
 

 کاندید اکادمیسین سیستانی:

 

 

 

 سـیسـتان جغرافیای تاریخی
 (دوم)جلد 

 

 

 

 

 

 

 مرکز علوم اجتماعی، اکادمی علوم افغانستان

 ش، کابل1367 -چاپ اول

 

 

 

 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

2 

 

 مبسم هللا الرحمن الرحی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات کتاب:

 (جلد دوم)سیستانجغرافیای تاریخی نام کتاب : 

 مهوری افغانستانکادمی علوم جااعی، رکز علوم اجتمناشر: م

 م مطبعۀ دولتی کابل1988ش/1367: اپ اولچ

 تیراژ : 

 ( تکمله هاو کلی )با تجدید نظرانتشارات امیری،کابل  –دوم چاپ 

  sistani01@hotmail.comایمیل مولف  



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

3 

 

 

 دوم بخشب فهرست مطال

 

 دهمسیزفصل 

 دارلحکومۀ سیستان بعد از زرنج قلعه فتح

 11............................................................................... قلعه فتح

 13اطالعات احیاءالملوک درباره قلعه فتح .........................................

 15شرح ساوج لیندوروکپتان سمت دربارۀ قلعه فتح .............................

 18...................................................قلعه فتح  .تیت در بارۀ نظریات 

 19 ..............................................................استحکامات قلعه فتح 

 20............................... .برجهای قلعه فتح ...................................

 21...........................................................................سرخ گنبد ...

 22...........................سبک معماری سرخ گنبد  ...............................

 23.. .......................................... کیانی  ملک حمزهعصر امن وامان 

 26.. .................................................مساحت کشت ملک حمزه  .....

 27.  ..............................تعداد پاگاو ملک حمزه  ............................

 28. .........................نظام انهار ملک حمزه  ..................................

 30......................................................گنبد یک دست ..................

 31.. ............................ساختمانهای ملک حمزه ............................

 32.  ............................حوض ومدرسۀ ملک حمزه ........................

 32......... ...................................ویرانه های پلنگی ......................



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

4 

 33............................معماری ونقشه پلنگی ..................................

 34...........................جزئیات ساختمان .........................................

 35....... ..................................ویرانه های نزدیک پلنگی ...............

 36. ..............................سبک معماری قرن پانزدهم .......................

 39........................عروج  ونزول قلعه فتح ....................................

 41..........  ..................طلوع ملک محمود از خاندان ملک حمزه ........

 44.  .......................قیام ملک محمود درخراسان  وفتح مشهد ............

 دهمفصل چهار

 وصف ویرانه های زاهدان وشهر رستم 

 (روازقلم ساوج لند)

 51.........................................................مدخل ...................

 52..................................ش در سیستان ...........................گرد

 57. .....زاهدان، لندن آسیا ......................................................

 64.... .....مقبرۀ چهل وچهار پیر ..............................................

 65..... ...از ویرانه های زاهدان.........................آشیاء عتیقه کتیبه و

 67... ..........ه شهرزاهدان( ..................فتح تا پیشاوران)ادام هازقلع

 75 ..................................شهرناصری..................................

 76...... .............................بند سیستان .................................

 78...... .......................شهر رستم ........................................

 88.... ..گودزره ..................................................................

 فصل پانزدهم

 آثار تاریخی جنوب رود هیرمند و رودبار



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

5 

 90 ..........................................................ندرک وحوضدار ..........ک  

 95 ........................................................کو  .ترا ودشت  نوققلعه تر

 100...........وجه تسمیه ...............................................................

 101......موقعیت قلعه ...................................................................

 102..............................................................گی ساختمانی  ....ویژ

 103............................خصوصیات دفاعی قلعه ...............................

 103..........................حکیم بدیع الدین سگزی ترکوئی ......................

 105.......................هفت قلعۀ دلتا  ................................................

 106....................قلعه گاوک  ......................................................

 107.........................مزار شیخ حسن ومقبره ابوطاهر  .....................

 108...........................رودبار   ...................................................

 111....................................نوق  .............................................

 112..................................................  و قصر سنگر پادشاهقلعه مادر

 115.........................کش صفار  ..................................................

 مشانزدهفصل 

 اثارتاریخی غرب زرنج ازنظر تیت

 119.....................................................مدخل .............................

  120................................خوابگاه ...............................................

 123..................قلعه نادعلی ........................................................

 125...................................................................قلعۀ چخاسور ....

 128..................قلعۀ کنگ ..........................................................

 130....................................................................... تپۀ کرکوشاه 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

6 

 134............................................................................ ک قلعۀ ک  

 134.............................................................غلطان زیارت خواجه 

 135.........................................................یا قلعه رستم خا  شهر کا

 135........................................................................... سه کوهه 

 140... ................ویرانه های زاهدان  ..........................................

 142........................قلعه بندی های شهر وکاخ ...............................

 144........................ومیدان جنگ  ........................... مسجد، حوض

 145..........................زیارت چهل وچهار پیر  ................................

 145..........................سه دارالحکومۀ سیستان  .............................

 147.............................................................میل قاسم اباد  .........

 148.......................کتیبه های مناره   ..........................................

 150........................حجم مناره  .................................................

 151..........................اباد با منارۀ سبزوار خراسان  .مقایسۀ میل قاسم 

 152.......................بناهای مجاور میل قاسم آباد  ............................

 152...... .................قلعه زرو ................................................... 

 153..............................................................قلعۀ سام  ..............

 153........................بشر یا پیشاوران  .........................................

 155.....................ویرانه های رندان نزدیک پیش زره   ....................

 156..... ....................................................کوهلک ....................

 156................... ................ه   ..............................................نی

 فصل هفدهم

 پیشاوران جوین  وقلعۀ الش)سفیددژ(



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

7 

 158.. ..................................................................... جوین، گوین

 162... .................وجه تسمیه جوین ............................................

 163گزارش جنرال فریه در بارۀ قلعه الش.........................................

 167. ............................گزارش میجرسمت ازخرابه های پیشاوران ....

 171....... ...........................  در حماسه فردوسیقلعۀ الش = دژ سپید 

 176.............................................  دالیل تطبیق قلعه الش با سپید دژ

 181........ ...............................  دژ سپید آوردگاه سهراب و گرد آفرید

 190.... ....................................................  وه خواجهکوه سپند یا ک

 192.... ..........................................در سیستان     کوه سپندموقعیت 

 196..........................................  در سنت مزدیسناکوه اوشیدر تقدس

 199.... ......................................................قلعه کاه ...................

 200....... .........................عجایب ریگ امام زید ...........................

 207..................................برخی وقایع تاریخی  جوین واوق)قلعه کاه(

 فصل هجدهم

 در روند تاریخ فراه 

 223..........................................فراه درمتون تاریخی وجغرافیائیذکر 

 227.........................................................روایات حماسی  فراه ادر

 230............... قلعه فریدون،قلعه اسفندیار،کافر قلعه( )آثار تاریخی فراه 

 231......هزاد ..............................................کافر قلعه یا قلعه کک کو

 238ارگ نوده وتخت رستم ...........................................................

 240کوه چکاب یا باراندک ........................................................... 

 242................ 19ی درباره فراه قرن اطالعات مهم جنرال فریه فرانسو



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

8 

 248تبصرۀ من در بارۀ گزارش جنرال فریه .......................................

 250....... ............ملوک کرت وتیموریان هرات ی وقایع فراه درعهدبرخ

 257....................................شهر ووالیت فراه درحال حاضر وضع

 260اناردره ......................................................................

 263.. ...........................................آن رفراه رود وضرورت بند آب ب

 همنزدفصل 

 بست، زمینداور، رخج)قندهار(

 269.......... ......................................................................  بست

 274................. ...............طاق بست  ..........................................

 276......................دروازه های بست  ............................................

 277...................................چاه بست ..........................................

 279......... ................لشکرگاه بست   ...........................................

 282..........................گنبد سربازشهزاده ها ....................................

 283........................................دشت لکان ...................................

 284..........................دهکدۀ بوالن  ..............................................

 286...................................................=میوند ........فیروزقند ومیمند

 289.. ...............................................راه های تجارتی بست  ..........

 291..................................................پیداور صادراتی بست ............

 291...............................................هزارجفت ،هزاراسپ ...............

 296...............................................قتیبه وگماشتن هزارجفت گاو .....

 299. ...........................................موقعیت سیاسی،نظامی  بست .......



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

9 

 306.........................خلص وقایع تاریخی بست  ..............................

ن داتبر)خدای دادگر( ...  309............................................زمینداور=ز 

 312............................درتل ، درغش، سروان ، بغنین......................

 314.........  ................................باغ ران یا باغ ارم  ......................

 317..........................................نوزاد ونوزادی ............................

 318........................پنجوائی، اراکوزیا، رخج)کندهار(  ......................

 319..........................................کوهژ، کوهتیز، کوهک  .................

 321.........................اراکوزیا، الرخج، رخد)کندهار= گندهارا(............

 330...........................................................................بالس  ......

 مبیستفصل 

 استنتاج کلی از جغرافیای تاریخی سیستان

 333..................................دانان كالسیك در باره سیستان  نظر جغرافي

 341. ..............................................كرسي سیستان در قرون وسطي 

 350.............................  سیمای اجتماعی شهر در آثار جغرافیه نویسان

 353.. .........................................................اجتماعیواقشارطبقات 

 356............. ..............................................قشرعیاران  ............

 357....................خصوصیات فیودالیزم   .......................................

 359........................  در  قرون وسطی سیمای مسکن و دهات سیستان

 361........................................................   دهات امروزی سیستان

 364...........................ر ...ک روستا سیستان از زبان ساوج لندوصف ی

 بیست ویکمفصل 

 اوضاع مالی سیستان در قرون وسطی

 375........ ...............................................  الف/ قبل از تهاجم مغول



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

10 

 384......... ...............................................  ب / بعد از تهاجم مغول

 مبیست ودوفصل 

 اقتصاد زراعتی سیستان

 392........ .......... زراعت در فالت آسیای جنوب غربی ۀنگاهی به پیشین

 396..................................... سیستم آبیاری در سیستان قرون وسطی

 397...............................................  بند آب، بند ریگ و بند مفسدان

 397....... ................بند آب  .................................................. -1

 399..........................بند رستم  ..................................................

 403......... ................بندریگ  .............................................. -2

 408... ..................بند مفسدان  .............................................. -3

 408...........................................  چگونگی بندو انهار در حال حاضر

 409... ....................بند سیستان ،واقعۀ مهمی درحیات سیستان ..........

 413...............................................................  چگونگی کشتمندی

 415..... .......................................................  واحد کشتمندیجفت،

  421......................اجتماعی سیستان در آغاز قرن بیستم ..........وضع 

 425......................................  برخی از اصطالحات وابزار کشاورزی

 428.. ...................کهن ترین ابزار کشاورزی ................................

 432................................................... اصطالحات کشاورزی نیمروز

 442....................زارع، برزگر، ا کارو مستاجردهقان،توضیحاتی در باره 

 447 ...........................میان مالک ودهقان ..................روابط تولیدی 

 448.... ..........................................محصول ....قسیم حقوقی ت  ۀشیو 

 452...................................عمومی کتاب .............................منابع 

 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

11 

 

 

 

 دهمچهارفصل 

 

 قلعه فتح دارلحکومۀ سیستان بعد از زرنج
 

 :قلعۀ فتح 

شصت كيلو متري جنوب زرنج، در سراشيبي دشت -در پنجاه 

بنام قلعه فتح ياد مي خوابگاه، جلگه هموار و حاصلخيزي افتاده است كه 

گردد. قلعه فتح نه تنها نام وادي وسيع و حاصلخيزي در كرانه راست 

رودخانه هيرمند در نيمروز است، بلكه نام قلعه معروف تاريخي نيز مي 

باشد كه با حومه پهناور وارگ پر شكوه خود براي مدتها مقر شاهزاده گان 

 كياني ودارالحکومۀ سيستان بوده است .

 
 کیلومتری جنوب زرنج 60فتح واقع در قلعه



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

12 

قلعه فتح مانند اكثر شهرهاي قديم كشور داراي ربض و شارستان و 

كهندژي بود، چنانكه تا هنوز بقاياي سه چار باروي آن نمايان است. گرچه 

حصار حومه اين قلعه از سمت غرب و شمال توسط سيالبهاي رودخانه 

زده تا بيست هزار متر مربع مي هيرمند خورده شده ولي ساحه آنرا از پان

 شود تخمين زد. 

ً بلند تري در جنوب شهر بشكل بيضوي  ارگ قلعه فتح در نقطه نسبتا

)از شمال بطرف جنوب ( و دروازه قصر بطور جالبي در شمال ارگ )رخ 

بطرف غرب ( با ارتفاع پانزده متر واقع شده، ساختمان های داخلی ارگ در 

 ی متراکم شده است. سه طبقه اکثراً درسمت غرب

 

 تصویری از استحکامات قلعه فتح

 

جی پی .تيت، يک عضو نقشه بردار هيئت حکميت مکماهون در 

خود ضمن آوردن عکس های « سرحدات بلوچستان»، در کتاب 1903

هجری  827ميالدی مطابق  1427جالب، تاريخ بنای قلعۀ فتح را در سال 

  1او چه بوده است. قمری ضبط کرده است که معلوم نيست ماخذ

                                                 
1
 تیت.رک:به کتاب سرحدات بلوچستان از جی،پی ، - 
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 در برابر حمالت  فتح قلعه سين سيستاني كه خودش بارها ازملك شاه ح

 قمری( پاسداري نموده مطالب جالبي 1007-998اُزبك هاي شيباني)سالهای 

 راجع به اين قلعه دارد و مي نويسد: 

«  قلعه سپاهان»كه در قديم برزير تلي ساخته بودند و به  قلعه فتح»

لك الملوك )ملك سلطان محمود معاصر شاه اسمعيل صفوي مشهور بود م

هـ( به موالنا محمدي كدخداي سرابان رجوع  960هـ متوفي  866متولد در 

كرد و شاه جالل خواهر زاده خود را نيز بر آن گماشت تا آن قلعه را 

ساختند. پنج جريب ديگر اضافه قلعه سپاهان كردند. آن نيز برزبر پشته اي 

رفعت در ميان بلوك سرابان كه بهترين بلوكات سيستان است  است در كمال

و آنجا بر حسب آب روان و خوشي بوستانها بهترين بلوكات سيستان است و 

 . 1...« آن چاه و پاياب دارد و خندق عميقي بر دور او محيط است 

پس از تخريب زرنج توسط تيمورلنگ، قلعه فتح به عنوان ُکرسى  

و سياسى و تجارتى سيستان قرار گرفت و تا دو صدو سيستان، مرکز ادارى 

سى سال بعد، از رونق و شکوه خاصى برخوردار بود. ساختمانهاى 

شکوهمندى دراطراف قلعه فتح ساخته شده بود که محل تدريس علوم دينى و 

شريعت اسالمى بود و در آن دانشمندان نامور علوم اسالمى از هرات و 

يم دانش آموزان مى پرداختند. تدريس و تعلشيراز و از خود سيستان به 

است که نشان ميدهد قلعه فتح ديگری درتاريخ احياءالملوک ملک رواياتی 

 بعد از زرنج بحيث مرکز سيستان قرارگرفته است. 

 

 ان سمت دربارۀ قلعه فتح:ندور وکاپیتاوج لشرح س

انگليس آنجا که از ويرانه های  رندور،محقق وصاحب نظساوج ل

 توصيف ميکند، قلعه فتح را بخش جنوبی زاهدان پنداشته مينويسد: زاهدان

؛ توصيف های یعنی قلعۀ فتحدر مورد انتهای جنوبی شهر بزرگ، » 

بسيارخوبی به وسيلۀ فريه؛ گولد سميد و بيلو صورت گرفته است که جملگی 

داللت بر وسعت و بزرگی آن دارند. دراينجا نيز قصر بزرگی روی تپۀ 

سال پيش باز سازی شده  30يا  25ه ميشود که احتماالً حدود مصنوعی ديد

                                                 
1
 145ص ،احیاء الملوك  - 
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است. دکتر بيلو ميگويد که خرابه های مذکور در حدود چند ميل پراکنده 

هستند. وگولد سميد از خرابه هايی صحبت ميکند که در سطحی به قطر 

ميل پخش و پراکنده بوده و قصری بزرگ وابنيۀ عالی با طاق های 5/2

ها( در بين آن ها واقع هستند. او همچنين از ميدان های  قوسی شکل )رواق

بزرگ و باقيماندۀ مخازن، کاروانسرا ها و ابنيۀ بزرگ متروکه می نويسد. با 

 اين حال از آثاری که فوق العاده وعالی باشد ذکری به ميان نمی آورد.

البته خصوصيت در مورد هرچيز) پرشيا(اعم از قديم وجديد صدق 

ژه در مورد چيز هائی که به معماری مربوط باشند. من فکر ميکند، به وي

ميکنم که اين ميان مايگی) اعتدال( در هرچيز، ناشی از اين باشد که ايرانيان 

ً چوپان بوده اند، که هجوم ماسه بادی و شن های کويرهای ايران  طبيعتا

ب مرتباً مردم را از خانه وکاشانۀ خود می رانده است، که رودخانه ها مرت

تغيير مجرا ميدادند، که تأمين دايمی آب مصرفی در بيشتر قسمت های ايران 

هميشه مشکل بوده است. بيش از همه اينها،جنگ های مخرب وهجوم 

اشغالگران باعث شده که مردم ايران از احداث ابنيۀ عالی ومجلل وخانه های 

ناب فوق العاده که به هرحال به زودی بايد آنجا را ترک ميکردند، اجت

ه که تعداد کثيری ويرانه روستاها، ند. جميع عوامل مذکور باعث گرديدبورز

شهرها، وقالع متروکه در سرتاسر پرشيا پراکنده بوده و در ديد کلی منظرۀ 

 ايجاد شده که در هيچ کشور ديگری در جهان نظير ندارد.

در قلعۀ فتح، تأمين آب، مشغلۀ عمده ای نبوده است، زيرا شهر به 

اصلی رودهلمند نزديک بود.  اين خطر تهاجمات وقتل وغارت بود  مجرای

که شرايط الزم جهت تأمين امنيت وثبات را مختل ميکرد. امنيت وثباتی که 

شرط اساسی تمايل مردم به ايجاد ساختمان های بزرگ، فوق العاده ودايمی 

می باشد. در مورد وجود خطر دايمی تهاجمات نظامی به قلعۀ فتح و جاها 

ديگر نميتوان ترديد نمود، زيرا اگر چنين نبوده،اين همه ديوار وحصار و 

باروهای متعدد و مستحکم برای حفاظت قسمت های مختلف شهر بزرگ 

 ساخته نميشد. 

گولد سميد باقيماندۀ يک کاروانسرای خوب را در قلعۀ فتح مشاهده 

در  وتوصيف کرده است. طبق نوشتۀ او،اين ساختمان از آجر های پخته

 ً اينچ مربع بود. طراحی ظاهری  11کوره ساخته شده واندازۀ آجر تقريبا
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کاروانسرا بسيار خوب واز نظر زيبائی نسبت به ساير ابنيۀ سيستان 

ارجيحت کامل داشت. حياط بزرگ داخل کاروانسرا احتماالً با يک سقف 

ند بزرگ گنبدی پوشيده بود.اطراف اين حياط، اتاق ها واصطبل ها واقع بود

ويک يخ خانه از خشت های خام در مجاورت کاروان سرا ساخته شده بود. 

در قبرستان مجاور،تکه های آجر ها وسنگ های مرمر سفيد مشاهده گرديده 

فوت در پايه و  6است. گولدسميد ديوار اطراف شهر قلعه فتح را به ضخامت

کاهش يک فوت در باال توصيف ميکند. اين ديوار که ضخامت آن به تدريج 

می يابد، تا حدودی با ديوار دور شهر زاهدان متفاوت بوده و به نظرمن 

مدتها بعد از زاهدان ساخته شده است.گولد سميد مينويسد که بعضی از 

غربی بوده و چنان خوب باقی مانده اند  –خيابانهای شهر قلعۀ فتح، شرقی 

 که گوئی جديد االحداث هستند.

 ل قريب به يقين، اين قسمت از شهراحتماالً، ودر حقيقت با احتما

بزرگ که آخرين پايتخت ملوک کيانی بوده و در اثر حملۀ نادرشاه افشار 

تخليه شده ، به دليل موقعيت ممتاز جغرافيائی آن در شرق مجرای اصلی 

رودهلمند، تا مدتها بعد از آن واقعه هم مسکون بوده است. مجرای يک کانال 

حرکت خود از سيستان به بلوچستان، از آن  خشک شده وجود دارد که ما در

عبور کرديم. اين مجرای خشک از رودهلمند درشمال قلعۀ فتح جدا گرديده 

 1 «ودر جهت غربی ادامه دارد.

 

 ، 1872يکی از همراهان هيئت حکميت گولدسميد درکاپیتان سمت،

 خرابه های قلعه فتح در ساحل راست »درمورد خرابه های قلعۀ فتح مينويسد:

رودخانه هلمند واقع وبه مجرای رودخانه نزديک هستند. فاصلۀ اين خرابه 

کيلومتر( است. فريه اين خرابه ها را "گسترده 32ميل) 20ها از بند کهک 

ومبسوط ترين خرابه های سيستان" توصيف کرده است.البته نظريۀ فريه 

اقعاً صحيح نيست زيرا او خرابه های قلعه فتح رابسيار بزرگتر از آنچه و

 5/2تا 2وجود دارد، وصف کرده است. کل محيط ديورا شهر بيش از

متر( نيست . جزيک کاروانسرای بزرگ در بيرون ديوار  دور  3600ميل)

                                                 
1
 662 -661داکترحسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان، ص - 
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ً از خشت پخته در آفتاب  شهر، خانه ها وقصر )ارگ( داخل شهر تماما

ساخت شده اند. وفقط  قسمت پائين اين ساختمان ها از آجرپخته  ساخته شده 

ت. احتماالً قديمی ترين بنا، قصر داخل شهراست وبه نظرمی آيد که شهر، اس

فوت است. اندازۀ  70ماحصل يک رشد بعدی در دور واطراف به ارتفاع 

پيرامون ارگ قابل توجه است و ما بيرون ارگ بعضی خرابه های ساختمان 

های با سقف قوسی شکل را ديديم. خود شهرکه ساختمان های آن، دور 

ف ارگ واقع شده چيز جالب توجهی ندارد. حياط های جا دار، واطرا

باقيماندۀ مخازن وحوض ها، کاروانسرا ها، خانه های بزرگ وغيره همگی 

به تعداد کثير در شهر ديده ميشوند ولی نشانی از ساختمان های قابل توجه، 

اثری از بناهای فوق العاده ويا حتی نشانی از ساختمان های فوق معمولی 

ً ارزش توجه داشت، يک کاروانسرای ديد ه نميشود. تنها چيزی که واقعا

، در جنوب غربی 1جادار واقع در بيرون ديوار شهر بود. اين کاروانسرا

اينچ مربع ساخته  11باروی شهر واقع وتماماً از آجرهای پخته، به بزرگی 

شده بود واز نظرطراحی واجرا زيبائی خاص داشت که در خرابه های 

 ی سيستان، معمول نيست. باستان

ساختمان کاروانسرا دارای يک حياط مرکزی بزرگ با سقف گنبدی روی آن 

 بود که در هرطرف آن بالهای متشکل از چندين اتاق وجود داشت.

درجه به اصطبل ها ساخته  90از بال راست راه ارتباطی با زاويۀ 

ساختمان چنين شده بود. روی گنبد حياط مرکزی واقعاً خوب بود، اما ظاهر 

به نظر می آمد که نيمه کاره بوده وساختمان آن به اتمام نرسيده است.زيرا 

اصطبل های الزم برای بال چپ وجود نداشت وهمچنين قسمت باالی گنبد نا 

تمام بود. مجاور اين کاروانسرا ، يک يخچال بزرگ ساخته شده از خشت 

که روی آن  های گلی، ودر طرف ديگر آن يک گورستانی وجود داشت

خرده سنگ های مرمر وتکه های کاشی پراکنده بود. بعد از باز ديد قلعه فتح 

 به اين نتيجه رسيديم که اين شهر خيلی قديمی است. 

در سيستان، امکان احداث بنا های سنگی ديرپا نيست وبناهای گلی هم 

ی به دليل هوا زدگی نميتوانند مدت خيلی طوالنی پا برجا بمانند. گوشه ها

                                                 
1
ومن فکر دانسته نسرا، نه، بلکه یک مدرسه واتیت، یکی از همراهان مکماهون، این ساختمان را ،کار - 

 درذیل نظریات تیت می آید. ده است.ساختمان را تشخیص دا میکنم که تیت، بدرستی این 
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ً تيز، خطوط ساختمان به خوبی  آجرها وکاروان سرای موصوف، عموما

مشخص ومالت)گل( بين آجرها اغلب کامل بود وهمۀ اين عاليم نشان 

ميدادند که از عمر قلعۀ فتح مدت زمان زيادی نگذشته است. ديوارگلی دور 

 6شهر که بوسيلۀ چندين برج به قطعاتی تقسيم شده بود ودر قاعده ضخامت 

ودر رأس ضخامت يک فوت داشت،تقريباً کامل وسالم مانده بود. خرابه  فوت

غربی ساخته شده بودند،همين  -های خانه ها هم که در خيابانهای شرقی

وضعيت را داشته وظاهراً از زمان احداث آن ها مدت زمان خيلی زيادی 

 نميگذشت. 

است طبق روايات محلی ، قلعۀ فتح آخرين پايتخت شاهان کيانی بوده 

ووقتی  نادرشاه افشار به آنان حمله کرد، آخرين پادشاه کيانی از قلع فتح 

فرارکرد و به قلعۀ باالی کوه خواجه پناهنده شد. از آن زمان به بعد کسی 

درقلعۀ فتح  سکونت نگزيده است. معموالً از جستجو در خرابه های قلعۀ 

نيستند، عايد فتح چيزی جز کاشی های شکسته که آنها هم چندان قديمی 

نميشود. کوره ای که در آن آجر های کاروانسرا پخته شده، هنوز هم به 

صورت کامل وجود دارد. ساختمان های خرابه ای که در ساحل راست 

هلمند در حدود قلعۀ فتح ديده ميشوند، همگی دارای مشخصات کم و بيش 

خورد يکسانی هستند. نشانی از وجود چوب دراين ساختمانها به چشم نمي

وسقف همگی قوسی شکل بوده وديوارهای شهردارای تکيه گاه هايی به 

فوتی هستند. داخل خرابه های  6صورت پايه های گلی ضخيم در فواصل 

قلعه فتح پر از بوته های گز است و به عالوه تعداد زيادی شغال در خرابه 

 1«ها به سرمی برند که شب هنگام محيط ترسناکی ايجاد ميکنند.

آنرا کاروانسرا تشخيص داده  وگولدسميدانی که کاپيتان سمت،ساختم

لی که ، درميان مردم محندوچشم ديدهای خود را در بارۀ آن بيان کرده ا

 منطقه بلديت ندارند،بنام "سرخ گنبد" ناميده ميشد. اکثراً بلوچ اند وبه تاريخ

اين ساختمان که در جنوب غرب نزديک ارگ قلعه فتح، درخارج 

ع شهر به شکل مخروطی اعمار شده بود، اصالً ساختمان يک حومۀ وسي

                                                 
1
 181 -180حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان، صص  - 
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مدرسه بنام "مدرسۀ مال شاهی" بود، نه کاروانسرای.شرح آنرا بعداً از زبان 

 تيت، می بينيم. 

، از زبان مرحوم عبدالغفور مراد، 1963من نگارنده اين سطور،در

فتح بود، يکی از خوانين قلعۀ فتح که مردی شاعرومشتاق دانستن تاريخ قلعۀ 

خان رئيس طايفۀ بارکزائی هاشم سرداردم که ميگفت :دردوره صدارت شني

قلعه فتح  موسوم به کرنيل محمدعمر خان، سرخ گنبد را تخريب کرد و از 

ً کوچک  آجر پاره هايش، برای خود قلعۀ بزرگی بشکل يک قشلۀ نسبتا

باب خانه های بزرگ نشيمن همراه با چهار برج سه  48عسکری شامل 

 8در4طبقه ئی در چهارگوشۀ آن که حد وسط بزرگی هريک از خانه ها به )

متر( با چندين دهليز  6متردر 30متر( ميرسد، به عالوۀ مسجدی به بزرگی )

 وحجره جهت تعليم وتدريس مسايل دينی ساخته بود.

با درنظرداشت ساختمان يک مجتمع به بزرگی يک قلعه نظامی دارای 

د بزرگ با يک مهمانخانه بزرگ که گنجايش کم خانه نشمين ويک مسج 48

از کم يکصد نفرمهمان را در يک وقت داشت، معلوم ميشود که ساختمان 

 مدرسه، چقدر با عظمت  وشگفتی انگيزبوده است.

قلعۀ فتح که تا هنوز برج مثمن آن نمودارشکوه روزگاران گذشته آن 

قلعۀ تراکو" به  است، در ساحل راست رودخانۀ هيرمند قرار دارد، و از"

ضبط کرده بيش از ده « ترقون»قول مؤلف احياء الملوک که آنرا به امالی

 1فرسخ شرعی فاصله دارد.

  

 شرح تیت در بارۀ قلعۀ فتح:
 

تيت در مورد قلعه فتح )باب چهاردهم( از کتاب خود را تخصيص 

 داده ودر آن در بارۀ وضعيت قلعه فتح وقلعه بندی آن مينويسد:

فتح جالب توجه است. "کوت")قلعه(تمام منظره را در  شرح قلعه»

بنا گرديده ازاين نظر « برگرفته وبا توجه به اينکه بعد از ويرانی "زرنج

نمونۀ خوبی از سبک معماری سيستان در  قرون وسطی است. "قلعه" 

کاربزرگی است که ملک قطب الدين]ابن ملک شاه علی( انجام داده وبرای 

                                                 
1
 ببعد 145احیاء الملوک، ص  - 
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فوت باالتر از ميدان دريک قطعه ِکم )پرتگاه(جداگانه  30حفظ ودفاع از آن 

 آنرا ساخت.

دره يی عميق و طبيعی آنرا  از دشت ِمُسکی جدا ميکند. دره قديمی 

مزبور در امتداد کف رودخانه  است ونهر بعدی در همين کف جريان داشت 

واز مجاور قصبه رد ميشد وبشمال ميرفت."قلعه" از خشت بنا شده وتعداد 

ای در آن بسيار اندک وبه علت محدوديت مساحت]پشته[ از نظر دفاعی برجه

هيچ فايده يی ندارند. داخل قلعه به  دوکاخ تقسيم شده که بنام کاخهای غربی 

وشرقی موسوم اند. يکی از آنها محل زيست ونشيمن ملک بود وديگرش 

م محل اقامت اقوام وخدمه ومستحفظين وی. در امتداد ديوارها اتاقها وغال

 گردها وجود دارند.

 

 
 میالدی19تصویری از قلعۀ فتح در اواخر قرن 

 

در داخل حياط قلعه چاه بزرگی موجود است که از سنگ وخشت 

درست شده که آب  آن بواسطۀ دلوهای بزرگ وبقوت شتر باال کشيده ميشد. 

در داخل اين قلعه مناره ای بلند مثل منارۀ ساروتارموجود بود که از باالی 

منظرۀ کامل اطراف آن ديده می شد. در زمان جنگ از همين مناره به  آن
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عنوان ديده بانی استفاده ميشد وهمچنين  جای نصب بيرق شاهی  نيز بوده 

 است.

 استحکامات قلعه: 

دربلندای قلعه خط دوم دفاعی وجود دارد که راهی مسقف است 

علت ناکافی  ومانعی برای رسيدن  دشمن بر قلعۀ اصلی شمرده می شود.به

بودن پشتوانۀ ديوارها ومناره ها، زمين بدون استفاده مانده است. خيلی 

جلوتر از اين راه مسقف، ديوار شهر بصورت چهارپهلوی نامنظم وسمت 

شرقی آن نسبت به سه جهت ديگر کوچکتر ساخته شده است. ميگويند برای 

درحالی  برج موجود بوده ، 26حفاظت شهر دراين سه ديوار در هر سمت 

برج ديده بانی ساخته شده بود. اين شهر تا  16که برای سمت شرقی فقط 

( 1903ميالدی( در اوج قدرت بود، ولی حاال)در1639هجری )1049سال 

 روبه انحطاط است.

درجاهای که رودخانه هيرمند عاليم عظمت گذشته را از بين نبرده يا 

ها وحوض ها هنوز باقی  شن آنها را در زيرپوشش خود نياورده ، آثار حمام

مانده اند.در شهرتا به حال يک حمام که در وسط خط دوم دفاعی و برروی 

قلعه قرار دارد و نيز يک حمام ديگر در داخل قلعه شناخته شده است. اما 

عظمت وشکوه قلعۀ فتح که سبب افتخار وتسخير ناپذيری آن بوده، مدتها قبل 

قطب الدين به اين قلعه داده شده است از بين رفته است. اين نام توسط ملک 

که برای مدتی کوتاه توانست از همين قلعه برای فرد باالترو برتر از خود 

 چون شاهرخ مزاحمت ايجاد نمايد.

 

 برجهای قلعه فتح:

منارۀ  94شهر قلعۀ فتح با يک ديوار خارجی محصور بود که 

فوت  200را  استحفاظی داشت. هرگاه حد اقل فاصله بين دو منارۀ مجاور

متر(برآورد کنيم، محيط ديوار ها در حدود سه ميل)تقريباً پنج کيلومتر( 66)

ميشود. دورتر از ديوارمزبور زمين های ييالقی وباغها موجود بودند که 

بوسيلۀ انهار متعدد آبياری می شدند. احتمال می رود که اين انهار محلی 

نهری بوده که از جنوب قلعه  بوده باشند ومنابع آب جاری آنها غير از منبع

فتح جريان داشته و پائين و متفاوت بوده است. ديوار خارجی قلعه وسنگر 
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هجری کشته شد( بنا 859بندی ها را بدون ترديد ملک معزالدين حسين )در

نموده، اما احتماال رودها و باغها همراه با استغنای تدريجی ناحيه رشد و 

هيچ علتی برای ترديد موجود نيست که  توسعه يافته باشد. دراين داستان

 باغها و دهکده ها تا سطح مرتفع سنگريزه ها امتداد داشته اند.
 

 :گنبد سرخ

 يکی از همراهان هيئت حکميت سيستان بنام جورچ  ، 1903درسال 

پيترتيت، که هم نقشه بردار وهم باستان شناس بود،اين ساختمان را از 

سرخ گنبد اصالً يک مدرسۀ :»ده ميگويد نزديک ديده وشرحی در بارۀ آن دا

 
 دولتی بوده است. 

شجرة »جى.پى. تيت با دسترسى به يکى ازآثار تاريخى ناياب سيستان بنام 

ياد آور مى شود که" تعداد اساتيد مدرسۀ "سرخ گنبد" به يکصد و « الملوک

هشتاد نفر مى رسيد که از والدين طالب ساالنه عالوه بر شهريه، يکصد 

  1ر غله بوزن تبريز و دويست تومان نقد در يافت ميکردند. "خروا
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اين مدرسه معروف بود به مدرسۀ مال شاهى که گويا مال امام شاه يا 

ملک حمزه کيانى بوده است. تيت عالوه ميکند که ملک حمزه کيانى عهده 

م بود. 1645ـ1618هجرى برابر با 1055ـ 1028دارحکومت سيستان از 

اين مدرسه و مدرسه ديگريکه در محل موسوم اراضى وسيعى به 

در شمال قلعه پلنگى اعمار کرده  بود وبنام مدرسه ملک حمزه « حوض»به

 مشهور بود وقف کرده بود. 

دورتر از ديوار قلعۀ فتح، در جنوب غرب » تيت، چنين مينويسد:

قلعه( آثاری از يک مدرسه موجود است که ملک حمزه آنرا وقف «)کوت»

اکنون گنبد ساختمان مرکزی آن افتاده وبا توجه به اينکه گنبد  نموده بود.

ً از آجر پخته ساخته شده بنام  موسوم است. در « سرخ گنبد»مذکور تماما

دوجانب ساختمان مرکزی دوبازو موجود بوده که در داخل آنها اتاقها وبالکن 

ند. های ستون دار ديده ميشود. دراين اتاقها استادان وطالب زندگی ميکرد

بخصوص آنانکه از مکانهای دور آمده بودند. ميگويند تعداد اساتيد مشتمل بر 

نفر بودند که از والدين طالب عالوه برشهريۀ يکصد خروار غله بوزن 180

تبريز ودويست تومان نقد ميگرفتند. احداث مدرسه به مال شاهی منسوب 

ملک حمزه  است که مجتهد قلعۀ فتح بوده است. بعد از تکميل اين مدرسه

« بنجار»آنرا وقف نمود. وراث مالی مذکوراکنون در دهکد های 

نزديک شهرزابل[ به عسرت بسرمی برند.مدرسه وگروه «]گوری»و

مدرسين آن مدتها قبل داستان پارينه شده اند.ساختمان مدرسه بر روی سطح 

کم ارتفاعی قرارگرفته واز دور ديده ميشود. رنگ سرخ آجرهای پخته توجه 

ی را به خود جلب ميکند، زيرا چنين بنائی در بين  بناهای سيستان غير آدم

 1«عادی به نظرميرسد.

 

 :نبد سبک معماری سرخ گ

معماری ويژه محرابهای ساختمان ميانی مدرسه قابل ذکر اند. 

آجر)خشت پخته( بجای اينکه از مرکزی سرچشمه بگيرند و با آنکه طبق 

ر محراب های اين ساختمان از رديف معمول حاشيه يی را پديد آورند، د
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های افقی آجر ساخته شده ويک ديگر را می پوشانند ودر عين حال 

ديوارهای ضخيم اين سبک جديد را محکمتر ميسازند. نمونۀ ديگراز همين 

سبک محراب سازی نيز ديده شده است که در فاصلۀ شش يا هفت ميل در 

د است. اين ساختمان نيز موجو« چهاردری»جنوب کرکوشاه در ويرانه های 

از آجر ساخته شده زيرا سبک معماری مزبور را چنين می پنداشتند که اگر 

با مصالح کم دوام ساخته شود زياد دوام نخواهد آورد. چهاردری مقبره يی 

بود که هرچهارسمت آن با جهات قطب نما مطابقت داشت. راه های باز 

ايای ديوارها بصورت شامل چهاردرگاهی)محراب( وسيع بود و از زو

ستونهای باريک استفاده ميشد. دراين ساختمان نيز بر روی قبر، گنبدی از 

آجر پخته ساخته شده بود.طبق روايت موجود در ساختمان وسط مدرسه، 

ملک حمزه خان کيانی را دفن کرده اند وهمانند اوقاف مذهبی وتعليمی 

 1 اسالمی از آن به عنوان مسجد نيز استفاده ميشد.

 

 ملک حمزه کیانی:عصر امن وامان 

در عصر شاه جهان امپراتور هند آخرين شهزاده كياني اين ديار ملک 

حمزه کياني بود. ملك حمزه فرزند ملك جالل الدين محمود کيانی از رؤساي 

ملي سيستان بود كه حكمروايي او را بر سيستان دربار صفوي ايران 

الدين محمودسالهای  دوران حکومت ملک جاللبرسميت مي شناخت.

است. دوران جوانی ملک حمزه درکنارپدرش در ميالدی 1618 -1589

مبارزه برضد يورش اوزبکان ماوراء النهرگذشت و بعد از قتل پدرش از 

سوی مهاجمان اوزبک، ازجانب شاه عباس اول بحکومت سيستان منصوب 

 شد. 

ه ملک حمزه کيانی عالوه بر سخاوت وبخشش و نان دهی، در عرص

فرهنگ و ادب و شعر و راز و رمز مملکت دارى شهرت بسزايى داشت و 

پس از مرگش مدتها مزار او که در داخل گنبد سرخ قرار داشت، مورد 

احترام و ارادت خاص مردم سيستان بود. مردم سيستان در پناه امنيتى که 

اين ملک  در نيمه اول قرن هفدهم فراهم آورده بود، بطور وسيع وگسترده 
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ی  به کار عمران و آبادى سر زمين خويش مصروف بودند و روزگار ي

نسبتأ آرامى را از سر ميگذراندند. عصر اين ملک فراخ دست را عصرامن 

 و امان ناميده اند. 

م( را 1655 -1618جی، پی.تيت، عصر حکومت ملک حمزه )

عصرصلح وامنيت سيستان ميشمارد و دليل آنرا حمايت دولت صفوی از 

 1زه ميداند.ملک حم

ولى متاسفانه که اين آرامش و امنيت دير نپاييد و ملک حمزه کيانى  

در باريان سود جوى شاه صفوی مواجه گرديد. به وى خاطر با بد انديشى 

نشان ساختند که در دربار اصفهان اين انديشه بوجود آمده که سر سازش و 

ضب شاه صفى مماشات با حکمران مغولى قندهار دارد، پس براى اطفاى غ

 بايد مخالفت خود را با حکمران مغولى هند آشکار نمايد. 

واقعيت اين بود که بر اثر ظلم و استبداد شاه صفى، عليمردان خان 

حکمران صفوى قندهار،از حکومت ايران بيزار گرديد و قندهار را در ماه 

  2ق به قتيچ خان صوبه دار مغولى هند واگذار شد.1048م =1638مارس 

ان مغولی قندهار از همان اول مايل به نفوذ امپراتورى مغولى حکمر

هند در سيستان بود و بنابراين بناى مکاتبه و دوستى با ملک حمزه خان 

کيانى را گذاشته بود. مگر از مدتها قبل ملک عبدل قندهاری که بر اراضى 

وسيعى ميان خواجه على و خان نشين تسلط داشت، ملک حمزه کيانى را 

مله بر متصرفات حکومت مغولى قندهار تشويق و ترغيب مينمود، براى ح

اما ملک حمزه حاضر به اغوا و اقدامى خشونت انگيز نميشد. ولی خطرى 

که از جانب در بار صفوى او را تهديد ميکرد، سر انجام تصميم گرفت نظر 

 ملک عبدل را به منصۀ اجرا گذارد. 

انى در سواحل ق( ملک حمزه کي1049م)=1639در پاييز سال 

هيرمند سپاهى گرد آورد و بر متصرفات حاکم قندهار که از جانب شاه 

جهان، امپراتور هند در آنجا حکمروايى ميکرد، حمله برد. در آغاز حمله، 

خان نشين واقع در هير مند سفلى سقوط کرد و به تصرف نيروهاى ملک 
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دست به  حمزه و ملک اودل قندهارى در آمد. بزودى حکمران مغلى هند

حمله متقابله و تالفى جويانه زد و سپاهيان زبدۀ هندى که با ساز و برگ 

برتر جنگى مجهز بودند، پس از نبردى سخت، ملک حمزه کيانى و ملک 

اودل)عبدل( قندهارى را مجبور به عقب نشينى کردند. ملک حمزه و ملک 

و هاى عبدل به قلعه فتح عقب نشستند و جنگ حصار را ادامه دادند. نير

هندى پس از تصرف مجدد خان نشين به داخل سيستان رخنه کردند و 

محالت ميان خان نشين تا قلعه فتح را غارت نمودند و براى انتقام کشى از 

را که عمده ترين سر بند)سد( سيستان شمرده « بند بلواخان» سيستانيان 

از تخريب ميشد و آبيارى کلي سيستان بدان وابسته بود، به آب دادند و پس 

 تمام شبکه های آبيارى در سيستان واپس مراجعت کردند. 

گزارش نتايج عمليات موفقيت آميز سپاهيان هندى بر طبق 

به شاهجهان امپراتور هند عرضه گرديد  1639دسمبر  23در « تيت»نوشته

و ملک عبدل يا )اودل( به عنوان محرک اين غايله تنبيه شد. تاثير اين 

خان کيانى چنان گران آمد که از غم و غصه آن شکست بر ملک حمزه 

بيمار و زمينگير گرديد و اين مريضى تا زمانى بطول انجاميد که از جهان 

م(. ملک حمزه را در صحن 1645هجرى برابربا  1055در گذشت )

مدرسۀ دولتى که خود بنياد هشته بود دفن کردند و مقبره او به عنوان 

دت و اخالص فراوان مردم سيستان قرار زيارت، سالهاى زيادی مورد  ارا

 . 1داشت

از ملک حمزه کيانى فرزند مذکرى بر جاى نماند، اما برادرى سخنور 

و اديبى بنام ملک ابوالفتح داشت که ياور خوب ومهربان روز هاى بيمارى 

هردو برادر از طبع شعر گويى و و زمينگير شدن ملک حمزه خان بود. 

داشتند و اشعار و چهار پاره هاى خود را به نازک خيالى و ادبيات بهره 

همديگر رد و بدل مى کردند. ملک حمزه با آنکه مردى عاقل و هوشيارى 

تخلص مى نمود و بارى اين رباعى)چهارپاره( را « غافل»بود، در شعر 

 سرود وبه برادرش 

 ملک ابوالفتح فرستاد: 
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 تــرا نقــارى نرسدبر خاطــــر عاطـرت غبـارى نـرسد     از گفــــته من 

 هرچند طالى خاطرت را غش نيست     بى زحمت آتش به عيارى نر سد

 

 و او جواب برادر را چنين ميدهد: 

 نظمم زشراب معنوى سرشار است        درکش را هوشيارى در کار است

 1استفشارا دست طالىمحـــتا ج به پاى مــردى آتش نيست      نقد سخنم   

 

 مزه:مساحت کشت ملک ح

در فاصلۀ دوميلی شمال قلعۀ فتح جايی است که در آنجا اب نهری که 

آب »از بند "بلباخان")بلواخان( جدا ميشد، تقسيم ميگرديد. اينجا را هنوز هم

» يا )تقسيم گاه آب(ميگويند.از اينجا نهری بزرگ در مسير قديمی «بخش

شته جريان داشت. اين نهر از زيارت اميران)اميرمعن( گذ« َزرَکن

درنزديکی خاشرود ختم ميشد. به علت وجود اين نهر نواحی ايکه  در امتداد 

آن قرار داشت سرسبز ميگشت. آب بخش آنرا هنوز هم در نزديکيويرانه 

 های قلعۀ کوهک)يا قلعه گوک( ميتوان ديد.

مساحت زيرکشت بيشتر درنزديکی ويرانه دارالحکومه واقع بوده 

کردن زمين های ساروتار)حصار طاق( يا وهيچگونه تالشی برای آبياری 

شهر غلغله به عمل نيامد. اين نواحی در آنزمان نيز در وضع کنونی بود. 

يعنی در معرض تپه های شن متحرک قرار داشت که در اثر وزش بادهای 

روزه سال به سال جلو ميروند. ازاين موضوع چنين نتيجه می گيريم  120

اثر مساعی ملک محمود وجانشينان وی که احتماالً ميزان مساحتی که بر

مورد بهره برداری زراعی قرار ميگرفته، از مساحت آباد شده توسط ملک 

 قطب الدين و وارثين وی کمتر بوده است. 

کتيبۀ ياد بودی که در نزديک شهر غلغله به دست آمده به اثبات 

معاصر «)امير خليل هندو»ميرساند که آن ناحيه آباد بوده است. تباهی ايکه 

بابُر نواسۀ شاهرخ( به بار آورد آخرين ميخی بود که برتابوت رفاه ومکنت 

سيستان کوبيده شد. فاصله بين دو تباهی که يکی ره اورد تيمورلنگ و 
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ديگری از آن امير خليل هندو است، هفتاد وچهارسال بود. ودر طول آن 

ی بيايد مدت سعی در برقراری ملک به عمل آمد اما نتوانست وضع مستحکم

تا باالخره هنگامی که سلطنت به فردی از خانوادۀ ملوک واگذار گرديد، 

دستور داد تا جمعيت را از نواحی مجاور گرد آورند تا هزارخانوار فراهم 

شده در مرکز آبادی تجمع يابند و نيروی انسانی الزم را برای فراهم کردن 

 1 رفاه وآسايش مجدد تأمين نمايند.
 

 ک حمزه:تعداد پاگاو مل

تيت، ساحات کشتمندی و تعداد پاگاو های کشتکار ملک حمزه را 

تشريح کرده، مينگارد که از قلعه فتح به استقامت شمال شرق تا دشت اميران 

صاحب که درآن قلعه های چگينی و قلعه چهل برج و نوکين کالت)قلعه 

رَکن " جديد( و قلعه سرخ و قلعه چخانسورک معروف اند  در امتداد انهار"زَ 

نفر کشت ميشد(  7يا  6و" زورَکن"، دوهزار پا گاو )هر پا گاو بوسيله 

که « زورکن»و « زرکن»مشعول کار زراعت بودند. در انتهای انهار

ازنزديک قلعه فتح از رودخانه هيرمند سرچشمه ميگرفتند وبه استقامت 

« پوست گاو»شمال شرق از پشت قلعه چگينى عبور کرده ، بسوى دشت 

امتداد مى يافتند، يکهزار پاگاو، بکار کشاورزى مى « اجه سورجوخو»و

 پرداختند که قسمأ از نهر خاشرود آب ميگرفتند.

همچنان در اطراف دارالحکومه يعنی در قلعه فتح نيز يک هزار پاگاو به 

کار کشاورزی مشغول بودند. دردلتای جنوبی در دست چپ رود خانه 

دار که از رود بيابان آبيارى ميشد، هزار هيرمند ، در ناحيه ترقون و حوض 

هزاروپانصد پا گاو، بکار « خاننشين»پا گاو و در آنسوی رودبار در ناحيه 

  2 کشتمندى گماشته شده بودند.
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 نمونه یی ازدهقانان  یک پاگاو در سیستان

 

 نظام انهار ملک حمزه :

مجموعه يی از نهرهای جدا شده از تقسيم گاه آب شمال قلعه 

ح،نواحی شرقی را که اينک پر از ويرانه ها است، آبياری ميکرد. ازآنچه فت

قابل ذکر است: در بارۀ دلتای شمالی وناحيه غلغله ومانع ميانی ساروتار 

جای ديگری سخن گفته شده، اما در شرق آن مانع ديگری وجود دارد که 

ميل دواليۀ برجسته قسمت وسط آن را نوار زرخيز از زمين به پهنای پنج 

تشکيل ميدهد. اين نوار بطرف شمال مسير طوالنی را طی ميکند که اينک 

تپه های شن آنرا فراگرفته است. در منتها اليه سمت جنوب اين دشت شرقی 

قطعه ای جدا گانه افتاده است که پنجاه فوت ارتفاع دارد وويرانه های 

محل  موجود درسمت شمال آن، برجستگی آنرا بيشتر نشان ميدهد. دراين

مقبره ايست که بلوچها آنرا مزار شيخ حسن ميگويند. نوار زرخيزی از 

زمين، شمال اين قطعه را از سطح مرتفع دشت جدا ميکند که در شمال در 

حدود سی تا چهل فوت ارتفاع دارد ودر جهت غربی شيب دار است، اما در 

ً به يک ميدان وسيع وسرسبز مبدل  جهات شرق وجنوب شرقی تدريجا

ردد. دراين زمين نيزريگ و شن فراوانی موجود است. نهری که ميگ

ازسربند سيستان بسوی مشرق می پيچد از شمال زيارت ميگذرد. کناره های 

« پيسائی» اين نهر راکه در زمان ملک حمزه  احداث شده با ويرانه های  



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

29 

واقع در چهار ميلی شرق زيارت شيخ حسن، ميتوان مشاهده کرد.نهر قديمی 

های دور افتاده ساروتار را آبياری ميکرده و سطح مرتفع شنی که در زمين 

شمال زيارت واقع است بسوی شمال شرقی است وبر روی آن تپۀ مهمی 

استوار است که بلوچ ها به آن "دک دليل" ميگويند. علت وجه تسميه اينست 

که تپه عالمت راه است واز آنجا بسوی منطقۀ دغال گردی )جستجو بدنبال 

 اء عتيقه(ساروتارمی پيچند.اشي

سطح مرتفع بطرف شمال بلند تر ميشد، زيرا در آنجا سلسلۀ ای از تپه 

های بلند وجود داشت که تا چندين ميل ويرانه های ساروتار را پنهان ميکرد. 

در بارۀ وضع دشت های شمالی "دک دليل" بطورحتم چيزی نميتوان گفت، 

کرده، در پنج ميلی شرق"دک اما چون نهری که ساروتار را سيراب مي

دليل"وارد اين ناحيه ميشده است، بنايرين چنين نتيجه ميگيريم که سطوح 

مرتفع وشنی کنونی بوسيلۀ نوارهای زرخيز زمين از يک ديگرجدا ميشده 

اند. هنگامی که از طريق  دشت به جانب دهانۀ "رود بيابان" وهامون می 

ار قديم استفاده نمائيم متوجه ميشويم پيچيم و از راه های مربوطه به نظام انه

که هرجا که الزم بوده اين انهار به زمين های جدا افتاد آب برسانند، بايد 

دشت را دورميزدند،. همچنانکه نهر"زرکن" کشيده شده بود، اما ملک حمزه 

اين امکانات را دراختيارنداشته است ، بنابرين وی به آبياری ناحيه ای که 

 1اکتفا نموده و انهاری را که وی احداث نمود مشخص اند.عاری از شن بود 

تيت، در مورد نواحی رامرود وترقون و حوض دارميگويد که، 

نواحی ترقون و رامرود و حوضدار که اکنون به کوير مبدل گرديده اند، در 

آن زمان سرسبز وشاداب وآباد بوده اند.رود بيابان چندين مسيرداشت که 

جريان داشت « پوزۀ دغال سرخ» يق و واقع در جنوب يکی از آنها بسيارعم

که آن را امروز هم ميتوان شناخت. اين مسيرهای آبی فقط در مواقع 

سرازير ميشد.در فصل « بندماشی» بارندگی پراب بودند بطوريکه آب از 

 2 تابستان آب کاهش می يافت واستفاده از آن ساده تر بود.

 

 گنبد یک دست:

                                                 
1
 129سیستان باهتمام غالم على رئیس الذاکرین. ص  جی، پی.تیت، - 
2
 143ن. ص سیستا جی، پی.تیت، - 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

30 

، از گنبد يک دست چنين ياد ميکند: در «خ گنبدسر»تيت بعد از شرح 

جنوب ويرانۀ سرخ گنبد، ساختمان گنبدی شکل ديگری وجود دارد که از نام 

ونشان وتاريخ بنای آن هيجگونه اطالعی در دست نيست. روايتی است که 

قطع کردند تا وقتی معمار سرخ گنبد، آن را تکميل نمود، دست راستش را 

ی مشابه آن بسازد  واين ساختمان بی نظير بماند. الکن نتواند ساختمان ديگر

گنبد يک دست، از سرخ گنبد، قدمت بيشتر دارد. احتمال ميرود که در داخل 

اين گنبد مقبرۀ حکمران)ملک( ويا مقبرۀ خانوادۀ شاهی قرار داشته است و يا 

ممکن است مقبرۀ ملک قطب الدين باشد.مشابه مدرسه اين بنا نيز برروی 

 نی دشتی کوتاه و بلکه در انتهای صخره شمالی اعمار شده است.پيشا

 

 

 
 یکه گنبد نزدیک قلعه فتح.مصالح.آجر وساروج

که در قبرهای وجود دارند درشرق نزديک قلعۀ فتح برسر راه حوض

بعضی از آنها چندين نفر و در برخی يک مرد ويک زن با زيورات در بر 

وغيره زرتشتی سيستان  دم غير اسالمداشته اش ديده شده وحدس ميزنم به مر

وهمچنين کثرت خرابه های قصور وساختمانهای آسيابهای بادی  .متعلق باشد

در محل حوض واطراف قلعۀ پلنگی، نه تنها قابل تذکر است، بلکه ديدن آنها 

برای آنانی که به تاريخ اين گوشه کشور دلچسپی دارند، الزمی پنداشته 

سلسلۀ عظيم خرابه زار شصت ميلی از جنوب ميشود. واز همين جاست که 
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بطرف شمال آغاز گرديده وتا ويرانه های چهل برج واميران صاحب 

 وچگينی دنبال ميشود.

 

 ساختمانهای ملک حمزه:

تمام ساختمانهای سيستان که متعلق به زمان ملک حمزه يا پدر ويا 

 مربوط به قبل ازحملۀ تيمور اند، دارای سيستم هوا رسانی عجيبی

هستند.باالی برخی گنبدها نور گير وهواکش موجود بوده اند و باد را به 

اتاقهای زيرين هدايت مينموده اند. به اتاقهای داخلی هم باد می آمده وديواری 

دوبل آنهارا از آفتاب تموز محفوظ ميداشته است. ديوارهای حد فاصل اتاقها 

های دوبل وجود دارند در طبقۀ اول )پرشده( وضخيم اند،در طبقۀ باالديوار

که)بين دواليه( دو فوت فاصله است. سقف اين قسمت دارای طاق می باشد 

که اين طاق تا چند فوت باال آمده و روی آن را ديوار)پرشده يا چيم دار( 

تشکيل ميدهد. بن ديوارهای پرشده فقط تا باالترين قسمت انحنای طاقهای 

 مربوط به گنبد ادامه دارد.

يرانه های شمالی زاهدان، در درون اتاق های اندرونی در برخی از و

طبقه اول مجموعه ای از درهای کوچک موجود بود که با روزنۀ ديوارهای 

باال ارتباط می يافت. در درون اتاقی زيرين)هم کف( اين سوراخها در 

امتداد)خط( آغاز گنبد قرار داشت وعالوه برتأمين هدف رسانيدن هوا، جنبۀ 

رعايت شده بود تا بدين ترتيب تاثير نامطلوب مسطح بودن آراستگی نيز 

ديوارها منتفی شود. اين سيستم باد رسانی در ساروتار و درنزديکی قلعۀ 

فتح، در پلنگی نيز موجود بود. اين ويرانه ها قديمتر از زمان ملک 

م( يا پدرش ملک جالل الدين نيستند. ترديدی نيست که دراين 17حمزه)قرن

(، همان نقشۀ 20قديمی ودر معماری زمان حاضر)شروع قرن ساختمانهای 

عمومی وسبک معماری ديده ميشود که در زمان شاهان ساسانی ايران رايج 

بود. اگر از گل رس بطور صحيح و درست استفاده شود  بعد از خشک 

شدن محکم ميگردد و چنانچه کاهگل را بدقت مورد استفاده قراربدهيم، 

و يا بيشتر از آن پايدار ومحکم باقی ميماند، زيرا کاهگل ديوارها بمثابۀ آجر 

به حالت يکنواختی در می آيد که ساختمان را از تباهی وتخريب در امان 

نگهميدارد. ساختمانهای ]خشتی وگلی[قديمی سيستان به مراتب بهتر از 
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آنهايی است که از آجرهای خشک)خشت خام( ساخته شده اند.از آخرين 

وگسترده بابل اين امر به اثبات رسيده است که از مصالح اکتشافات بزرگ 

ساختمانی در روزگاران قديمی به حد وفور استفاده ميشده  وگچکاريهای 

خرابۀ شهر بابل که بيش از اندازه مورد استعمال آن روزگار بوده بخوبی 

 اين امر را نشان ميدهد.

