است که نام محلی آن 

خاراکسی، ضبط گردیده است. پلینی میگوید که این شهر به طایفۀ 

دارندۀ اسپ های زرد( تعلق داشته است. ریشۀ  این کلمه شاید «)زریاسپی»

باقی نده است« اسپ زر»یا احتماالً « سبزار»هم درشهرمجاور یعنی  هنوز
2
 .

( را، که بطلیموس به کوه های شمالی داده، میتوان Bagoas« )بگواس»نام 

 »نی= بغنی در هلمندعلیا( و گب (« Bag-ni»نام نواحی بکوا، تصور کرد یا

Bay-ram - آورد. بین فراه و رشته کوه های بزرگ شمال آن بدست « بکرام

اگریاسپی، پایتخت جنوبی، به نظر بنده همان رام شهرستان ودر محلی بوده 

که در نقشه میجرلوویت، به رامرود موسوم است. این محل توسط اصطخری 

گفته میشود که پایتخت قدیمی ایاالت، در » به شرح زیر توصیف شده است:

ستان به زمان اولین سلسلۀ پرشیا، در سمت چپ جاده ای بوده که از سج

کرمان می رفت. وقتی که مسافری به دارک
3

، واقع در مقابل راسک، می 

رود، که در سه منزلی  زرنج قرار دارد، خرابه های بسیاری از بناهای آن 

که تا به امروز باقی مانده، رویت میکند. نام پایتخت قدیم، رام شهرستان بوده 

بند هیرمند، آب از این  وکانال سجستان بدان جاری بود. اما به دلیل شکستن

کانال بتدریج بریده شد و آبادانی شهر به افول گرائید. لذا سکنه شهر نیز از 

 «آنجا رفته، زرنج را بنا نهادند. 

                                                 
1
بطلیموس، جغرافیا ، اضافه میشود که شهرهای اخیر الذکر، ظاهراً نام آریائی داشته و تورانی نبوده  - 

« Pharazana-فرازنا»، «Arsada-آرسیدا»از کلمۀ رود،مثل رودبار(، «)Ruda -رودا»از جمله  اند.

یا شهر جدید که احتماالً همان ناشرود بعدی باشد( «)Nostanaنوستانا»، « Xarxiareزرکیسره»،

ً با واژه های پرشیائی قابل تفسیرهستند. البته اسامی مشابه این نا«Urana-اورونا»و مها، ، که تماما

 اکنون در سیستان ابداً وجود ندارند. 
2
(، ایزیدور خارکسی وباالخره استفان)تحت عنوان 2دراین مورد میتوان به سالربوس)جلد  - 

( مراجعه نمود. جالب اینجاست که علی الرغم قدمت وباستانی بودن فراه، هیچ روایت Fradaفرادا

ان متصل نماید، وجود ندارد. فریه میگوید که در خرابه وداستانی که فراه را به بعد ازتاریخ اساطیری سیست

اینچ دیده است که روی آنها نقش ونگارهایی شبیه به  4فوت وضخامت  3های قلعۀ فراه آجرهایی به ابعاد

 خط میخی وجود داشت.
3
محل دارک وراسک، امروز معلوم نیست. در فهرست راه ها وفواصل منازل، دارک را در جادۀ کرمان  - 

 منزل از زرنج نوشته اند)اصطخری وادریسی( 4منزل از زرنج وراسک را  2فاصلۀ به 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

358 

ً در طول چه دوره ای این فاجعه )شکستن بند( رخ داده،  اینکه دقیقا

ً قبل از اسالم بوده است، زیرا وقتی قشون عرب به  معلوم نیست، اما قطعا

هجری، به پایتخت سیستان، زرنج رسید، آنرا شهری بسیار بزرگ و  30سال 

توسعه یافته و پرجمعیت یافت. شهرمذکور متشکل از یک بخش خارجی 

دروازه بود. سکنۀ زرنج همواره در طول تاریخ بخاطر شجاعت  13دارای 

وتحمل شان تحسین شده اند. در واقع هجوم اولیۀ اعراب، درجنگ های 

ان و تیمورلنگ، هیچ شهری در آسیا مرکزی به اندازۀ زرنج، چنگیز خ

مهاجمین عرب را عذاب نداده است. به این دلیل جالب است که موقعیت زرنج 

را مشخص نمود. عالیم واشارات موجود در مورد زرنج  بی اندازه زیاد 

 است ولی متاسفانه اغلب در تناقض بایک دیگر وگمراه کننده می باشند. 

 
 (1839-1830آباد مرکز حکومت ملک جاللدین کیانی)بین سالهیجالل 

 

ابن رسته واصطخری، فاصلۀ بین جوین و زرنج را دو مسیر و راه 

میل ذکر کرده اند. این فاصله،  25مختلف برابر سه منزل راحت با حدود 

خرابه های جالل اباد را به عنوان موقعیت پایتخت باستانی منطقه نشان 
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میدهد
1

فرسخ از فهرج کرمان نیز  80منزل از بست و 9که فاصلۀ  . درحالی

هردو متناظر با این موقعیت هستند. و ژنرال گولدسمید فاصلۀ فهرج تا سه 

 ً میلی شمال  30میل ذکر میکند. جالل آباد در  230تا  225کوهه را تقریبا

 3فرسخ اصطخری از قرار هر فرسخ = 80سه کوهه قرار دارد و مسافت 

میل خواهد بود. در نتیجه ارقام مذکور توسط این  260برابر ونیم میل، 

نویسنده، کامالً با هم تطابق دارند. ضمناً به نظراین جانب نامگذاری دروازۀ 

ها هم موید آنست که پایتخت جالل آباد با نقطه ای شمالی، مشابه آن بوده و 

ا چلنگ این نظریه که محل زرنج را در جنوب ایالت و در جائی مثل دشتک ی

عنوان میکند، صحیح نیست، زیرا در وازۀ شمالی، باب کرکویه نامیده میشد 

که اسم شهری واقع در سه فرسخی شمال جالل آباد است. دروازۀ شرقی باب 

نیشک)از رودنیشک یا خاشرود گرفته شده(، و دروازۀ جنوب شرقی، باب 

توصیف آن رفت که  طعام نامیده میشد که از نام کانال طعام گرفته شده و قبالً 

باال دست بند کهک از رودخانه هلمند منشعب ودرجهت شمال بطرف 

 خاشرود جاری بود. 

نوشتۀ اصطخری ، متن اصلی برای نام دروازه های زرنج محسوب 

میشود، زیرا دیگر جغرافیه نگاران چون ابن حوقل، ادریسی ودیگران از وی 

 اقتباس کرده اند.

دیگر داخلی که بسمت جنوب باز می  طبق متن اصطخری، دو دروازۀ

شدند، دروازه های فارس وکرمان یا به ترتیب باب کهنه و باب نو بودند. 

سیزده دروازۀ شهر بیرونی)ربض( با شروع از دروازۀ جنوبی ودر جهت 

 شرق به شمال عبارت بودند از:

-6شعیب،  -5شراک، -4سیزک)شیرک؟(، -3گرگان،  – 2مینا،-1 

-12غنجره،-11استریس، -10کرکویه، -9نیشک،-8،کار[]آالکام-7نوخیزک،

 رودگران.-13نوستان وباالخره 

 امالء بسیاری ازاین اسامی محل تردید است،اما فهرست کل آنها جالب 

 می باشد،زیرا موقعیت اماکن، شهرها وروستاهای پیرامون پایتخت را معرفی 

                                                 
1
یکی از اشتباهات راولینسن، آنست که وی  زرنج تاریخی را که هنگام حملۀ اعراب به سیستان، شهری  - 

بنا نهاده شده( قرار میدهد،  19مستحکم وکرسی سیستان بوده،درمحل جالل آباد)شهری که دراوایل قرن 

 ر حالی که منابع تاریخی وجغرافیائی اسالمی، موقعیت زرنج را در محل نادعلی فعلی قرار میدهد.د
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 میکند. مهمترین ابنیۀ واقع درشهر عبارت بودند از: 

مسجد بزرگ در کنار دروازۀ جنوبی یا باب فارس شهر داخلی  -اول

)شارستان(
1
. 

 سرای امارت در شهر خارجی بین دروازۀ های طعام وفارس. -دوم

 عمارت زندان در شهر داخلی نزدیک مسجد. -سوم

 سرای دیگر امارت در پشت مسجد نزدیک عمارت زندان. -چهارم

ن دروازۀ های طعام قصرهای عمرو ویعقوب پسران لیث بی -پنجم

 وفارس.

داخل شهر بین باب های کرکویه ونیشک)گوشۀ شمالشرقی شهر(  -ششم

قصرمعروف ارگ ]واقع بود[ که در آن خزانۀ عمرو لیث نگهداری میشده 

است.
2
 

راه های زرنج که توسط بالذری، ابن رسته واصطخری توصیف شده، 

همه با موقعیت زرنج در جالل آباد
3

مانند آن در تطابق ، یا نقطۀ شمالی 

هستند. تنها تناقض، تا آنجا که بنده اطالع دارم، در توصیف بالذری از 

عباد درحرکت » حرکت لشکر عرب در سیستان می باشد، آنجا که می نویسد:

خود از زرنج به جوی کهنه )بستر کانال گرشاب( از سینا رود )سنارود( 

در حرکت از جالل  درحالی که لشکر عرب« گذشت وسپس به رودبار رفت.

آباد به جوی کهنه، باید هم از سینا رود وهم از خود هلمند عبور مینمود.
4
 

                                                 
1
« کهندژ»، «ارگ»،«شارستان»، « ربض»در نوشته های قدیمی جغرافیای تاریخی اغلب به واژه های  - 

مقالۀ  ترجمه 59وغیره برخورد میشود.دکترحسن احمدی در مورد هریک از این واژه ها در پاورقی 

 راولینسون توضیحاتی  داده است.
2
راولینسون مینویسد که توصیف بعدی اصطخری مربوط به شرح بازارها، بیمارستانها، مغازه ها،  - 

 کانال های داخلی، منابع آب وغیره بوده واز نظرمبحث مورد بحث قابل ترجمه راندارد.
3
درعهد تیمورشاه درانی توسط  18در اواخرقرن روالینسن به اشتباه محل زرنج را جالل آباد میداند که -

ملک بهرام کیانی به مناسبت تولد پسرش جالل الدین ساخته شده است . تمام جغرافیه نگاران کالسیک 

اسالمی و محققان و باستان شناسان قرن بیستم، موقعیت زرنج را در محل خرابه های دور ودراز نادعلی 

ده اند. از نظریات راولینسن معلوم میشود که وی خرابه های در دست راست رودخانۀ هلمند سراغ دا

 نادعلی ) زرنج( را ندیده ورنه این همه از جالل آباد یاد نمیکرد. سیستانی
4
راولینسن در انتهای مقالۀ خود، فراز هایی از نوشتۀ بالذری را درمورد حرکات قشون عرب در  - 

 رد، از نقل آن دراینجا صرف نظرگردید.سیستان ذکر کرده که چون به بحث تاریخ تعلق دا
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عالوه برتناقض فوق، اشکال بزرگتر دیگر در فرض جالل آباد به 

عنوان محل زرنج باستانی، از نامی برمی خیزد که کریستی به خرابه های 

کرده، فاصلۀ آنها را تا  جالل اباد داده است. این سیاح که از خرابه ها دیدن

میل ذکر میکند  4برج علمدار)که باید درکنار سنارود قدیمی بوده باشد( برابر 

و در واقع خود این فاصله را پیموده است. وی خرابه های جالل آباد را بسیار 

مبسوط توصیف میکند ومیگوید که این خرابه های به بزرگی شهر جدید 

ع وسعت دارند.میل مرب 10اصفحان بوده وحدود 
1
وی مینویسد که آنجا محل  

موسوم « دوشاک»شهرباستانی زرنج بوده ولی اضافه میکند که آن محل بنام 

است. تا آنجا که ما میدانیم این اسم هرگز به زرنج داده نشده است، ولی به 

یک دو شهر مجاور زرنج اطالق گردیده است. دوشاک)دوشاخ( در فارسی 

است. این امر « قرنین»شاخ بوده وترجمۀ لغت عربی بطور ساده به معنای دو

ابهام وسردرگمی عجیبی بین جغرافیا دانان ایجاد کرده است.
2
 

شهر قرنین، آباد ترین شهر سیستان بعد از زرنج بوده است. شهر 

قرنین مسکن رستم وپایتخت حکومت وی بود و بعضی خرابه های جالب 

پ رستم می دانند. این امر درماجرای واقع در کنار آن را باقی ماندۀ آخور اس

لشکرکشی اعراب و بعداً توسط تمام جغرافیادانان دیگر ذکر شده است. شهر 

                                                 
1
این توصیف کریستی باید مربوط به خرابه های زاهدان واقع در امتداد برج علمدار بوده باشد، نه خود - 

 جالل آباد . سیستانی
2
قرنین رابحدی جالب یافته که تقریباً تمام اشارات موجود در بارۀ این شهر در آثار  راولینسون، موقعیت - 

ا نگاران قدیمی را ترجمه کرده ودرپاورقی مقالۀ خود آورده است:یاقوت حموی در باب قرنین جغرافی

گزارش میدهید  احمد بن سهل بلخی«. روستائی است درناحیۀ نیشک در والیت سیستان»مینویسد:

قرنین شهری کوچک با روستاها ونواحی وابسته بخود است ویک منزل از سجستان فاصله دارد ودر »که

چپ راهی واقع شده  که به بست می رود. و از سوروار دو فرسخ فاصله دارد وصفاریان از قرنین سمت 

اصطخری وابن حوقل کلمات وجمالت مشابه یاقوت والبلخی را بکار برده اند. «. برخاستند وغیره

آخور  این محل)قرنین( قبالً زادگاه رستم ومرکز حکومت وی بود وخرابه های» ادریسی،اضافه میکند که 

ربیع از زرنج خارج شد واز سنارود » به همین ترتیب بالذری می نویسد که:«. اسپ رستم هنوز آنجاست

یاقوت جمله اخیرالذکر را در «. گذشت و به قرنین آمد. جائی که خرابه های آخور اسپ رستم هنوز آنجاست

ذکر نام قرنین، بیان کرده باب سجستان تکرار کرده وهمان خالصۀ جغرافیایی بالذری را، البته بدون 

است.در رابطه به موقعیت قرنین،اصطخری میگوید که خاش یک منزل از قرنین فاصله دارد وقرنین در 

سمت چپ جادۀ زرنج به بست بوده ویک فرسخ تا جاده میباشد. فراه تا قرنین، دو منزل است ودر میانۀ 

لبته به این فواصل وارقام جندان نمیتوان استناد واقع است که سه منزل از زرنج فاصله دارد. ا« جیزه»راه 

 کرد.
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قرنین بعدها بویژه معروف گردید، زیرا محل تولد وسکونت چهار پسر لیث 

میالدی تحت  900تا800بود،که خانوادۀ آنان به مدت نیم قرن بین سالهای 

نای رویگریا مسگرمی باشد.( بخش های اعظم عنوان صفاریان)صفار به مع

ایران ]وافغانستان[ را تحت سلطه گرفتند. بدلیل اهمیت این سلسله هم شده، 

الزم است محل دقیق قرنین تعیین گردد. به نظر می اید که نام قرنین امروزه 

بکلی از بین رفته است ولذا بنده فقط میتوانم موقعیت تقریبی آن را بیان کنم. 

باید نزدیک خاشرود واحتماالً درشمال این رودخانه واقع باشد، یعنی  قرنین

یک ستون قدیمی را مشاهده کرده « کده»در حدود جائی که کونولی در بخش 

بود. در آن حوالی چندین محل وجود دارد که شناخته شده هستند. اولی 

میل فاصله دارد. دومی  20شهرخاش است که از قرنین یک منزل یا حدود 

است که گویا باقی ماندۀ آخور اسپ رستم می باشد ودر نقشۀ کونولی « آخور»

مشخص شده است. 65با شمارۀ 
1
سومی قلعۀ نیشک است که سابقاً رودخانه  

خاشرود وکل آن بخش به همین نام نامیده میشده است. چهارم حروری است 

ر که در جادۀ زرنج به بست، منزل بعد از سوروار است. پنجمی محل عبو

رودخانه بین سوروار حروری درمسیر متذکرۀ اصطخری است. به عنوان 

یک نشانۀ اضافی، باید بگویم که قرنین درسمت چپ جادۀ زرنج به بست در 

پین » میلی سوروار واقع بوده است. محل اخیر شاید در حدود 7یا  6فاصلۀ 

 نزدیک موضع جدید چخانسور بوده که تشابه اسمی هم بین این دو« کسری

وجود دارد. من اطمینان دارم که در آن دوران مسیر خاشرود به میزان قابل 

مالحظه ای جنوب تر از مجرای فعلی بوده است
2
 . 

قرنین، همانطورکه قبالً گفته ام، به معنی "دوشاخ" می باشد ودلیل این 

نامگذاری قابل توجه، تا حدودی توسط قزوینی بیان شده است. اگرچه نامبرده 

د را متوجه محل دیگری یعنی کرکویه کرده که نه در شرق بلکه توصیف خو

                                                 
1
 داده شده است. 2نقشۀ کونولی در مبحث شماره  - 
2
راولینسون عالوه میکند که بطور قطع رودخانه در دوره هایی از تاریخ مسیر خود را عوض کرده  - 

زیرا درغیر این صورت است، زیرا درگذشته در مجرایی واقع در جنوب بستر فعلی حرکت می نموده است. 

را از شمال به جنوب در منزل سوم بین سوروار ته که راه زرنج به بست، رودخانه امکان نداش

به  61وحروری)امروزهلیلی خوانده میشود( قطع کرده باشد، جائی که کونولی درنقشه خود آنرا با شمارۀ 

درمسیر مستقیم توصیف شده نام گذرخاش)محل عبور خاشرود(مشخص کرده است. باید توجه نمود که 

باالخره اینکه نام  ، هم خاشرود وهم هلمند تقریباً همان بستر های فعلی را دارا بوده اند.هتوسط ابن رست

 .ذکر کرده اند« سیروزان»را من از یاقوت حموی گرفته ام، اصطخری ومقلدین وی این نام را « سور وار»
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کرکویه :»درشمال  زرنج قرار گرفته است. قزوینی دراین مورد مینویسد: 

شهرباستانی سجستان است، جایی که دوگنبد رفیع به فاصلۀ حدود یک میل از 

یکدیگر قرار داشته وروی هرکدام یک شاخ شبیه شاخ گاونر نصب شده 

ه میشود که آنها تعلق به عهد رستم دارند وبه عنوان عجایب از آن است. گفت

زمان تا به حال باقی مانده اند. درزیر هردوگنبد، آتشکدۀ مجوسان قرار داشته 

و به نظرمی اید که پادشاه آنها را نزدیک محل مسکونی خود ساخته تا به 

نگهبانان  راحتی عبادت کند. آتش این آتشکده ها هرگز خاموش نمیشد، زیرا

ومغان به نوبت درکنار آن نگهبانی می دادند وآتش مقدس را زنده نگاه می 

ذرع 20داشتند. مؤبدان در نوبت خود شان از فاصلۀ ای مناسب، حدود 
1
در  

قربانگاه دوال می شدند وصورت شان  را تا بینی با پارچه می پیچیدند و با 

ا می بریدند ودر آتش می انبرهای بلند نقره ای تکه های چوب گز و تاغز ر

ریختند تا پی در پی  و یکنواخت بسوزند. این آتشکده ها از مهمترین آتشکده 

 «های مجوسان به شمار میرفت.

بنده نمیتوانم ازاین نظریه چشم پوشی کنم که قزوینی دراینجا توصیف 

دو محل مختلف را با هم مخلوط کرده است. قصر رستم با دوگنبد شاخ دار در 

)قزوین، نه،قرنین درست است.سیستانی( بوده ولی آتشکده های اصلی قزوین

مجوسیان سیستان در کرکویه)کرکوشهر( قرار داشته است. یا قوت در 

خود به این مسئله توجه کرده که شایان تقدیر است « فرهنگ جغرافیائی»

ومسعودی
2
سومین آتشکدۀ پرشیا از نظرقدامت در کرکویۀ »نیز نوشته که  

رار داشت، که شاید نام داده شده توسط بیرونی، شهری واقع در سیستان ق

( درکتاب خود، نقشۀ Alois Sprengerشمال زرنج بوده است. اسپرنگر)

آورده است. اما من فکر میکنم که « کانون»، این نام را به صورت 12شماره 

بوده که عنوان داده شده توسط اصطخری « کورین»به احتمال زیاد نام اصلی

دین وی به ایالت واقع در منتهی الیه شمالی دریای زره  بوده است. شاید ومقل
                                                 

1
 سانتی متر 55تا  45، تقریباً رع معادل  طول آرنج، نوک انگشت وسطهر ذ - 

2
کرکویه شهری در ایالت »نوشته است.یاقوت مینویسد:« کرکرکن»مسعودی نام کرکویه را به صورت - 

مسعودی بنیاد این « سجستان است ویک آتشکده دارد که بین مجوسان از همه مهمتر تلقی میشده است.

در تمام روایات قدیمی به تبعیت آتشکده را به بهمن پسر اسفندیار نسبت می دهد که نام وی 

دیده میشود. اما درجای دیگری غیر از نوشتۀ مسعودی، احداث آتشکده به بهمن، نسبت « سیرالملوک»از

 داده نشده است.
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به شهری اطالق می شد که حالیه « کورون»با « کورینگ»همین نام بصورت

درمیان خرابه های پیشاوران واقع است. تمام جغرافی دانان نوشته اند که 

واقع در « کورین»میل از  100فرسخ یعنی حدود  30دریاچه همیشه 

مال)روی جاده کوهستان( تاپل کرمان واقع در جنوب)روی جادۀ فارس( ش

فاصله داشته است. اصطخری می نویسد که این پل در واقع اصالً پلی بوده 

که توسط عمرو لیث ساخته شده ودر چهار منزلی جنوب غربی زرنج قرار 

 داشت.

اصطخری در توصیف جادۀ زرنج به هرات، نام کرکویه را به عنوان 

کیلومتر( بعد از سیستان ذکر میکند 16میل=  10فرسخ)حدود  3ین منزل، اول

وبه این ترتیب باید محل آنرا بین تعداد کثیری ویرانه بدون نام ونشان که 

در نقشۀ  47، 46، 45دراین فاصله قرار دارند، جستجو کرد )شماره های 

لذا یاقوت کونولی(. از کرکویه به عنوان مرکز تجمع خوارج نام برده اند و 

میل در شمال تر از کرکویه  12تا  10آن را با کورنگ یا کورون که حدود 

قرار داشته، یکی گرفته است. البته هردوی این شهرها، جزوی از خرابه های 

بسیار گسترده ای بوده که به پیشاوران موسوم هستند. نوشتۀ یاقوت در مورد 

سه فرسخی پایتخت شهری کوچک در حدود » کورنگ بصورت زیر میباشد:

سجستان، سکنۀ آن همه بافندگان خوارج هستند. جائی حاصلخیز وآباد که 

طبق نوشتۀ ابن رسته مسافری که از کورون به « برخی آنرا کورون نامند.

فرسخ از آب بگذرد تا به هیسانگ برسد، و  4زرنج  می رود باید حدود 

ده است وازاین نظر بنابرین کورنگ در منتهی الیه شمالی دریاچه واقع بو

موقعیت کورین را تداعی میکند. دوخویه بخاطر نامگذاری مقدسی پیشنهاد 

میکند که آنرا گوین) معادل عربی جوین(بخوانند. ولی اینجانب هرگز چنین 

تحریف نامی از جوین سیستان درجای دیگری ندیده ام ودر واقع جوین یک 

)نهر( است« جو»کلمۀ کامالً فارسی مشتق از
1
. 

                                                 
1
( است وآن، نام والیت وناحیۀ قدیم در Guyanواژۀ جوین نام سه محل بوده است. یکی معرب گویان) - 

بین جاجرم وسبزوار قرار داشته است. یاقوت مینویسد که جوین مشتمل سرزمین  نیشاپورخراسان بوده که 

قریه در نیمۀ شمالی آن بوده ونیمه جنوبی غیر مسکون بوده است. دهستان کنونی جوین  جزء  189

جویم")حالیه: گویم( وجود داشته که آنرا جوین »بخش جغتای است. در حومۀ شیراز نیز دهکده ای بنام  

کیلومتری  5تا  3اند. باالخره جوین یا گوین، قریه ای در فراه)درافغانستان(، واقع در  یا گوین ضبط کرده
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کریستی، باید گفت که بدون شک این کلمه به « دوشاخ»در مورد کلمۀ 

همان محل رستم با دو گنبد شاخدار اطالق می گردیده است. احتماالً نام 

مذکور بعد از ویرانی قرنین به زرنج داده شده است. به هرحال، اکنون در 

یخی سیستان چنین نامی ابداً وجود ندارد ودر هیچ  یک از نوشته های تار

وجغرافیائی هم اثری از آن دیده نمیشود. تحت این شرایط بنده مجبورم اطالق 

نام دوشاخ  به خرابه های جالل اباد، توسط کریستی را، مورد سوال قرار 

 بدهم.

در مورد سایر شهرهای سیستان، چیز زیادی نمیتوان گفت. موقعیت 

رهای والیت حصار طاق را، که بعد از قرنین وکرکویه از اصلی ترین شه

«امیران»بوده، باید در
1
قرار بدهم، جائی که هنوز یک منارۀ بسیار قدیمی  

 مانده است.

میگویند طاق در پشت سرمسافری قرار داشته که از زرنج به خراسان 

ً در یک خط قرار  می رفت و از زرنج یک منزل فاصله وبا قرنین تقریبا

حوقل،یاقوت،  داشت. توصیف استاندارد طاق  توسط اصطخری، ابن

شهری کوچک در سجستان، در پشت » ودیگران بصورت زیرمی باشد:

سرمسافری که از زرنج به خراسان می رود، یکی از بخش های آن انگور 

در یکی از نوشته آمده  که این شهر یک «. مورد نیاز والیت را فراهم میکند

رنج به کش منزل از زرنج فاصله دارد ودر دیگری گفته شده که کنار جادۀ ز

 می باشد.)کش درجنوب شرقی رودباردر محل صفار قرار داشت.سیستانی(.

پنج فرسخ از زرنج فاصله دارد. اگرچه گفته میشود که تیمور در سر راه خود 

از زرنج به بست آن را ویران نمود، ولی بنده موقعیت طاق را، آنگونه که در 

نقشه بیرونی نشان داد شد قبول دارم
2
. 

                                                                                                                   
شمال شرق قلعۀ الش است. جوین اخیرالذکر در سر راه جادۀ هرات به زرنج قرار داشته واز قالع مستحکم 

 خوارج بوده و اهمیت زیادی داشته است، ولی امروزه محل چندان مهمی نیست.)یاقوت ، ترجمۀ

 محمدپروین گنابادی،ذیل جوین،دایرة المعارف غالمحسن مصاحب،ذیل جوین.دکتراحمدی.(
1
امیران )دشت امیران یا زیارت امیران،دراصل منسوبست به امیر معن،والی عربی سیستان در سال  - 

 هجری (در جنوب غرب زرنج . 153
2
متری جنوب شرق قلعۀ فتح  کیلو 20اق در محل ویرانه های سارتار)= حصارطاق( درنیمروز درط- 

واقع است .وبنابرین راولینسن به اشتباه موقعیت طاق را در دشت امیران) یا امیر معن حاکم سیستان در 

 هجری قمری( نشان داده است.سیستانی 153
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یسون یا هیسانگ از زمان ابن رسته به بعد، نوشته ای در مورد ه

وجود ندارد، اما باید در شمال زرنج یا جالل آباد و در حاشیۀ اراضی غرقاب 

شونده موسوم به اشکینک واقع بوده باشد، جائی که امروزه هم  ویرانه های 

 مبسوط دیده میشود.

ی خرابه است اشکال عمده در جغرافیای سیستان، یافتن نام تعداد کثیر

که در تمام سیستان پراکنده هستند واز ظاهر آن میتوان قضاوت کرد که 

 روزگاری تعلق به شهرهای آباد وپرنعمت داشته اند. 

قلعۀ فتح وپولگی واقع بین رودبار وابتدای دلتای سیستان، قطعاً در یک 

دورۀ خاص از سیستان دارای اهمیت فوق العاده بوده اند. خرابه های 

مان نادعلی وزاهدان احتماالً تعلق به دوران صفاریان دارند. این جانب ساخت

به هیچ وجه نتوانسته ام اثری از توصیف واقعی جغرافیائی سیستان بعد از 

قرن چهارم هجری پیدا کنم. جغرافیا نویسان بعد از قرون مذکور بطور ساده 

ی به عقیدۀ من ، فقط نوشته های جغرافیا نوسان قدیمی را تکرار کرده اند وحت

تاریخ این منطقه بعد از قرن چهارم نیز نامعلوم  است. در نتیجه ذیالً این 

جانب فقط چند نکته در مرد نژادشناسی منطقه ذکر کرده و به مقاله خاتمه 

خواهم داد.
1
 

 

 نژاد شناسی:

فکرمیکنم که نژادشناسی در سیستان هم به اندازۀ جغرافیای طبیعی 

( سه نژاد متمایز در سیستان زندگی 1873ال حاضر)جالب توجه باشد.درح

میکنند که عبارتند از ایرانی)آریائی(، افغانی و بلوچی. سیستانی های واقعی، 

پرشیائی، آنهم از خالص ترین نژاد آریائی هستند و در واقع شاید واقعی ترین 

نمونه های نژادخالص آریا را بتوان بین سیستانی ها وجمشیدی های هرات 

ا کرد. زبان، ظاهر فزیکی وسایر مشخصه های کلی پرشیائی های پید

هخامنشی دراین گوشه و منطقۀ مرزی امپراتوری بهتر از سایر جاها حفظ 

شده و باقی مانده است. این امر به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که این منطقه 

 مرزی یک نام تورانی دارد و در واقع مدتی در دست تورانیان بوده است.

                                                 
1
 320-302، صفحات1378حسن احمدی، جغرافیای تاریخ سیستان،یا سفر با سفرنامه ها،  - 
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شکی نیست که افتخار سیستانیان به رستم، که بعدها از حد یک پهلوان محلی 

به یک اسطوره ملی ارتقای مقام یافت، بیشتر ابزاری بوده تا آنها بتوانند 

خلوص خون خود را ثابت کنند. رهبری وحکومت سیستان، حتی تا همین 

اواخر در دست ملوک کیانی بوده که خود را از اعقاب کیانیان
1

ا ی 

هخامنشیان
2
می دانند ، همانطورکه میر های بلوچستان خود را منتسب به  

اسکندر کبیر میشمارند. تقریباً درتمام والیت سیستان،هر رودخانه یا عارضۀ 

قابل توجه فزیکی به نحوی به روایات اساطیری روزهای قهرمانی گذشته 

،جوی مربوط میگردد. از جملۀ این موارد میتوان به قالع سام و زال

گرشاسپ، دک تیر)محلی که رستم اسفندیار را با تیر زد(،چخانسور)مربوط 

به ازدواج دختر رستم(، آخوراسپ رستم در قرنین،بند رستم در رودبار، 

 قصر و آتشکدۀ رستم در کرکویه وغیره اشاره نمود.

دکتر بیلو که همراه میسیون ژنرال پالک در سیستان بود، شنیده که 

رودبار وچهار برجک به  روایات مربوط به کیخسرو وکیقباد ویرانه های بین 

ارتباط دارند
3

. چون امروزه کیانی ها هرنوع اتحاد و اتفاق خود را با افغانها 

و بلوچها انکار میکنند، میتوان حدس زد که احتماالً در دورۀ اشغال والیت 

حفظ توسط سکاها، اشرافیت محلی در مقابل آنها ایستادگی کرده وسعی در 

                                                 
1
میالدی تالیف کرده معتقد  16که اثر خود را در اواخر قرن « هفت اقلیم»مولف  راولینسن مینویسد که - 

است که حاکم سیستان در آن زمان ملک جالل الدین بوده  که نامبرده خود را از اخالف کیخسرو میشمرده 

 است.
2
 یک سان بودن نام ویشتاسپ)گشتاسپ(پادشاه حامی زرتشت، وویشتاسپ، پدر داریوش اول هخامنسی - 

باعث شده که برخی دانسمندان، کیانیان وهخامنشیان را یکی پندارند والبته ادلۀ زیادی هم دراین باب 

عنوان شده است.از اشارۀ راولینسون، این توهم پیش می آید که شاید نامبرده هم چنین اعتقادی داشته 

(،در کتاب A.chrisensen است... نظریۀ فوق الذکرتوسط خاورشناس فقید دانمارکی ،کریستن سن)

( مورد بحث ونقد قرارگرفته وبا دالیل متعدد مردود 1336ترجمۀ دکتر ذبیح هللا صفا،طبع «)کیانیان»

شناخته شده است.کریستن سن کیانیان را سلسله ای مجزا از هخامنشیان میداند.دانشمند معروف فرانسه، 

آئین های ایرانی با »،درکتاب خودزبان زندۀ دنیا آشنائی داشت 80( کسی که بهE.Benvenistبنونیست)

ثابت کرده که مذهب هخامنشیان،آئین زرتشتی نبوده، بلکه دین قدیم « توجه به متون شاهکارهای یونانی

آریائی بوده است. با این استدالت،نظریۀ هرتل را عموماً منتنفی میشمارند وکیانیان را سلسله ای می دانند 

آریائیان مهاجر در شرق ایران پدید آمده ومدتها بعد از اوج قدرت  قبل از هخامنشیان که بعد از استقرار

کیانیان)کیخسرو(، زرتشت ظهور کرده است. سلسلۀ کیانی مدتها بعد از کی گشتاسپ کیانی)هم عصر 

 زرتشت( هم دوام داشته و باالخره با ظهور هخامنشی از بین رفته است.
3
 207، ص«ازدجله تا سند»دکتروالتر بیلو، - 
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افتخارات محلی خود داشته است. شاید بهمین دلیل است که امروزه چنان 

 گنجینۀ قابل توجهی از روایات اساطیری حفظ شده است.

افغانها ، به نوبۀ خود از شعب نژاد آریا می باشند، اما شاخه ای که 

بسیار تغییر ماهیت داده ومقدار زیادی اختالط خونی پیدا نموده است. شواهد 

سال  800ی و روایات قدیمی خود افغانها، حاکی از آن است که حدود تاریخ

پیش،آنها یکی از چند طایفه ای بودند که درکوهستانهای غرب اندوس)سند( 

زندگی میکردند و بتدریج توانستند نام وزبان خود را در تمام منطقۀ بین 

های  سیستان وکشمیرتوسعه دهند. شکی نیست که در اثر این توسعه،آنها ملت

قدیمی تر ومستقل تر منطقه را در خود هضم نمودند. البته افغانها هرگز جای 

پائی در سیستان بدست نیاوردند، اگرچه بعضی کلنی های منفرد افغان را 

میتوان اینجا وآنجای منطقه مشاهده نمود و نیز در سالهای اخیر از نظر 

 سیاسی، اهمیت زیادی دراین والیت کسب کرده اند.

یأت حکمیت سالهای اخیر، ترسیم خطی بین منطقۀ نفوذ ایران هدف ه

وافغانستان در سیستان بوده است. اما به نظر من نمیتوان هیچ نوع خط 

سرحدی پیدا نمود که هم با اوضاع جغرافیائی، هم با مردم شناسی وهم با 

مالحظات حقوق سیاسی وفق دهد. در واقع علیرغم مهارت سیاسی و 

یک گلدسمید، به نظرمی اید که خط مرزی تعیین شده در دپلوماسی سرفردر

 حال حاضر، همواره  مورد احترام باقی نخواهد ماند.

دو نژاد دیگر،یعنی بلوچها وهزاره ها هم در سیستان وجود دارند که 

مالحظات آنها از نظرمردم شناسی یک معمای کامل است. تا آنجا که به 

ا، بیشتر به نژاد عرب شبیه هستند مشخصه های فزیکی مربوط میشود، بلوچه

تا ایرانی، ترک یا هندی، ولی همۀ روایات محلی مبنی براینکه آنها از شبه 

جزیرۀ عربستان واز طریق دهانۀ خلیج به مکران آمده اند، متفق القول نیستند. 

از طرف دیگر امکان ندارد که یک کلنی کوچک از مهاجران بتواند، 

پرشیا پراکنده شده و توسعه یابد. وباالخره  بدینصورت درتمام جنوب شرق

هیچ اثری از کلمات عربی در لهجه های  بلوچی یافت نمیشود. نا گفته نماند 

که اعراب نام دو طایفه مهاجر را ذکر میکنند که در زمان پیغمبر اسالم)ص( 

به ایران هجرت نموده اند. این دو طایفه کوفس وبلوس می باشند که ظاهراً دو 

مستقل بوده اند. بعدها در مهاجرت، هردو طایفه در یک ملت بنام  طایفۀ
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کوفس وبلوس ادغام گردید) به فارسی کوچ وبلوچ(. خصوصیات آنها توسط 

یاقوت ذکر شده است. یاقوت محدودۀ سکونت آنها را همان جائی ذکر میکند 

 که امروز به محدودۀ جغرافیائی براهوئی و بلوچها موسوم می باشد.

 سن می افزاید: بنده معتقد هستم که نژاد بلوچ، همان اتیوپین هایراولین

(Aethiopians(یا کوشیت ها ) Cushites توصیف شده توسط هرودوت )

 23( هستند. اما در طول Dravidianمی باشد که احتماالً از ریشۀ دراویدین)

قرن، تعداد کثیری قبائل وطوایف مهاجر را مانند:سامی ها از جنوب 

یاها از شمال،تورانیان از شمال شرق وشرق، در خود حل کرده اند. غرب،آر

قسمت اعظم ملت بلوچ حالیه به یکی از لهجه های محلی وقدیمی پرشیائی 

صحبت میکنند که البته چندان بی شباهت به گویش سیستانی ها نمی باشد. 

براهوئی ها لهجه مستقل و بسیار قابل توجهی دارند که ثابت شده از ریشۀ 

تامیل یا دراویدین می باشد و احتمال دارد که باقی مانده زبان اصلی کوشیت 

توان نژادها را بیشتراز بلوچستان جدید، مشاهده میها باشد. در هیچ جای آسیا ن

نمود. سرریز جمعیت ومهاجرین مختلف از ماورای جیحون، در طول 

اند، زیرا در آنجا هزارسال قبل و بعد از میالد مسیح، به این منطقه رانده شده 

با حد اقل مقاومت روبرو بوده اند. با این وجود به نظرمن امروزه هیچ اثری 

از لهجه های تورانی، در سرزمین های بین سیستان وکرمان وسند یافت 

 نمیشود. درحالی که زمانی سکنۀ غالب درمناطق مزبور بودند.

هستانهای حال باید چند کلمه در باب هزاره ای ها بگویم که در کو

مرکزی سکونت میکنند که زمانی در اشغال سکاها بوده است. قیافه شناسی 

 یا Calmuck  این نژاد بطور وضوح حکایت از ریشۀ کالموک یا تاتار)

Taratar)  آن ها دارد. آنها حتی بعضی ویژه گی های خود را به همسایۀ خود

ا، پرشیائی قدیم بوده وتا افغانهای غلزائی انتقال داده اند. با این حال زبان آنه

آنجا که این جانب فرصت مشاهده وقضاوت داشته ام از هرنوع اختالطی با 

 ترکها مصئون مانده اند. 

سئوال اصلی به این صورت مطرح می شود که باالخره نژاد واقعی 

این قوم چیست؟ وآیا باید مشخصه های فزیکی را مالک قرار داد یا شاخصه 

البته بنده وانمود نمی کنم که روی چنین مسئله مهمی های زبان شناسی را؟ 

مجاز به تصمیم گیری هستم، اما اشاره می کنم که این منطقه کوهستانی، 
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اگرچه از همه طرف با مراکز سکونت نژادهای آریا محاط بوده، اما به 

شهادت وندیداد، جزو آنها محسوب نمیشده ودر زمان های بسیار دور در 

ورانی بوده وهنوز آثاری از رفتار وقیافۀ آنها باقی مانده اختیار نژادهای ت

ً تا قرن پنجم بعد از اسکندر،  است. از چه زمانی معلوم نیست. ولی قطعا

سکاها، یا مساگت ها)همان سائی ها ویوئه چی های چینی(، این کوهستانها را 

 در تصرف خود داشتند. ضمناً می دانیم در اوائل دورۀ اسالمی، ترکان خلج

در دامنه های جنوبی این کوهستان ها به صورت گسترده ای ساکن بوده اند. 

بعداً بخشی از ارتش منگوخان در منطقه سکونت کرده و نام هزاره را به آن 

دادند. البته در مورد اخیر من تردید دارم زیرا این مورد را فقط ابوالفضل 

بیهقی
1
 ذکر نموده است. 

معنی « هزار»سکائی است که « مین»به نظراین جانب هزاره ترجمۀ 

میدهد. این مورد را ایزیدور خاراکسی نیز در مبحث سکستان ذکر نموده 

است. اگر باقی مانده ای از ارتش چنگیز خان در کوهستان های مورد نظر 

ً شاخه های مغولی زبان بوده ودر کوه  متوطن شده باشد، به نظرمن، قطعا

کن شده اند. در واقع همواره یک های غور واقع در جنوب شرق هرات سا

جریان دایمی از خون شرقی به منطقۀ مورد نظر وجود داشته که جهت تثبیت 

بیشتر عنصر تورانی بوده است. سئوالی که باقی میماند، آن است که درچه 

زمانی، این تورانی های کوهستان نشین، شروع به تکلم به زبان فارسی 

آریائی در اواخر قرن سوم میالدی،  کردند. نظرمن این است که دومنیون

زمانی که سکاها به هلمند سفلی رانده شدند، تشکیل گردید وشر)شار( 

غرشستان)غرجستان( مهمترین رهبر کوهستان ها شد
2

. به هرحال جغرافیا 

 ,Bashirنویسان اولیه عرب نام های مانند کوف،زوف، بشیر وسورمین)

                                                 
1
را با « جامع التواریخ »روالینسن،دراینجا باز دچار اشتباه شده است، و رشیدالدین فضل هللا مؤلف  - 

ابولفضل بیهقی، مؤرخ دربار سلطان مسعودغزنوی به اشتباه گرفته است. چه قشون منکوخان مغول اقال 

قت بدون تردید سه  قرن  بعد از درگذشت بیهقی به افغانستان مرکزی حمله ور شده اند. و تا آن و

 استخوانهای ابوالفضل بیهقی نیز خاک شده بود. سیستانی
2
گرفته شده که در زبان منطقه « غرش»( از واژۀ Gharshistanبه نظرمولفین ایرانی،نام غرشستان) - 

( سانسکریت می باشد. Giri( زند وگیری )Gairisمیباشد.غرش معادل گیریس)« کوهستان»به معنی 

ان پشتو،غر و گر، به معنی کوه است.مثل: سپین غر)سفیدکوه(، یا لوگر)کوه بزرگ( یا )راولینسون(،در زب

 غرزی)فرزند کوه(وغیره.)سیستانی(
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Surmin,Zuf. Kifمه ایرانی بوده وترکی نیستند. ( را ذکر کرده اند که ه

ً خلج به عنوان یک طایفه خارجی ترکی در منطقه شناخته میشود.  ضمنا

( Ethnilogistsاگرچه این مسئله پیچیده است وبیشتر به زبان شناسان)

مربوط میگردد، ولی نباید فراموش کرد که موضوع ریشه زبان خیلی مهم 

واجد اهمیت می باشد.نیست و فقط از دیدگاه تعیین مبداء نژادی 
1

 

 

 برخی توضیحات راولینسن:

اصطخری: بزرگترین رود این دیار، هیرمند است که از پشت مملکت 

غور برمیخیزد وتا سرحد الرخج)اراخوزیا( ومنطقه  داور پیش می آید. بعد 

از آن به بست می رود
2

. وباالخره در سجستان ،جائی که به دریای زره می 

اندازۀ این دریای زره، بسته به میزان آب وارد شده به  ریزد به اتمام میرسد.

فرسخ از کورین  30آن، دایماً بزرگ وکوچک میگردد. بیشترین حد طول آن 

روی جادۀ کوهستان تا پل کرمان روی جادۀ فارس می باشد.عرض دریاچه 

در همه جای آن کم و بیش به فاصلۀ یک منزل راه است. آب دریاچه شیرین 

راوان تولید میکند. نیزار در اطراف دریاچه زیاد است و بوده وماهی ف

روستاهای متعددی دور تا دور دریاچه، بجز سمتی که رو به بیایان است 

قرار دارند. هیندمند از بست به پائین در یک بستر واحد جریان دارد تا به 

نقطه ای در یک منزلی  سجستان برسد. از آنجا به بعد کانال های مختلف 

ه انشعاب از رود اصلی میکنند. اولین کانالی که از رودخانه جدا شروع ب

میشود، نهر طعام است که چندین ناحیه را آب می دهد تا به مرز نیشک 

برسد. کانال دوم ناشرود است که آنهم نواحی مختلفی را آبیاری میکند
3

. کانال 

                                                 
1
اینک به پایان مقالۀ راولینسون رسیدیم. انصاف باید داد که نوشتن مقاله ای همانند این مقاله  - 

نوزهم این مقاله تا حد زیادی برای فهم  سال قبل،کاری بوده کارستان و ه 130راولینسون، آنهم در حدود

ودرک جغرافیای تاریخی و تطبیقی سیستان با اهمیت تلقی میگردد.) جغرافیای تاریخی سیستان یا سفر با 

 (326 -320، صفحات1378سفرنامه ها، 
2
بست متذکرۀ جغرافیه نویسان عرب، که اکنون قلعۀ بست نامیده میشود،در سمت چپ رودخانه هلمند،  - 

( ضبط کرده Besteبست")»زدیک لشکرگاه، مرکز والیت هلمند قرار دارد.پلینی، این نام را بصورتن

ساخته شده است. « سمیرامیس»وروایتی نقل میکند که به موجب این روایت، این محل اولین بار توسط 

 .البته اعتبار وارزش این روایت در آنست که نشان میدهد، بست جائی بسیار قدیمی بوده است
3
 در متن کتاب اصطخری،باشترود، نوشته شده،ودرسایر نسخ به امالی مختلف نوشته شده است. - 
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وقات بعدی سنارود است که تا یک فرسخی سجستان) زرنج( ادامه دارد. در ا

آبخیزی رودخانه هیندمند، قایق ها از بست تا زرنج روی رودخانه وسپس 

سنارود حرکت میکنند. فقط در اوقات پرآبی وسیالبی، رودهیرمند وشعبۀ آن 

سنارود قابل قایقرانی می باشد. تمام انهار سجستان از سنارود منشعب می 

ودخانه جدا میشود از ر« شعبه»شوند. بعد  از سنا رود در پائین دست، کانال 

که سی قریه را مشروب میسازد. بعد از آن کانال زالق است که آب را به 

بخش بزرگی از سجستان می رساند. آنچه از آب هیرمند باقی میماند، در یک 

بستر بنام کرک)گزک، نیز خوانده شده میتواند( جاری میشود،روی آن بندی 

به دریای زره ممانعت میکند.  ساخته اند که از تخلیه باقی مانده جریان اب

مگر در اوقات سیالبی که سد مذکور می شکند وجریان به دریای زره می 

ریزد
1

. روی هیندمند در دروازۀ بست، پلی از قایق ها وجود دارد، همانگونه  

که روی رودخانه های عراق می بینیم. به دریای زره، همچنین سرریز 

ی ریزد. رود فراه از نزدیکی غور رودخانۀ فراه و سایر رودهای منطقه م

برمیخیزد و بعد از آب دادن منطقه ای که از آن میگذرد، به حدود سجستان 

رسیده وباقی ماندۀ جریان آن به دریای زره تخلیه می گردد. رودخانۀ 

نیشک)خاشرود( نیز از نزدیکی غور برخاسته و بعد از آبیاری مناطق 

یای زره می رسد.مختلف،قسمت اندکی از جریان آن به در
2
 

 

 شرح جاده هرات به سجستان) زرنج(

منازل جادۀ هرات به زرنج به توصیف اصطخری، ابن حوقل وابن رسته 

 عبارتند از:

 اصطخری وابن حوقل                               ابن رسته

 هرات -1هرات                                               -1

 کبک، رودجاری -2                                    جامان           -2

 سینون، قنات-3کوه سیاه                                            -3

 چاه ها وقنات-خان جابر -4قنات سری                                         -4

                                                 
1
نوشته شده، یاقوت هم کزک مینویسد، اما من به دالیلی که « گزک»درمتن چاپ شده کتاب اصطخری  - 

 قبالً ذکر کرده ام، کرک را ترجیح میدهم.) راولینسن(
2
 یعی را به تفصیل شرح داده وآنرا در قلعه کاه از بخش اوق نوشته است.مولف هفت اقلیم این پدیده طب - 
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 ریقنات س -5خشان اسفزار                                      -5

 اسفزار،رودجاری -6کوسار، ورود به منطقه سیستان               -6

 کوسار، قنات -7دره                                                  -7

 کانیز)کنیسک(، قنات-8فراه                                                  -8

 مرغبان، آب جاری  -9         پل فراه رود                               -9

 سریشک -10سریشک                                        -10

 کفخان، قنات، تپۀ معروف -11کفخان)کنگره(                                 -11

 رود فراه -12باسنت) بست(                                  -12

 جوین، از رودی عبورمیکند -13             جوین                          -13

کورنگ یا کورینج، آب  -14بشر) بشتر( در راه کرکویه پلی       -14

 جاری.

 است که از روی هیرمند عبور میکند  ابوعوف رهبر خوارج ازاین محل بود. 

 هیسانگ -15فرسخی بشر(                         4کرکویه)-15

 یه(                   زرنج زرنج) سه فرسخی کرکو -16

 :ابن رسته

در گذر از کورنگ به هیسانگ، اگربه مقصد زرنج می روید ودر صراط) 

فرسخ تا هیسانگ را با قایق طی  4راه( آب وجود دارد، مجبورید که مسافت 

کنید. این جاده متداول است.اگر نمیخواهید سوار قایق شوید و راه بیابانی 

سمت چپ جادۀ اول است، برگزیده اید، هیچ  جوین به زرنج را که در

رودخانه یا آبی را قطع نخواهید کرد، مگر رود نیشک را. زیرا صراط و 

هیندمند در سمت راست شما و پائین تر از محل خروج شما از هیسانگ 

فرسخ مانده به پایتخت، مجبور می شوید که هیندمند و رودخانۀ  2هستند. اما 

 دیگری 

 را قطع کرده و سپس به سجستان برسید.«وادی آبرس»بنام

 بست: -شرح جادۀ سجستان 

 منازل این جاده به نقل از اصطخری وابن حوقل، عبارتند از:

 زنبورک)زنبوک( -1

 سوروار، روستای حکومتی بزرگ)نزدیک چخانسور( -2
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، محل آباد، دراین منزل رود نیشک را باپل اجری ]یا غ رغ ری[حروری-3

کانولی درخاشرود، محل  [یحروری]هلیلقایسه شود با قوسی قطع میکنید)م

 عبور از رودخانه، گذر خاش(

 دهک، توقف در رباط، ازینجا به بعد صحرا آغاز میشود. -4

 رباط آب شور. -5

 رباط کرودین)کرووین( -6

 رباط کوهستان -7

 رباط عبدهللا -8

بست،از رباط دهک تا یک فرسخی بست، صحراست. -9
1
 

 

 ای مقالۀ راولینسنه اورقیبرخی پ

یاقوت،که نام های جغرافیایی «: کرک»توضیح راولینسن ، در بارۀ نام  -80

ً در فرهنگ جغرافیائی خود نقل کرده،نام را « کرک»کتاب بالذری را تماما

نوشته است. در بعضی نسخ خطی کتاب اصطخری نیز « گزک»بصورت

ده که آخرین آبهای دیده میشود که ظاهراً نام بستر یا مجرای بو« گزک»واژۀ

را صحیح « کرک»واژۀ « گزک»هلمند در آن جاری می گردید.اگر به عوض

ایزیدور مرتبط  « ک رک  »فرض کنیم، میتوان آنرا به شهر کنار کرکویه ونیز

یعنی بندی که از شاخه های گز بسته « گزک»وبند« گزک»بدانیم.]اما نهر

ن هم فکر میکنم که میشود، بیشتر در میان مردم سیستان معمول است وم

 صحیح تراست. سیستانی[« گزک»ضبط این نام بصورت 

توضیح راولینسون در بارۀ ناشرود وشیرواد: نام های ناشرود وشیرواد  -81

متناظراً توسط یاقوت بیان شده اند.اما توضیح در باب موقعیت آنها وجود 

وسنارود  ندارد، من فکر میکنم که آنها جایی در نزدیک پایتخت وبین هلمند

 بوده اند.

راولینسن مینویسد که، درباره قرنین، درکتاب چاپ شده بالذری، نام -82

آمده است. دخویه معتقد است که قریتین جائی « قریتین»قرنین به صورت 

                                                 
1
،برای 328 -326پایان متن مقالۀ راولینسن، جغرافیای تاریخی سیستان یا سفر با سفرنامه ها، صص - 

فهمیدن نامهای درست رودخانه ها وراه ها ومنازل زرنج به خراسان وسایر شهرها، به بخش جغرافیای 

 رجوع شود.تاریخ زرنج 
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غیر از قرنین محل سکونت خانواده صفاری بوده است. به نظرمن،اگر دخویه 

ذری، آخورآسپ رستم را نوشتۀ ادریسی را بخاطر می آورد که مانند بال

ً در قرنین ذکر کرده، چنین نظری نمیداد. یاقوت درمورد این نام تا  صراحتا

حدودی مشکوک بوده ولذا در شرح فتوحات عرب نامی از قرنین نمی برد، 

اگرچه به آخور اسپ رستم اشاره میکند. خرابه های این آخور تا به امروز هم 

 تا حدودی باقی مانده است.

راولینسن درمورد داور: داور نام قدیم زمینداور است.تپه های  توضیح-83

رشته کوهای بیرن فالت هزاره می باشد.یاقوت از بت زور، « اززور»

مینامد.من هیچ آگاهی « اززور»یاد کرده است ولی منطقه را « اززون»بنام

ندارم ولی ممکن است نام یکی از خدایان هند « اززور»از ریشۀ کلمه 

 دوسکائی یا هندوسیت( آن دوره باشد.وتورانی)هن

دکتر احمدی، دراینجا به توضیح یک نکته بسیار مهم پرداخته ونوشته  -84

میکند: اینجا ابهامی وجود داردکه رالینسون ودیگران بدان توجه نکرده 

اند.مسیرحرکت عباد بن زیاد از سیستان به سرحدات سند، آنگونه که بالذری 

عباد نخست به سنارود »شده است. بالذری مینویسد: ذکر کرده،باعث این ابهام

فرود آمد وسپس از طریق جوی کهنه ورودبار سجستان به هیندمند رفت 

 «وآنگاه درکش فرود آمد واز صحرای آن گذشت وپس از آن به قندهار رسید.

عباد نخست به سنارود » این روایت را با اندکی تصحیح میتوان چنین خواند:

ز طریق جوی کهنه)منظور رودگرشاسب است( ورودبار فرود آمد وسپس ا

سجستان درکنار هیندمند، به کش )این کش، امروز به صفار معروف است( 

این روایت،بیان « فرود آمد وسپس از صحرای آن گذشت و به قندهار رسید.

میکند که عباد خواسته است به قندهار برود ولی نه از راه زرنج به بست، 

طریق کنار مجرای هلمند حرکت نموده است وبرای نیل به بلکه از زرنج از 

این هدف ، باید اول سنارود را که درجنوب در سمت چپ رودخانه  هلمند 

قرار داشت، طی میکرد وبعد ازکناردک دیله وبندکمالخان بسمت رودبار 

حرکت میکرد ودر مسیرخود از جوی کهنه یا رودگرشاسپ عبور مینمود وبه 

کش صفار(معروف است  رفته باشد. بعد «)صفار»ز بنام سمت  کش که امرو
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از صفارباید بسوی گرمسیر)هزارجفت( رهسپار شده واز آنجا بدون رفتن به 

بست،دشت میوند)میمند( را طی کرده به پنجوائی )قندهار( رسیده باشد.
1
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 فصل نهم

 

 ساروتار= حصار طاق یا شهر غلغله

 

 

 ساروتار یا حصارطاق: موقعیت

کیلومتری جنوب شرق قلعۀ فتح درنیمروز، خرابه زار  25تا  20در

« ساروتار»وسیع وحیرت آوری وجود دارد که درمیان مردم آنجا به نام

 معروف است.

ساروتار که بنابر کثرت آثار وبقایای تاریخی در نزد اهالی آنجا به نام 

میل ساحۀ پنجصد میل مربع به  60نیز شهرت دارد، به طول « شهر غ لغ له»

طرف شمال تا خرابهشگفتی انگیز دشت امیران)امیرمعن( دنبال میشود، در 

به این خرابه «دغال گردی»موسم باران چنانکه معمول است مردم آنجا برسم

ها می روند وچند ساعت بعد هریک به یک مشت سنگ دانه های قیمتی و یا 

ته  به زمانهای پارتی، ساسانی، اوایل مسکوکات فلزی)مسی، طال، نقره(وابس

عهد اسالمی وعصر صفاری وغزنوی ودورۀ ملوک نیمروز دست می یابند و 

ً دراین خرابه تیکرها وسفالهای ملون ، انواع آالت ذبح وپارچه های  عالوتا

شیشه، به مقدار زیاد یافت میشود که به حیات باشندگان خیلی قدیمی این 

 سرزمین ارتباط دارد.

اوقات مختلف قرن بیستم بنابر روایات مردم محل در نیمروز، در 

خرابه های سارو تار چندین بار از جانب سیاحین اروپائی مورد کاوش) که 
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بهتراست دستبرد بگوئیم( قرارگرفته وهرکه هرچه یافته برای خود برده 

 است.

 جی، پی.تیت، عضو هیئت حکمیت سیستان تحت ریاست ماکماهون،

قرن بیستم در مدت اقامت وتحقیقات خود در سیستان به یک نیزدر اوایل 

مقدار از این مسکوکات دست یافته  وآنها را به موزۀ انگلستان فرستاده بود. 

وی در این مورد مینویسد:"گاهی میشود که بیل، تیشه ویا وسیلۀ شخم یک 

کشاورز در منطقه آباد سیستان ذخیرۀ کوچکی از سکه ها بیرون می آورد 

ذخیره های فعلی سکه ها، مهرها و منقوشات از تپه های جلگۀ شرقی ولی 

 هیرمند)مقصود تپه های ساروتار و نادعلی وامیران است( بدست آمده اند.

درسیستان وسیلۀ امرار معاش بیشتر خانواده ها دفینه جوئی است و آنها 

ارهای پس از باران  شدید به این تپه ها می روند ،زیرا  باران اینگونه یادگ

باستانی را نمایان میسازد. تمامی سکه های را که من جمع کرده بودم به موزۀ 

آمده  Royal asiatic book societyبریتانیا فرستادم وشرح آنها در ارگان

است. این سکه هایی که از دفینه جویان بدست آورده ایم مسکوکات بسیار 

استانی ومشهور دلچسپ وحائز اهمیتی میباشند ومشتمل برنمونه های ب

باختری و پارتی می باشند. سکه های پارثوی  -ضرابخانه ساسانی، یونانی

خیلی مورد توجه واقع شده اند، زیرا شاهان پارثوی هند بر روی این سکه 

 چاپ زده اند یا غالباً این کار را دوباره انجام داده اند.

وش آنها هرگاه به شیوۀ صنعتی سکه ها تکیه کنیم، معلوم میشود که نق

مربوط به ادوار مختلف بوده است. بعضی از اینها باستانی ترین و بر روی 

برخی از آنها صورتهای انسان سیتی بصورت ناهموار منقوش شده است که 

جزسکه های بعدی محسوب می شود. گروهی ازاین سکه ها ازعقیق و یا 

و سایرسنگها بوده که بر روی آنها نظیر سکه های یونانی سر، بدن 

صورتهای زیبای انسانی منقوش است. بر روی یکی ازاین سکه ها صورت 

یک مرد منقش بود که باعث حیرت شد و از نظرجزئیات شبیه چهرۀ یک 

 مرد چینی بوده است.

تیت اشاره میکند که در قدیم در سیستان از مس بسیار استفاده میشده 

جانوران  است. مسکوکاتی  که در روی آنها شکلهای ناهموار انسان،

وپرندگان  حک شده فراوان اند و انگشتری مسین زیادی به دست آمده است. 
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ه وسایر آالت جنگی رواج داشته  ر  از این رو معلوم میشود که در آن زمان ز 

مهری پیدا شد که روی آن تصویر دوگاو نر « ساروتار»است. در خرابه های 

به چشم میخورد. واین  دارای کوهان مننقوش بود والفاظی مشابه سانسکریت 

تائید میکند که سار وتار در برهه ای از زمان ممکن مرکز یکی از پادشاهان 

هندو بوده باشد،هرچند هیچگونه آثاری از معابد بودائی در سیستان دیده نشد.
1
 

بهر حال از مالحظه نقشنه قلعنه طناق كنه سنر جنارج پیتنر تینت صناحب 

یده بر مي آید كنه قلعنه طناق ماننند منصب نقشه بردار هیئت ماكماهون آنرا كش

 اكثر شهرهاي قدیمي كشور داراي سه قسمت بوده است .

كه در وسط شهر و در جاي نسبتاً بلندتري قرار داشته است  -اول ارگ 

و دورا دور آن حصننار بیضننوي شننكل كشننیده شننده بننود و در پنناي ایننن حصننار 

وي خننندق خننندقي كنننده شننده بننود كننه توصننل بننه ارگ از طریننق پننل متحننرك ر

 میسر شده مي توانست و محل زندگاني حكام و مامورین بود.

بعنند از ارگ شارسننتان واقننع بننود كننه محننل بننود و بنناش دوم شارسننتان: 

و اطراف آن را خندقي احاطه مي كرده بعد از شارستان  مالكان و اشراف بود

قسمت ربض كه نسبت به شارستان بزرگ تر بود و محل بنود و بناش دهقاننان 

 ردید.گه وران و اهل كسبه و محافظین قلعه بود شروع مي و پیش

قسنمت ربنض را حصنار بنزرگ مربنع شنكل بنا بنرج هناي سنوم ربنض: 

متعدد احاطه مي كرد كه دور آن خندق بزرگ و وسیع كشیده شده بود كه یكني 

.)رك : نقشننه قلعننه طنناق از وسننایل مهننم دفنناعي عصننر خننود بشننمار منني رفننت 

 درهمین كتاب (.
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 رانه ای از ویرانه های  ساروتار)حصار طاق(وی

 

 تار ) شهر غلغله ( :ودالیل تطبیق حصار طاق با سار

 

معروف قرون « حصار طاق »آیا همان « تاروسار»حال باید دید كه 

وسطي است كه از قالع ناكشودني و تسخیر ناپذیر سیستان بوده و فرخي 

ان محمود غزنوي سیستاني در قصیده یي فتح آنرا از افتخارات سلط

 و گوید: آورده شمارب

             آنكه بر كند بیك حمله در قلعه طاق

 وآنكه بگشاد بیك تیر در ارگ زرنگ

 تار( هم مي گفته اند؟ویا آنكه شهري بود بنام شهر غلغله كه آنرا )سار

 

تاریخي ندارد با حصار طاق  ۀكه هیچگونه پیشین "تاروسار"ظاهراً 

مخصوصاً  بعد از حمالت خانمان بر انداز امیر  ،مي خوردتاریخي كامالً سر 

 «حصار طاق »در تلفظ عامه  )بلوچها(سكنه مهاجر یتیمور و استوار

مسخ و به همین شكل آخري  "سارو تاربتلفظ بلوچی " یا  "سارتار"بصورت 
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تا امروز در آنجا معمول و باقي مانده است . این گمان را عالوه بر قرابت 

اشارات و روایات جغرافیه نگاران قدیم اسالمي راجع به  ،و كلمهآهنگ این د

كه در میان مردم محل به  «تاروسار»موقعیت حصار طاق در محل فعلي 

  .شهر غلغله هم شهرت دارد نیز تقویت مي كند

واقع در دست  «تار وسار» ۀمكماهون مي گوید: خرابه هاي ناحی

وان گفت بكدام عهد تعلق دارد راست هیرمند مورد تردید مي باشد و نمي ت

ولي تصور مي شود كه به زمان هاي پارتي )اشكاني ( یا بیشتر از آن ارتباط 

 داشته باشد.

تپه هاي بیشماري دیده مي شود كه خیلي قدیمي به نظر   در این نواحي

اینها شكل و ترتیب معیني ندارند و آجرهاي بسیاري در اطراف آنها  .مي آیند

مي توان گفت اینها از شهرهاي قدیم و پایتخت هاي قدیمي  کهپراكنده است 

 حكایت مي كنند.

اشیاء قدیمي ایكه در آنجا یافت مي شود  توسعه و وضع این خرابه ها و

مهر ، چیني ، سفال ، شیشه و كوزه و همچنین آثار نهرهاي منظم كه 

اد و بصورت مرتب حفر شده حاكي از این است كه ناحیه مذكور فوق العاده آب

معمور بوده و شكي نیست كه مركز سیستان قدیم اینجا )در ناحیه سارتار كه 

 اكنون نزد مردم به شهر غلغله مشهور است ( بوده است .

امتداد رشته خرابه هاي این ناحیه كه اغلب تا نیمه یا تمام زیر شن و 

میل كشیده مي  60ماسه مدفون است از قلعه فتح بطرف شمال گذشته و تا 

 .شود

خرابه هاي قسمت شمالي این رشته از شن و ماسه عاري است و 

بعضي آنها مثل چهل برج و امیران )امیر معن بن زایده شیباني ( بطور 

 حیرت آوري محفوظ مانده است .

وقتیكه اینجا دلتاي هیرمند بوده فاضل آب این رودخانه بیك گودال 

نام نهادیم در  «ه نوارالل»بسیار بزرگ مي ریخت كه ما آنرا پیدا كردیم و 

.قسمت شرقي دشت امیران وجود دارد و بایستي هامون آن وقتها بوده باشد
 1

  

                                                 
1
حكمیت ماكماهون در ، 7ج  ،میالدي 19محمود محمود، تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  - 

 سیستان
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باید عالوه كرد كه یك رشته از این سلسله خرابه ها در شرق خرابه 

هاي زرنج بشمول تپه هاي عظیم سرخدك و سفیدك در دو جناح راهي كه 

هاي كم و زیاد بچشم مي  زرنج را امروز به دالرام وصل مي كند به فاصله

و رشته دیگر  خورد كه در اطراف آنها آجر پاره هاي زیادي پراكنده است.

این سلسله خرابه ها از دشت پوست گاو به طرف شمال باستقامت تخت رستم 

ن خرابه هاي واقع در شمال زرنج اكثراً زیر آب هاي اشك   .تا فراه امتداد دارد

تخت شاه و تپه طالیي در امتداد رود سیخسر )نیزار( رفته مانند:خرابه هاي 

 در شمال تخته پل و سیاه دك .

در قسمت امالي نام این محل نیز باید تذكر داد كه بعضي آنرا با شكال 

میان « و»ولي ملتفت باید بود كه حرف  ،نوشته اند« سارو تار»و « سروتار»

جهت حركت دو كلمه )سار( و )تار( نشانه عطف نیست بلكه واو در اینجا 

حرف )ر( بكار رفته است زیرا مردمیكه در گرد و نواح خرابه هاي سارتار 

زندگاني دارند یا همگي بلوچ اند و یا به بلوچي حرف مي زنند و نكته قابل 

توجه این است كه در لهجه بلوچي افغاني بعضي كلمات فارسي را براي 

اده باشند مكسور یا آساني تلفظ آن و شاید هم براي آنكه آنرا رنگ بلوچي د

 مضموم تلفظ مي كنند.

سكون دوم ( بمعني تپه كه در لهجه و)بفتح اول « ك د  »از آنجمله است 

 .)بكسر اول و سكون دوم ( به همان معني بكار مي رود« ك د  »بلوچي افغاني 

 «پادشاه»فتح كه ظاهراً زیارت  ي قلعهردوواقع در گ   «زیارت پادشاهو»یا 

كه صورت درست آن هامون شاه پوري  «هامون سابوري»تواند بود و یا 

كه صورت  «سارو تار»است منسوب به شاپور ساساني از این قبیل است 

 حصار طاق ( باشد.« = تار سار  »ساده و نزدیك به یقین آن مي تواند 

 «سارتار»از آنچه در باال تذكر رفت چنین بر مي اید كه كسانیكه 

ممكن است  ،بشكل )سار و تار( نوشته اند )صورت عامیانه حصار طاق ( را

تلفظ معموله این نام را به لهجه بلوچي آن مراعات كرده و متوجه اصلیت 

  .كلمه و تاثیر آن نشده باشند

بهر حال سارتار یا حصار طاق كه بعد از این ما آنرا باین شكل آخري 

د كه طي مستحكم و مهم و پرجمعیت سیستان بو یاعه هیاد مي كنیم یكي از قل

سده هاي میانه شهرتي عظیم بهم رسانیده بود. در اواخر قرن چهاردهم 
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امیر تیمور پس از بخاك نشاندن حصار زره و شهر زرنج و  1383میالدي 

قتل عام سكنه آن نواحي با اردوي عظیم در پاي حصار آن ظاهر شد و 

بزودي اما پس از نبرد سخت آنرا گشود و بسر نوشت شوم دیگر محالت 

 سیستان در آورد.

ارگ كوه پیگیر این قلعه كه نمودار شكوه و عظمت گذشته آن است در 

هنوز هم  ده مي توانکبرابر حوادث و عوارض روزگار آنقدر پایداري كرده 

كیلومتري توجه انسان را  30از پشت توده هاي عظیم ریگ از فاصله تقریباً 

 بخود جلب كند. )به عكس رجوع شود(.

 
 درخرابه زارساروتار)حصارطاق( در جنوب شرق قلعۀ فتح شهرغ لغ له

 

در حدود هزار سال پیش از امروز جیهاني وزیر دانشمند ساماني نسبت 

شهریست خورد بیك منزلي جنوب زرنج و سیستان را »به طاق نوشته كه 

« .فراخي از آنجاست
1
  

سه قرن بعد تر از جیهاني جغرافیه نگار معروف عرب ، یاقوت حموي 

 ین معني را در عبارت زیر اینطور ادا كرده بود:ع

                                                 
1
آرشیف ملي نقشه یي است بنام صورت در این كتاب نسخه قلمي مربوط  66ص  ،اشكال العالم جیهاني - 

 سیستان كه موقعیت طاق را بطرف جنوب زرنج در سمت راست رودخانه هیرمند نشان داده است
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والطاق ، مدینه بسجستان علي ظهر الجائي من سجستان الي خراسان »

«.رستاق و بها اعناب كثیر یتسع بها اهل سجستان  و هي مدینه صغیره و لها
1
  

همچنین مقدسي سیاح معروف شامي و هم عصر جیهاني به فراواني 

در یك منزلي زرنج ، طاق شهري »ه مي نگارد: میوه انگور طاق اشاره كرد

ي بسیار و از آنجا انگور و میوه فراوان حاصل هامحكم است و داراي روستا

«.شود
2
  

طاق شهري خورد با حصاري مستحكم معرفي شده ،در حدود العالم
 3

.  

طاق شهري كوچك است در پنج فرسنگي كس و  کهاورد و اصطخري مي

انگور به سیستان  را روستاها باشد و نعمت و كس درسي فرسنگي زرنج و آن

.از آنجا برند
 4

  

را شهر كوچكي مینامند« طاق» یالدیجغرافیه نویسان قرن دهم م
5
 

ولي همین طاق در قرن یازدهم م قلعه محكمي بود كه سلطان محمود غزنوي 

كمك مردم زرنج ه م بازحمت زیاد آنهم ب 1015هجري مطابق  393در سال 

اخت و خلف بن احمد آخرین پادشاه نامدار صفاري را از آنرا مسخر س

حصارش بزنهار فرود آورد.
 6

  

جغرافیه نگار هروي معین الدین اسفزاري از طاق اینطور یاد كرده 

 است :

حصار طاق كه در آفاق مشهور است و حضرت خواجه عبدهللا »

عظمت و ا)طاقي ( از آنجا بوده از توابع سجستان است و آن حصاري ب

داشته مابین باروي اول و دوم مزارع و  س بزرگ بوده سه باروبشهري 

باغات بوده و میان فصیل دوم و سوم مردم نشین و درون فصیل سوم محبسي 

بوده كه هالك هر كس مي خواسته اند آنجا محبوس مي ساخته اند تا تلف مي 

ریر چنانچه در وقت تح ،شد و اكنون استخوانهاي مردم در آنجا بسیار است

این اوراق شخصي نقل كرده كه در یك خانه او چهار هزار سر آدمي شمرده 

                                                 
1
 زیر كلمه طاق دیده شود 491ص ،3معجم البلدان ج  - 
2
 350 - 306احسن التقاسیم في معرفه االقالیم ص  - 
3
 63ص  ،چاپ تهران،حدود العالم  - 
4
  201 -198الك اصطخري چاپ ایرج افشار ص مسالك و مم - 
5
 123از بارتولد  ،جغرافیاي تاریخي ایران - 
6
 355،  13تاریخ سیستان چاپ مرحوم بهار ص  - 
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باید از جاي بجاي او  ام و خلف ابن احمد كه تفسیري نوشته كه چند شتر مي

را نقل كنند والي این حصار بوده و سلطان محمود سبكتین حصار را 

«محاصره كرد و خلف را بیرون آورد.
 1

  

فتاري امیر خلف توسط یمین الدوله سلطان ابن اثیر در رابطه با گر

خلف در حصن الطاق بود و آن قلعه را هفت باروي محكم »محمود مي نویسد:

بود و گرداگردش خندقي عمیق و عریض حفر كرده بودند كه عبور از آن 

میسر نبود مگر بوسیله پلي كه روي آن باید گذاشت و به هنگام بروز خطر آن 

یمین الدوله با او بمنازعه پرداخت و او  .ي داشتندپل را از روي خندق بر م

دسترسي پیدا نكرد پس به سپاهیان خویش  را در تنگناهي قرار داد ولیكن باو

آن خندق را پر كنند تا عبور بدانسوي امكان پذیر شود. سپاهیان  کهامر كرد

ها بریدند و با خاك معبري بوجود آوردند كه از آن راه خود را به قلعه ب جو

«.رسانده نبرد كنند
2
  

لف تاریخ یمیني ؤچنین مي نماید كه ابن اثیر این مطالب را از عتبي م

بار تولد نیز از قول عتبي مي نویسد كه این شهر محاط به هفت  گرفته باشد.