 

 حوض ومدرسۀ ملک حمزه:

مدرسه وهمچنان حوض آبی   در نزديک قلعۀ پلنگی خرابه های

منسوب به ملک حمزه کيانی وجود دارد بقول تيت، بر سر اين حوض در 

آغاز گنبدی قرار داشته است. آثار مدرسه وحوض هنوز هم مشخص است 

وجويبارهايی که اين حوض را پر وخالی ميکرده اند نيز ديده ميشوند. وضع 

ميمانده است. اين جويبارها طوری بوده که آب حوض صاف وزالل باقی 

حوض را حوض ملک حمزه خان ميگويند، زيرا وی در داخل ساختمان 

جلوس مينمود و در کنار اين حوض و در وسط ديوارهای زيلوها پهن بود 

ودر آنجا در سايۀ سرد گنبدبلند ودر نزديکی آب روان، اکابر واشراف منطقه 

ن موسيقی ويا قصه حضور می يافتند وهر شب را در تابستان با قليان وشنيد

 های پهلوانی سپری ميکردند.

 
 از موقوفات ملک حمزه نزدیک حوض یکی 
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در همين اجتماعهات کارهای دولتی نيز انجام ميگرفت وشعرا ومصنفين را 

فرصتی برای ابراز خالقيت وکالم بدست می آمد. جويبار هايی که آب را به 

اختمان گنبدی شکل ودر حوض ميرساندند هنوزقابل شناخت اند.در اطراف س

 درون اتاقهای کوچک، خدمتگاران ملک استراحت ميکردند.

 
 

 ویرانه های پلنگی :

دراين منطقه،نزديک دارالحکومه آن روزگار، سرايها) خانه های 

امراء بزرگ موجود بوده اند که حاال به ويرانه مبدل شده اند. يکی  بزرگ(

ه پلنگی می باشد. خرابه های از اين خانه های بزرگ خرابه های معروف ب

پلنگی بقايای يک شهر به نظرمی آيند زيرا آثار پلنگی بحد کافی محفوظ 

مانده اند. علت اين نامگذاری آنست که در گچکاری ديواری بوسيلۀ 

سوراخای کوچک مربعی شکل، نقشی از پلنگ ترسيم شده است.به جرئت 

ل ميکرده که صاحب نميتوان گفت که آيا نقش مزبور هدف خاصی را دنبا

ً کاری بوده از يک فرد  حويلی از آن اطالع وآگاهی داشته يا اينکه صرفا

صاحب ذوق وخوشحال. اما آنچه باعث جلب توجه بيشتر ميشود اينست که 

از مدتهای مديد مورد استفاده صنعتکاران « ِزِره»کنده کاری های مشابه 

 سيستانی بوده است.
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 فتحقلعه پلنگی در نزدیک قلعه 

 

 معماری ونقشۀ پلنگی :

پلنگی نمونه يی بسيار خوب از حويلی های آن زمان می باشد وبا 

وجود اينکه برای دفاع از يک دشمن شخصی تا حدودی قلعه بندی شده بود، 

اساساً يک مسکن به شمار ميرفت.  از نظرنقشه به شکل مربعی بوده که هر 

دارد که يک طرف آن فوت است. زاويه ای درسمت شرقی  200پهلوی آن

بسوی باد تابستانی است. قسمت داخل مربع به دوقسمت مساوی تقسيم شده. 

در نيمۀ شمالی مسکنهای معمولی موجود اند که سقف شان ريزش کرده و 

درون آنها پر از شن است. درامتداد ديوار شمالی دورديف مسکن موجود 

ماع سربازان است که سقف آنها در زمان جنگ به عنوان سکوبرای اجت

 مبدل می شدند.

در نيمۀ جنوبی مربع اقامتگاه مالک بود. دراينجا نيز اتاقها در دوطبقه 

متفاوت ساخته شده بودند. در وسط هرطبقه تاالری موجود بوده که اتاقها در 

اطراف آن واقع بودند. داخل گنبد های به اندازه های کوچک تقسيم شده 

اند. روی  اين گچ کاريها را رنگ سفيد  وخطوط تقسيم را با گچ درست کرده

فوت عرض داشتند و از  20فوت طول و30ميپوشيد و تاالرها به اندازه يی 

هر دری که در انتها قرارداشتبه اتاق های کوچک گنبدی شکلی ميتوانستند 
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وارد شوند. چون سقف ها وکف طبقۀ اول ريزش کرده اند، بنابراين تنها 

کف آگاهی يابيم. اتاقهای که در دوطرف تاالر  ميتوانيم از نقشه طبقۀ هم

موجود بوده اند محفوظند ولی اينها نيز تا نيمه پر از شن ومخروبه اند. اتاق 

های طبقۀ باال دارای دريچه های بزرگ طاق نما بودند. جائی که انحنای 

طاق برجستگی می يابد. تکه ای از معماری افقی موجود است. طاق 

دوقسمت مساوی تقسيم مينمود. نيمه باال تقريبا ًبشکل مسطحی دريچه را به 

نيم دايره و قسمت زيرين چهارگوشه بود. اين سبک معمولی ساختن دريچه 

محسوب ميشد. احتمال می رود که در جلوی قسمت چهارگوش، دری معلق 

نصب بوده باشد وقسمت نيم دايره باالئی منبع و وسيله ای برای عبور نورو 

تاقهای طبقۀ هم کف نيز روزنه هايی برای باد ونور وجود باد. در داخل ا

داشتند که در مواقع جنگ برای کارهای دفاعی مورد استفاده قرار می گرفته 

اند. در هر زاويه ديوار برج يا مناره يی گرد وجود داشت که آن نيز در 

 1 مواقع دفاعی بکارميرفت ومظهری بود از تکميل نقشه .

 

 جزئیات ساختمان:

ختمان مذکور به روی سکوی گل کاری شده عالی)ِشفته سا

بسيارخوبی( بنا شده و ديوار ها بر روی اين ِشفته واقع اند. قسمت بيرونی 

ديوارها را بوسيلۀ نماهای قالب گرفته از آجرهای پخته تزئين نمو.ده اند و 

 مجموعۀ آنها  در ديد آدمی تاثير باصفا ايجاد ميکند. بطور کلی پلنگی نمونه

ای بسيار خوب از اقامتگاه امراء زمان ملک حمزه است که مشابه اين 

اقامتگاه ها را در نزديکی پلنگی نيز ميتوان ديد. در برخی از جهات اقامتگاه 

های اخير]يا مساکن امراء که در داخل پلنگی قرار دارند[ متفاوت اند، زيرا 

مال، قسمت نشانه ای از ترکيب های جديد اند. در سمت شرق وغرب و ش

های قديمی تر واقع شده و پر از ويرانه ساختمانهايی است که در آنها 

ً آثاری بی شکل اند. احتمال می  تخصص ومهارت بکار بسته نشده وعموما

رود اين ساختمانها به زمان معزالدين و امير خليل تعلق داشته باشند وقدمت 

 2 د.آنها حتی از آثار جنوبی پلنگی نيز بيشتر به نظرميرس

                                                 
1
 132سیستان. ص  جی، پی.تیت، - 
2
 134سیستان. ص  جی، پی.تیت، - 
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 ویرانه های نزدیک پلنگی :

درجنوب غرب ودر فاصلۀ دورتر از حوض ملک حمزه، ويرانه های 

بزرگی از حويلی ها وکاشانه ها موجود اند که برخی ازاينها کامالً به خرابه 

مبدل شده اند وبرخی ديگر دروضع بهتری قرار دارند. در بيشتر اينها، 

وبسمت شمالغربی حياط باز ميشدند. اتاقهای امراء در دوطبقه وجود داشتند 

اتاقهای مربوط به خدمتگاران در سه طرف موجود بودند. بين اين اتاقها 

آسيابهای بادی نيز وجود دارند که ديوارهای پهلوی  معروف ومشهورترين 

آنها را مثل الماس با گل ميخ های صليبنما تزئين نموده اند. اينها کنده کاری 

سيای بادی در محل خود پا برجا و بسياربزرگ بود. برجسته بروی گچ اند. آ

در قسمت پائين ساختمان سکوئی که چندين فوت ارتفاع دارد، موجود است و 

بروی آن ديوار های بلند با خشت خام ساخته اند. در امتداد اين ساختمان 

باغها وکشتزارها موجود بودند. از سبک معماری مسکن ها و شکل 

نظرميرسد که اينجا در زمان امنيت کامالً آباد بوده  وشباهت ناحيه چنين به

 1 اند، امنيتی که هم داخلی بود وهم خارجی.

 آسیای بادی:

 درگوشۀ نيمۀ شمالی ساختمان، آثاری از يک آسيای بادی موجود است که 

 
 عه پلنگیزدیکی قلنآسیای بادی در

 دراينجا غله را آرد ميکرده اند. در درون محوطه ساختمان چاهی وجود 
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 .داشت تا آب مورد ضرورت را فراهم کند

در سمت شمال غربی يا دورتر از حفاظ، ديوارهايی جلو آمده بودند که در 

امتداد حفاظ و دريک زاويه وخميدگی خاص کشيده شده بودند تا نه تنها به 

بادبان های آسيای بادی، بلکه برای هدايت باد بطرف داخل عنوان نگهداری 

ساختمان مورد استفاده باشند. آثار حويلی های زيادی در جای آسيا های بادی 

وجود دارد که نشان ميدهد آسيای بادی بدو منظور مورد استفاده قرار 

ميگرفته است: يکی برای آردکردن غله وديگری برای رساندن هوا به اتاقها 

 ک نگهداشتن اتاق های داخلی.وخن

حمام و دفاتر)ادارات( ديگر در پشت بام قرار داشتند ودرون ديوارها 

جای ناودانهايی مشاهده ميشود که کار آنها خارج ساختن آب بوده است. 

اکنون خود اين ناودانها موجود نيستند، اماجاهای شان باقی است.درسمت 

يب ونيمه مدور موجود است شمالغربی بطرف جنوب در آسيا، ديواری عج

که آسيای بادی را دورميزند. ارتفاع اين ديوارمساوی به ارتفاع کامل 

ساختمان است. هدف از ساختمان اين ديوار مشخص نيست اما گمان ميرود 

که برای جلوگيری از ورود مواد زايد )باد آورده( به داخل آسيای بادی و به 

دراين قسمت دريچه ای موجود نيست  عنوان حفاظ اين آسيا ساخته شده باشد.

وفقط سوارخهای کوچکی موجود اند که قدری بزرگتر از روزنه ها هستند و 

به کمک اينها اشغالی که در اتاق باال يا دفاترجمع ميشدند به بيرون 

ميريختند. اکنون شکافی از ديوار را به عنوان دروازه مورد استفاده قرار 

لی قلعه بند نبود، بنابرين نشان دادن آن ممکن داده اند وچون اين دروازه اص

نيست. احتمال می رود که دروازه مزبور در ديوار جنوب شرقی مسکن 

خدام بود. نبودن ساختمانهای استحفاظی درنزديکی اين دروازه، اين امر را 

به اثبات ميرساند که هدف از ساختمان ديوار، دفاع مؤثر ومنظم ومصمم 

 1 زنه ها صرفاً جنبۀ تزئينی داشته اند.نبوده ومناره ها و رو
 

 سبک معماری قرن پانزدهم سیستان:

قلعه فتح به قرن پانزدهم ميالدی متعلق است،يعنی به زمانی که 

تيمورسيستان را مسخر کرده ومردم را از دم شمشير گذرانده و شهرها 
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وبندهای آب را ويران نموده ومشتی مردم مستاصل وسرگردان وبيچاره باقی 

مانده اند که فقط برای پيدا کردن يک لب نان شب وروز زحمت ميکشند تا 

از گرسنگی نميرند، در چنين شرايطی نميتوان انتظار ساختمان های مجلل و 

 پرشکوه را داشت.

 
تيت مينويسد: قلعه فتح نمونه ای از معماری قرن نهم اسالمی )قرن پانزدهم 

ده شده است و در ديوارهای بلند، م( است که در آن از خشت خام  وگل استفا

در برخی از جاها پنجره ها وسوراخهای بزرگ موجود ونمای خارجی 

ديوار ساده است، سوای بعضی از جاهای ديوار که برای تزئين از خطوط 

کوتاه متوازی وکج استفاده شده و بار خاطر بيننده نميشود. نمای خارجی 

ی کاِر ِگل وآجر وروی سطح ديوارهای زاهدان کامالً ساده است و بررو

گچکاری شده هيچ حاشيه ای وجود ندارد. درساختمانهای معاصر با زاهدان 

هيچ عالمتی از تزئين خارجی ديده نميشود، اما زيبائی عمده کار مسلم است 

و به همين علت در قلعۀ قديمی رامرود نمونه هايی از معماری زمان حاضر 

بعدی بهتر است. محرابهای اطراف  ديده ميشود و اين نسبت به کار های

قلعه فتح از آجرهای مربع شکل که در کناره ها جای گرفته اند ساخته شده، 

در محرابهای ساروتار وکوه خواجه و رود بيابان از ورقه های نازک گل که 

در کنار يک ديگر قرار گرفته اند بناشده وبه زمانهای ابتدائی متعلق اند. در 

دان نيز زيبائی در ترتيب همين ورقه هاست که در آن دروازۀ بختياری زاه
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حاشيه ای از سنگ وخشت هم وجود دارد. ميتوان گفت که در ساختمانهای 

قديمی سيستان تزئين داخلی وخارجی بسيار کم است، اما در ساختمانهای 

بعدی هنر زيبائی وتزئين بدرجه اکمال رسيده است واين شيوه تزئين در 

لدين وملک حمزه ديده ميشود. دراين بناها خطوط بناهای ملک جالل ا

عمودی وافقی هردو موجودند اما بناهايی که بعدتر ساخته شده اند فاقد اين 

جزئيات هستند.بنابرين تاثير کلی آنها ناگوار وبد جلوه ميکند ودراين بنا ها 

 1 عدم توجه ومهارت نيز به نظرميرسد.

 
 ارگ قلعه فتح  دیوارهای 
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 تلویزیون طلوع هنگام معرفی قلعه فتحگزارشگر 

 

 عروج ونزول قلعۀ فتح:

سال  230تيت مينويسد: طبق روايات، قلعۀ فتح را عروجی معادل 

سال پيش آغاز گزديده است. اين ارقام با آنچه در  240وزوالی است که از 

سال تمام  26تواريخ آمده، مطابقت ندارد وبين اين دو اختالفی به اندازۀ 

ست. آنچه در تواريخ عايد می شود، ظاهراً زمان کاميابی وافول موجود ا

سال طول ميکشد. بدبختی اين منطقه  496سيستان برابر ومجموعۀ آن دو 

ً پيش رفت تا در زمان فتح عليخان کيانی رودخانۀ هيرمند از رود  تدريجا

بيابان تغيير مسير داد. اگرچه اين دگرگونی مسير در زمان وی صورت 

ما درعين حال طبق روايات رودخانه از مدتی قبل برای تغييرمسير گرفت، ا

خود وضعی نابسامان داشت. براساس يک روايت بسيار صحيح ومکرر 

 تبادل مسير مذکور زمانی روی داد که همآهنگ با فصل سيالبی بزرگ بود.

هيرمند با حدت وشدت تمام جريان داشت و آب با همان شدت بند 

ن( را برد و امواج غضب آلود آن پشته های ديگری را بلباخان)حمزۀ بلواخا
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در هم شکست. اين پيش آمد که تقدير قلعۀ فتح را رقم زد برسرتمام جاهايی 

 1 که دارالحکومه سيستان بودند، معلق بود.

 ميالدي هنگامي كه كپتان كرستي انگليس بمنظور 1810در سال 

ند. قلعه فتح تا يك قرن خاصي از آن جا ميگذشت مردمان آنرا ترميم مي كرد

بعد از گذار كرستي نيز قابل رهايش و مورد استفاده مردم آنجا بود ولي 

ً گژدم و مار آنرا ترك  پسانها در اثر پيدا شدن حشرات مضره مخصوصا

 گفتند.

 

 طلوع ستاره  ملک محمود از خاندان ملک حمزه :

ت بعد از مرگ ملک حمزه کيانى، برادرش ملک ابوالفتح به حکوم

سيستان قرار نگرفت، بلکه پسرش ملک نصرت خان زمام حکومت را در 

از  1۶7۵هق = 1085تا 4۵1۶= 1055سيستان در دست گرفت و از سال 

حکومت سيستان نمايندگى ميکرد. اما به نظر ميرسد که دوران حکومت اين 

شخص بايد مصادف باشد با مشکالت کمبود آب براى آبيارى منطقه دلتاى 

يرا لشکريان مهاجم حاکم مغولى قندهار، تخريبات فراوان بر سيستان. ز

 سيستم آبيارى و ويرانى بندهاى آب در سيستان انجام داده بودند.

از ملک نصرت خان کيانى، دو پسر بوجود آمد که بزرگترش ملک 

فتح على خان نام داشت و کوچکش ملک جعفر خان ناميده ميشد. ملک جعفر 

بانويی از خاندان شاهى صفوى بود از برادرش خان بدان سبب که مادرش 

ملک فتح على خان پيشى گرفت و حکومت سيستان را از آن خود ساخت. و 

م( بنابر ضبط جى.پى. تيت 1691-167۵ق) 1103تا سال  1085از سال 

که شجره الملوک را در اختيار داشته، حکومت کرده است. اما بنابر گواهى 

در قيد حيات بوده 1721ق= 1133تا سال منابع تاريخى، ملک جعفر خان 

 است. 

 ميالدى 1720-1719قبل از همه خود تيت مى نويسد که در سالهاى 

هجرى( شخصى بنام ملک جعفر سيستانى در قندهار 1132-1131مطابق )

 . 1در باز داشت بسر مى برد
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 1131برابر با  1719ولى غبار و لکهارت بر آنند که در سال 

نفرسوار 11000وتکى پسر ميرويس خان در رأس هجرى شاه محمود ه

لشکر بقصد حمله بر اصفهان، سيستان را در نورديد و کرمان را متصرف 

ماه برآن شهر حکم راند. او در کرمان مطلع شد که ملک جعفر 9شد و مدت 

سيستانى با همراهى سلطان بيجن لکزى فراهى که گويا نايب شاه محمود در 

دان قندهار را شکسته و شورشى را بر ضد شاه قندهار بود ، در هاى زن

محمود هوتکى در قندهار براه اندخته است. شاه محمود هوتکى به سرعت 

تمام از کرمان خود را به قندهار رسانيد وشورش را خاموش و ملک جعفر 

 . 2کيانى و سلطان بيجن لکزى فراهى را اعدام نمود

ستانى در زندان قندهار اين بيان آقاى غبار ميرساند که ملک جعفر سي

بايد آدم مهم و صاحب قدرتى در سيستان بوده باشد تا بتواند همراهى ساير 

رجال موثر را در راه اندازی شورش آنهم در سر زمينى دور تر از سيستان 

 سازمان دهى کند.

باوجود اختالف زياد در سنوات فوت ملک جعفر سيستانى که تيت 

نموده وباز هم همو از ملک جعفر ضبط  1691هق =1103تاريخ آنرا 

هجرى  1132 -1131کيانى اى نا م مى برد که در سال هاى 

درقندهار زندانى بوده است، و چون هيچ شخصيت مهم  1720-1719مطابق

سياسى ديگرى در سيستان غير از همان ملک جعفر کيانى پسر ملک 

شخص  نصرت کيانى اسم برده نميشود، ميتوان احتمال داد که اين هردو

همانا يکى است که ظاهراً در جنگ دالرام ميان ابداليان و غلزائيان در سال 

م درحمله برقندهار 1711ميالدى و ياهمراه بالشکر کيخسرو در 19-1718

مغلوب و اسير و به زندان سپرده شده است. و چون مردى سر شناس و 

يختن صاحب اعتبارى بوده است، اين است که ساير رجال موثر در بر انگ

 شورش قندهار با او همراه و هم آواز شده اند.

                                                                                                                   
1
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در هر حال پس از رياست ملک جعفرکيانى ، برادرش ملک فتح على 

م، بحکومت 1720هجرى مطابق  1132خان جانشين گرديد که تا سال 

سيستان منسوب بود. بقول تيت، در عهد همين ملک مرکز ادارى سيستان از 

ب هيرمند انتقال يافت. بعد از او پسرش قلعه فتح به ُکندرک در جنوب غر

ملک حسين کيانى برادر بزرگ ملک محمود سيستانى )بعد ها شاه خراسان( 

بحکومت سيستان نامزد شد و با هدايايى بدربار اصفهان رفت. اما ملک 

حسين از همان آغاز با مخالفت پسر عموى خود ملک اسدهللا کيانی پسر 

ون مردم از او در سيستان حمايت ملک جعفر کيانی رو برو گشت و چ

نکردند، او نيز براى دفاع از حق خويش به در بار اصفهان رجوع کرد. در 

در بار اصفهان ملک اسد هللا کيانی توانست نظر وزراى رشوه خوارو فاسد 

شاه سلطان حسين را نسبت بخود جلب نمايد و شاه نيز آنچه را که وزراى او 

شامل منطقه يى از بُست تا خاشرود و از آنجا تا گفتند قانع شد و سيستان را 

الش و جوين و اوق ) قلعه کاه( به ضميمه تون ) فردوس ( و خياباد ) ياکى 

آباد( در خراسان با خلعت و هداياى نفيس ديگر به اسدهللا خان کيانی اعطا 

 . 1نمود و نامبرده حاکم سيستان گرديد

 

سيستان، مصادف به ايامى بود اتفاقا انتصاب اسدهللا کيانی به حکومت 

که لشکريان قندهار بسرکردگى شاه محمود براى تصرف کرمان وحمله بر 

اصفهان  ميبايستى مجدداً از سيستان عبور کنند. طبعا اين عبور يا هجوم 

لشکريان تشنه به انتقام از لشکريان قزلباش کسانى را که سد راه پيشرفت 

ک اسد هللا) پسر ملک جعفر خان کيانى آنان ميگرديد از ميان مى برد. و مل

محبوس و سپس مقتول در قندهار( يکى از کسانى بود که مخالف سلطۀ 

افغانان قندهار بر سيستان بود و هرگاه بدست شاه محمود افغان هنگام عبور 

ً کشته ميشد، اين است که ملک اسد هللا قبل از  از سيستان مى افتاد، طبعا

زم اصفهان و عبور شان از سيستان که بطور حمله لشکريان قندهار به ع

طبيعى فشار و خسارت مالى فراوان از لحاظ تامين خوار بار و علوفه براى 

لشکريان مهاجم بر مردم سيستان تحميل ميکرد، سيستان را ترک گفت و 
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بسوى اصفهان فرار کرد. پسران عم ملک اسد هللا ، ملک حسين و ملک 

يستان را ترک گفتند و به خراسان رفتند و محمود نيزبا وابستگان خويش س

 در تون رحل اقامت افگندند. 

گولد سميد بدين نظراست که در هنگام حملۀ افغانها به ايران، ملک 

محمود سيستانی کيانی حاکم سيستان بود. اين شخص يا از راه حيله ويا اينکه 

ستان را با مهاجمان بند و بست مخفی داشته در آن زمان نه تنها حکومت سي

برای خود نگهداشت، بلکه مشهد وقسمتی از خراسان را هم ضميمۀ 

 1حکمروائی خود نمود.

 

 قیام ملک محمود سیستانی درخراسان:

بى نظمى و از هم گسيختگى امور ادارى، اختالفات و تو طئه چينى 

در باريان يکى عليه ديگرى، رشوه خوارى و ستمباره گى حکام خود کام 

ت قوانين جارى در کشور، تععصبات مذهبى و محلى صفوى و عدم رعاي

نسبت به گروه هاى که مذهب شيعى نداشتند، عدم دادرسى به شکايات مردم، 

فشار مالياتهاى توان فرسا و اعمال فشار و شکنجه براى وصول ماليات هاى 

عقب افتاده، در عهد شاه سلطان حسين صفوى ، در پهلوى ده ها کاستى 

ا افراد و شخصيت هاى مؤثر جامعه در فکر چاره کار ديگر، سبب، ميشد ت

خود بر آيند وبه انديشه استقالل ملى و محلى خود بيفتند و از شرايط مساعد، 

 بهره بردارى الزم را بنمايند. 

در عهد آخرين شاه نگون بخت صفوى، شورش ها و طغيان هاى 

ر غلزائيان پشتون مردم اکثريت اياالت تابع ايران را فرا گرفته بود. در قندها

برهبرى ميرويس خان هوتکی دولت مستقل خود را تاسيس کردند.متعاقبا 

م( و 1716ابداليان افغان، هرات و فراه را از حکمرانان صفوى پس گرفتند)

تالش هاى بعدى دولت براى اعاده آن اياالت پيامدى جز شکست براى دولت 

يرزا داود در عصيان صفوى در بر نداشت. در کرمان سيد احمد خان نوه م
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بود و در بلوچستان و بنادر سلطان محمد مشهور به خر سوار يکه تاز ميدان 

 .1بود

 

نکته جالب ديگردر اين شورشها، سهم گيرى اقليتهاى مذهبى براى 

بهبود موقعيت خود در اين قيامها است. ظلم و توهين و تحقير بى شماريکه 

ى مذهبى و از جمله زردشتيان حکام و روحانيون صفوى نسبت به اقليت ها

در سيستان و کرمان و يزد و غيره جاها اعمال ميکردند و آنان را بنام هاى 

و غيره به سخريه ميگرفتند ، سبب ميگرديد تا « آتش پرست»و « گبر»

اقليت هاى مذهبى و قومى از هر شورش و هر قيامى که برضد دم و دستگاه 

نمايند تا باشد که در شرايط  حکومت صفوى بوقوع مى پيوست، استقبال

 جديد از وضع بهترى بر خوردار گردند. 

يک چنين قيامهائى بر ضد حاکميت صفوى پس از استقالل قندهار در 

م صورت گرفت 1721و 1719م ، توسط محمود افغان در سال 1709سال 

و چون حرکت قيام کنندگان از طريق سيستان و کرمان بقصد سقوط اصفهان 

ت. بنابراين زردشتيان مقيم کرمان که دل پرخونى از دست انجام ميگرف

حکام متعصب شيعى آن نواحى داشتند، همدلى و همراهى خود را با 

لشکريان مهاجم قندهار ابراز داشتند و يکى از سرداران اليق زردشتى ، 

نصرهللا کور سلطان بود که در اين لشکر کشى بر اصفهان سهم فعال گرفت. 

يت موثر ورهبرى کننده قشون افغانى درفتح اصفهان او يکى ازسه شخص

 بشمار ميرفت. 

 

اندکى بعد ازشورش و يورش شاه محمود افغان بر ضد سلطه صفوى، 

وتسلط برکرمان، ملک حسين و ملک محمود سيستانى پسران ملک فتح على 

خان کيانى که در امور مملکت دارى تجربه و سابقه ئى داشتند، هنگاميکه 

وس خراسان( اقامت داشتند، متوجه ضعف هاى دولت مرکزى در تون)فرد

وبى بند بارى حکام واليات و از جمله حکومت تون و طبس گرديدند و در 

صدد بر آمدند تا نظر رؤسا و ريش سفيدان محل را نسبت به وضع جارى 
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براى خود معلوم کنند و سپس داخل اقدامات جدى گردند. بزودى مردم و 

نخعى( و اللويى سيستان مقيم آنجا همدلى و هميارى  جوانان طوايف نخى)

خود را با ملک زادگان سيستانی ابراز داشتند و آماده گى خود را براى هر 

اقدامى که ملک زادگان صالح بدانند ابراز کردند. بنابرين ملک محمود 

-200برادر جوانتر ملک حسين که مردى پر شور و جدى تر بود، در رأس 

رفته برمرکز تون حمله برد و آنرا متصرف شد. آوازۀ اين نفر قرار گ 300

 حادثه بزودى به گوش والى مشهد و سپس به اصفهان رسيد.

 

هزار نفر بسرکردگى فتح على خان والى  12بدستور شاه صفوى 

مشهد بمنظور سر کوبى ملک محمود کيانى بسوى تون حرکت کردند. اما 

ز انبوه لشکريان صفوى بدل ملک محمود کيانى و همراهان بدون آنکه ا

ترس و واهمه يى راه داده باشند، آماده مقابله با قشون مشهد گرديدند. ملک 

محمود سيستانى که محرک شورش شناخته ميشد، در پيشاپيش نيروهاى 

شورشى قرار گرفت، وبا شهامت کم نظيرى بر قلب سپاه مهاجم زد و در 

م شمشيرگذشتاند. اين حادثه بر نخستين حمله والى مشهد فتح على خان را ازد

روحيات سپاه مهاجم لطمه وارد نمود و افراد والى سراسيمه شده پا بفرار 

نهادند و شورشيان مزه دومين پيروزى خود را بر نيرو هاى دولتى چشيدند 

 و بر عزم خود استوار تر گشتند. 

 

از آن به بعد ملک محمود سيستانى خود را به عنوان شخصيتى مستقل 

جى ، پى ،  1خراسان مطرح ساخت و به ادامۀ حکومت در تون پرداخت  در

تيت ، بدنبال اين مطلب به نکته اى اشاره ميکند که ميتوان تارخ قيام ملک 

محمود را در تون خراسان مشخص کرد. او عالوه ميکند که درسال 

م ( بارسيدن اخبارمرگ صفى قليخان بدست 1720هجرى )1132

بدربار اصفهان ، اسماعيل خان غالم ، بارتبۀ  محمدزمانخان ابدالى

سپهساالرى براى سرکوبى ابداليان وپس گرفتن هرات مامور گرديد و او 

درمسيرحرکت خود به مشهد وارد شد. دراينجا او ازشورش و طغيان ملک 
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محمودسيستانى درتون مطلع شد و قبل از اقدام برضد ابداليان، سرکوبى 

ا برعهدۀ بيگلربيگى مشهد، فتحعلى خان شورش ملک محمود سيستانی ر

گذاشت که درنتيجه به مرگ والى مشهد و اقتدار هرچه بيشترملک محمود 

 . 1تمام شد

 

م( براى 1720هجرى )1132آنچه معلوم است اين است که سال  

دولت صفوى سال شورش ها وقيامهاى پياپى است که درهمه جا قشون هاى 

ر تمام جبهات شورشى جزشکست صفوى باشورشيان کم مى آورند و د

نصيبى ندارند. درهمان سال صفى قلى خان باده هزار )بروايت کروسينسکى 

( سپاه خود درکافرقلعه هرات توسط نيروهاى محمدزمانخان ابدالى 16000

 پدر احمدشاه درانی بطورکامل نابود ميگردد. 

درهمان سال شاه محمودهوتکى در رأس اردوى چندين هزار نفرى ، 

ستان را درمي نوردد وکرمان رافتح ميکند و مدت نه ماه برآن ايالت حکم سي

نفرى محمد قلى بيک قزوينى راکه براى نجات آن ايالت 9000ميراند و سپاه 

 فرستاده شده بود، درهم ميشکند. 

درهمان سال ملک محمودسيستانى نيز درتون )فردوس ( پرچم طغيان 

ى والى مشهد را درهم مي شکند نفر 10000و آزادى بلند ميکند وسپاه 

وخود والى را از پا درمى آورد و بحکومت مستقل خود در تون وطبس 

ادامه ميدهد. بنابرآن ميتوان استنباط کرد که، قيام ملک محود سيستانى پس 

ازتسخيرکرمان بوسيله شاه محمود غلزائى ويکى دوماه بعد ازشکست 

در کافر قلعه هرات ونابودى لشکرصفوى به سرکردگى صفى قلى خان 

م به ظهور پيوسته است. به 1719-20هجرى مطابق 1132درسال 

نظرميرسد که برادر ملک محمود سيستانى، ملک حسين خان به سبب ويژه 

گى بارز و نيرومند تر ملک محمود ديگر در درجه دوم اهميت قرار ميگيرد 

ا و از هرگونه ادعاى براى حکومت درآن ناحيه صرف نظر ميکند. ام

پسرانش، ملک سليمان و ملک اسحاق و ملک لطفعلى خان و ملک فتح على 
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خان و ملک کلب على خان و حسين خان ثانى، هريک در پيروزى هاى آتيه 

 عموى شان، ملک محمود سيستانى نقش سازنده بازى کردند. 

که نام مؤلف يا « شجرة الملوک»تيت با دسترسى بر کتاب ناياب 

م ملک محمود 1732ه است، مى نويسد که درسال مولفان آنرا ذکر نکرد

سيستانى از تون در رأس يک نيروى داوطلب براى کمک به شاه صفوى 

عازم اصفهان شد و چون به يزد رسيد نمايندۀ خود را نزد شاه فرستاتد و او 

را از قصد خود آگاه ساخت که حاضر است در دفاع از اصفهان در برابر 

ا يارى رساند. اما اين پيشنهاد او از جانب در يورش محمود افغان ، شاه ر

باريان فاسد شاه رد شد و به ملک محمود فرمان داده شد که از همان راهى 

که آمده است پس بر گردد و شاه قادر است که حمله محمود افغان راغقب 

 .1زند

اما لکهارت مينويسد که، چون خبر مساعدت ملک محمود براى  

محمود رسيد، او برآن شد تا ازخونريزى بيشتر نجات اصفهان بگوش شاه 

اجتناب جسته، درعين حال نگذارد ملک محمود وى را از افتخارى که عماْل 

کورسلطان هللا درچنگش قرار دارد محروم سازد. بنابراين او نصرا

زردشتى، يکى ازسرداران خود را که همچون ملک محمود اهل سيستان بود 

در گلناباد با ملک هللا مصالحه بپردازد. نصرا مامورکرد تا با او به مذاکره و

محمود مالقات کرد و پس ازآنکه هداياى گرانبها به وى تسليم نمود، درمقام 

توضيح برآمد که اصفهان درشرف تسليم و سلسلۀ صفويه درحال سقوط 

است. او ازاين روى دربرابرملک محمود پافشارى کرد تا وى ازهرگونه 

م بپوشد و مصراْ از اوخواست تا با غلزائى ها انديشه ئى براى نجات شهرجش

ملحق گرديده به کمک آنان درخراسان بطور مطلق العنان حکمروايى کند. 

زردشتى قرارگرفت که هللا ملک محمود طورى تحت تاثير سخنان نصرا

بيدرنگ به خراسان بازگشت واصفهان و سلسله صفويه را بسرنوشت محتوم 

ملک محمود را که ميخواست در دفاع  شان سپرد. لکهارت تعداد لشکريان

 . 2نفر برشمرده است 10000از اصفهان شرکت کنند، 
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لکهارت درمورد تاريخ ورود ملک محمود به مشهد مى نويسد که، 

 1135جمادى الثانى  16ملک محمود بعد از بازگشت از اصفهان، در تاريخ 

دار م( مظفرانه وارد مشهد شد و اسماعيل خان سر 1722مارس  14ق )

مغرور و نادان صفوى رابه سهولت از مشهد راند و پس از اندک زمانى 

. بگفته الرودى، ملک محمود پس از 1قدرت خويش را به نيشاپور بسط داد

آنکه رقباى حاکميت خود را در مشهد از بين برداشت ، براى فتح شهر هاى 

که . بعد ازين مرحله است 2ديگر خراسان به سوى نيشاپور پيشروى نمود

روئساى اياالت خراسان از راه ضعف نفس و قوت و هم به طوق خدمت »

  3«او گردن نهادند و در اطاعت برويش گشودند.

ملک محمود وقتى شهر هاى نيشاپور و پيرامون آنرا فتح کرد، خود 

را پادشاه مستقل خراسان ناميد و مشهد را پاى تخت خويش قرار داد. ارتش 

و پياده نظام با توپخانه قوى تشکيل داد. ملک  منظمى مرکب از سواره نظام

جيغه بر سر »محمود پس از سرکوبی مخالفان در مشهد تاجگذارى نمود. و 

و سکه سلطنت به سيم و زر زد و چون خود را منسوب به کيانيان ميدانست، 

قرن قبل از  30وتاجی برسم کيانيان « 4کاله کيانى براى خود ترتيب داد.

 خود برسرگذاشت. 

در خراسان حکومت کرد ولی  1727تا  1722ملک محمود از 

دراخير براثر شورش نادرافشار دراتحاد با طهماسب ميرزای صفوی سقوط 

داده شد و بگفته مؤلف تاريخ نادرشاهى، در اول به ملک محمود اجازه داده 

شد که در يک حجره حرم روضه مسکن گزيند ولى بعد ها نادر اورا به اين 

اعضاى تن از  22رکز يک سلسله توطئه ها بر ضد او شده با اتهام که م

قتل عام  5«هريکى از اخوانش تهمتنى بود درميدان شجاعت»خانواده اش که
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کرد و پير محمد در ازاء خيانتى که به نفع نادر انجام داده بود حاکم جام 

  1مقرر گرديد.

حمود و به عقيده جى.پى. تيت، بدينقرار اين هر سه نفر) يعنى ملک م

ملک اسحق و ملک محمد على( که براى حکومت کردن و بسرداشتن تاج 

شاهى سزاوار بودند، بحکم تقدير بعد از شش سال حکمرانى که بيشتر آن در 

زد و خورد با نادرو شورش هاى قبايل افشار، کرد ، ترکمن، و تاتار سپرى 

وقتى پسرعموى ملک محمودکيانی هللا .ملک اسدا2شد، از هستى ساقط شدند

ازمرگ ملک محمود و شکست قيام قاين مطلع شد ،از سيستان به مشهد 

شتافت و با اظهار اطاعت از طهماسب ميرزا دوباره بحکومت سيستان ابقا 

 گشت و اوالده ملک محمود را نيزبا خود به سيستان برد. 

بدينسان ديده مي شود كه هواي گوارای لب هيرمند و قلعه فتح در  

 ي و ذهني مردم آنجا بي اثر نبوده است. رشد و نموي فكر
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 دهمچهارفصل 
 

 زاهدان ،پیشاوران و شهر رستمشرح 

 

 )ازقلم ساوج لندور(

 

 مدخل:

واوایل قرن  19درمیان سیاحان وجهان گردان  به سیستان در قرن 

 بیستم، هیچ یکی به علمیت،بصیرت ودقت ساوج لندور نمیرسد.

عضو اکادمی پادشاهی    A.Henry Savage Landeorساوج لندور

ایرلیند، عضو افتخاری وصاحب مدال طال از انجمن جغرافیائی پادشاهی ، 

 عضوافتخاری مدرسۀ علوم نژادها و باستان شناسی در پاریس، عضو

افتخاری  افتخاری وصاحب مدال طال از انجمن جغرافیایی مارسی، عضو

یا، عضو موسسۀ دانشگاه علوم باستان انجمن علوم آثارعتیقه و نژادها در ایتال

شناسی  ونژادشناسی پاریس،دارای ذوق واستعداد نقاشی وحجاری وسیاحت 

توانسته بود در کوه های لمپا در نیپال 1899به دور جهان بود.... او درسال 

فوت صعود  کند. همچنان نخستین فرد انگلیسی بود که  23490به ارتفاع 

در روز ورود قوای متفقین وارد  1900ر سال دوشادوش جنرال لینی لیوچ د

شهر پکن شد وسپس از طریق روسیه وایران وافغانستان وبلوچستان گذشت 

در  1903از راه سیستان عازم کلکته شد. در سال  1902 -1901ودر سال 

حدود چهارصد جزیره را سیاحت کرد و در جنگ های متعدد شرکت نمود. 

رابه زره دار بسیار مترقی ویک نوع موتر باالخره لیندور مخترع دو نوع ع

سایکل مجهز به  مسلسل وچند چیز دیگر حربی اختراع کرده است. تالیفات 

مسافرت در دشتهای »اثر آن به چاپ رسیده که یکی آن کتاب  13زیاد کرده و
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به طبع رسید . در  1902میباشد. این کتاب در سال« که مورد حسد است

انستان وبلوچستان وایران وسیستان مطالب مفید همین کتاب او راجع به افغ

درگذشت. 1924وخواندنی دارد. ساوج لیندر در سال 
 1

 

* * * 

 گردش در سیستان:

مدت پنج هفته در سیستان بوده  1901لندور در جنوری وفبروی سال  

واز نقاط تاریخی سیستان ومنجمله ویرانه های زاهدان وکوه خواجه وشهر 

دشتهای که »کرده وچشم دیدهای خود را درکتابی بنامرستم وگودزره دیدن 

نوشته است. آنچه مربوط سیستان وایران بوده، توسط دو « مورد حسد است

نویسنده ومترجم توانمند ایرانی، محمودمحمود وحسن احمدی ترجمه شده 

صفحه میرسد ومن  150است. یاد داشتهای لندور در باره سیستان به حدود 

اد داشت های لندور را  درمورد شهرهای  مهم سیستان مهمترین نکات از ی

 در زیر بازتاب میدهدم.

لندور زیرعنوان گردش در سیستان 
2

، دیدار خود را از مخروبه های  

صبح زود به اتفاق کنسول » زاهدان)یا لندن آسیا( آغاز میکند ومینویسد:

ندن شرق، وخانم بن با اسپ راه افتادیم تا خرابه های شهر بزرگ زاهدان ،ل

را تماشا کنیم. شهری که درازی آن در دوران رونق وافتخار خود،کمتر از 

میل نبوده وخرابه های آن از الش جوین در شمال تا قلعۀ فتح در جنوب  86

قابل رد یابی است، به جز قسمتی که اکنون با آب هامون هلمند پوشیده شده 

 است.

برای دیدن وجود میل چیز زیادی  4در اولین قسمت راه به طول 

نداشت،تا اینکه به روستای بنجار رسیدیم. بنجار،بزرگترین مرکز تجاری 

سیستان ومحل سکونت امام جمعه بود که باال ترین مقام مذهبی سیستان، بعد 

از امام جمعۀ شهرناصری ، به حساب می آمد. این روستا و اطراف آن تمام 

اصری را تأمین مینمود. چوب مورد نیاز و قسمت اعظم مواد غذائی شهر ن

در بنجار تعداد زیادی درخت کوتاه قد وجود داشت که تمام آنها به دلیل فشار 

                                                 
1
 1896-1897،ص7ج ،19تاریخ روابط سیساسی ایران وانگلیس در قرن محمود محمود، - 
2
کتاب جغرافیای تاریخی سیستان یا سفر با 734تا  584در مورد سیستان، از صفحه  ،لندور توضیحات - 

 ،را احتوا کرده است.، تدوین دکترحسن احمدی سفرنامه ها
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باد در جهت جنوبی خم شده بودند. همه جا زمین های زراعتی کاشته شده، 

دیده میشدند و از داخل آنها، انواع آبراه ها وکانال های طبیعی ومصنوعی 

می که دو تکه شده بود، ویک برج دیگر عبور میکردند. یک برج بسیار قدی

که پایه های آن بسیار خوردگی داشت، وهر دو مانند تاریخ بزرگ بودند، در 

 قسمت جنوبی روستای بنجار دیده می شدند.

بعد از بنجار به روستای اسکل رسیدیم. در ورود به اسکل از طرف 

سباب تعجب غرب، بلندی ساختمان های آن اغلب دوطبقه وگنبد دار بودند، ا

وحیرت میگردید. یک برج چهارگوشه رفیع، که از تمام ساختمانها بلند تر 

بود، به چشم میخورد. به عنوان یک روستای ایرانی، اسکل کامالً تمیز، تازه 

وجمع وجور بود. جادۀ اصلی در ورود به روستا، بیشتر به کانال شبیه بود، 

آب روی جاده جمع شده اینج  10 -8زیر دوطرف آن دیوار داشت و حدود 

بود. اسپ های ما از آب گذشتند و بعد از عبور از محوطۀ گرد دیگری که آب 

سبز کثیف رویش جمع شده بود، به یک دیوار بلند رسیدیم که دور تا دور باغ 

 اندرون محل سکونت کالنتر سیستان کشیده شده بود. 

د، واین لقب کالنتر، به فارسی به معنای فرد بزرگتر وکالن تر می باش

در گذشته به سرداران و فرماندهان کل سیستان اطالق میگردید. کالنتر اسکل 

یک زمیندار بزرگ بود که عالوه برزمین های اسکل مالک زمین های بنجار 

وقاسم آباد نیز بود. وی از تمام مراتع شرق سیستان حق چرا میگرفت. کالنتر 

اخته بود. او به کشاورزی دراسکل باغی از گل ها ومیوه های انگلیسی س

وباغداری بسیار عالقمند بود. از همه مهمتر وی مجموعه ای جالب توجه از 

مهرهای قدیمی، سکه ها،جواهرات، افزار وآالت واجناس زیرخاکی داشت 

که چند بغل را پر میکردند و همه را از زیرخاک ها در زاهدان واطراف آن 

نگ سخت برش داده شده  و یادآور پیدا کرده بود. بعضی از مجسمه ها از س

کارهای قدیمی یونان بودند. از جمله این مجسمه ها مثالً ماری بود که دم خود 

را گاز گرفته بود، یا سه ماهی که هریک دم دیگری را گاز گرفته بود و یک 

 دایره تشکیل میدادند. مجموعه ای از مثلث ودایره های ساده هم  بودند .

ار زیبا و ساده بودند و نشان میداد که مردم انگشتری های طال بسی

زاهدان ]سیستان[تمدن بسیار جالبی داشته اند که در هنر امروز ایرانیان یافت 

ً هیچوقت درکارهای جدید ایرانیان،آثاری که از نظر  نمی شود. من شخصا
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زیبائی، خطوط  واجرا قابل قیاس با آثار مکشوفه از شهر بزرگ زاهدان 

نموده ام. تعداد زیادی از مهره ها و دانه های کهربا، یشم، باشد، مشاهده ن

بلور، فیروزه،مرمر وعقیق که از زاهدان پیدا شده  و ما دیدیم به طرز زیبائی 

برش داده شده وصیقل گردیده بودند. بعضی تزئینی بودند و پاره ای دیگر از 

، حتی سخت ترکیباتی مانند لعاب بسیار سخت ساخته شده بودند. تمام مهره ها

 ترین بلورها)کریستال( هم سوراخ صاف و منظمی داشتند.

لندور ادامه میدهد: کالنتر قبلی)عباس خان(، برای خود عمارت 

مسکونی بسیار تمیزی در اسکل ساخته بود که دارای اتاق های متعدد و 

گنبدهای رفیع بود ومجوعۀ اشیاء و جواهرات قدیمی فوق الذکر را آنجا 

مود. طبیعت بخشنده وبا سخاوت وی وادارش کرده بود که نگهداری می ن

مهمانخانۀ بسیار زیبائی در مقابل عمارت مسکونی خود احداث نماید. او 

 دوستان بومی یا خارجی خود را در این مهمانخانه جا میداد.

میل دور تر واقع بود رسیدیم.  4بعد از اسکل به روستای کوچک دیگری که 

اسکل پر از انهار، استخر و برکه بود و ما مجبور  راه بین این  روستا و

بودیم از از آنها عبور کنیم. بین آخرین روستا وشهر زاهدان، تعدا  زیاد 

چاله)چاه( ونهر وجود داشت که از آنها عبور کردیم. بعضی ازاین چاله ها به 

حدی عمیق بودند که اسپ ها تا سینه در آب فرو می رفتند. درسمت چپ ما، 

ف شمال، برج بلندی از دور دیده میشد که می گفتند داخل آن پلکان در طر

کیلومتر،  13مارپیچی وجود دارد. حتی باوجود فاصلۀ زیاد آن از ما،درحدود 

فوت ارتفاع داشته باشد. این  70بلندی برج مشهود بود و حدس زدیم که باید 

آن را  برج از خرابه های زاهدان فاصلۀ زیادی داشت لذا فرصت باز دید

نداشتیم. نام این برج، میل زاهدان بود و از آجر پخته در کوره ومالت رس و 

به مقطع دایره ای ساخته شده بود. در رأس آن، باالی یک نوار 

فرسوده ای، قسمت هایی از  عریض)کتیبه( تزئین و خطاطی شده بسیار

نه ای بوده دوساختمان کوچکتر نیز باقی مانده بودند، که آنها هم به شکل استوا

و ظاهراً پایه وتکیه گاه گنبد برج بوده اند. کتیبۀ دیگری به شکل نوار دور 

 فوت از زمین  وجود داشت. 30مناره در ارتفاع حدود 
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از این محل دیدن کرده  1872طبق نوشتۀ گولدسمید که در سال 

بود،مناره روی یک پی)تهداب( مربع شکل قرار داشت و قطر استوانۀ آن در 

فوت بود. اکنون قسمت پائین مناره به   28فوت ودر رأس مناره  55یر ز

شدت خورده شده است واحتماالً به زودی فروخواهد ریخت. در مورد احداث 

این مناره که اکنون وسط بیابان لخت وصافی قرار گرفته، فرضیه های زیادی 

ده ولی من وجود دارد. گفته میشود که این مناره، یک برج دیده بانی مجزا بو

 فکر میکنم این مطلب صحیح نیست.

 
 منارۀ زاهدان معروف به  میل قاسم اباد

بین فهرج » پرسی سایکس، به نقل از تاریخ سالجقه مینویسد:

وگرگ،در هرسیصد گام یک ستون به ارتفاع دو برابر قد آدم دو مناره ساخته 

زیر  گز ارتفاع داشت و 25گز ومنارۀ دوم  140شده، منارۀ اول یک 

منظور تاریخ نویس از لغت « هرمناره یک کاروانسرا وحوض آب بود.

اشاره به ساختمانی می باشد که مستقیماً زیر مناره قرار می گیرد.این « زیر»

طرز استقرار روش عادی معماری زمان مورد بحث بود. در آن زمان مناره 
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ختمان های ها به ندرت روی زمین ساخته میشدند، بلکه معموالً روی بام سا

خاصی اعمار میگردیدند. یک دلیل بارز این مدعا، نوشتۀ گولد سمید در 

مورد میل زاهدان است که نشان میدهد، منارۀ مذکور روی یک ساختمان 

مربعی شکل بنا گردیده بود. کاروانسرای زیر این منار و حوض آب آن، 

 قطعاً به وسیلۀ ماسه های روان پر و مدفون شده اند. 

ظم شهر زاهدان نیز، ظاهراً به همین سرنوشت مبتال شده قسمت اع

است. بدین ترتیب زیرماسه ها، شهری نهفته شده که قسمت جنوبی زاهدان 

را،که هنوز نمایان است، به قسمت شمالی زاهدان وصل مینمود. مناره 

زاهدان، بدون شک روی خرابه های مدفون واقع است، زیرا سطح شن های 

میل پوشیده از تکه های آجر،کاشی وغیره است که نشانۀ  این قسمت،تا چندین

 وجود شهر بزرگی هستند.

 

 زاهدان،لندن آسیا:

ضمن ادامه دادن به راه خود، با تغییر جهت به جنوب شرقی به طرف 

خرابه های اصلی زاهدان، از میل زاهدان که در شمال واقع بود، دور و دور 

خیلی نزدیک، یک ساختمان  تر شدیم. مجدداً درسمت شمال ودر فاصلۀ

بزرگ به شکل مخروطی را مالحظه کردیم که قسمت تحتانی آن در شن 

مدفون و قسمت فوقانی آن منهدم شده بود. راه بلد سیستانی ما گفت که این 

خرابه تعلق بیک سردخانه قدیمی دارد. احتماالً این حرف صحیح بود، زیرا 

ته گرمتر شده باشد. ولی احتمال امکان دارد آب وهوای سیستان نسبت به گذش

دارد که ساختمان مذکور متعلق به یک آسیاب بادی باشد، زیرا درایران 

آسیاب های بادی را بشکلی میسازند که ظاهر آن شبیه یخ خانه است. 

ساختمان های دیگری مشابه یا ساختمان فوق الذکر تا حدود قلعه فتح، واقع در 

وند. امروز نه در سیستان ونه در بخش انتهای جنوبی شهر بزرگ دیده میش

بزرگی از کشور ایران،نمیتوان یخ به دست آورد ویا به دست آوردن آن بسیار 

مشکل است. نزدیک این یخ خانه یا آسیاب بادی، هرکدام که صحیح باشد، 

خرابه یک ساختمان  بلند دیگری را مشاهده کردیم. این ساختمان که فرصت 

برج دیده بانی به نظر می آمد و مشابه آن را در جنوب  بازدید آن نبود،شبیه به

نیز دیده بودم. این برج ها که در تمام آسیا متداول بودند به منظور مشاهدۀ 
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دشمن وعالمت دادن با آتش به همدیگر به کار می رفتند. باالخره بعد از 

ساعت سواری به قسمت اصلی خرابه های زاهدان رسیدیم. یک  4حدود 

روی یک تپه رسی که قطعاً قصری بوده است. در پای تپه،  قطعۀ جالب

روستای جدید زاهدان قرار داشت که حدود پناه خانه را شامل میشد. بعضی 

خانه ها سقف مسطح و بعضی سقف گنبدی داشتند.
 1

 

به تدریج که به خرابه  نزدیک میشدیم بی اراده تحت تاثیر عظمت آنها 

عظمت ترین چیزی بودند که من در تمام ایران قرار میگرفتیم. آن خرابه ها با 

مشاهده کرده ام. باقیماندۀ دیوارهای بلند و برج ها از فاصلۀ زیاد قابل رویت 

 بودند. 

ما از سرباالئی کوتاهی در ضلع شمال قلعۀ اصلی وارد شده و بال فاصله خود 

ی را در یک میدان بزرگ یافتیم که اطراف آن دیوار عموماً در تپه های شن

مدفون شده بود.برخالف آنچه که توسط سیاحان دیگر گفته شده، این ارگ نه 

تنها امروز مسکون نیست بلکه به نظرمیرسد که سالیان سال متروک بوده 

است. از وسط  این میدان ومحوطه هیچ چیز دیده نمیشود. کف آن در اثر 

در اطراف  تجمع ماسه بادی بسیار باال تر از تراز اولیۀ آن است و همه چیز

آن تا باالی دیوار مرتفع درشن مدفون می باشد.در بعضی قسمت ها، دیوار 

بکلی از بین رفته است. بقایای اتاقهای کوچک در باالی دیوار دیده میشد. 

قلعۀ داخلی که دارای مرتفع ترین دیواراست،به شکل چهارگوشه)مربع( بوده 

د از این برجها با در عد 8برج در اطراف آن می باشد. حدود  10و دارای 

نظرگرفتن سن وعمر آنها، هنوز بسیار خوب عالی مانده اند. برجهایی که  در 

رئوس دیوار چهارگوشه قرار دارند، دارای پنجره های بزرگ و تا حدودی 

طویل می باشند که هریک به یک نقطه منتهی میگردند. همانطور که در 

ردیف هستند. در حالی که ( مشاهده میشود این نقاط در دو 57عکس)شکل 

فوت بود، درها هیچ جا بیش از پنج فوت بلندی نداشتند. در  6ارتفاع پنجره ها 

داخل تمام برجها اتاقک وجود داشت، اما این اتاقک ها بسیار کوچک بودند. 

فوت مربع بود. دیوارهای برج از گلی  8وسعت بزرگترین اتاقک در حدود 

فوت  4یا  3ساخته شده، ضخامت آن حدود خشک با الیه هایی از آجر پخته 

                                                 
1
 636-629صص،جغرافیای تاریخی سیستان مدی،دکترحسن اح - 
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وبسیار محکم ومقاوم بودند. قسمتی از یک  سقف قوسی در باالی دیوار باقی 

مانده بودو نشان میداد که روی دیوار یک راه عبوری سرپوشیده وجود داشته 

است. مشابه این راه ها در قسمت های دیگر دیوارها و قلعه های شمالی این 

اگر کسی در بلند ترین نقطه باالی دیوار ایستاده و  ه است.شهر بزرگ نیز بود

به اطراف نگاه کند، به خوبی عظمت وگستردگی سابق شهر را مالحظه 

امتداد این شهر از جنوب شرقی به شمال کشیده شده واین امتداد  خواهد نمود.

در محل همین قلعه ای که روی آن ایستاده بودم یک شکستگی و زاویۀ 

 ت.منفرجه داش

 
در جنوب شرقی قلعۀ مذکور، که از تاثیر بادهای هولناک شمالی 

وحرکت ماسه های روان مصئون بود، خرابه ها در شرایط بهتری بودند و 

پوشش شن و ماسه روی آنها نیز کمتر بود. در واقع دراین قسمت ها، سطح 

زمین به شکل گودی در آمده بود. در قسمت شمالی قلعه که در معرض باد 

د تقریباً همه چیز یا از بین رفته و یا با ماسه بادی وتپه های شنی پوشیده بو

شده بود. و فقط  قسمت فوقانی بعضی ساختمانهای بلند تا حدودی از شن 

بیرون آمده یا تپه های شنی درست کرده بودند. به آسانی میشد امتداد  دیوار 

رقی کشیده شهر را تشخیص داد که در مسافتی طوالنی در جهت جنوب ش

شده بود و قبالً برجهائی در فواصل معین روی آن قرار داشتند. اما این 

( نشان 58دیوارها اکنون به شدت فرسوده شده و همانطور که در شکل) 
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میدهد، عمدتاً با شن پوشیده شده است. اولین قسمت از دیوار، به طول حدود 

انده، مبین استحکام و سانتی متر(که بالنسبه سالم ترم 92یارد)هریارد=  300

مقاومت باالی دیوار وبه طور کلی شهر زاهدان می باشد. تعداد برجها، 

ظاهراً زیاد بوده است. دیوار دور شهر در سومین برج اندکی به سمت جنوب 

منحرف میشود و تمام ساختمان های مشهود شهر درشرق  این دیوار واقع اند. 