بارو و خندقي عمیق بود كه عبور از آن فقط بوسیله پلي متحرك میسر مي 

.شد
 3

 در اینجا نقل مي كنیم :عین عبارت ترجمه تاریخ یمیني را  

هـ( عزیمت  393وسلطان محمود در سنه ثالث و تسعین و ثلثمانه ) »

بر قصد سجستان و گرفتاري خلف بن احمد مصمم گردانید و خلف در حصار 

طاق مقیم بود و آن قلعه ایست كه هفت بارو دارد كه از شرفات قصور هر یك 

پیرامون آن خندق بعید الغور  .سنبله فلك بتواند چید و زمزمه ملك شاید شنید

لي )بكسر اول سكون دوم و فتح سوم بمعني كلنگ ( بر قعر عو  كشیده كه اگر م  

لشكر سلطان محمود چون  ي كره زمین بیرون كند.وآن زنند سر از آن س

دایره پیرامون نقطه آن حصار در آمدند و از خار و خاشاك و شاخ و بال بیشه 

ه هاي فراوان بتعاون دست ها فراهم آوردند و یي كه در آن حوالي بود دست

ن خندق بینباشتند و مجال سوار و پیاده منفسخ گردانیدند و خیول و فیول رآغو

سلطان بهدم آن حصار و ردم آن دیوار بر جوشیدند و بجدي هر چه تمام تر 

                                                 
1
 333ص  ،بخش یكم ،روضات الجنات - 
2
 طبع تهران ،ترجمه علي هاشمي حائري ،284ص  ،15ج  ،ابن اثیر كامل - 
3
 به بعد 122ص  ،جغرافیاي تاریخي ایران ،بار تولد - 
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در استخالص حصار طاق، نطاق )كمرگاه ( بستند و اصحاف خلف احمد به 

تعل شد و فیلي كه معظم افیال بود بقوت ناب شو شرر م ممانعت برخاستند

)دندان ( باب آن حصار بیرون كشید و در هوا بینداخت و خلفي از اعوان 

«خلف تلف كرد...
 1

  

ملك  الشعرا عنصري بلخي مدت فتح این قلعه را بوسیله سلطان محمود 

ور بیان این معني را در شعري استادانه اینط غزنوي چهار ماه حساب كرده و

 داشته است :

             باعــم سـبدشت او نتوان گام زد زسه

 وهم غور بشهراو نتوان خفت خوش ز

             یزه یابي و تیغنگراندرو، ره جویي تو

 رـبارز آرد بــوكاري ، مـــوراندرو، ج

             بناي باره او روي و مغز آهن و روي

 یكرـو پببرج د شرجــكر بـیـــپ ده ـكشی

             تيـرد بر سر دیوار او همي رفـــچو م

 است برمجره مقر اي كه گرفته و گفتهـت

            چار ماهه درنگـشد از كفایت تیغش ب

خلف گرفته و آن قلعه جمله زیرو زبر
2
 

 

خالصه تمام جغرافیه نویسان اسالمي هر جا كه از سیستان ذكر نموده 

و حتي كونولي سیاح قرن نوزدهم نیز نام این قلعه را  اند از این شهر نام برده

.گرفته و آنرا از قالع استوار و قدیمه سیستان قلمداد نموده است
 3

  

ابوالفدا  ،موقعیت این شهر را همانطوریكه جیهاني روي نقشه نشان داده

مورخ قرن هشتم هجري از قول ابن سعید اینطور تایید و تشریح و تعیین مي 

جا را حصن الطاق )قلعه طاق ( گویند و باالي كوهي بلند در پیچ آن :كند كه

                                                 
1
 249ص  ،ترجمه تاریخ یمیني - 
2
 110و  109ص  ،چاپ دكتر یحیي قریب ،دیوان عنصري - 
3
 به بعد 120ص  ایران،جغرافیاي تاریخي  - 
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اول رود هیرمند واقع است. در اینجاست كه رود مذكور پس از آنكه نهرهاي 

.بسیار از آن جدا مي گردد بطرف دریاچه زره جاري مي شود
 1

  

سراغ داده  ندر عبارت باال كوهي كه ابن سعید قلعه طاق را روي آ

 «صحراي مرگ »قدما  ۀو( و بگفتگیقین همانا )دشت مار بگمان نزدیك به

یاكویر لوط تواند بود زیرا این دشت از شرق از فاصله هاي دوري با 

برجستگي خاص روي سینه خاك هاي هموار نیمروز پیش مي خزد و در 

منتها الیه غریبش یكبار طوري قطع مي گردد كه از آنجا نشیب زمین 

درست  «یا سار تار»حصار طاق  .ر مي یایدبصورت هر چه عمیق تر به نظ

ه ابن سعید کدر نقطه انقطاع همین دشت واقع شده  و از دور چنان مي نماید 

حصارطاق كه در نیمه اول قرن هقتم بدست  .براي ابوالفدا نقل كرده است

هـ توسط ملك نصیر الدین  684امراي مغولي خراب شده بود در سال 

عذرا بهتر  عۀبق نشد و مواضع اندرون و بیرون آ شهریار نیمروز مجدداً آباد

از قدیم آباد و معمور گردید.
 2

  

 

 "تیت" در بارۀ ساروتار: تحقیقات

 

ضمن  مورخ، باستان شناس وتاریخدان انگلیسی،جارج پیتر.تیت،

شناسی، در باره خرابه ها وآبدات ناریخی سیستان نیزتحقیقاتی بشرمطالعات 

ه است که برای تکمیل موضوع تحت مطالعۀ ما نموده و یاد داشتهای نوشت

 بسیار کمک میکند.

 «ویرانه های ساروتار» وی در باب یازدهم از کتاب خود در بارۀ

از میان قلعه های قدیمی سیستان تنها اسم قلعه » )حصار طاق ( نوشته میکند: 

طاق درکتابهای تاریخی ذکر شده است. سرهنری رالینسن مینویسد:معیاری  

استخری وابن حوقل وغیره درکتابهای شان  از طاق ذکر نموده اند این  را که

است که شهرکوچکی در سجستان بوده است. مسافری که از زرنج عازم 

 خراسان است، طاق رادر پشت سرخواهد گذاشت.

                                                 
1
 ببعد 360،ص مبحث سیستان ،جغرافیاي تاریخي اراضي خالفت شرقي، 85ص  ،احیاء الملوك - 
2
 85ص  ،احیاء الملوك - 
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این شهرتمام انگورمورد نیاز سیستان را تأمین میکرد.در یکجا این 

کرنموده اند و درجای دیگر آن را واقع قلعه را یک منزل دور تر از زرنج ذ

کش ذکر کرده اند.  -در فاصلۀ پنج فرسخ مانده به زرنج وبر سر راه زرنج 

در شرح طاق تفصیلی « روضاة الجنات فی اوصاف مدینة الهرات»مؤلف 

قلعۀ طاق » اضافه می آورد که برای شناخت جایگاه قلعه مددگار خوبی است.

روف است واز عظمت وبزرگی دارای سه که در سراسر جهان مشهور ومع

خط دفاعی بود. جایگاه های بیرونی زیرکشت و پر از باغهای میوه بود ودر 

حد فاصل بین خط دوم وسوم مردم میزیستند.
 

... 

وخلف ابن احمدصاحب وموالی این قلعه بود که کتابهای فراوان در 

محمود غزنوی او بارۀ تفسیر قرآن کریم تصنیف کرده بود. در همینجا بود که 

را محاصره وسرانجام وادار به تسلیم نمود.
 1

  

 

 
 (1905-خیمۀ کاوشگران در داخل ویرانه های حصار طاق) تیت

 

 امیر خلف عالوه برآنکه در جنگهای حصاری سرآمدجنگیان عصر 

                                                 
1
 85اهتمام رئیس الذاکرین، ص  تیت، سیستان، به - 
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خود بود، از هرنوع علمی آگاه و مشوق علما و فقهاء زمان خود نیز بود. از 

صد شتر آن را از یک جا به جای دیگر نقل مینمودند،  تفسیر او که گویند

 امروز سراغی نیست.

 

 ساروتار یا حصارطاق:

تیت  سعی کرده تا خرابه های ساروتار را همان حصارطاق ثابت نماید 

میلی"زاهدان" یا  25تا  20و مینویسد: در دایرۀ پنج فرسخی و یا در شعاع

یچ قلعه یی مشابه این قلعه آثار ه« زرنج -نادعلی -کی = کیخسرو»بنای 

وجود ندارد. بنابرین احتمال میرود فاصلۀ مذکور غلط باشد. قلعۀ طاق 

نمیتوانسته درجادۀ کش واقع باشد، زیرا این نام دیگری است برای کشت که 

در نخلستانهای خاش
1

قرار داشت. جهتی را که استخری برای شناخت   

شت سرمسافری که از زرنج به جایگاه طاق بیان کرده اینست که قلعه در پ

خراسان میرفت واقع بود وهمین گفتاری است صحیح. مسافری که در آن 

زمان از زرنج به خراسان سفرمیکرد، درشمال یا کمی  متمایل به شمال 

غربی سفر میکرده، چنین به نظرمیرسد که قلعۀ طاق در جنوب دارالحکومه 

قبل از آنکه تیمور مشهور  در جنوب شرقی آن واقع بوده است. عالوه برآن

ومعروف گردد در بارۀ سیستان اطالعات کافی داشته ، بنابرین او قلعۀ طاق 

را بخوبی می شناخته است
2
 . 

با بیان این دالیل نتیجه میگیرد که: قریب به یقین است که فقط « تیت»

« کی=زرنج»جای ساروتار جای اصلی قلعۀ طاق است، زیرا بعد از بنای 

 فقط ساروتار)حصار طاق( قدیمی ترین مکانها است.« تانرام شهرس»و

 

 وضعیت ویرانه های ساروتار:

                                                 
1
تیت، دراینجا کش یا کشت را در منطقۀ خاش واقع در مکران تصور نموده ، درحالی که در سمت چپ - 

رودخانه هیرمند در باالتر از رودبار، شهرچه کش )کش صفار( موقعیت داشت که با قلعۀ طاق متناظر واقع 

 بود.
2
سال قبل  21م(سیستان را ویران کرددرحالی که 1383هجری)= 785به شهادت تاریخ،تیمور در سال- 

)بموجب تاریخ ایران، سایکس(وی به کمک ملک سیستان شتافته ودرجنگهای داخلی 764از آن یعنی در 

شرکت نموده بود، بنابرین تیمور بخوبی از موقعیت قلعۀ طاق ومکانهای مهم آن زمان سیستان آگاهی 

 داشته است.
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میل ازقلعۀ قدیمی ودر سمت شمالشرقی در برابر مجمع اآلثار  14

ناحیۀ غ لغ له  در میدانی که زمانی زرخیز بوده در یکجای جداگانه واقع است. 

سراشیبی های  با« می سکی»دراین محل جائی قرار دارد که سطح مرتفع 

وصل میشود ودر نزدیکی آن ویرانه های زیادی « مارگو»غربی دشت 

موجود نیست. در سمت شرقی جویبار هائی وجود داشته اند که از سمت 

غربی می آمده  وزمین ها را سیراب میکرده اند ودر زمین سنگریزه ای که 

 در دامن دشت قرار دارد پراکنده می شده است.

 
 ار از هیرمند:جاده های ساروت

دوجاده قدیمی از دشت "میس کی"میگذرد، یکی از زیر سرهیرمند 

وبنام" پ رماشی" رد میشود وسطح مرتفع میسکی را طی مینماید، سپس از 

منطقه ای بادخیز میگذرد وبعد از عبور ازکودی این دشت وارد سار وتار 

که نمیتوانسته  میشود. دراینجا ویرانه های مناره ای بلند و باریک موجود بود

دخمه یا منارسکوتی باشد بلکه احتماالً برج دیده بانی بوده است که از حمله 

وهجوم خبر میداده است. جادۀ جنوبی کوتاه تر از جادۀ اولی است. این جاده 
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از چهاربرجک که بر روی هیرمند واقع است آغاز میگردد و بعد از عبور 

 میدان سار وتار میرسد. از سطح مرتفع میسکی از طریق یک وادی به
 

 فاصلۀ ساروتار از نادعلی و زاهدان:

هنگامی که نهرها جریان داشتند و قلعه طاق آباد بود ناحیه ای سرسبز 

 32و پرجمعیت را تشکیل میداد. این قلعه از بنای کی)نادعلی، زرنج( 

کیلومتر( واز زاهدان نیز حدوداً به همین میزان فاصله دارد و نیز  48میل)

مسیر سر راست هفده یا هیجده میلی هیرمند کنونی است، اما پوششی از از

شن میدان بسیار زرخیز وهمچنین ویرانه ها را در بر گرفته است. بنابرین 

کیلومتر( را طی کنیم.  ساروتار در قسمت پائین 34میل) 22می بایست حدود 

راین منطقه د« سرگاه» آن نهر بزرگی قرار دارد که پائین تر از ویرانه های 

وارد میشد وشش یا هفت میل در جنوب این ویرانه ها مسیر رودخانه قدیمی 

دیگری را میتوان مالحظه کرد. این قلعه ای بسیارمحکم بود که بنائی از 

 زمان قدیم گفته میشود.
 

 قلعه بندی های سار وتار:

برای دفاع از ساروتار دو ردیف دیوار موجود بوده است که طبق 

وله اگرکاخ قلعه بند یا قلعه را حیثیت جداگانه ببخشیم سه خط رسوم متدا

دفاعی درست میشدند که هنوز هم تا حدودی پا برجا مانده است. بنحوی که از 

مصالح مربوط به آنها میتوان قلعه ای مجدد بنا نمود. آثار مذکور بهترین دلیل 

 برای اثبات بیان ما خواهد بود.

لت شکسته است که دروسط قسمت خط دفاعی سوم وبیرونی به حا

هایی از دیوار که هنوزباقیمانده است، تپه های شن ایجاد شده است . بر روی 

آنها دروازه وبرجهای جابجا هنوزقابل تشخیص است. دیوار های بیرونی فوق 

تعیین کننده حدود است اما شکل مشخصی ندارند ودر جهت باد واقع اند. 

هزار وسیصد( فوت و دیوار شمال غربی  )چهار 4300دیوارشمال شرقی اش 

)سه هزاروپانصد( فوت است. در وسط این ردیف دیوارها وخط دوم، 3500

ویرانه های کمی وجود دارد. خط دوم دفاعی در وضع بهتری قراردارد واز 

تپه های بلند و پرشده خاکی وآجری ساخته شده که شکل دایره ای درهم 

 ر وهشت ( فوت  قطر دارند.)یکهزا 1800ریخته اند و در حدود 
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در وسط دایره که از دیوارها تشکیل شده تپه ای بزرگ موجود است 

که برروی آن آثاری ازکاخ قلعه  دیده میشود. اینجا جایگاه اقامت حکمران 

بوده است. دراطراف هرسه ردیف دیوارها خندق موجود بود. اولین خندق که 

یکصد وپنجا فوت و دومین خندق  دور تر از دیوار بیرونی حفرشده در ابتدا

تخمین یکصد وبیست فوت وسومی)اطراف قلعه( درحدود هشتاد تاصد فوت  

عرض داشته است. اکنون هرسه خندق از دیوارهای ریزش نیافته ومواد 

دیگری که بوسیله باد حمل  میشود پرشده است وفقط بشکل قسمت  پائینی 

واند به نظر برسد. در شیب در آمده است که در یک بررسی سرسری میت

ارتفاع عمودی حدوداً بیست فوت از خندق سوم، ویرانه هایی از دیوار 

بیرونی وجود دارد که پشت آن در اطراف قلعه راه هایی مخفی تعبیه شده 

 بود. این راه را برای حفاظت از سنگرهای قلعه وخندق ساخته بودند.

 
 

بخوبی از وجود قراولخانۀ درحالی که دیوار تقریباً نابود شده است ولی 

بیرونی اطالع میدهد. از کاخ تا این راه مخفی سراشیبی مستقیمی بود که 
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اکنون از قسمت های درهم ریخته بناهای روی تپه از قبیل آجر وغیره پرشده 

 است.

 

 دروازۀ بیرونی حصارقلعه:

برای نگهداری از دروازۀ کوچکی که بر سر راه مخفی وجود داشت، 

نصب شده بود ویک قلعه بلند به موازات این در مخفی موجود دری  محکم 

بود که از داخل قلعه دو دیوار متوازی از آن جدا میگشت و مانعی در رسیدن 

راه مخفی میشد. فقط درطرفین چپ و راست سوراخهایی موجود بود که بدون 

تردید از درون قلعه دریچه ای برای اعزام وکمک فوری به منظور حفاظت 

نگرها استفاده میشد. با وجود آنکه تابدین حد از دروازه  حفاظت به عمل از س

می آمد، در دیوار روزنه ویا سوراخی موجود نبود بنابرین زمینی که در 

 مجاور این پایه ها قرار داشت بی مصرف می ماند.

از دروازه بیرونی قلعه راهی شیب دار از زیردیوار های قلعه عبور 

وقتی باال کشیده میشد، دیوارهایی که باالبودند سوراخ میکرد. این دروازه 

نداشتند. بنابرین احتمال می رود که حصار نشینان تیرهای خود شان را از 

قسمت آخر دیوارها پرتاب میکرده اند. از هرچیزی درساروتار آشکارمیشود 

که در آن زمان تاکتیک جنگی بسیار ساده ای موجود بوده است. فواصل بین 

، وقوت ونیروی فردی درکامیابی  معرکه جنگی مؤثر و پایان دهنده هدف کم

 بود و نبرد تن به تن و دوبدو انجام میگرفت.

 

 مصالح ساختمانی:

اکنون اتاقهای فوقانی بناهای کاخ به ویرانه های بی شکل مبدل شده اند 

وخرابه های درهم ریخته آنها، اطاقهای زیرین را پر کرده است. از راه 

میتوان وارد اطاقی شد که سقف آن گنبدی است وکف آنرا با  سوراخی

آجرهای پخته بزرگ مفروش ساخته اند واین روایت که در زیر سطح تپه ها 

اطاقهای زیرین موجود اند مصداق پیدا میکند. دیوارهای بیرونی کاخ نیز از 

ها اثرات آب وهوا آسیبی شدید دیده اند و روزنه هایی که بر باالی این دیوار

 موجود بودند اکنون وجود ندارند.
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نقشه قلعه مشتمل برشش پهلویی بی شکل میباشد. دیوار های بیرونی از 

آجرپخته با گل درست شده اند ولی زیرقسمت باالی آنها حاشیه ای تزئینی 

موجود بوده و جابجا قسمتی دراین ویرانه ها انواع سنگ پاره ها و آبخوره ها 

رد که برخی از آنها دوسه پوند وبرخی چهارپوند در ابعاد مختلف وجود دا

وزن دارند. این قطعات وسنگ پاره ها در نزدیکی هانیز دیده میشوند ولی 

درکار های ساختمانی از اینها استفاده نمیشد. در داخل دیوارهای درونی، 

انباری از آجر پخته وقطعاتی از دیوار وجود دارد که قسمت هایی از دیوار 

با سقف ریزش یافته است و شناخت شکل اصلی آنها ممکن فروریخته و 

نیست. مضافاً بر اینکه تپه های شن روان بیشتر قسمت های از بین رفته را 

در زیر پوشش خود گرفته است. برخی از ویرانه نمایشگر قسمتی از 

ساختمانهای بزرگ اند. آجرپخته بیشتر در قسمت هایی از ساختمانهای بزرگ 

ه یا در معرض حمله وهجوم بادهای موسمی و رطوبت  قرار بکار میرفته ک

 میگرفته، درعین حال آجرهای بزرگ جنبۀ تزئینی نیز داشته اند.

 
 تیت در حال مشاهدۀ یکی از اتاقهای حصارطاق
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 کاخی که در خط دفاعی دوم قرار داشت:

روی زاویۀ خط دفاعی سوم ومتصل به دیوارها، در درون قلعه داخلی 

ایی از یک ساختمان بزرگ وزیبا موجود است. این ساختمان مهم ویرانه ه

بود وبه همین علت زیبا وتزئین یافته ساخته شده بود ودیوارهای آنرا گچ 

کاری کرده بودند. ارتفاع آن بلند وساختمانی دوتا سه طبقه به نظرمیرسید. 

ه نمای شمال شرقی بنا تا سردیواریا کمی پائین تر از آن از آجرهای پخت

ساخته شده بود. واز پشت بام تاپای دیوار ناودانهای جلو باز از آجرساخته 

بودند. این ناودانها در داخل دیوار قرار داشتند وروی آنها گچکاری شده بود. 

به علت تنگی جا حمام و آشپز خانه را باالی پشت بام ساخته بودند. از آنجا 

ت مسطح بودن پشت بام به ناودانهایی خارج میشد که آب باران را نیز بعل

پائین هدایت میکرد.در زیرردیف های آجر پخته ستونهای کوچک گچکاری 

موجود بود که به مثابۀ دیوار روزنه ها به نظرمی آمدند. این یک نوع تزئین 

است که برسر تمام دیوارهای بجا مانده سار وتار نیز از آن استفاده شده بود و 

ندهنده قدمت بنا. همین سبک را بر روی تزئینی است بسیار قدیمی و نشا

دیوارهای محفوظ ماندۀ قلعه و در امتداد نوک دیوارهای درونی سنگر های 

 ساختمانی که نزدیک به تخته پل قرار دارند نیز میتوان تشخیص داد.

 

 جزئیات ساختمانی محرابها:

در کاخ بیرونی دو نمونه محراب)ایوان( موجود است که به عنوان راه 

استفاده قرار میگرفته اند. در طبقۀ پائین، محرابها کامالً از آجر پخته  مورد

ساخته شده اند که از یک مرکز آغاز میشوند. محرابهای طبقۀ باال را سرتا 

سراز قطعات گل رس ساخته اند که فقط یک یا دو انچ ضخامت دارند و از 

ایوان، طاق( داخل خمیده اند و درآفتاب خشک شده اند وبدین ترتیب محراب)

پدید آمده است. در سطح زیرین این قطعات به اندازۀ کافی از گچ استفاده شده 

اما اکنون این گچ کاری از بین رفته است. بطوری که سطح انحنای طاق 

آشکار شده است. واز آنجا گوشه وکنار ه های قطعات نازک گلی دیده میشود 

ابها یا طاقهای طبقۀ باال و این سبک ساختمانی عجیب را ظاهر میسازد. محر
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کشاد و مسیری زیبا دارد ومعماران سیستانی همیشه تمایل داشته اند که آنها 

 را از گل و یا کاشی بسازند.

در امتداد دیوارهای درونی قلعه اطاق هایی گنبدی موجود است 

ونیزبالکن های کوچک وجلو آمده ای که از طریق آنها راهی به اطاق های 

یکرده اند. داخل این دیوارها سوراخهایی موجود بود که از مجاور ایجاد م

 خارج به شکل روزنه واز داخل به حالت درکوچکی دیده میشد.

 روزنۀ اطاقها: 

در اطاقهای مربوط به مناره های گرد سه سوراخ موجود بود که یکی 

روبرو دومی در سمت راست و سومی در سمت چپ قرار داشت. در 

ج چند پهلو تنها دو سوراخ موجود بود که در طرفین اطاقهای مربوط به بر

راست وچپ واقع بودند. این دونوع برج آنچنان که در آثار"چهل برج" 

 تعریف خواهم کرد، نسبت به هم بطوریک درمیان واقع اند.

 دروازۀ بزرگ قلعه:

دروازۀ بزرگ قلعه قدری بجلو رفته و بشکل برجی فاقد روزنه و زیبا 

فوت عرض داشت و بوسیلۀ راه گنبدی شکل  12 - 10راه ساخته شده بود. 

که به باال میرفته به قراولخانه میرسیده و راهی از آن بسوی حیاط که در 

سمت راست واقع بود میرفته است. در ورودی کاخ قدری دور تر از محل 

دارالباب بوده و از زیر دیوار شمالی وغربی کاخ به آن میرسیده، کاخ از دو 

یل شده وشکل مربعی داشته است. عالوه براینها در طبقۀ همکف ظبقه تشک

سه اطاق پشت سرهم موجود بود. محراب به اطاق گنبدی دروازۀ بزرگ 

وهمچنین که روی جاده واقع بود، بوسیلۀ آجرهای پخته ساخته شده. بر روی 

جاده قراولخانه ای موجود بوده و دارالباب از دوطبقه تشکیل شده است. سقف 

ی شکل جاده باال رو فرو ریخته و جاده و اطاقها آشکار گردیده اند. از گنبد

آجرهایی که برجامانده اند به نظرمیرسد که راه ودروازه را با آجرهای پخته 

درست کرده بودند. جاده یا راه از دوسرخمیدگی داشت ودرهای قراولخانه 

جلو دشمن را کوتاه و کوچک بودند بطوریکه میشد درآنها سنگر بندی نمود و

 گرفت.

درجای خود کاخ نمونه ای معمولی است از هنر معماری سیستان که 

بعدها آنرا تجدید وترمیم کرده اند، درحالی که قلعه بندی قدیمی همچنان باقی 
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مانده اند.محراب ها به اطاقهای گنبدی کاخ را از آجرهای خشکیده)خشت 

بطور وضوح در باالترین  خام( ساخته بودند که از یک مرکز ریشه میگیرند.

قسمت کاخ،برجی یا اطاقی بود که یکی ازدیوارهایش هنوز پایدار مانده است. 

بدون شک این تفریحگاه  مناسبی در زمان صلح و آرامش بود و آدمی ازاینجا 

میتوانست منظرۀ وسیعی را که دور تا دورش بود ببیند. ودر عین زمان از 

استفاده میشده،از همینجا دیده بان میتوانسته این اطاق  به عنوان برج مراقبت 

دشمن را ببیند ویا آنکه فرمانده منطقه، مواظبت وراهنمائی عملیات دفاعی را 

به عهده بگیرد. در امتداد دیوارهای قلعه ردیفی از اطاقها موجود بود که 

بدرون حیاطی باز میشدند در همین حیاط چاهی حفر شده بود که آب مورد 

 اهیان وکاخ نشینان فراهم میساخت.نیاز به سپ

 

 دروازۀ پشت قلعه :

هیچگونه دری برای قلعه دومی ساخته نشده بود.تپه های شن) یا ریگ 

روان( قلعه را در زیر پوشش خود گرفته اند ولی در قسمت جنوب شرقی 

دیوارها آثاری از مناره ای بزرگ موجود است که تنها قسمت شرقی آن پا 

فوت جلوتر از دیوارها واقع بود و  30مزبور به اندازۀ  برجا مانده، منارۀ

احتماالً چنین به نظرمیرسد که در همین قسمت، دروازۀ بزرگ ودروازه های 

مجاور قرارداشته اند که از آنها به عنوان رابط بین طرف راست وچپ قسمت 

 مسقف استفاده می شد.

دوجا  در قسمت های شمال غربی وجنوب شرقی دیوارهای درونی در

فوت کاسته اند وسکو یا  25چنین به نظر میرسد که دیوارهای درونی را 

شکافی ساخته اند که از سطح زمین به همان میزان ارتفاع داشت و اندازۀ 

 فوت مربع بود. 12سطح آن حدودا ً

 

 پل متحرک)یا جمع شونده(:

براساس روایات در شکافهای فوق الذکر، پلهای مؤقتی یا جمع شونده 

وجود داشته اند. شکاف غربی به ویرانه ای مبدل شده ولی شکاف ای 

روبروی آن در وضع خوبی است. تخته سنگها و یا خشت هایی که میتوانستند 

بر روی آنها چرخهای پل متحرک را ببندند دیده نمیشد. همچنین چرخ هایی 
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که می بایست پل را باال وپائین ببرند نیز وجود نداشت. در اصل وسعت 

ض خندق مانع بزرگی برای چنین پلی بود. در جنوب س ک و برج یا مناره وعر

ای نیمه مدور موجود است که جایگاه استحفاظی شکاف بوده است و در 

درون آن شش اطاق به هم پیوسته قراردارد که از بیرون روزنه دار است. 

هراطاق برای  پنج تا شش نفر جاداشت ودر هریک سوراخهایی برای دیدن 

های برج موجود است. در داخل برج شیبی نیمه مدور وصعودی موجود  راه

 فوت مربع تا قراولخانه امتداد می یافت. 12بوده که به اندازه 

از اینجا میتوانستند داخل هرپنج اطاق شوند واز طریق محراب یا درگاه 

پست زیری به سکوئی که در شکاف وجود دارد بروند. از پنجره محرابدار و 

 منظره شیب را میتوانستند ببینند. زیبائی

در سمت بیرونی شکاف تپه های شن وجود داشت. بنابرین نمیتوان 

گفت که دراینجا برای پل متحرک تیر های چوبی بلند وجود داشته است یا 

خیر. با توجه به اینکه در شکاف روبروی تپه های شن تیرهای چوبی یا تخته 

ه ای موجود میباشد، بنابراین هدف ای موجود نیست وتنها آثار چنان پشت

ومقصد از این شکافها نامعلوم است. این امکان وجود دارد که چون در جهت 

باد قرار گرفته بودند، برای ساختمانهای پرجمعیت که در وسط دیوار های 

بلند محصور بودند، به عنوان روشندان وهواکش استفاده میشده یا بوسیلۀ آن 

رده اند تا کود باغات و مزارع را آماده سازند.از زباله را به بیرون می ب

قراولخانه نیز در زمان جنگ به عنوان مراکز افسران ارتش استفاده میشد که 

 برای نگهبانی از دیوارهای شرقی ویا نیمه غربی مامور بودند.

 قبرهای خاندان شاهی:

نزدیک به پل متحرک ودورتر از خندق آثاری از قبرهادیده میشوند که 

نیاد دیوارهای زیرین آنها با آجرهای محکم بنا شده است. قسمت های باالی ب

دو مقبره خراب شده که دیوارهای آنها هنوز پا برجامانده اند وبا آجر 

خشک)خشت خام(یا با گل ساخته شده اند، احتمال میرود که خلف ابن احمد 

ودند( دوپسر مقتول خود، طاهر وعمرو)که هردو بدستور خودش کشته شده ب

را در آنها دفن نموده باشد ودر مقبره های دیگرعده ای از اخالف آنها به 

 خاک سپرده شده اند. این مقبره در جنوب دیوارها قرار دارند.

 کاخ بزرگ قلعۀ درونی:
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کاخ بزرگ قلعۀ درونی که طبقۀ فوقانی آن تاالر های مرتفع ومتناسب 

ً مرکزی برای گروه اداری و وزرای س لطنتی بوده است . ازاین دارد حتما

ً جلوس میکرد.  ل ک(خود شخصا تاالرها هنگامی استفاده میشد که حکمران)م 

در قسمت پائین شعبه های مختلف دولتی بوده که آنجا منشی ها مدارک را 

تهیه میکردند و زیر نظر وزیراعظم کار اداری انجام میشده. ساختمانهایی که 

آجرپخته درست شده بودند. آنچه ازاین  به این کاخ پیوسته بودند بیشتر با

ساختمانهای خرابه که بوسیلۀ شن نگهداری شده اند آشکارمیگردد؛ اینست که 

تهداب یا پایه ها از آجر پخته اند وتا انتهای خندق قرار دارند. در آن نزدیکی 

قسمت هایی از دیوار و نیز قسمت هایی که از آجر پخته ساخته شده و یا 

با آجر پخته تزئین یافته بود به تعداد زیاد دیده میشوند و چنین قسمت هایی که 

به نظرمیرسد که ساختمانهای دو طبقه بوده اندکه روی یک دیگر اعمارشده 

 اند.

 مقایسه ساروتار با چهل برج:

سلسلۀ متناوب برج های گرد ومثلثی از سنگر بندی های قلعۀ چهل 

لعه ساروتار کوچک تر است. در برج بخوبی آشکار است. این قلعه نسبت به ق

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 

هی میگذرد که اطاقهای طبقه باالرا در میشود.از طول هرچهار دیواری را

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 نسبتاً بزرگ واز آنها برای اقامت استفاده میشده. پشت بام این 

کل سکوئی وسیع بودند و از آنجا مدافعین نزدیک روزنه ها ایستاده اتاقها بش

 به نبرد با مهاجمین می پرداختند.

در قلعۀ سار وتار نیزهمین کارها را بشکل گسترده تری انجام داده 

بودند. در وسط ساختمانهای داخلی و انتهای بیرونی خندق قلعه، ساختمان 

ی باز وکوچه وخیابان موجود بود. بزرگ وجود داشتند که در وسط آنها جاها

در چهل برج مثل قلعه ساروتار یک مسکن کوچک، یک معبد و اقامتگاه 

والی وجود داشت. مثل چهل برج، ساروتار نیز عیناً قلعه بود و درسارو تار 
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ً آنجا زندگی میکردند، بنابرین چهل برج را میتوانیم  عده ای بودند که دایما

 .قصبه ای از ساروتاربگوئیم

نمونه وسبک معماری ساروتار وچهل برج، احتماالً سبک پارتیان یا از 

نسل پارتیان هند است و مرکز حکومت آنها در سیستان درهمین جا ها بوده 

اند.ازاینجا مردم سکه های ساسانی و پارتی بدست می آورند تا بفروشند. طبق 

خواجه امیران ]عوام[روایت
1

ه اند.و این اینجا فرزندان ا شک،زندگی میکرد

روایتی باورکردنی است، زیرا هنوزقبیله ای ادعای وراثت این نسل از 

 حکمرانان قدیمی را دارد که میتواند فقط پارتی باشد.

 

 نظام سنگربندی:

باد وآب وهوای فصول همواره برسبک ساختمانهای سیستان اثر داشته 

طابق با آب اند ودارند. بنابرین ساختمانها متناسب با نمونه ای خاص وم

وهوای محل انتخاب میشوند و برای حفاظت آنها از اعمال تخریبی ، یک نوع 

سبک خاص معماری بکار میرود . در تمام آثارقدیمی سیستان نمونه 

ساختمانها، نمای آنها وسبک معماری شان خیلی کم تغییر یافته است. به همین 

مشروط براینکه قلعه  جهت امکان مقایسه تنها در نظام قلعه بندی مقدور است

بندی تا حد کافی از تخریب محفوظ مانده باشد. پشتوانه ای که برای برجهای 

زاهدان مهیا ساخته بودند و شیوۀ استحفاظی که برای نرده ها و راه های 

مسقف بکار برده اند اولین گام در سبک معماری کنونی است که در معماری 

ظیم ساروتارزمانی را نشان میدهد که ساروتار اصالً مشاهده نمیشود. دیوارع

فن جنگ هنوز پیشرفت نکرده و برای نبرد با آن شهامت جاهالنه و نیروی 

وحشیانه دیوارهای سنگی وخشتی )پرشده ازخاک( را کافی می پنداشتند. با 

فوت است و با  80وضع خراب شده موجود نیز بلندی قلعه از سطح زمین 

ز دور دیده میشود. ساروتاررا از هرتپه ای وجود تپه های مهیب ومرتفع شن ا

 که در نزدیکی دهکدۀ ارباب دوست محمد قرار دارد میتوان دید.

                                                 
1
ا از قول مردم محلی،خواجه امیران ثبت کرده است که درست نیست. امیرمعن بن تیت ، نام امیرمعن ر - 

خوارج توسط در سیستان  1۵2ودرسال  قمری بود1۵1زایده شیبانی حکمران عربی سیستان در سال 

 بنام زیارت امیرانمقبره او ،.ددر نزدیک قصرش در دشت امیران دفن شهمانجا سیستان کشته شد و

این نام روای ته وتیت از زبان ګفخواجه امیران بنام را ن معامیر  وف است، کسی کهصاحب درنیمروز معر

 ..سیستانیاشتباه کرده استرا ثبت کرده ،
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آنچه بیشتر جای تعجب است وجود جویبار هاست. هنوزمسیر چهار 

جوی بار را میتوان مشاهده کرد.این جویبار با آجر وگل ساخته شده اند که 

ً از میان رفته اند.این ج ویها تا جادۀ مسقف دار و خندق امتداد حاال تقریبا

دارند.
1
 

 

 :]حصار طاق[در سار وتار 1936کاوشهای باستان شناسی 

که اکثراً تا گلو ویا بکلی « ساروتار»حدس زده میشودکه بقایای تاریخی

در شن وریگ وماسه گور رفته و نا پیدا گشته است ، به ادواری قبل از میالد 

 مربوط باشد.

برای کشف حلقۀ اتصال مدنیت سند با مدنیت های  میالدی1936درسال

دجله وفرات ونیل خرابه های سار وتار توسط باستان شناس فرانسوی 

 برهنمائی هاکن حفریات گردید.

هیئت باستان شناس فرانسوی فقط یک هفته در ساروتار بنه گماننه زننی 

 نوشنت: وکندن بعضی نقاط پرداخت وگویا کار حفریات را نا تمام گذاشته ذیالً 

 . بتننناریخ پنننانزده اكتنننوبر  از قلعنننه فنننتح بعنننزم سنننارتار بنننه حركنننت افتنننادیم »

باالحصار قلعه از بنس بلنند و بنزرگ بنود از فاصنله هناي خیلني دور در مینان 

امواج تنوده هناي رینگ تشنخیص مني شند. پنس از طني مسنافتي وقتني بنه قلعنه 

نزدینننك شننندیم در كنننج گردشننني ینننك تنننوده رینننگ خطنننوط خنننندق و ینننك سلسنننله 

استحكامات قلعه ظاهر گردید. چهار ضلع بزرگ حصار خارجي طوري دقیق 

طرح شده بود كنه از شندت وزش بناد و خسناره آن بشنهر بنه خنوبي جلنوگیري 

جهنناز  ۀسننین ۀاز فننراز قلعننه زاویننه شننمالي حصننار بننزرگ بننه مثابنن .منني كننرد

متالشي شده جلوه مي نمنود كنه رینگ در اكثنر نقناط از حصنار بیضنوي شنكل 

در طول آن برج هاي مدور عظیمي بنا گردیده بود گذشنته دینوار هنا دومي كه 

در قسمت داخلي حصار پایه هاي قوي به فاصله هاي خیلني  .را فرا گرفته بود

نزدیك به هم بناء شده بود كنه در هنر كندام آن گنذرگاه هناي كنم عنرض سناخته 

 فظین حصار هنگام ضرورت بتواند از روي آن عبور نمنوده خنوداشده كه مح

 را به نقاط تهدید شده برساند.

                                                 
1
 102 -85برای گزارش تیت،دیده شود : سیستان،صفحات  - 
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 ،حصننار سننومي كننه بصننورت مسننتقیم از منندخل قلعننه مدافعننه منني نمننود

هنناجمین منني بایسننت بننراي رسننیدن بننه آن پهلننوي مداراي سننه دروازه اسننت كننه 

خود را سپر نمایند . عالوتاً وجود تنگناهاي كم عنرض و روزننه ماننند كنه در 

ز پیشنرفت مهناجمین جلنو گینري دیوارها تعبیه شنده بنود مني توانسنت بخنوبي ا

نماید. این چیز ها از مختصات مهم دفاعي عصر اسالمي نمایندگي مني نمایند. 

یكي از همراهان موسیو كزل قبالً عمارت زیر زمیني قلعه را كشف كرده بود 

كه در اثر فرو ریخته گي و انهدام گنبد ها و طاق هناي آن بصنورت چناه هناي 

تشنننخیص  دن در آن بننندون كمنننك ریسنننمان وتارینننك در آمنننده بنننود و فنننرود آمننن

سنناختمان آن بنندون چننراغ دسننتي و دوبنناره برآمنندن از آنهننا خیلنني مشننكل بننود . 

براي مالحظه این اطاق هناي بنزرگ زینر زمینني كنه در تناریكي مطلنق قنرار 

گرفتننه بودننند از چننراغ هنناي برقنني اسننتفاده شنند، پننالن طبقننه تحتنناني عمننارت 

شننیر پاپكننان موسننس سلسننله ساسنناني بصننورت واضننح پننالن قصننري را كننه ارد

در فیننروز آبنناد بنننا كننرده بننود   بعنند از مننیالد( 241سننپتامبر  – 226)دسننامبر 

شنرقي قلعنه  ۀبخاطر مي آورد. پس از مشاهده عمارت زینر زمینني قلعنه گوشن

زینننرا  ،بننراي حفرینننات انتخننناب شننند ولنني كاربنننه آهسنننته گننني پننیش مننني رفنننت

پري تصور نمنوده مخصوصناً  مزدوركاران این شهر خاموش را مسكن جن و

بنناالخره در نتیجننه  .شننب هنگننام از اقامننت در آن جننا تننرس و وحشننت داشننتند

كنناوش یننك هفتننه گنني چننند پارچننه نمونننه هنناي كاشننیكاري دوره اسننالمي و چننند 

پارچه دیگر از زمان ساساني ها بدست آمد و در عین حال مدخل یك دهلیز كم 

. میننرمن هنناكن كننه مجننذوب عننرض كننه سننر آن پوشننیده شننده بننود ظنناهر گردینند

دورنماهنناي پركیننف ایننن قلعننه و قصننر هنناي مخروبننه آن شننده بننود عكننس هنناي 

اكتنوبر( بنراي نجسنس و تحقیقنات بنه طنرف  23زیادي برداشنت و روز بعند )

منطقه غیر مكشوفه به شمال حركت كردیم كه در طول راه در بنین تنوده هناي 

 .اهده مي شدریگ بقایاي دهلیز هاي كم عرض قلعه هاي متعدد مش

بعضنني اوقننات در مسننیر حركننت آنجننا كننه از ریننگ برهنننه شننده بننود بننه  

سدهاي بي سر و پاي از قبیل سدهاي ریگي عمنودي بنه ارتفناع تقریبناً ده متنر 

تصادف مي نمود و در همین جاها بنود كنه مالحظنه میشند در اثنر خنورده گني 

ي متعندد هاي عصر ایونین زمنین مسنطح و همنوار گردینده و همچننان تكنه هنا

انیده بننود و اسننكلیت هنناي امننوات شننظننروف سننفالي و افننزار روي زمننین را پو
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نزدیكي شهرهاي پرجمعیت را به هم دیگر كه به مرور زمان از بین رفتنه انند 

 اعالم مي كرد.

مشخصنه معمناري  تباید متذكر شد كه گنبدهاي بیضوي شكل كنه عالمن

و  من هفنتواسالم قنرعصر ساساني است فوقیت خود را بر سبك معماري عهد 

مننیالدي نشننان میننداد و ترتیننب پیشننروي عمننارات بننا تزئینننات دریجننه هنناي  منهنن

فون ( بخنناطر منني سننبسننته خننود سننبك كالسننیك معمنناري طنناق خسننرو را در )تی

 آورد.

كمي دورتر به طرف شمال حصار طاق ، مهم ترین عمارتي كه بخوبي 

ن محفننوظ مانننده بننود در مقابننل حننوادث روزگننار پایننه داري كننرده و از گزننند آ

بنننائي مربننع شننكلي را ارائننه منني كننرد كننه طنناق بننزرگ آن بصننورت گنبنندي 

مني داد امکنان پوشانیده شده بود. گنبد مذكور با ورقه آبي رنگ خود به انسان 

تا جالل و شكوه مخصوص بخنودش را منحینث آخنرین شناهد ترقني و عظمنت 

( در مقابل خود مجسنم سنازد.13-12سیستان قرن )
1
جنناح راه حركنت  در دو 

ما بناهاي زیاد عمارات دیده مي شد كه سراز ته ریگ بدر آورده بودنند و هنر 

 یك شاهد خوبي از دوران  مجد و عظمت این سرزمین به حساب مي رود.

 

 :سمت سونیونۀ موسس مطالعات

ن سننننمت سننننونیو ۀیئننننت مربننننوط موسسننننهمسننننافرت  1971در سننننال 

(Smithsonion) انشناسي افغانستان براي مطالعه ري انستیتوت باسته همکاب

نیمننروز كننه در بخننش جنننوب زرنننج موقعیننت  ویرانننه هننای سنناروتارقسننمتي از

 دارد صورت گرفت .

ر رئنننننننیس عامنننننننل موسسنننننننه منننننننذكور ویلینننننننام تنننننننروز دل كوراتنننننننو

(WiliamTrausdalcorator)   در مننورد سناختمان هناي عظیمنني كنه دریننن

"زادگنناه  ي زیننر عنننوان و .منطقننه وجننود دارد، توضننیحاتي ارائننه نمننوده اسننت

كشور و مردمي نیست كنه بنه شنعر و رومنان دري عالقنه " مي نویسد: "رستم

گیننرد و در قبننال آن دلچسننبي خننود را بننه سننرزمین سیسننتون )سیسننتان ( نشننان 

                                                 
1
 . 48 - 44مجله آریانا، سال اول شماره چهارم ص  - 
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بنه خنود  1815ندهد سرزمیني كه توجه )مونتستوارت الفنستون ( را در سنال 

 جلب كرده بود.

فیایي بحیث قلب آریانناي بنزرگ مربنوط باشد كه یك ساحه جغرا اگر بنا

عهد قدیم از مناوراي )بابنل ( تناچین و ازشنمال اكسنوس )رود آمنو( تنا انندوس 

 آن ساحه بدون تردید ساحه سیستان خواهد بود.گردد،)رود سند( مشخص 

رسننتم كننه ممثننل و نمایننانگر قهرمنناني هنناي اثننر ملنني و حماسنني چننون 

كه شاهد جنگ  جایي ،تولد یافته بود شاهنامه مي باشد در این جا یعني سیستان

هنناي افسننانوي و سرنوشننت سنناز بننراي تشننكل كركتننر ملنني آریاننناي كبیننر بننوده 

امننروز تعنندادي نننواحي مشننخص و متمننایز ازیننن سنناحه آشننكار گردیننده . اسننت 

و معموالً به معني )دشت مرگ ( و دشنت جهننم گاست كه عبارت از دشت مار

و دشت امینران صناحب )امینر معنن ( و دشت ساروتار )دشت خالي از سكنه( 

 مي باشد.

بننراي « دشننت سنناروتار»نجننا در آلننیكن در حننالي كننه امننروز زننندگي در 

مینل مربنع سناحه وسنیعي از ویراننه هنا  500انسان محال مني نمایند در حندود 

افتاده است و این شاهدي از زندگي و شكوه گذشنته اینن ناحینه هسنت زینرا ینك 

ه شرق ( یاد مني گردیند و در پهلنوي آن اننواع بتنه دام غلگوقتي این ناحیه بنام 

، تناك :هاي مثمر دیده شده كه به شنكل فنراوان در آنجنا زرع مني گردینده مثنل 

 .توت  و غیره  درخت خرما و درخت

هنندف  تحقیقننات خننود را تنهننا بننه بخننش « سننمیت سننونیون »موسسننه  

شنناخت در پهلنوی آن  بلکنه باستان شناسی منطق  منحصر نساخت ،مطالعات 

علننل و اسننباب سیاسننی و اجتمنناعی کننه باعننث تخریننب و تننرک جمعیننت از ایننن 

 .خود قراردادمنطقه شده نیز از جمله اهداف مطالعات 

د، کننرسننروی و مطالعننه  راسنناحه 140حنندود  تقریبنناً  بنننابرین هیئننت در

محننل بننه منظننور بررسننی پیکننر شناسننی و کرنولننوژیکی بننرای مطالعننه و  14

مرحله از این بررسی ها نخسنتین نمودهنایی از  کی ردسروی انتخاب گردید. 

محل معماری و ابینه مختلنف درینن سناحه تثبینت گردیند و اینن زمنانی بنود کنه 

 یافت و باالخره مثمر واقع گردید. انجامکاری سخت و وسیع 

مادر کار خود قابلیت آنرا بدست آوریم  تا فهرستی  هیئت نوشت که اگر

ربنوط قبنل التناریخ و بعند التناریخ اینن ناحینه را مسنکونت  مکمل از نقاط قابل 
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میتننوانیم دریچننه روشنننی را بننروی وضننع آینننده ایننن سننرزمین  ،تشننریح بننداریم

 بگشاییم .

جای سیسنتان موجنود اسنت کنه در آن آثنار و کهای زیادی در هر  زمین

 بآاینن سنت و در قبنال آن آب زینادی هنم وجنود دارد.  ا بقایای جماعات هویدا

هیرمنننند از دراز تنننرین  .درینننای هیرمنننند دسنننتیاب منننی شنننده اسنننتاز  معمنننوالً 

مینل را  این دریا حلقنه ینی بنه طنول سنه صند .رودخانه ها در افغانستان میباشد

به خشکه میرینزد کنه  طدر سیستان در بر گرفته و باالخره درهامون های محا

در سنالهای ننادر و اسنتثنایی  .به شکل عجیب دارای آب صناف و پناکیزه اسنت

ینر مننی کنند بنناوجود آن در  یننک هنامون کننم عمنق را آب در آن وجنود داردکنه 

 میل را در مسیر خود آب میدهد. 4000حدود 

در حالی که عمق انتهایی دریاچه هامون از سه متر بسختی تجاوز منی  

البتنه   کند بدینوسیله اندازه و میزان تبخیر آب نیز از روی آن معلوم می گنردد.

لی فرق می کند و این موضوع نینز از روی همنان مصرف آب در هر سال بک

 جهیل اندازه می شود.

وادی هنای اطنراف اینن  تسلط و حیات انسان در طنول هزارهنا سنال در

حتنی در همنین سنالها کنه تابسنتان خشنک و دوره  اسنت،رودخانه ادامنه داشنته 

 افتاده آب این دریا برای زندگی مردم آن نواحی های بی آبی در آنجا اتفاق می

بسنده و کافی  و تا حدود میزان وجمع کردن خرمن ها نینز آب بدسنترس بنوده 

 است .

قابل تعجب آنست که در نقاط بسیار دور از رودخانه هیرمنند )دردشنت  

سار و تار( انکشافات فوق العاده ساختمانی در ساحه وسیعی از زمین ها دینده 

غلغلنه اسنت کنه می شود کنه یکنی از اینن نمودهنای انکشنافی و معمناری شنهر 

می  )حصار طاق(سار و تار ۀیوست بناحیپکالن ترین بخش ساختمانی بوده و 

میل از دریا فاصله دارد و ابی که از دریا به آنجا  20این شهر در حدود  .باشد

می رسیده از پشت یک بند بزرگ در روی هیرمند توسنط کانالهنای عظنیم کنه 

و در سننه خننندق جمننع میشننده میننل طننول داشننته بنندانجا میرسننیده  50در حنندود 

از کانالهنای  ینادیزتعنداد جایی که شنهر غلغلنه در آنجنا موقعینت دارد.   ،است

زینرا آثننار مجنرای آنهننا هنننوز در روی  ،آبیناری نیننز در آنجنا وجننود داشنته اننند
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زمین به مشاهده میرسد کناره های این کانالها به مرور زمان ساییده شنده و از 

 عمق آنها کاسته شده است .

این کانالها ساحه ای را در عرض ده تنا بیسنت مینل آبیناری مینمنوده کنه 

در حنندود ده هننزار کننارگر و .میننل مننی رسننیده اسننت  50درازای آن سنناحه بننه 

دهقننان ایننن سنناحه ضننرورت داشننته تننا سنناختمان سیسننتم آبینناری آنننرا اکمننال و 

 اینن همنه منردم رعینت محکنوم بنوده انند کنه فرهنگنی .نگاهداری نموده بتوانند

پسمانده داشته و در درجه پایین زندگی داشته اند و در اینن جرینان شناید تلفنات 

 زیادی هم دیده باشند.

اثنر حمنالت و اشنغال هنای پنی در پنی ه وادي دریای هیرمنند مکنرراً بن 

 رونننوک تنا تخرینب گردینده کننه بایند بسننیار محتاطاننه منورد مطالعننه قنرار گیننرد

 ار مشخص گردد.لوژی دوران رفاهیت و آرامش ساحه سارت

نیمنروز امنروزه پوشنیده از رینگ هنا و تنوده هنای  «سنارو تنار»ناحیه  

متر منی رسند و اینن  20شن متحرک است که ارتفاع آن در بعضی ساحات تا 

آشنکار منی گردنند کنه   متنر بگوننه متوسنط 6ریگ ها در ینک سنال تقریبناً تنا 

نندازه و معینار در نواحی شنمالی کننار اینن ریگسنتان ا .انچ می شود 6روزانه 

میرسنند اینن « دشنت جهننم »زمانیکنه بنه نقطنه جننوبی  .آن دو چندان می شنود

و بنه تنوده هنای کوچنک تنر پناره توده های شن توسط طوفان های عظیم پناره 

تغییننر شننکل میدهننند کننه بالوسننیله عبننور و مننرور  از آنهننا میسننر و آسننان تننر 

ه مثنل امنروز تنوده له روشنن اسنت کنه اگنر در گذشنتأمیگردد.از اینرو یک مس

های شن بگونه دوامندار باعنث خرابنی و تبناهی داراینی هنا و امنالک و زمنین 

 های زراعتی می شد طبعاً امکان حیات را در اینجا مشکل می نمود.

زخنم   اثنرزمانی که تیمنور بندین ناحینه رسنید و بر ،در تاریخ آمده است

دهای آب را خنراب او تمنام بنن گردیند،وارده لنگ شد و به تیمور لنگ مشهور 

ساخت ، بند های که حیات و خوشبختی منردم اینن ناحینه بندان وابسنته بنود.  و 

یکی از دوره های درخشان وصلح آمیز و دارای  و انکشناف سیسنتان مربنوط 

 میالدی یعنی دوران کشور گشایی های تیمور می شود. 14بعد از قرن 

د در آنجا تسنلط که تیمور در سیستان زخم برداشت و مدتی بع باوجودی

یافت اشتیاقی غیر قابل قبول به پیشرفت آن منطقه داشت زیرا ینک بخنش مهنم 

 انکشاف این سرزمین مربوط به همین دوره است .
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عالوتاً  اینن ناحینه کنه اکننون منطقنه ریگنزاری اسنت در گذشنته دارای  

منطقنه جایگناه  یننادرانگیز و بنا کیفینت عنالی بنوده اسنت .  حرمت  دورنمای 

همچننان  .ی باشکوه آباد گردیده که برخنی زیناده از شصنت اطناق داشنته انندها

در قبال آن گورستان هنای وسنیع و تزئیننات باشنکوهی وجنود داشنته اسنت کنه 

برخنی مقبنره هنای آن رنننگ آمینزی شنده و در آن هنا کاشننی هنای مننقش بکننار 

رفتننه اسننت و ایننن کاشننی هننای منننقش نشننان مننی دهنند کننه مننردم ایننن ناحیننه در 

 برده اند. ی بلند زندگی بسر میوضع

در  قرن پنانزدهم سیسنتان یگاننه جنای باعظمنت مملنو از معمناری هنای 

زیبا بوده و ساکنین آن تشکیالت خاص اجتماعی داشته اند که این اصنل بنرای 

 مطالعه ما امروز بسیار ارزنده می نماید.

در جریننان یننک قننرن حکمروایننی تیموریننان و بعنند از آن حنندود سیاسننی  

ستان تغییر کرده و مردم آن منطقه را ترک کردند و در این پننج قنرن اخینر سی

جریانات مخرب بادهای طوفانزا و ریگ های متحرک ناحیه اصلی و باستانی 

 سیستان را تغییر داده است .

تمنننام  امنننالک و معمننناری هنننای بننندون حصنننار دوران تیمنننور لننننگ در 

زیننرا کننه جننوانترین  ،ننندسیسننتان بننه صننورت نمایننان و آشننکارا بنناقی مانننده ا

معماری های این منطقه به شمار می روند و این ساختمان هنای شنگفت انگینز 

 بگونه عناصر معماری دوامدار باقی مانده اند.

سال اخینر بیشنتر از نصنف اینن معمناری هنا  پنجاه  در جریان کمتر از 

از شناخته شده که باثر زحمت کشی های متدوام و پالن حفریناتی و سناختمانی 

در یک بخش کار پنروژه بسنیاری ازاینن بقاینای  .زیر ریگها نمایان گردیده اند

لننیکن در یننک منطقننه چنننین دور افتنناده و بننه کمننک  ،سنناختمانی تثبیننت گردیننده

اینن  ناحینه  چنین گروهی کوچک به طور حتم سعی وجدیت ما بی اثر میمانند.

ت باستثنای قرن از قرن نهم تا قرن پانزدهم یک منطقه مسکونی بشمار می رف

 سیزدهم که حمالت لشکر چنگیز مدت کوتاهی آنجا را بویرانی کشانید.

متون  اسالمی یک سلسله فعالیت های قابل اهمینت را در اینن ناحینه در 

لیکن تا حال ما کندام سنند محسنوس را در اینن  ،قرن اول هجری ثبت نموده اند

مننی شنود کننه از آخننر امننر طنوری معلننوم  اقعیننت ودر بناره در دسننت ننداریم .  

 طوری که امروز هم  ،قرن نهم هجری این منطقه خالی از سکنه شده است
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 دیده می شود.

باینند گفننت دوره یننی کننه در گذشننته در اینجننا سننکنه وجننود داشننته اسننت 

مربوط بیک قرن پیش از میالد تا قنرن سنوم منیالدی منی شنود و شنواهدی کنه 

اتاق  ۀی تهیه دیده شده و بگوندر این ساحه وجود دارد توسط شهزادگان ساسان

و مهنر شنده و  سنفالینهای ذخیره در قلعنه هنای بنزرگ کنه حناوی کنوزه هنای 

نشانی دار می باشد جلوه گراست و در آن میان تاج شهزاده شاپور که بنه قنرن 

 بیشتر از همه جلب توجه می کند. ،سوم مربوط است

ر آنجنا شنروع پیشتر از اینکه در قرن اول قبل از منیالد سنکونت بشنر د

شود یک دوره طوالنی را این سرزمین پشت سر گنذارده کنه متنروک و بندون 

به طور یقین نمی توان گفت که این دوره چه مدت زمانی را  .انسان بوده است

اکنون یک حقیقت روشن شده که  سربندها و سیستم توزیع  .در بر گرفته است

اره دوم قبننل از مننیالد آب در سیسننتان و مهندسننی سنناختمانی آن مربننوط بننه هننز

بقایا این تمدن شناخته شده و مهندسی ساختمانی در هر کجنایی از سناحه  .است

 مند و منجمله در هر نقطه )سارتار( به مشاهده می رسید.یروسیع وادی ه

اگرچه در مورد زمان فرهنگ قبل التناریخ اینن سنامان کنه در آن دوره  

و سننفال هننای رنگارنننگ  وسننایلی چننون اسننلحه هننای ظریننف و متناسننب سنننگی

ولنی اینن منردم توانسنته انند بنه کمنک  ،ساخته شده باشد معلوماتی بدست نیست

اینن سنرزمین ریگنزار را بنا  تکنیک و لیاقت مهندسی خود هزارها میل مربع 

سنناختن کانالهننای طویننل تغییننر شننکل داده و آنجننا را بننه سننرزمین ثننروت هننای 

 افسانوی بدل نمایند.

کنننه اینننن سننناحه در سنننه دوره عمنننده انکشننناف شنننواهدي در مینننان اسنننت 

البتنه اینن زمنان مربنوط بینک قنرن  .منطقوی زمانی هم بدون باشنده بوده است

پنارتی هنا  ۀزینرا در حندود دور ،پیش از میالد و یک قرن بعد از آن منی شنود

سراسر این ناحیه دفعتناً از رینک پوشنیده شنده و تنا خنتم قنرن سنوم منیالدی بنه 

 همان شکل باقیمانده.
1
 

 

 

                                                 
1
 ( مقاله زادگاه رستم یلیام تروزدل . 1360سال سوم )مجله باستان شناسی افغانستان شماره اول  - 
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 شهر غلغله :

، در منورد شنهر 1903جارج پیتر تیت، عضنو هیئنت حکمینت ماکمناهون در 

غلغلنه، هنم اسنم » غلغله درجملنه ویراننه هنای سناروتار اینطنور نوشنته میکنند:

ناحیۀ بخصوصی است وهم اسنم مجموعنۀ آثناری کنه مشنتمل  برمنناره  بلنندی 

جنر پختنه سناخته است ودر جننوب نزدینک آن سناختمان گنبندی شنکلی کنه از آ

شده وسقف این گنبدها ایننک رینزش کنرده انند. عالینم بسنیاری از باغهنا  دینده 

میشود وجاده هایی که در هنگام عبور از روی آب به کمک پلهای متحرک از 

آنهننا عبننورکرده میشنند. جویهننای مربننوط بننه ایننن پلهننا هنننوز هننم وجننود دارننند 

یم مشخصنۀ آن دو تپنۀ بلنند مینامند. از عال« شهرکالن»وویرانه بزرگ را بنام

نامساوی است. دورتنا دور اینن شنهر عالیمنی از باغهنا و مسنیرهای آبنی دینده 

میشننود. یکننی از دو تپننه مننذکور قلعننه یننی بننوده کننه پایننۀ آن در وضننع تبنناه شننده 

فنننوت ضنننخامت دارد وبننندون تردیننند در درون آن  40کننننونی نینننز بنننه انننندازۀ 

 مساکنی وجود داشته است.

فوت   60 – 50ش یافته از سطح زمین)در بیرون قلعه(دیوارهای فرسای

ار تفنناع دارننند.آجرها از گننل سنناخته شننده بودننند و اننندازۀ آنهننایی کننه از داخننل 

( ایننچ بود.موضنع منذکور 4ضرب  24ضرب 30محوطه بدست آمده با ابعاد)

درجننای زرخیننز زمینننی پننا برجننا مانننده و بننه نظرمیرسنند کننه زمننین اطننراف آن 

سیراب بوده است. در بسیاری ازجاها هنوز خاکریز تقسنیم  زمانی به حد کافی

بنندی کشنتزارها و نیننز جویبارهنا مشننخص اسنت. در فاصننلۀ دو میلنی شننمال و 

غرب آن آثاری از ینک مسنجد دینده میشنود کنه از آجرهنای  پختنه سناخته شنده 

جنای وینران «قلعۀ کنردو» و« شهرکالن» بود. در شمال این مسجد ودر وسط 

د دارد. اینجننا یخچننال) بننرف خانننه( بننوده کننه گنبنندش افتنناده شننده دیگننری وجننو

«وداخل گودی آنرا شن ها پرنموده است.
 1

 

تیننت درهمننان حننوالی شننهر غلغلننه ، یننک مخروبننه دیگننررا بنننام قلعننۀ 

"کردو")منسوب به کدام کسی که ازاقنوام ک نرد بنوده است(سنراغ داده مینویسند 

زدینک غلغلننه ودر انتهننای کننردو جنائی بسننیار مشنهور وقنندیم اسنت کننه ن» کنه: 

                                                 
1
 114تیت، سیستان،به اهتمام رئیس الذاکرین،ص- 
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 15ننواحی ویننران شنده قننرار دارد. قلعننه ایسنت کننه بننرروی سنکویی بننه بلننندی 

فنوت منی باشند.  20فوت ساخته شده و به شکل مربعنی اسنت کنه هنر ضنلعش 

فننوت  40سنناختمان از آجننر خننام سنناخته شننده ودیوارهننای آن از سننطح زمننین 

ت میرسند. دروازه در ارتفاع دارد وضخامت آنها در نزدیک پایه به چندین فنو

قسمت حفاظ جنوبی واقع بنود. چنون اینن دروازه بنر روی شنیبی واقنع بنود کنه 

درمینان مسناحتی بنین دلتنای کننونی هیرمنند وسنار وتنار وناحینه ییالقنی وجنود 

داشته جای بسیار مهم ونمایانی به حساب می آمده است.
 1

 

ر کننه د ، عضوریاسننت باسننتان شناسننی افغانسننتان،عبنندالرحمن امیننری

( به معیت هیئت سمت سنونیون سنری بنه سیسنتان زده  1971) 1351عقرب 

تاریننا  را دیننده اسننت طننی مقننالتی در مننورد سننار و «سننارو تننار»و خرابننه زار 

:می نویسد شهر غلغله اینطور
2
  

آبده تناریخی سنار و تنار کنه ننزد منردم محنل بنه شنهر غلغلنه معنروف " 

 Henry-MacMahon  اسننت بننرای اولننین مرتبننه بوسننیله هنننری ماکمنناهون

 "سنار و تنار"بننام  1905 -1903هیئت تثبیت سرحد جنوب غربی در رئیس 

ضبط شده که بعد از آن در نشرات انگلیسی به همین نام ثبت و تشریح گردینده 

 است .

متعلنق  دشت  سار و تنار در والینت نیمنروز بنه ولسنوالی چهنار برجنک

و و دشنت گه دشنت مناراست و از جانب شمال به چخانسور و از سمت شرق ب

 از طرف غرب و جنوب به رود هیرمند محدود می شود. و جهنم

سار و تار در دوره های قدیم )در عهد غزنویان و پیشتر از آن ( منطقه 

یی حاصلخیز و با عظمت بوده مگر امروز آثار و بقایای تاریخی آن در مینان 

یلنومتر از ک 86سناروتار  .شن هنا و رینگ هنای متحنرک رو بنه ننابودی اسنت

منوتر رو بچشنم  ۀجناد نجناآ درکیلومتر از قلعه فنتح فاصنله دارد.  28 و  زرنج

نمی خورد ولی با قبول مشکل از راه هنای فرعنی در مینان رینگ زار میتنوان 

نجنا رسننانید در سنناختمان شنهر غلغلننه  دفناع و اسننتقامت در برابننر ه آخنود را بنن

سنه حصنار و سنه   یلۀشنه بنه وسنبنوده اسنت .  تهاجم دشمن سخت منورد توجنه

                                                 
1
 114تیت، سیستان،به اهتمام رئیس الذاکرین،ص- 
2
 مقاله شهر غلغله . 1358مجله باستان شناسی شماره اول سال اول ،  - 
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مهاجمین می بایستی از این سه حصنار و سنه خنندق ، خندق محافظت می شده 

 هر طوری شده عبور نمایند تا به کاخ مرکزی برسند.

 

 :دور نمای شهر غلغله 

یلنومتر کحصار بیروننی شنهر بشنکل ینک داینره ننامنظم تخمنین ینک -1

ی دفناعی اعمنار مربع جای را احاطه کرده و در طنول دینوار حصنار بنرج هنا

گردیده که معلوم می شود موضوع دفاع شنهر سنخت منورد توجنه حناکم نشنین 

 محل بوده است .

حصار دیگنری اعمنار شنده کنه متصنل بنه  ،در داخل حصار بیرونی -2

ثار و عالیم منازل مسکونی فراوان بچشم می خورد و تمنام ینا اکثرینت آن آن آ

د طنرز سناختمان مننازل آن زیر ریگ و شن مدفون شده و نمنی تنوان در منور

 چیزی گفت .

ساختمان عظیم قصر شناهی دینده منی شنود  ،در درون حصار دومی -3

خاننه هنای اینن سناختمان عظنیم . که روی تپنه مصننوعی اعمنار گردینده اسنت 

ساخته شده انند کنه مننزل دومنی آنهنا کنامالً  عموماً به شکل گنبدی در دو منزل

اما خاننه  ،نزل دومی بچشم می خوردنشانه هایی از م تخریب گردیده وصرف

هنر چنند کنه براثنر رینزش خناک  ،های منزل اول تقریباً سالم برجای ماننده انند

منزل دوم خانه های منزل اول انباشته شده اند و امکان مشاهده دقینق را بندون 

 پاک سازی مشکل ساخته است .

سنانتی متنر شنکافته شنده  70سقف یکی از طاق های منزل اول به قطر 

این اتاق بیک اتاق دیگری ارتبناط دارد .که می توان از آنجا بدرون اتاق رفت 

 که بزرگی آن اینطور اندازه شد:

 متر  75/5 طول    :        اق  الفطا

 متر 00/3  عرض                      

 متر  00/2ضخامت دیوارها                    

 متر  00/9 طول          :اق ب طا 

 متر  60/3 عرض                       

 متر)از سطح خاک فرو ریخته (  50/3بلندی                      
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در سنناختمان ایننن قصننر مننواد مختلننف سنناختمانی چننون خشننت پختننه و  

ه بننه کننار رفتننه و اننندازه خشننت هننای مننذکور بطننور عمننوم سننخشننت خننام و پخ

بطنور عمنوم اینوان هنای قصنر  رواق و .(  سانتی متر میباشد 9×  33× 33)

و تاقچنه هنا و تزئیننات آن از   هناو رفک امنا پینزاربننا یافتنه انند.  از خشت خام 

 خشت پخته )آجر( تعمیر شده اند.

از  مالحظننه ایننن آبننده تنناریخی میتننوان اسننتنباط کننرد کننه حصننار اولننی 

)ربض ( جای بود و باش  طبقه زحمتکش یعننی دهقاننان و اهنل کسنبه و پیشنه 

آن حصار آثار فراوان خانه ها و منازل و قبرستان  اخلددروران بوده است .  

الح جغرافیننا دانننان کالسننیک اسننالم طصنناحصننار دوم )بننه  .هننا دیننده مننی شننود

شارستان نامیده می شد( محل زندگی ثروتمندان و پیشوایان مذهبی و ماموران 

عالیرتبه بوده است . قسمت سوم  یعننی قصنر شناهی متعلنق بنه کسنی بنوده کنه 

در خنارج دروازه قصنر شناهی  .زعامت مردم را بدوش داشته استرهبری و 

سنجدی بمشناهده منی رسند کنه قسنمتی مو در داخل حصار دومی آثار و بقایای 

از تزئینات محراب وعالینم شنش سنتون آن تنا هننوز دینده منی شنوند و بقینه آن 

 زیر ریگ پنهان شده است.

ریخی به نظنر منی در بیرون شهر غلغله یک تعداد زیاد آثار و بقایای تا

خورند که اکثر آنها تا گلو در زیر شن ها و ریگ های سیار مدفون اند و نمنی 

تننوان ارتباطننات تنناریخی آنهننا را مشننخص کننرد . ایننن خرابننه هننا تننا حنننوالی 

کیلومتر( امتداد دارنند.  د اخنل حصنار خنارجی  100چخانسور )بطول تخمین 

زیادی دینده منی شنوند کنه شهر و همچنان در بیرون شهر غلغله قبرستان های 

شنان  اهنایپ و زینرا سنرمردگان بطنرف شنمال ،متعلق به عصر اسالمی اسنت

 بطرف جنوب و روی آنها قدری متمایل بغرب قرار دارد.

همچنان  یک تعداد قبرهایی دیگری در آنجا بمشاهده می رسد که بشکل 

 .ه انندسرداب خانه سناخته شنده و در آنهنا دو سنه نفنر پهلنوی هنم قنرار داده شند

اینها اتفاقاً وقتی دیده می شوند که بناد خناک قبرهنا را بنا خنود بنرده و اسنکلیت 

امننوات را برهنننه سنناخته اسننت .موجودیننت  قبرسننتان هننای متعنندد و قبرهننای 

گنبدی دو سه نفری بنه انسنان امکنان میدهند تنا حندس بزنند کنه اینن شنهر تحنت 

ی هنای فننراوان در تهناجم شندید فاتحنان و کشنور گشننایان واقنع شنده و خنونریز

آنجا صورت گرفته است که بر اثنر آن انسنان هنای بیشنماری جنان خنود را از 
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از جملنه کشنتارهای دسنته جمعنی منردم اینن سنرزمین یکنی هنم  .دست داده انند

ب در سیسننتان در آیننورش و کشننتار بننی امننان امیننر تیمننور و تخریننب بننندهای 

 میالدی بود. 1383

ا تخرینب بنندهای آب شناهرگ زنندگی تیمور  عالوه بر کشتار انسنانها بن

را در شنهر غلغلنه و سراسنر سیسننتان قطنع کنرد کننه از آن ببعند دیگنر سیسننتان 

السنیف مشنتی منردم آواره و آنهنایی کنه  ةاز بقین .روی آبادی و شادابی را ندیند

در سیسننتان ماندننند فقننط از راه پننرورش احشننام در کرانننه هننای هننامون امننرار 

به ایجاد شنهر واحنداث سند و بنند و تنظنیم شنبکه حیات می کردند و دیگر قادر 

ه آبیاری در سیستان نشدند و بالنتیجه سیستان و بخصوص ناحینه سنار و تنار بن

تبدیل گردید که جغد هم بیم دارد شبی را بنر کنگنره  بنرج و  تناکیویرانه وحش

 بار وی شهر غلغله سپری نماید.

ردم تناثیرات دو برخي  از محققین علت خنالی شندن اینن ناحینه را از من 

تخریب باد و ریگ در آن وطبیعي یعني عمیق شدن بستر دریاي هیرمند  عامل

           منطقه میدانند.