 نا نمود.البته دهکدۀ جدید زاهدان را باید استث

به نظر می اید که فاصلۀ زیادی بین این دیوار و نزدیک ترین مرکز 

سکونت وجود داشته است. توضیح دلیل این امر مشکل است و جز با 

خاکبرداری وحفاری عمیق امکان پذیر نیست. عرض شهر چندان زیاد نبوده 

و در عوض طول بسیار زیادی داشته است. شهر در طول یک خط  امتداد 

ته وتا چشم کارمیکند آثار، قطعات وخرابه های گنبد، دیوار و گاهی تمام داش

بنا  در زیر یا باالی تپه های شنی قابل تشخیص است. منار یا میل زاهدان 

ویخ خانه ای که قبالً دیدیم درشمال غربی قسمت اصلی شهر قرار دارند.
 1

 

)ظاهراً بعضی سیاحان که زاهدان را دیدن کرده اند» سایکس مینویسد:

منظور سایکس ازاین سیاحان، گولدسمید وداکتر بیلو میباشد(، خرابه این شهر 

میل ذکر نموده اند. درست است که  خرابه های زیادی در  14را به طول 

طرفین وحاشیۀ رودنصرو در تمام طول آن)طول رود نصرو طبق نقشۀ 

علق به کیلومتر( وجود دارد، ولی این خرابه ها مت 48 -میل 30سایکس 

 «روستاهای مختلف کنار هم بوده ونباید آن را حومۀ شهر زاهدان تصورکرد.

به نظرمی آید که آقای سایکس بجای رد، دراصل نظریات سیاحان قبلی 

را تائید نموده است. صرف نظر ازاینکه خرابه های حاشیۀ رود نصرو را 

نی نمیکند و آن روستا ها یا حومۀ شهر زاهدان بنامیم، واقعیت امر تفاوت چندا

اینکه دهها میل خرابه های به هم پیوسته وجود دارند. مجرای رود نصرو، 

بنابر نقشه های خود سایکس که در ژورنال انجمن جغرافیایی ارائه شده، بیش 

میل روستاهای به هم پیوسته وجود  30میل می باشد و اگر در تمام  30از 

ً میتوان آنها را یک شهر طویل  ً با داشته، قطعا و پیوسته نامید.من شخصا

سایکس موافق نیستم که رود نصرو را در غرب شهر)در دورۀ رونق( 

                                                 
1
 639-630،صهمان اثردکترحسن احمدی،  - 
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زاهدان ذکر نموده است. عالمت کانال بزرگ وجود دارد ولی در شرق شهر 

میباشد. در قسمت شمالی هامون نیز به نظرمن، درگذشته از شرق به غرب 

ً هامون درشمال بیش از آن کشیده نشده بود وامروز کشیده شده ا ست. قطعا

متشکل از دو دریاچه مجزا بوده وهست. وآب های مازاد رود هلمند وارد 

دریاچه شرقی ومازاد آب های رود فراه وارد دریاچۀ غربی میگردد. فضای 

بین این دو دریاچه گاهگاهی با مازاد آب های سیالبی دریاچه های مذکور، 

 ز آن چیزی نیست.غرقاب میشود و این تمام ماجراست وبیش ا

 

تمام شواهد حاکی از آن است که شهر بزرگ تحت نام مختلف محلی، 

به طور پیوسته در جهت شمال ادامه داشت و بعد از عبور از سطح باتالقی 

بین دو دریاچه تا شمالی ترین قسمت خود یعنی الش وجوین می رسید. این 

که به موجب آن  جانب دالیل غیر قابل تردیدی در فصل بعد ذکر نموده ام

نظریۀ فوق اثبات میشود. وهرکس تردیدی در آن داشته باشد، کافی است که 

خود برود ومشاهده کند. اگرچه؛ به مرور زمان، تپه های شنی روی خرابه ها 

را می پوشاند ولی در آب وهوای خشکی مثل آب وهوای سیستان، این خرابه 

ی مشاهدۀ هرکسی در دسترس ها به مدت طوالنی باقی خواهد ماند و لذا برا

 خواهند بود.

یاردی،  200و 100در شرق قلعۀ زاهدان، به ترتیب در فواصل 

ً خوب یک دیوار دو ردیفه بلند با تعدادی حفره در میانۀ آن بباقیماندۀ نس تا

فوت و روی آن عاری از  40وجود دارد. این دیوار دو ردیفه به ارتفاع حدود 

فوتی آن  20الی  15شن و ماسه تا ارتفاع شن است، اما در بعضی جاها، 

جمع شده است. وجود این دیوار دو ردیفه یا به عبارتی این دو ردیف دیوار 

موازی تا حدی معما گونه می باشد. فاصلۀ بین این دو دیوار فقط چند فوت 

بوده و فاصلۀ بین آنها، عمالً به صورت جادۀ حفاظت شده است که از 

متداد دارد. هر دیوار به صورت فوق العاده شمالغرب به جنوب شرق ا

مستحکمی از دو ردیف آجرچینی ساخته شده و بین آنها با خاک کوبیده پرشده 

است. قسمت پائین دیوار در اثر باد و وزش شن به شدت فرسوده شده اما 

قسمت باالی آن درجاهایی که دیوار نریخته، هنوز خوب باقی مانده است. 

ها در قسمت تحتانی در طرف شرقی وجود دارند که ردیف هائی از سوراخ 
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ظاهراً مربوط به اصطبل های بسیار گسترده با آخور های اسپان می باشند. 

قسمت تحتانی دیوار از آجر های پخته  ساخته شده وقسمت فوقانی دارای 

فوت با هم  4آجرهای پخته در کوره فقط در ردیف های معینی است که حدود 

ین آنها با خشت کارشده است. از این دو دیوارموازی، دیوار فاصله دارند و ب

شرقی بدون استحکامات بوده ولی دیوار غربی یا داخلی در باالی خود 

استحکاماتی دارد. در قسمت بیرونی دیوارها، در طرف شرق، اثرات یک 

کانال دیده میشود. فقط طول کوچکی از این دیوار به ارتفاع اولیه باقی مانده 

این طول حدودً چند صد فوت می باشد. اما آثار باقی مانده نشان میدهد است، 

که این دیوار بسیار طویل بوده است. مسیر این دیوار به صورت خط مستقیم 

نبوده و اندکی پیچاپیچ می باشد. فقط یکی از برجهابه شکل چهار وجهی،در 

 4تب و برابر طول این دیوار دیده میشود و فاصلۀ حفره های دیوار کامالً مر

فوت بوده است. محل درب ها، روی دیوار، ظاهراً در کنار برج ها بوده و 

 احتماالً برج ها به منظور مراقبت ونگهبانی از درب ها ساخته شده بودند.

تعداد ابنیۀ کوچک حلقوی شکل و بدون سقف بین دیوار و قلعۀ اصلی 

تند تا محل های واقعی دیده میشوند که بیشتر به قسمت باالی برج ها شبیه هس

سکونت. اگرچه این ابنیه بسیار کوچکتر وپائین تر می باشند ولی تمام 

مشخصات معماری برج های قلعه بزرگتر را دارا هستند و مانند برج های 

قلعۀ اصلی دارای پنجره هایی باالی یک دیگر می باشند. ولی باید توجه کرد 

زیرا قسمت باالی جای پنجره ها که قسمت اعظم آنجا در شن فرو رفته اند، 

درست در تراز و مجاورت شن های اطراف قرار دارند. سطح داخل این ابنیه 

دارای طاقچه های فرو رفته بسیار شکیل و ظاهراً پنجره هائی تزئینی یا قوس 

های نوکدار بوده است. یک بنای حلقوی که دارای سه اتاق هم کف زمین 

سطح زمین می باشد وشش طاقچه کوچک  است دیده میشود که هنوز باالی

 دارد ویکی از پنجره های آن هنوز در شرایط بسیار عالی ، حفظ شده است.

بعد از دیوار دو ردیفه ، در سمت جنوب شرقی یک گورستان بسیار 

بزرگ قرار داشت که شن های قسمتی از آن توسط سکنۀ محلی روستای 

ا و صدها قبر دیده میشد که زاهدان جدید تمیز شده بود. دراین قسمت صده

بعضی ها به خوبی باقی مانده اند.قبر ها از آجر پخته ساخته شده روی آن ها 

را گل اندود کرده اند. اجساد را در فضای ساخته شده با آجر که کامالً باالی 
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سطح زمین می باشد، گذاشته بودند. اغلب قبرها تکی بوده و قبر های  

واجه وجود دارد دیده نمیشدند. اندازه قبرها مشترک مشابه آنچه در کوه خ

و نیم فوت و بسیار ساده بودند. فقط رویۀ فوقانی قبرها  3در  4در  7حدود 

دارای تزئین بوده وآنهم به صورت مجموه ای از مستطیل هایی تو در تو بود 

 که اندازۀ آنها به طرف وسط کاهش می یافت و باال می امد.

دیوارهایی بیرونی ، گودی های مشابهی  در طرف مخالف باد قلعه و

در شن ها دیده میشد، ومبین این مسئله است که قسمتی از شهر هنوز زیرشن 

وماسه می باشد. بخش هایی از ویرانه ها به تناوب در البالی تپه ها ماسه 

ای، تا حدود قلعه فتح رونما هستند، در حالی که در شمال قلعۀ زاهدان، به 

بلند، تجمعات ماسه ای بسیار بیشتر وضخیم تر بوده و فقط  دلیل نبودن موانع

قسمت های فوقانی ابنۀ بسیار بلند و رفیع هنوز بیرون از شن و قابل تشخیص 

 مانده اند.
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 مقبرۀ چهل وچهارپیر:

در فاصله ای ازقبرستان ما به برجی رسیدیم که مقطعی به شکل هفت ضلعی 

فوتی کنده شده بود.  4هدان تا عمق داشت و به تازگی توسط سکنۀ روستای زا

برج هفت ضلعی ، دارای دو دروازۀ بود که یکی در طرف شمال و دیگری 

در سمت جنوب قرار داشت و متاسفانه در حال مدفون شدن در شن و ریگ 

بود.کدخدای محل اظهار نمود که اینجا قبر چهل پیر زاهدان است واضافه 

قدس بوده اند. درمقابل این سئوال من نمود که دراصل آنها چهل وچهار پیر م

پیرنامیده میشود، جواب دا که چهار  40پیر زاهد بنام قبر  44که چرا قبر

پیر را  40زاهد بعداً در آنجا دفن شده اند و قبل از دفن آنها، محل نام قبر

گرفته بود و لذا تغییری در نام آن داده نشد. برای مدت های طوالنی مردم 

ر جستجوی این مکان مقدس بوده و بسیار مفتخر شدند که روستای زاهدان د

سرانجام آن را یافتند. آنجا را به نام مقبرۀ چهل پیر نامیدند. چون برج به حد 

کافی بزرگ نبود که تمام مقبره های پیرها در آن جا  داده شود، لذا بخشی از 

برای کداخدا « آنها را در بخش های جنوبی وغربی مجاور برج دفن نمودند.

اثبات مدعای خود، سه قبر در اطراف برج نشان داد که از قبور دیگر 

شاخص تر بودند. قبور بعضی از پیرها هنوز یافت نشده و با عالقۀ تمام در 

ً از آجر پخته ساخته   جستجوی آنها بودند.قبوری که به من نشان دادند، تماما

ر ساخته شده بود. شده بودند. دیوار برج هم، وضعیت مشابهی داشت و از آج

به مجردی که این محل کشف شد، سکنۀ بومی به تدریج آنرا به زیارتگاه 

معتبری تبدیل کردند. هرمسلمانی که به زیارت آنجا می آید، موقع رفتن تکه 

ای پارچه، اگرمرد باشد معموالً از لباس یا عمامه خود، واگر زن باشد از 

 غربی بجا می گذارند.چادر یا لباس های دیگر خود را، در رویۀ 

کتیبه ای در ورودی زیارتگاه چهل پیر وجود داشت که نه از سنگ 

حکاکی شده بود که به  1282مرمر بلکه از سنگ لوح بود. روی آن عدد

م(. ما از 1865نظرم تاریخ هزارو دویست وهشتاد ودو هجری قمری میباشد)

باال زدیم تا حفاری کشف کتیبه ها بسیار هیجان زده شده و آستین های خود را 

های بیشتری انجام دهیم. کاری که به بازی کودکان در ماسه های کنار دریا 

شباهت داشت. هیجان ما بزودی فروکش کرد، زیرا یک قطعه سنگ مرمر 

سفید فوق العاده ترسناک پیدا کردیم که در عین حال در نقش صورت آن 
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دم بومی حاضر در ریشخند عجیبی وجود داشت و باعث گردید که تمام مر

آنجا با صدای بلند به ما بخندند. کدخدا به من گفت که آن سر تعلق به یک 

خدای قدیمی دارد ولی تعیین عمر قطعه در آن فرصت کوتاه ممکن نبود.آنچه 

مسلم بود این قطعه بسیار قدیمی تر از هرچیزی بود که در زاهدان دیدیم و 

 پیدا کردیم.

 

 ویرانه های زاهدان: کتیبه ها واشیاء عتیقه در

کدخدا به ما گفت که ضمن کندن آن حدود بسیار چیزها از زیرخاک 

پیدا شده ولی همه به مرور زمان دزدیده شده و یا به مقامات و افراد ثروتمند 

سیستان فروخته شده اند. تعداد کثیری ُمهر، سکه، مهره، سالح سنگی،چراغ، 

ظروف سفالی در همه جای سطح  وظروف سفالی لعابدار پیدا شده اند. خرده

زمین در اطراف زیارتگاه دیده می  شدند. بعضی از آنها نقش ونگار جالبی 

داشتند که اغلب در زمینۀ سفید یا آبی کار شده بود. خطوط موازی وخطوط به 

نقش دل بسیار زیاد بودند. روی بعضی خرده سفال ها نوشته هایی از قرآن به 

بعضی تکه های کاشی، لعاب آبی رنگ بسیار خط قدیم عربی دیده میشد. 

قشنگی داشت و روی بعضی نقشی از سه برگ دیده میشد و پاره ای دیگر دو 

 برگ یا تصویرگل داشتند.

  
مجسمۀ سنگی سرانسان در ویرانه زاهدان           لوحه سنگی با کتابت          

 پیر 44عربی در مقبرۀ        .                                                   
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جالب تر از همه ، کتیبه هایی از سنگ مرمر بود که اخیراً در 

زیارتگاه چهل پیر پیدا شده بود. بعضی کتیبه ها  زیر ماسه ها بودند ولی ما 

همه را در آورده ومن عکس آنها را گرفتم. کتیبه ها خوب مانده بودند و روی 

 آنها حروف عربی حک شده بود.

افتخار مملکت؛آفتاب عالمتاب » از آنها با کلمات ستایش آمیزی به یکی

تقدیم شده بود و دیگری هم به یاد بود مرگ « دین وراستی وبنیانگذار مسجد

امیر بزرگ نوشته شده بود. چون دراین گونه موارد فهم بعضی از القاب و 

وع ترجمه نوشته های قدیمی کتیبه ها بسیار مشکل است لذا بنده از ارائه هرن

برای  66و 65و 64ای از آن ها خود داری میکنم. اشکال کتیبه شماره 

عالقمندان به حد کافی گویا و روشنگراست. کتیبه های مذکور بسیار زیبا 

وهنرمندانه تهیه شده بودند و روی هردو گوشۀ باالی یکی از آنها، تصویر 

ر وقشنگ تر شاخه گل، حکاکی شده بود. خطاطی کتیبه دیگرس بسیار ریزت

بود ونقش ونگار ارزشمند تری داشت ولی متاسفانه بیشتر از اولی فرسایش 

یافته بود. ظاهراً مدت زمان بیشتری در معرض اصطکاک و فرسایش ماسه 

قرار گرفته بود. افراد بومی قطعات دیگری هم پیدا کرده بودند که ظاهراً با 

از ستون استوانه ای بود که کتیبۀ اخیر همراه بوده است. از جمله قسمت هایی 

از سنگ مرمر زیبائی به رنگ سفید تراشیده شده و بعضاً رگه های ظریفی 

از رنگ های زیبا داشتند. قطعات بزرگ مختلفی از سنگ مرمر و سنگ 

های دیگر نیز پیدا شده بود که ظاهراً قسمتی از یک ساختمان خیلی زیبا و 

لم( بسیار قدیمی ساخته شده از سفال گران قیمت بودند. تکه ای از یک قلیان)چ

قرمز پخته هم بدست آمده بود. بسیاری از قطعات سنگ مرمر پیدا شده در 

زیارتگاه دارای حکاکی و نقش و نگار بودند. از زمره نقش ونگار آن ها 

میتوان به تصاویرحکاکی شدۀ قلب، برگ درختان، ومجموعه ای از برگ ها 

الً به شکل کره، مانند توپ بلیارد و سطح اشاره نمود. یک سنگ مرمر، کام

آن فوق العاده صیقلی بود. بعضی سنگ های دیگر از جمله یک سنگ قهوه 

 ای مخروطی به  شکل پتک و دستۀ هاون، بسیار جالب بود.

روی ستون های مرمر سفید، دو چراغ روغنی قرار داشت که فوق 

دند. ما در ضمن العاده زیبا وشکیل و از گل رس سبزرنگ ساخته سده بو

حفاری خود، خوشبختانه سومین چراغ را هم پیدا کردیم که حالیه در تملک 
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نشان داده شده است. البته چون دراین  64این جانب بوده وتصویر آن درشکل 

تصویر چراغ، بسیارکوچک دیده شده،لذا زیبائی آن چندان معلوم نمیشود 

 دارم.  وچراغ اصلی قطعاً به همان زیبائی است که ادعا

از بین سایر آشیاء پیدا شده، یک سرستون وقسمتی از لوح قرآن بود. 

همچنانکه ما ماسه ها را با هیجان تمام با دست های خود می کندیم، کتیبه های 

دیگر، یکی سنگ سبز و دیگری از سنگ لوح پیدا شدند. این کتیبه ها از 

ای دیگر ممتاز نظرقدمت، زیبائی، طرح گل ها وانحناهای آن از کتیبه ه

 بودند. 
 

 از قلعۀ فتح تا پیشاوران)امتداد شهر زاهدان(:

 میل میداند، به  90تا  80ساوج لندورکه وسعت ویرانه های زاهدان را از 

تحقیقاتش در این مورد ادامه داده مینویسد: حال که دیدنی های خود را بیان 

ریخی زیربط به کردم، بی مناسبت نخواهد بود اگر چند داستان وجزئیات تا

این شهر تاریخی را که به نظرم معتبر می آیند بیان کنم و نظرچند سیاح دیگر 

 را که تائیدی برگفته هایم هست، ذکر کنم.

لیندور، ابتدا از زبان کدخدای دهکدۀ جدید زاهدان علت خرابی شهر 

زاهدان را توسط شاهرخ  که با روایات تاریخی همخوانی دارد، بیان میکند 

ویسد:وقتی شاهرخ شاه،فرمان روای ترکستان بود،حاکم سیستان ملک ومین

قطب الدین کیانی نام داشت. زمانی که شاهرخ شاه سرگرم منازعه وحل 

وفصل پاره ای اختالفات در بخش شمالی قلمرو خود بود، ملک قطب الدین از 

فرصت استفاده کرده بر شهر هرات حمله نمود و آنرا متصرف شد. با استماع 

ین خبر؛ شاهرخ ،با قوائی به سیستان حمله کرد. سیستان در آن زمان فوق ا

العاده حاصلخیز، ثروتمند و پر رونق بود وشاهرخ بخش هایی از شهر بی 

پایان زاهدان را تصرف نموده وسکنۀ آنرا پراکنده کرد. شهر مذکور از قلعۀ 

درکنار فتح در جنوب و درکنار مجرای هیرمند تا الش و جوین در شمال، 

رودفراه ادامه داشت. فاصلۀ ای که در نقشه های توپوگرافی تهیه شده با 
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میل میباشد.این فاصله با آنچه که امیر حشمت  86برداشت زمینی،حدود 

الملک درمورد طول شهر زاهدان گفته بود، مطابق دارد.
1
  

فرسخ  با یک قلعۀ بزرگ حفاظت میگردید. هرقلعه   6شهر زاهدان در هر

نیرومند ویک برج دیده بانی بسیار بلند شبیه آنچه که در شمال اسکل  یک دژ

دیده بودم، داشت. روایت دیگری در مورد ویرانی و انهدام زاهدان وجود دارد 

که به تیمور لنگ،پدر شاهرخ مربوط میشود. طبق این روایت، درنده خوئی 

سیستانی ها از تیمورلنگ باعث ویرانی وانهدام زاهدان و تمام سیستان گردید. 

تیمور لنگ حتی امروز هم با وحشت وانزجار یاد یاد میکنند. اینکه آیا زاهدان 

دوبار مورد هجوم و ویرانی قرار گرفته ویا اینکه فقط یکی از دو روایت 

صحیح می باشد،امروز با قاطعیت نمیتوان )میتوان( گفت
2
. 

ت که این شواهد وقراینی که در تمام سیستان شرقی دیده میشود اینس

منطقه زمانی در معرض هجوم، چپاول و قتل وکشتار وحشتناکی قرارگرفته 

و احتماالً مسئول این انهدام شاهرخ) تیمورپدرشاهرخ( وجانشینانش 

سال ادامه یافته تا اینکه  60ق( بوده اند. این تهاجمات به مدت 872تا853)

ن، سلسله باالخره شاه اسماعیل صفوی با فتح خراسان وممالک مجاور آ

م دوام آورد. در زمان 1722قمری/ 1135قدرتمندی بنا نهاد که تا سال 

صفویه، حکمرانی سیستان به دست ملوک خاندان کیانی بود که خود را 

بازماندگان خانوادۀ "کی")کیخسرو( میدانستند.اینجانب از روستایی عبور 

 .کردم که رئیس آن حتی ادعای بازماندگی خانوادۀ کیانی را داشت

خرابه های زاهدان، آنگونه که امروز از بلندترین نقطۀ دیوار قصر دیده 

میشوند، در یک امتداد قوسی از شمال به جنوب شرقی کشیده شده اند. در 

بخش جنوب شرقی،ویرانه ها بهتر مانده و شن کمتری روی آن ها را پوشانده 

شهر واقع است. قصرمورد نظردر نیمه راه بین دو انتهای شمالی و جنوبی 

است. تمام شواهد وقراین حاکی از آن هستند که امروز ویرانه های مبسوط 

                                                 
1
چنان آباد بود که باری بزغالۀ بزی  بربام خانۀ مالک در روزگارا ن گذشته روایتی است که سیستان  - 

به بام پریده بود وصاحبش هرقدر تالش نمود تا بزغاله را بگیرد،ولی بزغاله از یک بام  در زاهدان خود

. این حکایت میرساند که کرفت را در جوینبزغاله بود تا باالخره  او دیگر خیز میزد ومالک هم دنبال

 سیستانیفاصلۀ بین زاهدان تا جوین همه مملو از آبادی بوده است.
2
 ویرانی بندهای آب توسط تیمور لنگ و تاریخ گواهی میدهد که سیستان دوبار مورد حمله وقتل و - 

 سیستانیرخ قرارگرفته است.پسرش شاه
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پیشاوران در شمال،پولکی، دشتک)دکتر بیلو:دوشک،ذکر نموده( و نادعلی 

 فقط  دنبالۀ ویرانه های  زاهدان هستند. 

ش( از 1251)1872( بیلو که در سال Dr.Walter Bellewداکتر)

کرده، از آنها به عنوان ویرانه هایی یاد میکند که خرابه های زاهدان بازدید 

در جهت شمال شرقی تا چشم کار میکند دیده میشوند، وتا ویرانه های 

میلی رود هلمند نیز ادامه دارند. این خرابه ها  9در حدود  [دشتک]دوشک

همراه با ویرانه های پولکی) ویرانه های که در آن پول ومسکوکات یافت 

شاوران، گسترده ترین ویرانه های سیستان بوده ونشان از شده(،نادعلی، پی

پرجمعیت ترین مراکز سکونت سیستان دارند.از نظرعظمت، این ویرانه ها 

 امروزه بین سند ودجله، همتا ندارند.

میلی جنوب وجنوب شرقی شهر ناصری در  14در حدود یا دشتک "دوشک" 

کشیده شده، واقع  ساحل راست کانال اصلی که رود هلمند در جهت غرب،

است. دشتک شهر بزرگی با دیوار وبرج ها وقلعه ای در درون آن می باشد. 

گفته میشود که دشتک)یا راشکک اصطخری( مرکز سکونت ودارلحکومۀ 

اولین حاکم خاندان صفوی در سیستان بود ومانند تمام شهرهای دیگر سیستان 

ابه های  آن، شهر ]بوسیلۀ مهاجمانی چون [تیمور لنگ ویران شد. در خر

خان،  خانه بنام جالل آباد ساخته شد که مقر بهرام 500کوچکتری با حدود 

آخرین ملک کیانی بود. شهر بوسیلۀ بهرام خان وبه افتخار پسرش جالل آلدین 

ساخته ونامیده شد. جالل الدین، بعدها  از حکومت رانده شد و از آن زمان 

 کرد.ستارۀ اقبال کیانیان در سیستان غروب 

، نیز در کنار کانال اصلی و در شرق دشتک واقع است. Polakiپولکی

پیشاوران در شمال زاهدان قرار دارد. ویرانه های آنها بخشی از خرابه های 

شهر بزرگ را تشکیل میدهند. هم سرفردریک گولدسمید وهم داکتر بیلو، 

الل آباد خرابه های این شهر ها را دیده و میتوانند شهادت دهند که بین ج

وبرج افغان وپیشاوران با انبوهی از ویرانه های نیمه آشکار ونیمه پنهان 

پوشیده شده است. این جانب موفق  نشد خرابه های پیشاوران را ببینم، زیرا 

که آنها درخاک افغانستان واقع اند و ورود انگلیسها به افغانستان ممنوع 

یات سرحدی  ایران میباشد.سرفریدریک گولدسمید که ضمن ماموریت ه

وافغان از خرابه های پیشاوران بازدید کرده ، آنها را بسیار گسترده و دیوار 
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های آنها را مستحکم و متشکل از الیه های متناوب آجر کوره وخشت خشک 

 شده در آفتاب، توصیف مینماید.

ظاهراً در آنجا ویرانه های یک مدرسه با مسجد ومحراب از همه ابنیۀ 

بوده و دارای تزئینات ویک لوح با خط کوفی بوده است. مسیر  دیگر بزرگتر

م، یعنی زمان بازدید گولد سمید( به گفتۀ 1872دیوارهای قصر )درسال 

 300تا  200سرفردریک به شکل استوانه ای بی نظم با قطر معادل

فوت و به  50سانتی متر( بودند. ارتفاع دیوارها حدود  92یارد)هریارد= 

کمی از آجر پخته ساخته شده بود. قسمت هایی از گالری طرز بسیار مستح

فوت که دور تا دور باالی   5فوت وعرض  5های با سقف قوسی به ارتفاع 

بارو وجود داشت، در زمان باز دید گولد سمید هنوز پابر جا  بودند.مشابه 

معماری پیشاوران، به شرح زیر در خرابه های زاهدان نیز دیده میشود ومن 

به خوبی ویژه گی های این معماری را نشان  58نم، شکل شماره فکر میک

 دهد.

دو برج حجیم مدور » ( مینویسد:Sir Fredric Goldsmidگولدسمید)

جهت محافظت در طرفین دروازه قرار داشتند و دروازه به راهروی شیب 

دار باریکی منتهی می گردید. در مرکز قلعه، یک تپه با خانه ای روی آن که 

 محل سکونت حاکم بود، قرار داشت. در جنوب تپه های ماسه بادی تا احتماالً 

 «باالی بارو را پوشانده بود.

البته من فکر میکنم که گولد سمید اشتباه کرده است، زیرا تپه های ماسه 

بادی نه از سمت جنوب که از سمت شمال تجمع میکنند
1

تپه ها های  . اگر

و قصر باال آمده باشند، میتوان نتیجه ماسۀ بادی تا  ارتفاع دیوار د شنی و

گرفت که بسیاری از ابنیۀ کوچکتر وکم ارتفاع تر به کلی زیر شن مدفون شده 

اند. وجود این ابنیه را میتوان از خرده آجر،ظروف سفالی و قطعات دیگر 

موجود بر سطح زمین شنی، اثبات نمود. ممکن است کسی سئوال کند که 

اه با ابنیه در زیر شن مدفون نشده و بر رویۀ چطور این قطعات کوچک، همر

آن قرار گرفته اند. اساساً باد باعث و بانی قرار گرفتن آن ها در سطح زمین 
                                                 

1
 . است تپه های ماسه را در جنوب دیوار قلعه مشاهده کرده د سمید را تائید میکنم که خودمن نظرگول - 

دیوار جنوبی قلعه ها توده میشوند واز  پشت سیستان از شمال بسوی جنوب میوزد ولی ریگها در زیرا باد 

 سیستانیشمال دیوار قلعه. سمت آن تپه میسازد، نه در 
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است. باد آنها را از محلی به محل دیگر می برد تا باالخره به مانعی گیر کرده 

 ودر اطراف آن تجمع نمایند.

» ران می نویسد: گولدسمید در ادامه توضیحات خود در مورد پیشاو

ویژگی بزرگ این ویرانه ها، تعداد زیاد طاق های قوسی شکل)رواق ها( می 

باشد که با دقت زیاد ساخته شده وهنوز هم قسمت هایی از آنها باقی مانده اند. 

این طاق های قوسی )رواق ها( که روی تمام خانه وآسیاب های بادی زده 

به طوری که « نیز میباشد.میشد،مشخصۀ ساختمان های امروزی سیستان 

 قبالً هم گفتیم، در ویرانه های ابنیۀ زاهدان نیز این مشخصه دیده میشود. 

ویرانه های پیشاوران به چند گروه تقسیم میگردند. از آن جمله می 

واقع در سه میلی قلعۀ پیشاوران،  Saliyan)توان به ویرانه های سالیان)

-Nikar(، نگارخانه)Kol Marutخیرآباد، قلعۀ مالامان، کول ماروت)

Khanah.وغیره اشاره نمود ) 

برپا نموده  ]صالحان[دکتر بیلو که اردوگاه خود را در سالیان

چندین میل مربع ]منظور پیشاوران است[خرابه های سالیان » بود،مینویسد:

را در بر میگیرند و در میان آنها ویرانه های مساجد،مدارس، کتیبه های 

تمانها دیده میشود که تاریخ آن ها به زمان تصرف عربی در بعضی ساخ

اعراب بر میگردد. تمام سقف ها بدلیل نبودن الوار)چهارتراش( در سیستان، 

دارای طاق قوسی) رواق( هستند. مهم ترین مشخصۀ ویرانه های مذکور، 

 «گستردگی قابل مالحظه و بقای آنها در شرایط نسبتاً خوبی می باشد.

موافق هستم. تمام کتیبه هائی که در زاهدان پیدا  من هم با دکتربیلو

کردم وتوضیح بعضی از آنها در این نوشته داده شد، به زبان عربی می باشند 

وهمچنین کلیه نقش ونگار وتزئیناتی را که مشاهده نمودم، نشانی از زبان 

عربی داشتند. داکتر بیلو وسعت زمینی که خرابه های پیشاوران را احتوا 

کیلومتر( ذکر نموده است. وی  14در  10میل)تخمین  8در  6حدود میکند، 

همچنین نوشته که خرابه های مذکور خود در محل ویرانه های قدیمی تری 

ساخته شده اند و مانند هرکاوشگر دقیق آثار باستانی، داکتر بیلو هم به این 

 نتیجه رسیده که از نقطه نظر اسلوب معماری و قدمت، تمام خرابه ها و

ویرانه های موجو.در بین الش جوین در شمال، تا قلعۀ فتح در جنوب، مشتمل 

 بر پیشاوران، زاهدان وغیره مطلقاً ماهیت یک سانی دارند.
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در مورد ویرانه های پیشاوران، گولدسمید هم نظریاتی مشابه عقاید 

داکتر بیلو را عنوان کرده و مینویسد که در بازدید خود از الش وجوین، وی 

میل در جهت غرب حرکت کند تا تمام ویرانه های  آنجا  4تا  3ورگردید مجب

را مالحظه نماید. او از مشاهده یک پرستش گاه یا یک محراب صحبت میکند 

و مینویسد که بر دیوارباالئی یک ستارۀ ماسونی بزرگ پنج نقطه ای وجود 

اط دارد که با یک دایره محاط شده ویک شکل ساغر گرد بین هریک از نق

ستاره و یکی دیگر نیز در مرکز قرار دارد. وی همچنین مقبرۀ سید اقبال را 

 نیز آنرا دیده بود.« کریستی»مشاهده کرده که سیاح دیگربنام 

میل بسمت شمال غربی خرابه ها یک تپه فالت مانند با قلۀ  8حدود 

مسطح وجود دارد که کوه قوچ نام دارد و از نظرشکل ظاهری بی شباهت با 

روستا در نزدیکی  4ه خواجه در جنوب غربی شهر ناصری نیست. تعداد کو

کوه قوچ وجود دارند. در شرق آن فراه رود و در غرب آن رود هاروت واقع 

است. هردو رودخانه ، وقتی آب دارند، به دریاچه )سابوری( تخلیه میکنند. 

 رود هاروت همیشه آبدار وجاری نیست. در جنوب دریاچۀ مذکور، نیزار

باتالقی قرار دارد که جزوی از هامون هلمند به شمار میرود. آن دریاچه در 

ً خشک بود. دریاچۀ مذکور در واقع  زمان مسافرت بنده وعبور از آن،عمدتا

بسیار بزرگ بوده وگودی های زیادی دارد، اما در قسمت شمالی آن که 

ائمی مجاور گوشۀ جنوبی خرابه های پیشاوران می باشد،آبی که بتوان د

نامید، وجود ندارد. این دریاچه عمدتاً با شبکه ای از کانال های تغذیه شده از 

 هلمند از باال دست بند که نوعی سد انحرافی است، پرمیشود.

بین خرابه های پیشاوران، دکتر بیلو آثار چند کانال را پیدا نمود که 

شده واز دیگرخشک بودند. یکی از آنها توسط رئیس هوکات)اوق( باز سازی 

 آن طریق آب به منظور استفاده در آبیاری به خرابه های سالیان آورده میشود.

؛ توصیف های یعنی قلعۀ فتحدر مورد انتهای جنوبی شهر بزرگ، 

بسیارخوبی به وسیلۀ فریه؛ گولد سمید و بیلو صورت گرفته است که جملگی 

وی تپۀ داللت بر وسعت و بزرگی آن دارند. دراینجا نیز قصر بزرگی ر

سال پیش باز سازی شده  30یا  25مصنوعی دیده میشود که احتماالً حدود 

است. دکتر بیلو میگوید که خرابه های مذکور در حدود چند میل پراکنده 

هستند. وگولد سمید از خرابه هایی صحبت میکند که در سطحی به قطر 
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ای قوسی میل پخش و پراکنده بوده و قصری بزرگ وابنیۀ عالی با طاق ه5/2

شکل )رواق ها( در بین آن ها واقع هستند. او همچنین از میدان های بزرگ و 

باقیماندۀ مخازن، کاروانسرا ها و ابنیۀ بزرگ متروکه می نویسد. با این حال 

 از آثاری که فوق العاده وعالی باشد ذکری به میان نمی آورد.

م وجدید البته خصوصیت در مورد هرچیز ایرانی) پرشیا(اعم از قدی

صدق میکند، به ویژه در مورد چیز هائی که به معماری مربوط باشند. من 

فکر میکنم که این میان مایگی) اعتدال( در هرچیز، ناشی از این باشد که 

ً چوپان بوده اند، که هجوم ماسه بادی و شن های کویرهای  ایرانیان طبیعتا

ً مردم را از خانه وکاشانۀ خود می راند ه است، که رودخانه ها ایران مرتبا

مرتب تغییر مجرا میدادند، که تأمین دایمی آب مصرفی در بیشتر قسمت های 

ایران همیشه مشکل بوده است. بیش از همه اینها،جنگ های مخرب وهجوم 

اشغالگران باعث شده که مردم ایران از احداث ابنیۀ عالی ومجلل وخانه های 

آنجا را ترک میکردند، اجتناب فوق العاده که به هرحال به زودی باید 

بورزند. جمیع عوامل مذکور باعث گردید ه که تعداد کثیری ویرانه روستاها، 

شهرها، وقالع متروکه در سرتاسر پرشیا پراکنده بوده و در دید کلی منظرۀ 

 ایجاد شده که در هیچ کشور دیگری در جهان نظیر ندارد.

ده است، زیرا شهر به در قلعۀ فتح، تأمین آب، مشغلۀ عمده ای نبو

مجرای اصلی رودهلمند نزدیک بود.  این خطر تهاجمات وقتل وغارت بود 

که شرایط الزم جهت تأمین امنیت وثبات را مختل میکرد. امنیت وثباتی که 

شرط اساسی تمایل مردم به ایجاد ساختمان های بزرگ، فوق العاده ودایمی 

نظامی به قلعۀ فتح و جاها می باشد. در مورد وجود خطر دایمی تهاجمات 

دیگر نمیتوان تردید نمود، زیرا اگر چنین نبوده،این همه دیوار وحصار و 

باروهای متعدد و مستحکم برای حفاظت قسمت های مختلف شهر بزرگ 

ساخته نمیشد. گولد سمید باقیماندۀ یک کاروانسرای خوب را در قلعۀ فتح 

ساختمان از آجر های پخته  مشاهده وتوصیف کرده است. طبق نوشتۀ او،این

اینچ مربع بود. طراحی ظاهری  11در کوره ساخته شده واندازۀ آجر تقریباً 

کاروانسرا بسیار خوب واز نظر زیبائی نسبت به سایر ابنیۀ سیستان ارجیحت 

کامل داشت. حیاط بزرگ داخل کاروانسرا احتماالً با یک سقف بزرگ گنبدی 

اق ها واصطبل ها واقع بودند ویک یخ خانه پوشیده بود.اطراف این حیاط، ات
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از خشت های خام در مجاورت کاروان سرا ساخته شده بود. در قبرستان 

مجاور،تکه های آجر ها وسنگ های مرمر سفید مشاهده گردیده است. 

فوت در پایه و یک  6گولدسمید دیوار اطراف شهر قلعه فتح را به ضخامت

ار که ضخامت آن به تدریج کاهش می فوت در باال توصیف میکند. این دیو

یابد، تا حدودی با دیوار دور شهر زاهدان متفاوت بوده و به نظرمن مدتها بعد 

از زاهدان ساخته شده است.گولد سمید مینویسد که بعضی از خیابانهای شهر 

غربی بوده و چنان خوب باقی مانده اند که گوئی جدید  –قلعۀ فتح، شرقی 

 االحداث هستند.

االً، ودر حقیقت با احتمال قریب به یقین، این قسمت از شهربزرگ احتم

که آخرین پایتخت ملوک کیانی بوده و در اثر حملۀ نادرشاه افشار تخلیه شده ، 

به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیائی آن در شرق مجرای اصلی رودهلمند، تا 

شده  مدتها بعد از آن واقعه هم مسکون بوده است. مجرای یک کانال خشک

وجود دارد که ما در حرکت خود از سیستان به بلوچستان، از آن عبور 

کردیم. این مجرای خشک از رودهلمند درشمال قلعۀ فتح جدا گردیده ودر 

 جهت غربی ادامه دارد.

درخاتمه این مبحث باید اضافه کنم که گفته های مردم محلی، بازدید 

ه این نتیجه گیری هدایت های خودم وعکس های که گرفته ام، جملگی مرا ب

نمودند که شهربزرگ یک وضعیت استثنائی وفوق العاده داشته است. اعم از 

اینکه تمام  این ویرانه ها را یک شهر واحد و طویل فرض کنیم یا آن را 

مجموعه ای از شهرهای مجزای کنار هم در نظر بگیریم، بدون شک زاهدان 

میل  86یر مجزا بوده که حدود مجموعه ای از خانه های به هم پیوسته وغ

(. صرف نظر از اینکه در انگلیس، عالمان 68طول داشته است)رک:شکل 

ومحققین چه فرضیه هایی دراین مورد مطرح نمایند، یک واقعیت کماکان 

لندن »باقی خواهند ماند و آن اینکه این شهر بزرگ که به حق باید آن را 

رونق در تاریخ شرق ایران بوده نامید، معرف یک دورۀ شکوفا و پر « آسیا

است.
1
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 شهرناصری)زابل(:

لندور میگوید:من میتوانم توضیح دهم که چرا سکنۀ مرکز سیستان، به 

داده اند. ناصر مخفف نام ناصرالدین شاه « شهرناصری»این شهر،نام صحیح 

مرکز « شهرناصری»را بنام وی نامیده اند. به این ترتیب « شهر»است و

نامیده میشود. هنگامی که این « شهرسیستان»ه صورت ساده سیستان گاهی ب

شهر برای اولین بار توسط پدر امیر فعلی، میرعلم خان فتح شد، بدان نام 

یا شهر پیروزی داده شد. بدین ترتیب نام نصیرآباد یا نصرت « نصرت آباد»

اباد در نقشه های انگلیسی ونقشه های سازمان نقشه برداری هندوستان بی 

میل دور از مرکز  8د اشتباه است. نصر اباد یک دهکده است که حدود تردی

سال 20سیستان موقعیت دارد. از عمر شهرناصری فعلی بیش از 
1

نمی  

گذرد. یک دیوار دوگانه دور شهر کشیده شده که یکی بلند تر با برج های نیم 

گلی  دایره ای شکل و سنگر دار بوده و دیوار دیگر کوتاه تر و روی یک پشتۀ

واقع است. از این پشتۀ گلی، سکوهای نیم دایره ای شکل به بیرون آمده اند و 

فوت است. و روزنه هایی هم  8ارتفاع دیوارهای حفاظتی این سکوها حدود 

به شکل ابتدائی روی دیوار های حفاظتی سکوهای مذکور ایجاد نموده اند. بر 

سکوی سرتا سری  روی دیوار کوتاه دور شهر، از داخل، یک گذرگاه یا

 40برای ایستادن سربازان در نظر گرفته اند. دیوار بلند تر دور شهر،که 

فوت ارتفاع دار، از دیوار کوتاه بیرونی توسط یک جاده که دور تادور شهر 

کشیده شده است، جدا میگردد. بیرون همه این دیوارها و استحکامات نیز، 

ا دور شهر وجود دارد. دیوار یک خندق با مقدارکمی آب در داخل آن، دور ت

عدد برج است که از  10جنوبی و یا در واقع جنوب وجنوب غربی دارای 
                                                 

1
پرسی سایکس میگوید که امیر قاین حدود سی سال قبل  قلعۀ کنونی)نصرت اباد( راجنب قریۀ حسین  - 

اباد بنا نمود.اسم این قلعۀ جدید االحداث در بدو امر ظاهراً چنانچه اعضای میسیون گولدسمید ضبط کرده 

(خوانده میشود.محوطۀ داخلی آن حدود ربع میل است که دیوار 1898ناصراباد، بوده ولی فعالً)اند، 

فوت ارتفاع دارد،دیوارمزبور فوق العاده ضخیم می باشد. درفواصل خیلی کوتاهی برج های  30اطراف آن 

 100تا  50حدود تیرانداز دارد وگردادگرد آن خندقی است که در موقع لزوم آب می اندازند.در داخل قلعه 

مغازه است که اکنون سربازان آنها را اشغال کرده است.ارگ حکومتی در گوشۀ شمال غربی واقع 

است.سیستان توسط خانوادۀ میرعلم خان، امیر قاین اداره میشود.اگرچه حکمرانی آنها در سیستان از سی 

ا به عمل نیاورده اند سال بدینسو است ولی کوچکترین تالش وحرکتی درجهت عمران وآبادانی آنج

وسیستان را که یکی از ثروتمندترین والیات ایران است، به همان درجه از عقب ماندگی بلوچستان رسانده 

 (467جغرافیای تاریخی سیستان ها،ص  اند. )رک:
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میان  آن دو برج در مرکز دیوار، نزدیک به هم و بزرگتر از سایر برجها 

هستند. بین این دو برج بزرگ  دروازۀ اصلی شهر قرار دارد که با یک راه 

رسید، زیرا ورودی دیوارهای داخلی پیچ در پیچ و پل زمینی میتوان بدان 

برج  8وخارجی در یک خط واقع نیستند. ضلع شرقی وغربی شهر،فقط 

دارند که مشتمل بربرجهای گوشه ها وبرج های دوگانۀ چهارم وششم می 

باشند. هر برج مقطع نیم دایره و روزنه هایی دارد که رو به آسمان بوده و 

بزرگ نیز وجود دارد که برای تعبیۀ  برای دفاع بسیار مناسب اند. یک روزنۀ

قطعات توپ مناسب می باشد. هریک از برج های مستقر در گوشه ها، از 

این روزنه های بزرگ، دو تا دارند که یکی زیر دیگری واقع شده است. 

نوعی باروی دو پهلو از تجمع خاک حاصل از حفاری خندق ایجاد شده که 

فوت می باشد...  40عرض خندق حدود دور تا دور دیوار کوتاه وجود دارد. 

امروز در غرب شهرناصری جاده وجود ندارد و فقط یک راه مال رو دیده 

میشود. در گوشۀ شمال غربی شهر دیوار بلندتری وجود دارد که فضای 

بزرگی را در برگرفته است. در این فضای بزرگ، قصر و اندرون امیر 

ر هر ضلح این دیوار ساخته وخانواده وی واقع شده است. سه برج بزرگ د

شده و برج مرکزی در سمت جنوب بزرگتر از سایر برجها است. یک دیوار 

کوتاه تر بیرونی، دیوار بلند داخلی را احاطه نموده و در برج بزرگ مذکور، 

دروازۀ ورودی قصر امیر واقع است.
 1

 » 

 

 بند سیستان:

، سد بزرگی در افغان، در محلی بنام بند سیستان -در مرز فعلی ایران

عرض رودهلمند بسته شده است. این سد به منظور آبیاری اراضی سیستان ، 

تمام جریان رود هلمند را به تعدادی ازکانالهای نیمه مصنوعی منحرف 

هک[ مینامند.طول بند اندکی کُ «]بند»میسازد. مردم محل این سد را به نام 

ه که بسته های افقی فوت بوده واز چوب های قائیمی ساخته شد 700بیش از

گز را محکم نگاه میدارند. این بسته ها به هم بافته وبا قطعات سنگ؛سنگین 

ومحکم شده وروی شان روکشی از گل رس کشیده شده است. روکش مذکور 

                                                 
1
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بند را به صورت یک دیوار نیمه صلب در می آورد. در گذشته بند را به 

ای بهاری شسته میشد ولی گونه ای می ساختند که عمالً هرساله با سیالب ه

اخیراً در استحکام آن دقت بیشتری به عمل آوردند و اگر چه قسمت هایی از 

آن با سیالب بهاری شسته میشود ولی تماماً از بین نمیرود. ارتفاع بند بیش از 

فوت نیست.عمالً جریان  واقعی روذخانه در مواقع غیر سیالبی  20تا  18

ن نقطه به بعد تعدادی کانال های بزرگ دراین سد تمام نمیشود واز ای

وکوچک جریان آب رودخانه را در دلتای شمالی، پخش وبین صد ها کنال 

انشعابی توزیع مینماید. کانال حسنکی یکی ازمهمترین این کانال ها است که 

زاهدان، اسکل، بنجار، شهرناصری، وحسین اباد وروستاهای دیگر را 

نماید. این کانال که در امتداد شمال  مشروب واراضی آنها را شاداب می

 غربی است، در طول مسیرخود کانالهای فرعی عدیده ای را تغذیه میکند.

ش(یک رودخانه یا مجرای 1275)1896طبق مقالۀ سایکس، درسال

جدید بنام رود پریان  شکل گرفت وجریان آن، اراضی وآبادی های جهان 

رد. سایکس مینویسد: این مجرای آباد، ابراهیم آباد وجالل آباد را ویران ک

جدید از رود نصرو چندان فاصله ندارد. سایکس معتقد است که رود نصرو 

زمانی رود اصلی منطقۀ سیستان بوده واز غرب زاهدان عبور میکرد. من 

ً در صحت این ادعا تردید دارم. من معتقدم که آنچه که از غرب  شخصا

است، حتی اگر آن را به نام  زاهدان عبور میکرده، یک کانال کوچک بوده

رود نصرو بنامیم. ولی مجرای اصلی رودخانه همیشه در شرق زاهدان 

وسایر شهرهای متصل آن قرار داشته است. کانال واقع در شرق نادعلی 

)رود نادعلی  در غرب قلعۀ نادعلی واقع است نه در شرق آن. سیستانی(بدون 

بوده است. همین واقعیت در  شک یک مجرای طبیعی  و ادامۀ مسیر رودخانه

مورد کانال کوچک ایجاد شده در غرب نادعلی نیز مصداق دارد. کانال های 

مهم دیگری هم وجود دارند. از آن جمله میتوان به کانال های زیراشاره نمود: 

 مادر آب که به چلنگ میرود،پولکی، سه کوهه،کهک وقاسم اباد.

ال قبل ساخته شود)منظور س 80قبل از اینکه بند سیستان، در حدود 

 1821سال قبل زمان مسافرت لندور به سیستان است که حدوداً سال 80

ش میشود(. سد دیگری در جنوب آن یعنی در باال دست رودخانه 1200=

هلمند بوده که آب صفحات جنوبی سیستان را تأمین می کرد. زمین های 
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تر کانالهای مربوط در مذکور امروز مطلقاً خشک و بایر افتاده اند.امروزه بس

سیستان  جنوبی هنوز قابل تشخیص است.
1

 

 

 شهر رستم:

میالدی در بازگشت خود از سیستان به  1901ساوج لندور، درسال

قلمرو هند برتانوی، از خرابه های شهر رستم )نزدیک حوضدار( دیدن نموده 

یچ وشرح مفصلی در آن باره نوشته است که نظیر آن را من تا کنون از قلم ه

 کسی دیگر ندیده ام وتمام آن  دراینجا بازتاب داده شود.

لندور چنان تحت تاثیر مشاهدۀ ویرانه های شهر زاهدان رفته بود که در 

هرنقطه سیستان وقتی خرابه بزرگی را می دید، تصور میکرد که بخشی از 

شهر زاهدان بوده است. وی مینویسد:در فاصله ای از شهر رستم ودر شرق 

رقی آن، خرابه های زیادی به صورت یک رشته طویل، ازشمال وجنوب ش

به جنوب گسترده بودند که احتماالً دنبالۀ شهر عظیم زاهدان محسوب میشدند. 

تا برج دریک امتداد مستقیم، ویک دیوار بلند هم که کامالً سرپا  6حد اقل 

بودند که بود، دیده می شدند. این دیوار و برج ها بی تردید متعلق به یک قلعه 

از بین رفته و فقط دیوار انتهای شمال غربی وبرج های آن باقی مانده بودند. 

خرابه های مبسوط دیگری در فاصلۀ دورتر درجهات جنوب شرقی وجنوب 

غربی دیده میشدند که از بین آنها یک برج بسیار بلند شاخص بود وجلب 

به شکل متوازی توجه میکرد. وقتی به شهر رستم نزدیکتر شدیم، یک دیوار 

االضالع دیدیم که دور یک برج را گرفته بود. قسمت اعظم دیوار البته 

تخریب گشته ولی کامالً پیدا بود که این برج ودیوار دور آن ایستگاه دیده بانی 

بیرون شهر، در سمت شمال آن بوده است. صحنۀ بعدی یک کانال خشک 

آن، خود شهر ظاهر قدیمی بود که از شرق جنوب شرقی می آمد وبعد از 

عکس هایی را نشان میدهد که از قسمت های  81تا  77گردید. اشکال 

مختلف شهر رستم برداشته شده اند. وبا درنظرگرفتن قدمت شهر، میتوان 

 گفت که بطور اعجاب آوری سالم باقی مانده است.

                                                 
1
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تعداد چهار برج بلند در جبهه شمالی شهر وجود داشت که از آن دو برج 

ه هم در مرکز و برای حفاظت دروازه ساخته شده وحجیم تر نزدیک ب

ومستحکم تر از دو برج دیگر بودند که در گوشه ها قرار داشتند. برج دایره 

فوت بود. دروازۀ شهر،که دارای حفاظ خارجی  30ای شکل  وبه ارتفاع 

بود، دو طبقه ساخته شده  ومستقیماً به خیابان اصلی باز می شد. یک راهرو 

ک دور تا دور داخل دیوار شهر در ارتفاعی حدود نصف ارتفاع کل باری

دیوار وجود داشت. راهرو دیگر هم در باالی دیوار بود که ارتباط بین برج 

ها را تأمین میکرد. شهر فقط یک دروازه داشت و با عبور از آن بالفاصله 

ه قصر رستم ظاهرمیشد که یک ساختمان سه طبقۀ گنبد دار با فضاهای ضمیم

شده متعددی به جبهه های غربی وجنوبی آن بود. یک دیواراز کنار دروازه 

شهر تا قصر رستم ادامه پیدا میکرد و روی این دیوار یک دریچۀ ورودی 

 .بزرگ به ساختمان مسکونی کنار قصر رستم  وجود داشت 

 

 
 شهررستم در جنوب قلعه فتح در دلتای رامرود
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هروهای شیب دار قابل دسترسی طبقات مختلف قصرتوسط تعدادی را

بودند. گفته میشد که اتاق مورد عالقۀ رستم اتاقی باالئی قصر بوده که در 

نشان داده شده است. اتاق گنبد دار مذکور سالم باقی مانده بود و  80شکل

داخل آن قسمت برآمده ای در کف دیده می شد که ظاهراً به منظورنشستن 

تزئینات زیبائی بود وچهار پنجره روی  ساخته شده بود. سقف اتاق دارای

دیوار ها وجود داشت. تعداد زیادی شکاف و روزنه نیز در دیوار شمالی دیده 

می شد که به منظور تهویه کار گذاشته بودند. بی تردید این اتاق به عنوان 

اتاق مراقبت ساخته شده بود و از این اتاق منظرۀ خوبی از دشت اطراف شهر 

زیادی از جمله شهرهای شرقی و کوه های آبی رنگ غربی، رستم تا فواصل 

 دیده می شدند.

 
 دروازۀ قلعه رستم در دلتای رامرود هیرمند

 

تعداد زیادی محفظه های کوچک در داخل اتاق رستم وجود داشتند که 

بعضی از آنها برای سوزاندن سوخت به منظور روشنائی استفاده میشده است. 

دیوار های اتاق وجود داشت که به اتاق های مجاور تعداد پنج درب نیز روی 

باز می شدند. اتاق های مزبور زیاد سالم نمانده بودند. در ساختمان قصر 

 رستم، ابداً از چوب استفاده نشده وتمام سقف ها قوسی شکل )رواقی( بودند.
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ً یک ربع سطح شهر را که در گوشۀ جنوب شرقی قرار  قصر رستم تقریبا

کامل اشغال کرده بود. عالوه برساختمان مرتفع، قصرمذکور داشت، به طور 

تعدادی ساختمان های جانبی گنبد دار هم داشته که متاسفانه فقط نصف آن ها 

ً قسمت  باقی مانده بود. مانند سایر گنبدهای شهر رستم، دراینجا هم عموما

ه شمالی گنبدها ریخته، درحالی که قسمت جنوبی آنها سالم بود. درشکل شمار

این مساله کامالً واضح دیده میشود. بی تردید دلیل این امر بادهای مخرب  81

شمالی بوده است. یک حیاط)حویلی( جادار نیز داخل قصر رستم وجود داشت 

که ورود به آن از طریق راهروی باالتر از سطح زمین ودر جهت شمال به 

ان ونگهبانی در جنوب، تأمین می گردید. این حیاط  ظاهراً برای تجمع سرباز

نظر گرفته شده بود. بطور کلی قصر رستم یک ارگ مستحکم نظامی در 

داخل شهر بوده است. در طبقۀ همکف که اکنون به میزان زیادی پائین تر از 

سطح خیابان ها قرار گرفته، یک اتاق دراز به شکل انبار وجود داشت که 

ه به منظور تهویه روی دیوار شمالی آن، یک سیستم فوق العاده جالب توج

هوای اتاق قرار داشت و اتاق را عمالً به طرز خوشایندی خنک کرده بود. 

این سیستم متشکل از شکاف هایی در دیوار بود که به مجاری وکانال های 

مستطیلی شکل ختم می گردیدند و باعث می شد جریان هوای طبیعی در اتاق 

سردتر از زمین وارد اتاق  ایجاد گردیده وهوای گرمتر از باال خارج وهوای

شود. محفظه های بسیار زیادی از جمله برای قرار دادن چراغ های روشنائی 

در قسمت پائین دیوار ایجاد کرده بودند.چند آخور کم ارتفاع نیز دیده شد که 

ظاهراً برای نگهداری گوسفند دراین اتاق انبار مانند تعبیه کرده بودند، که 

ً به منظور تأمین گ وشت مورد استفاده ساکنین قصر در هنگام محاصره قطعا

 مورد استفاده قرار می گرفته اند.

بعد ازاین اتاق، تاالر پذیرائی رستم دیده می شد که دروازه ورودی نیز 

به خیابان اصلی داشت. این تاالر، اتاقی بسیار بزرگ با گنبدی به ارتفاع 

ن گنبد از دوجا ریزش فوت بود. در زمان بازدید ما، ای 18داخلی حد اقل 

محفظه برای  11کرده بود. در دیوار های شمالی  وجنوبی چند در وحدود 

قرار دادن چراغ روشنائی دیده می شدند. محفظه ها طرح نسبتاً ساده و جالبی 

داشتند. در اطراف قصر رستم، دیوار شهر دو ردیفه، بسیار محکم و با 

جی آن بود. همین ترتیبات در سنگرهای حفاظ در باالی دیوار در قسمت خار
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دو قسمت دیگر از جبهه غربی وجنوبی  دیوارشهر نیز به چشم میخوردند. 

دیوار شهر شکل منظمی داشت و به نظرمی آمد که در دوره های زمانی 

مختلف به تدریج تکمیل شده است. خود شهر نیز ظاهراً در دوران اخیر 

به چشم میخورد ولی در  توسعه داده شده بود. خندقی بیرون دیوار شهر

که بنده ازپالن  83بسیاری قسمت ها با شن وماسه پرشده بود. شکل شماره 

 کلی شهر ترسیم کرده ام، گویای شکل ظاهری آن می 

باشد. در بخش شمالی خیابان اصلی، روبروی قصر رستم، اصطبل غیر 

 مسقف بسیار بزرگی وجود داشت که در دیوار آن آخور های متعددی ساخته

شده بود وبه نظرمی آمد که زمانی اسپ های زیادی در آنجا نگهداری می 

شده اند. در قسمت غربی شهر، تعدادی خانه های بسیار کوچک گنبد دار 

ً ویران شده ولی بقیه قسمت  وجود داشتند که اگرچه  بخش شمالی آنها تماما

دیوار  های بعضی خانه ها هنوز سالم مانده بودند. خانه هایی که در پناه

شمالی شهر از آسیب باد مصئون مانده، از سایر خانه ها سالم تر وکاملتر 

ً باالی سطح زمین قرار داشتند. این خانه ها  ً تماما بودند و بیشتر آنها تقریبا

مستطیلی یا چهار گوشه و از گل ساخته شده و درب  ورودی آنها در رویۀ 

یوار شمالی خود،شیارها )سمت( جنوبی واقع بود. خانه های بزرگ تر در د

وکانال های تهویه داشتند که مشابه سیستم تهویه اتاق انبار وقصر رستم بود. 