امكننان دارد كننه درینناي هیرمننند بمننرور  :احتكننال بسننتر رودخانننه /الننف 

آب طنوري بلنند  بستر خود را عمیق كرده باشد و اراضني مجناور آن از سنطح

ن رودخاننه را در نهرهناي منشنعب بنراي منردم قرار گرفته باشند كنه جرینان آ

در نتیجننه بننه علنت نرسننیدن آب و عنندم آبینناري اراضنني . نناممكن سنناخته اسننت 

زینرا هنر قندر جرینان آب  ،مردم مجبور به تنرك خاننه و كاشنانه خنود شنده انند

رودخانه سریع تر باشد به همان تناسب بستر دریا را زود تر عمیق میسنازد و 

)بنا  اضني مرتفنع دو جنناج رودخاننه مشنكل تنر مني نمایند.رساندن آب را به ار

 (بندهاي آب توسط تیمور این علت تحقق پذیرفته است .تخریب 

بنناد وریننگ: تخریبننات بنناد وریننگ در نیمروزخیلننی زینناد  تخریننب ب/  

سنرعت اینن مینوزد.  است. این بادها عموماً از یک سمت)سنمت شنمال غنرب(

خصوصیت تخریب این بناد در  .رسد كیلومتر مي 200باد گاهي در ساعت تا 

نیمروز طنوري اسنت كنه ابتندا دینوار سنمت شنمال و بعند دینوار جننوبي امناكن 
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تخرینب دیوارهناي غربني و شنرقي سناختمان هنا  .تاریخي را تخرینب مني كنند

نسبت به دیوارهاي شمالي و جنوبي كمتر است 
1
 

روزه  120ت دایمي ذرات ریگي بوسیله بادهاي شندید و معنروف باصا

سیستان در قسمت پائین ساختمان متدرجاً سنبب تخرینب و بعضناً تولیند روزننه 

هننناي متعننندد و كوچنننك در دیوارهننناي عمنننارت مننني گنننردد و سنننرانجام دینننوار 

راهرقندر ضنخیم هنم باشند از پناي منني نشناند . گناهي كنه در مسنیر جرینان بنناد 

ذرات ریگي فنراوان تنر باشند، بنزودي تنوده هناي رینگ روي هنم انباشنته مني 

ند و سننپس عقننرب وار بننه پیشننروي خننود بسننوي سنناختمان هننا و مننزارع و شننو

شبكه هاي آبیاري ادامه مي دهند و دیري نمي گنذرد كنه نهنر هنا و كاننال هناي 

آبیاري مزارع و دهكنده هنا و سناختمان هناي مسنكوني ینا متنروك و ینا در كنام 

دهناي ماسه هاي روان و سیار فرو مي روند و نابود مي شوند معهذا هر گاه با

روزه در سیستان نمیوزید بدون مبالغه تابستان آن مي توانست بنا گرمني  120

 ري نماید.برابدوزخ 

مؤلف تاریخ سیستان ، ابن حوقل ، اصطخري و غیره جغرافینه نگناران 

اسالمي داستانهاي از تخریب بناد در سیسنتان و همچننان اسنتفاده معقنول منردم 

دهنننند. از آنجملنننه اسنننت اختنننراع از اینننن نینننروي طبیعننني و رایگنننان بیننناد مننني 

آسیابهاي بادي كه مردم گنندم را بوسنیله آن آرد مني كردنند و ینا از چناه هنا آب 

 مي كشیدند و مزارع و باغات خود را آبیاري مي كردند.

 

 تیمورو ویرانی  حصارطاق :

میالدی، تیمور بعد از غارت وویران ساختن شهر 1384دردسامبر 

وتاراج قلعۀ طاق حرکت کرد. تیمور قصد زرنج وشهرزاهدان برای غارت 

داشت بند رستم را بررودخانه هیرمند نیز تخریب کند تا سیستان بکلی ویران 

گردد. تیموربر سر راه خود اگر قلعۀ طاق را ویران  نکرده باشد، بطور یقین 

غارت کرده وآسیبی شدید برآن وارد نموده است. سپس تیمور بسوی رودخانه 

تخریب کردن بند رستم  آخرین حد خون خواری خود رانشان  هیرمند رفته وبا

داده است. تباه ساختن  بند رستم به معنی خرابی وتباهی سرتاسرسیستان بود. 

                                                 
1
)بحواله مجله باستان شناسي  28-25ص  8جلد  1959هاكن ، تحقیقات باستان شناسي در افغانستان - 

 ( . 8شماره اول سال اول ص 
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از آن تاریخ ببعد سیستان دیگر روی آبادی وسر سبزی را ندید وخراب 

 وخراب تر شد واز رونق افتاد.

 

 خواجه ابوعبدهللا طاقی:

روزي شهري طاق و یگانه در سیستان بوده  حصار طاق همانگونه كه

از مشاهیر آن نیز نام كسي بما رسیده كه مانند زادگاهش در صف متصوفان 

روزگار خود طاق بوده و آن خواجه ابوعبدهللا طاقي )استاد و پیر( خواجه 

 عبدهللا انصاري مي باشد.

ه ت را نسبت به طاقي ، آنجایي كارهموالنا عبدالرحمن جامي قول پیر 

كنیتش را ابوعبدهللا و نام پدرش را فضل بن محمد طاقي  ،نامش را محمد

شیخ االسالم گفت كه وي پیر من است و :»سجستاني معرفي كرده مي آورد

استاد من در اعتقاد حنبلیان
1
كه اگر من او را ندیدمي اعتقاد حنبلیان ندانستمي  

ان فرانه بوده و هرگز هیچ بزرگي را ندیده ام كه وي در كار هیچ كس چن

وي خداوند كرامات و والیات  ،باشد كه در كار من از تعظیم و نیكو داشت من

.بوده و فراست تیز داشت و مشایخ ویرا تعظیم مي داشتند
 2

  

خواجه انصار چنان كه خودش تصریح كرده به شیخ ابوعبدهللا طاقي 

رموده عقیده كامل و راسخي داشت و در یكي از رباعیات خویش نسبت باو ف

 است :

          اقـدر آف  ه كشته یيــاي آنكه یگان

 ان مشتاقـل عرفــاند اه از جان بتو

         قر و فناــمانند تو درفه كس نیست ب

 طاق ۀگشتست از آن نام خوشت خواج

طاق یكي از اساتذه و رهبران بزرگمنش خواجه عبدهللا انصار  ۀخواج

وي مذهب حنبلي داشت و ریاضات  .دو مرید موسي بن عمران )جیرفتي ( بو

شاقه مي كشید و به سختي ها معیشت مي گذراند و مردي زاهد و پارسا و 

                                                 
1
مذهب حنبلیان یكي از مذاهب اربعه جمهور است كه موسس و پیشواي آن االمام ابوعبدهللا احمدبن  - 

هـ در همان شهر  241در بغداد تولد یافته و در سال  164محمد حنبل مروزي خراساني است كه در سال 

 (16، ص1.)وفیات االعیان ابن خلکان،جگفته استبدرود زندگاني 
2
 383ص  ،چاپ كلكته ،نفحات االنس - 
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طرف احترام مشایخ عصر خودش و بعد از عصر او واقع بود. چنانكه از وي 

 كرامت ها و خوارق شگرف حكایت مي كنند:

صاحب رساله مزارات هرات از طاقي به عظمت و بزرگواري یاد 

زیده  ،مرشد السالكین ،قطب المشایخ كعبته االنام»چنین مي نویسد:كرده 

الكرام الهمام الدعي الي هللا ، فخر الحق ،عالء الدوله و الحق و الدین ،المحققین

و الشریعه و التقواي وارث االنبیاء دلیل الهدي الي الطریق المستقیم ، ابو 

در ،ه خواجه طاقعبدهللا محمدبن فضل الطاقي سجستاني االصل مشهور ب

علیا داشت و رسوم صوفیه و اشارات ۀعلوم شریعت و طریقت حقیقت درج

ایشان نیكو میدانسته و والیت و كرامت و فراست ایشان از حد تواتر گذشته 

بود و اینجا از شرح كردن والیت و كرامت او از هزار یكي و از بسیار 

قوت اعتماد عدیل تحریر نمي گنجد و در اظهار مذهب حق و زاندكي در حی

...«نداشت 
1
  

مین كتاب در جاي دیگر آمده كه خواجه ابوعبدهللا طاقي گفته است هدر 

«هزار پیر را دیده ام و خدمت كرده ام كه همه از اهل كرامت بودند. نم»:
 2

 

من حضرت خواجه طاق »از شمس الدین محمد مروزي است كه مي گفت : 

ته بود و جمعي از بزرگان دست روي را در حالتي دیده ام كه بر كرسي نشس

سینه نهاده پیش وي ایستاده بودند.
 
»
3
  

این خواجه بزرگوار وفرزند یگانه طاق عمرش را در هرات گذشتانده 

هجري بدرود حیات گفت و در بیرون  419و همدران جاي در دهم صفر 

دروازه خوش هرات مدفون گردید.میرزا شاهرخ و سلطان حسین به كرامت 

واري او اعتقاد داشتند تا آنجا كه برمزار وي بناي مفصلي نهاده بودند و بزرگ

ولي متاسفانه این بقعه مانند سایر حظایر متبركه آنجا هنگام محاصره هرات 

از طرف ایراني ها ویران گردید و فعالً از بقایاي آن عمارات فقط چیز 

 .كوچكي در آنجا پیداست كه مردم را بر او عقیدتي بس زیاد است

 

 

                                                 
1
 تالیف اصیل الدین واعظ ،طبع مطبعه دانش هرات، 32ص  ،رساله مزارات هرات - 
2
 35رساله مزارات هرات بعد از ص  - 
3
 همان اثر ، همانجا - 
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 مدهفصل 

 

 قالع"دشت امیران"]امیرمعن[ وقلعه چهل برج 

 

 توضیحی در بارۀ یک غلط مشهور درنیمروز:       

کیلومتری جنوب شرق شهرنو زرنج،  2۵ -20 دروالیت نیمروز، در

دالرام از  –دشت وسیع وهمواري افتاده است که جاده اسفالت شده زرنج 

جاده تاچشم کارمیکند،زمین های شمال آن میگذرد ودرسمت جنوب این 

از روز خلقت آن تا ایندم در  دخیال میکنبیننده هموار وصافی افتاده است که 

، ولی مشاهده قلعه ها استنشده  هشتاآن گیاهی نروئیده وتخمی در آن ک

وخرابه های منفرد تاریخی در وسط آن دشت آفتاب سوخته وداغ و دور از 

 .یاد دوران آبادی وسرسبزی آن دشت می اندازدرودخانه هیلمند، انسان را به 

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

ي )دشت قازها( و داكو )داك طیني و دشت بگقلعه چهل گاو و قلعه چ

باصطالح محلي زمین صاف و هموار بدون پشته و تپه را گویند( واقع شده و 

ودشت  و )دشت مرگ (گر شرق آن دشت ماردر غرب آن دشت خوابگاه و د

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

 قرار دارد. معروف  غلغله 

دراینجا گفتن این نکته  ضروری است که بیشتر مردمان مسکون 

از بم وکرمان  وارد میالدی  19درنیمروز بلوچها اند که از اوایل قرن 

درنقاط مختلف این ایالت پراگنده شده اند  وبا نام اصلی بناهای سیستان شده و

آگاهی ندارند وبنابرین هرکسی  وقتی چشمش به نا مسکون ومتروک تاریخی 
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این خرابه های تاریخی افتاده است، نظر به برداشت خود نامی برای هریکی  

گران ازاین خرابه ها گذاشته اند که با شواهد تاریخی مغایرت دارد وگزارش

 نیز همین نامهای غلط و 19خارج منطقه وحتی سیاحین اروپائی قرن 

این خرابه ها را ثبت کرده اند.بنابرین میتوان نزدیک ط مردمان وغلمروایات 

در صد نام های  آثار تاریخی واقع در نیمروز و روایات در بارۀ  99گفت 

سال  20 وبنابرهمین ضرورت بود که من مدت آنها غلط وغیر مستند است.

از عمرم را برای بازشناسی چهره های اصلی این خرابه ها صرف کردم و 

از  1989درسال آنرا بنام جغرافیای تاریخی سیستان تالیف کردم و یکتاب

ولی مثل اینکه هنوز بسیاری  ،رساندم پسوی اکادمی علوم افغانستان به چا

ه  آنچه باند واطالعی ندارآن کتاب از محتویات از جوانان نیمروز 

گزارشگرتلویزیون طلوع در برنامه "هی میدان وطی میدان" ازاین روایات 

انند درحالی که این بد می جنر مستند استفاده کرده است، سرتائیشفاهی غی

 اطالعات با یافته های تاریخی مطابقت ندارد.

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

منطقه است که بصورت یک غلط مشهور آنرا پذیرفته اند.این  اطالع از تاریخ

،  یستدشت به معني واقعي كلمه نیک داراي خصوصیات   دشت دراصل

زیرا وجود ریزه سنگها وبوته های کوتاه قامت وحشی که توان مقاومت کم 

زمین صاف وهمواربدون سنگ  وآبی را دارند، دراین دشت دیده نمیشود 

شكل از گل میده رسي و رسوبات ته نشین شده رودخانه متریزه میباشد که 

دراین   .و به آنجا مي ریزدگكه از دشت ماراست هیرمند  و سایر شیله هاي 

میدان صاف وهموار وسراب هرقدر بدوردستها نظر انداخته شود، جز سراب 

مردم ولي و قلعه های منفرد مخروبه چیزی دیگر در آن بمالحظه نمیرسد 

و اگر غیر از این گفته شود كسي  میگویند صاحب" شت امیراندمحل به آن "

 شما را به آنجا رهنمایي نمیكند.

ً هنگامي كه « جهنم  ۀدر»دشت امیران از فراز پرتگاه  مخصوصا

را از "]دشت مرگ[ وگدشت مار"مسافر دشت سوزان و بي آب و علف 

هر چه  چهرۀبا ،قطع مي كند کیلومتر 200به عرض بسوي نیمروز لشکرگاه 
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پنجصد "شتي مي بیند كه طچون  ،نشیبي كم از كم پنجاه متر باو گونه  سرآب

" میل مربع وسعت داشته باشد.
1
   

شت همواره بیضوي شكل جسته جسته پاي خرابه هاي طدر درون این 

مدرسه یا قلعه، کاخ یا بمیان كشیده مي شود كه بشهادت تاریخ هر كدام آن 

كه برج و مناره آنها هنوز هم یادگار شكوه دوران بوده   جای زیارتآتشگاه یا 

  .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 

بروی  قبر طویل دیده میشود. دوگنبدی بزرگی قرار دارد که در داخل آن 

بنام زیارت  هقبرمسنگهای لشم و سیاه دریائی ریخته شده است . این  هاقبر

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 

 "امیران"است نه « دشت امیر معن» میکنند. درحالی که شکل درست نام آن 

که جمع کلمه "امیر" است وتاریخ منطقه جز نام "امیرمعن"حکمران عربی 

هجری، کسی دیگری را سراغ نمی دهد. در یک  1۵2سیستان درسال

کیلومتری غرب این زیارت خرابه های وسیع قصر وباغ امیر معن ،موجود 

های عریض و طویل گنبدی آن با  ومشهود است که هنوز هم برخی از خانه

 .ی ترمیم قابل استفاده استکم

 

 امیرمعن کی بود؟

قرنهای هشتم و  ،محقق و مستشرف معروف شوروی ،بقول برتلس

هجری ( با آنکه برای خالفای اموی و عباسی  م میالدی ) دوم و سوم ـــــنه

سکنه غیر عرب و بسط مالکیت  دوره فتوات پی در پی و غارت و تاراج 

بود . معهذا در طول  ار اراضی و نشر اسالم عمده و ایجاد شکل اشرافی استثم

دهقانان بنابر  این دو قرن ده ها و صد ها نهضت ملی رخ داد که کشاورزان و 

ً در آن  جور و ستم عمال عربی و طرد انها از سرزمین خویش ،  وسیعا

شرکت داشتند .
2
  

                                                 
1
 7ج  ،میالدي 19ر قرن تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس د محمود محمود، - 
2
 85 -76برتلس، ناصر خسرو واسماعیلیان، ترجمۀ ح. آرین پور، ص  - 
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ها  میالدی به سبب شورش ونهم هشتمهای خراسان و سیستان در قرن 

ای پیاپی مردم به انتقام خون ابومسلم خراسانی، سخت نا امن شده بود. ه و قیام

هنوز آتش یک شورش خاموش نمیشد، که قیام دیگری از یک محل دیگر 

آشام خلیفه منصور  خراسان بر ضد سلطه عباسی سر میزد و باز دستگاه خون

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

های مردم را بکلی خاموش نکرد. در سال  معاونت حریش سیستانی، طغیان

م( دربست مردی بنام محمد بن شداد بر ضد یزید بن  7۶7/ ۶8هجری ) 1۵0

منصور ) خلیفه( حکمران سیستان قیام کرد و دو نفر از زردشتیان سیستان 

بانی های آذرویه المجوسی و مرزبان مجوسی با افراد خود از او پشتی بنام

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 

یک خلیفه بود بحکومت که دوست نزد بنام معن بن زایده شیبانی را یسختگیر

هـ( 1۵1سیستان وسرکوبی شورشیان فرستاد)
 1

. 

معن مردی سختگیر بود و از لحاظ بخشش و تبذیر مال، در میان 

المثل شده بود. معهذا او هم نتوانست جلو طغیان مردم سیستان  اعراب ضرب

مال بجور همی ستدی و بجود همی دادی، تا به تبذیر » زیرا که او  ،را بگیر

.«.کردن بد، دل بخردان از او بر شد ن مال و تدبیرکرد
 2

 

المال توسط  مؤلف نامعلوم تاریخ سیستان، از اسراف و تبذیر مال بیت

معن  امیر معن بر اقوام عربی خویش روایت جالب توجه دارد و میگوید:

روزی در بدل پنج شش بیت که مروان شاعر عربی در مدحش سروده بود، 

بخدای تعالی که اگر مرا  »دوبخشید، و سوگند یاد کرد:تمام بیت المال را ب

دینار )در بیت المال( بودی و تو هم چنین تا هزار بیت همی گفتی، هر بیتی 

«می. را هزار دینار همی داد
3
  

موردش از جیب مردم برای خود  های بی بدینگونه امیر معن با بخشش

حساب دولت   شهرت کمایی میکرد، درحالیکه کمرمردم زیربارخراج بی

                                                 
1
 1۴۶تاریخ سیستان، ص  - 
2
 1۴۶تاریخ سیستان، ص  - 
3
 1۴۶تاریخ سیستان، ص  - 
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چون خزانه خالی میگشت،  وظلم ماموران وصول مالیات خم گشته بود.و

مردم را مصادره کنند.باری امیرمعن  گشتند تا عمال عباسی در پی بهانه مي

 رتبیل)شاه زابلستان( یزید بن مزید را به قندهارفرستاد گرفتن خراج از بقصد

و قباهای ترکی از ابریشم و  ها فرستاد از أوانی سیمین او را هدیه »رتبیل و

.«چیزهای لطیف
1
اما امیر معن آن مقدار را اندک شمرد و در کمین حمله بر  

سی هزارمردم از آن به »رتبیل نشست و روزی ناگهان بر سپاه رتبیل زد و

یکجا اسیرکرد و داماد رتبیل زنهارخواست... و معن اندر بازگشتن مردمان 

یستان آمد، همان عادت فرو گرفت که با بست را مصادره کرد، و چون به س

«مردمان)بست( همی داشت. مردمان سیستان شوریده گشتند.
2
  

مردم که هر روز بیشتر از روز پیشتر از حاکم جدید صدمه میدیدند، 

یکی از معاریف سیستان شکایت این عبیدهللا بن عالء در صدد چاره برآمدند. 

ه در راه بدست جاسوسان معن افتاد رفتار را به منصور خلیفه نوشت. این نام

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 

اش زدند، سپس امر داد تا همه کسانی را که با عبیدهللا همراهی   صد تازیانه

ولی آن گروه با توسل به رشوه و پرداخت تمام  بزنند، کرده بودند گردن

خویشتن را باز خریدند و مالی عظیم از ایشان بستد و  »مایملک خود به معن 

فرستاد که ]؟[ بستچهل مرد را گرفت از آن خوارج و بند بر نهاد و به 

کارشان فرمایند،... و فرمود به ایشان در کارکردن شتاب کنید وهر جای که 

«شدی نامه کردی که جای دیگر نیز چنین و چنین بکنید.تمام 
3
  

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 اوالً 

مانده شورشیان را گوشمالی داده باشد و ثانیاً بنایی از خود در سیستان بیادگار 

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:

                                                 
1
 1۴3تاریخ سیستان ،ص  - 
2
 1۴۴تاریخ سیستان ،ص  - 

 1۴۴تاریخ سیستان ،ص  -3
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 :انتقام گیر بیگاریان

های امیر معن، موجب شد که بیگاریان زجر کشیده،  سختگیری

های قبلی، گروهی ازبیگاریان  سازی  ضد معن بچینند. با زمینه ئی بر توظئه

« بیعت کردند به کشتن او به مکابره.»
1
کاخ امیر معن اتمام یافت و به او  

خبر داده شد که تمام آنچه امیر دستور داده، اتمام یافته و آماده گشایش است. 

بر بام آن  رفت و هنگام بازدید کوشک[؟]امیر معن برای دیدن کاخ به بست 

 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 

شان به کاخ ممانعت کرد. هرچه از پیشکار تقاضا کردند تا به  ز ورودمعن ا

آنها اجازه مالقات با امیر را بدهند، ولی حاجب مانع میشد، سرانجام با فریاد 

عطاء امیر از  [اما تو]ما آن کاخ خویش تمام کردیم  : »که اعالم داشتند

« ماهمی دورکنی!
2

 

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

را شنید و گفت بگذارید پیش بیایند. بیگاریان پیش رفتند و همینکه در چند 

های نی را بر زمین گذاشتند و ناگهان هر   قدمی امیر معن رسیدند، پشتاره

یک خنجریکه درمیان پشتاره پنهان کرده بودند، بدر آوردند و بطور دسته 

غافلگیر شده بود و هیچ وسیله دفاعی نداشت.به  جمعی بر اوحمله بردند. معن

اطراف خود نگاه کرد، بالشی نزدیکش بود و برداشت و از آن بجای سپر 

ها و شمشیرها را متوجه او  اما بیگاریان از هر طرف خنجر ،استفاده کرد

ساختند و او را جراحات بسیار زدند و سرانجام شکم او را که اتفاقاً بزرگ هم 

 نددرید   بود،
3
 . 

 هجری روی  1۵2الحجه  ذی 22بروایت تاریخ سیستان این واقعه در 

                                                 
1
 1۴۶تاریخ سیستان ،ص  - 
2
 1۴۶ریخ سیستان ،ص تا - 
3
 1۴7تاریخ سیستان ،ص  - 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

423 

«.بخاک سپردند داد و معن را دربست 
1
  

 
 ق.(152ویرانۀ قلعه امیران )امیرمعن بن زایده شیبانی ، فوت 

 عکس قلعه امیرمعن گرفته شده توسط مولف این اثر

 
 (1905منار شش ضلعی زیارت امیرمعن در نیمروز)عکس از تیت 

                  

سیستان بقول یعقوبي وي بدست مردم طاق
1

و بگفته بالذري مورخ   

فتوحات اولیه مسلمین نیز قتل امیر معن را بدست خوارج در بست توسط 

                                                 
1
 1۴7تاریخ سیستان ،ص  - 
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)ابوغالم طاقي( هنگامي كه در عمارت جدیدش معماران مشغول كار بودند و 

خودش مصروف حجامت زدن بود باخنجري بر فرقش كوبید و سپس او را 

.شكم درید
2
   

دچار اشتباه شده اند زیرا از امیر معن   مینماید که هرسه مورخچنین 

در بست نه قلعه یي مانده و نه هم مقبره و زیارتي و نه كسي او را در بست 

ولي در نیمروز در دشتي كه بنام دشت امیران یاد مي شود و در  ،مي شناسد

 .میان مردم هم مشهور است قلعه و هم مقبره ئي بنام او موجود است

 توضیحات ضروری:

نجا توضیح این نکته ضروری است تا بگوئیم: مؤلف تاریخ در ای

کنم در بارۀ موقعیت قصر یا میسیستان که خودش از اهل سیستان بوده فکرن

کوشک امیر معن دچار اشتباه شده و محل آن را در "بست" سراغ داده باشد. 

طوری  ابت فارسیمن آنست که کلمه "دشت" در رسم الخط کتقوی ظن 

بیه کلمه "بست " بوده است و مصحح تاریخ سیستان آنرا نوشته شده که ش

. مرحوم بهار درچند جای دیگر ازتاریخ سیستان درخواندن است اشتباه خوانده

برخی نامها دچار اشتباه شده و خود اشاره نموده که دربارۀ درستی نامهای 

جغرافیائی باید به اشخاص محلی رجوع شود .ازجمله کلمه "گلستان"را 

 ه" را جستان" و کلمه "لکان" را بشکل "لتام"وکلمه "اناردربصورت"خ

هندقانان" ضبط کرده اند.دراینجا نیز " ه" وکلمه "افغانان" رابشکل"سردر

که یک نام معروف تاریخی است، بجای کلمه « بست»کلمه "دشت" را بگونه 

"دشت" ثبت کرده اند.زیرا امروز در گرد و نواح بست هیچ محل واثر 

امیر معن شیبانی منسوب نیست و نه هم از مقبرۀ او در بست  تاریخی به

گفته آمد، درمیان  بحثسراغی هست. ولی در نیمروز،چنانکه در آغاز این 

می گویند و « دشت امیران »دشت صاف وهمواري که عوام الناس آنرا 

های وسیع با کاخ و باغ  میباشد، خرابه« دشت امیر معن» صورت درست آن 

لوم و مشهور است و در یک کیلومتری شرق این کاخ مقبره و امیر معن مع

موجود است که محل ارادت و اخالص « امیر معن» مسجدی منسوب به 

 ولي از نام و شهرت اصلي صاحب آن  .مردم نیمروز و نقاط مجاور میباشد

                                                                                                                   
1
 47ص  ،البلدان یعقوبي - 
2
 273ص  ،فتوح البلدان ترجمه فارسي - 
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  زیارتگاه اطالع درستي ندارند.

کی از امیرمعن که گفته میشود ی قراردارداخل مقبره دو قبر طویل ددر 

در روبروی دروازه مفبره در سمت چپ ودیگری از خواهرش بوده است .

در زیر این توده کلوخ قبر  میگویندتصویر گوشه یک خاک توده دیده میشود. 

قرار دارد و زوار می باید هنگام بیرون آمدن ]ابوغالم طاقی[ قاتل امیر معن 

برقاتل امیر پرتاب کنند ولعنت از مقبره چند تا سنگ یا کلوخ برسم نفرین بر ق

  تا حاجات زایر برآورده گردد. بفرستند
 

 [کیانی قصرملک قطب الدین]قلعۀ چگینی

قاز( معروف دشت ي )تدر دشت بدرشمال قلعۀ امیرمعن  ،قلعه چگیني 

در لهجه بلوچي چگیني ودالرام موقعیت دارد -در شمال راه زرنج  «داكو»به 

و چون این قلعه از نگاه هنر معماري داراي به معني پر نقش و نگار است 

گونه و اشكال هندسي از آجر و خشت مي نعل اسپ دروازه ها و روزنه هاي 

در میان مردم نواحي نزدیك به آن كه اكثراً  «چگیني»باشد بدان لحاظ بنام 

 بلوچ اند شهرت یافته است. 

 
 کیانیملک قطب الدین قلعۀ قلعه چگینی یا 
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با اسلوب بسیارزیبائی آراسته شده اند و بهترین نمونه آن  ها برخی از ویرانه 

در ویرانه هائی دیده میشود که بلوچها به آن چگینی)به مفهوم آراسته 

وپیراسته( میگویند. این ویرانه ها تقریباً در شرق دهکدۀ "مینو" قراردارند که 

واز  این دهکده نیز اکنون موجود است. مجموعه اینها نزدیک به چخانسور

نگ درازگوش" وزمینهای اشکین فاصله زیادی ندارند.  انتهای جنوبی "چ 

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 

ته  ودر های بزرگ اتاقهای مخروبه است که یکی بر روی دیگری قرارگرف

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 

است. فقط  درست روبروی در ورودی موجود است که این در خروجی

ه پراز درجهات مخالف باد، تزئینات دیوارها محفوظ میماند زیرا بادهایی ک

ذرات شن وماسه اند آجرها را براثر برخورد وفرسایش تخریب مینماید. 

دراینجا تضاد واضحی بین ساختمانهای آراسته زمانهای بعدی وساختمانهای 

ساده وعاری از صنعت معماری قدیم دیده میشود.
1
 

در میان عمارات در زون زراعتی  به نظر باستان شناسان آلمانی،

قلعه چگیني  در میان منازل از هم پراكنده بنام  یل شكلمستطیالحاقیۀ  عجیب

مزارع مستطیل شكل و باغ هاي متروك جلب توجه مي كند. هیچ نبشته یا 

منابع ادبي در مورد كاربرد این كامپلكس خشت خام كه شاید كاروانسراي یا 

هال هاي بزرگ ،  .مركز دارالحكومه گي بوده است معلوماتي ارایه نمي كند

همراه با تونل هاي گنبدي مجلل و پارك ها و كتیبه هاي تزئیني از ایوان 

(  7،  13تاقچه هاي رواقي نعل اسب مانند)شكل  ،خشت پخته و خشت خام

شكري بازار لمربوط به سبك معماري باستاني است كه بدوره هاي غزنوي 

( و اوایل دوره اسالمي مودل هاي ساساني بر مي گردد. 6،  6)شكل 
2
 

این رخدادهای تاریخی سیستان درعهد تیمورلنگ بگمان غالب  مروربا

كه بدست امیر باشد ملك قطب الدین سیستاني ساختمان باید از ساخته های 

امیر تیمور در  .میالدي اسیر و به سمرقند فرستاده شد 1383تیمور لنگ در 

                                                 
1
 138تیت، سیستان،ص - 
2
 - of Afghanistan p: 368-69   The Archaeology 
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دومین لشكر كشي خود به سیستان كه از روي انتقام جوئي صورت گرفته بود 

تحت فرمان ملک سیستان مردم میالدي  1363سال درتاریخ گواهی  وبه

که بعداز آن به  بودندبا تیر لنگ کرده پای او راتیموردرجنگ با قطب الدین 

وقتی تیمور برسیستان بعد از آن حادثه سال  21 تیمورلنگ معروف گشت.

آبادي  غیرهزرنج وقلعه طاق وو ، حصار زره  سبزوارقلعه های حمله نمود،

ً بایستي قلعه ملك حمله اكه در مسیر را هاي ش واقع بود خراب كرد.طبعا

 .نیز ویران كرده باشد قطب الدین شهریارسیستان را

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 

خارا فرستاد تا بدارایي وزر و زیور مردم را گرفت و به  هستي و.دینشان

.وطن خود را با آن زینت و رونق بیشتر بخشد
 1

  

سیستان هنوز از جراحات وارده بردست امیرتیمور التیام نیافته بود كه 

در حق سیستان مثل پدرش ظالم شد و  نیکوکاری اششاهرخ مرزا با آن همه 

 811ضب آمد و در اوایل قرن نهم هجري )غه از مقاومت مردم در برابرش ب

هـ( به سیستان حمله برد و از اوق )قلعه كاه ( گرفته تاجوین و زرنج و قلعه 

 هیرمند طاق وزره و رودبار و گرمسیر بازهم باشكستن بندهاي نیمه كاره

 
 قلعه چگینی درحال ترمیم

                                                 
1
 31فصل  ،2ج  ،سفرنامه سایكس - 
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بار و آخرین نیروي مقاومت مردم سیستان را در هم شكست و از طریق رود 

ت.گشربخراسان ه بست و زمینداور مجدداً ب
 1

  

قلعه چگینی درسالهای اخیر مورد توجه وزارت اطالعات وفرهنگ 

قرارگرفته وبرای جلب صنعت توریزم کار ترمیم واحیاء مجدد چگینی آغاز 

 شده است.

 

 چهل برج:قالع دربارۀ اطالعات مولف احیاءالملوک 

ملك شاه هجری 822اواخرسال در» ملک شاه حسين صفاری مينويسد:

امور  (جانشین ملك قطب الدین كیاني )شاهان جاي شاهه ب علی شمس الدین

نه عمارتي و نه مدرسه ئي و نه د و چون دیگرفت سیستان را در دست 

به »دست بكار شد و  ،بند آبي در سیستان برجاي مانده است نه رودخانه و

یكي  ،د استخراج و احداث كردعمارت مدرسه والیت اشتغال ورزید و چند رو

دیگر رود سروستان كه  .رود سلطاني كه پشت زره بدان آبادان و معمور شد

و این آبادي ها در اواخر سال « سروستان و كولك شاه علي بدان آبادان شد.

هـ صورت گرفت. 823( هجري و قبل از شعبان 822)
2
  

ر ریگ اكثر مواضع در شهر )ظاهراً زرنج( از اث»چون همچنان 

زین ملك به ري أروان خراب شد ملك درباب ساختن شهر نوي ساعي بود تار

موضع برك )؟( قرار گرفت و آن امالك میران عبدهللا بود از ایشان به قیمت 

ه آب هیرمند ب و واقعي بستد و شهر بنا كرد و آن شهري بود از ریگ دور

هـ(  826یه )نزدیك در روز شنبه هفدهم محرم سنه ست و عشرین و ثمانما

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 

نیزاز عمارت زیارتگاه  با اندك زمان شهري شد و شاه محمود )عم شاه علي(

در  ۀبه محمود آباد رفت و قصب ر معن ( كه اندكي حقیر بودی)شاید زیارت ام

نهایت نزهت و لطافت طرح نمود و عمارت نشیمن و باغات فردوسي مثال و 

                                                 
1
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2
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بازار و مدرسه و مسجد جامع و حمامات و خوانق و دیگر عمارات طرح 

«..نمود ه در هرات از او نشانه بردند
1
  

هـ( ملك شاه علي )شاه  838در سال )»  ملک شاه حسین می فزاید:

سفر تبریز رفت و دو سال در آنجا ماند هنگام بازگشت ه دین علي ( بشمس ال

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 

پرداخته چنان عمارتي نبود و دیگر عمارات و بقاع كه تفصیل خواهد یافت 

شد
 2.

ترقیه حال رعایا آنچه الزمه اجتهاد و این ملك نیمروز در آبادي سیستان  

«بود بجاي آورد.
3
  

در شهر  دمدی یمدتها»از این رو با مردم بسیار گرم بود، چنانكه 

نومحل )وقت ( پرسش مهمات در سایه دیوار آسیاي بادي كه در میانه حقیقي 

ار مسلمانان اشتغال داشت و جهت ست مي نشستند و تا نیمروزبكاشهر

«.پر آسیا رفته بروي خاك خوابیدي [و]استراحت به سایه دیوار 
4
  

برادر ملك شمس الدین علي یعني شاه جالل الدین نیز دست كم از 

بقاع خیر و »برادرش در اعمار منازل و بقاع خیریه نداشت چنانچه او هم 

شهر و والیت انشاء واحداث مدارس و خوانق و قناطر و مساجد و مشاهده در 

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 

میان شهر كه  ۀستان آمد و در مدرسالشیم موالنا محمد شیرازي به سی

عمارتش اتمام یافته بود ساكن شده اجالس فرمود، و مدت دیگر چون بگذشت 

جناب فضایل ماب اسالم مالزي الملك العلما و  .مدرسه بازار اتمام یافت

سلطان فضالء زین الملت والدین موالنا علي عطار كه از طاعون هرات به 

مدرسه مجدده مشغول شده اجالس كردند و  سیستان آمده بود به تدریس آن

موالناي اعظم افضل ملك الحفاظ موالنا اصیل الدین الكاز روني با جماعت 

                                                 
1
 123ص  احیاء الملوک، - 
2
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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 همه ساله و همه روزه پانصد نفر از فقرا و ضروریات و خدمه تعیین شد 

«قوت یومیه و كسوت سالیانه مي یافتند.
 1

  

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 

هزار خروار تخم ریز سركار خاصه او بود كه همگي  چهارده»بود چنانكه 

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 

ر زیب و هوا ثاني فردوس است و علما و فضال در مدرسه محمود آباد كه د

آن مدرسه به تدریس اشتغال داشتند و قریه شیخ لنگ و جارونك شیخ لنگ و 

گویند وقف آن مدرسه فرمود. وقف نامجات  مجموع چهل برجآتشگاه را كه 

هـ( به قلم  845بتاریخ هفتم جمادي الثاني سنه خمس و اربعین و ثمانمایه )

«آوردند.
 2

  

 

 قلعۀ هزار برج مشهور به چهل برج:

کشیده  1905در نقشه دلتای هیرمند که  توسط جارچ پیتر تیت، در 

مشهور به دشت در شمال  ویرانه های ساروتار ، قلعه چهل برج درشده ، 

اطراف آن مملو از  دیده میشود.در در جنوب )زیارت امیر معن (ومیران ا

ست ولي خود این قلعه كه مردم آنرا  خرابه هاي قلعه ها و شهرها و دهكده ها

آن هنوز بقیه دیوارهای چهل برج مي گویند بجز قسمت هاي شرقي حصار 

                                                        .هم پابر جا هست
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 قلعۀ چهل برج واقع دردشت  امیرمعن

دیدن در دشت امیران نمودم از این قلعه نیز  1964دركه  در سفري

حصار طویل و عریض و ضخیم قلعه چهل برج هنوز هم از فاصله  .بعمل آمد

دیوار سمت غربي آن  .كیلومتري توجه را به خود جلب مي كند30-20هاي 

طوریكه بعد از هر برج  .برج دایروي یا سه گوشه ئي داشت 127فعالً 

شكل قلعه  .دایروي به تعقیب آن یك برج سه گوشه ئي قرار گرفته است

اقالً دو صد متر طول دارد و باستثناي  نبصورت مربع است و هر ضلع آ

در وسط قلعه  وحصار سمت غربي آن از سه سمت دیگر شكستگي دیده شد

چهل برج خاك توده ئي است كه روي آنها تیكرهاي مختلف و پارچه هاي آجر 

تهداب دیوار قلعه خیلي عریض گرفته شده كه به اندازه  .انباشته شده است

ارتفاع فعلي دیوارهاي قلعه است و به ده متر مي رسد درچار گوشه آن چهار 

برج بزرگتر از سایر برج ها بصورت دایروي ساخته شده است كه هر كدام 

قطر این برج ها تا ده متر  .آن داراي ده روزنه مسطیل و مثلث گونه است

 تخمین زده شد.

ده مي را دارا بوبصورت كلي میتوان گفت چهل برج شكل یك قلعه نظا

 ً از خشت خام و پخته آباد شده است در شمال  است كه ساختمان هاي آن عموما

صد متر دیوارهاي نیمه  چار- غرب و جنوب غرب آن به فاصله تخمین سه
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شكسته قالع دیگري خود نمایي دارد كه نسبت به چهل برج كوچكتر اما 

 قدیمي تر مي نماید.

برج دیدن کرده و در آن مورد جی. پی .تیت، نیز از قلعۀ چهل 

متناوب برج های گرد ومثلی از سنگر بندی های قلعۀ چهل سلسلۀ »مینویسد: 

برج بخوبی آشکار است. این قلعه نسبت به قلعه ساروتار کوچک تر است. در 

داخل دیوارها محوطه ای بازبه اندازه پانصد فوت مربع وجود دارد. دور تا 

قه ئی بوده اند که آثار باقیمانده آنها پنجاه فوت دور دیوارها ساختمانهای دوطب

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 

ا در ارتباط بودند.اطاقهای روبرو با آنها که درسمت چپ اطاقهای داخل برجه

ً بزرگ واز آنها برای اقامت استفاده میشده. پشت بام این  واقع بودند نسبتا

اتاقها بشکل سکوئی وسیع بودند واز آنجا مدافعین نزدیک روزنه ها ایستاده به 

«نبرد با مهاجمین می پرداختند.
1
 

 

 ل برج:علت متروک شدن قلعه مشهور به چه
 

 نامیده میشد،ولی « هزار برج »بنام  لاصدر قلعه چهل برج گفتیم که 

در جاي دیگر از احیاء  بطور غیر محسوسی به اسم چهل برج شهرت یافت.

هیرمند سیل كرد و چنان شد كه در عرض سه »الملوك اینطور مي خوانیم 

و نرفت  روز یك قطره آب بطرف شمال هیرمند بجانب بر زره و راشكك 

قریه آتشگاه و شیخ لنگ و جارونك شیخ لنگ كه مشهور به هزار برج است 

بعد از چند روز جهت بستن بند مردم جمع شده و مدت هشت ماه  .هامون شد

«.مرد كار شد نتوانستند بست  هزار كار نمودند.موازي یكصد و پنجاه
2
  

اه و از این نوشته احیاء الملوك برمیاید كه این محال یعني قریه آتشگ

و هم بنام  «چهل برج »شیخ لنگ و جارونك شیخ لنگ در مجموع هم بنام 

یاد مي شده اند و مراد از این هر دو نام همانا مجموع محالي  «هزار برج »

                                                 
1
 99تیت، سیستان،به اهتمام رئیس الذاکرین،ص- 
2
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بود كه ذكر شد و مي توان گفت كه سیالب هیرمند ممكن است اكثر این قراء 

منطقه استوار است و روستاها و قلعه ها را كه تهداب همگي آنها بر كل خود 

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 

 دست صاف و هموار بسازد.کف و پهنایي را چون 

نظري بگذشته پرتالطم رودخانه هیرمند نیز این نظر را تایید مي كند 

ین سیستان همواره دنبال آب رفته اند و همینكه رودخانه هیرمند دلتاي كه ساكن

مردم نیز  ،سابق خود را ترك گفته و دلتاي جدیدي برایش انتخاب كرده است

رفته اند و اجباراً به ترك منازل و خانه هاي شان پرداخته اند و  ببدنبال آ

دشت امیران هم  مجدداً به ساختن منازل جدید مبادرت ورزیده اند بنابر آن

دستخوش چنین تغییراتي از اثر سیالب هاي رودخانه هیرمند در گذشته 

واقع در شمال زرنج تا  گامروز هم ما مي بینیم كه ولسوالي كن .گردیده است

مركز اداري و تجارتي نیمروز بود ولي امروز خانه آبهاي  1343سال 

 ند درمي پر گردد هیرن هیرمند شده و طبعاً وقتي این كاسه از گل والاخروش

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.

 

 کوشک دخترشاه یانوکین کالت

 كوچكتر اما سالم تر یی قلعه ،كیلومتري جنوب شرق چهل برج4–3در

دیوار  می نامند. (نو )یعني قلعه «نوكین كالت» ا آنرادیده میشود که بلوچه

هاي این قلعه منقش و استوارو نقش كمان ساختمان هاي داخلي متصل دیوار 

قلعه تا دوسه طبقه بخوبي معلوم مي شود دروازه قلعه در وسط ضلع جنوبي 

دهلیزهاي   .وارگ آن در گوشه جنوب غربي خارج قلعه واقع شده است

لي تنگ ولي صحن اطاق هاي آن باطول و عرضي كه دارد داخلي قلعه خی

 این قلعه رابنام چخانسورک نیز می نامند. وسیع و تماشایي است .
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میل در شرق قلعۀ چهل برج، قلعه یی جداگانه وجود  7 -6:»تیت مینویسدکه 

 
 شک دخترشاه یا نوکین کالتکو

قلعه »یانوکین کالت"وبه همین سبب آنرا"  دارد که تا حدکافی سالم مانده است

فوت  220می نامند. قلعۀ مذکور چهارگوشه ومستطیل است به عرض « نو

 وهریک از فوت. در زوایای آن چهار منار) برج( پا برجاست 300وبه طول 

 آنها در وسط یک حفاظ است.بجز حفاظ شرقی که در آنجا بجای منار دروازه

 
 قلعه دخترشاه
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قی( از آجر پخته ساخته شده است در وجود دارد که روی آن محرابی)روا

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 

دروازه  تی جلوفوت مربع، در حدود پنجاه فو 60اماجایی جداگانه به سطح 

خانه ای برای حفظ این دروازه بود. دیواری اینجا را  لساخته بودند که قراو

فوت ارتفاع دارد و  70به حفاظ قلعه متصل میکرد.مناره ای جداگانه است که 

فوت پائین تر از آن قرار دارند، این مناره را بخوبی 10دیوارهای قلعه 

«آراسته وپیراسته کرده بودند.
 1

برخی این قلعه را بنام قلعه چهل دختران 

نامند که اشتباه است، زیرا قلعه چهل دختران برفراز کوه خواجه موقعیت می

 دارد نه در دشت های نیمروز.

 

 :شاه وتیمورلنگدخترداستان 

]ملک[ شاهداستان جالبي از دختر  تا اوایل قرن بیستم مردم سیستان

یکی ازهمراهان  «تیتجی.پی.»آنرا برایكه بخاطر داشتند قطب الدین كیاني 

امیر  :دوگفته مي شحکایت کرده بودند.دراین حکایت  1903 در ماکماهون

مدتها در برابر اردوي تیمور لنگ  جرا محاصره كرد و زرن جتیمور زرن

 .دنمو مقاومت

بر شهر حمله كند و بداخل آن از کدام سمت تیمور در حیرت بود كه 

تیمور گانه رفت و آمد خود را بروي 13تمام دروازه هاي  جراه یابد زیرا زرن

ناگاه دختر ملك قطب  .بودکرده ودر خندق اطراف شهر آب فراوان جاري 

 .الدین كه آوازه فتوحات تیمور را شنیده بود نادیده بر تیمور دلباخت

را  دخترباد داد ه خود و پدر و كشورش را ب کهاین عشق بدفرجام 

رشادت از خود دفاع مي كرد  شهر بادرحالی که  .خیانت نموده وادار ب

از یك راه زیر زمیني )یا جوي  شهر راه نقشه دخول ب کاغذی کهشاهدخت 

تیمور با استفاده  .آب ( رهنمایي مي كرد با تیر در اردوگاه تیمور پرتاب كرد

از آن كاغذ موفق به باز كردن دروازه هاي شهر شد و از كشته مردم پشته ها 

زن امیر تیمور ساخت و سر انجام دختر ملك قطب الدین كه دلش مي خواست 

                                                 
1
 112رئیس الذاکرین،صتیت، سیستان،به اهتمام - 
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با ولي امیر تیمور  وخود را معرفی کرد، فتشتاامیر تیمور حضورشود به 

گفت کسی که به وطن خود خیانت کند، به من نیزخیانت خواهدکرد، لذا  خود

نش تكه تكه شد.بدو اسب را قمچین زد تا  نددم اسب بسته او را بامرکرد تا 
 1

 

 

 کوشک دخترملک] شاه[ قطب الدین کیانی

د ولي یك نكته بسیار مهم و کنطبیق نتاستان اگر چه با واقعیت  دن ای

كه بخاطر نفس خود بمردم و كشورش خیانت  آموزنده دارد و آن اینكه كسي

 كند نزد هیچكس قدر و اهمیتي ندارد.

 

 قلعه سرخ :سورین کالت یا 

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

قلعه نو( ویرانه های «)نوکین کالت»در حدود دومیلی مشرق »مینگارد:

وجود دارد که مردم بلوچ آنرا "سورین کالت") قلعۀ سرخ( مینامند. قلعه ای 

مناره)برج( از دیوار های آن  8فوت مربع که  100بوده است به اندازۀ 

در قسمت داخل اطاقهای دو طبقه وجود داشته و پشت محافظت میکرده اند. 

                                                 
1
بقلم  مقاله پرورشگاه فرهنگ باستاني سیستان 1337جلد سوم حوت  19مجله سروش شماره  - 

 و همچنان بكتاب سرحدات بلوچستان از تیت رجوع شود عبدالحی حبیبی
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ه میشده اند. دروازۀ قلعه در استفاد سربازان برای حفاظت بوسیلۀ آنها بام 

نگهداری یک قلعه بندی خارجی از آن  شرقی آن قرار داشته وسمت 

«محافظت میکرده است.و
 1

   

 

 (1905در دشت امیران)تیت  قلعه سرخ  استحکامات
 

 :انقلعه چهل دختر

واجه قرار داشته در روایات محلی قلعه چهل دختران برفراز کوه خ

ومتعلق به کوک کهزاد بوده که رستم به نبرد او شتافته ودر جنگ وی را 

 مغلوب ودفینه های او را به چهل دختر اسیر بخشید تا به والدین خود ببرند.

برفراز کوه خواجه یک تعدادقلعه ها وکاخ های از گل میگوید:تیت 

را به عهد باستان نسبت  وخشت وسنگ آباد شده اند که زمان ایجاد این کاخها

بنام های قلعۀ ک ک ، قلعۀ چهل دختران،قلعۀ را میدهند. مردم از این کاخها 

 رستم وغیره نام می برند. 

در کف عریض هامون جنوب غربی، ویرانه ای از  "تیت"بقول 

موجود است. این ساختمان دارای قلعۀ « چهل دختران»ساختمان مشهور به 

قلعۀ چهل دختران روی  .درسمت شرق واقع استبلند ومناره ای است که 

                                                 
1
 113تیت، سیستان،به اهتمام رئیس الذاکرین،ص- 
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یافته است. این سنگها رابوسیلۀ گل رس بهم بنا سکوهی از سنگهای بزرگ 

ز روزنه ها سالم مانده اند. متصل ساخته اند ودرست درباالی سکو، ردیفی ا

متری آن  20های ساخته شده از سنگ وگل ونیز محوطه ای در فاصلۀ انه خ

 قراردارد.

 
 جهکوه خوا

را بشکل جالبی زیر عنوان قلعه چهل دختران داستان   ،مولف احیاء الملوک

این قصه در »قصه کوک کوهزاد و رستم از آثار پهلوی نقل کرده و گوید:

سیستان مشهور است و نسخه ای به زبان فارسی فرس و پهلوی در آن باب 

د. چنین مطاله شده که از نقل آن ناگزیر است اما به صحت آن اعتقاد ندار

گویند که روزی رستم بشکار رفت و گرسنه شد به گله ای رسید و گوسفندی 

گفت تو که دم از پهلوانی می زنی جواب  هگرفت چوپان با او معارضه کرد

کوک بگوی که پدرت هر ساله به او باج میدهد. و او پتیاره ای بود به عظمت 

گرفته و بر فراز جثه مشهور و چهل دختر صاحب جمال از اکابر شهر بزور 

کوه قلعوس که الحال به کوه خواجه غلطان مشهور و معروف است کوشکی 

در هر حجره دختری ودر غایب رفعت ساخته بود و چهل حجره در آن بود 

نشانده به عیش و کامرانی مشغول بود و از زال هر ساله مبلغی می گرفت و 

ن سخن از شبان شنید چون رستم ای .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 بی ادب کیست رستم هر دو گوش نوکر او را کنده 
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کوک سوار شده از کوه  .بدست او داد که نزد کوک برود و دعای ما برسان

م رستم کوک را سر برید و اویختند و سرانجادربزیر آمد و با یک دیگر 

«.خزاین و اموال او را به دختران بخشید تا به پدر و مادر خود ببرند
 1

  

  

 همه  خرابه های دشت امیران متعلق به یک عصر نیست:

 كه بدست ملك شاه ذکر شد از یك سلسله عمراناتي سطورقبلی در 

 845از محمود عم شاه شمس الدین علي در نیمه اول قرن نهم هجري )پیش 

 .هـ( آباد شده بود و در مجموع به چهل برج شهرت داشت

باید یاد آور شد كه بنام شیخ لنگ و جارونك چندین محل در  دراینجا 

مانند: قریه شیخ لنگ ،سیستان و نیمروز بوده است
2

شیخ لنگ علیا  
3

و   

جارونك سفلي
4
جارونك علیاو  

5
جارونك میر غیاث الدینو  

6
و جارونك ملك   

ظریف
7

و جارونك شیخ لنگ  
8
جالق تاریخي هم كنار شیله محمود آباد  و 

 نزدیك راشكك واقع بود.

رخین و جغرافیانگاران قدیم اسالمي و چشم ؤبا توجه به تذكرات م

تماماً  (معنان )یا امیردیدهاي امروز معلوم مي شود كه خرابه زار دشت امیر

خرابه ها آثار و بقایاي در میان این  .بقایاي تاریخي یك عصر مشخص نیستند

چه بعضي  .شهرها و اماكني هست كه ممكن است از آثار قبل از اسالم باشد

مسكوكاتي مربوط به عصر پارتي و ساساني و صفاري و سلجوقي در میان 

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

ي توان بدوره بطور كلي یك سلسله از خرابه هاي دشت امیران را م

نسبت داد كه شهر غلغله  (میالدي 13قرن  /هجري 619قبل از حمله مغول )

قلعه شوال ها ،نده گ  یا حصار طاق و قلعه امیر معن مناره و زیارت او و برج 

و قلعه كده یا نیشك و زیارت خواجه سیاه پوش و قلعه زرین و جوي كهنه 

                                                 
1
 26ص  ،احیاء الملوك - 
2
 293و  124ص  ،احیاء الملوك - 
3
 343ص  حیائ الملوک،ا - 
4
 278 - 263ص همانجا، - 
5
 -  ً  263ص  ،ایضا
6
  433ص ،ایضاً  - 
7
 259ص ،ایضاً  - 
8
 441ص ، ایضاً  - 
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ي قلعه زرین و اصل یني بسوگكالن كه از حوالي دشت بتي در شمال چ

 چخانسور تا كده امتداد دارد میتوان درین ردیف قرار داد.

سلسله دوم بقایاي شهرها و روستاهاي است كه بعد از حمله مغول 

 .دوره است یني مربوط اینگاعمار شده اند انهار زركن و احتماالً قلعه چ

نظر مي خورد سومین سلسله خرابه ها درین میدان كه بقایاي آنها استوارتر به 

 کاز قبیل خرابه هاي چهل برج ، نوكین كالت ، قلعه سرخ و قلعه چخانسور

از آثار بعد از حملۀ تیمور به  استموجوددر آن حوالي وغیره آثارباستانی که 

هـ دیگر سیستم آبیاري  913كه باسیالب مدهش هیریند در سال  سیستان است

تاي خود را از ین منطقه به درین قسمت بكلي برهم خورد و گویا هیرمند دل

م در منطقه 1885هولدیج انگلیس در سال  .قسمت دیگري تغییر داده است

اكي را كه بركرانه هاي دشت قلعه فتح اقالً به نقلعه فتح آثار سیالب خطر

نشان مي دهد. بودارتفاع پنج متر نقش بسته 
 1

  

نزدیك قلعه فتح و قلعه ترقون خرابه هاي كندرك در امتداد رامرود 

شرق قلعه  حوض دارا در دست چپ هیرمند همراه با آثار و خرابه هاي متعدد

با مدرسه ملك حمزه كیاني را از آثار  «حوض»فتح ، یكه گنبد و پلنگي و 

میالدي ( باید تضعیف  16 -13تاریخي متعلق به بعد از دوره تیمور )قرون 

هد كتبي عصر كرد. این طبقه بندي خرابه هاي نیمروز بر مدارك و شوا

 اسالمي متكي است .

 

 مطالعات باستان شناسان آلمانی در نیمروز:

 میالدي از طرف پوهنتون بن آلمان غرب در  1973مطالعاتي كه در 

نیمروز در منطقه كده و پوست گاو و دشت امیران از نقطه نظر باستان 

یابي  شناسي بعمل آمده باوجود آنكه این مطالعات مكمل و كافي نیست با دست

به مواد و آثاریكه درین نقاط قرار داشت هیئت باستان شناسي آلماني را باین 

میالدي نیمروز و سراسر  15 -12نكته معتقد ساخته است كه طي قرن 

سیستان از یك كلتور غني و مدنیت قابل مالحظه مبني بر سیستم منظم شبكه 

بهرسوي كشیده  ایكه از هیرمندگسترده هاي آبیاري و كانال هاي متعدد و 

                                                 
1
 به بعد 120ص  ایران،جغرافیاي تاریخي بارتولد، - 
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طرز ساختمان منازل با استفاده از خشت خام  .بودند برخوردار بوده است

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.

ان هیئت مذكور به یك تعداد مسكوكات ضرب نیمروز متعلق به همچن

میالدی دست یافت که در آن میان سکه ئی بودت بنام  14و  13قرن 

هـ ( 785 - 753( میالدی مطابق به  1382- 1352« )عزالحق الدین »
 1

  

 - 753به نظر من این سکه بدرستی خوانده نشده است زیرا سالهای 

حکومت ملک )عزالدین ( بن شاه رکن الدین هـ مصادف است به  785

  1383محمود و پدر ملک قطب الدین کیانی که بدست امیر تیمور در سال 

میالدی اسیر و به بخارا فرستاده شد 
2

به همین گونه هیئت از نوع و طرز   

 مسکوکات ضرب نیمروز نیز یاد آورد شده است .

ر نزد حاجی ضمن سفری به قلعه فتح د 1963سالدرولی نگارنده 

مراد پسر محی  خانو عبدالغفور خانپسر کرنیل محمدعمرخان عبدالقدوس 

الدین خان که این آخری جوان خوش بر خورد و صاحب قریحه شاعری نیز 

عصر عباسیان و ه بود یک مقدار مسکوکات قدیمه طال و نقره و مس که ب

ت س از قرن دوازدهم میالدی تعلق می گرفپدوره های ملوک نیمروز 

مشاهده کردم و بمن تعارف شد و گفته شد که آنها را از خرابه های شهر 

 ایشان باعالقمندی منتظر  .غلغله در جنوب شرق قلعه فتح بدست آورده اند

 روشن شدن تاریخ منطقه شان و مدنیتی که در آنجا وجود داشته بودند.

 پرسی سایکس می گوید: در دیداری که از خرابه های شهر مخروبه 

میالدی بعمل آمد، رئیس دهکده اسکل  19اهدان در سالهای اخیر قرن ز

)میرعباس( مقداری سکه و اشیاء قدیمی قیمتی که از میدان های دشت امیران 

بمن ارائه کرد. در میان آنها سکه  دتار)حصار طاق ( کشف کرده بودنوو سار

اسالم و خلفای  ۀدوره هایی یونانی ، پارتی ، ساسانی و سکه های مربوط ب

یک  دیده می شد و در میان اشیاء عتیقه از همه نفیس تر «ونیس»سکه های 

تعلق داشت و به ]کیانی[ عدد شمعدانی بود که بیکی از فرزندان میرعباس 

                                                 
1
 بقلم کالوس فیشر ،نیمروز لرغون پیژندنیدشمارذه سوم مقاله  1352مجله آریانا  - 
2
 102 - 97ص  ،احیاء الملوک ، حسین کیانیملک شاه  - 
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نظر وی از همه گرانبها تر بود. آنها می گفتند اینگونه اشیاء قیمتی در خرابه 

ی نیز بدست می آید.واقع در شمال غرب هامون سابور «نیه »های شهر 
 1

  

 سایکس ضمن تماس به تاریخ قدیم سیستان از یک سکه منقوش نقره ای 

روی  :در فهرست مسکوکات باختر در موزه بریتانیا یاد آور شده می گوید

این سکه تصویر )پالتوا پیفایی( نقش شده است که معاصر او کراتیک پادشاه 

بنابر حدس  .سلطنت داشته است بلخ بوده و در اواسط قرن دوم قبل از میالد

سایکس محققاً به صحت  .بعضی ها )پالطوا پیفایی ( پادشاه سیستان بوده است

این موضوع که تابحال به اثبات نرسیده است )اعتقاد( ندارد ولی تذکر آن را 

.ضمن تاریخ قدیم سیستان الزم می شمارد
 2

   

از کتیبه ها و  هیئت باستان شناس آلمانی بطور کلی تذکر می دهند که

این نتیجه می رسیم که برج های ه سکه ها و ظروف سفالی رنگه کشف شده ب

شهرها و دهات سرباز )بدون حصار( قسمت  و مراکز عمده نفوس ،ساعت

کثرت  .میالدی آباد بوده اند 15میالدی تا پایان قرن  12زیاد آنها از قرن 

و حمالت مکرر فاتحین انبوه خرابه های نیمروز را می توان نتیجه تهاجم 

)اسکندر ، چنگیز، تیمور لنگ و غیره ( در ادوار مختلفه پیش و پس از اسالم 

محل پس از هر بار تخریب شهرها و نهرها و بندهای آب  ۀدانست و سکن

حیات و بقای خود مجبور بودند مجدداً به اعمار منازل و احداث  ۀبرای ادام

فقط از قرن هفدهم و هجدهم به بعد  .دبندها و اصالح نهرهای مخروبه بپردازن

است که دیگر سیستم منظم آبیاری در منطقه بر هم می خورد و تراکم ریگ 

در مزارع و زمین های مزروعی و سرازیر  ،های روان در نهرها و شهرها

شدن سیالب های مدهش مردم را چنان عاجز ساخته که دیگر قدرت اعمار 

ر خود ندیده اند و بالنتیجه حاصلخیز ترین مجدد آن سیستم آبیاری سابقه را د

 منطقه افغانستان بصحرای بایر و بی آب و علف مبدل شده است .

تحقیقات باستان شناسی درین نقطه نه تنها برای روشن ساختن گوشه 

بلکه می باید امکانات یک طرح  ،یی از تاریخ آسیا کمک خواهد نمود

                                                 
1
 32 -31فصل های  ،2ج  ،1336ترجمه حسین سعاد ت نوری  ،پرسی سایکس ده هزار میل در ایران - 
2
 32 -31فصل های  ،2ج  ،پرسی سایکس ده هزار میل در ایران - 
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نطقه با وسایل تخنیک مدرن عصری را برای عمران و سرسبزی مجدد این م

.کند شجستجو و پیشک
1
  

 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

 
 

 نیمروزنقاط تاریخی دشت امیرمعن درنقشه 

 

                                                 
1
فیشر آلمانی ترجمه مقاله دنیمروز لرغون بیژندنی بقلم کالوس  ،1352سال  ،3شماره  ،مجله آریانا - 

 محرابیاقای پنبتو از 
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هر بزرگ کهنه ننقشه ها نهرهای نسبتاً مهم زرکن و زورکن و  درین

ینی )قلعه ملک قطب الدین ( گواقع در شمال دو نهر اول الذکر نزدیک قلعه چ

نده که طویل ترین کانال های زمان قدیم شمرده می شوند و همچنان برج گ  

 ( واقع در محل شوال ها که منفردانه از خشت خام ساختهبرج بزرگ وحجیم)

 مناره مسجدی باشد ت می رسد و ممکن استوف 40شده و ارتفاع فعلی آن تا 

و توجه به خرابه 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 

هدان انسان را بیاد منار معروف خرابه های زا ،بیش از نیمه تخریب شده

کوهک که به عصر سلجوقیان در قرن ششم هجری پهلو می زند می  نزدیک 

اندازد و شاید متعلق به مسجد بزرگی بوده باشد که فعالً اثری از آن در آنجا 

ولی از شهر قرنین و مسجد آن در همان حدود جغرافیه  ،دیده نمی شود

دی یاد آور نگاران کالسیک اسالم مانند مقدسی و اصطخری در قرن دهم میال

شده اند.
 1

وسعت پنحصد ه استقامت جنوب به نده بگ  ینی و برج گاز قلعه چ 

پشت سر  و میل مربع یک سلسله قلعه ها و آتشکده ها و شهرهای پهلوی هم

 افتاده  اند که هریک یادگار دوران مجد وعظمت سیستان است.هم 

 
 

 :  مناره های عهد غزنویبا  های نیمروزمقایسه مناره 

 وفیسر کالوس فیشر دانشمند و باستانشناس آلمانی در ارتباط به مناره پر

خواجه سیاه پوش واقع در دشت پوست گاو چخانسور )نیشک قرون وسطی ( 

و مناره قاسم اباد واقع در شهرکهنه زاهدان ، مناره مسجد زرنج در نادعلی و 

ی متعلق خصوصیات معماری آنها در مقایسه با قطب منار دهلی و مناره غزن

تحقیقاتی انجام داده که در کتاب ارکیالوجی  ،به عهد مسعود سوم و قلعه نیشک

افغانستان )از اوایل اسالم تا عهد تیموری ( از طرف مولفین )اف، آر، الچین 

در لندن بچاپ رسیده و در فصل هفتم کتاب متذکره   1978در ( و هاموند

آن طور فشرده اینجا در منعکس گردیده است . برای تکمیل موضوع مطالب 

 باشد که عالقمندان را سودمند واقع  ،ختم مبحث قلعه نیشک آورده می شود

                                                 
1
ببعد و جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی  153صورت االرض ابن حوقل بحث سیستان ص  - 

 ببعد 358از السترنج بحث سیستان 
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 گردد.

 
 زیارت خواجه سیاه پوش در پوست گاومنارۀ 

 

لفین کتاب ارکیا لوجی افغانستانؤم
1

می نویسند:ما در فصل ششم   

وذ هنر نفپیرامون مناره های که در دوره غزنوی و غوری ایجاد شده اند و 

سلجوقی در آنها پدیدار است ابراز نظر کردیم و گفتیم هنر این دوره ها نقش 

مهم و ارزنده یی را در تکامل برج های نماز گذاران اسالمي ایفا نموده كه 

موجب اعمار شهكاري چون قطب مینار در دهلي شده است . ما باید اشكال 

كال برج هاي استوانه یي ( یا اش 6،  12،  کلبرج هاي كامالً شبیه غزني )ش

( و واحدهاي طبقات متعدد آنها را مانند ردیف هاي 6،  19شكل )دولت آباد 

( و سرانجام تركیب اشكال مستقیم و مدور  قسمت  6،  20استوانه مینار جام )

میل قاسم آباد در سیستان  .باالي برج مسعود سوم را در غزني مقایسه نمائیم

را مربوط به قرن دوازدهم میالدي وانمود كرده  كه تیت از روي كتیبه ها آن

                                                 
1
 -The Arcgaeolgy of Afghanistan (from eaeliest times to the Timorid period) 

by,F.R.Allchin and Hammund/1978 .p.336-370  



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

446 

)تیت  .عبارت از برج مدوري است كه بر تهداب مربعي اعمار شده بوده است

( این منار كه اخیراً از هم پاشیده شده یك سبك ساده داشته  269: 1912

 . است

معمار باشي هاي  .لق وجود داشته اندغدر سیستان ساختمان هاي بس م

وري انواع متعدد محلول هاي تخنیكي و تزئیني بدسترس عصر غزنوي و غ

در بخش نماي عمودي طبقات ساختمان ، واحدهاي استوانه یي را  .داشته اند

در عین زمان در سكشن هاي افقي ساختمان از كتیبه استفاده  .بكار مي بردند

تا همین اواخر میناره اي هشت  مي نمودند. در خرابه هاي نادعلي )زرنج (

یي وجود داشت كه هر یك از صفحات آن در وسط توسط پایه ها نیمه  گوشه

.دوراني تزئین شده بود
 

 ( . 202،  1912)تیت 

این عناصر تزئیني بحیث واحدهاي ساختماني مناره خواجه سیاه پوش 

در ینجا شكل هشت گوشه یي زاویه دار  .مورد مطالعه قرار گرفته مي تواند

( برج توسط خشت هاي مكرر نوع  7،  5ل یك در میان تكرار مي شود )شك

( خطوط خشت هاي دندانه دار بخش  7،  6نیم دایروي تزئین یافته )شكل 

جا تزئینات نیااست . در نموده هاي سفلي وعلیاي طبقه اول را ازهم مجزا

 .اریم كه بیانگر هنر مذهبي مراكز اسالمي استدمتعدد از خشت 

تزئیني مناره خواجه سیاه پوش را احتوا  ما نمي دانیم كه كدام نوع از اشكال

نموده الكن از روي پالن این ساختمان قرن دوازده بوضاحت پیداست كه عین 

پالن در منزل طبقه اول منار دهلي كه در پایان این قرن نصب گردیده بكار 

طبقه دوم یادگار تاریخي دهلي ارتباط  .( 1967بسته شده است )هیل و گرابر 

ه از قسمت از دست رفته مناره غزني استنتاج کاختماني دارد نزدیك به نوع س

كه نماي منزل سوم ( در حالي  152لوحه  1967)هیل و گرابر  .شده است

قطب منار بگونه ایكه هنوز در برج غزني وجود دارد طرح ریزي شده است 

بدین ترتیب خالقیت هاي هنري در قلب غزنه در امر  .( 6: 12)شكل 

ماري كشورهاي شرقي اسالمي سهم داشته اند.انكشاف مزید مع
 1

  

 

 یا مناره مسجد؟ برج ساعت برج گنده :

                                                 
1
 -of Afghanistan p: 365-68   The Archaeology 
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از درآغاز دشت امیرمعن،در سمت چپ مسافریکه از زرنج به دآلرام میرود، 

 دور دوبرج بلند بچشم میخوردکه یکی درشمال قلعه چگینی واقع است

کین غیبانه  شوالها درشرق اش ودیگری درجنوب  ویرانه هایی مشهور به

   موقعیت دارد که بنام برج گنده  شناخته میشود.

باستان شناس آلمانی پروفیسرکالوس فیشر ضمن یاد آوری ازویرانه های 

به ، ولی ستده ابو« برج ساعت» نیمروز حدس زده است که برج گنده

د این سوال در ذهن نساعت  بوده باشهای برج ها نظرمن اگر این مناره 

وآنهم در فاصله پنج  روز تنها این دو برجدر تمام نیمچگونه  خطورمیکند که

نشانی شش کیلومتر از یکدیگرساخته شده ودر بقیه سیستان از چنین برجهایی 

 ؟ دیده نمیشود

  

 ( نمنارامیران )منار مسجد امیرمع    نیمروز دروالها محل شدربرج گنده 

 

مردم از فاصله های بفرض محال اگر اینها برج ساعت تصور شوند،چگونه 

ت کار اوقها ااز روی این برج  ()مثالً از نادعلی یا چخانسور یا امیران دور

کار غیر ند؟ معلومدار که این ه اپنجگانه  را تشخیص میداد ایروزانه یا نمازه

هرکدام برای معلوم کردن اوقات روز نبوده  بلکه  ،ها برجممکن است واین 

بخاک توده خود مسجد ویران شده ورورایام مناره مسجدی اند که بمحکایتگر
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باقی مانده است. مثل منار مسجد امیران، ومناره آن مبدل شده ولی مناره 

، یا منارۀ میل قاسم اباد واقع چخانسوردشت پوست گاو  خواجه سیاه پوش در

 در زاهدان کهنه .

یک  آثار میتواند عصر آبادی حفریات ومطالعهالبته که با ستان شناس بعد از 

درپای  خرابه را با سبک معماری ومصالح ساختمانی آن تشخیص بدهد ولی

 اشارت بهو هیچگونه حفریاتی صورت نگرفته است گنده وبرج شوالها برج

ن است ومن نمیتوانم این برجها بحیث برج ساعت درحد یک حدس وگما

  بپذیرم که اینها برجهای ساعت بوده باشند.

در قرون ه ها( درمسیر راه های تجارتی سیستان از آنجای که این برجها)منار

نیز قرار ندارند، نمیتوان آنها را مناره های رهنمایی مسافران وسطی 

 یاکاروانهای تجارتی نام گذاشت. 

 :هاهدف از اعمارمناره 

یک  نمایانگرو یافته اند می  بنادینی برمبنای احساس مقدس ها مناره 

دینی بسیار دور توسط یک پیشوای  زمانهایدرمدرسۀ علوم دینی است که 

ان نمازهای پنچگانه تقدیس  میشده ذومردم روستای محل ساخته شده وبا آ

به وجود داشته که متعلق اطاقهای کوچک در اطراف این مناره ها است. 

وبه آموزش علوم  ه طالب را درس وتعلیم دینی میداده اندبوده کروحانیونی 

که برای نماز داشت وجودۀ یک مسجد مدرسمتصل دینی اشتغال داشتند. 

به سبب و اکنون  است میگرفته قرار استفادهمورد امور دینی  ارشاد و

و یا دیوارهای مخروبه  درچند قدمی مناربه نظرمی شکل تپه بفرسایش باد 

 .اید

بنابرین من برج گنده وبرج شوالها را  برجهای ساعت نمیدانم ولی بحیث 

های مشابه چون مناره مسجد امیرمعن درنیمروز مناره های مساجد با نمونه 

 میتوان پذیرفت که روزگاری از فراز آنها موذنان باال رفته و آذان میداده اند.
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 فصل یازدهم

 

 و خاش ، کده چخانسور، قرنین  قلعه 

 در وادی خاشرود

 

حکومت در شمال مركز فعلي واقع گفته مي شود كه قلعه چخانسور 

اعمار شده است ولي منكه هر دو قلعۀ چخانسورک به تقلید از  چخانسوراصل 

ه ساخته سقلعه را از نزدیك دیده ام جز اینكه هر دوي آنها از خشت خام و پخ

شده اند از لحاظ نقشه مهندسي مشابهتي با هم ندارند. قلعه چخانسور محل 

 19قرن  نیمه سكونت سردار ابراهیم خان پسر خان جهان سنجراني بلوچ در

)قلعه نو( از ساختمان هاي  «نوكین كالت»میالدي بوده است و احتمال دارد 

 باشد.  یالدیم 14قرن 

 
 قلعۀ چخاسور درنیمروز
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یک سند تاریخی که از جانب ابوالحسن شاه حکیم باشی سیستانی، در

از قلعۀ م( تحریرشده، 18۵7هق) 1273شهر محرم الحرام  1۵درتاریخ 

اهالی »  ابراهیم خان  اینطور نام می میبرد: چحانسور ومالک آن سردار 

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 

ن طایفه باسم اینها نامیده شده اند. طایفه اول طوقی که ایل خانجانخان )ظ: خا

که اآلن باسم پسر او سردار ابراهیم خان به ابراهیم خانی  جهان خان( بلوچ اند

مشهور شده ، مسکن ابراهیم خان قلعه چخانسور است و آن قلعه محکمی 

( و ارگ دارد. در توی قلعه تخمیناً مردگرداست که خندق و شیرحاجی )

اشد و باقی سیصد خانه مسکن دارد و تقریباً دویست خانه در خارج آن می ب

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 

و اآلن بزرگ آن  اندرؤسای آن مردمان نجیب و با استخوان  مذهب اند.