 فوت و سعت داشتند. 12در  12تمام خانه ها فوق العاده کوچک وحدود 

در قسمت جنوبی شهر که در معرض وزش باد های شمالی قرار 

و چیزی بیش از  داشت، تمام خانه ها تخریب وکامالً زیر شن مدفون شده

گنبدهای خانه باالی زمین باقی نمانده بود. با وجود این،یک یا دو ساختمان 

بزرگ دراین قسمت جنوبی شهر وجود داشت که ظاهراً در زمان خود متعلق 

به فرماندهان وافسران رستم بوده اند. قسمتی از دیوار جنوبی که به جای برج 

ه تخریب شده بود. متناظراً در های مدور، برج های چهارگوش)مربع( داشت

 84دیوار شمالی نیز قسمت هائی وجود داشت که کامالً ریخته بودند)اشکال 

(. دیوار شهر بسیار جالب بود وحتی  در ضلع غربی که استحکام بالنسبه 85و

کمتری داشت، دیوار را به صورت طبقات متوالی ساخته بودند وارتفاع 

هرطبقه ، راهرو  وگذرگاه مخصوص خود هرطبقه کمتر از قد انسان نبود. 

را داشت که در تمام طول آن امتداد  یافته بود. به این ترتیب هنگام جنگ و 
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حمله به شهر، به آسانی می توانستند افراد را به روی دیوار بفرستند.  و وقتی 

یک نفر از روی دیوار  پائین می افتاد، بالفاصله مرد دیگری از طریق 

 ، جای وی را می گرفت. گذرگاه زیرین آن

برجها بسیار مرتفع تر از دیوار شهر بودند. دروازۀ شهر بسیار 

مستحکم بود و دو برج کناری دروازه با برج سوم مربعی شکلی که در داخل 

قرار داشت، تقویت میگردید. یک سکوی مرتفع نزدیک دروازه وجود داشت 

اریخی، این شهر توسط که ظاهراً محل اعدام مجرمین بود. طبق نوشته های ت

بهرام
1

تخریب گردیده وظاهراً نامبرده شهر را آتش زده است. ولی ساختمانها 

اثری ازسوختگی نشان نمی دادند. واصوالً مشکل است تصور کنیم که 

ساختمانی که چوب نداشته باشد و تماماً از گل باشد، چگونه می سوزد. گفته 

ه است و آنهم مربوط به زمانی میشود که این شهر یک قرن پیش  متروکه شد

است که ایل سربندی شهر را محاصره وتصرف کردند وطایفۀ رئیسی را از 

 آنجا راندند.

 
حدود چند صد فوت بیرون شهر در سمت جنوب، باقی ماندۀ اصطبل 

اسب عظیم الجثۀ رستم بنام رخش قرار دارد که متشکل از بخشی از دیوار 

                                                 
1
بهمن درست است، زیرا بهمن پسراسفندیار به انتقام خون پدرش از اوالدۀ رستم کین کشید وبا بهرام نه،- 

 )سیستانی(شهر رستم را  به آتش کشید. و مغلوب واسیرکردوی راجنگید و پسر رستم فرامرز 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

84 

آن دیده نمیشود و بقیه قسمت های آن که در بلندی می باشد که قسمت فوقانی 

اصل ساختمان بزرگی بوده، در شن مدفون شده است. محل دقیق آخور اسپ 

وهمچنین محلی که افسار این اسپ معروف به آن بسته می شد، دراین خرابه 

 ها قرار دارند.

این محل را بازدید نموده ونتیجه گیری  1872یکی از سیاحان درسال 

آورده که توسط نویسندگان بعدی نیز مورد نقل قول واستفاده  غلطی به عمل

قرارگرفته است. از جمله میتوان به مقالۀ مجلۀ انجمن سلطنتی جغرافیائی 

لندن
1

اشاره نمود. نوشته سیاح مذکور به  142، صفحه 1902، فبروری 

دو تپه به فاصلۀ یک میل در جهت جنوب غربی وجود » صورت زیراست:

کی آخور رخش قرار داشته و در دیگری افسار اسپ به زمین دارند که در ی

شکی نیست که ساختمان بزرگی که خراب شده وفقط قسمتی « بسته می شد.

از دیوار آن باقی مانده، زمانی اصطبل بزرگی بوده است. پالن این ساختمان 

ارتفاع دیوار باقی مانده حدود   به صورت تقریبی رسم شده است. 86در شکل

فوت در زیر شن ها مدفون است و پایه و  20است که از آن حدود  فوت 50

تکیه گاه های نیرومندی دارد. اصطبل به شکل پنج ضلعی نا منظم با یک 

گوشۀ تیز می باشد. مسیر کانال خشک دیگری در غرب خرابه ها قابل 

تشخیص بود که از سمت جنوب به شمال کشیده شده ویک شاخۀ منشعب از 

 غرب می رفت.آن نیز به به 

در شمال غربی وغرب خرابه های شهر دیگری هم دیده می شدند که  

میلی  3یکی از آنها دو برج چهارگوشه)مربع( بلند داشت که در فاصلۀ حدود 

قرار داشتند. در سمت غرب ، روی دو تپه استحکامات وقلعه هایی دیده می 

ک میل از شهر شدند و بین آنها وشهر رستم قبرستان بزرگی ، به فاصلۀ ی

ً روی زمین ومنفرد بودند، بجز  رستم وجود داشت که مقبره های آن عموما

 چند مقبره که فامیلی به نظر می رسیدند.

در مسیر حرکت خود به غرب با خرابه های شهردیگری مواجه شدیم 

( نامیده میشد ومحلی  بسیارقدیمی بود. گفته میشد که Zorapپ)اکه زور

ور بهمن است( با فرامرز پسر رستم نبرد کرده وبدن او دراینجا، بهرام )منظ

                                                 
1
 است. مقالۀ سایکسمجله، ، ایوان سمت، ومنظور از1872از سیاح منظور ساوج لندور،- 
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را با نیزه سوراخ کرده است. از دو کانال خشک قدیمی دیگر که تا حدودی 

بزرگ و موازی یکدیگر بودند گذشتیم. این کانال ها وکانال های دیگری که 

قبالً دیده بودیم، نشان دادند که این منطقه از سیستان زمانی زراعت پر رونقی 

داشته است. وقتی مسافت بیشتری جلو رفتیم، خرابه ها وباقی مانده های خانه 

های مسکونی و شبکه های مبسوطی را دیدم که نشان از  زراعت گسترده  

داشتند. خاک ناحیۀ مذکور نیز ظاهراً با خاک متداول در منطقۀ کویری تفاوت 

ها وپشته های شن  بارزی داشت. بعد از آن به محلی رسیدیم که در ابتدا، تپه

وماسه به نظر می آمدند ولی با بررسی  دقیق تر معلوم شد که شهری بسیار 

بزرگ ومدفون درخاک وشن میباشد. قشر شن روئی تا حدودی اشکال 

ساختمان های زیر آن را نشان میداد. منجمله توانستیم ساختمان های 

توده ای از چهارگوشه،دیوار ها، گنبدها وغیره را تشخیص دهیم که زیر 

خاک وشن مدفون بودند و تردیدی نماند که آنچه می دیدم قشر طبیعی شن  

روی سطح زمین طبیعی نیست. در یک قسمت توانستیم مسیر دیوار دور 

شهر ومحل برجهای روی دیوار را مشخص نمائیم و معلوم شد که دیوار 

کردیم.  تقریبی مربعی بوده وحتی محل قلعه یا ارگ داخل شهر را هم معلوم

اطراف شهر مورد نظر، کامالً مسطح و بدون برجستگی بود.ولذا دلیلی 

نداشت که پشته ها وبرجستگی های شن در داخل محدودۀ شهر طبیعی باشند. 

به عالوه برجستگی ها به وضوح اشکال خاصی از قبیل گنبد، دیوار، 

 ساختمان مستطیلی وغیره را تداعی می کردند.

ۀ ماسه وشن وپدیدۀ حرکت ماسۀ بادی عالقمند هر محققی که به مطالع

باشد،الزم است سفری به این محل از سیستان نماید، زیرا در هیچ جای دیگر، 

پدیدۀ حرکت ماسه های روان و تجمع آنها،نمایان تر از آنچه که در این محل 

صورت گرفته، نمی باشد. دراینجا میتوان از روی شکل تجمعات ماسه، به 

آن که  عامل ایجاد تجمع بوده پی برد. شکی نیست که ماسه شکل مانع زیر 

های روان روی یک دشت صاف جمع نمیشوند مگر آنکه به یک مانع از قبیل 

بوتۀ گیاه، بوتۀ گز، برآمدگی خام، ساختمان های مختلف وغیره برخورد 

نمایند. در جنوب این شهر مدفون، تجمعات دیگر از ماسه  به چشم میخورد 

وبی نظم تر بودند و احتماالً دراثر وجود بوته های گز وسایر گیاه  که کوچکتر
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هان کویری ایجاد شده  و ماهیت آنها با تجمعات منظم تر و بزرگتر داخل 

 شهر که اشکال خاصی داشتند، متفاوت بود. 

 

 
که هزاران هزار از آنها در این محل وجود تحلیل ونتیجه گیری از این تپه ها

دی می طلبید و توضیح یک به یک آن ها نیز نیاز به چند جلد داشتند، وقت زیا

 کتاب دارد، لذا این جانب فقط چند ویژگی کلی وغالب را شرح می دهم.
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 1903پالن شهر رستم، ترسیم از ساوج لندور

 

پشته های کامالً مخروطی شکل دراین محل کمتر دیده می شدند، زیرا 

ها و قرنها باعث گردیده که یک فرسایش ممتد ومداوم بادی در طول سال 

رویۀ مخروط شرایط متفاوتی نسبت به رویۀ مقابل پیدا نماید. صرف نظراز 

شکل پشته ها وتپه ها، همیشه باالترین تپه ها وپشته های ماسه یا ساده بودند و 

یا مرکب، وشکل ظاهری آن ها عبارت بود از: نیمکره ای ،پشته های طویل 

ر جهت شرق به غرب کشیده شده بودند، برخان شنی موازی مانند دیوار که د

وغیره. بعد از این شهر و در جنوب آن به تپۀ های طبیعی برخوردیم. یک تپه 

فوت به شکل نیمکرۀ کامل با  یک درخت گز منفرد  80ماسه ای به ارتفاع 

فوت از سایر پشته ها و تپه ها بلندتر بود  40در قلۀ آن وجود داشت که حدود 

ست به عنوان یک عارضه جهت شناسائی موقعیت مورد استفاده ومیتوان



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

88 

قرارگیرد. از این تپه ها تا شرق مسیر حرکت ما، همه تپه های ماسه ای کم و 

بیش شکل یکنواختی  داشته و به صورت نیمکره به نظر می آمدند.
1

 

 

 گودزره:

ساوج لندور،  درمسیرحرکت خود،گودزره را نیزمشاهده کرده ،بعد از 

تپه های ماسه ای در داخل گودزره در مورد گدارشاه وخرابه های آن شرح 

بسیار محتمل است که در روزهای رونق وآبادانی سیستان، » حدود مینویسد:

وقتی جمعیت فراوان وشهرها ودهات زیادی در حدود گودزره وجود داشتند، 

ا کانال های زیادی از رودهلمند به حدود گودزره کشیده بودند تا آنجا ر

 مشروب وخاکش را حاصلخیز نمایند.

حقایق تاریخی هم به صحت این فرض  داللت دارند، چه عالیم 

سکونت انسان در گدار شاه واقع در منتهی الیه بخش غربی دریاچۀ نمکی 

زره، شاه مردان ، جائی که بنابراقوال بومی ها یک قلعه و یک زیارتگاه 

وزه به چشم میخورد. تمام این داشته، گنبد شاه، وبسیاری جاهای دیگر امر

اماکن البته اکنون تبدیل به ویرانه شده اند وبه سرعت درحال مدفون شدن در 

زیرماسه های بادی می باشند. این نوع مکان ها بیشتر در کنار رودشیله 

واقعند و سکنۀ محلی به نقل از پدران شان میگفتند که زمانی که شیله آزادانه 

ل شرب بوده است. چاهی در گدار شاه وجود داشت که جریان داشته آب آن قاب

تقریباً خشک بود ومختصر آب مانده در تۀ آن هم، از شدت کثافت غیر قابل 

 شرب است.

روشن کردن تاریخ واقعی این منطقه  از جهان در زمان رونق 

وشکوفائی آن، بسیار جالب توجه خواهد بود. بسیار محتمل است که عبور 

وبلوچستان در حقیقت عبور از این منطقه بوده باشد. البته سکندر از سیستان 

امروز هیچ ارتشی نمیتواند با فیلها، شتران واسپ های خود از منطقۀ زره 

عبور نماید حتی اگر فرماندهی این ارتش با "کراتوس
2

("Craterus .باشد )

این واقعیت باعث شده که بسیاری تاریخ دانان عبور سکندر را از منطقه زره 

قبول نداشته باشند و یا اگرهم قبول بکنند، آنرا دامی می دانند که اسکندر در 

                                                 
1
 )دیدارساوج لندور از شهر رستم(702 -687جغرافیای تاریخی سیستان، صص - 
2
 کراتوس، یکی از جنرال های لشکر اسکندکبیر بود. - 
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اثر فریب راهنمایان محلی در آن افتاده است. اما چیزی که دراین میان 

فراموش شده، اینست که منطقه در زمان اسکندر بسیار پر آب ، حاصلخیز 

نه میتوان ومتمدن بوده وشباهتی با امروز نداشت. درغیر این صورت چگو

 وجود خرابه های بی شمار وآثار کانال ها وشبکۀ آبیاری را توجیه نمود.

لندور می افزاید: گودزره بیشتر شبیه یک منطقۀ بزرگ پوشیده از 

برف بود، زیرا رسوبات ضخیم نمکی چون برف سفید و زیبا بودند. در 

ن مرکز گودزره گودال عمیق تری تشکیل شده بود. رسوبات نمکی ته نشی

شده در گودال شرقی گود زره نیز وضعیت مشابهی داشتند و قشرنمک آن 

گودال هم بسیار ضخیم بود، اما نه به همان اندازه ووسعت قشرنمک گودال 

ً پوشش  اصلی گودزره. نزدیک لبۀ پوستۀ نمکی در هر دو دریاچه، مطلقا

ز گیاهی وجود نداشت، اما می شد سنگ هائی با زیباترین رنگ های ممکن ا

قبیل یشم قرمز وقهوه ای، کوارتز قیمتی، سنگ آهک سفید وقهوه ای، سنگ 

یمانی وعقیق سفید را در آنجا پیدا کرد.
1

 

ساوج لندور، از کوه خواجه وآثارتاریخی متروکه برفراز آن نیز 

توضیحات مفصلی داده است که سایکس وتیت ، نیز با کمی تفاوت  آنهارا 

 آوردن تکرار آن دراینجا خود داری میکنم.شرح داده اند وبنایرین من از 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 721 -720جغرافیای تاریخی سیستان، ص - 
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 زدهمناپفصل 

 

 آثارتاریخی جنوب رود هیرمند و رودبار
 

 کندرک،دارالحکومۀ سیستان بعداز قلعۀ فتح

 
 

 ک:ندر  ک  حوض دار و 

از هيرمند جدا ميشده بندر کمالخان در امتداد رود بيابان که از محل 

رابه های متعددی جلب توجه ميکنند وبسوی غرب جريان می يافته است، خ

که روی تپه های مصنوعی بنا شده اندو طاق وگنبد بعضی هنوز پا 

 برجاست.

اين همان ناحيه ايست که سابق حوضدار می ناميدند، واز هيرمند 

مشروب ميشده  است.چنانکه ديده ميشود حوض دار، قلعه ايست که 

ل آن ساخته شده است ديوارهای غيرمنظمی دارد وحدود يک صد خانه داخ

 وبزرگترين خانه های آن دوطبقه است.

حوض دار، که گفته ميشود محل نبردهای فرامرز پسر رستم با بهمن 

واقع « رامرود» پسراسفنديار بوده به سلسلۀ خرابه زار شهر رستم در امتداد

است که در دورۀ ملوک سيستان از سرسبزترين ومعمور ترين نقاط سيستان 

 م بلوک سرابان ناميده ميشد. بود و به نا

بعد از آنکه بندهای آب توسط لشکريان شاهان مغولی هند در اواسط 

قرن هفدهم ويران وخراب گرديد، و رودخانۀ هيرمند به دلتای شمالی 

 قلعۀ فتح به کندرکبرگشت، ضرورت ايجاب ميکرد که دارالحکومه از 

بود واز طرفی نيز منتقل گردد، زيرا عالج ويرانگری های سيل، جزاين ن

جمعيت به ناحيه وسيعی منتقل گرديد که برگشت رودخانه آن را زرخيز 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

91 

وپربار می نمود. هنگامی که مردم با زمين های اطراف قلعۀ فتح وداع 

گفتند، حکومت نيز ناگزير بسمت چپ رودخانه انتقال کرد. از آن پس قلعۀ 

رالحکومه نشد. فتح در ورطۀ انحطاط افتاد وهيچگاه برای بارمجدد دا

درحاليکه تا چندين نسل بعد اسماً دارالحکومه با مقام صدر خاندان ملوک بود 

 1 وافراد آن در کاخها متمکن بوده اند.

 
 خرابه یی از یک قلعه نزدیک کندرک

تا يک نسل بعد از مرگ ملک فتح عليخان)ملک فتحعليخان در کندرک 

کومه بود. وبرای موجوديت به امرنادرافشار اعدام گرديد(، دارالح 1747

بين رودخانه ومردم نبردی سخت ادامه داشت، زيرا رودخانه هيرمند پی در 

پی گسترش می يافت وپشته هايی متعدد برای جلوگيری از زيان رودخانه در 

همان زمان ساخته شدند. ناحيه مذکور آخرين تالش واقعی برای بنيانگذاری 

ال سيستان می باشد وآن مظهر دارالحکومه است وتأسيس آن عالمت زو

آشکاری از زشتی وسبک معماری عاری از سليقه است، اما نسبت به جالل 

 2 آباد از وضع بهتری برخوردار است.

                                                 
1
 14 9ص  ،سیستان  ،جى.، پى.تیت - 
2
 149 -148ص ،سیستان  ،جى.، پى.تیت - 
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خط مستقيم »تيت از چشمديد خود در مورد دلتای رود بيابان  مينويسد:

سرحد با زاويۀ کمی به طرف جنوب غرب امتداد می يافت واز جائی 

لتای رود بيابان ناميده ميشود. دوسال پيش من و وارد برای ميگذشت که د

بازديد ويرانه های شهر رستم از آنجا عبور کرده بوديم. از وقتی که رود 

هلمند در مجرای رود بيابان جاری بوده، مدت زمانی زيادی نميگذرد. در آن 

خش موقع آب رود بيابان در انتهای آن از طريق نيم درجن کانالها در دلتا پ

ميشد. مسير اين آبراه ها هنوز هم قابل تشخيص است که بصورت جزايری 

کم ارتفاعی ، از سطح  دشت اندکی باالتر می باشند.از بسياری جهات دلتای 

رودبيابان، منطقۀ بسيارجالبی بود. از پای ديوارها وصخره های فالتی که 

شت روی آن ميل های مرزی را نصب ميکرديم، تا درياچه سيستان، د

وسيعی کشيده شده بود که دلتای رود بيابان را تشکيل می داد.روی اين دشت 

فوت ارتفاع  45تا  5پوشيده از تعداد کثيری تپه های طبيعی بود که بين 

داشتند. ارتفاع اغلب اين تپه ها، ضخامت اليۀ فوقانی خاک را که دراثر 

قلۀ هريک ازاين فرسايش بادی به تدريج از بين رفته بود، نشان ميداد.روی 

تپه ها اليۀ ضخيمی از خرده سفالها جمع شده بود که در بين برخی از آنها 

بعضی اشياء سنگی، مانند پيکان تير پيدا کرديم.روی برخی از تپه های 

 بزرگتر حتی رد بعضی ديوارها  هم ديده ميشد.

وقتی به اين منطقۀ متروک وبی آب وعلف نگاه ميکرديم، به مشکل 

م قبول کنيم که اين ناحيه تا همين چند صد سال پيش،  بسيارمسکون ميتوانستي

و پرجمعيت  بوده ودر همه جای آن تا حدود گودزره انسان مشغول 

کشاورزی، فعاليت وکار وزندگی بودند ودرواقع سيستان اصلی يا قسمت 

 1«پرجمعيت تر سيستان، همين جا بوده است. 

ازبم  1872سميد، که درسال کاپيتان ايوان سمت، دستيارجنرال کولد

به قصد سيستان پيش می آمد، بعد از توقف در چاه خاک محمددرويش،در 

ميل دورتر  4پنج ميلی اين چاه، از خرابه های ُکندر  ودر نزديکی بفاصلۀ 

از خرابه های حوضدار ياد کرده مينويسد که، خرابه های ُکندر وحوضدار 

ً با خشت، بسيار مفصل ومتشکل از انواع خانه ها و ديوارهای بود که تماما

                                                 
1
 803-802، ص جغرافیای تاریخی سیستان - 
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سال قبل کندرک مسکون بوده است،ولی  90ساخته شده اند. گفته ميشد که تا 

 حوضدار قديمی تراز کندر معلوم ميشود.

 

سمت، متذکر ميشود که سيستان منطقه ايست که هروجب آن با افسانه 

ً به قهرمان باستانی ايران، يعنی رستم  در آميخته واين افسانه ها عموما

،خانواده وماجرای های او ارتباط دارد. حوضدار را جای ميدانند که فرامرز 

، پسر رستم در آنجا با دشمن بهرام پسر اسفنديار)پسر اسفنديار بهمن نام 

داشت، نه بهرام. سيستانی( نبرد کرده و بهمن بدن او را با نيزه سوراخ کرده 

حوضدار، مجموعۀ کيلومتری( درسمت شرق  16ميل) 10است. درحدود 

ديگری از خرابه های  بسيارقديمی وجود دارد که گفته ميشود شهر معروف 

رستم بود واين شهر را بهرام) بهمن( با ماليدن نفت به گوشه وکنارش، آتش 

زده وخراب کرده است. دو تپۀ کوچک نيز به فاصلۀ حدود يک ميل در 

و آخور رخش جنوب غربی حوضدار وجود دارند که به ترتيب پای بند 

ً اينها هم جايی بودند که اسپ مشهور رستم در آنجا  ناميده ميشوند. ظاهرا

نگهداری ميشد. البته اين تپه ها فقط يکی از محل هايی هستند که گفته 

  1ميشود، اسپ عظيم الجثۀ رستم در آنجا نگهداری ميشده است.

ی نقشۀ کندرک همانست که از قلعۀ اولين شروع ميشد ودو خط دفاع

بيرونی اطراف کاخی قلعه بند را ميگرفتند واز طريق ديوارهای دوبل 

 ديواری درسمت داخلی قرار داشت، شهر را در آغوش ميگرفته است.

 

 حوضدار:

قلعه ای است در مورد حوض دار،تيت از چشمديد خود مينويسد :

مخروبه که در داخل چهارديواری آن قصبه ای نيز وجود دارد. درسمت 

وب دروازه ها وجود داشتند و دور تادور آن خندقی به عرض شمال و جن

پنجاه فوت موجود بود. در سمت چپ دروازه شمالی، ساختمان بزرگی 

بودکه از کاهگل درست شده وکاخ حکمران بود. در داخل خندق آثار دويا 

سه چاه ديده ميشد که در مواقع خشکيدن ويا مسدود شدن انهار وحتی گاهی 

                                                 
1
 1378،137حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان،- 
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ب در آنها، آب شهر را فراهم ميکردند. در شمال قلعه در ضمن جريان آ

آثاری از ديوارباغها ديده ميشود و در جنوب آن قبرستان موجود است 

وجلوتر از آنشهر رستم وجود دارد که اکنون به شکل ويرانه ای از يک قلعه 

 1 است.

 

 
 ابه های نزدیک حوض دارخر

                                                 
1
 154تیت، سیستان،ص - 
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 قلعه حوض دار 

 

 :ودشت تراکو قلعۀ  ترقون 

کمی بطرف شرق حوض دار منطقۀ وسيع وهمواری بنام دشت تراکو 

افتاده ودر گوشۀ يی از اين دشت بنام "گله چاه" تعداد زيادی ازخرابه ها 

توجه ميکند. وچنانکه  ازروايات وچشم ديدهای ملک  های کهن الينقطع جلب

 370، اين منطقه حاصل خيز در 1شاه حسين مؤلف احياء الملوک برمی ايد

سال قبل از پرجمعيت ترين نقاط سيستان بوده وشاهد زد وخورد های مکرر 

حکام صفوی با مردم سيستان بوده است. در زد وخوردهای  ملوک سيستان 

از شهزادگان صفوی( دراين جا از محالتی بنام  با رستم ميرزا)يکی

جارونک ملک ظريف، راشکک، پشتۀ زاوه، شهرک، ُکنَدر)کندر، بضم اول 

وفتح سوم(محکمۀ نقيبان، خرما آباد؛ رود طعام و شيلۀ محمود آباد، نام برده 

 ميشود که بين حوضدار وقلعۀ فتح واقع بوده اند.

رگ ووسيع بوده که با ظلم آباد از آن جمله جارونک ملک ظريف، قلعۀ بز

ملک ظريف آنرا در منزل »شده، چنانکه مؤلف احياء الملوک مينويسد:

موروثی خود بنا نهاد وقريب شصت جريب قلعه طرح کرد وآن قلعه را 

مردم بر زره به تعدی  ساختند. مردم "برزره" به شب کارميکردند ومردم 
                                                 

1
 ببعد 300احیاء الملوک درتاریخ سیستان، ص- 
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م برزره را که يک روز می حوضدار وُکنَدررا به روز کار ميفرمود و مرد

آوردند، سه چهار روز نگاه ميداشتند وگرسنه کارميفرمودند. تامدت يک سال 

 1 «اتمام قلعه داد.

ديگر قلعه يى که بطرف شمالى شهر سيستان است و بسعى عمده االمرا » 

امير محمد) جانشين مير پيرقلى داماد ملک سلطان محمود( سرانجام پذيرفت. 

نيز   2بفرموده ملک الملوک اتمام پذيرفت و قلعه تاغرون «بزمان»و قلعه 

در کنار هيرمند و ميان جنگل پشت زره اتمام يافت و در موضع تمين سرحد 

طرح قلعه شد و آب او را بيرون آوردند، اما انجام نيافت و قلعه الدز 

درسرحد سيستان استحکام يافت، و در جارونک قلعه شاه على بساخت در 

خويش، محل نزول حوادث )اوزبکان( شاه على و شاه محمود دور عمارت 

آنجا مى بودند. و قلعه برتک خسم)ظاهراً قلعه برينک در شمال سيستان 

نزديکى هاى جوين ، زير نيه باشد( بفرموده شاه ابو اسحاق اتمام يافت و 

سيستان را به حسب استحکام ظاهر بنوعى ساختند که عقل عقال را اعتقاد 

  3 .«که هرگز خللى  بدان ملک راه نخواهد يافت چنان بود 

عالوه براعمار يک عده قلعه های منفرد، ملوک سيستان برای تنظيم شبکۀ 

آبياری به احداث بندها وکشيدن نهرهای آب از هيرمند مبادرت ورزيدند، از 

قبيل رود سلطانی ورود سروستان ورود خانۀ رامرودی ورودخانۀ 

که ار دريای  4ه)ظاهراً سرشيله امروزی نيمروز(محمودآباد وشيلۀ شيخ زر

)بند حمزۀ « بلباخان»وبند « هاونک»هيرمند جدا می شدند وهمچنان بند

بلواخان( و بند يکاب وبند مودود وبند راشکک وبند ملک محمود وبند 

که هرکدام آنها روی يکی ازشاخه های هيرمند بسته شده بود وعالوه  5برزره

ع و پهناور باغاتی مثل: باغ مؤمن آباد در وعالوه بر آبياری مزارع وسي

 6 زيارتگاه وباغ فيض آباد وباغ سکزی را سيراب ميکردند.

                                                 
1
 295احیاء الملوک، ص - 
2
 (526قلعه تاغرون در جزیره پشت زره محل توطن عظما و میران بود) احیاء ص  - 
3
 127احیاء الملوک، ص - 
4
 222، 180،122، ص احیاء الملوک- 
5
 وغیره144، 110،113احیاء الملوک، ص - 
6
 وغیره صفحات 484، 191،420احیاء الملوک، ص ص - 
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از مطالعۀ مطلب فوق ميتوان بخوبی حدگرفتاری و پريشانی دهقانان 

وبرزگران سيستان را درک کرد. واين گرفتاری ها با هجوم ازبکان شيبانی 

بدر سيستان به اوج خود رسيد. در اوايل قرن يازدهم هجری برای مردم در

چهارده هزارخروارتخم ريزسرکار »سيستانی که روزی درحيات مردی که 

قافله های ده هزار »وچنان امنيتی به هم رسانده بود که « خاصۀ اوبود.

، با سرازيرشدن شيبانی ها برآن سرزمين نا 1 «اشتری از آنجا  ميگذشت.

تنها پناهگاه سيستانيان بود آغاز  امنی وقتل وغارت وخراب کردن قلعه ها که

شد،اما بازهم جنبش  ساکنان آن ديار را برای بقا وادامۀ حيات ميتوان در 

تعميرومرمت قلعه ها واحداث خندقهای عميق، که بهترين وسايل دفاعی آن 

بی عالج از » زمان بشمار ميرفت،احساس کرد.مثالً وقتی آب دريا کم شد

ف دريای عميق بود ميان دشت که سنگ که سه طر 2طرف جنوبی چپراست

قاقم بود، و ارتفاع بسيارداشت، خندقی طرح شد، چنانچه صد زرع عمق آن 

خندق شد وهنوز به زمين دوطرف که برلب آب بود،مساوی نشد و چهار 

 3«باره براو کشيدند ودر ميان حقيقی دروازه و پلی نصب کردند.

اوزبک های شيبانی باز هنگام حملۀ تنگری بردی اغالن، سرلشکر 

در طرف شرقی آن خندق که بردورادور قلعۀ سبز)بعد ها معروف » ناچار

قريب به پنجاه جريب  4 «هجری کنده شده بود. 1003به جالل آباد(در سال 

خندق ديگری حفرکردند ودر يک شب تا صبح آن خندق اتمام يافت و مردم 

 5 در پشت آن جابجا شدند.

از سالهای پرازاضطراب وبی امنيتی هجری  1007تا  998سالهای 

وقتل وغارت وتخريب قلعه ها از دست حمله آوران توران زمين برای مردم 

سيستان بود. قلعه فتح وقلعۀ ترقون از مهمترين مراکزی بود که ميتوانست 

هجری  1006 -1002در برابر حمالت پی هم شيبانی ها طی سالهای 

 مقاومت وپايداری نمايد.

                                                 
1
 220احیاء الملوک، ص - 
2
چپ راست یا دشت چپراست، از مربوطات کچولی بود. کچولی محلی است نزدیک دشت کریم کشته، در - 

 (319پر از سفال و تیکرها. )احیاءالملوک، صنیمروز درحوالی زیارت خواجگیر.کچولی یعنی منطقۀ 
3
 336احیاء الملوک، ص - 
4
 438احیاء الملوک، ص - 
5
 340احیاء الملوک، ص - 
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 راکو:قون یا تاتر

يکی از قلعه های بزرگ وافسانوی ديگر بلوک سرابان درسيستان، در غرب 

، در امتداد کانال متروکه رامرود، قلعه ايست مشهور به کمالخانقريۀ بندر 

» که مؤلف کتاب احياء الملوک آنرا بصورت« تراکو يا تراخون »قلعه 

رود وبر زره قلعۀ ترقون،که ميانۀ سرابان ورام» ضبط کرده گويد:«تََرقون

واقع است وآب رودخانۀ رامرودی که زراعت حوضدار)حوض دارا؟( 

وُکندر و زره و رامرود از آن رودخانه ميشود، برگرد آن قلعه محيط است و 

 آن قلعه دوازده جريب است. 

 

 قلعه تراکو)تراخون( واقع در دلتای رودبیابان در غرب بندکمالخان 

 

او کنگره است وعمارات نيز  طرف غرب وجنوب کوه است وبرفراز

طرح کرده اند وطرف شمال ومشرق او نيز بلند کوه است که مسطح کرده 

اند و دورادور ديوار کرده ميان ديوارها بخاک انباشته اند که اگر احياناً توپ 

بر بلندی نصب کنند و برقلعه زنند کار نکند و در آن قلعه چاه آب شيرين 

و پاياب فرو برده اند که چون آب برکمر  است بغايت راست مزه)خوش مزه(



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

99 

قلعه ميخورد وميگذرد، آب روان برميدارند. آن قلعه به حسب استحکام 

وخوبی هوا نظير ندارد و بالطبع شادمانی به گل او سرشته اند.....و دور اين 

قلعه آسمان آشيان را بدين نوع هموار کرده بودند که استادان سنگ تراش را 

زنبيل ها آويختی تا دور او را به مرور تراشيدند و بيست از کنگره او به 

همچنان ملک سلطان محمود دور اين  1«سال در آن قلعه استادان کار کردند.

به حسب بازار وآبادی شهری شد که در آفاق »قلعه، قصبه يی ترتيب داد که 

در زمان حملۀ اوزبکان شيبانی برسيستان، دراين قلعه بيش 2 «نظير نداشت.

ساله تمام  7-6هفتادهزار خروار گندم ذخيره کرده بودند که مصرف  از

ظاهراً اين قلعه در سالهای ربع اول قرن دهم  3مردم سيستان راکفايت کرد.

ق( اعمارشده است که بدين ترتيب پانصد سال از اعمار 930-915هجری)

 آن ميگذرد.

 و اوايل قرن بيستم ضمن شرح ساختمان 19برخی از سياحين قرن 

 4 اين قلعه آثاری از يک آتشکده  در آنجا تشخيص داده اند.

 

 کو درامتداد رودبیابانارتصویر از مخروبه های قلعه تآخرین 

                                                 
1
 526و144ملک شاه حسین صفاری، احیاء الملوک، ص - 
2
 144ملک شاه حسین صفاری، احیاء الملوک، ص - 
3
 145ملک شاه حسین صفاری، احیاء الملوک، ص - 
4
 121ن، ص تیت، سیستا- 
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 وجه تسمیه ترقون یا تراخون:

که امروز در ميان مردم محل « تراکو»يا « تََرقون» ظاهراً 

بشکل"تراخو" ويا "تراخون" شهرت دارد و در دورانهای تيموريان 

شکل متحول"ترخان" يا فويان جای  معروف ومعموری بوده است، وص

اصطالح"ترخانی" در عهد مغول لقبی بود که به هرکه داده  است. "ترخانی"

ميشد، ميتوانست هروقت خواسته باشد، شاه يا خان را مالقات کند وهمچنين 

زمين صاحب لقب ترخانی از ماليات وعوارض شاه معاف بوده، وممکن 

 حل نيز متعلق به کسی بوده باشد که دارندۀ چنين لقبی بوده است.است اين م

1 

 1903اما جی.پی تيت،عضو هيئت حکميت ماکماهون در سيستان در

 در مورد وجه تسميه "تر قون" از چشم ديدهای خود مينويسد:

ً آنرا زادگاه رستم  تر قون :»  بدون ترديد جايی قديمی است وعموما

امه رستم را از ]طريق سزارين[ ازرحم مادر جدا می پندارند. براساس شاهن

نام گذاشتند. در سرتاسر ]ترقون[نمودند واين جايگاه را به سبب اين اتفاق 

همان جای بروز واقعۀ « ترقون»سيستان، مردم را اين اعتقاد است که 

مذکور است. ترقون که درهمين اواخر ويران گرديده، هميشه آباد وبه عنوان 

وده است، زيرا وضعيت طبيعی اينجا متناسب وسازگار قلعه يی مهم ب

بودعلی الخصوص در آن روزگاری که هنوز هنر جنگ پيشرفت چندانی 

نکرده بود، در يک قطعه جداگانۀ ِکِم)پرتگاه ( وجود دارد که جهت آن شمال 

بجنوب است وخيلی جلوتر از شيبی که در شمال درۀ رود بيابان است واقع 

آن دايرۀ اول وبعد به سمت غرب اين دايره ها ادامه دارند. ميباشد. جلوتر از 

متر( از شيب شمالی  1600قطعۀ ِکم را ميدانی به پهنائی نيم ميل)يک ميل =

دشت جدا ميسازد و در سمت غرب در حدود چهارصد گز قطعه ای زرخيز 

ترقون را ازتپۀ کوتاه دشت که دومين جزيره بزرگ ميباشد جدا ميکند. مرز 

رقون در فاصلۀ تقريباً يک ميلی اين جزيره قرار دارد. جانب شرقی غربی ت

جزيره بسوی ميدان پائين شيب ميباشد ولی شيبهای روبرو فرسايش يافته ای 

                                                 
1
 تحریرتاریخ وصاف)تعلیقات وتوضیحات لغات( ونیز زبده التواریخ دیده شود.- 
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در آمده اند که شيبی بسوی ميدان اند. در وسط جزيرۀ ترقون وشيب شمالی 

ۀ آن شاخه ای از رود بيابان جريان داشته که آثار آن موجود است. شاخ

مزبور انتهای شمال شرقی قلعه ديگری بوده که از غرب آن رد شده به درۀ 

بزرگ می پيوست. اين نقطۀ اتصال در مشرق جائی بود که دو انتهای جلوی 

دشت ميدان زرخيزی را در بر ميگرفت وبدين ترتيب ناحيه ترقون را از 

 1 جدا ميکند. "گنا" درغرب ترقون قرار دارد.« گنا»ناحيۀ

ز دور ديده ميشود وبگونۀ قلعۀ فئودالی قرون وسطی به نظر ترقون ا

ميرسد اما حاال به علت کمبود آب ويران گرديده ومنظرۀ عمومی آن وحشت 

ناک است. زيراصخره هايی که در نزديکی آن قرار دارند به قبرستان 

ومقابر مبدل شده ، تا جائی که در سمت غربی آن چشم آدمی کار ميکند 

بدی شکل قبور وجود دارد که در متن آبی ويا زرد رنگ قله ساختمانهای گن

های دور افتاده سلسله کوه های پلنگان بر روی پا ايستاده اند. طبق روايات  

محلی در ازمنۀ قبل از اسالم اينجا آتشکده ای بود که با ورود اعراب آتش 

 ان به سردی گرائيد.

 

 :موقعیت قلعه

يده،با يک اندازه گيری سطحی که روی آن ترقون بنا گرد یپرتگاه

حدود هزار فوت طول وپانصد فوت عرض دارد وشيبی است که متوجه 

مشرق ميباشد.ارتفاع آن از سطح ميدانی که در دوطرف آن قراردارد يکصد 

وپنجاه فوت است  و جوانب ديگرسراشيبی تندی هستند که اليه های  افقی ِکم 

ن اين بالکن ها به بلندی هشتاد تاصد اينجا وآنجا بالکن هايی ساخته اند. آخري

فوت  از  25فوت ميباشد. قسمت شرقی کم به صخره يی ختم ميشود که 

زمين ارتفاع دارد و تنها همين سمت ترقون را قلعه بند کرده بودند. 

ديوارهای بسيار بلند بردامن صخره کشيده اند.آثار شان در امتداد خطوط 

ب شمال وجنوب صخره مرتفع خارجی صخره موجود اند اما در جوان

ميشود. بنابرين ديوار نسبتاً بلندی زيادی ندارند.بطوريکه حتی اهميت دفاعی 

                                                 
1
 117تیت، سیستان،ص  - 
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خودشان را کامالً از دست ميدهند وفقط به عنوان فصيل)باروی( کوتاه در 

 وسط ساختمان ها باقی ميماند که برای جلوگيری از حوادث مفيد هستند.

ميرود که در نزديکی انتهای  دروازه از بين رفته است و احتمال

شمالی ديوارها بوده و به حياطی به اندازۀ صد فوت مربع متصل بوده که در 

اطراف آن مثل خانه های رنبورعسل، ساختمانهای گنبدی شکل بر روی يک 

ديگراستوار بوده اند. ترقون درمسير تابش نور خورشيد قرار داشت و فقط 

ه بر روی شيب های صخره ای کوه از شهر"کيخا")واقع درکوه خواجه( ک

خواجه مستقر بود، گرمای بيشتری داشت، زيرا تنها ساختمانهای ناحيه شيب 

 ميتوانستند ازآب وهوای سيستان بهره مند باشند.

 

 ویژگی های ساختمانی:

ساختمانهای ترقون عموماً گنبدی اند. در وديوارمسکن های جنوب از 

ه غربی اتاقهای هشت پهلوی زاهدان معماری تزئينی که در انتهای دومنار

سال قبل ويران شده  200وجودارد، استفاده شده است، ولی چون ترقون 

است، اين ساختمانها نسبت به ساختمانهای زاهدان بهتر مانده اند. وحتی 

بيشتر ساختمانهای شمالی نمونه يی از سبک معماری کنونی به نظرميرسند. 

مالی از آجرهای پخته درست شده که رديف های پائين ديوارهای بلند ش

هريک از آنها حدود يک ونيم انچ مربع)ظاهراً بايد يک ونيم متر مربع 

باشد(. قسمت های باال واتاقهای داخلی از آجر خشک )خشت خام( ساخته 

شده اند. در مسکن های قصبه نيز از همين مصالح ساختمانی استفاده شده 

دک وتنها در جنبه تزئينی استفاده شده است. وآجر پخته به ميزان بسيار ان

است. البته راه  زيرزمينی و يا چاه آب قصبه کامالً از آجر پخته ساخته شده 

است. دهانۀ اين راه ، ده فوت مربع بود و احتماالً خيلی عميق بود، ولی 

اکنون دهانۀ مزبور حدوداً تا پنجا فوت پرشده است. تقريباً در وسط شيب ، 

ی موجود است که تا داخل زمين ميرود و بعد از صد فوت بالکن زيرزمين

طول به اتاقی به اندازۀ پانزده فوت مربع ختم ميشود. بالکن مذکور گنبدی 

شکل بوده و دراين اتاق نيز حاشيه را با آجر پخته ساخته بودند که اينک فقط 

 در نزديکی در موجود ميباشد. راه نيز راه اصلی نيست زيرا اين راه پر از

خاکستر است و انبار زباله های مطبخ. بطور وضوح بالکن بسيار قديمتر از 
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آبادی قريه ای به نظرمی آيد که کار آن ريختن اين زباله ها بوده است. 

امکان دارد که بعد از فتح سيستان ، تيمور دستوری برای ويران کردن تمام 

شد، اما اين قلعه  داده ياشد وترقون نيزهدف تباهی عمومی قرارگرفته با

آبادی برای بار دوم آبادگرديد ومساکنی از نو بنياد شدند. از تباهی در و 

مناره وسطی ديوارهای شمالی نيز اين آشکارميگردد، زيرا با اينکار اهميت 

 1 قلعه از بين رفت وهدف از تباهی نيز همين بود.

 

 خصوصیات دفاعی قلعه:

موجود نيست وديوارها برای ايمن بودن ديوارها ی ترقون مناره ای 

دارای دريچه ها وروزنه هايی اند. روزنه ها در امتداد انتهای ديوار ها 

موجود اند و برای ايستادن مدافعين بالکن هايی ساخته شده اند. برای تير 

اندازی های مورب مجموعه روزنه سه به سه قرار گرفته اند. روزنه 

پ وراست در همان سمت مرکزی برای تير اندازی مستقيم وروزنه های چ

کج ميباشند. فصيل ها)بارو ها( بسيار محکم اند واز بالکنی کوچک وباريک 

به عنوان رابط بين اتاقها استفاده ميشد وهمچنين برای رسيدن قسمت های 

شهر که با ديوارهای شمالی وجنوبی پيوسته اند نيز از همين بالکن ها 

 2 استفاده ميشد."

 

 :ترکوئیحکیم بدیع الدین سگزی 

ترقون قبل از قرن دهم /شانزدهم ميالدی محل  که شواهد نشان ميدهد

حکيم بديع  يکی از داليل قدمت تاريخی ترقون، نام ونشان .مهمی بوده است

الدين سگزی ترکوئی است. تذکره ها از يک شاعر فيلسوف مشرب سيستان 

سته در قرن ششم وهفتم هجری خبر ميدهند که ازهمين محل نيمروز برخا

بوده است. اين سخنور دانشمند که از طبقات محروم جامعه خود بود، چنانکه 

از اشعار او بر می آيد تا آخر عمر تنها ومجرد زيسته وبا وجود بهره مندی 

از علوم وهنر خويش در تنگدستی وفقر بسر می برده است. اين مطلب در 

 قطعه شعرذيل او نمودار است.

                                                 
1
 119تیت، سیستان، ص  - 
2
 121تیت، سیستان، ص - 
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 دی  گفت         که ای بدیع، جـــهان جاویدان نمی ماندر کسی ـمـرا کسی ز زبان دگ

 گذشت عهـــد شباب و برخ پــدیـــد آمد         نشان شـیـب، کـنـون گر زنی کنی شاید

 ر زجنس تو روزی نتــیجه ای مـاندـاز آن کــه از پی ابـــقاع  نوع نسلت را         مگ

 د فـالح بکشایدـصالح بـــــر تــو درص       نکــاح برتو  رۀ صــــد ســفاه بـربـنـدد  

 از آن سوال جگــــرخــای او برنجـیدم          جواب دادم و گــفــتـم کـه ژاژ می نماید

 زچند گــونه کفـایت کــه در هــنر دارم          کفاف خرج من ای خـواجه درنـمی آید

 نباشد این زحکیمی که من زنی خواهم         

 1ن و جامه و او را دگـرکسی گایدبه نا 

 

اين حکيم تنگدست وهنرمند، بيشتر با رباعی منويات خود را ابراز داشته 

له به اطرافيانش می رسانده است. واندرز های حکيمانه اش را بدينوسي

 باعيات ذيل بيانگر اوضاع اجتماعی واقتصادی زمان اوست.ر

 نشوگل عیش من زانــدک بـرگیست          دنیا که دروزنــده دلی را مــرگیست

 شاخیست هنرکه اصل او بی برگیست          اصلیست خرد که فرع او رنج دلست

 یا

 خوش باش که هیچ فاقه پیوسته نماند           گــرنقــد کرم دال، درین رسته نماند

 ندیک روز، دِر روزی تـــو بسته نما           تا ســـــاکن خانۀ وجـــــودی هـرگز

 یا

 تــــاکی بــاشی بــــــــرای نـانی بامید          هرجای بهر دری چو قرص خورشید

 با زادۀ خاطــــــــر و نـــم دیـــده بساز         کین آب ســــیاه تست و  آن آب سپـید

 

عوفی بصورت بسيار مختصر وی را معرفی کرده وبه مهارتش در نظم 

و آنچه را که عوفی آورده مورد تائيد تقی  وزندگی مردانه اش اشاره نموده

اوحدی مولف عرفات العاشقين وهدايت مؤلف مجمع الفصحا وديگران قرار 

گرفته است. تقی اوحدی مينويسد:" حکيم بديع الزمان الترکوئی السجزی 

 2 مؤلد ومنشاء وی سجستان وترکوحصاريست که آنرا ترقو هم گويند."

کيم بديع الزمان الترکويی السجزی مؤلد هوه ح»هدايت صريح تر مينويسد:

ومنشا وی ترکو، و آن حصاريست از سيستان، اينکه بعضی او را تبريزی 

 3 «کرده اند. دانسته اند، همانا سهو

                                                 
1
 490تیت، عوفی ، لباب االباب،ص - 
2
 55،ص 4، شمارۀ 1350مجلۀ آریانا،سال - 
3
 431مجمع الفصحا،از هدایت، ص - 
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از اينکه زادگاه بديع ، تََرکو، بوده، همه متفق القولند و از اين روايت 

ری صاحب نام و يا قلعۀ تراکو در قرن ششم وهفتم هج« ترکو»برمی آيد که 

آوازه يی بوده  وبخاطر شهرت بديع الدين سجزی مؤلدش برای مؤلفان 

 ونويسندگان خيلی دورتر از سيستان محلی شناخته شده بوده است.

پروفيسور نذير احمد، رئيس فاکولتۀ ادبيات پوهنتون عليگر هند، 

ضمن يک مقالۀ مفصل در مورد بديع الزمان ترکوئی، ميگويد که سومين 

يده بديعی در ستايش يمين الدين بهرامشاه، ششمين حکمران سلسلۀ قص

( ذکری 14نيمروزيان سجستان که منهاج السراج در طبقات ناصری) طبقۀ 

 از آنان دارد، گفته شده بدينگونه:

 دارای جـــــهــان دار یـمین دول و دین         کـز دولت او یافت جهان رتـبت و رونق

لـــک زمانه ملـک و مالـک مطلقبهرام شۀ عادل وغازی  که بحق اوست          بر م 
1 

 

که سال قتل  618تا 612از شعر فوق معلوم ميشود که بديعی از سال

بهرامشاه است در سيستان بوده است. سال تولد ومرگ شاعر معلوم نيست 

ولی معلوم است که وی دوست ومحشور سراج الدين سجزی شاعر معروف 

تاج الدين حاکم مکران بوده وهر دو اشعاری در مدح تاج دربار ابوالمکارم 

 2 الدين و نصرة الدين حکمرانان آن ديار سروده اند.

 

 هفت قلعه دلتای جنوبی:

"تيت" به ارتباط شورشی که درهفت قلعه سيستان عليه ملک جالل 

م( براه افتاده بود وملک 1364الدين سيستانی در نيمه دوم قرن چهاردهم)

اندن شورش از تيمور واميرحسين برادر زن او کمک خواسته برای فرونش

بود وتيمور از جمله هفت قلعۀ شورشی سه تای آنرا به تصرف خود در 

ً تََرقون يکی ازآن هفت قلعه بود ونيز قلعۀ قديمی » آورد، مينويسد که: يقينا

که قسمت هايی از آن به ساختمان کنونی ضميمه شده است و « رامرود»

ه معدوم شده ای که اکنون بلوچها به آن "گردی کالت")قلعۀ گرد( همچنين قلع

 20که بر روی شيله و به اندازۀ « مقصود»ميگويند وعالوه برآن ها قلعۀ 

                                                 
1
 55،ص 4، شمارۀ 1350ۀ آریانا،سال مجل - 
2
 4، شمارۀ 1350مجلۀ آریانا،سال  - 
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ميلی غرب گودزره قرار داشته است، گمان ميرود اين قالع بودند که مردم 

ورزميان شان در متواری کردن دشمنان ُملک، َمِلک را همراهی وحمايت 

ودند. سه قلعه ايکه تيمور واميرحسين اشغال کردند، قالعی بزرگ نم

ومستحکم نبودند ، زيرا اينها را فقط بوسيلۀ هزار نفرسوارخويش به تصرف 

در آوردند. امير حسين]وتيمور[ دراين قالع نيروهای رزمی مستقر نمود، اما 

سال بعد، زمانی که اميرتيمور سيستان را  21انها را ويران نکرد و

 تسخيرنمود، اين قالع را نيز معدوم ساخت. 

تيت عالوه ميکند:امکان دارد که از سه قلعه فوق دو تای آنها"چهل 

مريض" و"قلعه خاران" باشد. چهل مريض ويرانه ايست به اندازۀ سه ميل 

باالتر از چهار برجک. ومؤخر الذکر) قلعه خاران( ويرانه ديگری است که 

فوت  30غرب "بندر کمالخان" قرار دارد که  حدوداً درچهار تا پنج ميلی

باالتر از کف قديمی رود بيابان بر روی شيبی اندک باقی مانده است. قلعۀ 

مقصود و رامرود وگردی قلعه بدون ترديد سه محل قديمی اند وهمان رابطه 

ای را با جمعيت دلتای جنوبی داشته اند  که  قالع واقع بر تپه های رندان 

يت اطراف شان داشتند. قسمت های قديمی رامرود بجز وکوهلک با جمع

معدودی از آنها در سبک معماری مشابه ويرانه های زاهدان است. ويرانه 

های گردی کالت)قلعۀ گرد( نيز تا اندازه شبيه آثار دارالحکومه می باشد و 

 1 به همانگونه اسيب پذير است.

 

 قلعۀ گاوک: 

قلعۀ گاوک قرار دارد که نمونه  کيلومتر جنوب چهاربرجک، 8در فاصلۀ 

بسيارخوبی از سبک معماری زمان خود است. اين قلعه در زمان خود کاخی 

قلعه نما بوده که اطراف آن را ديوارهای بيرونی فراميگرفت. ساختمان 

اصلی بسيار فرسوده شده وديواربيرونی ريزش يافته و به تپه يی مبدل 

ميباشد. اين ساختمان شکل  گرديده است ولی قسمت داخلی هنوز مشخص

اتاقها بصورت طاقهايی ر بازوی آن مساوی ودر دوطرف آن صليب وهرچها

                                                 
1
  115تیت، سیستان، ص - 
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که تا سقف بازميباشد قرار دارند. اين اتاقها دوطبقه اند، بنابراين حياط مربع 

 شکل وبدون سقف است. اين محل را جايگاه نبردهای رستم می پندارند.

نيز قلعه مخروبه ايست بنام قلعه گاوک در شمال قلعه فتح از طريق خوابگاه 

که جوی کهنه کالن که تا کده وخاش امتداد دارد،از آنجا از هيلمند منشاء 

 ميگرفته وبسمت شمال جريان می يافته است.

 

 مزارشیخ حسن و ابوطاهر:

کيلومتری جنوب دهکدۀ چهاربرجک کنونی قرار دارد  8قلعۀ گاوک که در 

ی است که از نظر سبک معماری واندازه ومقياس تمام ناحيه پراز ويرانه هاي

با ويرانه های موجود در نواحی بيرونی بسيار متفاوت است. بيشتر 

افرادخانواده شاهی دراين منازل زندگی ميکرده اند وچنين گفته ميشود بيشتر 

اراضی شمال قلعۀ فتح به "ابوطاهر" پسرخواهر بزرگ ملک حمزه داده شده 

سالگی فوت کرد در مزار شيخ  22می که درسن بود. جوان مذکورهنگا

حسن دفن گرديد. مزار دوم را درست بر روی قبر او درست کرده اند.مادر 

داغديده ابوطاهر بر روی قبر فرزند يکدانه اش مقبره ای ساخته وبر روی 

 آن کتيبه يادگاری نصب نموده که اينک موجود است.

حداث و بر روی آن اين مقبره را بروی سکوی بزرگی از کاهگل ا

ً از آجرپخته درست شده است.  ساختمانی گنبدی شکل بنا کرده اند که تماما

در نزديکی اين گنبد، قطعات مربع شکل قبور موجود است که همه متعلق به 

 کيانيان اند وقبور ديگر مروط به خانواده های ديگراند.

خته اند مزار شيخ حسن وگورستان ابوطاهر را باالتر از سطح زمين سا

وسطح باالی قبور بشکل سکو يا شيبی است که هرگوشه يی از آن خراب 

 شود از آنجا ميتوان دريافت که دراين زير اسکلت انسانی مدفون است.

ميالدی، هنگامی که افغانها با استفاده از حل اختالفات توسط  1872درسال 

بوطاهررا غارت نماينده بريتانيا اين قسمت سيستان را اشعال نمودند، مزار ا

کردند وکتيبه ای را که برروی مزاربود خرابه پنداشته آنرا نابودکردند. 

چندين سال بعد بلوچها  برمقبره تخريب شده ابوطاهر زيارتی برپاکردند 

وآنرا منسوب به شيخ حسين نمودند. لوحی که مادر ابوطاهر فقيد نصب 

که نام طاهر بروی   نموده بود بدوقسمت شکست که فقط نيمه ای باقی مانده
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آن نوشته  شده وقسمت دوم در جنوب قلعۀ فتح وجود دارد وصاحبان اين 

قسمت آنرا اشاره ای به دفينه می پندارند وحروف خط عربی را فارسی قديم 

تصور مينمايند. کتيبۀ يادگاری ابوطاهر در قطعه سنگی کنده شده بود که از 

رسم الخط عربی سنگين  نمونه آن سنگ آسيا نيز ميسازند. حروف در

وبزرگ وعمودی بودند وبزيبائی حکاکی نشده بودند.مشابه آنرا در ويرانه 

های زاهدان ميتوان ديد. درمزار شيخ حسن کتيبۀ ديگری نيز موجود بود که 

از مرمرياگل سفيد رنگ کنده شده بود. اين سنگ نيز درهم شکسته وخط آن 

 1 ا دقت حکاکی نشده است.بارسم الخط فارسی شکسته کنونی است که ب

 رودبار:

جغرافيه نويسان عرب رود بار را فقط  در ضمن بيان مطالب نه 

مستقالً ذكر كرده اند و شايد مقصود اصطخري از رود باري كه در نزديكي 

بست بر راه كندهار و فيروز كند سراغ مي دهد و در وصف آن گفته است 

،  همين رود بار 2 وان داردصادرات عمده اش غله و نمك مي باشد و آب ر

 حاليه بين گرمسير و چهار برجك نيمروز باشد.

پوهاند حبيبي مي نويسد: كه اراضي جنوب غربي افغانستان 

ً هيرمند سفلي از بست گرفته تا رود بار سيستان و نيمروز در  مخصوصا

اوايل و رود اعراب به صفت جروم )واليت گرم سير( ياد شده است و 

تعريب كلمه گرم را )جرم ( و سرد را )صرد( كردند كه  عربها به اصول

  3 جمع جرم، جروم و از صرد، صرود مي باشد.

وجه تسميۀ رودبار ازاينجا نشأت ميکند که در محل همين رود بار در قديم 

بر هيرمند بندي زده بودند كه پنج رود از آنجا جدا ميشد و بسوي آبادي ها و 

جريان مي يافت و من در قسمت رودهاي مزارع و شهرهاي عمده سيستان 

زرنج مفصالً از آنها نام گرفته ام و آن بند معروف بود به  بند رستم. 

ليودر رود بار باالتر ل فريه، وکونولی وکريستی ودکتر بسياحان اروپائی مث

از چهار برجک عاليم وآثار بندی را در بيستر هيلمند ديده و در سفرنامه 

» خود مينويسدکه:« سفر با کاروان»مله، فريه درکتابهای تذکرداده اند.منج

                                                 
1
 145تیت، سیستان،ص - 
2
 368جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي ص  - 
3
 232ص  ،تعلیقات پته خزانه - 
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نزديک محلی که اردو زده بوديم)رودبار( يک سد قديمی بود که کف آن در 

داخل رودخانه هلمند قرار داشت. اين سد ازآجرهای به همان اندازه وشکل 

ونيم فوت( يک يارد مربع،ساخته شده بود. به  4در  3آجرهای های فراه )

ت اين سد،در هردو طرف رودهلمند، ديوارهای مرتفع فاصلۀ کمی پش

وقديمی از آجر قرار داشتند که به تپه هايی متصل ميشدند. تپه هايی که در 

گذشته به احتمال زياد روی آن ها قالعی وجود داشته است واکنون از آنها 

 جغرافيای تاريخی سيستان:سفرنامه فريه («)چيزی باقی نمانده است.

از رودبار  1841ت رهنمائی و دستور  راولينسن درسال پاتينسن که تح

ديدن کرده، توصيف مشابهی از سد باستانی بر رود هلمند در حد رودبار به 

 4عمل آورده است.ژنرال پالک نيز)رجوع شود: سفرنامۀ سمت، قسمت 

کتاب جغرافيای تاريخی سيستان( از اين محل بازديد نموده است. احتماالً 

توسط تيمور لنگ هنگام عبور از طاق « بندرستم»که بنام  همين سد ميباشد

 «به بست ويران شده است. )ظفرنامه، شرف الدين علی يزدی

به عقيده راولينسن، در زمانهای قديم، يک کانال بزرگ از هلمند در حدود  

رود بارمنشعب وتا بندرکمالخان امتداد می يافت که بنام جوی گرشاسب 

نجام شده برای سد بندی رودخانه وانحراف اين کانال ناميده ميشد. کارهای ا

به چپ، طبق توصيف آقای فريه از  کارهای  فوق العاده عظيم و حيرت 

آور بوده است. اين سد را تيمور لنگ خراب كرد و بعد از آن سيستم منظم 

آبياري سيستان بر هم خورد. پس رودباريعنی جای که رودهای متعددی 

باشد، تاريخ قديمي به درا زاي تاريخ بندرستم که نام آن کنارهم جريان داشته 

در خاطرها باقي « يك اب»يا بند« بنِديكه»امروزروايات عوام  بصورت 

 مانده دارد.

در دوران تيموريان و صفويان ملوك نيمروز كوشش بخرج داد ند و 

هيرمند را در محل رودبار و حدود چهار برجك و بندر ، بند زدند و انهاري 

آنجا بدو طرف رودخانه هيرمند كشيدند كه از آن جمله است:  از

)يا حمزه بلواخان ( بندمودود، بند يكاب و « بندحمزه بلباخان»، « بندهاونك»

بند راشكك و بند زره و بند ملك محمودی كه هر كدام روي يكي از شاخه 
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اين شاخه ها عبارت بودند از: رود سلطاني،  1هاي هيرمند بسته شده بود.

رودسروستان ، رود خانه رامرودي ، و رودخانه محمود آباد و شيله شيخ 

كه عالوه بر آبياري مزارع، باغاتي مثل باغ مومن آباد در زيارتگاه   2زره 

و باغ فيض آباد و باغ عوض و باغ سكري )ظاهراً سكزي ( را سير آب و 

  3سرسبز مي كرده اند. 

م از اين رودخانه ها و باغات متأسفانه امروز نه از آن بند ها و نه ه

ديگر « رامرود» و« رود بيابان»در سيستان و نيمروز جز نشانه هاي 

خاطره يي برجاي نيست و حتي نام اكثر جايها و شهرها به سبب كوچ و 

مهاجرت مردم از اثر هرج و مرج ازبکان شيباني و صفوي های فارس و 

. امروز رود بار نه ميوه مغولهاي هند فراموش خاطر ساكنان آنجا شده است 

يي دارد كه  صادر كند و نه هم نمكي دارد كه احتياج مردم ديگر را رفع كند 

فقط با چند محل معروف مانند: ده مرده ، لندي و پاللك ، بي برگ ، دك ديله 

تا خواجه علي سفلي كه در كرانه هاي هيرمند سفلي قرار دارند و از طريق 

ي شود بانجا سفر كرد در چوكات نيمروز چهار برجك و يا خان نشين م

شناخته مي شود و از محالت تاريخي آن جا قلعه دختر پادشاه ، قلعه مادر 

پادشاه و قلعه پادشاه، بين رود بار و چهار برجك در جنوب هيرمند مي 

باشند. زيارت ويس قرن كه گفته مي شود به ديدار پيغمبر اسالم از سيستان 

ر جنوب رودبار نزديك گودزره  قرار دارد كه به عربستان رفته است د

مورد احترام عميق مردم آنجا مي باشد. گودزره و دشت زره و رودبيابان 

در جنوب رود بار قرار دارند كه حدس زده مي شود در قديم دلتاي اصلي 

 هيرمند بوده است .

يكي از مسايل بسيار مهم تاريخ فرهنگي رودبار بقاياي آئين آفتاب 

چنان مي نمايد كه   4 ا ظهور اسالم درين ناحيه سيستان است.پرستي ت

معابدي براي نيايش اين آئين درين نواحي تا فتوحات اوليه مسلمين وجود 

داشته است. وجود معبد زور در كوه زور زميندارو و بت بزرگ طاليي آن 

                                                 
1
 و غیره 344 ، 113 -110ص  ،احیاء الملوك - 
2
 و غیره 222 ، 180 ، 204 ، 124 ،112ص ،احیاء الملوك  - 
3
 و غیره 222 ، 180 ، 204 ، 124 ،112ص ،صاحیاء الملوك  - 
4
براي معلومات بیشتر راجع به آئین آفتاب پرستي رجوع شود به فصل سیستان در ادبیات مزدیسنا جلد  - 

 اول سیستان قبل از اسالم
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كه چشمانش از ياقوت بود و بدست عبدالرحمن ابن سمره فاتح عرب شكسته 

ذري در فتوح البلدان خود درين مورد معلوماتي بدست مي دهد و شد. بال

 مادر خصوص اين بت در بحث زمينداور بيشتر صحبت خواهيم داشت .

 

 نوق: 

 چنانكه در نقشه هاي قديم ديده مي شود بست با زرنج تقريباً در يك 

عرض جغرافيايي واقع شده و راه زرنج به آنجا از طريق رودخانه هيرمند 

ً از كوير دو چن د مسافت راهي است كه از زرنج آغاز گرديده و مستقيما

دشت مارگو مي گذشت و به بست مي پيوست .زيرا اين رودخانه ميان دو 

شهر مذكور قوسی به قدر نيم دايره به سمت جنوب پيدا مي كند و در نيمه 

موقعيت داشت.   «شهر نوق»راه همين خميدگي شهر رودبار يا بگفته قدما 

 نوقان غير از نوقان نيشابور است .اين 

اين محل ظاهراً در ايام فتوحات اوليه مسلمين براي نخستين بار 

بوسيله بالذري ذكر شده است، زيرا وي هنگام تذكر فتح شهرهاي سيرجان، 

فهرج، و زالق )غير از جالق كنوني مكران جاي در نزديكي كركويه و 

ترود و زوشت به دست ربيع زرنج بوده است ( و هيسون و كركويه و باش

بن زياد، سپهساالر لشكر عرب بالفاصله اينطور مي نويسد: از هيرمند 

)هيرمند( عبور كرد و ازوادي نوق )بروزن طوق ( گذشته به زوشت رفت 

  1بر سه ميلي زرنج.

بنا برگفته بالذري، نوق درسال سي هجري شهرتش بيشتر از قلعه 

زرگترين روستاهاي سيستان در همان طاق بوده است زيرا قلعه طاق از ب

حوالي ايكه از نوق نام برده شده موقعيت داشته است. مرحوم بهار نيز نوق 

را در نزديكي رودبار حاليه سراغ مي دهد كه به اين حساب مي توان گفت 

نوق در دست راست هيرمند و نزديكي هاي قلعه فتح و روستاي زوشت 

و هم بايد متذكر شد كه   2 بوده باشد. بايستي در سه ميلي جنوب زرنج واقع

اين زوشت با چشت حواشي تاريخ بيهقي كه اشاره به محل معروف آن در 

                                                 
1
فتوح البلدان در مورد در  . 270ص  ،و ترجمه فارسي 400ص  ،فتوح البلدان چاپ قاهره ،بالذري - 

 .زوشت با زرنج ظاهراً اشتباه رخ داده و گفته شده كه زوشت از زرنگ دو ثلث میل فاصله داشت فاصله
2
 1ح  ،81ص  ،تاریخ سیستان - 
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هرات است ، هيچ ارتباطي از نطر موقعيت ندارد و به اشتباه بعضي آن 

 دورا يكي دانسته اند. 

ربيع سردار لشكر عرب در سال سي هجري پس از نبردي سخت 

را « نوق»ن بايد متذكر شد كه ياقوت حموي همچني 1زوشت را بگشود.

بصورت نوقات آورده گويد از روستاهاي سيستان و مردم به آن نوها گويند 

و معرب آن نوقات شده است و ابوعمر بن نوقاتي صاحب تصانيف در ادب 

و پسرش ابوسعيد عثمان بن ابوعمر محدث بزرگ عصر البيروني كه مرقد 

سياه پشتۀ هلمند مربوط نوزاد مورد  خودش يا پسرش امروز در دهكده

احترام عموم مردم آنجا است، از همين جا بوده اند و ياقوت حموي در 

  2( شرحي از آنها متذكر شده است  324ارشاداالريب خود)ص 

 

 قلعه مادر پادشاه و قصر سنگر:

در غرب رود بارو شرق چهار برجك نيمروز دو محل پر عظمت 

لب مي نمايد كه يكي بنام قلعه مادر پادشاه )سلطان( تاريخي بيننده را بخود ج

 و ديگر آن به اسم قصر سنگر ياد مي شود.

،سيستان را گردش کرده، سيستان را ديار 1810کاپيتان کريستی که در سال 

کيقباد وکيخسرو ناميده و قلعۀ مادرپادشاه را منسوب به مادر کيخسرو دانسته 

ا "دوشاخ" که پايتخت واليت بوده درتمام مسير بين رودبار ت»ميگويد:

وامروزه به افتخار پسر بزرگ رئيس)ملک بهرام کيانی(،جالل آباد ناميده 

ميشود،خرابه های روستاها،قالع، آسيابهای بادی ديده ميشوند .اولين محل 

ميل از رودبار فاصله دارد. اينجا  5شايان توجه کيقباد است که حدود 

بوده است. امروزه از آن همه شکوه دراصل محل سکونت شاه کيخسرود 

وعظمت چيزی جز ويرانه های ديوارها وبرج های يک قلعۀ کوچک مربعی 

 3«شکل وديارهای گلی که محل سکونت مادرپادشاه بوده ، باقی نمانده است.

قلعه مادر پادشاه به شكل پنج گوشه ئي ساخته شده كه در هر گوشه آن 

از خشت اعمار گرديده است. محيط اين فوت  30يك برج بلند دفاعي بارتفاع 

                                                 
1
 270ص  ،و ترجمه فارسي 400ص  ،متن عربي،بالذري  - 
2
 10ح  20ص  ،تاریخ سیستان - 
3

 19حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان، ص- 
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ً عميق احاطه  200قلعه  متر محاسبه شده و اطراف آن بوسيله خندقي نسبتا

 شده است .

 

 
 قلعۀ مادر پادشاه در جنوب هیرمندنزدیک رودبار

ر اوايل اسالم در چنان به نظر مي ايد كه قلعه مادر پادشاه از آثا

سيستان است. و احتمال ميرود منسوب به مادر اميرخلف پادشاه سيستان در 

 قرن چهارم هجری باشد.زيرا اين قلعه را بنام قلعۀ سلطان)پادشاه( 

 
 (1967-ستون پایه های مسجدی قلعه مادرپادشاه)نورماند هاموند
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در داخل قلعه ساختمان هاي فرو ريخته و پيچيده ايست كه هم ميخوانند.

از آن جمله سه ساختمان آن قابل تشخيص است. دو ساختمان كه بشكل گنبدي 

اعمار شده و در داخل يكي نقاشي هاي برنگ نسواري و سبز به نظر مي 

خوردکه متعلق به صاحبان اين قلعه بوده و ساختمان سومي كه از دو 

اختمان اولي مهمتر و باعظمت معلوم مي شود مربوط به مسجدي است كه س

در گوشه جنوب غرب قلعه موقعيت دارد. اين بناي عظيم تقريباً يكصد متر 

مربع ساحه را احتوا كرده و در گوشه شمال شرقي آن مناري بزرگ وجود 

داشته است. دروازه اين ساختمان بسمت مشرق باز مي شده و از طريق 

ز سر پوشيده كه باكمان هاي بزرگ ايوان گونه با هم مرتبط بوده بسوي دهلي

 شمال به صحن عمارت قصر ره مي برده است .

جغرافيه نگاران كالسيك اسالمي و بالذري وقايع نگار فتوحات اوليه 

ياد آور شده كه تا قبل از « نوق»مسلمانان از محلي واقع در همين حدود بنام 

يعني تا زمان ورود ياقوت حموي به سيستان به يورش مغول بر سيستان 

  1 جاي معروف و معموري بوده است.« نوقات»يا« نوقان»تلفظ 

از اين محل در وقايع مختلف صالح بن نصر بستي و يعقوب ليث صفاري 

  2وجنگ هاي شان در اين حوالي در تاريخ سيستان نام برده شده است.

 
 منظره ای ازقلعۀ سنگر

                                                 
1
 ببعد 268ص  ،متن فارسي ،فتوح البلدان بالذري - 
2
 99ص  ،تاریخ سیستان - 
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در شمال نزديك قلعه مادر پادشاه در كرانه هاي رودخانه هيرمند 

ساختمان عظيم ديگري  به چشم مي خورد كه بوسيله يك تراس بزرگ 

 سنگي از صدمه تماس سيالب رودخانه محافظت مي شود.

اين نه تنها ساختمانی است كه در آن سنگ بكار رفته است، زيرا در 

در هرجايی وجود ندارد و شايد شكستگي هاي ساحل خود  سيستان سنگ

رودخانه در اين محل كه معبر دشت خشك و مرگزاي مارگو است و ارتفاع 

پرتگاه هاي رودخانه در آن حدود تا پنجاه فت مي رسد سبب پيدايي سنك 

 هاي طبيعي شده باشد.

 بهر حال تيم مطالعات باستانشناسي يونيورستي كمبريج انگلستان در

اكتوبر تا پنجم نومبر در  29طي يك سروي مقدماتي خود از  1966سال 

اين محل به كشف ظروف سفالي مربوط عهد قبل التاريخ سيستان موفق شدند 

كه عاليم و نشانه هايي از طرز نقاشي و ديزاين عصر برونز را در آنها 

كك مشاهده كردند و شباهت هاي را ميان اين آثار و آثار مشكوفه از مندي

از آن جا كشف شده  1955قندهار كه توسط هيئات باستانشناس فرانسوي در 

بود تشخيص دادند. اين نقاشي ها در روي  ظروف عبارت از اشكال 

 مشكوك گاو و يا اسب بودند.

ظروف و اشيا ديگري هم اين هيئات از آنجا بدست آوردند كه بيشتر 

ظروف قصر غزنويان در آنها متعلق به عهد ظهور اسالم و برخي هم شبيه 

لشكري بازار بست بودند اما از لحاظ كلتور اين اشيا با اشياء مكشوفه از 

  1 آسياي مركزي شباهت مي رساندند.

 

 كش صفار:

درهيرمند سفلی در ولسوالی خان نشين هلمند، از دو محل معروف 

بنام "لکی" و"صفار" ياد ميشود که هردو از محالت تاريخی سيستان قرون 

همان است كه در تاريخ سيستان و كتب مسالك و « صفار»ی بوده اند. وسط

ممالك بصورت ِكّس و ِكّش )بكسر اول و تشديد ثاني ( و كش صفار به سه 

                                                 
1
 -23ص  ،به قلم نورمان هاموند ،مقاله جاده افغاني بسوي سیستان 1967،فبروري  11لندن نیوز،  - 

25 
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شكل آمده است و يكي از حوزه هاي قديمي سيستان در سمت جنوب زرنج و 

 بوده است .« كش »متصل رودبار موقعيت داشته است كه مركز آن شهر 

را از جمله « كش »بهار در حواشي تاريخ سيستان اين مرحوم 

كه به حساب او گفته  1واليات سيستان در سمت غزنه و سند سراغ داده اند

 باشد.« كشك نخود حاليه »مي توانيم آن بايستي 

ولي اصطخري در حاليكه امالي اين نام را در متن باسين و در حاشيه 

سر اول ( و سجستان )مقصودش با شين آورده گويد: فاصله بين ِكس )بك

زرنج است ( سي فرسنگ است در حدود كرمان و طاق در پنج فرسنگي 

  2كس است.

ازاين نوشته اصطخري برمي آيد كه ِكش در جنوب و يا جنوب غرب 

زرنج واقع بوده و در حدود كرمان و طاق سراغ داده شده است. محمود فرخ 

فت شرقي، محل آنرا بنابر در حواشي جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خال

  3امروزي رودبار حدس مي زند.« كاخ يا كهچ »نشاني اصطخري همين 

،  4 در تاريخ سيستان آنجا كه واليات شانزده گانه نيمروز نام برده مي شود

جاي مهمي « كش»كش را بين بست و رودبار آورده و چنان مينمايد كه 

مسير را كه مركز فعلي آن درسمت رود بار فعلي بوده و شايد هم همين گر

م ( بنام واليت كش ميشناخته اند،  12خانشين است در قرون وسطي )قرن 

زيرا در جنوب هيرمند بين لكي در شمال و بنادر واقع در جنوب از 

معروف است كه خرابه هاي « صفار»مربوطات گرمسير امروز محلي بنام 

بگت ، لكي ، بنادر ،  قديمه در اطراف آن سراغ داده مي شود. ميان پشته ،

تاغز، ديشو، خواجه علي عليا و خواجه علي سفلي در دو جناح هيرمند از 

دهكده هاي مهم و مشهور گرمسير است. اين نام )صفار( انسان را بياد 

خاندان معروف صفاري سيستان كه در تاريخ كشور ما و ايران نقش  بسيار 

ت ليث پدر يعقوب نيز اصالً مهمي را ايفاء كرده اند مي اندازد،و ممكن اس

از همين جا از صفار رودبار به روستاي قرنين و سپس به زرنج رفته باشد 

                                                 
1
 2ح  ،30ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 252متن عربي ص  201ص  ،متن فارسي ،مسالك و ممالك اصطخري - 
3
 368ص  ،ترجمه فارسي ،سرزمین هاي خالفت شرقي ،لسترنج - 
4
 28ص  ،تاریخ سیستان - 
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محلي بوده منسوب به شاهان صفاري كه بنام « كوشك -كش»و يا اينكه 

هـ( به همين نام شهرت  445)كش صفار( تازمان نوشتن تاريخ سيستان )

عوام افتاده و تنها كلمه صفار داشته ولي بمرور زمان قسمت اول نام از ذهن 

)جز ء دوم ( كه ياد آور خاندان معروف صفاري يعقوب ليث صفار است 

 باقي مانده است .

در احياء الملوك ملك شاه حسين سيستاني روايتي است كه يكي از 

اوالدۀ انوشيروان بنام كيخسرو بن اردشير در زمان يزدگرد ساساني پس از 

رس دشمنان عربي خود از دزفول به فارس آمد و ورود اعراب به ايران از ت

مدتي بعد به بم كرمان كشيد و مدت يكصد سال را در كرمان بسر بردند، 

ولي باالخره مردم از اصل و نسب شان اطالع يافتند، بناچار هامون پسر 

كيخسرو از بم به سيستان در محل )حوض دار( كه گفته مي شود به نبيره 

تعلق داشته مسكن گزيدند و به شيوه اهل حرفه و  بهمن )دارا بن داراب (

فقرا معيشت مي كردند و براي اولين بار از اين خاندان ابوالفضل نصر بن 

خلف )؟( باليث پدر يعقوب كه نسبش به انوشيروان مي رسد، در ناحيه اي 

  1 از سيستان به شغل رويگري و صفاري پرداختند.

باشد ولي اين امكان را از اين روايت ممكن است صد در صد صحيح ن

حقيقت دور نمي سازد كه شايد ليث ابتدا در ناحيه )صفار( نيمروز بشغل 

روي گري پرداخته باشد تا از لحاظ حفظ نام و نسب خانوادگي  كه بنابر 

خصوصيات زمانش بر پيشه و حرفه مقدم تر بود، دور از چشم تمسخر 

فرزندانش يعقوب و عمرو   خويشان و سياالن هم نسبش واقع باشد و سپس با

وطاهر و علي ، از آنجا به زرنج پايتخت سيستان آمده باشد و آنگاهي كه 

سلطنت سيستان و سراسر افغانستان و ايران به اين خاندان پيشه ور سيستاني 

بنابر انتساب اين خاندان به پيشه صفاري بر « صفار»تعلق گرفته است، نام 

 سر زبانها تقويت يافته باشد.

ر قرن دهم ميالدي )سوم هجري ( كش صفار محل معروفي بود كه د

گاهي شاهان شكست خورده صفاري سيستان از آنجا عبور مي كردند. 

 298چنانچه بنابر ضبط تاريخ سيستان محمد بن علي ليث در رجب سال 

                                                 
1
 56 - 55 ، 20ص  ،چاپ دكتر منوچهر ستوده ،احیاء الملوك در تاریخ سیستان - 
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هـجری پس از شكست از لشكر خراسان شهر بگذاشت و به راه كش به بست 

سيستان يك نكته ديگر را نيز روشن مي سازد و آن  اين تذكر تاريخ  1شد.

اينكه كش در منطقه رودبار نيمروز در جنوب شرق زرنج واقع بوده نه در 

شرق بست و نه هم بر سر راه كرمان و زرنج، چه اگر مقصود از اين كش 

همانا كشك نخود حاليه مي بود كه در شرق بست بر سر راه كندهار واقع 

ن در اينجا قبل از بست هيچ موردي نداشت ولي چون است، اصالً آوردن آ

است و آنهم به مناسبت شكست محمدبن  298اين عبارت اشاره به وقايع سال 

-واقع در شرق زرنج بر سر راه زرنج  2علي از سپاه خراسان در جنگ بتو

نيشك نوشته شده، لذا تواند بود كه محمد بن علي از بيم لشكر سامانيان از راه 

نج كه به طوران بلوچستان منتهي مي شده  به كش و گرمسير و جنوب زر

از آنجال به بست رفته باشد تا كمك مردم آن سامان را نسبت بخود جلب كند 

ولي در آنجا نيز محمدبن علي ليث نتوانست چند صباحي را به آرامي 

بگذراند. احمد بن اسمعيل پس از فتح هرات به قصد سيستان به فراه آمد و 

ز محمد بن علي و اعمال ظالمانه فتح بن مقبل زمينداوري در بست چون ا

آگاه شد. به بست كشيد و وقتي نزديك روستاي بوالن در يك فرسنگي بست 

رسيد،محمد بن علي امر كرد تا پل بست را كه روي يك عده زورق ها تعبيه 

  3 شده بود ببريدند و خود باسپاهي كه داشت از بست فرار كرد.

ريخ سيستان نيز از دو محل مهم در جنوب بست يكي و مؤلف تا

تلفظ مي شود و « زارس»كه امروز در محل بصورت « هزار اسپ»

ديگري هزارجفت در محل درويشان گرمسير كه اولي در دست راست و 

سرخ »دومي در دست چپ هيرمند قرار دارد، ذكر كرده اند خرابه هاي 

است كه در گذشته بدون شك  نزديك شماالن در جنوب هزار اسب واقع« دژ

  جاي مهمي بوده است .

 

 

 

                                                 
1
 291ص  ،چاپ مرحوم بهار،تاریخ سیستان  - 
2
 291ص  ،تاریخ سیستان - 
3
 292ص ،تاریخ سیستان  - 
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 دهمشانزفصل 

 

 هیرمندغرب اطراف نادعلی وشرح ویرانه های 
 

 بنابرتحقیقات جی، پی تیت

 
 مدخل:

عضو هیئت سرحدی ماکماهون وصاحب  انگلیسی، "پیتر تیت ،جارج"

ونیز مورخی که درعین حال باستان شناس وبشرشناس ی منصب نقشه بردار

میالدی در مدت دوسال وشش ماه  190۵ -1903بود، درسال هایمطلع 

درمورد آثارباستانی و آبدات تاریخی اتی دقیقی علطااقامت خود در سیستان م

سیستان ونیمروز از رودبار چهاربرجک تا هامون پوزک وهمچنان مردم 

انجام داده است. نتیجۀ این مطالعات وی تالیف چهارجلد  ینوخاشرود و جو

اب پرارزش  در باره تاریخ،  جغرافیا ، خرابه ها ومردم سیستان است. کت

تاریخ ، وضع  )یادداشتهایی درمورد« سیستان»های مهم او کتاب یکی ازاین 

 1910در نام دارد که  سیستان(شناسی اراضی ،جغرافیا، خرابه ها ومردم 

ی این کتاب در دوجلد مستقل از سو ده است.سیچاپ ر ه درکلکته هند ب

 «سیستان»دونفردر ایران ترجمه وبه چاپ رسیده است. یک جلد آن بنام 

)شامل شرح آثار باستانی وطوایف سیستان( به همت  غالم علی دهبانی رئیس 

به چاپ رسیده است. جلد اول آن که   1362الذاکرین)زابلی( ترجمه ودر سال 

جمه ودر به تاریخ سیستان پرداخته است، از سوی دکترسید احمدموسوی تر

 ش درایران به چاپ رسیده است. 1364سال 
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 خوابگاه:

م ،آخرین قسمت 1903فبروری سال  21روز » تیت نوشته میکند:

« خوابگاه»کاروان ما از رود هلمند عبور کرد و نزدیک دهکدۀ کوچکی بنام 

اردو زدیم. خانه های  این دهکده روی انتهای جنوبی یک فالت مجزای کم 

کیلومتر( ومشرف به  6/1تند. طول این فالت حدود یک میل)ارتفاع قرار داش

فوت پائین تر از  30رود هلمند بود که در جهت غرب آن  ودر ترازی حدود 

فالت،جریان داشت. اراضی آن حول وحوش بسیار حاصلخیز بودند ومراتع 

بسیارعالی برای چرای اشتران وگله های گاو وگوسفند دیده میشد. رودخانه 

 ان یک منبع آب بسیار خوب دایمی در دسترس اراضی بود.هم به عنو

بعداً یکنفر، روایت نه چندان معتبری را نقل کرد که به موجب آن، 

رستم، قهرمان افسانه ای سیستان، ضمن عبور از آن حدود، شبی را آنجا 

 گذرانده وخواب بسیار راحتی داشته، لذا وی آنجا را خوابگاه نامیده است.

، یک قطعه فالت )سطح مرتفع هموار( از چند قطعه دهکدۀ خوابگاه

فالت هایی را اشغال کرده بود که تراز های مختلفی داشتند. عرض رودخانه، 

تراز اصلی دشت محسوب میشد وازفالتی که خوابگاه روی آن بنا شده، چند 

 395یاردی)معادل  400فوت باالتر بود. از اردوگاه ما واقع در حدود 

ً مبسوطی قابل رویت متری( شمال مجمو عه خانه های دهکده، منظرۀ نسبتا

بود و بسیاری از عوارض زمین که به جغرافیای دلتا مربوط هستند، مستقیماً 

از اردوگاه دیده میشد. نام قلعه، از نام همین تپۀ کم ارتفاع ُکهک 

(Kohak.گرفته شده است) 

در نیمه راه بین اردوگاه وقلعۀ کهک
1

ار داشت، ، محل بند سیستان قر

یعنی  سر ریزی)سربند( که ارتفاع آب را تا حد الزم باال می برد تا به کانال 

رود سیستان منحرف گردد. رودخانه مذکور، از ساحل چپ رود هیرمند، بال 

فاصله در باال دست )بندآبگردان(،منشعب میشد. سرریز)سربند( مذکور که 

ؤقت است وهرساله بعد در عرض رودهلمند ساخته شده بود، یک سازۀ)بند( م

                                                 
1

کنار چپ  سیستانمیلی پائین دست بند 5/1هک مینویسد: قلعه کهک، حدود ه ک  سمت در مورد قلعمیجر - 

قلعه مجرای اولیه واصلی هلمند واقع شده واز باالی آن میتوان بند واطراف را در مقیاس کلی نظاره کرد. 

فوت مربع( برباالی تپه ای مرتفع  250گام مربع ) 40کهک ، قلعه ای مربعی،مستحکم،گلی،به وسعت 

 (167 )جغرافیای تاریخی سیستان، ص ه نام تپۀ کهک ساخته شده است.رسی ب
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از تخریب وشسته شدن با سیالب ، مجدداً ساخته میشود. سال قبل از ورود ما 

به سیستان، مصادف با یکی از شدید ترین خشکسالی های هلمند بود. به گونه 

ایکه رودخانه در قسمت پائین دست ، اصوالً مدتی خشک شد. مردم به حدی 

د را به صورت محکم بازسازی کنند عاری از رمق بودند، که نتوانستند بن

ولذا با جاری شدن مجدد آب رودخانه خیلی زود در هم شکست. وقتی ما در 

خوابگاه اردو زدیم اثری از خود بند دیده نمیشد و فقط توانستیم از اغتشاش 

آب پی به وجود آن ببریم. بدین ترتیب که آب ضمن عبور از روی قسمت 

ودخانه و زیر آب باقی مانده ولی دیده نمی های تحتانی بند هنوز روی کف ر

 شدند، منقلب ومواج میگردید وکف میکرد.

فالتی که خوابگاه روی آن بنا شده بود با جنگل محاط شده است، اما در 

طرف دیگر رودخانه، درمجاورت قلعۀ کوهک، زمین از نظرمواد مغذی  

 باشد.بسیار فقیر بوده و فقط قادر به رشد انبوه علف "کرته" می 

رود هلمند تا این اواخر از سمت شرق فالت خوابگاه جاری بود وآثار 

بستر ومجرای سابق آن کامالً مشخص می باشد. در سیستم آبیاری فعلی، یک 

مشخصۀ بسیاربارز وجالب وجود دارد وآن اینکه، یک کانال بزرگ به نام 

لمند سلطانی)نهرشاهی( به افتخارامیر افغانستان، از ساحل راست هنهر

منشعب شده و ازاراضی بخش مزبور گذشته ادامه می یابد.اما اراضی 

زراعتی حول وحوش خوابگاه از طریق یک کانال دیگر مشروب میگردند. 

کانال سلطانی  ن به حدود خوابگاه می رسد، ازرویکانال مذکور که انتهای آ

 معمولی ساخته شده از شاخۀ گز، عبور میکند.بند )نهرشاهی( توسط 

دلیل نزدیک بودن رودخانه و وجود کانالهای فوق الذکر، خاک  به

اراضی بخش خوابگاه هرگز خشک نمیشود. در بعضی مواقع، هکتارها 

زمین زیر سیل می روند وجنگل آنجا پر از برکه های کوچک می باشد. 

پوشش گیاهی آنجا به طورکلی فوق العاده متنوع، انبوه وغنی بوده وسکنۀ 

که بخواهند، بدون زحمت میکارند. یک مزرعه یا یک  آنجا هرقدر زمین

قطعه زمین زراعی، هرگز در دو فصل متمادی کشت نمیشود. وقتی محصول 

زمین را درو کردند آن را رها می کنند و زمین تازه ای را شخم میزنند. 

طولی نمیکشد که زمین قبلی پر ازبوته های گز میشود و در انتهای سال به 

مید که یک قطعه زمین پوشیده از گز، در فصل قبل زیر زحمت میتوان فه



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

122 

کشت بوده است. مزارع در عمل قطعاتی از جنگل هستند که پاک شده اند. 

دورمزارع را حصار نمی کشند و هرنوع حیوان اهلی و وحشی میتواند به 

راحتی وارد مزارع گردد. بزعم مردم محل، بهتراست که محصول تا ارتفاع 

، چه باوجود غنای ظاهری با رشد کامل، ساقه های گندم معینی چریده شود

 نمیتوانند وزن خوش را تحمل نمایند.

بستر متروکۀ هلمند که از این منطقه عبور میکند، مجرای عریض، 

پرپیچ وخم وکم عمق بوده وبا بوته های کم رشد تر گزپوشیده شده بود.  وقتی 

گراز وحشی را به وضوح  ما در امتداد این بستر حرکت می کردیم، جای پای

می دیدیم. این جای پاها وصفیردراج ها، خبر ازوجود حیات وحش در آنجا 

میداد. در سبزه زارهایی که در خم وپیچ مجرا ایجاد شده بودند، اغلب تعداد 

 کثیری از دسته های کوچک دراج وکبک مشاهده می شد.

 از نقطه نظرکلی، خصوصیات منطقه مزبور به سواحل رودخانۀ

اندوس)سند( در پائین دست تهته ، شبیه است. در واقع در کل سواحل هلمند 

ودر میان کنگی این تشابه بسیار بارز می باشد و پوشش گیاهی اراضی پست 

ً عین پوششی است که درحاشیۀ اندوس در باالی کیتی) ( وحول Ketiتقریبا

 ( دیده میشود.GHorabariوحوش غورباری)

 

 ویرانه های نادعلی:

، بخش اصلی میسیون به 1903در اول ماه مارس سال ت مینویسد: تی

گاه فاصله داشت. من نیز بعد از یک بنادعلی رسید که دو منزل کوتاه از خوا

اقامت دو سه روزه در خوابگاه، به نادعلی رفتم. هوای نسبتاً مالیم جای خود 

یلی غرب م 5/2را به سرمای شدیدی داده بود وباران هم می بارید.... حدود 

فوت  30نادعلی، دسته ای از درختان بید پیدا کردیم که به ارتفاعی حدود 

فوت داشتند. وجود  8یا  7باالی سطح زمین رسیده و محیط تنۀ ای درحدود 

درخت در یک منطقه طبعاً اهمیتی نداشته وقابل ذکر نیست، ولی در سیستان 

بلوغ فزیکی رسیده اهمیت دارد.این درختان بید به خوبی رشد کرده و به 

بودند. احتماالً جنگل انبوه گز دراطراف آنها، حفاظ خوبی برای رشد درختان 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

123 

مذکور ایجاد نموده بود
1

. از این بیدزار گاهی تپه های مرتفع نادعلی دیده 

میشدند. ]با مشاهدۀ [ تپه های نادعلی، مطمئن شدیم که در قلب بازماندۀ یک 

وده های کوچک آجرپخته ای که زارعین جمع تمدن باستانی قرار گرفته ایم. ت

آوری کرده بودند، در هرمزرعه دیده میشد. این آجرها، به ویرانه ای تعلق 

داشتند که که اکنون چندین فوت زیر زمین مدفون شده بودند. اینجا وآنجا توده 

های کم ارتفاع سفالینه وآجر شکسته وخرده رس دیده میشدند که از همان 

ی مانده بودند. قدمت ومنشاء آنها از شوره ای که روی شان بسته ویرانه ها باق

بود، کامالً آشکار بود. زارعین منازل مسکونی خود را روی بعضی از این 

 تپه ها ساخته بودند تا باالتر از دسترس سیالب باشند.

 

 فوت از سطح جلگه 80دعلی به ارتفاع قلعه نا

                                                 
1
البته آنطور که تیت ودیگرسیاحان اروپائی از نبود درخت وفقدان باغ های میوه در سیستان شکایت  - 

سال قبل پدر بزرگ من درولسوالی کنگ  70دارند،واقعیت چیزی دیگری است، ورنه من به خاطر دارم که 

موسوم به قریۀ محمدیوسف خان بارکزائی واقع درمیان دورودی سیخسر وابراهیم آباد ،  در روستای خود

باغی داشت که با دیوارهای بلند احاطه شده بود و در آن انواع درختان میوه از قبیل: سیب، انار، آلو، آلو 

مالیات بسته  بخارا وانجیر، توت، عناب،وغیره داشت، فقط آوازه ای شایع شد که حکومت بردرختان میوه

ومنبعد هیچ کس حق نخواهد داشت، بدون حضور مامورین وصول مالیه، میوه جات خود را برچیند واز آن 

استفاده کند، براثر این شایعه بزرگان من تصمیم گرفتند درختان میوه دار را قلع وقمع وباغی را که ده ها 

دند،نابودکنند وفقط درختان توت را که سال ثمر آن را خورده بودند وبرای سرسبزی آن زحمت کشیده بو

میگفتند ازمالیات معاف است، باقی گذاشتند. بنابرین زمین سیستان برای کاشت باغ با وجود وزش بادهای 

 سیستانیروزه مساعد است ولی براثر علل دیگر رونق باغ داری کاهش یافته است.   120
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کیخسرو می نامیدند، که سکنۀ محلی، ویرانه های نادعلی را شهر 

سومین پادشاه  از سلسلۀ کیانی بوده است. بعضی محققین، کیخسرو را همان 

کوروش هخامنشی میدانند که نویسندگان یونانی از وی یاد کرده اند وحدود 

قبل از میالد به تخت سلطنت امپراتوری پرشیا جلوس کرده است.  558سال 

ستان زندگی میکنند، اما هیچ نشانی بازماندگان نسل کیخسرو هنوز هم در سی

از روزهای خوب گذشته باقی نمانده ودر همان اراضی که اجداد شان قرنها 

 با جالل وجبروت سلطنت کرده اند، باعسرت ونداری بسر می برند.

میل پائین دست نقطۀ انشعاب دوشاخۀ  6خرابه های نادعلی درحدود 

سر که شاخه ای از هیرمند هلمند وحدود نیم میلی ساحل راست کانال سیخ

است، قرار دارند.قبل ازاینکه هلمند به مسیر سیخسر بیفتد، خرابه های 

نادعلی در سطح بسیار بزرگتری گسترده بودند، اما جریان هلمند باعث گردید 

که تپه های ماسه ای به سرعت ودر اولین تماس با آب شسته شده وسپس 

روند. درحال حاضر تهداب این دیوارهای باقی مانده به مرور از بین ب

دیوارها زیر تجمعات وتوده های الی مدفون می باشد، تجمعاتی که باعث 

گردید رودخانه در زمانی نه چندان دور، مجرای خروجی جدیدی برای تخلیه 

سیالب های خود بازکند. تمام این وقایع اخیراً رخ داده وهنوز در حافظۀ 

 برخی ازمردم محل باقی مانده است.

نیروهای طبیعت تنها عامل مخرب آثار باستانی نادعلی نمی باشند بلکه 

دست انسان نیز در کار بوده است. یک نفر مقاطعه کار ، مجوز انحصاری 

تهیه نمک از ویرانه های نادعلی را کسب کرده وچندین سال تمام درمحل  

نموده  این ویرانه ها چاه وچاله کنده وشورۀ قلمی)نیترات پوتاسیم( استخراج

است. دراثر اقدامات این فرد وعمال وی وحفر صدها چاه عمیق درمحل های 

ابنیه هایکه ابنیه های  آجری مدفون بوده، بخش اعظم آثار باستانی نادعلی از 

بین رفته است. عالوه برآن، سکنۀ محلی وحتی سکنۀ مناطق دور از نادعلی، 

ده کرده وآن را نابود به عنوان منبع تأمین آجر ومصالح ساختمانی استفا

ساخته اند. )حتی گفته میشود که نیم بیشتر شهر جدید زرنج از آجرپاره های 

کشف شده از ویرانه های نادعلی اعمار وآباد شده است ومسئوالن دولتی 

قرن بیستم به  60هیچگونه ممانعتی از تباهی آثار باستانی نادعلی در دهه 
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بی ندارد که پروسۀ تاسف آور انهدام عمل نمی آوردند.( تحت این شرایط تعج

 سال گذشته،سرعت زیادی به خود گرفته است. 30ویرانه های نادعلی در 

زمانی که میسیون در نادعلی اردو زده بود، تنها نشانۀ باقی مانده از 

داخل شهرقدیمی، عالوه برتوده های آجر پخته وسفالهای شکسته وقطعات 

 20جد جامع شهر بود. این مناره حدود رسی توده شده، یک منارۀ شکستۀ مس

فوت از سطح تپه وخاک تودۀ  اطراف مناره ارتفاع داشت. زمانی این مناره 

وساختمان مربوط به آن، سالم ومورد بهره برداری عبادتگران بوده، قطعاً 

استفاده خاصی از مناره به عمل می آمده است. اما از چگونگی این استفاده، 

مناره  را کوشک دختر مینامند، آگاه نیستند. این مناره  سکنۀ امروزی محل که

در واقع کوشک هیچ کسی نبوده واحتماالً روحانیون از باالی آن آذان گفته 

 ومسلمین را به ادای نماز دعوت میکرده اند.

اردو گاه میسیون در دامنه یک سلسله تپه هایی برپاشده بود که در 

شت. این قلعه را علیخان یکی از پسران یاردی قلعۀ نادعلی قرار دا 40حدود 

 برادر ابراهیم سنجرانیعلی خان ابراهیم خان سنجرانی )پسرنه،

سال قبل ساخته بود.نام نادعلی هم از نام  50یا  40( حدود یستانیبود.س

فوت از زمین باالتر بود وروی  80سازندۀ قلعه گرفته شده است. قلۀ تپه حدود

مانده های دیوارهای حجیم به چشم میخورد که  شیب غربی تپه هنوز آثار باقی

فوت امتداد  40به طرف خرابه های یک برج با استحکامات دفاعی به قطر 

داشته وبه تدریج پائین می امدند. قطعات شکستۀ باقی مانده دیوار برج، تنها 

آثار وبقایای استحکامات دفاعی باستانی آن محل به شمارمی رفت ومقدار 

قسمت باالئی تپه متشکل از مصالح شکسته و تجزیه شده ابنیۀ قابل توجهی از 

 قدیم بود.

دژ جدید در باالی تپه که گروهی از عساکر افغانی در آن مستقربودند، 

ً از آجرهای پخته قدیمی ساخته شده، که با کندن زمین به دست آورده  تماما

فوت  300 تا200بودند. این قلعه تقریباً مربعی شکل بوده وهر ضلع آن حدود

طول داشت. گوشه های مربع در چهار جهت اصلی قطب نما بودند. اگرچه 

فوت ارتفاع داشتند، ولی چون قلعه  20دیوارهای وبرج های قلعه فقط حدود 

 برباالی تپه ساخته شده بود،عارضۀ زمینی شاخصی به حساب می آمد.

دک( درشمال شرقی نادعلی،دوتپۀ بزرگ )منظور تپه های سرخ دک وسفید 
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قرار دارند که محتوای بقایای قصرهای ساخته شده توسط پسران لیث رویگر 

می باشند، مردانی که سلسلۀ ملوک سیستان را بنا نهادند. از باالی این تپه ها 

 مناظر اطراف وجنگل های متراکم گز تا دور دست ها مشاهده میشدند.

 

 قلعۀ چخانسور:

 ارضۀ ای که توجه انسان را در جهت  شرقی دلتای هلمند، بارز ترین ع

قع شده ابه خود جلب میکند ، تعدادی ساختمان است که در نیمه راه، و

ونشانگر قلعۀ چخانسور
1

هستند. این ساختمانها، با دیواری گلی محصور شده  

اند که چهارگوشه آن درامتداد چهار جهت اصلی قطب نماست. بارز ترین 

که بقیه ابنیه را تحت الشعاع قرار  ساختمان بین آنها، ارگ یاقصری می باشد

داده است. برباالی قصر، برجی باریک و بلند، قد برافراشته که شاخص ترین 

عارضۀ آن حدود بوده وحتی از یکی از آن دو تپه نیز بلند تر است. این برج 

رفراز یک کشتی بخار به برفراز)قلعۀ (چخانسور از دور مانند دود کش ب

 .نظرمی رسد

 
 درنیمروزمرکز سردار ابراهیم خان بلوچ سور قلعۀ چخا

                                                 
1
 چخانسوریا به عبارت دیگراده است:راولینسون، درمورد چخانسور توضیحاتی به شرح زیرد- 

"چگانسور" مرکز بخش افغانی سیستان،بمناسبت یک روایت نامگذاری شده است. طبق این روایت دراین 

محل، گیو با دختر رستم،ازدواج نموده است."سور"به معنی ازدواج یا عروسی ولغت قدیمی فارسی 

 انسور، وفریه آنرا"شیخ نسور"نوشته اند.کونولی اسم این محل را چوگ و"چگان" به معنای تپه است.
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شهر)قلعه( چخانسور، روی یک فالت مجزای کم ارتفاع قرار گرفته 

پایه وپی شهر به نظر میرسد. این موقعیت مساعد، باعث رجحان  که همانند

شهر)قلعه( جخانسور شده است. هردو مجرای قدیمی وجدید خاشرود، یکی از 

مون سیستان غیر از هلمند، در جنوب شهر واقع رودخانه های تغذیه کننده ها

است. قلعۀ چخانسور، مشرف به مخروطه افکنه ای می باشد که رودخانه با 

ته نشین نمودن رسوبات وگل والی خود در طول قرون واعصار، ساخته 

است. تاریخ قلعه چخانسور، همانند بیشتراماکن دیگر سیستان،داستان خشونت 

ازماجراها، به عنوان نمونه ومعرفی از کل ذکر  ها وحمام خون است. یکی

 .میشود

سنجرانیها، که مدت مدیدی برچخانسور حکمروائی داشته اند، بدواً 

تحت فرمان وبیعت خاندانی قدیمی بودند که نسل ها اربا وحاکم آن محل 

محسوب می شدند. جان بیگ)پدر بزرگ سردارکمالخان(، رهبر 

وده  وعوارض استفاده از مراتع آن ناحیه سنجرانیها،مطیع حاکم چخانسور ب

وسایر خراج های حکومتی را پرداخت می کرده است. تا اینکه باالخره 

اوضاع کارها در سیستان بدتر شده وحاکم چخانسورنیز متوجه شد که در آن 

شرایط بحرانی، مردی مانند جان بیگ وپسرانش با نفرات مسلح تحت فرمان 

محسوب میشود. در نتیجه رشتۀ ارتباط را با وی،نیرئی خطیر بودرد بخور 

جان بیگ مستحکم کرده ودختر خود را به عقد ازدواج یکی از پسران جان 

بیک در آورد که اتفاقاً در آن ضمن جانشین پدر ورئیس ایل سنجرانی شد. اما 

این ارتباط، از نظرسنجرانی ها، فقط یک قدم در جهت تحقق اهداف جاه 

شد وطولی نکشید که شهر وقصبۀ چخانسور را طلبانۀ وی محسوب می 

تصرف کرد.بدین ترتیب که بعد از انجام مراسم اردواج، از پدر زن خود 

تقاضاکرد اجازه دهد ،مدت کوتاهی در قلعۀ همسر خود اقامت کند. طبیعی 

بودکه  نفرات رئیس سنجرانی ها هم باید مرتب به قلعه تردد می کردند تا 

ارباب خود دریافت دارند. باالخره فرصت مساعد دستورات روزمرۀ را از 

پیش آمد وسنجرانی ها،حاکم چخانسور را غافل گیر کرده وکشتند وقصر 

وقلعه  را تصاحب کردند. چخانسور تا مدتی در دست سنجرانی ها باقی ماند 

تا اینکه باالخره حریفی قوی تر، درکشوست یک حاکم افغانی، پیدا شده 
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سور کوتاه نمود وبدین تریب این قلعه به تملک ابراهیم ودست آنها را از چخان

 خان در آمد.

بخشی ازقلعۀ چخانسور که مرکز آن محسوب میشود، از همه بجز 

سمت غرب آن، با بخش های بومی دیگر افغان محاط شده است، اما سمت 

 مغرب آن را مرز ایران وافغانستان تشکیل میدهد.

ه(چخانسور که قرنها پیش ساخته دیوارهای بلند واستحکامات شهر)قلع

شده، بدون تردید از کیفیت اجرائی بسیار خوبی برخوردار بوده اند. اما علی 

 یها، چخانسور دیگر حاکم نشین وکرسی واقعی حکومت نمنالرغم استحکام آ

باشد. اهمیت چخانسور، در واقع متعلق به گذشته بوده وبزمانی برمیگردد که 

 ود هلمند در پائین دست قلعۀ کده بود. تنها شهر موجود در شرق ر

 

 قلعۀ کنگ:

ً یک برکه وتاالب محسوب می شد  در آن زمان بخش کنگ، عموما

وهنگامی که هلمند درمجرای رود علمدار جاری بود، هرساله در معرض 

غرقابی ناشی از سیالب  قرار داشت. اکنون این بخش، به خوبی مسکون وپر 

داالحداث موسوم به قلعۀ کنگ عمالً کرسی از روستا می باشد و قلعۀ جدی

حکومت محسوب میشود.دوست  قدیمی ما، آخندزاده)حاکم چخانسور( نیز 

 برای خود یک منزل مسکونی ، نزدیک قلعۀ کنگ ساخته است.

یارد که خود از  300قلعه کنگ یا قلعه بلند،روی یک برآمدگی به قطر 

ساخته شده یمی ایجاد گردیده،باقی ماندۀ ویرانه های یک شهر)قلعه( خیلی قد

اخته شده وتمام ایرادات ابنیه جدید االحداث سیستان را است. این قلعه جدیداً س

فوت، که دور تا  300دارا می باشد. یک دیوار مربعی شکل به ضلح حدود 

دور آن را گرفته ، دارای استحکامات متعارف است. روی صلع جنوبی 

د دارد  که روی آنها، اتاقک هایی قرار وشمالی این دیورا، دو دروازه وجو

فوت از سطح زمین طبیعی  10حدود  گرفته اند. سطح زمین در محل  قلعه

منطقه باالترمی باشد. در جبهه جنوبی، شیب کناری برآمدگی زمین محل 

قلعه، بسیار مالیم است ولی در طرف شمالی ، شیب کناری، بسیار تند ونسبتاً 

دایمی کم عرض پل تم میشود که روی آن یک قایم بوده وبه یک خندق خ

احداث شده است. این خندق دور تا دور قلعه را گرفته وظاهراً منبع  برداشت 
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مصالحی است که در ساختن دیوار دور قلعه بکار رفته اند. مجرای خندق 

عمالً تبدیل به چاه مستراح شده است واگرچه آب راکد کف آن چندان کم عمق 

 ای پر رنگ دیده میشود. نیست ولی همچون چ

، درمسیرحرکت سوارۀ خود به ابراهیم اباد، 1903مارچ  16من روز

از قلعۀ کنگ گذشتم. مشکل است بگویم که داخل قلعه کثیف تر بود یا بیرون 

 آن، در حاشیۀ داخلی دیوار اطراف قلعه، دور تا دور یک ردیف پیشخوان

ویا نشستن افراد میخورد.  )تخت برای نشستن( دیده میشد که بدرد بستن اسپ

افسران ارشد اتاقک)برج(های باالی دروازه ها یا در برج های واقع در 

گوشه های دیوار دور قلعه زندگی میکردند. سطح زمین در داخل قلعه به 

خاطر امالح ونمک های خاکه)شوره( مرطوب ولغزنده بود.همه جا توده های 

وچند استخرمصنوعی آلوده با  بزرگی از سرگین اسپ، وزباله جمع شده بود

کثافات محیط را تکمیل میکردند. آب در این استخرها، مانند آب در خندق 

بیرونی، همچون چای پر رنگ وکف زرد رنگ ضخیمی روی سطح اب 

ده شده ودر آنجا راکد را فرا گرفته بود، که با وزش باد به یک طرف کشی

حتی میشد فهمید که آب ع کناره های این استخرها، براجمع میشد. از وض

داخل آن تا چه حد کثیف است. با این حال، عساکرنگهبان مستقر در قلعه از 

 این آب آلوده استفاده می کردند وظروف ومخازن خود را با آن پرمیکردند.

جای تعجب نبود که عساکرمذکور همگی مریض، زردنبو ونحیف به نظر می 

 یض وناسالم است.آمدند وگفته میشد که پادگان قلعه کنگ مر

به محلی اطالق میشود که غیر قابل دسترسی «کنگ»در سیستان واژۀ 

بوده یاغیرقابل دسترس به نظر برسد. این واژه، یکی از معدودکلماتی است 

که از زبان نژاد باستانی ایرانی ها باقی مانده ودر طی قرون متمادی از 

« جزیره»به « کنگ»ۀ تحریف وتغییر وتبدیل مصئون مانده است.معموالً کلم

جزیره محکمتر »ترجمه و تعبیر میشود. ولی مفهوم واقعی آن از مفهوم

می باشد.نام قلعه کنگ که اندکی بیش از پنجاه سال پیش، به این « ومهمتر

قلعه داده شده، مربوط به زمانی بوده که برآمدگی زمین محل قلعه، دور تا 

سمت دریاچه متشکل از بستر دور در محاصرۀ آب دریاچه قرار داشته وآن ق

های متراکم نی بوده است. به همین ترتیب ، بخش میان کنگی،نام خود را از 

مابین دو شعبه اصلی رودهلمند یعنی رود  دردلتای هلمند گرفته کهناحیه ای  
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پریان و رود سیخسر قرار گرفته است. در نتیجه در اوقات سیالبی، ناحیه 

ده  وهفته ها منطقۀ اصلی سیستان جدا می مزبور کامالً غرق در سیالب ش

مانده وبنابرین، غیر قابل دسترس می شده است.
1

 

 

 تپۀ کرکوشاه ومناظر اطراف آن:

در نزدیکی ده دوست محمد، تپۀ معروف کرکویه یا کرکوشاه واقع 

است که از آن دیدن کردیم. اندازه تپۀ کرکو قابل توجه است. ارتفاع قلۀ آن از 

فوت بود و از قلۀ این تپه ،منظره ودورنمای  30حدود  سطح زمین اطراف

مبسوط تمام بخش میانکنگی دیده میشد. به محض رویت این تپه، متوجه شدیم 

 که با یک اثر باستانی بزرگی روبرو هستیم. 

 
 تپۀ کرکوشاه نزدیک ده دوست محمدناروئی

 

جهت استخراج آجر پخته از تپه باعث گردیده  تالش های سکنۀ محل

بود که تهداب وپی ساختمان خالی شده وتکه های بزرگ آجر شکسته همه جا 

ریخته شوند. مرتفع ترین قسمت تپه با باقی مانده های بنای باستانی شکل 

گرفته بود. درسمت شرقی تپه مجموعه ای از تازه ترین خانه های مسکونی 
                                                 

1
 755 -752جغرافیای تاریخی سیستان،ص  - 
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ً نیم درجن از بزرگترین منازل، سیستانی دیده میشد  که از بین آنها، تقریبا

ً با آجر بیرون آورده از زیربنای تپۀ قدیمی، ساخته شده بودند. چاه  تماما

وچقری هایی که برای استخراج آجر کنده بودند، هنوز موجود بود واز آن ها 

په به عنوان زباله دانی استفاده می شد. خوشبختانه ما توانستیم از باالی ت

مناظر اطراف را تماشا کنیم. تا آنجا که چشم کار میکرد، زیرپای ما جنگل 

های گز گسترده شده بود. زمینۀ محزون، تیره وسایه وار جنگل های گز، با 

رنگهای سبز و ارغوانی شاخ و برگ وشکوفه های توده های بزرگ درختان 

ی دیده میشد جوان،آرایش یافته بود. در جهت جنوب شرقی، قلعۀ جدید نادعل

که سراز جنگل بر افراشته بود و در سمت جنوب، قسمت هایی از ویرانه 

های زاهدان خود نمائی میکرد. در سمت جنوب غربی، در فاصلۀ دورتر، 

ویرانه های »خرابه های بارز و اعجاب آور مشهود بود که کریستی آنها را 

آبی تیرۀ کوه  نامیده است. مجدداً پشت آنها، هیبت« شهر باستانی دوشاک

 پلنگان قابل تشخیص بود که بیش از یک صد میل فاصله داشت.

در سمت غرب، خطوط باالی درختان گز بر فراز تپۀ کهک به وضوح 

دیده می شد و البالی آنها قسمت هایی از دیوارها، قابل تشخیص بودند. پشت 

مجدداً  تپۀ مزبور، کوه های نه وبندان در زمینۀ آسمان غربی آشکار بودند و

پشت آن کوه ها، در طول خط افق، خطوط رشته کوه های مرتفع تری به 

چشم میخورد که بلندترین قسمت آن، قلۀ ای تخت ومیز مانند بنام قلعۀ دختر 

بود. این رشته کوه ها،قسمتی از سمت غربی فالت مرتفع تری محسوب می 

 شد که جادۀ بیرجند به سیستان از داخل آن عبور میکند. 

طرف شمال غربی، مجموعه ای از محوطه های باز و تمیز شده در 

در جنگل دیده میشدند که با گذرگاه های باریکی به یک دیگر متصل بودند و 

 در هریک از آنها چند مجموعه از تعدادی خانه ها وجود داشت.

جنگل ها به حدی متراکم و بلند بودند که بجز جهت اخیر الذکر، در 

ر وعالیم خانه های مسکونی از دید پنهان بود. به این سایر جهات کلیه آثا

خاطر، به نظر می آمد که نزدیک ترین مرکز سکونت بما ،همان روستای ده 

دوست محمد می باشد، جایی که اردوگاه کوچک خود را در آنجا برپا کرده 

بودیم. اما وقتی که روز کم کم سپری گردیده ووقت تهیه غذای عصر فرا 

ی باریک دود از نقاط مختلف جنگل از البالی درختان به هوا رسید،ستون ها
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برخاست و نشان داد که جنگل، آنطور هم که اول به نظر می آمد، فاقد آبادی 

وسکنه نمی باشد. به طرف نادعلی ، تعداد این ستونهای دود بسیار زیاد بود 

آن  وبزودی به هم پیوسته، تشکیل مه ضخیمی دادند که قلعۀ نادعلی در پشت

از دید پنهان گردید. تصور ما براین قرارگرفت که تعداد سکنه در طرف 

نادعلی بسیار قابل توجه می باشد واین فرضیه، بعدها با مشاهدات دیگر تائید 

 گردید.