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 ، 

، اما در جنگ های خود شان احشام نشین ابراهیم خان اگرچه بسیار است 

«نفر تفنگچی جمازه سوارو اسپ سوار و پیاده دارد....3000
 1

 

در تاریخ احیاء الملوك كه توسط من  نام چخانسور را  براي بار اول  

دیده ام و معلوم  ،تالیف شده قمری(1028سیستانی )درسال ملك شاه حسین 

نبوده است و ظاهراً  محلي مهمي چهل برج یا قلعۀ سرخ  قلعه مثل مي شود

سردار ابراهیم خان سنجراني معاصر امیر  محل سکونتهمین چخانسور

 .سال قبل برده شده است 400است كه نام آن دربوده دوست محمد خان 

 چیز فهم مردماز نسبت بوجه تسمیه چخانسور در كتب تاریخ و  من

بدست  دلیل موجه جواب یا وليزیادی کرده ام محل تحقیقات و پرسش هاي 

 .تذکر می دادم تا اینجا مدورنیا

                                                 
1
 40، پشاور، ص 2012اعظم سیستانی، مردم شناسی سیستان، ظبع  - 
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اما تیت،درکتاب خود، در موردچخانسور داستان جالبی روایت میکند 

ومینویسد که : چخانسورصدها سال قبل آباد بود ودر تصرف خانواده ای قرار 

« میرعرب»بود وخانوادۀ آنان را« میر»داشت که اسم وخطاب موروثی آنان 

ی"  به نام جان بیک در سیستان مسکن گزید میگفتند. پسرکوچک "سردارچاغ

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 دخترچخانسور ازدواج نمود و ارگ را زیر 

]گاهی[ ازنظر سیاسی به حدی دچار بحران میشد  تسلط خود گرفت. سیستان

که خانواده های قدیمی در حالت تزلزل قرار میگرفتند و برای بقای خود و 

توازن قدرت خود را در الجای قدرتمندان محلی قرار میدادند. خانواده 

هم در الجاء وحمایت سردار بلوچ )سردار ابراهیم خان( « میرعرب»

ک خود محروم و دستخوش  فقروتنگدستی گشت، قرارگرفت وبتدریج از امال

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 

( در آنجا زندگی میکند.1904واقع در میان کنگی رفت و اکنون)« مارگو»
 1

 

بحث ازدواج دختر چخانسوردر آن مطرح است، ازاین داستان که 

برمی اید چخانسور یکی از بزرگان خانوادۀ میرعرب بوده که اسم وی برقلعه 

یی که در آن زندگی میکرده باقی مانده  و در آخر آن قلعه را سردار ابراهیم 

خان سنجرانی با یک وصلت سیاسی  متصرف شده و با غصب زمین های 

نواده میر عرب را از حق موروثی شان محروم و متعلق به چخانسور، خا

دچار فقر وتنگدستی کرده است تا آنجا که مجبور به ترک قلعه چخانسورشده  

 روی به نوکری آورده اند. 

رد ر") قلعۀ وتیت، می افزاید که ممکن است چخانسور دهکدۀ شاهی "س  

ه در سرخ در( باشد. در اطراف آن زمین های زرخیز و وسیع وجود دارد ک

گذشته ها بوسیلۀ نهرهایی سیراب می گشتند. جاهای دیگری نیز مشابه 

چخانسور موجود اند اما زمین های کشاورزی شان به اندازۀ  چخانسور 

 30میل)  18نیست. فاصلۀ چخانسور و نادعلی از طریق "قلعۀ کنگ" از 
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ن آب باشد، راه جنوبی  ل است. می 26کیلومتر( تجاوز نمیکند، اما اگر در ا شک 

ند" که در فاصلۀ  میلی مشرق قلعۀ چخانسور واقع شده در  6ممکن است  "ا ر 

ند" تپه  همین جا باشد. تیت، در حاشیه این بحث عالوه میکند که در ناحیه " ا ر 

یا تلی بلند وجود دارد که ویرانه ای از یک قلعۀ قدیمی است. امروز درمیان 

شود ولی دهکدۀ "ایرانداز" به  مردم محل  جائی بنام "ارند" شناخته نمی

عنوان یک روستای زرخیز در میان مردم اصل چخانسور جای معروفی 

، به حاکم سلطان محمدخان تعلق داشت. این 57است که تا قبل از کودتای ثور

"ایرانداز" در واقع" ایران دژ" است که درزمان خلف ابن احمد،پادشاه 

وری بود وتاریخ سیستان هم از سیستان درقرن چهارم هجری جای آباد ومعم

آن نام برده است.
 1

 
 

 چخانسور:علی اباد درواقع قلعه کپو

دیگر در قلعه مخروبه سه  درمنطقه علی اباد جنوب قلعه چخانسوردر

ی بنام علی یککیلومتراز همدیگر قرار دارند که  3تا  2  یک ردیف  با فاصله

 قرار قلعه کپو وسومی کمی دور تر از وپقلعه کبنام دیگری اباد و

 .[شده باشد اطالق میشود نیمدوکه چیزی کلمه بلوچی است وبه  کپو،]دارند.

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

گر یک پسر رشید اش بگوش همه مردم محل رسیده بود ودر دی یئزیبا

بود. روزی جوان شده زیبا دختر  آن وزورمند زندگی داشت،که نادیده عاشق

 میګذرداز کنار قلعه دختر ودر راه میرود برای شکار از خانه های برون 

 دختر نیز او را می بیند و،حصار قلعه می بیندبرگوشه  ن دوشیزه زیبا راوآ

واین دوجوان همدیگر ذرد گمیند. روزها وشمیهردو بریک دیگر خود عاشق 

قلعه خود به سوی  حصارگوشۀ دختراز  هرگاه ده نمیتوانستند، ودیخود را 

آن دو در وسط پسر را دیده نمیتوانست چون که قلعه پسر نگاه میکرد، قلعه 

 یک دیگررا   بردیگر  امکان دیدن قلعه کهواقع شده بود  ای قلعهعاشق 

خدا خواست که  قلعه ای را که مانع  شبی دختر دعا کرد واز .دشوار میکرد

 میکندخدا دعایش را مستجاب . گردیده بود از میان  برداردقلعه پسردیدار 
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به  میانی، از وسط خودقلعه می بیند د وشمیاز خواب بیدار دختروصبح وقتی 

این ند. نگارنده یدنام «قلعه کپو»قلعه را  آن پس آندو قسمت شده است ، از

دیوارهای سمت شمال وجنوب قلعه هنوز یده است که د قلعه را ازنزدیک

 ند.ریخته بودفرودیوارهای شرق وغرب آن از وسط راست ایستاده اند ولی 
 

 :یا کده نیشک قلعه

این نام در شرق زرنج پرجمعیت ترین والیتی بود که در امتداد رود ه ب

ز خواش )خاشرود( قرار داشت و همچنان یکی از  دروازه های شهر زرنج نی

می  .یاد می شد که در شرق بسوی والیت نیشک باز می شد «درنیشک»بنام 

نویسند که در نزدیک این دروازه قلعه یی بود بنام گاونیشک
1
که در آنجا از   

.مردم و مهمانان دولتی پذیرایی بعمل می آمد
2
رودخواش را به سببی که از  

 کرده اند. نیز یاد می  «رود نیشک»بین این والیت می گذشت به نام 

 
 قلعۀ نیشک  در منطقۀ خاش نیمروز

                                                 
1
می  334مرحوم بهار در حواشی تاریخ سیستان ص  .(به کسر اول و سکون شین تلفظ شود)نیشک - 

د که کده به معنی قلعه و عمارت است و اصل آن در پهلوی کتک بوده و کدخدای را کتک خوتای می نویس

گفتند .در سیستان نیشک به بندهای گزی ایکه سطح آب رود یا نهر را بلند نگهدارد ولی جریان آب را 

ه اند تا سطح مطلقاً قطع نکرده باشد گفته می شود و ممکن است اهل کده قدیم خاشرود را نیشک می کرد

آب بلند آمده بسوی زمین های مزروعی ایشان مقدار کافی آب جریان پیدا می کرده و احتمال دارد در 

سراسر منطقه خاش رود این رسم معمول بوده و نام والیت هم به نیشک تبدیل شده باشد گندم نیشک ازب 

 جهت بزرگی دانه خود در سراسر سیستان و نقاط مجاور مشهور است(.
2
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این رودخانه که از کوهستان غور سرچشمه می گیرد در پهلوی چپ 

را که درست در مقابل قلعه نیشک قرار گرفته  «خواش»خود شهر تاریخی 

ری بر روی رغ  در شمال این رودخانه در فاصله بین )پل غ   .سیر آب می نماید

قلعه خواش قلعه نیشک  مقابلخان در چخانسور در خاشرود( و قلعه ابراهیم 

امروز نیشک دیگر  .از فرسنگ ها فاصله توجه انسان را بخود جلب می کند

آن مفهوم قرون وسطی خود را از دست داده و وقتی از آن نام گرفته شود تنها 

عنوان یک قلعه خرابه آنرا سراغ می دهند ولی نام دیگر قلعه نیشک یعنی ه ب

مستعمل و رایج است ( کده)که امروز صرف جزء اول آن « لی کده بلب»

مفهوم وسیع تری دارد و منحیث یک منطقه پهناور و حاصلخیز و پرجمعیت 

 تقریباً جای نیشک قرون وسطی را بخود گرفته است .

برخی از مردم محل روایت می کردند بیستم تا سالهای دهه اول قرن 

از ماده  «کده»در رستم بوده و گویا لفظ عبادت کده زال پ یاکه کده آتشکده 

 جای مانده است .رمنسوب بزال بیا عبادتکده  آتشکده 

در تاریخ سیستان از والیتی بنام خشکرود )ظاهراً خاش رود است که 

در سالی بیش تر از نه ماه خشک است ( در سمت مشرق زرنج نام برده می 

 باد در آن والیت واقع بود.بلبلی و بهیجن )یا بهیژن ( و ملک آ ۀشود که کد

ملک نصیر الدین شهر یار نیمروز که به ابادی و عمران کشورش 

پس از آنکه سیستان را از  ،ش بیشتر عالقمند بودهم تبارنسبت به تمام ملوک 

را که  «کده بلبلی»هجری  675در سال  ،چنگ امرای مغولی بدر کشید

باالتر از پوست گاو  تصور می کنم همین کده موجوده واقع در شرق زرنج

نو نهاد و خندقی بر گردش کند و از هیرمند نهری به آن سو کشید  ۀبار ،باشد

تا دهکده های ملک آباد و بهیجن و غیره سرسبزی از دست رفته را که بر 

.باز یابند ،هجری ویران گردیده بودند 619اثر صاعقه مغول در سال 
1
  

ز نزدیک قلعه فتح در نهرهای مخروبه معروف زرکن و زورکن که ا

نیمروز منبع می گرفتند و تا کده امروزی بطول تخمین یکصد کیلومتر امتداد 

د و همچنان نهر بزرگ کهنه که از جنوب قلعه چگینی و برج گنده بسوی ندار

                                                 
1
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سال قبل ( عصر حکومت همین   800کده پیش می رود اقالً یاد آور تاریخ )

 باشد.ملک نیمروز یعنی ملک نصیر الدین می 

در همین سال ملک نصیر الدین چندین موضع دیگر را که از دست 

لنبو، پای » چنگیزیان ویران شده بود واپس آبادان ساخت از آن جمله اند:

سلطانی ، هیسونج ، مار جویه و قلعه سپهبد یا سفید  ۀکوشک طاهری ، پشت

فندیار که از زمان بهمن اس (قلعه گاه)دژ که معروفست به الش و قلعه اوق 

.«خراب و ویران مانده بود
 1

 

چنانکه قبالً اشاره شد ملک نصیر الدین به آبادی و عمران کشورش 

هجری همینکه سیستان را از شر  663عالقمندی زیاد داشت و در سال 

اطراف دریاچه یعنی  «بر زره » متوجه مواضع  ،امرای مغولی نجادت داد

ف ویران و خراب شده بود او با زره شد که تقریباً از دو صد سال باین طر

احداث مجدد نهرهای متروکه آن نواحی را معمور گردانید.
2

همچنین در   

هجری به تعمیر مجدد قلعه ارگ و باره شهر زرنج که در  661رمضان سال 

هـ بدست لشکریان چنگیز  619عهد نصرت الدین بن بهرام شاه در سال 

هـ به سر رسید و در  667خراب شده بود پرداخت و کار ارگ در محرم 

همین ماه و سال در آن تجلیل جلوس نمود. ملک نصیر الدین در آخرین 

با  (امروز معروف است به دیوالک)روزهای حیاتش قریه محروسه دیوارک 

 )مواضع آن با کشیدن نهرهای آب آبادان ساخت و عمارتی در آنجا بنا نمود

 (هـ 695سال 
3

برگردیم دوباره  .وجود استکه خرابه های آن امروز هم م  

 بر سر موضوع کده.

صفاریان خیلی آباد و معمور بود مدتی پناه گاه  ۀنیشک که در دور

عمار خارجی  .فعالیت های سیاسی خوارج سیستان بر ضد عمال عربی بود

که همزمان با ظهور یعقوب لیث صفاری نامی بهم رسانده بود و مردی 

ث شماره می شد در همین جا، در قلعه صاحب قدرت و رقیبی برای یعقول لی

نیشک که سه منزل از زرنج فاصله داشت سکنی گزیده بود و یعقوب با 

هـ چون صاعقه سه منزل راه را در یک شب طی نمود  251سپاهش در سال 
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دهکده بتو نزدیک قلعه نیشک رساند و برهنمای ه و در سپیده دم خود را ب

و چون عمار از همه چیز بی خبر بود  شاهین عیار بر قلعه مذکور یورش برد

غافلگیر شد و برخی از سپاه او فرار کردند و برخی دیگر کشته شدند و عمار 

خارجی نیز بقتل رسید و جسد او را به زرنج آوردند و به امر یعقوب لیث 

طعام و تن او بدروازه آکار زرنج آویخته شد. ۀدرو ازه سراو ب
 1

  

« زنبوق»یت یکی هم دهکده ای بود بنام از دهکده های مشهور این وال

که در یک منزلی شمال شرق زرنج واقع بود و از خود قلعه « زنبوک»یا 

محکمی داشت و مقدسی آنرا به اندازه جوین دانسته است.
2
  

در چهار فرسنگی شرق زنبوک واقع بود و  «سروزان»دهکده 

داصطخری و مقدسی آنرا در یک منزلی این آخری قرار داده ان
 3.

سومین  

بود که ]یا غ رغ ری[ «حروری»دهکده هم بر سر راه بست و زرنج ، دهکده 

رود خواش به این دهکده خیلی نزدیک بود  .به شخص سلطان تعلق می گرفت

ود مذکور پلی از خشت پخته )آجر( ساخته رو در پشت این دهکده بود که بر

.می گذشت از روی این پلنیشک بودند و راه زرنج به بست از طریق 
 4

  

امروز نام این دهکده بکلی فراموش گردیده و در آن حوالی به این نام جائی 

دهکده یی است در جنوب شرق قلعه  «رو  ه ه  »سراغ نمی شود ولی به اسم 

نیشک که در اطراف آن آثار قالع قدیمی به نظر می خورد و رود خواش نیز 

اخته ولی مردم اثار پلی از سمت جنوب خود را به این دهکده خیلی نزدیک س

آثار پلی بر رود  «هلیلی»را در آن حوالی سراغ نمی دهند اما در نزدیکی 

متذکره جغرافیه  «حروری»و گمان می رود که دهکده  خواش دیده می شود

رخ داده بوده و بعد تصحیفی در آن  «هلیلی»نگاران کالسیک اسالم در اصل 

است که  هدانۀ طبی مانند انگوز« لیلهه»است.زیراهلیلی ظاهراً ماخوذ از نام 

)بمعنی  «حروری»آنرا در قدیم در سیستان به عمل می آمده ونساخ به اشتباه 

 پناه گاه آزادی طلبان خوارج ( ضبط کرده است .
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 بتو:

یشک و شاهین بن روشن از همدستان نروستایی بود از مربوطات 

ه تاریخ سیستان می آنجا ک .یعقوب لیث در قتل عمار خارجی از آنجا بود

«بامداد بود و شاهین به بتو راه  نمونی کرد. سیدیعقوب به بتو ر :»آورد
 1

  

چنین می نماید که این روستا در سمت غرب نیشک در نزدیکی 

چه یعقوب لیث قبل از  ،راهیکه از زرنج به نیشک می رفتند واقع بوده است

را در حمله بر حصار  حمله بر نیشک از زرنج به بتو آمد و شاهین عیار او

 نیشک راهنمائی کرده است .

در همین بتو باسپاه  298ابوعلی محمد بن علی بن لیث در سال 

خراسان مصاف داد ولی بزودی با تلفات سنگین به عقب نشست و سر انجام 

.شهر را نیز ترک گفته از راه کش رودبار به بست رفت
 2

  

 

 ویرانه های گل سفید:

ر مورد روستاهاي منطقه سیستان توضیحات داده نویسندگان اسالمي د

خانه  30 -15امروز دهكده هاي متعدد بیاباني اي كه هر یك در حدود  ،اند

داشته اند در مجاورت سیستم هاي آبیاري متروكه مي یابیم كه ازین سیستم ها 

دیوارها به منظور جلوگیري  .مزارع واراضي عقب دیوارها آبیاري میشده اند

بوسیله باد ایجاد شده اند كه این سیستم را دهقانان سیستان  مین تخریب زاز

 -خانه هاي این منطقه مسكوني به سمت شمال  .افغاني هنوز رعایت مي كنند

غرب موقعیت اختیار نكرده بلكه یك زاویه آن بجانب شمال  -جنوب یا شرق 

 بوده و داخل محله مسكوني را جناح شمال غرب كه بسمت بادهاي یكصد و

پالن بخش شمالي یك ساحه  .بیست روزه موقعیت داشته حفظ مي كرده است

ترتیب خانه ها  ،ویرانه كه در این اواخر بنام دیوار خدایداد معروف شده است

ما به ندرت مجتمع حدود یكصد خانه را  .را بجانب شمال غرب نشان مي دهد

 مي یابیم .

                                                 
1
 207ص  ،سیستان تاریخ - 
2
 291ص  تاریخ سیستان، - 
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 ویرانه های گل سفید درخاشرود

وضیح مقدسي در قرن دهم كه در سیستان شهرهاي این موضوع با ت

گرچه كشفیات دیرین شناسي شرح چگونگي  .كمي وجود داشته وفق مي كند

وران همراه با امگر به اساس دانش موجوده پیش ،عمارات را باز گو مي كنند

( ومناره خواجه سیاه پوش كه مسجدي را خاطر نشان  7،  2مسجد آن )شكل 

ك مجتمع تقریباً یكصد منزل معروف به گل سفید منطقاً ( و ی 7،  6مي دارد)

 باید خوانده شوند. تعنوان قصاه ب

 ( موقعیت تمام عمارات را  7،  8فوتو گراف هوایي گل سفید )شكل 

)دنیایي و مذهبي( به ارتباط باد شمال غرب نشان مي دهد. ساحه عمده ویرانه 

،  7تایي كوچكتر )شكل خانه ( مشتمل از اسكان هاي روس 90ها )در حدود 

 .شكل است  تاب( ویونت هاي قص 7

در مركز در شمال غرب محوطه یك ساحه باز مستطیل شكل یك ایوان 

، یك هال اعمار گردیده كه به جنوب شرق باز بوده و توسط گنبدهاي تونلي 

( توسط یك سلسله رواق  7،  10 - 7،  9پوشیده شده و در یك مورد )اشكال 

كي از سیستم هاي تیپیك این عصر( احاطه شده است . یك هاي متقاطع )ی

دروازه كوچك از این ایوان به بیرون منزل بجانب شمال غرب انسان را 

 ان از یك رواق مجلل كشتي نما به محوطه باز وراهنمایي مي كند. ای



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

459 

 

 
 خرابه های یک قلعه نزدیک گل سفید درکده 

ردیده و به اتاق هاي پیشتر شده و جناح هاي اطراف از خشت خام اعمار گ

دیوارها بوسیله یك  .( 7،  10دیگري انسان را راهنمایي مي كند )شكل 

سلسله طاقچه ها كه توسط رواق هاي نعل اسب مانند تزئین گردیده است به 

جناح باز محوطه اتاق هاي مسكوني موقعیت داشته كه بوسیله گنبدهاي متعدد 

ور و سه گوشه یي مدور در روزگاران قلعه هاي نیمه مد .پوشش یافته است

الكن معماران اسالمي گل سفید  ،پیشین یك وسیله دفاعي بشمار مي رفته است

در شمال غرب  .و تزئین بكار مي بردند این سبك را صرف به منظور غنا

شهر یك قطار برج هاي چندین طبقه یي زمین هاي این سیستم آبیاري را 

 ( 7 ، 11محافظت مي نموده است )شكل 

ي هوایي یك تپه مركزي همراه با خرابه هاي هامزیداً از وراي فوتو 

یك مسجد و یك  ،دو آسیاب بادي ه ،یك حصار چندین گنداب یك تعداد مقبر

ساحه قابل زراعت و ساحه باز مسكوني سیستان  .زیارت بمالحظه مي رسد

ه اسالمي بوسیله یك قطار برج هاي استحكامي و حصار ها محافظت مي شد

در زون هاي زراعتي در میان عمارات عجیبي مانند الحاقیه مستطیل  .است

( در میان منازل از هم پراكنده مزارع  7،  12شكل قلعه چگیني )شكل 
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مستطیل شكل و باغ هاي متروك جلب توجه مي كند. هیچ نبشته یا منابع ادبي 

ركز در مورد كاربرد این كامپلكس خشت خام كه شاید كاروانسراي یا م

هال هاي بزرگ ، ایوان  .دارالحكومه گي بوده است معلوماتي ارایه نمي كند

همراه با تونل هاي گنبدي مجلل و پارك ها و كتیبه هاي تزئیني از خشت پخته 

( مربوط به  7،  13تاقچه هاي رواقي نعل اسب مانند)شكل  ،و خشت خام

 6،  6ار )شكل شكري بازلسبك معماري باستاني است كه بدوره هاي غزنوي 

( و اوایل دوره اسالمي مودل هاي ساساني بر مي گردد.
1
 

در حالي كه  ر تاریخ سیستان بر شمرده شده اندرساتیق سیستان د

ممكن است رستاق طاق را در  ،بسیاري از آنها محل گذاري شده نمي تواند

ویرانه هاي شهر غلغله در جنوب سیستان تعیین موقعیت كنیم و در شمال 

زرنج رستاق نیشك را مي یابیم كه در میان ویرانه هاي وسیع گل سفید شرق 

 و خواجه سیاه پوش قرار دارد.

( كه در  7،  15و  ، 14اكنون ما بقایاي باستاني شهر نیشك را )شكل 

 .گذشته بادریاي نیشك )خاش رود موجوده ( ارتباط داشته مي شناسیم

اند كه نامیده شرق زرنج  نویسندگان اسالمي نیشك را ناحیث پرجمعیت در

اسم خود را به دروازه شرقي پایتخت گذاشته بود. خاش بحیث بزرگترین 

تمام  .این ناحیه یاد گردیده و به نسبت نخل هاي خود معروف بوده است ۀقصب

آبادي هاي واقع در امتداد دریاي خاش ، نیشك خوانده مي شده است و نقشه 

یاي شهر و قلعه هاي بخش شمال هاي معاصر اسم نیشك را نسبت به بقا

ظروف سفالي گرد آوري شده به یكدوره از قرن  .ثبت نموده اندنیمروز

یازدهم تا قرن سیزدهم متعلق است در آنجا یك قصر چندین طبقه یي با 

( كه این بخش  7،  14استحكامات مهم در چهار گوشه آن وجود دارد )شكل 

 22پلیت هاي  1972و دیگران سیستان را تحت سیطره داشته است . )فیشر 

 ،221  ،228 .) 

درینجا نخست به توضیح دروازه حصار شهر پرداخته مي شود )شكل 

( كه در دو جناح آن برج هاي نیمه مدور وجود دارد.و یك پارچه  7،  15

                                                 
1
 - of Afghanistan p: 368-69   The Archaeology 
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دیوارهاي شهر  .قابل مالحظه از سبك معماري نظامي ایران شرقي است

 سطي است .گویاي از كركتر مساكن فارس قرون و

بدین معني كه چندین  ،دروازه ها بگونه شایسته ئي دفاع مي شده اند

برج بركنار دروازه ها از مدخل هاي هدایت شونده بداخل تقویت مي یافته 

ً به نحو دلپذیري بوسیله اسباب تزئیني مزین ساخته شده اند. بر خالف  قسما

این همه بمنظور  شهرهاي فارس مركزي تزئین دیوار شهر نیشك اندك است و

 اقتضاي همین ساحه والیتي بوده است .

ارتباط دراز جانب دیگر چنین مینماید كه مالكان در روستاهاي سیستان 

اند. در ایوان بزرگ  نزدیك با مراكز پیشقدم كلتوري اسالم شرقي بوده

اخحیدر عباسي  داعات تزئیني شهر تیسفون ساساني وابعمارت چگیني دوم 

Abasid Ukhhaidir را مالحظه مي نماییم.  

اقچه هاي نعل اسب طاز ایوان هاي باشكوه دروازه هاي تاریخي و از 

مانند در دیوار ها به این نتیجه مي رسیم كه معماران سعي در جهت ابداع و 

آنها  .بوجود آوردن عمارات باشكوه از خشت خام براي سران محلي داشته اند

اري و تزئینات داشته اند بوسیله خشت به عین سبكي كه در مراكز دیگر معم

پخته یا سنگ معمول بوده كار مي نمودند.در جنگ هاي مغول بسیاري 

در حالیكه در ویرانه هاي  ،تعمیرات سنگي وخشتي در آسیا از بین رفت

خشت خام سیستان خالقیت هاي چون هال ها، ایوان با موتیف هاي تزئیني 

ماندند. بعد از ویراني سیستان توسط  )مانند اشكال صلیب شكل ستاره ( باقي

تیموریان قرن پانزدهم و بعد فعالیت هاي  ،تیمور در پایان قرن چهاردهم

ساختماني را در مراكز جدید در غرب و بخش هاي شمال افغانستان از سر 

 گرفتند.

هنر ها باز براي یك قرن تحت سلطه  م1405بعد از مرگ تیمور در 

در هرات شكوفان گردید. شاهرخ فرزند تیمور  تیموریان در آسیاي مركزي و

گوهرشاد خانم او بود  .فرمانروایي كرد این تحول را مایه بخشید 1447كه تا 

وي در هرات یكي از شاهكارهاي معماري عصر تیموریان است . مقبرۀ كه 

الغ بیك و ابراهیم فرزندان او نسبت اعمار رصد خانه اي در سمرقند معروف 

بایسنقر یكي از بزرگترین مشوقین نقاشي و خطاطي است . و مشهور اند و 

آغاز مي یابد كه اندرین هنگام  1469دومین دوره رنسانس تیموري از 
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حسین بایقراء یكي از احفاد عمرشیخ فرزند تیمور زمام قدرت را در سلطان 

 1506خراسان بدست گرفت و صلح را بوجود آورد كه تا زمان مرگش در 

دوام نمود.
1
 

 ه خاش :قلع

 در جنوب خاشرود ،تلفظ مي شود« خاش »قلعه خواش كه  بصورت     

 
 دروازۀ جنوبی قلعۀ کده در خاش

 

خشكرود را به مناسبت  .و از فاصله هاي دور جلب توجه مي نماید استواقع 

نامیده اند و امروز منطقه وسیعي ایكه در دو « خاشرود»اهمیت قلعه بنام 

كه  نامیده میشوددالرام واقع شده بنام خاشرود طرف این رودخانه بعد از 

 مركز آن دهكده بزرگ لوخي است . 

ي ، خواجه سورجوي ، دیه دوازده امام و لوخي از ز  كده ، خاش ، ر  

 .پرجمعیت ترین روستاهاي آنجاست 

قلعه خاش در قرن دهم هجري از  روستاهاي معمور و آباد در والیت 

ان چهار منزل فاصله داشت و باستقامت نیشك بود كه از زرنج مركز سیست

 .بود  قلعه نیشك واقع شده

                                                 
1
  -of Afghanistan p: 370-376   The Archaeology 
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ابن حوقل گوید: شهر خواش بزرگترین شهر هاي این والیت است و 

داراي نخلستان بسیار مي باشد.
 1

  

جیهاني نیز از درختان خرما و تاكهاي انگور و عمارات و كاریز هاي 

.آب آن تعریف كرده است
 2

خاش ، :»آورده كه و صاحب حدود العالم    

«.شهري آباد و با نعمت و او را آبهاي روان و كایزهاست 
3
 

 
 قلعۀ خاش

هنگامي كه یاقوت به نوشتن كتاب )معجم البلدان ( مشغول بود شهر 

وي در هفت قرن پیش  .مذكور مثل امروز به صورت )خاش ( تلفظ مي شد

 راجع به خاش مي نویسد:

گویند و آن  «خاش »ل آنجا خود خواش مدینه ایست به سیستان و اه»

فاصله  .شهر بر دست راست كسیكه از زرنج به بست مي رود واقع مي باشد

میان زرنج و خاش یك منزل است و داراي نخلستان و قنات آبست.
 4

  

 

                                                 
1
 360بعد از ص  جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي بحث سیستان - 
2
 63ص  ،اشكال العالم جیهاني - 
3
 63ص  ،حدود العالم - 
4
 4ح ،303ص  ،ن زیر نام خواش یاد شود و هم تاریخ سیستانمعجم البلدا - 
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 خرابه های قلعه خاش/عکاسی از ابراهیم خاشرودی

( خارجي از  بن آذرك شاري حرب بن عبیده از همدستان حمزه بن عبدهللا )یا

رهبران خوارج سیستان بود كه همواره عمال خالفت بغداد را از سیستان 

هجري این حرب در خواش عصیان كرد و  198در سال  .بیرون رانده اند

و در بست  اری ساخترفپس از نبردي با عامل عربي سیستان او را به بست 

بار با هم و یك  هم وي را اسیر كرد و مدتي مقدرات بست بدست او بود.

شهري خود حمدویه نیز رو برو شد و او را بشكست.
 1

كه از  دومین مردي 

هواي حكومت سیستان یا استخالص وطنش از دست سامانیان ه خواش ب

هجري بر حاكم  301محمد بن حمدویه خواشي بود كه در سال  ،عصیان كرد

ساماني شورید ولي پس از نبردي مختصر مغلوب و بدست فضل بن احمد 

اكم ساماني كشته شد.ح
 2

 

رئیس قبیله و اختیار دار خاش  ،منؤهجري شخصي بنام م 985 سالدر

سال مجدداً در دست ملوك كیاني سیستان  42بود . هنگامي كه سیستان پس از 

و استقالل محلي سیستان را در برابر قرارگرفت ملك نجم الدین محمود یعنی 

لك نجم الدین محمود سرپیچید و اطاعت م زا ،حكام قزلباش صفوي اعالم نمود

ملك نجم الدین محمود مجبور شد سپاه پنج هزار نفري براي سركوبي رئیس 

بگفته مؤلف احیاء الملوك درین وقت قلعه خاش با افالك  .مؤمن خاشي بفرستد

                                                 
1
  173 - 172ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 303ص  ،تاریخ سیستان - 
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همسري مي كرد و مدتي توانست در برابر قشون پنج هزاري ملك نجم الدین 

خاش تسخیر شد و عوض رئیس مؤمن  محمود مقاومت كند ولي سرانجام

خاشي اوالده میرحسن از نقباي زره صاحب اختیار آنجا شد.
 1

  

 

 گاه صفاریان :زاد ،قرنین

 

 كارنین ( -در یك منزلي شمال غرب خواش شهر مهم قرنین )یا قرني 
2
 

مرد و رشیدي چون یعقوب لیث و عمرولیث جوانواقع بود كه فرزندان 

مي آنان تاریخ آن سرزمین به نام و نشان  .استدر دامنش پرورده صفاری 

.نازد. آنجا ستور گاه اسب رستم بود
3
جاي كه تمام كتب مسالك و ممالك  

را در آنجا سراغ داده اند. (آخوررخش )اسپ  رستم 
 4

  

قرنین شهري است كوچك ولي مستحكم و نهري از میان  :مقدسي گوید

.د جامع استحومه پهناور دارد و صاحب مسج، آن مي گذرد 
5
  

همین خوسپاس امروز  ،ظاهراً نهري كه مقدسي نامش را ذكر نكرده

تواند بود كه از سمت شرق در زیر تخت رستم در هامون پوزك از گذرگاهي 

امروز هم در همان حوالي خرابه هاي قلعه ها و  .)شن( مي ریزد« شند»بنام 

خوسپاس و ولي در جنوب رود  ،دهكده هاي رامردم محل سراغ مي دهند

پا برجاي است كه در ، بزرگ مسجدي از آجر ۀنقطه آغاز پوست گاو، منار

از میان این خرابه ها  .معروف است «زیارت خواجه سیاه پوش»محل بنام 

نهر كوچكي هم گذشته كه هنگام بارانهاي موسمي در مدت كوتاهي آب در آن 

بد. این نهر جاري مي گردد و بسوي پوست گاو و نیزار پوزك جریان مي یا

معموالً از كوالب دشت ارتوم در شمال كده كه از آبریزه هاي رود گلگل ، 

 .شیله كافري و شیله چهل گاو تشكیل مي گردد منبع مي گیرد

                                                 
1
 200ص  ،احیاء الملوك - 
2
تیت، از قول"ایم.دی.گوجی")مصحح کتاب بالذری (میگوید: قرنین به معنی دوشاخ)یعنی محل تالقی  - 

 دوشاخ رودخانه(
3
 270ص  ،متن فارسي ،فتوح البلدان، 208ص  ،ابن فقیه، 83ص  ،تاریخ سیستان - 
4
و صورت االرض ابن حوقل بحث سیستان و اصطخري متن فارسي زیر نام  50ص  ،ابن خرداد به -

معجم البلدان )« و بسجستان اثر مربوط فرس رستم الشدید»یاقوت حموي گوید:  ،ببعد 185سیستان ص 

 (45 - 41ص  3ج 
5
 250ص  ،دسياحسن القاسیم مق - 
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حاصلش غله و اندك » :حمدهللا مستوفي راجع به قرنین نوشته است

«.میوه باشد
1
و اصطخري گوید: قرنین شهري كوچك است بر یك منزلي  

و دو فرسنگي سروزان و صفاریان كه پارس و خراسان و سیستان و زرنج 

چهار برادر بودند یعقوب و  .از این جایگاه بودند ،كرمان به غلبه گرفتند

عمرو طاهر و علي فرزندان لیث اند.
 2

  

از گفته جیهاني بر مي آید كه این شهر در هزار سال پیش )قرن دهم 

آن بیشتر از آن بوده است كه جغرافیه شهرتي داشته وسعت و آبادي   میالدي(

نگاران عرب آنرا معرفي كرده اند. به قول او قرنین شهري آباد و آنرا دیه ها 

و روستاهاي بسیار بوده است و بردست راست )ظاهراً چپ ( رونده از زرنج 

به بست موقعیت داشته است .صفاریان از همین جا بر خراسان و فارس 

علي.وطاهر   و برادر بودند یعقوب و عمرومستولي گشته اند. چهار 
 3

  

م( 1225تیت، از روی کتاب سرهنری راولینسن میگوید که :یاقوت )

در بارۀ قرنین میگوید:"این دهکده ایست از ایالت نیشک سیستان" .
 4

 

احمدابن سهل بلخی مینویسد که "ناحیه ای کوچک است که دراطرافش 

نزل دور تراز سیستان در سمت چپ؛ دهکده ها وقصبه ها وجود دارند. یک م

ودر)قلعه سرخ( میباشد." در کتاب استخری  جادۀ بست و دو فرسخ دور ازس ر 

م( نیز همان شرحی که درکتاب یاقوت از کتاب ابن بلخی 978وابن حوقل )

ماخوذ ومقتبس است قید شده. بالذری گوید که :"ربیع از زرنج سنارود 

آثاری از آخور رخش رستم دارد." راگذرکرد وبه قرنین رسید؛جایی که
 
 

 

 

                                                 
1
 ببعد 174نزهته القلوب چاپ دبیرسیاقي ص  - 
2
 198ص ،اصطخري  - 
3
 63ص  ،اشكال العالم - 
4
 61تیت، سیستان، ص  - 
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 تزئینات داخل یک خانۀ مخروبه درنزدیک قلعۀ نیشک 

 بنام نخی)کالوس فیشر(

 

به قول استخری"خاش از قرنین یک منزل دور تراست واز زرنج از 

سمت چپ جاده ب ست یک فرسخ فاصله دارد. به عالوه "فراه" ازقرنین 

"جیزه" است.دومنزل فاصله دارد ومنزلگاه میانی 
1
 

كه تقریباً به « گیزه »معرب « جیزه »در نیمه راه قرنین و فراه شهر  

دهكده ها و  :ابن حوقل گوید .اندازه فراه بزرگ بوده موقعیت داشت

زیرا در میان والیت حاصل خیزي قرار گرفته و  ،كشتزارهاي فراوان دارد

آن از خشت اند.آبش از قنات )كاریز( هاي متعدد است و ساختمان هاي شهر 
 

2
.  