مارس، ما به تخت شاه)واقع در شمال ده دوست  24دو روز بعد، یعنی 

درست شده بود. محمد( رفتیم، جائی که در آن اقامتگاه مؤقت سگزی ها 

سگزی ها درخاک افغانستان در شمال دریاچه زندگی میکردند و چون شنیده 

( وجود دارد، از Beringakبودند که شکار زیادی در نیزار های برینگک)

دریاچه گذشته و به میان کنگی آمده بودند. سگزی ها گله های شان را در آن 

ون پوزک اعزام کرده بودند. جهت فرستاده و دیده بان های خود را نیز به هام

هامون شروع به پرشدن از آب خاشرود )وآب  شیله چرخ( نموده بود. 

خالصه، به هرجا که امید یافتن غذا وعلوفه تازه می رفت، سرمیزدند. مدتی 

که ما در تخت شاه بودیم، هر روز مردان سگزی را می دیدیم که با بسته های 

شد نی های تازه از هامون یا بستر علوفۀ تازه و خبرهای خوش حاکی از ر

دریاچه بر می گشتند. با آن علوفه تازه، حیات تعداد کثیری از حیوانات با 

ارزش خود راحفظ می کردند، چه این علوفه به حیوانات آنقدر انرژی میداد تا 

بتوانند بدنهای الغر خود را کشان کشان به مراتع تازه سبز شده برسانند. همۀ 

جاری شدن آب رودخانه میسر شده بود. ما شاهد بودیم که اینها به خاطر

چگونه بعد از خشکابی دهشت بار وطوالنی مدت، آب روز به روز سطح 

بیشتری از بستر دریاچه را می پوشاند. درتخت شاه ،سرهنری مکماهون به 

دیدار ما آمد ویکی دو روز بعد ما را با امکانات ومشکالت خود به جاگذاشت. 

ن سرهنری مکماهون ما نیز تخت شاه را به مقصد برج میرگل بعد از رفت

ترک کردیم. برج میرگل، یکی از چهار روستائی بود که گفته میشد در تمام 

میان کنگی وجود دارد. روستای دوست محمد، مهمترین و اصلی ترین روستا 

های میان کگنگی بود.بعد از آن روستای سیاه دک می باشد که رئیس آن 

پسر ابراهیم خان سنجرانی[ بود. در روستای میرگل، به فاصلۀ کمی ]خانجان 

از قلعه، دویا سه باغ مشاهده کردیم که داخل دیوارهای بلندی محاط بودند. 
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وجود این دیوارهای بلند بحیث حفاظ نعمتی بود، زیرا مدت کوتاهی بعد از 

سوخت  رسیدن ما، باد سردی در حد توفان بوزیدن آغاز کرد وما خوشبختانه

زیادی داشتیم و تا جائی که امکان داشت به استراحت پرداختیم.
1

 

 

قلعۀ ک ک
2
: 

در انتهای سطح مرتفع کوه خواجه، ویرانه ای یک قلعه ویا کاخ وجود 

دارد که آنرا قلعۀ کک می نامند. این قلعه از آجر خشک وکاهگل بنا شده 

ه های سنگ است. دیوارهای جنوبی این کاخ در برخی از جاها روی پشت

ایستاده اند وصخره راکه دارای شیب است بشکل سکوهی در آورده اند وبعد 

قلعه را روی آن بناکرده اند. این مهارت وتخصص وقوت استحکام کاخهای 

 قدیمی را نشان میدهد.

معماران این بنا،گاهی دیوارها را جایی بنا میکردند که از خطرسیالب 

بل از آنکه دریاچۀ هامون برسرجای خود رودخانۀ هیرمند در امان باشند. ق

متمکن شود، بدست آوردن آب در اینجا بسیار مشکل بود. در هر مسیری از 

آب که برسطح مرتفع وشیب دار)به حرکت در می آمد( بندهایی از سنگ 

ساخته اند که در آنها گل بکار برده شده وگل آنها مدتها قبل از بین رفته است. 

 رای جلوگیری از حرکت  وعبور اب می ساخته اند.این بندها را صرفاً ب

احتمال می رود که در شهر ویا در داخل باروی بیرونی چاه هایی حفر 

کرده باشند واز طریق این چاه ها بوسیلۀ خر آب را به قلعه میرسانده اند. 

پشته ای که از سنگ ساخته شده اینک ریزش یافته اما قسمت باقی مانده آن 

امر است. قلعۀ باال از هامون چهارصد فوت ارتفاع دارد و نشاندهنده این 

 فوت است. 200سطح قسمت باالئی قصبه تخمین 

 

 زیارت خواجه غلطان:

واقع « خواجه غلطان» زیارت  خواجه  برپیشانی شیب شمالی کوه

 است که از آنجا منظرۀ شمال را بخوبی میتوان دید. 

                                                 
1
 761 -758ص صجغرافیای تاریخی سیستان، - 
2
تاریخی سیستان از کتاب سیستان، که به اهتمام رئیس الذاکرین آماده شده است، د ابنیۀ ازاینجا به بع - 

 .بازتاب داده میشود 
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 قلعه کک کهزاد، قلعه چهل دختر، قلعه سرسنگ، آرامگاه خواجه

 منفرد و قبور اسالمیغلطان، پیر گندم بریان، بناهای 

بخاطر وجود همین مزار در نزدیکی  آن قبرهای فراوانی دیگری نیز 

 وجود دارند.

از میان دره های موجود در کوه خواجه، درۀ عمیقی است که از آنجا 

راهی بطرف زیارت خواجه غلطان میرود. این دره را درۀ سوخته میگویند، 

قارنیز گفته میشود. در روی کوه ولی آنطوریکه شنیده شده به آن درۀ ذوالف

جائی بنام قدمگاه موجود است که آنرا منتسب به حضرت علی میدانند و چنین 

قلعۀ » معتقد اند که آن حضرت درقلعۀ کیخا که در اصطالح محلی بنام 

 مشهور است با کافران جنگیده وآنان را ازمیان برده است.« کافران

 

 :یا قلعه رستم خاشهرکا

به  زمان قبل از رستم  تعلق دارد وسردار  هرکاخایا کیخاطبق روایت ش

این شهر دشمن خانوادۀ رستم بود. حملۀ رستم به این شهر واشغال آن به 

شهرت آینده وی افزود. ولی تاقرن نهم هجری)قرن پانزدهم( در تاریخ هیچ 

میگوید: در «تذکرۀ هرات»ذکری از آن به میان نیامده است.مولف کتاب 

هجری ملک  859ون)کوه خواجه( قلعه ای بود که در سال جزیرۀ هام

آنرا پناهگاه قیام برضد حاکم تیموری ساخته بود. ولی « معزالدین حسین»

مردم وی را مجبور به ترک آن قلعه کردند و بدین ترتیب با این عمل خویش 

را خوشنود ساختند. همین مولف این قلعه را « بابرمیرزا» حکمران تیموری 
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عۀ رستم یاد میکند که هنوزهم رایج است. پس از مرگ معزالدین بنام قل

حسین، قلعه وناحیه ویران شدند، زیرا همین مؤلف بعد از چهل سال اینجا را 

تهی از ابادی دیده بود. بعد ها این قلعه بار دیگر آباد گردید و در مواقع حمله 

دریاچه هامون به عنوان پناه گاهی از آن استفاده میشد. در آن روزگار آب 

محافظ و پاسدار قلعه بود، بجز سمت شرقی که در آنجا وسعت وعمق دریا 

کمتر بود. به همین جهت سنگرها بیشتردر همین طرف ساخته شده بود و 

 روزنه هایی برای تیر وتفنگ ایجاد کرده اند.

 

 سه کوهه:

سه کوهه جائی قدیمی وقلعه موجود آن پرشکوه است، اما در معرض 

قرار دارد. اینجا را سردار سربندی در صد یا صدوپنجا سال قبل بدست انهدام 

آورده واز همان زمان بناهای بیشتری به آن افزوده شده است. احتمال می 

راشکک( واقع باشد که «)راسکک»رود که این قلعه در محل قدیمی 

 19هیچگونه عالمتی از آن موجود نیست. ازاین قلعه برای اولین باردر قرن 

ری در تاریخ آمده است.ذک
 1

 

، کاپیتان ایوان سمت بود 1872یکی از همراهان هیئت گولد سمید در

که به عنوان دستیار گولد سمید،چشمدیدهای خود را از محالت ونقاط مهم 

سیستان یاد داشت کرده  ودر سفرنامه خود آورده است. وی در مورد سه 

ه تپۀ رسی واقع در داخل کوهه میگوید: قلعۀ سه کوهه،که نام خود را از س

فوت است که دور تا  25شهر می گیرد، دارای دیواری مستحکم به ارتفاع 

دور قلعه در اطراف دو تپۀ اصلی ساخته شده و به شکل دیره ای بی نظم می 

باشد. قلعه روی جنوبی ترین تپه ها بنا شده و ساختمانی قدیمی وموسوم به 

رگ سردار علی خان سربندی بوده قلعۀ میرکوچک خان می باشد که پدر بز

 است.

این قلعه در حال حاضر،تجهیزات نظامی ندارد ولی کماکان در شرایط 

خوبی مانده وکامالً مرمت میشود. درکنار و چسپیده به آن، تپۀ دومی واقع 

است که برج فلکسر نامیده میشود و روی آن خانۀ فرماندار فعلی قرار دارد. 

                                                 
1
 161 -157م غالعلی دهبانی رئیس الذاکرین،، صتیت، سیستان، به اهتما- 
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دوم نیز تپۀ سوم واقع شده که به بلندی دوتپۀ  متر در غرب تپۀ 150درحدود

دیکرنیست و روی آن چیزی جز یک کاروانسرای گلی دیده نمیشود. دو تپۀ 

اولی کامالً بر شهر که در پای تپه ها ساخته شده، مسلط هستند. ارتباط دو تپه 

 با یکدیگر، از طریق یک راه سر پوشیده برقرارشده است.

ً نیاز ندارد، چه با کندن چاهی در  سه کوهه به منبع آب خارجی تقریبا

هرنقطه داخل قلعه، میتوان به آب رسید. عمق الزم چاه برای رسیدن به آب، 

بیش از چند فوت نیست. تقریباً نیمی از خانه ها دارای سقف گنبدی ونیم دیگر 

ً درحیاط هرخانه ای،  دارای سقف تخت هستند. ما مشاهده کردیم که تقریبا

 5000غ عالی به میخ بسته شده است. جمعیت سه کوهه تقریباً افسار سه اال

ً  به کشاورزی  1200نفر اند که در  خانه زندگی میکنند. سکنۀ شهر تماما

ً هیچ نوع  اشتغال دارند و هیچ نوع صنعتی در آنجا متداول نیست وتقریبا

ارتباط  و وابستگی با خارج از سیستان  وجود ندارد. در باغات اطراف شهر 

که برای جلوگیری از مزاحمت و آسیب باد دارای دیوارهای گلی بودند، میوه 

جات عالی مانند هندوانه،انگور، انواع توت ، انجیر وغیره  به عمل می آمد. 

ظاهراً شرایط سه کوهه نسبت به زمان مسافرت کونولی به سیستان 

 عوض شده بود. 1839در

تی یک درخت نیز در ح»کونولی در شرح مسافرت خود نوشته بود که 

درحالی که ما چندین درخت بسیار بلند در باغات سه « سیستان پیدا نمیشود

کوهه دیدیم. گفته میشود که سه کوه در تابستان بهترین آب وهوا را در تمام 

سیستان دارد. این شهر به دلیل دوری از دریاچه هامون،از پشه های بیشمار 

رئیس می باشد و در نتیجه یک ثلث  آن نیز در امان است. زمین متعلق به

محصول زمین از رئیس و بقیه میان دهقانان و سایر افراد وابسته زمین تقسیم 

میگردد. چون هنوز تاج محمدخان در تهران نگهداشته میشود، لذا مردم 

میگفتند که شهر تمام اهمیت پیشین خود را از دست داده است و در حقیقت 

ً به شهر جدید االحداث ناصرآباد منتقل شده که اعتبار پیشین سه کوهه تمام ا

 اخیراً توسط امیرقاین)میرعلم خان( بنا شده است. 
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 سکوههفلکسررواق کاخ گچ بری 

    

خانۀ فرماندار به نام برج فلکسر، به سبک خانه های تهران وکامالً 

درخور مردی صاحب مقام بود. این خانه در واقع توسط معماران تهرانی وبه 

وان محل سکونت سردار علیخان ساخته شده بود. سردار علی خان به سال عن

ش( معماران را با خود از تهران آورد. اما بعد از قتل علیخان 1238)1859

ش( ساختمان نیم 1240) 1860به دست برادرزاده اش تاج محمدخان به سال 

کاره ماند.
1

 

را چنین کاپیتان سمت، نرخ غله جات گندم وجو درسیستان آنزمان 

 بدست میدهد:

 کیلوگرام( 3قران)یک من تبریزی =   1من تبریز      4گـــنـــــدم        

 شاهی  4من  تبریزی   1جـــــــــو         

 قران  3من  تبریزی     1روغــــــــن       

                                                 
1
 140-138جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین حسن احمدی،ص - 
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قران  5من تبریزی   100کاه ورشقه خشک     
1

 

 
 سیستان درغرب زابلو برج فلکسرقلعه سکوهه نمای 

سه کوهه را دیده در مورد آن  1845فریه که دراواخر اکتوبرسال 

میگوید:" قلعه سکوهه،قوی ترین ومهمترین قالع سیستان است وچون حدود 

فرسخ از دریاچه فاصله دارد،لذا آب آن از چاه ها به دست می آید که در  5

وخشک اطراف قلعه کنده اند.اراضی وزمین های اطراف قلعه سکوهه،بایر 

هستند و نه تنها آب ندارند بلکه هیچ چیز دیگری هم در آنجا یافت نمیشود. 

خانوار دارد وهرخانوار قادر به دادن دو مرد جنگی  1200قلعه در حدود 

است. من سه کوهه را پایتخت سیستان فعلی خواندم، ولی امروزه نمیتوان 

 وقتی یک رئیس گفت که تا کی میتواند این نقش را به عهده گیرد، احتماالً 

دیگر قوی تر از رضاخان پیدا شود و از نامبرده جلو بزند، سه کوهه نیز از 

پایتختی خواهد افتاد."
 2

 

جنرال فریه فرانسوی، در سفرنامه خود از دیدارش با سردار رضاخان 

در قلعه سکوهه  ومالقات خود با سردارعلی 1845سربندی در اکتوبرسال 

راهیم خان سنجرانی،وداستان قتل داکتر فوربس خان بلوچ برادر سردار اب

                                                 
1
 16،پاورقی شماره 225جغرافیای تاریخی سیستان،سفرنامه اوئن سمت،ص- 
2

 102جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین حسن احمدی،ص  - 
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یادآورشده ،در مورد وی مینویسد:"اعتراف میکنم که درجهان آباد، کنار این 

هیوال ومتفق وی، راحت نبودم، لذا به ترک آنجا و گریختن از کنام شیران 

اصرارکردم. اما اسد خان)یکی از همراهان سفر فریه( مرا ازنیات خیر 

خان سربندی( مطمئن کرد، لذا موافقت کردم که همراه میزبانم)محمدرضا

محمدرضاخان به سکوهه وخانۀ مسکونی وی بروم. رضاخان قول داد که در 

 آنجا مایحتاج ومحافظین الزم را در اخیتارم خواهد گذاشت.

علیخان)سنجرانی( بعد ازمحمد رضاخان، قدرتمندترین رئیس بلوچ در 

یخان درشمال شرقی، تا رودخوسپاس سیستان بود. ناحیه تحت کنترول عل

میرسید. شیخنسور)چخانسور(، پایتخت قلمرو علیخان، قلعه قدیمی با 

خانه،یک بازار، پنج گرمابه  1800تا  1500دیوارهای گلی بودکه حدود 

عمومی، دوکاروانسرا، ویک مسجد داشت. شیخنسور در دو فرسخی شمال 

تان درسمت شمال آن خاشرود و پیرخضری قرار دارد واولین شهر سیس

 است.

قلمرومحمدرضاخان ناحیه ای مثلثی شکل بود که از طرف شمال 

وغرب با دریاچه سیستان، از طرف شرق با رودهلمند از خم آن در دهانۀ 

رود تراکو درجنوب گرفته تا محل انشعاب اولین کانال از رودخانه در شمال 

د میشد. جهان آباد که و باالخره درجنوب با جنوبی ترین نقطۀ دریاچه محدو

قبالً نام بردم، قسمتی از این قلمرو را تشکیل میداد.جهان آباد روستائی مجهز 

خانه داشت. سکنۀ آن راپهلوان میگفتند که به معنی  150با بارو بود و

 جنگجو، قهرمان، مبارز وخلف رستم معروف است.

( 1810فریه از جالل آباد نیز نام می برد که در زمان کریستی )

جالل »پایتخت یا مرکز فرمانداری ملک بهرام خان کیانی بود. فریه میگوید:

آباد را بهرامی هم میگویند، زیرا بنیان گزار آن بهرام خان کیانی بوده است. 

خانه گلی وجود داشت و حاکم آنجا  100در قلعۀ کوچک جالل آباد حدود 

جالل آباد درجنوب  عبدهللا خان ناروئی) برادر دوست محمدخان ناروئی( بود.

غربی جهان آباد  قرار داشت.
 1

 

                                                 
1
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فریه در ضمن از فراوانی و ارزانی نرخ گندم وجو در سیستان یاد 

شلینگ انگلیسی)  3بوجی( به  7-6میکند ومینویسد که قیمت گند خرواری )

 2پنی، وصد پنی معادل یک پوند میشود( وخرواری جو به  15معادل 

شلینگ فروخته میشد.
1

 

 

 :ه های زاهدانویران

چنانکه قبالً اشاره شد، تیت باب دهم از کتاب خود را به شرح ویرانه 

های زاهدان وقف کرده است. برطبق تشریحات تیت، ویرانه های زاهدان]در 

سمت چپ رودخانۀ هیرمند مقابل خوابگاه[ مشهور ومعروف است. درحالی 

بته مساحت آنها که وسعت آن به حدی نیست که گروهی از مردم میگویند. ال

کافی است. این شهر را که دارالحکومه سیستان میگویند، امیرتیموراز بین 

برد. ویرانه ها بروی سطح مرتفعی واقع شده است که از محل سفیدِکم شروع 

میشود. به همین جهت نیز محفوظ مانده اند وگرنه به همانگونه که آثار بنای 

ا تحمل کند، اینها نیز تباه نتوانست یورش های هیرمند ر« زرنج«) کی»

ونابود می گشتند. شن وماسه به حفظ این آثار با  عظمت وباشکوه ، کمک 

 نموده و آنرا از دست تخریب صدمات باد نگهداشته اند.

ً از میان رفته اند وتنها ردیفی  دیوارهای شمالی وجنوبی زاهدان تقریبا

شرقی وغربی تا  از تپه ها چهار سمت آنرا نشان میدهد، ولی دیوارهای

حدودی وضع بهتری دارند. وپیوستگی قایم این دیوارها با قسمت شهرتقریباً 

در شکل مستطیل است و نسبت به عرض آن طولش دو برابر است. عرض 

 شهردر سمت وزش باد قرار دارد. 

قلعۀ بزرگ دارای سه ردیف سنگر است که قدری باالتر از یک خط 

میکند قرار گرفته است. بازار قصبه جلوتر  فرضی که شهر را بدو نیم تقسیم

از قصبه واقع بودند وخندق بیرونی آنها را از قلعه جدا میکرده است. در 

قسمت باقیمانده شهر باغات وکشتزار ها وجود داشتند که دارای حویلی امرا و 

وزرا واشراف بودند. جایگاه خالی برای پناه دادن مردم شهر در درون 

                                                 
1
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بود، زیرا جوانان میتوانستند در صورت حمله دشمن از  دیوارهای شهرالزم

 شهر خود دفاع کنند.

 

 
 قلعه تیمور در زاهدان از سمت شمال

شهرچهار دروازه داشت که هریک از این دروازه هابه سمتی واقع 

بود. خود قلعه دارای  دو دروازه بود که در پهلوی هریکی برجی وجود 

ا قراولخانه ای تعبیه شده بود. دراین برج داشت و روی آن داراالبواب وسیع ی

سرباز در نظرگرفته شده  300تا 200قراول خانه جایی برای مستقرکردن 

 بود که وظیفۀ شان  حفاظت از همین دروازه بود.

 

 قلعه بندی های شهر وکاخ:

درسمت درونی دراوزه تیرهای سقف بطور عرضی گذاشته شده بودند 

من مغلوب گردند حد اقل برای مدت بیشتری تا چنانچه محافظین بوسیلۀ دش

دشمن را هدف باران تیریا گلوله قرار دهند. در گوشۀ شمال غربی قلعه، کاخ 

شاهی بود. مسکن هایی که درهردو خط دفاعی بیرونی قلعه واقع بودند، 

حوالی کاخ قرارداشتند. دور تر از دیوارشمال غربی شهر، یعنی حدوداً یک 

آن آثاری از یک کاخ بیرونی موجود است که در داخل چهارم میل دورتر از 

باغی  قرار داشته و برای حفاظت آن برجهایی در فواصل کم موجود بوده 
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ً مربعی شکل وعرض آن از شرق  به غرب تقریباً  است. این محوطه تقریبا

 یک هزار فوت وطول آن اندکی کمتر بوده است. 

ده است. در هرسمت باغ دراین محوطه آثار  کاخها هنوز پا برجامان

دری وجود داشته ولی به نظرمی رسد که در بزرگ، در دیوار شرقی واقع 

بوده که قراولخانۀ دوطبقه ای داشته است. دراین قراولخانه اطاقهای زیبا 

موجود بود که البته مثل اطاقهای درون کاخ نبوده اند، ولی به حد کافی وسعت 

 د بخوبی به عنوان آسایشگاه ها استفاده کنند.داشته اند و از اینها میتوانسته ان

 نظم کاخ بیرونی :

از نظم درونی این کاخ ویا این کاخها)دوکاخ( آسایش و امنیتی که در 

آن زمان وجود داشته آشکار میشود. در وسط این کاخ بارگاه عام بزرگی بود 

 که با سقف گبندی همکف با اطاقهای مجاور بود. ازاین دوکاخ؛ دِر آن که

بزرگتربود، انتهای بارگاه عمومی به مکانی ختم میشد که مثلثی شکل بود. 

اینجا را احتماالً از این نظر ساخته بودند که حکمران و ارکان دولت که در 

آنجا حضور داشتند، بتوانند در وقت نماز رو به قبله بایستند. خارج ازکاخ 

ت آن مسکن خدام بود، بزرگ پله هایی بود که به طبقۀ فوقانی میرسید. در پش

همانطوری که در هند، در پشت خانه های که به سبک اروپائی ساخته 

میشود، مسکن خدمه ساخته میشوند تا از مسیر دید به دور باشند. واقعیت 

اینست که در تمام موارد ادارۀ کاخ، آسایش ونظم وانضباط را که مالک و 

 معیار آن زمان بود، در نظر گرفته بودند.

 زاهدان :قلعۀ 

در قلعه شهر، در مقابل امور دفاعی، آسایش در درجه دوم قرار 

داشت.اکنون قلعه زاهدان به ویرانه ای مبدل شده است که فقط روی دو برج 

بلند، دواطاق با سقف های گنبدی باقی مانده اند. این اطاقهای هشت پهلو )یا 

که درون فوت است ودر هرسمت دریچه ای دارد  8هشت ضلعی(، قطرشان 

آنرا گچ کاری کرده بودند. در یکی ازپهلوها بجای دریچه بخاری دیواری 

کوچکی ساخته شده بود که دود کش آن از دیوار عبور میکرد و از گنبدخارج 

میشد.احتماالً این اطاقها حدود پنجاه فوت از سطح زمین ارتفاع داشته اند. 

نی آن آجری اند. قسمت قلعه خیلی محکم ساخته شده و برجها وسنگرهای بیرو

های پائینی دیوارها نیز از آجر های پخته ساخته شده اند. همچنین قسمت های 
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درونی محرابها، در دیوارهای شهرنیز از همین روش استفاده شده است، 

لیکن آنها استحکام قلعه را نداشته اند ودر نتیجه نتوانسته اند مدت زیادی دوام 

 بیاورند.

 نهرها:

وسیلۀ نهرهای آب سیراب میکردند، زیرا از رودخانه زاهدان را ب

فاصله بسیار داشته است. آثار سه نهر  بزرگ در چندین میل وجود دارد که 

آب آنها بوسیلۀ جویهای کوچک به شهر، باغات و مزارع میرسیده است. 

منطقۀ نزدیک شهر مشتمل برباغاتی بود که دیواربندی شده و در هر دوسمت 

میل پراکنده بودند. آثار باغهای شرقی شهر هنوز موجود است و به اندازۀ نیم 

شنها نتوانسته  آثار آنهارا محو کند. این زمینها نسبت به جویهای موجود 

قدری باالتر اند. معهذا آثار نهرها، مسکن وباغات دراینجا از بین نرفته اند. 

ست(همه در سمت غربی ، شیار وماله)ماله آلۀ هموارکردن زمین شخم زده ا

چیزرا مسطح نموده و تمامی آثار را از بین برده است. ]امروزه[ ویرانه ها 

نیز در شکل قلعه های زمینی برای کشت استفاده میشوند و از آجرشان برای 

 احداث ساختمانهای جدید استفاده میشود. 

 

 مسجد، حوض، میدان جنگ:

میشود  دور تر ازدیوارهای شمال غربی کاخ، آثاری از مسجدی دیده

ودر نزدیکی شان آثاری نیز از حوضخانه وجود دارد که سقف گنبدی آن 

افتاده است. از غرب آنها نهری میگذشته و آب در آن بسمت شمالغربی 

جریان داشته، در نزدیکی این نهر تپه ویا تپه های آجری وجود دارند که 

خ میدانی زمانی امکنۀ مردم را تشکیل می داده اند. درست درسمت شمالی  کا

وجود دارد که وسعتش یک چهارم میل مربع میباشد وتا مسجد ادامه دارد. این 

میدان پراز قطعات گل پخته شده است وهیچگاه در آن ساختمان احداث نشده 

است. نهرها از سمت شرقی وغربی آن میگذرند. حتماً این میدان عیدگاه بود 

 ومرکز برگزاری جشن های بزرگ.

ان مساکن مردم بود که آثار آنها از تپه های درسمت شمال غربی 

آجرپخته آشکار میشود. بیشتر مساکن معمولی دارای سکو)پایه(هایی هستند 

که از آجر پخته درست شده اند. واینک همین سکوهای آجری باقیمانده، 
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عالمت مشخص آنها است. این مساکن تامیلها )کیلومترها(ادامه دارد. حتی در 

راف آن آثاری ازمکانهای پرابهت وزیبا دیده میشود که که حدود منار ویا اط

 در امتداد نهرهای قدیمی قرار دارند و تا منطقۀ سیل پذیر ادامه می یابد.

آثاری از یک قلعه قدیمی « بوالئی»در سمت غربی دهکدۀ ثروتمند 

مربع شکل موجود است که از آجر ساخته شده و نشانه ایست از دهکدۀ 

که توسط لشکر تیمور ویران گردیده است. درسمت جنوب قدیمی « بوالئی»

وجنوب شرقی زاهدان زمینی در مسیر وزش باد قرارگرفته وتمامی آثار 

قدیمی آن از بین رفته اند و فقط عالئمی از نهر های از هم گسیخته موجود 

است که تشخیص آنها نیز گهگاه از بریده گی های سطح زمین غیر ممکن 

اینجا تپه های  شنی موجود است ودور تر ازاین تپه های است. به عالوه در

ریگی دلتای هیرمند واقع است که تمامی تحوالت ازاینجا آغاز میگردد و در 

 نتیجه تمامی آثار قدیمی به نابودی گرائیده اند. 

باالتر از فراز ونشیب ریگزارها و درپس مار پیچ آن تنها دروازۀ 

ه از آسیابهای بادی واقع در سمت جنوب که شرقی زاهدان به نظر میرسد. البت

زمانی برای آردکردن غله استفاده میشده اند. چنین میگویند که در دراوزۀ 

شرقی قرارگاه جنگی سردار بختیاری بود که خود و قسمتی از قبیله اش اینجا 

زندگی میکردند و سربازان مسلح وی دورتا دور سردار شان در دوطرف 

 این دروازه را بنام دروازۀ بختیار نامیده اند. دروازه می ایستادند.

 

 زیارت چهل وچهار پیر:

در جنوب غربی زاهدان، قدری باالتر از زاویۀ جنوب غربی دیوار 

شهرتپه ایست که برروی آن چندین قبر ویک زیارتگاه دیده میشود. درون 

زاهدان مشهور « پیر 44» دیوارهای شهر زیارتگاه کوچکی است که به

هل وچهار پیر مقبره ایست که دیوار های انرا در زمانهای اخیر با است. چ

آجر پخته بنا کرده اند واطراف آن ستونها وفیل پایه جداگانه ای موجود 

 است.زمین اطراف زیارتگاه، گورستان عامه مردم است.

از آنچه که برضا ورغبت به زیارتگاه اهداء شده، دولوح حکاکی شده 

نهم هجری متعلق اند وحکاکی جالبی روی آنها است که به اواسط قرن 

صورت گرفته است. یکی از این دولوح، لوحی است که یاد آورندۀ کاری مهم 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

145 

یعنی بناکردن مسجدی است که توسط فردی از خاندان ملوک سیستان 

شاه علی"»بنام
1

بنا شده است. لوح دیگریاد بود وفات امیرغیاث الدین  

سیستانی مولف کتاب احیا ءالملوک (است که محمدکیانی)پدرمللک شاه حسین 

بزرگ وسرکردۀ شاخۀ کوچکی از خاندان ملوک سیستان بوده است. این 

الواح بوسیلۀ برخی از افراد وابسته به این خانواده یا توسط عده ای از نمک 

خوردگان وفادار شان به محل ایمن ومحفوظ زیارتگاه منتقل شده وبدین ترتیب 

نگهداشته شده اند. از خطر تباهی بدور
 2

 

 

 سه دارالحکومۀ سیستان :

کیلومتری( شمال تپۀ رام شهرستان  10زاهدان در فاصلۀ شش میلی)

کیلومتری( جنوب غربی بنای "کی")زرنج( واقع است.  20ودوازده میلی )

اینجا در یک مساحت محدود آثاری ازسه دارالحکومه قدیم سیستان وجود 

به زمان معینی از تاریخ است. بین زاهدان دارد که هریک از آنها مربوط 

و"زرنج" مسئلۀ تقدم وتأخر وجود دارد وجای تردیدی نیست که زاهدان 

 شهری است متعلق به زمانهای قبل. 

( سال قبل از 420براساس روایتی زاهدان حدود چهارصد وبیست )

هجری 365آنکه توسط تیمورخراب شود، موجود بوده است. حدوداً درسال 

در زمان خلف ابن احمد که بعد از هفت سال ماندن درحصار مطیع یعنی 

ومنقاد سلطان محمودغزنوی گردید ساخته شده است.... در نتیجه انقراض 

سلسلۀ سامانی ، خلف ابن احمد تصوریک حکومت مستقل و آزاد را پرورش 

داد. اما زمان از نظر انتقال حکومت بیک دارالحکومه جدید سازگار نبود 

ترتیب زاهدان پدید آمد که جایگاهی مناسب وموزون بود وصخره وبدین 

محکم وسخت خاک، بنیاد و پایه قلعه ودیوار های شهرشد وبلندی آن سدی شد 

 برای سیل.

مشخصاتی که در طبقات ناصری »... تیت  این را هم متذکر میشود که 

ً کاخ ییال« سرای سیاست»آمده با مشخصات زاهدان مطابقت دارد. قی مسلما

است که اکنون "قلعۀ تیموری" نامیده میشود. مسجدی که نزدیک به حوض 

                                                 
1
 اخته شده است.هجری به امر ملک شمس الدین علی س 847مسجد در سال  این- 
2
 82، ص1تیت، سیستان، ج- 
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بود اینک موجود است وبا آگاهی کامل میتوان گفت که به علت محاصره های 

«پی در پی وقیامها دارالحکومه قدیمتر اهمیت خود را از دست داده است.
1

 

حمد به نظر من سیستانی، تیت در روایت مقاومت هفت ساله خلف ابن ا

پادشاه سیستان در مقابل سلطان محمودغزنوی، دچار اشتباه شده است.زیرا 

خلف ابن احمد در برابر سلطان محمود هفت سال مقاومت نکرده، بلکه خلف 

مدت هفت سال در برابر نیروهای نوح بن منصور سامانی مقاومت کرده و 

از  بعد بخواهش دوست خود ابوالحسن سیمجور یکی از سرداران سامانی،

قلعۀ زرنج  فرود آمد و به قلعۀ طاق رفت. به کالم دیگرخلف ابن احمد در 

هجری سراز اطاعت امیر سامانی برتافت ودست به مقاومت در  366سال 

برابر نیروهای سامانی زد ومحصور شدن وی در ارگ زرنج بوده است نه 

در جای دیگری. چیز دیگری که روایت تیت را ضعیف وبی اعتبار میکند 

اینست که اگر زاهدان درعهد خلف ابن احمد ساخته وآباد شده می بود، می 

باید جغرافیه نویس دانشمند کشور مؤلف حدود العالم که کتابش را در سال 

نوشته است و از شهر زرنج و دروازه های آهنینش یاد آورشده، حتماً  372

ن زمان از زاهدان نیز نام می برد، چنانکه از طاق و دیگر شهرک های آ

سیستان نام برده است ولی او از زاهدان نام نبرده است. افزون براین، مقدسی 

به سیستان سفرکرده ومدتی را در بست  375سیاح شامی که در سال 

گذشتانده است ، از سیستان و شهرهای معمور آن نام برده است، مگر از 

 یزاهدان نام نبرده است. یاقوت حموی که در آغاز قرن هفتم هجر

هجری( از شهرهای فارس وسیستان وخراسان دیدن کرده وجغرافیای 612)

معجم البلدان خود را نوشته، باید از زاهدان یاد میکرد. عدم ذکر زاهدان در 

آثار جغرافیه نگاران اسالمی تا زمان یاقوت حموی ،نشانگر این نکته است 

. وحتی میتوان که زاهدان باید از آثار تاریخی بعد از حملۀ چنگیزیان باشد

م( اعمار شده 1383تصور نمود که بعد از تخریب زرنج توسط تیمور)در

 باشد. 

 میل قاسم آباد: 

                                                 
1
 83- 76، باب دهم ص 1تیت، سیستان، ج- 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

147 

میگویند، پس مقصود ازمیل قاسم آباد منارۀ  «میل»سیستانیان به مناره  

قاسم اباد است. تیت میگوید: این مناره را از آن جهت"میل قاسم آباد" نام نهاده 

آباد نزدیک ترین مکان به این یادگارتاریخی است. قسمت  اند که دهکدۀ قاسم

فوقانی مناره شکسته و ریزش یافته است، بنابرین گفتگو از ارتفاع اصلی آن 

ممکن نیست. در سمت غربی در یک معماری توپر)دیواردبل(شکستگی 

 25بزرگی)شکاف عمیقی(موجود است که از سر  فرو ریخته مناره تا حدود 

دامه دارد. ردیف های آجری قسمت پائین نیز به اندازۀ قد آدمی فوت پائین تر ا

و ازیک چهارم ضخامت پایه مناره کنده وبرده  شده اند. در بدنۀ مناره اینک 

سوراخی ایجاد شده است،زیرا به علت خرابکاری و ویرانگری سیستانیان 

قسمت طاق دار آن از بین رفته است. این نشانۀ بزرگ راه)مناره( برروی 

یک صخرۀ پست است که زاهدان را بروی آن بنا کرده اند. ودرچهار ونیم 

 میل با زاهدان فاصله دارد ودر شمالغرب این شهر ویران شده واقع است.

 
 میل قاسم اباد در محل زاهدان،مصالح ساختمانی: ساروج وآجر
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 کتیبه های مناره: 

یک سطح خارجی مناره عاری از هرنوع تزئین وآرایش است بجز 

نوارعریض که در وسط دو ردیف حاشیه دور تادور مناره موجود است و بر 

روی آن کتیبه ای به حروف عربی دیده میشود. حروف کتیبه از آجرهای 

پخته ساخته شده و آنها را بطرز خاصی قالب کرده بودند که حدوداً یک ونیم 

به نزدیکی  فوت طول داشتند. مجدداً سطح خارجی مناره بدون تزئین میشود تا

سرمناره که نوار دوم در اندازه کوچکتری ایجاد شده واین نیز با حروف 

عربی نوشته شده است. باالی این نوار، مناره از آراستگی وپیراستگی 

 فراوانی برخوردار بود. 

جزئیات کار بسیار قشنگ وعالوه برآنکه در نقشه وشکل جذاب اند، 

آجرهایی که بطرز افقی وعمودی نصب بسیار هنرمندانه نیز ساخته شده و با 

گردیده، به سبک خیلی زیبا درست شده اند. در بین این آجرها از نوع 

بسیارعالی ساروج استفاده شده که ورقه های نازک  آن سفت و سخت تر از 

آجرهاست. آجرهای کتیبه اجزاء آرایشی آنرا بعد از قالب سازی خاص آنها 

کامل به درون کوره گذاشته اند تا پخته در وضعیت نرم وخام و با احتیاط 

شود. آجرهایی که در ردیف های حاشیه بکار رفته از این امر مستثنی بودند. 

قسمتهای مختلف حروف عربی جداگانه قالب ریزی شده بودند و بعداً بوسیلۀ 

معماری بهم وصل شده بودند. قرار دادن عمدی قسمت های تزئین یافته در 

ً پیشرفته روی یک نمای ساده ب ی نهایت زیبا بود و احساس هنر نقاش یقینا

وحتماً او این فن را موروثی فرارگرفته بود.زیرا یک لغزش و خطای کوچک 

نیز میتوانست این ارایش را نا متعادل سازد. بنابرین سادگی عمدی نمای 

مناره چیزی است قابل ستایش و تقدیر، در حالی که تضاد کارآرایش و تزئینی 

 های مناره آنرا تحت تاثیر کامل جذابیت قرار میدهد.در انت

 

 متن کتیبه ها:

 در کتیبه ها از دو نفر از ملوک سابق سیستان نامبرده شده است و

در قسمت » موزۀ بریتانیا.« ای.جی. ایلس»مطلب ذیل اقتباسی است ازکتاب

و، ودر قسمت باال اسم نوۀ ا تاج الدین ابوالفضل نصر استپائینی کتیبه اسم 

، نوشته شده است. احتمال میرود که تاج الدین کبیر نتوانسته  تاج الدین حرب
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مناره را کامل نماید و پیش از تکمیل آن فوت کرده است. و براساس نوشتۀ 

که در سال پجنصد وپنجاه «(یا ابن اثیر»مؤرخ عرب)ابن اطهر

 هجری( فوت کرده ، تاج الدین کبیر هشتاد سال حکومت کرد و559ونهم)

چون زوال حاکم برتر از او"سلطان سنجر سلجوقی" در اواخر زمان 

حکومت وی آغاز گردید ،بنابرین وی ساختمان واحداث این مناره را در 

اواخر زمان حکومت و زندگی خویش شروع نموده است. ونوۀ او  تاج الدین 

هجری( فوت شد. چون زمان وی 612حرب در سال ششصد و دوازده )

بود، بنابرین تاج الدین اصغرنمیتوانست هیچ کاربزرگی را زمان هرج ومرج 

به پایان برساند و لذا مناره مذکور میتواند به نیمه قرن ششم هجری) ربع آخر 

قرن دوازدهم میالدی( متعلق باشد یا حد اکثر میتواند به نیمه اول قرن هفتم 

هجری تعلق داشته باشد."
 1

 

 

 حجم مناره:

ره از سطح زمین هفتاد وپنج فوت ارتفاع بلندترین قسمت موجود منا

دارد. برخالف منارۀ موجود در شهر درونی بنای کی)زرنج( این مناره 

فوت مربع استوار است.  18استوانه ای و برروی سکو یا پایه ای  به اندازۀ 

قطر آن به طرف رأس مناره باریکتر میشود وقطر دایره آن در قسمت پایه 

آن تقریباً یک فوت از خرابه ها ارتفاع دارد که فوت است. اکنون سکوی  18

بشکل تپه در آمده است. آجرهای سکو بشکل عمودی ودر یک ردیف تزئینی 

در هرچهار طرف آن موجود می باشد و بدین ترتیب تأثیر نشانه معماری 

ساده را محو میسازد. دروازه درسمت شمال واقع بوده ودر سمت راست آن 

فوتی دو  60ریک در داخل مناره بناشده که در ارتفاع راه پله های مدور و با

دور کامل در داخل مناره می پیچید. زمانی روی پایه ستونی توپر)شکم پر( 

استواربود که از سطح زمین بیش از ده فوت ازتفاع نداشت و بر روی آن 

خارج از دیوار پله هایی موجود بودند که اکنون معدوم شده و تنها اینجا وآنجا 

 پاره هایی از دیوار دیده میشوند.آجر

                                                 
1
 167تیت، سیستان، ص- 
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روزه  سیستان مواجه بوده از  120آن قسمت از مناره که با بادهای 

سمت مخالف مناره وضع بهتری داشت، زیرا باد به این قسمت خسارت 

کمتری رسانده است، درحالی که قسمت های دیگر)شرقی وغربی( در 

ئی، حروف اثرحمالت متناوب سوزش آفتاب و برودت سرما بطور جز

 وجزئیات خود را از دست داده اند.

قسمت باالئی مناره نیز از صدمۀ ریگ در امان مانده در حالی که 

قسمت پائینی آن در اثر وزش  باد و اصابت ذرات ریگ فرسوده شده است. 

از مشاهده این امر آشکار میشود که ذرات شن وماسه که بوسیلۀ تندترین 

ساختمانهای راکه از سطح زمین از ده تا پانزده بادها پرتاب میشوند میتواند 

 فوت ارتفاع داشته باشند متأثر سازد. 

 

 هدف از اعمارمناره :

این مناره برمبنای احساس مقدس وپاک بناگردیده و قسمتی از یک 

مدرسۀ طالب علوم دینی است که احتمال می رود زمانهای بسیار دور توسط 

ه بوده  است. اطاقهای کوچک مختص یک پیشوای روحانی آغاز به کار کرد

به استادانی بوده که این مدرسه را اداره میکرده اند. وبه آموزش علوم دینی 

اشتغال داشتند. در داخل محوطه مدرسۀ دیگر بود ودر سمت شمالغربی حیاط 

یک مسجد بود که برای نماز وتعلیم امور دینی مورد استفاده قرار میگرفته و 

 بزرگترین تپه موجود است. اکنون درشکل و هیئت

 

 مقایسۀ منار قاسم آباد  ومنارۀ  سبزوار:

میالدی مقایسه ای   1872درگزارش هیئت حکمیت گولد سمت درسال 

بین میل قاسم آباد ومنار سبزوار به عمل آمده است ونوشته میکند: " پنج میل 

اً دورتر از سبزوار منارۀ خسروگرد واقع است . منارۀ مذکور مدور وحدود

فوت ارتفاع دارد واز آجرپخته ساخته شده است. در داخل آن پله هایی  120

موجود است که به پشت بام میروند وهر پله بحدی پهنا دارد که فقط یک نفر 

میتواند از آن باال برود. دور تا دور بخش خارجی مناره را آجرهایی با 

بخود گرفته اند.  فواصل متناوب کار گذاشته اند که حالت و شکل کتیبۀ کوفی

درحالی که این مناره بسیار قدیمی است در عین حال از وضع بهتری ) نسبت 
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به مناره قاسم اباد( قرار دارد و هنوز بر روی پایه مستحکم و سالمی که به 

م( حدود شش فوت 1972شکل مربع است استوار می باشد. این پایه اکنون)

م وصل کرده اند. از لحاظ شکل عمق دارد. آجرهای این مناره را با گچ باه

)گولدسمت،ایران شرقی، « ظاهری نیز مشابه به میل قاسم اباد سیستان است.

( ولی در این امر تردید موجود است وآن اینکه آیا زمانی میل قاسم 374ص 

اباد یکصد وبیست فوت ارتفاع داشته است؟ در واقع ارتفاع مناره سیستان می 

 بایست یکصد فوت بوده باشد.
1

 

 

 بناهای مجاورمیل  قاسم آباد:

درشمال ویرانه هایی که در اطراف مناره واقع و روزی پرجمعیت و 

آباد بوده اند لبریز وسرشار از قطعات ظروف وتکه های آجر پخته است. و 

در همه جا عالئمی ازمسکن های قدیمی به نظر می رسد. در فاصله یک 

شمالغربی آن ویرانه ای از یک  میلی آن تپه ای موجود است واندکی به طرف

ساختمان قلعه بند موجود می باشد که احتماالً حویلی متعلق به یک خانوادۀ با 

حشمت وجا بوده است. این حویلی در سمت شمالغربی یک صحن وسیع واقع 

بود. درطرف داخلی حیاط، اطاقهای متعلق به خدمتکاران این خانواده قرار 

 30یا  20جهت وزش باد و دارای دوطبقه بودند. داشت. ساختمانها عموماً در 

فوت دور تر از آنها یک دیوار استحفاظی بیرونی موجود بود که در همین 

 حوالی راهی سر پوشیده)مسقف( نیز وجود داشت.

مساحت سرتاسر محوطه حدوداً چهارهزار فوت مربع بود. در نزدیکی 

د که با آجر پخته ساخته همین تپه سکوهای پایه مساکن دیگری نیز دیده میشون

 شده اند این مساکن در اطراف حویلی قرار داشته اند.

 

 قلعۀ زرو:

در جنوب شهر کنونی سیستان ویرانه قدیمی وجود دارد بنام "قلعه 

زرو" که آخرین ویرانه های معاصر زاهدان است. شخصی که خود را از 

ای کوچک از سکه  اعقاب خاندان کیانی سیستان میداند حکایت کرد که : دفینه

                                                 
1
 168-162صباب هفدهم،  تیت، سیستان،- 
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های نقره ای که در زمان ملک قطب الدین ضرب زده شده بود در نزدیکی 

تپه های مذکورکشف گردیده. این دفینه چند سال قبل از آنکه هیئت حل 

 اختالفات مرزی سیستان بیایند در یک زمین مزروعی بدست آمد.

که هیئت مکماهون در سیستان 1903تیت مینویسد که، در سال 

کارگری  که به دنبال آجر)خشت پخته( میگشت  تحقیقات خود بود، مصروف

چندین سکۀ طال پیدا کرد. روی این سکه ها برطبق شهادت ملک عظیم خان 

کیانی، نام قطب الدین ضرب زده شده بود. ووزن هریک از این سکه ها 

دونیم مثقال)حدودصدوهفتادگرام(بود.
 1

 

 

 قلعۀ سام:

غربی سه کوهه محوطه ای قلعه بند  در حدود دونیم میل در شمال

فوت عرض  500فوت طول و 1900وبسیار قدیمی موجود است که تخمین 

دارد. در سمت شرقی آن دری  موجود است که هنوز مشخص میباشد، اما 

دری که درسمت دیگر واقع است تنها بگونه شکافی موجود در دیوارها است 

از قرن نزدهم وقتیکه هیرمند از که از آن طریق میتوان داخل قلعه شد. در آغ

جنوب کوه خواجه بطرف هامون جریان داشت نهری از آن جدا میشد و از 

میرفت. جهت دیوارهای « َورمال» نزدیکی این قلعه میگذشت و بجانب دهکده

قدیمی با جهت ویرانه های دیگر که دردلتای شمالی واقع اند کالً متفاوت است 

ال وجنوب( ساخته شده اند.... دیوارها با ومتناسب با عقربۀ قطب نما)شم

ویرانه های موجود در جنوب رود بیابان هم جهت اند. دیوارهای غربی 

وشرقی با طلوع وغروب خورشید در روزهای تابستانی مطابقت دارد. برای 

حفاظت از دیوار جنوبی، خندقی در دشت حفرشده و گمان میرود که این 

نب دیگر قلعه زیراب قرار داشته وخواه خندق زمانی حفر شده است که جوا

نیزار و یا رودهای جدید این جوانب را در مقابل حمالت، مدافع بوده است . 

آنچنانکه معلوم است این ویرانه ها نسبت به ویرانه های رام شهرستان  قدری 

مربوط به عصر ماقبل « قلعۀ سام»به قرون بعدی متعلق اند و احتماالً جایگاه 

فقط آثاری از یک یا دو ساختمان وجود دارد و به نظرمیرسد  تاریخ است.

                                                 
1
 110، ص1تیت، سیستان، ج- 
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قلعه ای بوده با قلعه بند محکم و محوطه ای در داخل آن که مردم فقط از نظر 

ایمنی به آن پناه می بردند. در درون قلعه هیچگونه قصبه ای مشهود نیست.
 1

 

 

 بشر،پیشاوران:        

د در محل معروف به وقتی مسافری از راه جوین بسوی زرنج برو

سالیان یا به اصطالح محلی "سلیون" درنزدیکی زیارت میراقبال، خرابه 

های دور و دراز قلعۀ پیشاوران نظر بیننده را بخود جلب میکند که معلوم 

 میشود اینجا روزگاری شهری با عظمتی وجود داشته است.

اشته تیت، این محل را یکی از منزلگاه های راه سیستان به هرات پند

میگوید:  توقفگاه دیگری در مسیر راه زرنج به بشر یا ُکرنگ را  میتوان  

شناخت، و آن مجموعۀ خرابه ای است که پیشاوران می نامند. ولی این 

ویرانه ها به زمانی خیلی بعد تعلق دارند. در وسط این ناحیه کنونی تنها تپه 

 ای وجود دارد که میتواند ویرانۀ "بشر" باشد.

 

 
 ۀ پیشاوران درجنوب جوین در محل سلیون )صالحان(قلع
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 ویرانه های مسجد پیشاوران در جوین

 ، نیمروز(1971-)کالوس فیشر

 

درشمالش زیارتگاه میراقبال است که وی را در اواخر قرن چهاردهم 

میالدی در زمان حملۀ حاکم هرات به سیستان، ملک قطب الدین با پیامی مبنی 

کنندگان فرستاده بود. ویرانه های پیشاوران ]واقع در برمقاومت علیه حمله 

سالیان جوین[ احتماالً به قرن شانزدهم میالدی متعلق است. آثار"کول ِمارت" 

از هردو مکان دیدن کرد  1872نیز مربوط به همین زمان است. بیلو درسال 

ولی نتوانست در ویرانه های آنجا مسجدی پیداکند
1

. ولی یک قرن بعد از 

ر بیلو، کالوس فیشر،یک باستان شناس آلمانی توانست در پیشاوران محل داکت

مسجدی را تشخیص دهد وعکس های آزآن بردارد ودرکتابی بنام نیمروز 

 منعکس سازد.

 

 ویرانه های رندان نزدیک پیش زره:

                                                 
1
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تپه ای بنام "رنده یا رندان" به شکل ویرانه ای موجود است وخود تپه 

و قلعۀ چهارگوشه دورتادور آن دیوار های محکم  برج قدیمی قلعه می باشد

وجود داشته اند که حاال به تپه مبدل شده اند. در چهارگوشه روی هریک از 

این تپه ها برج بزرگی موجود بود. در هرقسمتی از قلعه در سمت شمال 

غربی دروازه ای وجود داشت. در وسط کوچه ها خانه هایی بود که عالیم 

ست و در امتداد دیوارهای قلعه اند. این قلعه بگونه مربعی وآثار شان آشکار ا

فوت طول داشت. درحالی که دیوارها، ساختمانها 600بود که هرضلع آن 

وبرجها به  تپهای خرابه مبدل گردیده اند و روی آنها الیۀ ضخیمی از شوره  

ً در فاصله صد متری دیوارهای بزرگ  ایجاد شده. در جنوب قلعه تقریبا

ای از خط دفاعی بیرونی دیده میشود. درشمال  نیز آثاری از قلعه  ویرانه

بندی وجود دارد که نسبت به قلعه "رنده" کوچک تراست. در مجاورت قلعه 

گودی های بزرگ وعمیقی وجود دارد که باد درست کرده اما خود قلعه 

آنجنان محکم است که  زمان  وامواج آب نتوانسته آسیبی به آن برساند. 

از زیردیوار شرقی زاهدان نهر بزرگی میگذشت که از شرق این قلعه  درست

عبور میکرد. نهر دیگری از زاهدان از غرب آن عبورمینمود که اکنون 

هردوی آنها پر از آب "پریان" اند. وقلعه به جزیره مبدل شده است. به 

 عبارت دیگر سلسله ای  از تپه هاست که اطراف آن را آب گرفته و به باتالق

مبدل شده است.
1

 

 کوهلک:

قلعۀ کوچک دیگری بوده که اکنون تنها تپه ای از برج آن و یا تپه هایی 

ازدیوار های آب خورده بیرونی اش باقیمانده است. احتمال میرود که مساحت 

آن نصف قلعۀ رندان باشد. لیکن از آن جهت که درسمت پیشاوران آخرین 

قرار داشت، میتوانست عده ای قلعه بود و در جنوبی ترین قسمت هامون 

ازمردم را در خود پناه دهد.ازاین کوهلک، درتاریخ سیستان در وقایع خیزش 

 عیاران سیستان در عهد سامانیان بارها نام برده شده است.

 

 نیه :  
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به فاصله کمی در غرب دریاچه زره و در نزدیکی سرحد قهستان و 

ود که جغرافیه نویسان قدیم آنرا واقع ب «نیه»یا  «نه»جوار دشت نا امید شهر 

مقدسی گوید: نیه قلعه یی دارد و  از شهرهای بزرگ سیستان شمرده اند.

 ساختمانهای آن جا از گل و آب  خوردنی شان بیشتر از قنات است و کمی هم 

.از کوهستان بدان شهر فرو می آید
1
  

تنها  را ذکر کرده اند و «نیه»یاقوت حموی و حمدهللا مستوفی نیز اسم 

 شیر بابکان است . به ذکر این جمله اکتفا کرده اند که از بناهای ارد

لسترنج می نویسد که آنچه از خرابه های قلعه و ابنیه آنجا امروز 

استنباط می شود این ست که شهر مذکور در قرون وسطی مکان پر اهمیتی 

بوده است.
 2

  

از شهر نیه  در تاریخ سیستان در ضمن وقایع مغولها به آن سرزمین

ً مکان پر جمعیت و با  بسیار نام گرفته می شود و چنان می نماید که واقعا

اهمیتی بوده و باری توسط چنگیزیان خراب گردیده است ولی به زودی توسط 

شاه رکن الدین محمود پسر رشید ملک معظم نصیر الحق والدین شهریار 

 رفت .ترقی خواه نیمروز سرسبزی و عمران گذشته را از سر گ

شاه معظم رکن الدین محمود به والیت »صاحب تاریخ سیستان گوید : 

نیه آمد و آن والیت را لشکر مغول خذلهم هللا خراب و ویران کرده بودند و 

مردم متفرق گشته در آنجا مقام ساخت و آن قصبه را آبادان گردانید . و قلعه 

باغها و درختان بساخت و کاریزهای آنرا صالحه کرد. و در شهر و مواضع 

« مثمر در رسانید و در قدیم در شهر نیه درخت و باغها نبود...
3
  

فقیه بوبکر نیهی دانشمند مورد احترام همگانی در عهد امیر خلف 

پادشاه سیستان منسوب به همین روستا است که امروز از محال سیستان 

.ایرانی می باشد
4
  

 

 

                                                 
1
 306ص  ،احسن التقاسیم مقدسی - 
2
 ببعد 366ص  ،جغرافیای تاریخی خالفت شرقی - 
3
 411ص  ،تاریخ سیستان - 
4
 347ص  ،تاریخ سیستان - 
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 دهمهففصل 

 

 پیشاوران آثارتاریخی جوین و الش و

 

ین : ین ، گ و  و   ج 

در شمال هامون سابوری و در نشيب های مصب رودخانه فراه رود، 

منطقه حاصل خيز و زمين های هموار و يک دستی افتاده است که بگفته 

و در تشکيالت رسمی بنام ولسوالی جوين ياد «  الش و جوين»عوام بنام 

 می شود.

ت معروف سيستان در قرن متأسفانه راجع به قلعۀ جوين که از محال

دهم ميالدی )قرن سوم و چهارم هجری( است جغرافيانگاران صدر اسالم و 

صاحبان مسالک و ممالک بحث نکرده اند، غير از اينکه گفته اند يکی از 

منازل راه زرنج و خراسان است ولی تنها مقدسی جوين را به صورت کوين 

ذکر نموده گويد :  1ل آمده به جای گوين که در تاريخ سيستان بهر سه شک

و   2دارای قلعه محکمی است و چون اهل آن خوارج اند مسجد جامع ندارد.

و   3باز جای ديگر مقدسی جوين را بشمول فراه از نواحی زرنج می شمارد

  4 باز در شرح سيستان آنرا از شهرهای اين ايالت ميداند.

                                                 
1
 و غیره 377جوین ص  ،325کوین ص  ،299وین ص گ ،تاریخ سیستان - 
2
 364ص  ،جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی - 
3
  59ص  ،احسن التقاسیم فی معروفته االقالیم ،مقدسی - 
4
 269ص  ،همانجا - 
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و ابن  1شمارديعقوبی هم جوين را از کوره ]واليت[های سيستان مي

  2رسته گويد: که از وادی فراه به جوين به بعد به زرنج آيند.

 
 دونمای قلعه تاریخی جوین

 

گرديزی آنجا که پيکار اميرحمزه سيستانی را با علی بن عيسی بن 

وعلی بن عيسی چند تن از سرهنگان »ماهان شرح می دهد می نويسد : 

گرديزی از چگونگی « 3وين. خويش را به اوق )قلعه کاه( فرستاد و به گ

شکنجه وکشتار خوارج توسط عيسی بن علی ، سندی بدست ميدهد که 

نشانگر قساوت، خشونت و کينۀ سوزان حکومت های وقت نسبت به خوارج 

می باشد: دريکی از روستاها، سپاهيان عيسی سيصد تن از زنان و مردان 

ارت بردند و را بکشتند، مال و دارايی روستائيان را به غ« خارجی»

 گروهی از آنان را نيز اسيرگرفتند:

و ايشان )روستائيان( را بياوردند و دوشاخ قوی از درخت به » 

رسن های قوی، فراز يک ديگرکشيدند و بکشاندی، تا آن 

                                                 
1
 کتاب البلدان یعقوبی ص - 
2
 172االعالق النفیسه ص- 
3
 131ص  ،تاریخ گردیزی طبع حبیبی - 
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دوشاخ بقوت خويش، مرد را دوپاره کردندی... و سی هزارتن 

 « 1از مردم روستاها را بدين گونه بکشتند.

ر قرون وسطی مخصوصاً قرون نهم و دهم از جوين در سراس

معمور ترين نقاط سيستان بود که بسته به واليت يا کورۀ اوق 

)قلعه کاه امروزه ( بود ولی صاعقۀ چنگيز و چنگيزيان آتشی 

به خرمن هستی آن مثل ساير نقاط افغانستان زد که ديگر جبران 

 ناپذيرشد.

خ های بادی و کندن در قرون وسطی درين منطقه با استفاده از چر

چاه های متعدد پخته کاری از آب های تحت االرضی نزديک به سطح زمين 

در زراعت منطقه انکشاف قابل تذکری رونما بود. هيچ ديه و روستايی نبود 

که چندين چاه آب و چندين چرخ بادی برای کشيدن آب از چاه و آبياری 

نه تنها برای کشيدن  زمين های مربوطه شان نداشته باشد. چرخ های بادی

آب مورد استفاده قرار داشت بلکه از آن در آرد کردن گندم و محصوالت 

ً در  زراعتی شان نيز سود می گرفتند. اين روش مفيد و معقول مخصوصا

نقاطی که از آب رودخانه فراه بدرستی نمی شد استفاده کرد،  در اوق) قلعه 

پشاوران در "سليون" )صالحان گاه( و اطراف قلعه الش و قلعه جوين و قلعه 

 ( بيشتر انکشاف کرده بود.

  
 تصویر هوائی قلعه جوین از سمت شمال

                                                 
1
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بعد ازنيمه  قرن پنجم اين سيستم اقتصادی زراعت در منطقه لطمه می بيند و 

يک قرن بعد از تاريخ فوق الذکر با يورش های پی در پی دو قرنۀ 

آسيابهای بادی و چرخ های هـ ( آن ديار چرخ های  784 -619چنگيزيان)

آبکشی و چاه های زراعتی طوری صدمه ديد که ديگر رونق گذشته خود را 

باز نيافت و به مرور حتی چگونگی استفاده از چرخ های بادی و چاه های 

 زراعتی از ياد مردم رفت .

قرن بيستم  بودکه مردم محل به  70و  60درست پس از دهه های 

ته در منطقه قلعه گاه و جوين موفق شدند و کشف چاه های  قديمه و پخ

جريب زمين را  30 - 20بسياری از اين چاه ها پس از پاک کاری در حدود 

بحد کافی مشروب می نمود و طرز استفاده از اين چاه ها ديگر نه بگونه 

پيشين بود، بلکه با استفاده از وسايل عصری و ميکانيزه يعنی با نصب واتر 

توانستند حاصل بيشتر از حد نياز خود را بدست آورند. پمپ های ديزلی می 

، در آنجا هيچ روستايی نبود که از پنج تاده چاه 1357تا قبل از کودتای ثور

از آنگونه که گفتم کشف نکرده باشند و از آب آن در امور کشتمندی استفاده 

 اعظمی ننمايند. کثرت اين چاه ها نه تنها حاکی از ذخاير مهم آب های زير

زمينی در منطقه است بلکه ميزان بلديت و مهارت مردم قديم را در استفاد ه 

 معقول از اين چاه ها در امر زراعت نيز نشان می دهند.

درين منطقه ساحات وسيع زمين های حاصل خيز وجود دارد که در 

صورت تنظيم سيستم آبياری و ساختمان های ذخيره می توان چندين برابر 

ز آن محصول برداشت و در بلند بردن سطح حيات حاصالت موجوده ا

 اجتماعی و اقتصادی مردم اين منطقه نقش مؤثری بازی کرد.

چون زراعت اين منطقه آبی است و به سبب عدم سربند اساسی از آب 

رودخانه فراه مردم چندان استفاده درست و به موقع نمی توانند و معموالً ايام 

با سيالب است به ماه های حوت و حمل محدود جريان رودخانه که همراه 

تصادف می کندو ساحات مزروعی دلتای خود را پاک می شويد و مردم را 

 متضرر می سازد و بعد به هامون سابوری ميريزد.

قرن بيستم در بسياری قراء و روستاهای جوين  70و 60در دهه  

طح مردم پس از پاک کری چاه های قديمه آب آنرا توسط  واتر پمپ به س

زمين باال می کشيدند و از آن در آبياری زمين و زراعت شان استفاده می 
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کردند. از قراء مشهور جوين که در اطراف هر کدام آنها خرابه های قديمه 

شهرها و قصبات ديده می شود، قلعه جوين ، قلعه الش ، خير اباد ، لفتان ، 

قبره سيد مير سمور، سليان )يا صالحان در محل خرابه های پشاوران و م

اقبال سيستانی که مورد ارادت مردم آن سامان است ( کوشه، درگ ،لفتان،  

 قوچ معروفست.

 

 وجه تسمیۀ جوین:

به « جوی نو»سرفريدريک گولدسميد معتقد بود که کلمه جوين از

  1 معنای نهرجديد گرفته شده است.

ط را با نام جوی= نهرمرتب« جوين»به نظرميرسد که گولدسميد کلمه 

دانسته است زيرا يکی از پنج نهرکشيده شده از فراه رود جوی جوينناميده 

ميشود،اما به نظرمن ابتدا بايد قلعه جوين ساخته شده باشد وبعد برای آبياری 

شهر واطراف آن جوی کشيده باشند. برخی ديگر اين کلمه را برگرفته از 

طبق  نيست.حبوب قابل زرع مردم جوين ميپندارند، که درست « جو»نام

در قديم َگَوين ملفوظ )گاوين ( به صيغه )تثنيه « جوين»روايات محلی نام 

گاو( بوده، بدين مفهوم که زراعت منطقه در قديم وابسته به دو گاو بود که 

هر دهقان و کشتگر آنجا در اختيار داشته و پس از آبياری زمين را با همان 

 دو گاوشيار و شخم می زدند.

اعت در سراسر  آسيای ميانه و در سراسر افغانستان مسلم است که زر

و سيستان در گذشته توسط گاو آهن و يک جفت گاوی که آنرا روی زمين 

می کشيد صورت می گرفته و هم اکنون در کشور ما قسماً از همين سيستم 

 زراعت استفاده می شود.

در عصر « جوين»ولی برخی از مردم محل را عقيده بر آنست که 

ی متعلق به گيو از نژاد فريدون شوهر بانو آذر گشسپ دختر رزمجوی پهلوان

رستم بوده و چون زن و شوهر هر دو از پهلوانان نام آور شاهنامه بوده اند، 

بمعنی «) گو»جوين را "گوين" منسوب به دو پهلوان می گفتند و کلمه 
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نام بر  پهلوان و رزمنده ( در شاهنامه بکار رفته است . در دوره اسالمی اين

 شده است .« جوين »طبق زبان عرب 

امروز برخی به غلط آنرا َجِوين)به فتح اول و کسر دوم ( تلفط می 

کنند و گويا مرادشان از اين تلفظ )که در محل به فتح اول و دوم تلفظ می 

شود( ربط دادن آن به کلمه )جو، حبوب معروف( است. اگر چه اين غله در 

ولی فراوانی حاصل آن دليل برين شده نمی تواند اينجا حاصل فراوان دارد 

که ساير غالت در اينجا حاصل کم دارد. چون زمين منطقه عموماً هموار و 

مخلوطی از گل رس و ريگ است بنابرين خاصيت اصلی زمين برای زرع 

و حاصل فراوان کشت های زمستانی که معموالً به گندم وجو و کنجد و 

 و آماد ه ميباشد. زيره محدود است خيلی مناسب

ملتفت بايد بود که جوين سيستان غير از جوين نيشابور است. بگفته 

جوين بر شهراه بسطام و نيشابور واقع است که مردم »ياقوت و ابن اثير 

خراسان آنرا گويان می گويند و معرب آن جوين است بسوی قبله بيهق است 

ر باشد. گوين و از شمال بحدود جاجرم پيوسته که قصبه آن آزاد وا

منسوبست بنام يکی از حکمرانان آن و يا اينکه نسبت آن به کوی است که 

قريه دارد و از نيشابور ده فرسخ دور است و عده بزرگ علما بدان  198

  1«منسوبند.

 

 گزارش میجر سمت، ازخرابه های جوین وپیشاوران:
 

 ا همراه ب 1872دستيارجنرال گولدسميد، درسال  ميجرسمت، سکرترو

گولدسميد در پايان بازديد هيئت حکميت از سيستان، بقصد خراسان براه 

از چشمديد خود در بارۀ پيشاوران،جوين، قلعۀ الش  جوين حرکت کرد و

 واوق وغيره نقاط مهم آن نواحی چنين گزارش ميدهد:
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 دورنمای قلعه تاریخی جوین

 
 نمای بیرونی قلعه مخروبه جوین

 

ما از قلعۀ جوين باز ديد کرديم. قلعۀ ، 1872مارس 17صبح روز

يارد بود، در  300در  400جوين که به شکل مستطيل و به ابعاد حدود

هرضلع خود يک برج و در طرفين دروازه خود نيز دو برج بزرگ دارد، 

ميلی درشمالشرق الش واقع است. اين قلعه بزرگ ترين بنا و  2حدود 

سر پوشيده و يک خندق آب به ساختمان درهوکات است و دور خود يک راه 

فوت دارد. در هريک از اضالع شرقی وغربی ديوار قلعه،  15عرض 

برج و درضلع جنوبی  2برج يا اتاقک دفاعی، در ضلع شمالی  16تعداد 
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فوت ارتفاع دارد و بسيار  60برج ساخته شده اند. ديوارقلعه حدود  3ديوار 

های توپ های  ضخيم ومحکم است. درهمه جای ديوار آثار گلوله

يارمحمدخان ديده ميشود. تنها دروازۀ قلعه در ضلع شمالی ديوار قرار دارد 

ياردی باقيماندۀ يک تپۀ مصنوعی ديده ميشود  600و رو بروی آن در حدود 

که به دستور وزير برای نصب واستقرار توپهای قلعه کوب احداث شده بود. 

ابل توپهای سنگين امروزی اگرچه قلعه تا به حال فتح نشده است،ولی درمق

نميتواند دير مقاومت کند. قلعه روی يک تپۀ بلند ساخته شده و لذا بردشت 

اطراف خود تسلط دارد. خندق دور آن که عميق نيست، بايد از آب فراه رود 

و از طريق يک کانال انشعابی از رودخانه تغذيه شود. سردار صمدخان، 

زائی، با دوستانه ترين رفتار ممکن از فرماندار قلعه ،برادراحمدخان اسحاق 

ما پذيرائی کرد. در اينجا نيز کونولی را بخوبی به ياد داشتند و حتی اتاقی را 

که وی در آن نشسته و با گلزارخان )عموی صمدخان( گفتگو کرده بود،به 

ما نشان دادند. بعد از رفتن کونولی از سيستان، گلزارخان نيز به هرات رفته 

ت يافته بود. توصيف کونولی از جوين به عنوان پرجمعيت ترين وهمانجا وفا

منطقه ای که وی بعد ازترک قندهار ديده، ديگر مصداق ندارد. خانه های 

متعدد اطراف ديوار قلعه همگی متروکه و ويران شده اند. سردار صمدخان 

خانوار به سيستان  250خانوار ساکن داخل قلعه، بيش از 400گفت که از

کرده اند. اسامی روستاهای مسکون وغيرمتروکه  بخش الش مهاجرت 

وجوين به اين شرح اند: جوين،ده نو،خيرآباد در ساحل چپ رودخانه، الش، 

پنجده، سمور ، درق، درساحل راست رودخانه قرار دارند. روستاهايی که 

اخيراً متروکه شده و در ساحل راست رودخانه واقع ند، عبارت اند از: 

  1، کوگه، چاه درق، وخوش آباد.دمبولی، قوچ

 

پيرمردی که محاصرۀ جوين را توسط يارمحمدخان وزير به ياد داشت، ما 

را مطمئن ساخت که سه سال قبل محصول گندم در جوين به حدی زياد بود 

( قيمت 1872من آنرا به يک قران ميفروختند، درحالی که امروز) 15که 

ً يک قران است. او توضيح  داد که خاک اين منطقه خيلی يک من تقريبا
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روز پيش بذر  7حاصلخيز وغنی ومستعد کشت است. از جمله گفت که 

افشانی کرده  وحال ساقه ها در حال بيرون آمدن از سطح زمين استند. او به 

ويژه به محصول هندوانه منطقه خود مينازيد و ميگفت که بهترين هندوانه 

عه، منظره ای عالی ازسرزمين اوق در تمام دنيا است. ازباالی ديوارهای قل

)هوکات(  زير پای ببيننده  گسترده است. اين سرزمين از همه طرف جز 

جنوب غربی با فالت های کويری مرتفع محاصره شده است. سردار ادعا 

ميکرد که تمام منطقۀ جنوب پيشاوران تا نيزار متعلق به اوست. سرزمين 

که در آن واقع است، جلگۀ لُفتان  هوکات را به دليل ويرانه های دهکده ای

ميل دور تر واقع شده وگفته ميشد که بين  60نيز می نامند. فراه در حدود

 ( وجود دارد.جی)منظور خرابه آخور رخش رستم فراه و اين محل بر

آسياب باپره های بادی داخل خندق و يکی نيز بيرون  4يا  3تعداد  

های آن ها قايم و پره های شان خندق دور قلعه جوين، وجود دارد که محور

کرباس درشت بافته شده از شاخه گزهستند. تمام خانه های داخل قلعه ،حتی 

کوچکترين آنها، بادگير های کوچکی دارند. به ما گفته شد که قبالً مگس و 

پشه در اينجا اصالً وجود نداشت، ولی درسالهای اخير تعداد آنها زياد و 

 رکز سيستان شده است.ازاين نظر تقريباً مشابه م

همانطوريکه از باالی ديوارهای قلعه جوين ديده ميشود، قسمت اعظم 

دشت اطراف با گياه کرته پوشيده شده است. قسمتی از منطقه ای که 

زيرالش واقع شده، هنوز لفتان جوين ناميده ميشود. اين نامگذاری به دليل 

ه است. روستای لفتان کانال جديد است که به دستور شاه پسندخان احداث شد

امروزه متروکه و ويران است اماکانال باقی است. محمدحسن خان،پسر شاه 

ساله با سيمای دلنشين ويک قبضه ريش عالی ما را  45پسندخان مردی 

همراهی ميکرد.  شاه پسندخان ]صالوخان[سه سال بعد از مرگ پسرش 

يار مورد توجه رسول خان زنده ماند و بعد از وی، سردار احمدخان که بس

اش بود، به جايش نشست. جسد شاه پسندخان را برای دفن به هرات بردند. 

عموی رئيس جوين گلزارخان، هم در هرات فوت کرد ومی گفتند که هنگام 

 1سال عمر داشته و دندان هايش سالم وکامل بوده است. 110مرگ 

                                                 
1
 211-210جغرافیای تاریخی سیستان،ص- 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

166 

يکی ديگر از سياحين اروپائی بنام کپتان کريستی، 1810درسال 

يستان را از جنوب به شمال گردش کرده ودر بارۀ شهرها ومحالت مهم آن س

 ياد داشت هايی نوشته است. او در باره جوين مينويسد:

" جوين يک محل کوچک حاصلخيز در بخش اوق است که با تپه ها 

ً محاط شده است. يک رودخانه)فراه رود( آب مورد ضرورت آنجا  تقريبا

در جوين توربين های آسياب های بادی با محور  وتمام دره را فراهم ميکند.

افقی وجود دارند که از آنها برای باال آوردن آب وهمچنين آسياب کردن غله 

استفاده ميشود. قلعۀ جوين مشابه تمام قالع موجود درايران، بلند بوده 

يک خندق در اطراف آن وتعدادی  1ودارای ديوارهای نازک و ضعيف

جوين تحت امر محمدخان رئيس طايفۀ غلزائی  برجهای مدور است. سکنۀ

 3هستند ولی خود وی در درق)درگ( زندگی ميکند که قلعه ای واقع در

سوار، آمادۀ جنگ زيرفرمان 400کيلومتری جوين است. او همواره تعداد

 2خود دارد وتمامی مردم آن ديار از وی می ترسند."

 

 خرابه های پیشاوران :

 

به ديدن خرابه های  حوت( 24)مارس 14بعد از ظهر روز »

پيشاوران رفتيم. مشاهدۀ اين خرابه های غيرجالب نيز مانند ساير خرابه های 

 کننده بود. قديمی سيستان نا اميد

خرابه های پيشاوران بسيار گسترده وعمدتاً مستحکم هستند. اکثر آنها 

خته به طور متناوب بااليه های خشت پخته در آفتاب وآجر پخته در کوره سا

ستيم تاريخ احداث وماهيت آنها را تعيين کنيم. باقيمانده های  نشده اند. نتوا

 و مدرسه يا مسجد با يک محراب دربين بزرگترين خرابه ها قرار داشت 

آثاری از تزئين وکتيبه های کوفی در آن به چشم ميخورد. ديوارهای ارگ 

ودی نامنظم هنوز در شرايط خوبی بودند. ارگ به شکل دايره ولی تاحد

 سانتيمتر است( و 91يارد)هر يارد  300تا  200بوده، قطر آن حدود 
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 خرابه های پشاوران درجنوب جوین

بسيار  فوت بود.ديوارهای ارگ از آجر کوره و 50ارتفاع ديوارها حدود 

ارتفاع  محکم بودند وباقی مانده هايی از يک گالری سرپوشيده به عرض و

به چشم ميخورد که ظاهراً در سرتاسر ديوار وجود پنج فوت در باالی ديوار 

داشته است. دو برج حجيم مدور در طرفين دروازه به منظور حفاظت آن 

بوده  ممکنوجود داشت. دسترسی به برج ها از يک راه باريک پرشيب 

است. درمرکز ارگ،يک تپه وجود داشت که برباالی آن خرابه های يک 

م ميخورد واحتماالً منزل مسکونی فرماندار خانه با کيفيت ساخت برتر،به چش

شهر بوده است. درجنوب تپه های متراکم ماسه،تاباالی ديوار و باروی شهر 

می رسيد. طبق معمول پارچه های باقی ماندۀ آجر، کاشی، ظروف وغيره 

سطح زمين را پوشانده بود ولی نتوانستيم چيز بدرد بخوری بين آنها پيدا 

ه اين خرابه ها تعداد کثير سقف های قوسی )رواق( کنيم. مشخصۀ قابل توج

آنهاست که خيلی دقيق ساخته شده وبسياری از آنها تا هنوز باقی مانده اند. 

ً در هرخانه ای ديده ميشد. مشخصۀ ديگر خرابه  ازاين نوع سقف ها تقريبا

های پيشاوران، باقی مانده های آسيابهای بادی است که دراصل بسيارمحکم 

حورهای قايم بوده اند. چنين طرحی برای پره ها وآسياب های ودارای م

 بادی، درتمام سيستان متداول بوده است.

خرابه های پيشاوران به چندگروه با اسامی مختلف تقسيم ميشود.از جمله 

 ميتوان به کول ماروت،ساليان،خوش آباد، قلعه مال امان،نگارخانهوغيره 
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غربی پيشاوران يک تپه به شکل بی  ميل در شمال 8اشاره کرد. به فاصله 

نظم با قلۀ مسطح وجود دارد که کوه قوچ ناميده ميشود.کوه قوچ تاحدی شبيه 

کوه خواجه ولی کوچک تر از آن است. درشرق خرابه ها ،فراه رود جاری 

دهکده نيز درنزديکی  4است ودر غرب آن رودهاروت قرار دارد. تعداد 

که دمبلی،گونه،کوهگه )کوهگاه(وغرعری خرابه های پيشاوران وجود دارند 

ناميده ميشوند.آخرين روستايعنی روستای غرغری نام خود را از صدای 

غرغر آب که باجريان منقلب از مجرای کم عرض کنار آبادی می گذرد، 

 (238گرفته است. )جغرافيای تاريخی، ص

 
 سبک معماری سیستان  در رواق های ویرانه های پیشاوران

 

حوت(،در جهت شمال به مقصد الش جوين  25مارس) 15صبح روز 

ميل اول رابسمت  4يا 3ميلی قرارداشت. حدود  19براه افتاديم که در فاصلۀ 

غرب رفتيم تا قسمت بيشتری از خرابه های پيشاوران را مشاهده کرده ونيز 

مطابق يک نسخه قديمی عمل کنيم. دراين نسخه ذکر شده بود اگر شخصی 

فته و به سمت چپ بپيچد و زمين را حفرکند،هفت ليوان به محل معينی ر

قديمی طالئی پيدا خواهد کرد. به هرحال موفق نشديم ليوانها را پيدا کنيم، 

زيرا راهنما نتوانست رمز و راز نسخه قديمی را که مال خودش بود کشف 

کند. درعوض خرابه ای را پيدا کرديم که احتماالً نوعی عبادتگاه بود و يک 
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ب در داخل آن وجود داشت. باالی محراب روی ديوار با مصالح محرا

ساختمانی يک ستارۀ پنچ گوشه محاط  در دايره درست کرده بودند. بين 

دوگوشۀ مجاور از پنج گوشه ستاره، يک دايره وجود داشت و يک دايره 

 ديگر هم در مرکز ستاره ساخته بودند.

ميلی شمال  3در حدود  همچنان مقبرۀ سيد اقبال را مشاهده کرديم که

شرقی قرار داشت. بعد از خروج از خرابه ها، راه خود را روی يک دشت 

از جنس خاک رسوبی سخت در جهت شمال دنبال کرديم. در فاصلۀ حدود 

ساعت از نقطۀ شروع حرکت خود به روستای خيرآباد رسيديم که جزو  5/2

حدودی خرابه بود و قلمرو سردار احمدخان به حساب می آمد. اين روستا تا 

خانه داشت. سکنۀ خيرآباد برای ما گفتند که سال گذشته امير قاين  120

تعدادی سوار ويک گله گاو به آنجا فرستاده بود تا زراعت وکشت آنها را 

چريده و پايمال کند. سرکردۀ اين گروه سردار شريف خان ناروئی بود. 

باالخره به اردوگاه خود که در سکنۀ خيرآباد از افغانهای پوپلزائی هستند.... 

زير قلعۀ الش و به فاصلۀ ربع يک ميل از آن برپا شده بود رسيديم. 

رودخانه فراه از نزديکی اردوگاه می گذشت. با رسيدن ما، سردار احمدخان 

به ديدار جنرال گولدسميد آمد و در خيمۀ جنرال پذيرفته شد. سردار مردی 

ساله معلوم ميشد. سردار  60تا  55خوش برخورد وخوش چهره بود. حدود 

احمدخان از امير قاين متنفر بود. سردار ميگفت که سال گذشته، به دليل حيله 

های امير قاين، از افراد تابع وی بيش از دوسوم کاسته شدند. بر اثر 

خانوار از منطقه جوين به سيستان مهاجرت  2000ترفندهای اميرقاين حدود 

راعتی جوين خالی و بدون کشت ماندند. خيلی از کردند و اکثر زمين های ز

خانوار در جوين باقی  1000دهات کامالً متروک شدند و اکنون بيش از 

و سکنه اين  با دختر سردار ابراهيم خان ازدواج کرده بودنمانده اند. سردار 

حدود برای ابراهيم خان احترام و ارزش فراوان قايل بودند و او را 

کارچی آن حدود ميدانستند. اما همه ميدانند که او بزرگنرين جنگجو وش

مردی صاحب بيان نيست و رفتار و کردارخشن و ناتراش دارد. وی به بنگ 
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وچرس،ترياک وافيون وسايرمخدرات معتاد بود و با استعمال آنها کامالً 

 1ديوانه وغير قابل کنترول ميشد.

         

 ا سپیددژ:یقلعۀ الش 
 

راه رود، ودر غرب نزديک قلعۀ جوين، قلعۀ برفراز ساحل شکستۀ ف

کوه پيکری نظر بيننده را جلب ميکند که ازهشتصد سال پيش به اين طرف  

وبه سخن کلی تر پس از حملۀ مغوالن چنگيزی برآن سرزمين در ميان 

 مردمان آنجا به "الش" معروف است.
 

 
 دورنمای قلعه الش بر ساحل رودخانه فراه

 

ً نام يک قلعه متروک  الش بنابرکتب تاريخ و آثار ادبی کشور اساسا

سرحدی سيستان است نه نام يک منطقه جغرافيائی. برخی از نويسندگان 

متاخر به سبب بی اطالعی وعدم آگاهی الزم،اين نام را در پهلوی اسم 

جوين)که نام منطقۀ وسيعی  در دلتای رودفراه است( قرار داده به صورت 

 د، که اشتباه آميز وگمراه گننده است."الش وجوين" ضبط کرده ان
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تعجب دراينجاست که چگونه از قلعه يی به اين عظمت وبزرگی، 

اسمی در کتب مسالک وممالک برده نشده است؟ مگر از قلعۀ جوين که 

ظاهراً از قلعۀ الش جوانتر مينمايد و بيش ازچهارپنج کيلومتر ازآن فاصله 

خراسان ياد آوری به عمل آمده  -ندارد، به حيث يکی از منازل راه زرنج

 است.

راجع به غارهای درون دهانه صخره ها  1839کونولی درسال 

صحبت کرده ميگويد که اين غارها احتماالً درهای ورودی همين نقب ها 

بوده اند. وشکافی که در سمت شرقی صخره ديده ميشود ديوارهای اين 

پائين نشستن زمين سمت را تضعيف کرده و احتماالً به علت وجود نقب و

فوت ارتفاع  200بوجود آمده است. چون صخره الش از کف رودخانه 

 دارد، عمق چاه های ق

لعه بسيار زياد بوده وباال کشيدن آب از آنها خيلی سخت ومشقت بار 

بوده است. بنابرين نقب های حفرشده به چهاها آسيب رسانيده وتپه های 

 1 صخره نيز به مرورزمان فرونشسته اند.

 

 گزارش جنرال فریه در باره قلعۀ الش :

بهترين ودقيقترين توصيفی که تا کنون از قلعۀ الش وجوين به عمل 

از سيستان  19آمده، از سوی سياحان اروپائی صورت گرفته که در قرن 

ديده کرده واز الش وجوين عبوره نموده اند. فريه، سياح فرانسوی در نومبر 

ده و بعد ازديدار سه کوهه، مرکز فرماندهی از سيستان ديدن کر 1845سال 

 1845نومبرسال  6محمدرضاخان سربندی،به عزم فراه حرکت کرد ودر

ميالدی وارد جوين شد وچند شبی مهمان صالوخان ملقب به شاه پسندخان، 

رئيس الش وجوين  بود وفرصت  يافت تا از الش وجوين ديدن نموده 

  ی جوين بنويسد.خاطرات خود را در مورد مکانهای تاريخ

فريه ميگويد که: الش در ساحل راست فراه رود واقع شده است. 

صالوخان از ما درخانۀ خود پذيرائی کرد. نامبرده يک افغان از تيرۀ اسحاق 

زائی بود ورئيس ايالت محسوب ميشد.وی بيشتر به نام شاه پسند معروف 
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را از شاه شخص مورد پسندشاه می باشد.او اين لقب  است که معنی آن،

کامران دريافته است. اين سردار با عليخان بلوچ، رئيس چخانسور درجنگ 

بود، ولی برای غلبه برعليخان مشکالت زيادی داشت.اگرچه الش يک 

واليت وابسته به هرات است،ولی شاه پسندخان سراز اطاعت کامل از 

 دراين کارمخالفان يارمحمدخان يعنی حکومت يارمحمدخان پيچيده است و

ايران وکهندل خان]زعيم قندهار[ مخفيانه مشوق او بوده اند. حکومت ايران 

شده بودند ، مصالح خود را در استقالل الش می  وکهندلخان که باهم متحد

ديدند.... دخترصالو خان درعقد نکاح  سردارمهردلخان برادر کهندلخان در 

ود. پسربزرگ آمده و لذا وابستگی وی با کهندلخان بيش از حکومت ايران ب

صالوخان هم با دختر برادر کهندلخان وصلت کرده است.... صالوخان 

درحال ساختن قلعه واستحکامات  هميشه درحال جنگ با همسايگان خود يا

 1 بود. "

فرسخی  14الش، در » فريه در بارۀ الش وجوين نوشته ميکند:

فاعی برقلۀ يک تپه به شکل نان قندی واقع است. سه خط د جنوب فراه و

دارد که بوسيلۀ برج هايی به هم وصل وتوسط انهاری حفاظت ميشوند. 

تصرف اين قلعه حتی با ارتش اروپائی هم مشکل است، مگرآنکه قلعه کوب 

خانه وجود ندارد ولی  80تا  70بکار برده شود. داخل قلعه اصلی بيش از

د نيم دراطراف آن چندهزار چادر چوپانی برپا شده است. قلعه جوين در حدو

ساعت با الش فاصله دارد و در ساحل راست رودخانه واقع شده است. اين 

قلعه نيز تحت کنترول شاه پسندخان است وعموی وی آنجا ساکن وحاکم 

اين سه ناحيه نواری  منطقۀ قلعه کاه هم جزو قلمرو امير الش بوده و است.

ود شکل، باهم منطقۀ اوق)هوکات( يا بلد هوکات ناميده ميشوند. حد

اويماق، قابل شمارش  کوچی چوپانان: افغان، بلوچ و 4500خانه و2400

ً تعداد  نفرپياده  3500اسپ سوار و 500بود. واستعداد ]نظامی[منطقه جمعا

است.عالوه براينها حاکم الش ميتواند از تعدادی رؤسای عرب، افغان وبلوچ 

کند  نواحی مجاور هم که متفق وی محسوب ميشوند، کمک نظامی دريافت

ً دو برابر سازد. اين استعداد نظامی نشان ميدهد  وعدۀ نفرات خود را تقريبا
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که چرا يارمحمدخان آنقدر نسبت به زيردست ياغی وغير مطيع 

خود]صالوخان( صبور می باشد. عالوه برهاروت رود، رودخانه های 

خاش)خشکرود( و فراه رود نيز ازمنطقۀ هوکات عبورميکنند.اين منطقه 

ت رشته کانال اصلی که از رودخانه مذکور منشعب ميشوند، توسط هف

آبياری ميشود. اين کانالها عبارتند از: جوين، پنجده، درق، سمور، کوگه، 

خيرآباد وشرقی آب. اين کانالها نام خود را به بسياری روستاها داده اند و 

اراضی زراعتی تحت پوشش خود را از طريق چرخ های آب  باغات و

زند. از چرخ های آب به منظور باال آوردن آب وهمزمان با آن مشروب ميسا

  1" برای آردکردن غالت استفاده ميشود.

 

 گزارش میجر سمت:

، جنرال گولدسميد با هيئت همراهان خودکه صدراعظم 1872در سال 

افغانستان سيدنورمحمدشاه نيز در جمله هيئت بود،از سيستان به عزم 

بعد از مشاهده خرابه های  پيشاوران  خراسان وتهران حرکت کردند و

 .وجوين به قلعه الش رفتند

ميجرسمت، دستيار جنرال گولد سميد، در مورد ويژگی ساختمان 

درساحل راست رودخانه فراه ، يک قطعه » وموقعيت قلعۀ الش مينويسد:

ونيم کليومتر(  8زمين مسطح وحاصلخيز نوارشکلی بطول پنج ميل)

ود دارد و بعد از آن صحرا به سمت غرب کيلومتر( وج3ميل) 2وعرض

شيب پيدا ميکند. مسير رودخانه در داخل اين قطعه زمين مسطح، بی نظم 

وپيچ در پيچ است. به طرف جنوب ، نوارمسطح فوق الذکر به اتمام رسيده و 

صحرا تا کنارۀ رودخانه ادامه پيدا ميکند. در نقطه ای از همين کناره و 

قراردارد. سمت شرقی قلعه غيرقابل تسخير روی يک صخره، قلعۀ الش 

وسمت شمالی وغربی که با خندقی از صحرای مجاور جدا ميشود، با 

اشکال، قابل دسترسی هستند، اما سمت جنوبی که مجاور رودخانه است به 

 2راحتی قابل تصرف است وکافی است نيروی مهاجم از آب بگذرد.
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ديد از قلعۀ جوين حوت( بعد از باز 27مارس) 17سمت ميگويد:روز

بعداز ظهر آن روزساعت پنج عصرگلداسميد  به اردوگاه خودبازگشتيم.

همراه با جنرال پالک،دکتر بيلو وکاپيتان سمت،به ديدار سردار احمدخان 

رفتند. سرداران، مردان خان،صمدخان و بزرگترين پسر احمدخان، جوانی با 

را همراهی کردند و ما  سال سن به نام شمس الدين خان دراين بازديد ما 25

 متر پائين تر از قلعه با اسپ عبورکرديم . 400فراه رود را حدود

توصيف کونولی از قلعۀ الش به حدی صحيح بود که افزودن برآن 

توضيح يا اصالح آن غير ممکن به نظرميرسد. اين قلعه بسيار چشمگير، 

ست. هر دارای سه ارگ يا قصر می باشد که هريک از ديگری مرتفع تر ا

قصر از خود چاه های آب خاص خود را داردکه به عمقی پائين تر از بستر 

فوت  400رودخانه حفرشده اند. صخرۀ  شرقی تپه زير قلعه حد اقل حدود 

ارتفاع دارد و پيش بينی کونولی مبنی براينکه دراثر فرسايش آبی اين 

واقعيت صخره وخالی شدن زيرديوار قلعه، آن قسمت فروخواهد ريخت، به 

نپيوسته است اما درزی که کونولی دراين صخره تپه مشاهده کرده بود، 

اکنون به حدی بزرگ وخطرناک شده که الزم است حمام واقع درباالی آن 

را تخليه کرد، زيرا ترک )درز( مذکور به ديوارهای حمام هم رسيده است. 

فرۀ رودخانه درسالهای اخير، ساحل چپ خود را خورده و اکنون  يک ح

يارد از آن ايجاد  300بزرگ دايره ئی شکل در شرق قلعه، به فاصلۀ حدود 

ً هرپنج  شده است.عمالً تماس آب با صخره تپه زير قلعه به ندرت وتقريبا

سال يک بار رخ می دهد. حدود پنج سال پيش اين واقعه ای رخ داده وطی 

روز  6تا  5ت آن سطح آب به حدی باال بوده که ارتباط قلعه با بيرون به مد

 قطع شده بود.

ما از شيب تندی باال رفتيم تا به مرتفع ترين اتاق قلعه برسيم. در 

ساله،  13 -12دروازه دوم قلعه، جوان ترين پسر سردارکه بچه ای 

بسيارخوش سيما، با هوش و لباس مرتبی پوشيده بود، به استقبال ما آمد و با 

رودی خانه، خود سردار به لحنی بسيار مؤدبانه خوش آمديد گفت. در و

استقبال آمده و ما را از چند راهرو باريک وتاريک گذرانيد و به بلندترين 

اتاق قلعه هدايت کرد. اتاقی بسيار دلگشا وبزرگ بود ودو پنجره داشت که 

به شرق وجنوب بازمی شد. منظره ای که ازاين دو پنجره ديده می شد، چنان 
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نشدن کونولی از اقامت دراينجا را  جالب ودل انگيز بودکه علت خسته

فهميدم. پهنۀ گسترده دشت و رودخانه، روستاهای متعدد که بيشتر شان 

متروک شده بودند، پوشش سبز گياهی قسمت های معينی از دشت، دورنمای 

کوه ها،همه درغروب آفتاب می درخشيدند وصحنه ای بديع وزيبا ايجاد 

تاسر اين دشت پوشيده از زراعت کرده بودند. در دوران رونق واليت، سر

بوده است ولی اکنون قسمت اعظم آن را کرته  فرا گرفته و زمين های  

 زراعتی به باريکۀ اطراف دهات مسکون محدود شده است.

سردار بطورفوق العاده مؤدبانه وخوشايند از ما پذيرائی کرد. طبق 

درهمين  معمول شربت، چای وشيرينی آوردند. شاه پسندخان، کونولی را

اتاقی که ما بوديم، پذيرفته بود وپائين تر از آن اتاقی قرار داشت که کونولی 

ما حدود سه ربع ساعت آنجا مانديم ودر باب در آن استراحت کرده بود.

موضوعات مختلف صحبت کرديم. وقتی ] قصر[ را ترک کرديم خود 

سپ شده وبه سردارتا پائين ترين قسمت قصر ما را بدرقه کرد.آنجا سوار برا

 اردو)کمپ( خود آمديم درحالی ازاين بازديد بی نهايت لذت برده بوديم.

برای يک رئيس مانند سردار، جائی بهتر از قلعه الش نميتوان پيدا 

کرد، زيرا ميتواند از باالی آن دور ترين قسمت های منطقه را نظاره کند. 

د. بزرگترين سردار احمدخان سه پسردارد که هريک از مادری متفاوت ان

انها شمس الدين خان، رئيس آينده منطقه، جوانی بسيار اروپائی ]مشرب[ 

است و لباس اروپائی انگليسی می پوشد. او در سفر امير شيرعليخان به 

امباله، در الزام رکاب امير بود، وبا امير در يک کالسکه می نشست وعکس 

ناسبت اين سفر نقاشی او هم درتابلوی تاريخی که از امير شيرعلی خان به م

شده است وجود دارد. دو پسر ديگرسردار، هنوز بچه  وهر دو فوق العاده 

زيبا هستند. يکی به اسم سلطان جان وديگری محمدحيدر ناميده 

 1ميشوند.هرسه قصر به بطور مجزا از هم نگهداری وتأمين آب می شوند.

 

 دالیل تطبیق قلعۀ الش با سپیددژ:
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راه رود، ودر غرب نزديک قلعۀ جوين، قلعۀ برفراز ساحل شکستۀ ف

هشتصد سال پيش به  –کوه پيکری نظر بيننده را جلب ميکند که ازهفتصد 

اين طرف  وبه سخن کلی تر پس از حملۀ مغوالن چنگيزی برآن سرزمين 

 در ميان مردمان آنجا به "الش" معروف است.

 عه متروک الش بنابرکتب تاريخ و آثار ادبی کشور اساساً نام يک قل

سرحدی سيستان است نه نام يک منطقه جغرافيائی. برخی از نويسندگان 

متاخر به سبب بی اطالعی وعدم آگاهی الزم،اين نام را در پهلوی اسم 

جوين)که نام منطقۀ وسيعی  در دلتای رودفراه است( قرار داده به صورت 

 ت."الش وجوين" ضبط کرده اند، که اشتباه آميز وگمراه گننده اس

قلعۀ الش که اسم آن بصورت های "قلعۀ اسپهبد" و" قلعۀ سفيد دژ" و" 

کوه اسپهبد" و" قلعۀ سفيدکوه " و"اسهبدکوه" و" قلعۀاصفهبد" و" سپيد دژ " 

ضبط شده، ازآثار مهم تاريخی سيستان واز قالع مستحکم وشگفتی انگيز 

معلومات وحيرت آور آن سامان است که هيچکس تا کنون از تاريخ بنای آن 

ندارد، ولی شواهد خاکی وعظمت پارينه آن نشان ميدهد که بايد حد اقل به 

 ادوار قبل از اسالم سيستان تعلق داشته  باشد.

تعجب دراينجاست که چگونه از قلعه يی به اين عظمت وبزرگی، 

اسمی در کتب مسالک وممالک برده نشده است؟ مگر از قلعۀ جوين که 

نتر مينمايد و بيش ازچهارپنج کيلومتر ازآن فاصله ظاهراً از قلعۀ الش جوا

خراسان ياد آوری به عمل آمده  -ندارد، به حيث يکی از منازل راه زرنج

 است.

درحدود يکهزارسال پيش فرخی سيستانی در يک بيت قصيده يی که 

 به مدح سلطان مسعود غزنوی سروده، از آن قلعه اينطورنام گرفته است :

 عقوبيان را         خالف تو کرده است ي

 1بارگ  وبطاق وسپهبد مجاور

کمی بعد تريکی ازهم شهريان فرخی)مولف تاريخ سيستان(ضمن 

هجری مينويسد : پس از آنکه عمروليث به دست اسماعيل  287وقايع سال 

اسير شد ومردم سيستان به پسراوطاهر بيعت کردند " آنروز که طاهر را 
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گانه به خزينه اندر سی وشش بار بيعت کردند، اندر ارگ "زرنج"جدا

( درم بود، دون دينار وجواهر وخزانها پر بود و 36000000هزارهزار )

بقلعۀ اسپهبد و ديگر قلعه ها همه گنج خانه وخزينه بود وجامه وسليح 

وستوران را کسی عد واحصاء نداشت که چند بود وضياع وعقار ومرکبان 

            1 ...« بزرگوار وده هزار غالم سرای دون بيرونی

 

هجری، آنجا که از مردی  390بازهم همين مولف، دروقايع سال 

ومردمی  ومروت وخرد وسخاوت طاهرفرزند عيار منش امير خلف شهريار 

معروف سيستان،ياد آوری کرده است، از اين قلعه نام برده مينويسد:"وامير 

شم زدگی رسيد خلف بدو شاد بود واو به پدر شادبود تا روزگار سرآمد وچ

وامير خلف به "کوه اسپهبد"شد با حرم وخدمتگاران به شغلی .... وسلطان 

محمود با سپاه انبوه وپيالن بسيار به قصد انتقام از امير خلف متوجه سيستان 

شد ودر راه خبر شنيد که امير خلف دراينجا با حرم وزنان به کوه )قلعه( 

ت. سلطان محمودبه پای کوه) هست وسپاه امير طاهر به سيستان)زرنج( اس

ق( وامير خلف پس از مدتی محاصره" به  390جمادی االخر 18قلعه(شد) 

 2صلح فروايستاد..."

هجری که ترکان سلجوقی به سيستان رخنه  445در حوادث سال 

کردند، تاريخ سيستان،از بندی شدن  خواجۀ بزرگ درقلعۀ اسپبهد ذکر کرده 

 3است.

ام اين قلعه رابه امالی "اصفهبد" ضبط عتبی صاحب تاريخ يمينی،ن

کرده گويد:" آن قلعه حليف سماک واليف افالک است. ابر در دامن 

حضيضش خيمه زند وستاره پيرامن اوجش طواف کند. هالل چون ماهيچه 

 برشرف برجش وزحل چون کوکبی برآستانۀ قصرش:

 1از بلنديش  فرق نتوان کرد        آتش ديده بان زجرم زحل 

                                                 
1
 257تاریخ سیستان،ص  - 
2
وی ( قرار صلح را دوصدهزار درم وخطبه وسکه به نام محمود که در یک ر346تاریخ سیستان)ص  - 

سکه نام محمودنوشته شود، اشاره میکند، ولی عتبی این مال الصلح راصدهزار دینارنوشته است ) ص 

ببعد(وگردیزی هم صدهزار دینار ذکر کرده گوید: " و خلف کسان اندر میان کرد که صدهزار  241

 (63دیناربدهد وخطبه به نام وی کند...") زین االخبار، چاپ برلین، ص
3
 374، ص تاریخ سیستان - 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

178 

د روايت عتبی در مورد بلندی قلعه الش آگنده از اغراق ومبالغه هرچن

است، اما راجع به ارتفاع اين قلع پس ازمرور دهور وقرون متمادی 

روزۀ سيستان کافی است گفته  120وفرسايش قابل توجه بادهای معروف  

 شود که امروز هم بيش از دوصدپا) فوت( بلندی دارد.

ثبات وصحت ادعای ما کمک ميکند، نکتۀ قابل توجه ديگر که درا 

اينست که گل اين قلعه نسبت به سايرمکانهای آن نواحی سفيدتر است وحتی 

مردم از آن برای سفيدکردن منازل خويش استفاده ميکنند.رنگهای ديگرنير 

در گل آنجا ديده ميشود، ارقبيل، نخودی روشن، شيرچائی، پسته ئی روشن، 

ستفاده برخی از مردم آن جا قرار دارد. و ابی وغيره که هم اکنون مورد ا

 روی گل ديوراهای منازل بخوبی می نشيند.

از عجايب ديگر قلعۀ الش، يکی نقبی است در داخل قلعه که معروف 

است وقتی دو رأس گاو در آن داخل شده بودند، يکی از آنها از حوالی قريۀ 

ين برآمده کيلومتری جنوب غرب الش( از زير زم 20 -15سمور) واقع در

بود.در داخل اين نقب که انسان قد راست ميتواند راه برود به سبب تاريکی 

نميشود بيش ازچند قدمی به جلو رفت وچون چراغ روشن گردد، آنقدر 

پروانه و شب پره به سر روی انسان خود را ميزنند که امکان جلو رفتن را 

 در آن ناممکن ميگردد.

ش در گذشته بسيار محکم بوده جی،پی؛تيت متذکرميشود که قلعه ال

ونبردی که رزميان اين قلعه  بالشکرچنگيزخان مغول نموده غم انگيزاست، 

ليکن در قرن پانزدهم الش بارديگرنبردی سخت برعليه شاهرخ پسر تيمور 

لنگ نمود. در آن زمان اينجا در تصرف سگزيان  بود ودراين رزم جوهر 

د به حدی سخت بود که محصورين مردانگی خويش را نشان دادند. اين نبر

مجبور شدند در زير قلعه الش نقب های حفرکنند واز طريق اين نقب ها 

برون رفته منابع آب را بروی دشمن ببندند وبدين وسيله آنان رامجبور کردند 

 سالح های خود را برزمين بگذارند.

راجع به غارهای درون دهانه صخره ها  1839کونولی درسال 

يگويد که اين غارها احتماالً درهای ورودی همين نقب ها صحبت کرده م

                                                                                                                   
1
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بوده اند. وشکافی که در سمت شرقی صخره ديده ميشود ديوارهای اين 

سمت را تضعيف کرده و احتماالً به علت وجود نقب وپائين نشستن زمين 

فوت ارتفاع  200بوجود آمده است. چون صخره الش از کف رودخانه 

بسيار زياد بوده وباال کشيدن آب از آنها خيلی  دارد، عمق چاه های قلعه

سخت ومشقت بار بوده است. بنابرين نقب های حفرشده به چهاها آسيب 

 1 رسانيده وتپه های صخره نيز به مرورزمان فرونشسته اند.

از اين گذشته در روايات شفاهی مردم الش وجوين گفته ميشود که  

ده وقلعۀ الش متعلق به اسپهبد قلعۀ جوين متعلق به گيو)داماد رستم( بو

سيستان گژدهم پدر گردآفريد وگستهم بوده  که توسط سهراب فتح شدشه 

است. در ميان خانوادۀ  زال ورستم نيز چند تن به نام ولقب اسپهبد ذکر 

ميشوند ومنجمله بختياراسپهبد که معاصر خسرو پرويز بوده، شرح پهلوانيها 

رش شاه فيروز سيستانی معاصر خشرو او در بختيار نامه مذکور است وپد

 انوشيروان بوده بيشتر زبانزد مردم شاهنامه دان آن ديار است.

چنين مشخصاتی می بينيم وعقيدۀ مردم محل را  وقتی قلعۀ الش را با

ميشنويم که آنرا به عصر پهلوانان شاهنامه نسبت ميدهند، به ياد داستانهای 

مله به ياد داستانی که برمحور ثبات جالب وپر شور شاهنامه می افتيم و منج

 و پايداری دژسپيد می چرخد.

از لحاظ ويژه گيهای ساختمان و موقعيت اين قلعه برسنگالخ عظيم 

ومنفرد که به آب رودخانه فراه دسترسی دارد، با داشتن تونل زيرزمينی 

کيلومتر(وغيره مشخصات ساختمان آن می بايد  25 – 20عجيب ) بطول 

صاری ناکشودنی بوده باشد. تاهم نشيمنگاه مرزداران "دژ سپيد"، ح

واسپهبدان سيستان قرار يافته باشد وهم جای مناسبی برای نگهداری خزينه 

وگنج اميران وکشور گشايانی چون يعقوب ليث وعمرو ليث وامير خلف بانو 

تا انقراض خاندان صفاری سيستان واضمحالل استقالل محلی آن سامان به 

 مودغزنوی.دست سلطان مح

عالوه برآنچه گفته شد، قلعۀ الش از لحاظ رنگ گل خود مناسبت تامی 

با نام خود که درتاريخها وروايات ملی وادبی به اسم " کوه سفيد" و" 

                                                 
1
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دژسپيد"  ناميده شده ، دارد. وچنانکه پيشتر بدان اشاره شد، امروز هم مردم 

ند وبا چنين محل از گل آن برای سفيدکردن منازل خود استفاده ميکن

مشخصاتی از آمو تاهيرمند واز نيمروز تا طاق کسری جايی به اين اسم 

 ورسم وشکوه وعظمت پارينه نميتوان سراغ داد.

پس ميتوان چنين نتيجه گرفتبه احتمال قرين به يقين مقصود از : 

دژسپيد در شاهنامه همانا قلعۀ الش موجوده است که در تاريخ سيستان 

کال  گونه گون چون: "دژ سفيد" وقلعۀ سفيد" و" کوه مکرر به آن  به اش

سفيد" و " کوه اسپهبد" و" قلعۀ اسپهبد" برميخوريم  ومولف گمنام آن تاريح ، 

در هزارسال قبل با شناخت نزديک از محل ومحيط جغرافيائی خود چندين 

بار آن را همين قلعۀ الش  از مربوطات حوزۀ اوق وقلعۀ کار ياد آورشده 

 است.

 

 آوردگاه سهراب وگ ـردآفرید : ،یا دژ سپیدلعۀ الش ق
 

دژ سپيد يا کوه سپيد که در متون عهداسالمی به نامهای سپيد دژ، 

 سپيدکوه وکوه اسپهبد وقلعۀ اسپهبد ضبط شده، امروز به نام "قلعۀ الش" در 

 
 گردآفرید
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ميان مردم سيستان زبانزد است، در شاهنامه نبردگاه شورانگيز 

ً سهراب با شيردخت سيستان گرد آفريد است که خانوادۀ  زال ومخصوصا

جالب ترين ودالنگيز ترين بخش های سوگنامۀ رستم وسهراب شمرده 

 ميشود. به توضيح بيشتر آن از زبان فردوسی  گوش فراميدهيم:
 

حماسه پردازتونای خراسان، فردوسی طوسی،در داستان رستم 

ردکنندۀ سهراب وسپاه توران، وسهراب از دژ سپيد که در برابر يورش خ

مدتی پايداری ومقاومت نموده، باتذکر نه چندان زياد، مثل اينکه نامش 

 وجايش برای همه گان آشنا بوده است، اينطور يادميکند:

 1دژی بودکش خواندندی سپيد           بـدان دژبد ايرانيان را اميد

 2جای برپای بود بزيــر دژ انــدر يکی راه  بود          کجا دژ بدان

روشن ترين مشخصۀ اين دژيکی سپيدی آن بود که گويابدليل داشتن 

رنگ سپيد ونبودن همرنگش در سراسر اين زمين بدين نام معروف شده بود 

وديگری داشتن راه زير زمينی آن بود که درمواقع خطر اهل دژ ميتوانستند 

 خود را از آن راه نجات دهند.

يدا کردن مصداق خارجی اين دو مشخصه تمام استدالل من متوجه پ

است در وجود يک واقعيت تاريخی در سيستان که ممکن است از لحاظ 

جغرافيای حماسی شاهنامه صد در صد تطابق نکند، ولی گپها وسخنانی 

دراين زمينه گرد آورده ام که فکر ميکنم به شنيدنش می ارزد وگفتنش 

 بهتراست از نهفتنش.

ستم جهان پهلـوان به هـواى شکـار بر رخـش ربنابر شاهنامه،روزی 

برمى نشيند و بسـوى شکارگـاه به جــوالن مى آيد. در شکارگاه گورى 

شکار ميکند وآنرا کبـاب و نوش جان ميکند وبعد ميخواهد لختى اسـتراحت 

کند، زين اسپ را زير سرميگذارد و بخواب ميرود. دراين ضمن ماديانى 

ش رابدنبال خود ميکشد. رستم وقتى درآن حدود پيدا ميشود ورخ

بيدارميشود،رخش رادرآن حوالي نمى يابد ، بناچار زين رخش را بر پشت 

که مرز  ميگذارد وردپاى رخش را پى ميگيرد، سرانجام رستم از سمنگان

                                                 
1
 396،ص1شاهنامه ، چاپ دبیر سیاقی،ج - 
2
 404همان،ص -2- 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

182 

لق به شاه سمنگان جوياى رخش عميکشد. و از افراد مت توران بودسر

او باز نگردانند، دمار از روزگار  و تهديد ميکند که اگر رخش را به ميگردد

رند وشاه که باو را به نزد شاه سمنگان مى  یشان برخواهد کشيد، کسان

کارنامه هاى رستم را شنيده بود از رستم دعوت ميکند تا لختى آرام بگيرد ، 

البته رخش را برايش پيداخواهند کرد، رستم قدرى آرام ميگيرد وبه بزم شاه 

 سمنگان مى نشيند .

 ستند با رود سازان به هم          بدان تا تهـمــتـن نباشد دژمنش

ى که با مشک و گالب گاهبه خوارستم راد يوقتى بزم به پايان رس

تا شب را به صبح بياورد.رستم در بستر  نددکرمعطر شده بود رهنمايى 

پاسى از شب گذشته بود که در با آهستگى باز شد، .رفتفروبخواب عميقى 

با شمعى معنبرداخل شد و از پس او شاهدخت سمنگان که نام و  پرستنده يى

شهرت رستم را از مدتها قبل شنيده بود و در آرزوى ديدار اوجان مى باخت 

 بر بالين رستم فراز آمد. 

همينکه چشم تهمينه بر پيکر ستبر رستم افتاد، با خود گفت : خداى من 

مانم بر تخت آرميده است ، ! آنچه من در رؤياهايم مى ديدم اينک در جلو چش

بى نظير و خواستنى است. تهمينه آهى کشيد و نفس عجيب واين چه مخلوق 

تازه کردو قدم جلو تر نهاد تا رستم را خوب تر ببيند، رستم که گويى 

، چشم گشود و پرسيد : کيستى و  بود سنگينى سايه سر تهمينه را حس کرده

 نام تو چيست؟ 

 ام توچيست؟ـه جوئى شب تيره کـچ        يست ؟ـچ ت نام توـگف ازو پرسيدـب

 تـو گـــوئى دل از غــم بـدو نيمه ام          ميـنـه امـچنيــن داد پـاسخ کـه ته

 1يکی دخــــت شاه سمنگـــان منم          ز پشت هــــژبـــر و پلـــنگــان منم

و ادامه نام من تهمينه است و شاهدخت سمنگانم ،  تهمينه پاسخ داد :

داد: من داستانهاى دليرى ترا شنيده ام که بشکار شير ميروى و از ديو و 

پلنگ و نهنگ نمى ترسى، در پيکار با خصم بجاى لشکرى يکه وتنها مى 

ن نزده است . من دلباخته تو يرزمى و کسى تا کنون پشت ترا بر زم

و تواستم ، بدان که روى مراجزآفتاب کس نديده است،  های مردانگىو
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جزهوا کسى با من همنفس نشده است. شاهان بسيارى خواستگاران منند، اما 

من ميخواهم تو سرور من باشى تا از تو کودکى در کنار داشته باشم که مثل 

 تو پشت لشکر و پناه کشورم باشد . 

 هيکل خوش تراش واندام موزون ورستم که که محو زيبايى و

بود، با مهربانى تهمينه را به  فصاحت کالم و صراحت مقصود تهمينه شده

بدى را به ؤمونزديک خود فرا خواند و در کنار خويش جايش داد. سپس دانش

نزد شاه سمنگان فرستاد و شاه از اين مژده شادمان گشت و آئين نياکان بجاى 

 آورد . 

از اين داستان واين گونه برخورد شاهدخت سمنگان با رستم معلوم 

ستان، زن حق پيشنهاد ازدواج با مرد دلخواه خود ميشود که در روزگاران با

را داشته است. بدينسان شاهدخت سمنگان جفت تهمتن سيستان ميشود. شب 

دراز بود و هردو از عمر خويش کام جستند و در عيش غنودند. صبحگاهان 

چون رستم ميدانست که تهمينه از او بار برداشته است ، مهره يى از بازو 

به تهمينه داد و گفت: اگرفرزند ما دختر باشد اين را به بند خودباز کرد و 

گيسويش ببند و اگر پسر باشد به بازويش، تا هرگه که مرا باز جويد با اين 

ديری نميگذرد که تهمينه از رستم صاحب فرزندی  نشانى او را باز شناسم.

 ميشود که او را سهراب نام مينهد.

دو از بر و باال و زور سهراب از همان کودکی دلير وبی همتابو 

وبازو برخوردار واز چيرگی  به فنون نبرد از همه همساالن خودگوی سبقت 

 می ربود ودر ده سالگی دالوری و پهلوانی رستم را به ياد می داد.

 توگفتی که او پيلـتن  رستم است       وگرسام شيرست وگر نيرم است

 1ا او نــبــرد آزمودچوده ساله شد درجهان کس  نبود       که يارست ب

سهراب نوجوان پس از پی بردن به نسب خويش برآن ميشودکه 

نخست به ياری سپاه افراسياب پادشاه توران برايران زمين بتازد.پدر را بيابد 

وبه ياری او شاه ايران کاووسرا از ميان بردارد وتاج برسر پدر نهد وآنگاه 

و شاه توران زمين گرددتابدين خود با افراسياب به نبرد پردازد وبا شکست ا

 ترتيب او وپدرش جهان را به فرمان خويش گيرند.
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 کنون من زترکان وجنگ آوران         فـراز آورم لشکـری بيکــران

 بر انگيزم  از گـاه  کاؤوس  را         از ايران  بـبـرم  پی طـوس را

 وس  شاهبرستم  دهم گنج  وتخت و کاله         نشانمـش بـرگـاه  کاو

 از ايران بتوران شوم جنگجوی         ابـا شاه روی انــدر آرم  بروی

 بگـيــرم ســـر تخت افراسياب          سر نــيــزه بـگــدازم از آفتاب

 1چــو رستم  پدر باشد ومن پسر        نـبـــــايـد بگــيتی کسی  نامور    
 

 

اک  است. انديشه ايست که بيگمان انديشۀ سهراب سخت جاه طلبانه  وخطرن

ميتواند هر جوان دالور را به شور آورد، ولی متاسفانه اين انديشه هنگامه 

يی می افروزد که پيش از هرکس خودش  در آن می سوزد. در برافروختن 

 اين آتش و برپا کردن اين هنگامه افراسياب نقشۀ از پيش کشيده دارد که :

 ـــدر         زپـيـوند جـان و زمهــــر و گهـــرپسر را نبــــايـد کـــه دانـــد پ

 مگـــر کان دالور گـو سال خورد         شـــود کشته بردست اين شيرمرد

 2از آن پـــس  بســـازيــد سهراب را       بـبـنـديـد يک شب بر او خواب را 

ز سهراب جوان وپرتوان ونيرومند، با آرمانی آنچنان که گفته آمد، ا        

فرسنگها فاصله، ازتوران زمين در پيشاپيش لشکر گران ، بسوی ايران 

ميتازد تا مگر کاووس شاه را از تخت ايران به زير آورد وپدر خود را 

 شهريار ايران گرداند. 