یاقوت گوید: در زمان وي مردم آنرا گیزه مي نامیدند
3
ري و اصطخ  ،

راه زرنج و خراسان تعیین مي نماید. موقعیت آنرا در طرف راست
 4

 

                                                 
1
 61تیت، سیستان، ص  - 
2
  ببعد 363، ص سرزمین هاي خالفت شرقي - 
3
 96ص ، 2ج ،معجم البلدان  - 
4
 198ص  ،اصطخري - 
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امروز کدام خرابه ای که از لحاظ بزرگی ووسعت خود به اندازۀ فراه 

یباشد، مگر باشد، بین نیشک وفراه تنها پیشاوران واقع در جنوب جوین م

چون نام یکی از منزلگاه های زرنج وفراه نیز جیزه بوده است، این منزلگاه 

احتماالً در محل دهکدۀ نوده فراه  موقعیت داشته است. دراین دهکده قلعۀ 

وابش از کاریز تهیه قدیمی وارگ محروبه ای تا هنوز باقی مانده است.

 میگردد.
 

 خرابه های پوست گاو :

 ارۀ این خرابه ها مینویسد:"قدیمی ترین خرابه های سیستان، جی.پی.تیت ، درب

را « چپ او»پوست گاو" و»تپه ها وتل هایی هستند که قصبه های مجاور 

میلی شمال قلعۀ چخانسور واقع اند. این  6نشان میدهند. این تپه ها در فاصلۀ 

خواجه  خرابه ها ونیز خرابه های قدیمی همانند آنها) که بلوچها از آنها بنام

سیاه پوش یاد میکنند( ونیز زمین های شمالی شان بوسیلۀ مجموعه چهار تا 

وکرانه های « کده»پنج نهر آبیاری میشده اند. نهرهای مذکور از شهرک 

راست خاش رود سرچشمه میگرفته اند ومنطقۀ شمالی خاشرود را آبیاری 

رکن" وتمامی آب این رودخانه را بخود جذب مینموده اند، زیرا نهر  های "ز 

ورکن»و که در جنوب آن جریان داشتند، پیش از رسیدن به پوست گاو و « ز 

 چپو خشک می شدند.

این مکان مربوط به زمان رستم است که غالباً به سدۀ هفت یا شش قبل 

از میالد تعلق میگیرد. تپه های این ناحیه مشتمل برمحوطۀ بزرگی است که 

مترمربع را در بر می  500آشکار وحدود در آنجا آثاردیوارهای بلند وضخیم 

فوت ویا در بعضی جاها بیشتر ارتفاع  30گیرد. اینک این تپه ها تا حدود 

دارند.زاویه ها مشابه به قطب نما درهرچهارگوشه مقابل یکدیگراند. در برابر 

زاویۀ شمالی قلعه ای بود که برشفتۀ سکو مانند بنا شده بود. اکنون دیوارهای 

نهدم شده و بصورت تپه ای پنجاه فوتی در آمده است. محوطه را این قلعه م

در سمت شمال غربی تلهای یک قصبه بزرگ احاطه کرده که اینک دیده 

میشود ومشتمل بریک ونیم میل است. جلوتر از اینها آثار یک قصبه یا روستا 
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ف به چشم میخورد که حاال به نام قلعۀ بائی خان)یا قلعۀ بایان= اربابان(معرو

است. دراینجا آثاری از آجرهای پخته به نظر نمی خورد.
1
 

دربارۀ وجه تسمیه پوست گاو مرحوم حاجی مهرعلیخان بارکزائی که 

در مجاورت زمین های  پوست گاو در محل سرکنگ می زیست، برای 

نگارنده حکایت کرد که: یکی از خدمتگاران از ارباب خود در بدل خدمتی که 

د، خواهان زمینی به اندازه یک پوست گاو شده بود، برایش انجام داده بو

وارباب هم که فکر میکرد یک پوست گاو چندان زمین زیادی نیست، این 

خواهش خادم خود را پذیرفت و به وی اجازه تا از هرجائی که میخواهد به 

قدر یک پوست گاو زمین برای خودجدا نماید. خادم هوشیار وزرنگ پوست 

ود وسپس آنرا مثل سیم باریک برید وتارهای پوست گاو گاو را در آب تر نم

را باهم گره زد وبعد آنرا به دور زمین ارباب  کشید. درنتیجه او قطعه 

وسیعی از زمنیهای ارباب را برای خود جدا نمود و از آن تاریخ ببعد این 

 زمین به پوست گاو معروف گشت.
 

پ و یا چپ او:  چ 

ای بود از زمان قدیم با قلعه ای بی تیت میگوید: چپو)چپ او( قصبه 

قاعده که دیوارهایش فرو ریخته وبصورت تپه در آمده اند. تنها یک دروازه 

آن پیدا است. در ساختمان آن بیشتر خشت خام بکار رفته است و مقدار کمی 

از آجرهای پخته. کاخ میانی قلعه که از اطراف احاطه میشده اینک معدوم 

فوتی در آمده است. در جنوب این قلعه محوطۀ  گشته وبصورت تلی پنجاه

دیگری وجود دارد که در وسط آن تپه های دوساختمان زیبا نمایان است. پایه 

و دیوارهای این دو ساختمان تا ارتفاع بیشتر از پنج فوت با آجرهای پخته 

متر مربع  120ساخته شده بود و بقیه از خشت های خام. محوطه آن تقریباً 

فوت ارتفاع دارد و با دروازۀ قلعه که مقابل آن  20آن تا حدود  است و آثار

است یکصد متر فاصله دارد. در مغرب قلعه آثار دوساختمان دیگردیده میشود 

که هنوز نشانگر ساخت محتاطانه وآرایش کامل می باشد. در اطراف این 

پ و ن یز تپه ساختمانها سراسر تپه هایی دیده میشود.حد فاصل بین پوست گاو وچ 

 های به چشم میخورد که پشت سرهم قرارگرفته اند وهیچ جا از وجود این تپه 

                                                 
1
 19 -18تیت، سیستان، ص- 
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های خالی نیست. 
1
 

پ و»کلمۀ  به دو معنی تعبیر شده میتواند، یکی به معنی اینکه این « چ 

محل مورد چپاو)چپاول وغارت(قرارگرفته ،طوریکه بعد از آن روی آبادی 

ستم آبیاری آن از طریق نهری که از را ندیده است. دوم به معنی اینکه سی

چپ »سمت چپ کشیده شده بود، صورت میگرفته است، ازاین نظر اینجا به 

معروف گشته است. هردو تعبیر از منطق معینی برخوردار و ممکن « او

 بوده است.
 

 آخوررخش رستم:

بنام آخور رخش رستم بخوانند،  تیت میگوید :هرجا راکه سیستانی ها

مردم سیستان به منارهای فرض کرد.  ی تخریب شدهمیتوان دخمه ا

میگویند وآخور را به اسپ معروف رستم نسبت میدهند. چنین « آخور»سکوت

 1905آثاری در کرانۀ چپ رودهیرمند زیاد دیده میشوند. یکی از آنها درسال 

برروی تپه ای بود که واقع در کنارراهی که بسوی نصرت آباد میرفت واز 

قدیمی عموماً ی اینگونه ساختمانها حکمیت میگذشت.کنار کمپ هیئت 

ً با رسم پارسیان هندوستان  درجاهای بلند قرار دارند وچنانچه پیدا شوندعینا

مطابقت دارند.گفته میشود که وقتی شیوۀ تدفین قدیمی مردگان منسوخ گردید، 

نی این دخمه ها را با خاک پرساختند واگر ساختمانی قابل استفاده برای دیده با

نبود خود بخود به تپه تبدیل میگشت. در بسیاری از قبرستاهای نزدیک به این 

دخمه کفن ودفن برطبق عقاید ودستور اسالم انجام شده است.
 2

      

 برج الر:

در دشت )چپ او( مشرق تپه های "چپو" ده دوازه کیلومتری در برج الر

 کهده میشود دیمناره بشکل بروی یک سطح مرتفع  درچخانسور،پوست گاه 

دخمه به نظر تیت،احتمال دارد اینجا میگویند.  «الل -آن را "برج الر مردم

را ساخته ی  برای دفن مردگان خود آن پیروان آئین زرتشتبوده باشد که  ای

 .دنباش
3
    

                                                 
1
 19یستان، ص تیت، س- 
2
 26تیت، سیستان، ص - 
3
 27تیت، سیستان، ص- 
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 مدهدوازفصل 

 

 غرب زرنجسیستان درابنیه تاریخی 

 ایکس صیف پرسی ستوبنابر  
 

 

 چشمدیدهای پرسی سایکس:

میالدی( در تاریخ سیلسی 1945 -1867جنرال سرپرسی سایکس)

دورۀ اخیر ایران وانگلیس، شخصیت مهمی است ومقامات برتانوی گذشته از 

خدمات نظامی نامبرده را بواسطۀ تالیفات عدیده ومفید او راجع به ایران 

برجسته ترین محققین ودانشمندان عصر وافغانستان، وسایر ممالک شرقی از 

ده هزار میل »اخیر میدانند. تاریخ مفصل ایران)دوجلد( وسفرنامه اش که بنام 

نیز معروف است وآنرا برای الرد کرزن نایب السلطنه هند اهدا « در ایران

نموده وهمچنان تاریخ افغانستان او دارای ارزش بزرگ علمی ومنبع مهم 

فیائی برای عالقمندان این گونه مسایل است. پرسی تحقیقات تاریخی وجغرا

بحیث صاحب منصب در اردوی هندوستان خدمت  1892سایکس درسال

کرده وظاهراً به تشویق الردکرزن به آموختن زبان فارسی مبادرت ورزیده 

هنگامی که  به ایران ماموریت یافت میتوانست بخوبی  1893ودر سال

 فارسی صحبت کند.

قونسلگری انگلیس را در سیستان افتتاح کرد  1898سایکس در سال 

بنابر تقاضای خودش در جنگهای ترانسوال با فریقای جنوبی  1901ودر سال 

سرقونسل  1913تا  1905رفت ودر نتیجه مجروح گردید. نامبرده از سال 

سرقونسل ترکستان چین شد. در شروع  1915انگلیس در خراسان بود. در 
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به دهلی خواسته شد واز آنجا برای ادارۀ امنیت  دوباره از چین1916سال 

از ایران برای  1918ونظم جنوب ایران وارد خلیج فارس گردید. درسال

 1945گذراندن دورۀ تقاعد به انگلستان رفت وسرانجام به تاریخ یازدهم جون 

 سالگی در لندن پدرود حیات گفت. 78در سن 

را به دقت گردش  سیستان 1898جنرال پرسی سایکس انگلیس درسال 

وقف اوضاع خود را «  ده هزارمیل در ایران»نموده وسه فصل از کتاب 

 تاریخی  و جغرافیایی سیستان نموده که  فشرده آن اینست :

باال دست چپ رود سرشیله که بغلط آن را شالق می نامند خرابه های »

متعددی است که طاق و گنبد بعضی هنوز پابر جاست و روی تپه های 

وعی ساخته شده و معلوم می شود همان ناحیه ایست که سابق حوض دار مصن

له چاه ( از خرابه گاز هیرمند مشروب می شده است . در حوالی گردچاه )یا 

که هنوز پس از سالها باز خانه های مخروب آن قابل  «رامرود»های بیشمار 

شد که  با مراجعه به نقشه بخوبی معلوم می .بازدید بعمل آمد ،سکونت است

هم از لحاظ موقعیت طبیعی و جغرافیایی و هم بمالحظه  (گله چاه)گرد چاه 

اینکه آب آن باوجود آلودگی تنها آب شیرین است که پس از طی مسافت 

 زیادی نصیب مسافرین می شود واجد اهمیت است .

از اینجا به بعد مسافر از کنار شهرها و دهات متروک خرابی می گذرد 

ولی  ،اد و معمور بوده و اگرچه هنوز هم قابل سکونت استکه در گذشته آب

پس از طی هفت میل راه  .بواسطه فقدان آب کسی در آنجا زندگی نمی کند

مسافر بکنار تپه مصنوعی و محقری می رسد که گنبدی روی آن بنا شده و 

  .است «خاک محمد درویش»موسوم به 

و عبور از سمت  بعد از قطع مسافتی راه از میان جلگه مسطح بزرگ

غربی حوض دار که سابق شهر معظمی بوده برای توقف روانه اسک چاه 

در اینجا دو سه حلقه چاه آب است که اکثر اوقات چند گله گوسفند  .شدیم

. سابقاً کانالی از رود هلمند کشیده بودند که غول می باشندشحوالی آن به چرا م

رآوازۀ سیستان عجین شده حوضدار ومنطقه ای که با نام رستم، قهرمان پ

آبیاری میکرده است. آنجا دو تپه به فاصلۀ یک میل از هم وجود دارد که گفته 

حوض دار  میشود آخور ومحل بستن رخش، اسپ معروف رستم بوده است.

قلعه ایست که دیوارهای غیر منظمی دارد و در حدود یکصد خانه داخل آن 
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این قلعه سابق متعلق به  .قه استساخته شده و بزرگترین خانه های آن دو طب

ایل سربندی آنرا متصرف شده و اکثر قلعه  یسایل رئیسی بوده ولی بعدها رئ

  .نشینان را بقتل رسانده است

خالصه بتدریج به نقاط پر آب و علف و به اولین ترعه ایکه چهارده 

ورمال روانه  ۀسپس بسوی قری ،ت عمق آنست رسیدهوت وسعت و هجده فوف

  ه در حدود یک هزار نفر جمعیت دارد.شدیم ک

در اینجا باید تذکر داد که مصر وسیستان مشابهت تامی با یک دیگر 

حیات و  ،قسمی که زندگانی مصریها بسته برودخانه نیل است دارند و همان

از ورمال بسمت  .زندگی مردم سیستان نیز منوط به رودخانه هیرمند است

 ت کردیم .نصرت آباد کرسی نشین سیستان حرک

اگر سیستان را چنانکه می گویند مرکز عملیات قهرمانی دالوران قدیم 

بدانیم ، کوه خواجه نیز که تنها کوه قابل توجه این ناحیه است اهمیت بسزا 

ت می باشد و فقط وف400خواهد داشت . ارتفاع این کوه نسبت بسطح جلگه 

کوه خواجه  .یداز طرف جنوب و جنوب شرقی کوه ممکن است به قله آن رس

شبیه سیبی  ،با اینکه در نقشه های جغرافیایی مستطیل شکل ترسیم گردیده

حوالی  .است که یک میل قطر آن است و از شمال به جنوب امتداد دارد

که در دامنه کوه بنا شده و دارای  (کهزاد )ککخرابه های شهر کک

شای اطراف تماه اندکی استراحت کرده ب ،استحکامات و قالع معتبری بوده

 .کوه پرداختیم

این کوه درتاریخ واسطورۀ سیستان معروف  می باشد. از جمله  

داستانهای اساطیری مربوط به کوه خواجه میتوان به اولین ماجراجوئی رستم 

اشاره نمود که شهر کک را تصرف نمود وپادشاه آن)کک کهزاد(را به قتل 

ومت هفت سالۀ این قلعه در رسانید. در زمرۀ روایات تاریخی، نیز مثالً مقا

برابر قوای نادر افشار وصلح بعدی آن قابل ذکر است. از نظرظاهری کوه 

خواجه شکل سیبی را مجسم میکند. قطعاً قسمت های وسط را برداشت کرده 

فوت نیز در آن به چشم  40اند، زیرا چاله ها بزرگ، بعضی به عمق 

گنبد های گلی دارند، اشغال میخورد.  قسمت باقی مانده را هزاران قبر که 

کرده است. تمام قبرها باالتر از سطح زمین هستند. خواجه یا مرد مقدسی که 

 ۀمقبرنام خود را بعد از رستمبه این کوه داده ، بنام غلطان نامیده میشود. 



 جغرافیای تاریخی سیستان

 

474 

ساختمان مزبور از خشت و  دیده میشود.در زاویه شمالی کوه  خواجه غلطان

بنای کوچکی دیگری هم به نام زیارت  .داردگل بنا شده و گنبد کوچکی 

کوه در ایام نوروز اهالی محل جشن فراز این رپیرگندم بریان دیده میشود. ب

مقداری گندم  ،فراوان شود شان برای اینکه سال بعد محصولومی گیرند 

و این رسم از قبل از  می پاشند. مقبره پیر گندم بریانپای  هببریان شده را 

   .وده استاسالم متداول ب
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 بند سیستان:

از کوه خواجه تصمیم گرفته شد بطرف بند سیستان که در مقابل هیرمند  

حوالی دولت آباد که مرکز ایل سربندی است سیل  .کشیده اند حرکت کنیم

در این ناحیه .زیادی آمده و دهات اطراف را بشکل جزیره در آورده بود

درخت های کهن سالی نبودند و  مقداری درخت توت وانار مشاهده گردید ولی

لیوسمت غربی هیرمند هنوز مثل زمانی که کون
1
 احت این محل رفتهه سیب 

از دولت آباد به سه کوهه که  .تقریباً خشک و بدون درخت بنظر می رسد بود

نیز بازدید  «قلعه سام»تا آنجا شش میل است حرکت کردیم و در بین راه از 

ستم پهلوان معروف سیستان بنا شده و پس از این قلعه بنام جد ر بعمل آمد.

اینکه مجرای هیرمند تغییر یافته قلعه مزبور در اثر تصادم با سیل و فشار آب 

 ویران گردیده است .

در نقشه های جغرافیای سه کوهه را بمنزله یکی از شهرهای بزرگ 

مشکل شاید هزار نفر جمعیت ه ولی در این ایام ب ،سیستان ضبط کرده اند

 شته باشد و پنجاه نفر سرباز نیز در آنجا مستقر گردیده اند.دا

علی خان برای همسر خود که از خاندان سلطنتی بود در یک گوشه سه 

کوهه قلعه یی ساخته که هنوز هم محل معتبری بشمار می رود و برای 

جلوگیری از تهاجمات بلوچها مورد استفاده واقع می شود. از سه کوهه عازم 

مقارن ورود ما پردلخان نیز با چهل سوار که از سرکوبی و  .دیمده سوخته ش

خروج متمردین سیستان بر می گشت وارد آنجا شد. نامبرده در طفولیت از 

                                                 
1
صاحب منصب انگلیسی برای اجرای ماموریتی که بوی سپرده شده بود در سال Konollyکونولی  -

میالدی سیستان را گردش کرده و در ضمن یاد داشت هایش از محالتی نام می برد که امروز بدان  1839

کاکو بار واقع در  (شاید قلعه فتح)مثال وی از شهرهای بنام کالی پت  .ادنام ها جایی را نمی توان سراغ د

واقع در  (از بناهای خانجهان خان بلوچشاید علمدار، «)دارمایلو»و  (شاید رود بار ر)پنج میلی شهر رویدا

رک مجله )ک یا جالل آباد که این آخری مرکز سیستان بوده است یاد آور می شود.اشوچهار میلی شهر د

ریانا سال اول شماره هشتم مقاله سیستان در صد سال پیش بقلم نبی کهزاد، جالل آباد آخرین مرکز نشوو آ

م خراب بوده و از  1898نمای خاندان کیانی در میان کنگی است که هنگام مسافرت پرسی سایکس 

حیث مرکز ه اهمیتی چندان برخوردار نبوده است و بجای آن نصرت آباد واقع در نزدیکی حسین آباد ب

 درکه از ساخته های خانجهان خان سنجرانی پ "دارمایلو»سیستان دارای اهمیت بیشتر بوده است و اما 

 واقع در میان کنگی سیستان باشد. برج علمدارسردار ابراهیم خان بلوچ در میان کنگی است باید همین 
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االغ افتاده و در نتیجه دستش معیوب شده است و فعالً یک دست دارد و با این 

وصف فوق العاده رشید و در عین حال صریح اللهجه و بزرگ منش است و 

ً نسبت به او نظر خوبی ندارند اما سطح  ،با وجود اینکه مخالفین وی طببعا

میان ده سوخته  .اطالعات و معلومات او از تمام اهالی این ناحیه باالتر است

  و خواجه احمد که چهار میلی بند واقع شده رودخانه یی است که در بعضی

حول و حوش  در این .ت آب داردونقاط چهل متر عرض و متجاوز از شش ف

در صدد تاراج دهات این حدود است  )ناروئی( شنیده شد که سردار سعیدخان

بهر حال چندین مرتبه  .وش و نگران می باشندشاز این بابت خیلی م او رعای

نامیده می شد بازدید  «اتیمندر»از هیرمند که متجاوز از دو هزار سال قبل 

میباشد که وسعت آن بقدر  بعمل آمد. هیرمند رودخانه زیبا و جالب توجهی

رودخانه تایمز مقابل برج لندن است و منظره آن در مسافرین که مدتها در 

یکی از فواید  .بیابان بی آب و علف بسر برده اند تاثیر عجیبی می بخشد

مسافرت همان تنوع و اختالف مناظر ولذت چیزهای است که شاید درحقیقت 

آنکه مسافت بعیدی در بیابانهای  مسافر پس از .امر اهمیت زیادی ندارند

خشک و زیر آفتاب سوزان طی طریق می کند وقتی به یکی دو درخت ونهر 

تصور می نماید که با چشمه تنسیم و درخت طوبی رسیده  ،کوچکی می رسد

است و از یک دانه پیاز و یا ساقه گندنه زیادتر از ضیافت مهمانیهای مجلل و 

 پر شکوه لذت می برد.

یارد بود وآب باسرعت  400دکهک، عرض رودخانه هلمند در محل بن

تقریباً زیادی بین دو ساحل کم ارتفاع ماسه ای بستر رودخانه حرکت میکرد 

ومنظرۀ بسیار جالبی داشت. بند از بسته های گز که به هم بسته شده بودند، 

ساخته شده و  وضع مستحکمی نداشت. البته استحکام این بند در همین ضعف 

فته بود، زیرا آب میتوانست تا حدودی از البالی آن عبورنماید وضمناً آن نه

تا آن حد که برای انحراف به رود سیستان الزم است باال بیاید. البته کناره 

های کم ارتفاع وخاک سست رودهلمند در محل بند نیز برای احداث سد دایمی 

انه، در اثر بروز با مصالح ساختمانی مناسب نیست. با باال آمدن آب در رودخ

سیالب، بند مذکور شسته میشد وبا فروکش کردن سیالب، مجدداً بند را تعمیر 
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یا احداث  میکردند ودر مدت اعمار آن، آب مصرفی از چاه های کم عمق 

تامین میشد.
1
 

در زمان انعقاد کمیسیون حکمیت که بریاست گولد سمید تشکیل گردیده 

ت و وف 110ت و بزرگترین عرض آن وف 720سیستان  بند ۀبود طول دریاچ

ت بوده است ولی در زمان مسافرت نگارنده عرض و عمق آن وف 18به عمق 

بند مزبور  .خیلی تقلیل یافته و آب از الی شکافهای بند جریان پیدا کرده بود

را معموالً بوسیله کزوگون مستحکم می کنند ولی هر سال احتیاج به تعمیر 

های منبع ذوب و سیستان دچار بی آبی می شود  پیدا می نماید و وقتی کوه

 هزار ها مرد ناگزیر به تعمیر و اصالح بند می پردازند.
 

 شهرستان وزاهدان:

یک محل جالب توجه دیگر، قلعۀ گلی بزرگ وقدیمی به نام شهرستان 

میلی بند  40بودکه در سمت چپ خواجه احمد قرار داشت. خواجه احمد در 

سوخته وخواجه احمد رودخانه ای دیده میشد که در واقع شده بود وبین ده 

فوت آب داشت. بین خواجه احمد و  6فوت عرض و 130بعضی نقاط 

مجرای بغازی)جوی( احداث گردیده بودند، که  10شهرستان، در حدود 

بعضی از آنها خیلی عمیق بود وعبور مسافر از آنها بدون رهنما خالی از 

 اشکال نبود.

 
 خرابه یی در زاهدان

                                                 
1
 465دکتر احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان،ص - 
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خرابه هاي شهرستان فوق العاده جالب توجه است ولي تعداد عمارات و 

اصطخري مي  .اندازه خرابه هاي شهرزاهدان نیسته هاي آن ب ساختمان

سیستان بوده كه اهالي آن بعدها شهر گوید رام شهرستان كرسي نشین قدیم 

در ساحل چپ رود نصرو واقع است شهرستان   زرنج را اعمار نموده اند.

وپائین تر از آن زاهدان قرار دارد. ظواهر امر حاکی از استحکام زاهدان می 

باشد. بنابر روایات موجود، تیمور در محاصرۀ شهر زاهدان با یک تیرگزی 

لنگ به او داده شده است. این جانب به زخمی شدن از پا زخمی گردیده ولقب 

تیمور در محاصرۀ زاهدان باور ندارم وفکر میکنم  که او در محل دیگری در 

م در رأس 1362سیستان زخم برداشته ولنگ شده است.تیمور اول بار درسال 

هزار سوار، فراراً به سیستان آمد و با اینکه روستاهایی را گرفت ولی دست 

ی شده به مکران عقب نشست، لذا امکان محاصرۀ زاهدان برای وپایش زحم

تیمور دراین سفر مقدور نبوده است. بعضی از سیاحان از خرابه های زاهدان 

میل صحبت کرده اند. اما به عقیدۀ اینجانب، آنها خرابه های  14به طول 

روستاهایی بوده که چسپیده بهم در دوکنارۀ رود نصرو وجود داشته ونباید 

نها را به عنوان حومۀ شهر زاهدان به حساب آورد. آ
1

تصویر ذیل یکی از 

 خرابه های زاهدان کهنه است.

 

 از خرابه های زاهدان کهنهیکی 

                                                 
1
 466سیستان، ص جغرافیای تاریخ - 
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زاهدان در دست چپ رود نصرو
1
است و واقع اسكل  در نزدیكي،

خراب  ۀابنی .متر مربع مي باشد600خرابه آن در حدود   محوطه داخلي قلعه

زاهدان كه بعضي از خشت و بعضي از آجر ساخته شده مسافر را بیاد ایام 

انسان از گردش روزگار دچار شگفتي و حیرت  یدن آنازد . وقدیم مي اندازد

كه قریباً بكلي  )میل قاسم آباد( برج فوق العاده جالب توجه این محل .مي شود

ارتفاع دارد  (توف 75بقول تیت )ت وف60منهدم و ویران خواهد شد در حدود 

دو  .ت مي باشدوو تمام آن از آجر ساخته شده و محیط قاعده آن پنجاه و پنج ف

ور دیده مي شود كه بعضي از حروف آنها پخش شده بكتیبه كوفي در مناره مز

ل كلمات این كتیبه ها الاله االهللا و محمد رسول هللا و تصور مي رود در اص

مورد بحث ظاهراً مربوط به مسجد بزرگي بوده كه فعالً  ۀمنار .بوده است

اثري از آن باقي نیست و باید تذكر داده شود كه از هر حیث نظیر مناره 

بعضي از اهالي محل  ،خارج شهر سبزوار است كه در راه خراسان واقع شده

میل قاسم »زبور را بمناسبت قریه قاسم آباد واقع در همان نزدیكي مناره م

 «ارواكن»وسنگ وخود خرابه ها را نیز كه سابق گو برخي میل  «آباد

  .خوانده مي شد قلعه تپه مي نامند

پرسی سایکس برخی مسکوکات را نزد کدخدای اسکل دیده واز آنها در 

ل میرعباس نامي بوده كه با كدخداي اسك" سفرنامه خود  یاد کرده میگوید:

هفت برادر وعده كثیري از فرزندان و نواده هاي خود نزد نگارنده آمد و 

اینجانب ه مقداري سكه قدیمي كه مي گفت در خاك افغانستان كشف كرده ب

در بین آنها سكه یوناني ها و پارتیها و ساسانیان و سكه هاي  .ارائه داد

 اي ونیز دیده مي شد.مربوطه بدوره خلفاي اسالم و سكه ه

                                                 
1
در هیچیك از متون كالسیك جغرافیایي اسالم نامي از رود نصرو نیست ولي از سنارود به عنوان یكي  - 

از شاخه هاي مهم هیرمند كه از بند رستم جدا مي شده و بسوي شهر زرنج جریان مي یافته است و حتي 

پس از تعریف هلمند بعنوان بزرگترین ابن حوقل  ظرفیت كشتي راني را داشته است تذكراتي دیده مي شود.

از آن جدا مي  «بند رستم »رودخانه سیستان از پنج شاخه مهم آن كه در یك منزلي جنوب زرنج از محل 

المسالك و  ،اصطخري ،155 – 154 فحهصورت االرض ص ،ابن حوقل) .شده اند نیز یاد آور شده است

ظاهراً این  (. (. 364ص  ،زمین هاي خالفت شرقيجغرافیاي تاریخي سر ،لسترنج ،ببعد 196الممالك ص 

رودخانه بعد ازتقسیم سیستان بین افغانستان و ایران به افتخارنام ناصرالدین شاه قاجاربه حیث رود ناصریا 

 ناصرونامگذاری شده است.)سیستانی(
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یك روز بعد از ظهر نیز یكي از پسرهاي میرعباس مقداري از 

جواهرات و اشیاء قیمتي خود را براي تماشا نزد این جانب آورد كه از همه 

من   .آنها نفیس تر یك عدد شمع داني بود كه به نظر او خیلي گرانبها مي آمد

شیاء عتیقه اظهار بي اطالعي هم براي اینكه او رنجیده خاطر نشود از قیمت ا

كه تحقیق شد اكثر این سنگ هاي قیمتي را مشار الیه در  يربه قرا .كردم

اطراف نیه كه میگویند از این قسم اشیاء فراوان دارد كشف كرده است
1
 ". 

 :سایكس در مورد میان كنگي و خرابه هاي واقع در آن ناحیه مي نویسد

كه محل اقامت طایفه ساروني است از برج گل محمد  1898روز دوم مارس 

از مالحظه مجراي خشك رودخانه معلوم شد  .بطرف هلمند حركت كردیم

رودخانه هیرمند قبل از اتصال به هامون از بین گزو گون فراواني مي گذشته 

كه در این ایام از میان رفته است و مجراي كم عمق رودخانه نامبرده این 

پشته معروف  .نامیده مي شود (شكین باشدظاهراً رود ا)روزها رود اشوكان 

یابان خشك و بي آب و ببه تپه طالیي در همین نقطه واقع شده و مشرف به 

زي كه اصالً آریایي نژاد مي باشند در همین بیابان كه تا طایفه ب   .علف است

چخانسور امتداد دارد زندگاني مي كنند و آب مشروب آنها از چاه هایي است 

 ،چون آب رودخانه بتدریج رو به افزایش بود .فر مي نمایندكه در اطراف ح

مسافریني كه از این  .ناگزیر عنان توجه را به سوي میلك معطوف ساختیم ما

راه مي روند پس از طي مسافتي راه به تخته پل مي رسند كه سابق یكي از پل 

خراب  هاي رود هیرمند بوده و فعالً فقط سه چشمه آن باقي مانده و بقیه آنها

خشت و آجرهاي بزرگ و متعددي كه در این حوالي مشاهده مي  .شده است

ً در اینجا بوده است در اكثر  .شود حاكي از این است كه آبادي بزرگي سابقا

ات سنارود خشت هاي ضخیمي دیده مي شود و وازخرابه هاي واقع در م

شت و اسلوب ساختمان آنها كه حاكي از مزیت عمارات قدیم برخانه هاي خ

بخوبي ثابت مي كند كه تیمور و شاهرخ لطمه بزرگي به  ،گلي امروزه 

 مدنیت این سرزمین وارد كرده اند.

بین راه تخته پل و سیادك آب بقدري زیاد بود كه در بعضي جاها تا 

 .این آبادي متعلق به خانجهان سنجراني است .را مي گرفت گردن راهنماي ما
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د و رئیس آنها خانجان نامبرده پسر ابراهیم سنجراني ها بلوچ خالص مي باشن

 .دكتر فوربس را بقتل رسانیده بود( م 1839 )خان است كه چندین سال قبل

ولي  ،اگر چه زندگاني چادر نشیني بتدریج در سیستان متروك مي شود

سهرونی سنجرانیها باز در حدود دو هزار خانوار هستند و با طایفه 

 ا رفت فعالً در تحت اطاعت خانجان مي باشند.كه در باال ذكر آنه)سارونی( 

در نزدیكي سیاه دك آثار و خرابه هاي شهركركوشاه كه مي گویند یكي 

در بعضي خرابه  .از كرسي نشین هاي سالطین كیاني بوده به چشم مي خورد

 .انچ عرض آنهاست 17انج طول و  24هاي آنجا آجرهاي دید مي شود كه 

مي  «نوكي»ادعلي واقع شده كه سابق براین آنرا بین كركوشاه و میلك قلعه ن

نامیدند و دور تا دور آن را دیوار كشیده اند و زاویه هاي شمالي آن برجهایي 

دو پشته  .دارد و یكصد نفر سرباز از كابل براي حفاظت در آنجا مستقر اند

نسبتاً بزرگ و مرتفع واقع در مشرق نادعلي سفید دك و سرخ دك نامیده مي 

كه چون احدي براي حراست آنجا تعیین نگردیده اهمیتي نمي توان براي د نشو

واقع در شمال  گحاكم این ناحیه آخندزاده است كه در قلعه كن .آنها قابل شد

 نادعلي و غرب چخانسور اقامت دارد. 

نادعلي سكه هاي  شرق طبق اطالع در امیران واقع در چند میلي جنوب

ف امیدوار است كه در اتیه نزدیكي این شهرها قدیمي زیاد پیدا مي شود و مول

ه كه قدامت هر یكي محرز و مسلم است ولي اطالعات جامعي هنوز راجع ب

نها بدست نیامده مورد مطالعه باستان شناسان واقع شده و با حفاري و آ

سیا انداخته آتاریكي هاي تاریخ این گوشه ه كاوشهاي علمي روشني بیشتر ب

 شود.

یاد داشت هاي اینجانب مركب از دو بخش است كه  موجبه سیستان ب

آن عاري از هر گونه درخت و یك بخش دیگر جنگل و نیزار است  شیك بخ

ولي خاك هر دو ناحیه از رس و ماسه تشكیل كردیده و در بعضي قطعات 

سیستان چندین میل مربع پشته هاي ریگزار است كه ممكن است در آنها 

حوالي نصرت آباد كه روي یك قسمت از  .شودزراعت و مورد استفاده واقع 

رفتگي هاي متعددي  نمك زار است و فرو ،مقر قدیمي شهر زره واقع شده

در قسمت اخیر استخرهاي زیادي است كه آب راكد آنها وسیله تولید  .دارد

پشه و كثافات و جرثومه هاي گوناگون مي باشد و اگر بگفته خود سیستاني ها 
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از  .د سیستان غیر قابل سكونت به نظر مي رسیدروز نمي وزی 120باد 

اپریل تا اخیر جون باد زیادي مي وزد و اگر چه گرم و نامطبوع است ولي 

  .نوبه را از میان مي برد ومیكروب ماالریا 

الرد كرزن در كتاب معروف و سودمند خود موقعیت سیاسي سیستان 

افیایي ان اشاره را به تفصیل مورد بحث قرار داده لذا به موقعیت جغر

سیستان مصر كوچك  ،به قراریكه در باال گفته شد .مختصري كرده مي گذرد

و به منزله انبار غله عشایر وایالت مجاور است و در میان مستملكات روس 

و خلیج فارس واقع گردیده كه بخش هاي سرحدي آن جمعیت زیادي ندارد و 

 همین ناحیه سیستان است . درحقیقت تنها ناحیه مزروعي میان كویته و كرمان

سایكس در روزهاي خروج خود از سیستان از دست حشرات و مگس 

و یكجا این ا یك شاعر عرب را مثال زده و با ۀگفت ههاي موذي به فغان آمد

 :دعا را در حق سیستان خوانده است 

اي سیستان در زمستان باعث بدبختي و عذاب و در تابستان كانون »

خدا ترا براي عقاب و شكنجه مردم گناه كار و  ،هستيمار و حشرات موذي 

 «به منزله دوزخ اهل دنیا آفریده است .

قریه افضل آباد واقع در مغرب  سایكس مي گوید: منزل او عزیمت ما

میل  ،سیستان خیلي كوتاه بود و بامداد هنگامیكه بموازات كوه خواجه رسیدیم

ه غربي هامون واقع شده و از نادري از دور پدیدار شد. میل نادري در حاشی

مردم  .ت مي باشدواجر ساخته شده است و محیط قاعده آن درست یكصدف

محل ساختمان این میل را به نادر شاه كه اردوي نصرت آباد واقع در شمال 

افضل آباد بوده است نسبت مي دهند.
 
 

 کدر حدود ده میل در شمال بیرن .نامیده مي شود کنیمنزل بعد بر

ي شهر صابرشاه واقع شده كه با زاهدان در یك عصر رو بخرابي خرابه ها

.ري مي نامندونهاده است و دریاچه آنجا دریاي ساب
 1
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