سهراب در راه حمله بر ايران تا پای دژ سپيد که نشستنگاه اسپهبد سيستان 

 تى به نزديک ذژ سپيد ميرسد: باموانع چشمگيرى بر نميخورد، ولى وقبود 

 بدان دژ بُـد ايــرانيان را امـيــد          دژى بـود کش خواندندى سپــيد

 هــژيــر دالور مــر او را بــديـد          چو سهراب نزديک آن دژرسيـد

 که با زور ودل بود وباگرز وتير          نگهـبان دژ ، رزم ديــده هــژيـر

 ز دژ رفـت پـويـان بـدشـت نبـرد          پيمايى چوگردنشست از بر بـاد 

 چنين گفـت: آن گرد پهـلو نـژاد          بــدان لشــکـــرتـُــرک آواز داد

 3دلـيــران کـــارآزمـــوده سـران          که ُگـردان کـدامند وجنگ آوران
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شان چه مرزبان هژير فرياد ميزندکه اين لشکر از کجاست و سران         

کسانند؟ ولى به زودى در دست سهراب چون گنجشکى در قفس مى افتد. 

خبر به گژدهم پير، اسپهبد سيستان ميرسد و او تا ميخواهد نامه اى به 

 کاووس شاه بفرستد: 

 کـه کم شـد هـژيـر اندران انجمن        خروش آمـد و نـاله مــرد و زن 

 ـُرد بـودـــبـه خـردى گـراينده و گ  هنوز آن زمان گستهم خـُرد بود       

 عنـان پيچ واسـپ افگن و نامدار         يکى خـواهرش بـود ُگـرد سوار

 که چون اوبجنگ اندرون کسنديد         دـــــکجا نـام او بــود ُگـرد آفـري

 کـه شـد اللـه برگش بکـردار خير        ژيـر ـچـنان ننـگش آمد از کار ه

 ـدران کـار جـاى درنــگــنبــود ان        ـواران بـجنـگ پوشـيد درع سـب

 ـر تــرک رومى گـرهــبــزد بـر س        ـرد گـيـسو بــزيـر زره ـنـهــان ک

          فــرود آمـد از دژ بـکـرار شيــر

 1کمــر بـر مـيـان بـاد پـايى بــزيـر

 

دانه وار به مقابله بدينگونه ُگرد آفريد، دختر شجاع سيستان مر        

سهراب ميشتابد، زره برتن ميکندو خود برسرميگذارد. رويش را در نقاب و 

مويش را بازره پنهان مينمايد، سالح برميگيرد وبر باد پيمايى نشسته از دژ 

 بيرون ميتازد. گرد آفريد که تير انداز ماهرى است : 

 سواران گرفتبه سهراب بر تير باران گرفت            چپ وراست جنگ 

سهراب که تا آن روزکسى را در زور آزمايى و مقابله همسان خود نمى ديد، 

از مقاومت و ايستادگى گردآفريد بر آشفت و پيکار خونين بسر آورد و پس 

از تار و مار کردن همراهان گرد آفريديک بار ديگر بر گرد آفريد حمله برد 

 و آنچنانکه فردوسى ميگويد: 

 زره بـر تنش سر بسر بر دريـد         بند ُگــرد آفــريد  رکمــرـــبـزد ب

 2که چوگان زباد اندر آمد بروى        ز زين بر گرفتش به کردارگوى 
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ولى گرد آفريد شجاعانه از خود دفاع کرد وبدون آن که بهراسد، در پيچ 

 وتاب مبارزه تيغ از ميان کشيد و : 

 1نشست از برزين و برخـاست گرد        بــزد نيـزه او بـدو نيـم کـرد 

 

چون ديد بيشتر از آن نمى تواندبا سهراب دست و پنجه نرم کندروبرتافت تا 

خود را به دژ سپيد برساند و از آنجا با سهراب برزمد. سهراب او را تعقيب 

کرد و ميخواست گردآفريد را دستگير کند، گردآفريد عرصه را برخود تنگ 

 سر برگرفت و به گفته فردوسى :  ديد و به ناچار ُخود از

         رهــا  شد زبنـد زره مـــوى او 

 2درخشان چو خورشيد شد روى او

و آنگاه سهراب از شهامت و شجاعت همراه با زيبايى خيره کننده           

گرد آفريد به حيرت اندر شد وفرياد زد که : بايستد تا به او دست دوستى 

 دکه : بدهد. گرد آفريد پاسخ دا

 سپاه تو از تو گردد پر از گفتگوى        کنون با گشاده چنين روى و موى

 3دين سان به ابـر انـدر آورد گردــب        ت نـبـرد ـتـرى او بـدشـــکـه بـا دخ

و بنابرين نبرد با دخترى و سرانجام دستگيرى او افتخارى براى وى         

يخواهد در پاى دژ بيايد تا جواب مهر شمرده نخواهد شد. اگر دوستى او را م

خود بشنود. سهراب که يک دل نه هزار دل بر گردآفريد شيفته شده بود، از 

تصميم خود مبنى بر دستگيرى او دست کشيد و آهسته آهسته از برابر 

گردآفريد به سوى دژ سپيد پيش آمد. در نزديکى دژ، اسپ گرد آفريد گام 

بسته شد وسهراب در انديشۀ زيبائی وهنر  کشيد و در به رويش باز وبزودی

 گرد آفريد فرو رفت . 

ساعتى بعدگردآفريد هم بنابر پيمان خود از کنگره دژ، سهراب را در         

چرا رنجه »پاى حصار بنگريد، ولى به جاى راه دادن به او بالبخندى گفت : 

از  سهراب جوان که چنين پاسخى را منتظر نبود،« گشتى چنين باز گرد!
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به تاج و به »شنيدن چواب گردآفريددلش پر درد شد و سوگند ياد کردکه : 

 « : تخت وبه ماه وبه مهر

 1ترا اى ستمگر بدست آورم          که اين باره با خاک پست آورم

گردآفريد در پاسخ سهراب بازهم خنديد و بعد گفت : با همه شهامت          

با تهمتن نداريد »ره مباش که شما و شجاعتى که اى جوان دارى برخود غ

 « . ندانم چه آيد زبد برسرت»و « پاى 

جواب گرد آفريد که با غرور و نيشخند آميخته بود، احساسات            

سهراب را بيشتر قمچين زد، ولى چون آفتاب بر سرکوه بود، به گرد آفريد 

عد جلو اسپش را حالى نمود که فردا پگاه در دژ سپيد منتظر حمله او باشد و ب

 به عقب زد و از پاى ُدژ به سوى لشکرگاهش تاخت. 

سهراب آن شب را در انديشه زيبايى وشجاعت و دليرى گردآفريد و      

چگونگى فتح دژ سپيد به سپيدى آورد، و چون خورشيد روى زمين را سپيد 

کرد، سواران او بر دژ يورش بردند، پس از فتح دژ ،سهراب در جستجوى 

ريد برآمد، ولى جز همان چند نفر خدمتگاران و سپاهيانى که در اول گردآف

به او تسليم شده بودند، اثرى از گردآفريد وبرادر وپدرش درآنجا نيافت، زيرا 

گردآفريد باپدر و کسان خود همان شب از راه زير زمينى ُدژ که سر به 

 بيابان در مى آورد، سالم بدر رفته بودند:

 کجا کژدهم زان راه آگاه بود         يکـى راه بـودبــزير دژ انــدر  

 2برون شد همه دوده با او بهم        همـان شب از آن راه کـژ دهـم  

 

وبدين ترتيب شکارى که سهراب در صدد به دست آوردنش بود، از دام      

پريد و فقط خاطره شهامت و شجاعت گردآفريد، در ياد سهراب باقى ماند که 

 .3غم درونى او ميگرديد سبب رنج و

مقصود ما از بازگوئی اين داستان حماسی دراينجا، نه تنها به خاطر ارتباط 

است، بلکه به خاطر بازيابی آن در ماورای حماسه  1وپيوستگی آن با دژسپيد
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وتطبيق آن با قلعۀ الش واقع در سرزمين تاريخ ساز وپهلوان پرور سيستان 

ک از داستانهای حماسی شاهنامه تا آنجا که نيز هست که بدينگونه اگر برهري

ً بيانگر واقعيت های  به کشورما تعلق ميگيرد، به درستی توجه شود، قسما

تاريخی در ازمنۀ باستان است که با شواهد عينی موجوده  ما ميتواند  تطبيق 

 : شاهنامه را ورق می زنيم تا گردد واينک
 

 یا کوه خواجه درحماسۀ فردوسی :کوه سپند 

ردوسی شاعر پرتوان وحماسه پرداز پرمايۀ خراسان از "کوه سپند" ف

که برفراز آن دژی ناگشودنی وجايگاه مردم بدکنش بوده، وبرای خانوادۀ 

زالمايۀ درد سربيشمار ميشده اند، ياد ميکند وآنجا که زال ، رستم را 

بخونخواهی جدش نيرمان برای فتح کوه سپند ميفرستد، تصويری  جالب 

 نه  از آن بدست ميدهد:بدينگو

 بـخــون نــريمان ميـان را بــبـنـد          بــرو  تــازيان تــا بکـــوه ســپـنــد

 يکی کوه بينی ســر انـدر سحـاب         کــه بـر وی نـــپـريـد  پـران عقاب

 چهاراست فــــرسنگ بـاالی  او         هميــدون چهــارست  پهـــــنـای او

 سنگست باالی کـــوه          پر از سبزه و آب  و دور ازگـروهحصاری ز

 کسی خود نديدست از اينگونه مـرز     درخـتـان بسيار با کـشت  و ورز    

 دراو آفــــريــدســت پــروردگـــار     زهـــر پيشه کار و زهـرميـوه دار    

 بــر افـــــراخــتـهيکی راه  بــر وی دری ساخـتـه          بسان سپهـــری  

 نريمان که گوی از دليران بـبـرد         بفــــرمـــان شاه، آفـــريـدون گــرد
                                                                                                                   

1
ژ سپید ، وفرهنگ انجمن آرای ناصری)در کلمۀ سمنگان(نیز د45،صفحۀ 2مولف فرهنگ آنندراج،جلد  - 

رادر خراسان زمین سراغ داده اند،منتهی درسبزوار متصل ناحیۀ اوق) قلعۀ کاه مربوط والیت فراه 

(سیستان گفته اند. ولی دالیلی دراثبات قول خود نیاورده اند.فقط به مناسبت کلمۀ سمنگان از هم بستر شدن 

در درۀ ارچنگان واقع در رستم با تهمینه  دختر شاه سمنگان وزادن وبزرگ شدن سهراب پسر رستم 

دوفرسنگی دشت خاوران و از تل سهراب که گفته اند آنرا با بیل خود ساخته است یاد آور شده اند وبعد 

متذکرگردیده اند که میدان جنگ رستم وسهراب در خراسان واقع بوده دژ هجیر)هژیر( در آن بوده و 

است، بلکه در اراضی خراسان واقع بوده که  سهراب او را در آنجا زندانی ساخته ، نه قلعۀ سفید فارس

 (1099 -1089، ص3دراین ایام شهر سبزوار یا "اسفزار" نامیده میشود. )تعلیقات تاریخ بیهقی،ج

سیف الدین زمچی اسفزاری از قلعۀ مهمی برفراز کوهی که مشرف بر دریا است به نام " قلعۀ مظفرکوه" 

ازی) از کارداران سلطان مسعودغزنوی( نسبت میدهد نه به در اسفزارنام می برد وبنای آنرا به الپ غ

عصر پهلوانان شاهنامه وغیره .)رک:روضات الجنات فی اوصاف مدینة الهرات، بکوشش کاظم امام،چاپ 

دانشگاه تهران،بخش یکم،روضۀ دوم. راجع به سبزوار، هرگاه عوض اسفزار، سبزوار خراسان که مرکز 

گفت که درسبزوار غرب )نیشاپور(چنین قلعه وحصاری که دارای چنین  آن بیهق بوده مدنظر باشد،باید

 مشخصاتی باشد تا حال سراغ داده نشده است.
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 بسوی حصـار انـــدر آورد پــای         در آن راه  ازو گشت پردخـته جای

 شب و روز بودی برزم انـدرون         همی دون گهی چاره گاهی فــسون

 زون         سپاه  انـدرون و سپـهــــبــد بــرونبماند اندران  رزم، سالی فـ

 سـرانجام سنگـی بيــنـداخـــتـنــد          جهـــان را ز پهــــلو بــپـــرداختـنـد

 ســپه بی سپـهـــــدار گشتـنـد بـاز         بـنـــزديــکی شــاه  گــــردن  فــراز

 کــه شـيــر دالور شــد از رزم سـيرچـــو آگــاهـی آمـــد بـــسام دلـيــر        

 بسوی حصـار دژ انـــدر کشــيـد         بـيـابـان  و بـيـره ســپاه  گـستـريــد

 نشست انـدران جا بس سال و ماه         ســـــوی  بـارۀ  دژ  نــدانــست راه

 درونز دروازۀ  دژ يکــی  تـن بــرون          نيامـــــد هــمـيــدون نـرفت ان

 که حاجت نـبـد شان بيک پـرکـاه          اگــرچـند ره بسته بــُد سال و مــاه

 سرانجام نــومـيـد بـرگشت ســـام          زخــــون پـــدر نــا رســيـده  بکـام

 تـرا  ای پــسر گــاه  آمــد کــنـون         کـــه ســازی يکـی چـارۀ  پرفسون

 فـگـنی          تن خود به" کوه سپند" ا

 1بن و بيخ  آن بـــد رگان بــرکـنی

بدينسان کوه سپند، جايگاه غير قابل تسخير بوده که سام نريمان نيز از 

ً که افرادماجراجوپسند وجنگجوی آن را  فتح آن عاجز آمده است.مخصوصا

درتصرف خود داشته اند.واسدی طوسی  نيز اشاره يی بدين معنی کرده 

 ميگويد:

 بد پشت اسپـندکــوه           يکی شهر

 2بسی رهزنان گشته آنجا گروه

سرانجام آرزوی زال برآورده ميشود.روزی به زالخبر ميرسد که          

رستم سرپيل سپيد را)که زنجير پاره کرده بود ومردم از بيم او در کوی 

وبرزن گذشته نميتوانستند(با يک سيلی به زير آورده.زال ازاين خبر خشنود 

يشود وفرزند را که تازه به مرز ده سالگی رسيده بود نزد خود ميخواند و م

او را چنانکه ديديم مامور فتح دژ سپيد ميکند. رستم به چاره گری متوسل 

ميشود ودر لباس فروشندۀ نمک کاالی مورد نياز هميشگی مردم در می ايد 

می  وبا تنی چنداز همراهان کاروانبا کسان خود به سوی کوه سپندره

                                                 
1
 208 -207،ص1شاهنامه فردوسی، چاپ دبیرسیاقی،ج- 
2
 ، از باستانی پاریزی135به حوالۀ کتاب "یعقوب لیث"،ص  - 
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برد.بدينصورت رستم زمينۀ رهيابی به دژ سپندفراهم ميکند وشبهنگام با 

کسان خود سالح از بارها ميگشايد وبه کشتار محافظين وسران قلعه می 

 پردازد ودرعين حال دژ را به آتش ميکشد:

 تهمتن به تيغ وبگرز وکمند              سرآن دليران سراسر بکند

 1که دودش برآمد بچرخ بلند              بکوه سپند آتش  انـدر فکند

رستم پس از فتح دژ سپند به گنجينه های حيرت آوری دست می          

 يابد. 

ودر بازگشت عوض محمولۀ نک، کاروان زر وزيور وجواهر واشيای 

 گرانبها را بسوی زال ميفرستد وضمن مژده يی به زال مينويسد که :

 2چه کوهی بسان سپهری بلند بفرمان رسيدم بکوه سپند        

چنانکه ديده ميشود، فردوسی نام اين کوه را که نخستين آزمونگاه زور بازو 

وقوت رستم است، بصورت اصيل وقديمی آن ) کوه سپند( ضبط کرده است 

که با اندک تأمل ميتوان دريافت که کلمۀ "سپند" شکل متحول 

دس آمده ومفهوم " اوستا است که به معنی مق Spentaکلمۀ"سپنتا"ی"

 3ترکيبی هردو کلمه" کوه سپند")کوه مقدس" ميشود.

"کوه مقدس" که در کتب مذهبی زرتشتيان محل ظهور موعودهای زرتشتی 

پنداشته شده و در سيستان سراغ داده ميشود، عبارت از "کوه خواجه" واقع 

 در وسط غربی هامون هيرمند است.
 

 :اکوه خواجه در سیستانبکوه سپند تطابق 

اين كوه كهه پرسهي سهايكس آنهرا "تپهۀ مقهدس سيسهتان " ناميهده و شهرح 

مفصهلي دربهاره آن در سههفر نامهه اش داده، امهروز هههم مهورد احتههرام وارادت 

خههاص سيسههتانيان اسههت. بقههول ايههرج افشارسيسههتانی، سههنگ آتشههگاهي كههه از 

آتشكده اين كوه بدست آمده كامال مشابه سهنگ آتشهگاه آبهادان شهوش اسهت كهه 

 زمان هخامنشيان بدانجا گذاشته شده است .از 

                                                 
1
 212، ص 1شانامه فردوسی،چاپ دبیر سیاقی، ج - 
2
 ه فردوسی، همان چاپ،همانجا شاهنام - 
3
ودیانت زرتشتی،مجموعۀ سه مقاله از دانشمند اروپائی،  343-298،ص2ابراهیم پورداوود،یشت ها،ج- 

 107 -106ترجمه دکتر وهمن،ص 
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 کوه خواجه امروزی  سیستانکوه اوشیدر اوستا،کوه سپند)شاهنامه(= 

 ب. م( ۶19 -ق. م2۴0ساسانی ) -اثار تاریخی اشکانی 

 

ورود بهاين  1متر باختالف ضبط شده اسهت .  612فت تا  469ارتفاع آن از 

كي كه ازني ساخته مهي شهود و كوه  در هنگام سيالب بوسيلبه قايق هاي كوچ

مي گويند ميسر شده مي تواند وبهس . تحقيقهاتي كهه « توتين »در محل به آن 

از لحههاظ جيههالوجيكي  1905 - 1903همراهههان فنههي ماكمههاهون در سههالهاي 

فهت ارتفهاع دارد و از  499درباره اين كوه نموده اند، اين است كهه ايهن كهوه 

هون در رأس اين كوه قله يي از سنگ نوع آتش فشان است. قرار تذكر ماكما

سياه مرمر گداخته شده به ضخامت دو صد فت قرار دارد كه در زير آن گهل 

و الي بسيار ته نشهين شهده ترسهب كهرده اسهت . طبقهه اول آن بهه رنهگ اجهر 

قرمز و زير آن به رنگ زرد معلهوم مهي شهود و طهوري ههم پختهه و سهوخته 

  2شده كه حالت بلور پيدا كرده است.

                                                 
1
و تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس  133تهران ، ص  1353_ باستاني پاریزي ، یعقوب لیث طبع  

 ببعد. 2000ص  7مود محمود ج میالدي ، از مح 19در قرن 
2
از محمود  19گزارش حكمیت ماكماهون در جلد هفتم تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن  - 

 محمود مالحظه شود
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در سراشهههيبي قسهههمت جنهههوبي ايهههن كهههوه خرابهههه ههههاي ضهههخيم و عظهههيم 

كاخهاي متروكه نظر راجلب مي كند كهه بايهد بهه زمانههاي خيلهي دور ارتبهاط 

 داشته باشد.

 

آثار فوق العهاده دلچسهب كهه از حفريهات كهوه خواجهه و قلعهه تپهه و تپهه 

مههيالدي بههه دسههت آمههده و  1962 -1959قلعههه نههو در سيسههتان طههي سههالهاي 

سپترين نمونه آن ظروف سفالين و پوست قهره قلهي ميباشهد كهه بهاالي ايهن دلچ

به انسان نيرو مي دههد  1آخري خط شكسته يونانيو مهرهاي پارتي ثبت است 

 كه تاريخ اين كاخها را تا عصر هخامنشيان پيش ببرد.

ميالدي مستشرق و باستانشناس انگليسهي "اوريهل  1915 -16در سال 

اخهههاي آن مالحظههه كههرد و در پرتههو فراسههت و دانههش سههتن" ايههن كههوه را بهها ك

خههويش يههك عههده نقاشههيهاي ديههواري قبههل از اسههالم سيسههتان را كههه بههه عصههر 

 ساسانيان و پيشتر از آن تعلق مي گردد در آنجا كشف كرد.

در ميان ايهن نقاشهيها آنچهه از همهه جهالبتر اسهت تصهوير رسهتم پهلهوان 

ت دارد. گههرز نههامبرده بههه معهروف سيسههتان كههه نشسههته گههرزي منحنهي در دسهه

شكل سرگاو و آن از گرز مشهور رستم حكايت مي كند. اين تصوير بارنهگ 

 قرمز نقاشي شده و بارنگ زرد آرايش يافته است .

همچنان يكي از اشياي مكشوفه شكلي است، داراي سه سهر ايسهتاده كهه 

به حال پرستش ديده مي شود و آن در وضع و شكل مانند تصاويري است كه 

 ر تركستان چين كشف شده است .د

در ميان ساير نقاشيهاي ديواري صورتي است تقريبهاً بهه انهدازه قهد آدم 

كههه بهها خرقههه اش ايسههتاده در شههكل و وضههع و لبههاس بههه آن روحانيههان بههزرگ 

بودايي شباهت مهي رسهاند كهه هنهروران بهودايي آسهياي ميانهه در حجاريهها و 

شان آنها را بهه مها روشهناس كهرده نقاشيهاي ديواري با برجسته كاريهاي خود

 اند.

ظاهراً اين نقاشيها به امر پادشاهان )سكاها( به معرض نمهايش گذاشهته 

شده اند در هر حال اكتشافات مزبور كه نمودار هنر بودايي اسهت بهي نهايهت 

                                                 
1
( مقاله )آثار یك شهر گمشده در سیستان ( ترجمه یعقوب حسن  1345مجله آریانا )قوس وجدي  - 

 قریشي .



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

193 

در ميهان خرابهه ههای متروکهۀ "کهوه خواجهه"دو  1مهم و قابل توجه مهي باشهد.

آنجا بيشتر مشهور ومعروفند. يکی معروفست به بنای آن از همه خرابه های 

"تخت رستم" وديگر آن موسهوم اسهت بهه "کوشهک چههل کينجهه") قلعهۀ چههل 

 دختر(.

در مورد اين دو قلعه روايات وافسانه های ميان مهردم بهومی  سيسهتان 

گفتههههه وشههههنيده ميشههههود کههههه اکثههههر آنههههها متعلههههق بههههه خههههانوادۀ رسههههتم پهلههههوان 

ه گفته ميشود که :آنگاه کهه رسهتم هنهوز بهه سهن مشهورسيستان ميباشد. منجمل

بلوغ نرسيده بود، روزی به هوای شکار از شههر بيهرون رفهت وگرسهنه شهد. 

به گلهه ای رسهيد وگوسهپندی گرفهت تها کبهاب کنهد.چوپان بهراو اعتهراض کهرد 

وسرانجام بهه رسهتم گفهت: تهو کهه دم از از زور بهازو  وپهلهوانی ميزنهی بهرو 

ی که پدرت زال هرسال به او بهاج ميدههد. رسهتم "کک کهزاد" را جواب بگو

يکه خورد وسپس سراغ کک کهزاد را از چوپان گرفت. چوپان به او جواب 

داد که کک پتياره يی اسهت سهخت عظهيم الجثهه وچههل دختهر زيبهاروی را از 

مههردم بههه زور گرفتههه برفههراز کههوه مقدس)کههه اکنههون بههه کههوه خواجههه غلطههان 

عههت سههاخته و در آن چهههل حجههره گشههوده معههروف است(ُکشههکی در غايههت رف

ودر هر يکی دختری نشانده مشهغول عهيش وکهامرانی اسهت واز زال هرسهال 

 مبلغی به رسم باج ميگيرد. 

رسههتم چههون از قضههيه آگههاه شههد بالدرنههگ متوجههه ُکههک کهزادگرديههد، 

نيمروز در پای قلعۀ کک)کوشک چهل دختر(رسيد ونعره يهی برکشهيده کهک 

کس فرستاد تا ببيند کدام بی ادبی ميتواند باشد کهه او  را به مبارزه طلبيد.کک

را به نام ميخواند؟ ولی رستم همينکه به فرسهتادۀ کهک رسيد،هردوگوشهش او 

را کنده کف دستش گذاشت تا نزد کک رفته حال بدوبازنمايد. "کک" از ديدن 

آن وضع براشفت واز کاخ فرود آمد وبه نبرد تن بتن با رستم پرداخت. رستم 

ند ذلهه وخسهتۀ راه بهود، ولهی چهون خشهم جهوش ميخهورد وپهس از مهدتی هرچ

هنرنمائی و زور آزمائی، سرانجام کک را بر زمين کوفت ودست و پايش را 

بسههته نههزد زال فرسههتاد وآن چهههل دختههر را آزاد سههاخته خههزاين وگنجينههه هههای 

 کک را نيز به آن چهل دختر بخشيد تا به خانه های خود برگردند.

                                                 
1
 . 1323ن ، تالیف سرپرستي سایكس ج اول چاپ مقاله مقدماتي تاریخ ایرا  - 
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د به سبب همين افسانه وهمين فولکلورباشد کهه کهوه خواجهه احتمال دار

در سيستان بنام کوه رستم  نيز معروف شده است و يا ممکن است بخاطر آن 

باشد که در آن کوه محلی به نام "تخت رسهتم" وجهود دارد. هرچنهد هنهوز ههم 

اين کهوه ظهاهراً بهه سهبب مقبهرۀ "خواجهه غلطهان" وزيهارت "پيرگنهدم بريهان" 

فههراز آن مههورد تقههدس سيسههتانيان اسههت، ولههی محققههاً آنههرا بنههام "کههوه واقههع بر

وه سپند" از آن جهت  خوانده اند که درمعتتقهدات زرتشهتی محهل کمقدس" يا "

مهم وقابل تقديسی پنداشته شده است، چنانکه آثار وبقايای آتشگاهی هم دراين 

گيهرد. بهه کوه به نظرميرسهد کهه بهدون ترديهد بهه ادوار قبهل از اسهالم تعلهق مي

 تحليل بيشتر موضوع  ادامه ميدهيم.

 

 در دیانت زرتشتی:  (کوه خواجه) اوشیدرسپند یاتقدس كوه          
 

 دراوستا،کتاب مقدس زرتشتيان هامون سيستان بصورت:"کان سويا"           

و Zraya-Kyansih""1( و"ذريههه کيانسههيهKansuya-Kasuaو"کاسههوا")

وهمههههواره بهههها کههههوهی بنههههام   يههههاد شههههده App-Kyansih"2"آب کيانسههههيه 

" توصهيف شهده وههردوی آن Ushidarnaيا اوشيدرن  Ushidom"اوشيدم

 زامياديشت ضمن دعائيه يی اين چنين ميخوانيم: ۶9را در فقره 

 

"مههها بهههه عظمهههت پرهيبتهههی کهههه نميتوانهههد بهههه زور تسخيرشههههود 

و]اهههههورامزدا[ آنههههرا سههههاخته اسههههت ، قربههههانی ميکنههههيم .کسههههی 

و کههه اينجهها رشههد کههرده باشههد.جايی کههه درياچههه وفاداراسههت بههه ا

"کاسوا")درياچه هامون( ورود هيتومنت)هيلمند(افتاده ، آنجا کوه 

"اوشههيدرن" برپهها ايسههتاده وآبهههايی کههه از کههوه ههها فههرود مههی آيههد 

بازهم از کهوه  7بند 2۵کرده." ودر يسنای  اطراف آن را احاطه

 3است. اوشيدم يا اوشيدرن در يشتها ستايش به عمل آمده

 

                                                 
1
 زامیادیشت ۶۶ یشتها،فقره -38- 
2
 19فرگرد وندیداد، - 
3
 .هجدهم سال دوم، اریانا،شماره مجله منتشره شاه، میرحسین پوهاند بقلم هیرمند، مقاله - 
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از امثلههه فههوق بههه روشههنی پيداسههت کههه مقصههود از کههوه اوشههيدم يهها 

زامياديشههت( کههه محههل آن درسيسههتان  ۶9 -۶۶اوشههيدرن در يشههتها) فقههرات 

سراغ داده شده، همانا کوه خواجه است . زيرادر دلتای هيلمند)هيرمند(غيراز 

سينه  کوه خواجه هيچ پشته سنگی ديگری وجود  ندارد تا هيرمند پيرامون آن

 بسايد ودرياچه کاسوا يا هامون را تشکيل بدهد. 

در ادبيات مزديسنا وکتب سنت پهلوی، "کهوه اوشهيدر" مقهام مقدسهی اسهت     

از بههرای پيههدائی موعودهههای زرتشههی واز آن درفصههل سههی وپههنجم "صههد در 

( يهاد شهده وتذکررفتهه اسهت Ahuranaبندهش" به اسم "کوه خدا"يا )اهورن 

 -ينانی که در باالی "کهوه خهدا" بهه نزديکهی کانفسه)کيانسهیکه :" دختران بهد

درياچه هامون( منزل دارند، درهنگام جشن نوروز درآن آب خود را بشهويند 

 1وهريک به نوبت خود به يکی از موعودها بارورگردند.

اکنههون نيههز بوميههان سيسههتان کههه دراطههراف هههامون سههکنی دارنههد، رسههم        

بی کههه فههردای آن نههوروز اسههت( دختههر جههوان دارنههد کههه در شههب نههوروز ) شهه

وزيبای پانزده ساله را لباس نو می پوشانند وبرشهتر آذيهن شهده سهوار ميکننهد 

وبرکنار آب هيرمند ويا هامون ميبرنهد ودر آنجها گهروه مهردان وزنهان از ههم 

جدا ميشوند. مردان دور از اجتماع زنان ودختهران بهه نهواختن دههل و شهادی 

پای کوبی ميکنند. آنطرف زنان دختهر جهوان بهاکره را وسرور می پردازند و

که "هوشيدر" نام نهاده اند، برهنه ولخت کرده داخل آب ميکننهد وبعهد بها دف 

ودهل تا نيمه های شب به نشاط می پردازند. نزديهک سهپيده داغ دختهر را از 

آب بيههرون مههی آورنههد ولبههاس پوشههيده وبههاز برهمههان شههتر آذيههن شههده سههوار 

خانه برميگردند. بدينسان گويا سيستانيان هنوز هم باور دارند که  مينمايند وبه

سهاله بهاکره نفهوذ 1۵ممکن است نطفه زرتشهت از آب ههای ههامون در دختهر 

کند وسرانجام افتخار مادر شدن يکی از موعودهای زردشتی را کمائی کنند. 

ايههن رسههم تاچهههل سههال قبههل کههه هههامون هههای هلمنههد وهههامون پههوزک وهههامون 

ی پراب وجهای تعليهف احشهام مهردم بهومی بهود،ومن محصهل پوهنتهون سابور

                                                 
1
 ناهتتتتور"بنتتتتام کتتتتوهی از هتتتتا زامیادیشتتتتت،درجزوکوه پتتتتنج فقتتتتره در 302 ص ،2پورداود،یشتتتتتها،ج - 

Ahurana "است" اهورا"درکلمه آن وریشه شده ترجمه خدا کوه معنی به که یادشده. 
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کابل بودم، اجرا ميشد ولی نميدانم امروزکه تغييرات مهمی در وضع زنهدگی 

 مردم بومی سيستان رونما شده اين رسم  اجراميگردد ياخير؟

در ادبيات مزديسنا و كتب سنت پهلوي اين کوه مقام مقدسي اسهت از 

زرتشههتي و از آن در فصههل سههي و پههنجم )صههد در  بههراي پيههدايش موعودهههاي

ياد شده و تذكر رفته است  Ahuranaيا اهورن« كوه خدا»بندهش ( به اسم 

 كه : 

دختران بهدیناني كه در باالي "كوه خدا" به نزدیكي كانفسه »

)كیانسي یا دریاچه هامون ( منزل دارند، در هنگام جشن 

نوبت خود به یكي  درآن آب خود را بشویند و هر یك به نوروز

 1« از موعودها بارور گردند.

بنابر روايات مذهبي زرتشهتيان عهالم از بهدو خلقهت روح تها پايهان بهه 

دوازده هههزاره تقسههيم مههي شههود كههه دهمههين هههزاره ، هههزاره هوشههيدر و سههپس 

هزاره هوشيدر ماه و در آخر هزاره سوشيانس اسهت كهه از پرتهو ايهن آخهري 

ا خواهد شد. اينان نبيره هاي زرتشت اند كهه از جهان راستي و جاوداني بر پ

كنار آب هاي هامون ههر يهك بفاصهله ههزار سهال از همهديگر ظههور خواهنهد 

بدينسههان گويهها سيسههتانيان هنههوز بههاور دارنههد كههه ممكههن اسههت نطفههۀ   2كههرد.

زرتشههت از آب هههامون در دختههر زيبههاي بههاكره نفههوذ كنههد و سههرانجام افتخههار 

 ا كمايي كنند.مادري يكي از موعود ها ر

بهر حال از آنجايي كه در دشتهاي هموار اطراف ههامون تپهه وپشهته 

يي جز همين كوه خواجهه وجهود نهدارد، مهي تهوان گفهت كهه مقصهود از "كهوه 

خدا" در فقهرۀ مهذكور همهين كهوه خواجهه اسهت. هنهوز ههم سيسهتانيان در عيهد 

 نوروز جشني براي طغيان آب كه موجهب حاصهلخيزي و سرسهبزي خاكشهان

است، در پاي اين كوه مي آرايند و دسته هاي گندم سبز را آتهش زده بهه يكهي 

معهروف اسهت اههدا مهي « پيرگنهدم بريهان »از مقبره هاي آنجا كه به زيارت 

كنند. و گندم بريان بر آن نذر مي برند و اين خهاطره يهي از يهاد بودههاي قبهل 

                                                 
1
در جزو كوه ها از كوهي موسوم به   313و نیز فقره پنج زامیاد یشت ص  302ص  2یشت ها ج  - 

 اهورن یاد شده كه به معني كوه خدا ترجمه شده و ریشه آن در كلمه اهورا است .
2
 . 22ص  حواشي تاریخ سیستان - 
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در ايهن جشهن  از اسالم است كه بسياري از عادات و رسوم كهن آن سرزمين

 به مشاهده مي رسد.

از آنچه گفته آمد، مي خواهيم نتيجه بگيريم كه كوه سپند به معني )كوه 

مقدس ( بنابر معتقدات زرتشتيان در دلتاي هيرمند نزديك يا پيوست به 

درياچه كيانسي يا كاسوا هامون نشان داده شده است چون غير از كوه خواجه 

ن هيچ تپه و يا پشته سنگي در سراسر واقع در وسط غربي درياچه هامو

سيستان نمي توان سراغ داد لذا كوه سپند در شاهنامه همين كوه خواجه 

ً فولكلور محلي كه جوششي است از  موجوده در سيستان تواند بود.عالوتا

اعماق روح و همگراي آدمي و حافظه مردم آن را سنت وار نگهداري مي 

سپند را برمدار كوه خواجه قرار دهد. كند بيشتر بر آنست تا اسطوره كوه 

بنابر فولكلور محلي كوه سپند همان كوه رستم است كه كك كهزاد در آن النه 

كرده مايه درد سر مردم و خانواده زال شده بودو در فرجام به همت و زور 

بازوي رستم شر او از سر مردم سيستان كم شد و مردم هم كه همواره پاس 

موارد به خوبي مي شناسند اين كوه را به نام رستم حق و نمك را در چنين 

باز شناخته به همان نام مسمي ساخته اند كه اينك امروز به سبب وجود گور 

 خواجه غلطان بر آن به نام كوه خواجه معروف است .

 

 قلعه کاه :

مارس، بعد از  18بنابر گزارش ميجر سمت، دستيار گولدسميد، روز

کيلومتر( به پنجده رفتيم که 4کردن دونيم ميل) عبور از رودخانه فراه وطی

خانه وکمی دورتر خرابه ها و آثار چهار روستای  30روستائی است دارای 

ديگر به نظرميخورد و به همين دليل اين ناحيه به پنج ده معروف شده است. 

 اراضی زراعتی پنجده با کانالی منشعب از فراه رود آبياری ميشوند.

پنجده، به استقامت قلعه کاه ،دره ای عميق ميلی  شمال  17در 

وعريض به امتداد شمال وجنوب افتاده که بستر ان اغلب از کرته پوشيده 

ميباشد. از اين دره رود کوچکی با آب شورجريان دارد که خشک رود 

متر( بيشتر 4-3فوت) 12تا  10ناميده ميشود.عرض واقعی مجرای آب از

متر داشت که نشان دهندۀ بزرگترين  20نيست ، ولی دره،عرضی درحدود 

عرض مجرای آب در سيالب های استثنائی است. زمين های حاشيه مجرای 
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آب پوشيده از قشرضخيم نمک است. اگرچه آب رودخانه شورتر از آن است 

که مورد استفاده گله های گاو وگوسفند قرارگيرد، ولی مرتع اطراف اين 

باشد. آب شيرين را بايد از فراه رود رودخانه چراگاه مناسبی برای مواشی مي

 1تهيه کرد. خشکرود در جنوب به رودهاروت می پيوندد.

قلعه کاه نامی است که درشمال قلعۀ الش به يک قطعه زمين بطول 

کيلومتر( اطالق می شود.  17-16ميل)9-8کيلومتر( وعرض20ميل )12

تداد شرق به اين قطعه در پای رشته تپه ای با همان نام قلعه کاه و در ام

فوت ومتشکل از ماسه 1000تا 800غرب واقع شده است.ارتفاع تپه ها از

وسنگ وکامالً برهنه از پوشش گياهی است. درقطعه زمين قلعه کاه،هشت 

روستا وجودارند که مهمترين آنها روستای دوقلعه  است.روستای دوقلعه 

زمين های  متشکل از دوقسمت به نامهای شيب ده وده پائين است.قسمتی از

روستا با کانال های منشعب از فراه رود،واقع درپنجاه کيلومتری روستا، 

آبياری ميشوند .ودر صورتی که کانالها آب نداشته باشند از کاريز های که 

از تپه های مجاور کشيده شده اند،استفاده ميشود. جمعيت روستا دراصل 

ا( هستند. ماليات تاجک اند ولی مخلوطی با رگه های از افغانها)پشتونه

روستا به فرماندار هرات پرداخته ميشود. و قلعه کاه هيچ وابستگی به 

محمدافضل خان]برادرزاده سردارکهندلخان[ حاکم فراه  ندارد. در غرب، 

محدوده و سطح زير پوشش بخش قلعه کاه به چاه سگک ختم ميشود که 

 . کيلومتر( با هاروت رود فاصله دارد42فرسخ)تخمين  6حدود 

افغانها تا مرز چاه سگک رمه های خود را برای چرا می برند ولی 

زراعتی در آنجا موجود نيست و مقدار زيادی پنبه در قلعه کاه به عمل می 

آيد که در سيستان به فروش ميرسد.گرمای تابستان در قلعه کاه فوق العاده 

 2 باال است.

 عجایب ریگ امام زید در قلعه کاه: 
 

وجنوب غرب شهر فراه  نزديک قلعه کاه، تپۀ بزرگ  در شمال جوين 

متر تخمين زده  400تا 300ريگي است كه ارتفاع آنرا تادو صد متربا ساحه 

                                                 
1
 216همان منبع، ص- 
2
 218جغرافیای تاریخی سیستان، ، ص- 
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زاهد؟" معروف -اند. اين تل ريگی در ميان مردم آنجا به اسم "ريگ امام زيد

است و مردمی که آنرا از نزديک ديده اند و برآن تپه باال رفته اند  وگوش 

گ نهاده اند صداهای عجيبی شنيده اند وبنابرين نسبت به آن احترام بر ري

بسيار بجا آورده مي شود. ريگ از نوع ريگهاي روان است و كامال در 

روزه هرات قرار دارد. از اين تل ريگ وشگفتی های  120مسير بادهاي 

آن سياحان اسالمی واروپائی ديدن کرده اند و درسفرنامه های  خود تذکراتی 

 اده اند.د

تقريباً در نيمه راه بين »مقدسی، سياح قرن چهارم هجری می گويد که 

محلي است موسوم به   دو شهر جوين وفراه) چنانكه ابن رسته ذكر نموده (

"ُكهن" و نزديك كهن در يك فرسنگي مغرب آن تل ريگي است كه خاصيت 

ي بيفتد، عجيبي دارد. باين معني كه هرگاه روي ريگهاي آن تپه چيز كوچك

  1 «صداي هولناك و طنين عجيبي از آن حادث مي گردد.

صاحب تاريخ سيستان،در نيمه قرن پنجم هجری، ازاين ريگ با 

بناحيت َرِون وجول]قلعه گاه[ ، يکی »شگفتی بيشتر ياد آورشده مينگارد:

ريگست بزرگ اندر برابر کوه بباال برشده، چون نزديک آن مردم شود، 

ه برآن افگند آن ريگ بنالد، چنانکه رعد بنالد و اين اگرهيچ چيزی آلود

ازعجايب است وچنان ميگويند که از آن ريگ به زير زمين اندر گشاد است 

تا کوه دماوند که افريدون ضحاک را آنجا بند کرد واندر خبر چنان آمده که 

دجال که به آخر الزمان بيرون آيد هم ضحاک است وهنوز زنده است تا 

بيرون آيد وعيسی )ع( از آسمان به زمين آيد و او را هالک آنگاهی که 

 2«کند.... 

صاحب کتاب"روضات الجنات " در قرن هشتم هجری اين ريگ را از 

عجايب ان ديار شمرده و از آن به نام "ريگ بانگي " اينطور ياد آور مي 

و از عجايب آن ديار ريك بانگي است نزديك اوق و قلعه گاه و .».... شود 

كوهي است قريب به نيم فرسنگ بلندي او روي او را ريك گرفته و آنجا  آن

مزارات بزرگست. مردم شب هاي جمعه به زيارت آن مقام مي روند و چون 

                                                 
1
  ،365جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي ص  - 
2
 15ص  تاریخ سیستان،- 
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به سر كوه مي رسند خود را بروي ريگ رها كرده ميل پايان مي كنند و 

چندانكه مردم روي ريگ سوي نشيب مي خيزند غلغله طبل و نقاره از ميان 

وه پيدا مي شود، آواز هست تا وقتي كه آن شخص به پاي كوه مي رسد و ك

عجيبرتر آنكه چون به پاي كوه رسيد نظر مي كند هر ريگي كه همراه او 

پايان آمده باز مي گردد و به جانب باالي كوه به منزل خود كه بوده مي رسد 

نرا كسي و قرار مي گيرد و البته اين حاالت هرگز تخلف نمي كند و حكمت آ

نمي داند .مي گويند لشكري از صحابه در پاي اين كوه با كفار جنگ مي 

كرده اند چون كفار غالب شده اند كوه شكافته شده و لشكر در وي پنهان 

گشته و اين سخن عوام الناس است و صحتي ندارد. و نيز مي گويند كه در 

جايب حاالت ميان اين كوه غاريست كه بكوه دماوند راه دارد و اين از ع

است و از مردم بسيار كه بدآنجا رسيده اند مؤلف به كرات تحقيق اين احوال 

 [. 1 «نموده.

، برداشتهای خود را 1872ميجرسمت، دستيار جنرال گولدسميد در 

از قلعه کاه تا هاروت رود »  درمورد اين ريگ های روان چنين بيان ميکند:

يرود. زيارت گاه معروف کيلومتر در جهت غرب م 26جاده ای به طول 

امام زاهد)اين زيارت  درميان مردم محل و زوار به نام زيارت امام زيد 

ناميده ميشود،جايی منحصربه فرد و قابل « ريگ روان»( که .معروف است

توجه است. در منتهی اليه غربی رشته تپه های فوق الذکر، روی خط راستی 

امه پيدا می کند، تپه ای قرار گه از قلعه کاه گذشته ودر جهت شمال آن اد

متر  800فوت وطول آن نيم ميل يعنی درحدود  600دارد که ارتفاع آن 

است.رخ جنوبی اين تپه تا قلۀ آن پوشيده از قشربسيار ضخيم ماسه بادی ريز 

دانه است که روی شيب تند کنارۀ کوه قرار دارد، زيرا چند درخت بزرگ 

 ی از قدمت آن است.هم روی اين شيب ديده ميشود که حاک

هيچ يک از تپه های مجاور دارای پوشش ريگی يا ماسۀ بادی نيستند 

وتمام سطح آنها وصحرای اطراف فاقد کوچکترين رگۀ ماسه بادی بوده 

وکامالٌ سخت و پوشيده از سنگ های سائيده دريايی است. در منتهی اليه 

که به دليل  غربی اين تپه، زيارتگاهی قرار دارد ومردم محل می گويند
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وجود زيارتگاه ازاين تپه، گاهی صداهای عجيبی به گوش ميرسد که شبيه 

صدای طبل است وادعای آن بيجا نيست. کاپيتان لووه، در شنيدن آن صداها 

تا حدی خوش اقبال بود. به نظر وی صدای مذکور مانند نوای مغشوش يک 

دا بسيار ضعيف چنگ يا آوای لرزش و ارتعاش چند سيم تلگراف است که ابت

و زير بوده ولی به تدريج برمقدار وشدت صدا افزوده ميشود. گفته ميشود 

که گاهی اين صدای عجيب به مدت حتی يک ساعت ادامه می يابد. رويۀ 

کوه مقعر است وگودی آن با ماسه بادی پرشده است. ظاهراً ماسه بادی 

زديد کوتاه، سطح سخت سنگ آهگ قرار دارد. منطقی نيست که ما با يک با

علت ايجاد اين صدای عجيب را توجيه کنيم. بايد توجه کرد که اين صدا می 

تواند توسط عدۀ زيادی از افراد توليد شود، بدين تريب که اگر آنها دانه های 

شن را از باالی تپه به پائين پرتاب کنند حرکت شن ها ميتواند صدای خاصی 

يده ميشود ظاهراً نه کسی در باالی را ايجاد کند. ولی زمانی که اين صدا شن

کوه است و نه بادی ميوزد وهوا کامالً ساکت است . نکتۀ عجيب ديگر آنکه، 

عليرغم شيب زياد وعمق فشارشنی، به نظرمی آيد که پاشنۀ تپه هرگز در 

اثر سقوط ذرات ماسه از باال ودامنۀ تپه، پرنميشود ودرهمان وضعيت 

ين مورد نيز از پديده های وعجايب تپه هميشگی است. به نظرمردم محل، ا

 است.

امروز صبح، وقتی کاپيتان لووه،صدای عجيب تپه را می شنيد،به 

طورهمزمان ارتعاش وحرکات شن ها را مشاهد کرد و متوليان زيارتگاه را 

که درست همان موقع به باالی تپه رفته بودند، ديد. البته مردم محل و 

و پرنشدن پاشنۀ تپه در اثر ريزش ماسه ها از متوليان معتقدند که صدای تپه 

معجزات زيارتگاه است، چه مقبرۀ امام زيد، نوۀ امام حسين فرزند حضرت 

علی)ع( در آن قرار دارد. طبق روايات موجود، امام زيد از دست دشمنان 

که وی را تعقيب ميکردند به اين تپه آمده و شبی، ماسه ها بدن وی را 

نشود. روايات ميگويند که اين ماسه ها،از بهشت به آنجا پوشانده اند تا ديده 

آورده شده اند و قدرت های زمينی هرگز نميتوانند آن را کنار زده يا جابجا 

کنند. وهرقدرماسه از باالی کوه سرازير شود خود بخود به جای اولی خود 

برخواهند گشت و هر موقع که قرار است اتفاق مهمی دراين منطقه رخ دهد، 

ه به عنوان اخطار صدا توليد ميکند وهر روزی که ترکمن ها بخواهند تپ
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يلغاری به جنوب ، تا حوالی اين منطقه انجام دهند، شب قبل تپه به صدا در 

 می ايد. 

ايوان سمت، متذکر ميشود که، به ما اطمينان دادند که آمدن ميسيون ما 

ت که در هوای آرام قبالً توسط صدای تپه اعالم گشته بود. رئيس منطقه ميگف

کيلومتر( قابل شنيدن است. سيد  16ميل)10وبدون باد، صدای تپه تا فاصلۀ 

نورمحمدشاه)صدراعظم اميرشيرعلی عضو اين هيئت( ميگفت که شب 

کيلومتر( از تپه فاصله دارد، 8گذشته، در اردوگاه )کمپ( ما که پنج ميل )

به زيارت اين محل  صدای مذکور را شنيده است. سنی ها و شيعه ها هردو 

می آيند، زيرا صدای کوه را همه شنيده اند ونميتوانند از باور به اين معجزه 

طبيعی خود داری کنند، لذا اين زيارتگاه به چشم همۀ مسلمانان اعم از سنی 

ً قايم است  وشيعه مقدس است. البته صعود از شيب تند  تپه که تقريبا

ت وکار هرکسی نيست. مقبره در متر ارتفاع دارد، بسيار مشکل اس200و

باالی تپه و روی يک پشته ماسه ئی قرار دارد. معموالً بعد از زيارت مقبره 

وموقع برگشتن از شيب تند است که پاداش زوار با ايجاد صدا در تپه داده 

ميشود. سردار احمدخان وتمام نفرات وی وتعداد زيادی از افغانها به باالی 

ديديم که صعود آنها بيش از نيم ساعت طول کشيد. تپه جهت زيارت رفتند و 

نوکران راحت طلب تهرانی ما زحمت صعود به خود ندادند. اطراف تپه پر 

ازمقبره های ديگراست. ممکن است روزی علم، توضيح ساده ای بر پديده 

های عجيب اين تپه پيدا کند ولی تشريح اين توضيح و جواب علمی در 

  1شجاعت فراوانی الزم دارد. ميلی اين تپه 100محدودۀ 

 

 کهن درخت سرودرگ

يکی از عجايب ديگر جوين درروستای درگ ، وجود درخت کهن سالی 

 متر ارتفاع و نزديک به سه متر قطر. 35است بنام "سرِو درگ" با 

ترين بگزارش خبرگزاری پژواک "سرودرگ"، يکی از بزرگترين و کهن

اين درخت،  .ست ميراث جهانى گرددباشد که بايد ثبت فهردرختان جهان می
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در کنار يک جوی آب در قريه "درگ" در  شمالغربی ولسوالی جوين، در 

 .کيلومتری مرکز واليت فراه موقعيت دارد 105

غالم .منابع مختلف، عمر اين درخت را به زمان قبل از اسالم خوانده اند

-"کتاب سخی هامون، باشندۀ ولسوالی جوين به آژانس خبری پژواک گفت:

های مختلفی که من در زمينۀ تاريخ سيستان و آثار باستانی آن خوانده ام، 

 ".سال گفته شده است 1500عمر اين درخت )سرو درگ( حد اقل بيش از 

کنند که در منطقه به گفته هامون؛ روايات محلی و منابع تاريخی، حکايت می

ما اکنون درگ جوين، حدود ده درخت همزاد "سرو درگ" وجود داشت؛ ا

 .ها مانده استتنها يکى از اين درخت

به اساس معلومات او؛ يکی از اين درختان که در سمت غربی و در سه 

کيلومتری درخت کنونی موقعيت داشت و در بين عوام منطقه به نام "پير 

 .ها از بين رفتسال قبل با آمدن هجوم ملخ 60لنگر" معروف بود، 

متری سمت جنوب درخت کنونى  300هامون گفت: "درخت دومی که در

موقعيت داشت، ده سال قبل، يکی از باشندگان محل به زير آن آتش افروخته 

 ".بود و حريق شد

به گفته وی، درخت کنونی که هنوز سرسبز است و از نقاط خيلی دور قابل 

 .متر ارتفاع و دونيم تا سه متر قطر دارد 35باشد، ديد می

ترين و عظيم الجثه ترين درختان جهان از کهناو افزود: "سرو درگ، يکی 

است و جزء عجايب جهان به شمار می رود که بايد ثبت ميراث های جهان 

 ".گردد

تواند در آينده بهانه خوبی برای هامون، نسبت به آينده اين درخت که می

وی گفت که حدود شش سال .جذب توريستان به اين واليت شود، نگران است

باشندگان محل بخاطر ساختن دروازه خانه، يکی از  قبل، عده ای از

همچنان نويسندگان و محققين .بازوهای بزرگ اين درخت را قطع کردند

ايرانی نيز در مورد درخت "سرو درگ"  جوين نوشته اند و آنرا جزء کهن 

 .ترين درختان جهان معرفی کرده اند
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يق چندين صفحه قاجار است که تحق يکی از اين نويسندگان محمدعلی بهمنی

تحت عنوان "سيستان و مرزهای  1389حوت سال  – ۶ای او، به تاريخ 

 .آن"، در ويب سايت "ايرانشهر" منتشر شده است

وی دراين نوشته اش در مورد 

سرو درگ، چنين آورده است: 

  "... دربارۀ آثار زردشتی

بسيار   که  ای نکته  سيستان،

از   ای ، منطقه است  توجه  جالب

  درگ  سرو در ناحيۀ  اندرخت

  اين  کاشتن  که  "هوکات" است

]جی پی  سروها به باور تيت

تيت، صاحب منصب وباستان 

شناس وعضوهيت حکميت 

 -1902ماکماهون درسيستان 

  پيش  هزار سال  سه  [ به1905

  که  درختان  گردد... اين برمی

  ای اند، نمونه داشته  متر ارتفاع 21  درگ  از قريۀ Tate بازديد تيت  در هنگام

 .".اند ها را کاشته آن  که  است  کسانی  از نبوغ

فريداحمد ايوبی رييس اطالعات و فرهنگ فراه، به آژانس خبری پژواک 

گفت: "سرزمين سيستان با تاريخ بيش از پنج هزار ساله خود، آثار و آبده 

رگ در های تاريخی فراوانی دارد که يکی از مهم ترين آثار آن، درخت د

 " .قريه درگ ولسوالی جوين واليت فراه می باشد

به گفته او، در رابطه به عمر درخت درگ، روايات محلی و تاريخی 

تا چهار  1500متفاوتی وجود دارد و منابع مختلف، عمر اين درخت را از 

به باور ايوبی، آنچه مسلم است اين است که  .و نيم هزار سال خوانده اند

وی گفت که .، به دوران قبل از ظهور اسالم قطعی استقدامت اين درخت

قبالً به ولسوالى جوين مکتوب فرستاده تا متوجه حفاظت اين درخت 

کند تا اين درخت، ثبت ميراث های فرهنگی و ايوبى افزود که تالش مى.باشد
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وی گفت که ولسوالی جوين، يکی از مناطق سيستان  .تاريخی جهان شود

ل ده ها آبدۀ تاريخی با عمر بيش از پنج هزار سال است که در آن، تا حا

 «1 .باشدپابرجا است، که از جمله آن شهر پشاوران و قلعه تاريخی الش می

 

 واوق]قلعه گاه[:  برخی ازوقایع تاریخی جوین
 

جوين در سراسر قرون وسطی مخصوصاً قرون نهم و دهم از معمور 

)قلعه کاه امروزه ( بود ولی از  ترين نقاط سيستان بود که بسته به واليت اوق

نيمه قرن پنجم ]يازدهم ميالدی[با يورش ترکان غز اين واليت صدمات 

سختی را متحمل گرديد و يک قرن بعد از ترکان غز وسلجوقی صاعقه 

چنگيز و چنگيزيان، آتشی به خرمن هستی مردم آسيای ميانه وافغانستان زد 

ن کشور درآن  آتش سوخت و که سيستان نيز مثل ساير نقاط  معمور اي

 تمدنش نابود گرديد.

چون اکثريت قشون کشی های فاتحان و کشورگشايان دورۀ اسالمی 

بعد از خلفيفه چهارم از سمت شمال بر سيستان صورت گرفته است، طبعاً 

جوين و اوق )قلعه گاه ( در مسير اين همه حمالت واقع بودند، بدون ترديد 

اقع گرديده است و دار ونداراقتصادی مردم مورد صدمۀ قشونهای مهاجم و

آن نواحی همواره پای مال تاخت و تاز لشکر های تازی، ترکی ، مغولی ، 

 کورگانی ، قزلباش ، ترکمان و ازبک و افشار شده است . 

وبخصوص در عهد سپهساالری حجاج بن يوسف  در دوره امويان 

اسان به سيستان ق(  دراعزام لشکرهای سرکوبگرانه از خر9۵ -7۵ثقفی)

بسرکردگی قوماندانان بيرحم عربی چون  قتيبه  بن مسلم  بمنظورفتح کابل 

وتسليم دادن عبدالرحمن ابن اشعث که برضد حجاج  سپاه طاوسان را 

که درمسير جوين واوق برانگيخته بود ونزدشاه کابل زندانی بود، واليت 

 .قرارګرفت اومورد نهب وغارت  لشکريورش سپاه  قتيبه قرارداشت، 

هجری قتيبه برای بار دوم به دستور حجاج در راًس  92درسال 
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کشتاری عظيم درآنجا براه انداخت وسپس  لشکرفراوان برسيستان تاخت و 

 بقصد حرب رتبيل شاه  بسوی بست حرکت کرد. 

ميرفطروس : مردی چنگ نوازدرکوی وبرزن  بگفته علی 

« قتيبه»تارها و جنايات از کش شهرسيستان که غرق درخون وآتش بود، 

مقتولين، جاری  قصه ها ميگفت و اشک خونين از ديدگان بازماندگان 

ميساخت و خود نيزخون ميگريست: و آنگاه چنگ خويش برميگرفت و 

   1 ميخواند: با اين همه غم درخانه دل،اندکی شادی بايد،که گاه نوروز است... 

ن بن رقاد" که برهبری "حضيم( خوارج  7۵8هجری ) 1۴1در سال 

و مردی بزرگ زاده  -جوين[  -َرِون و جول]اوق -از روستای » اصال 

بر ضد حکمران عباسی سيستان )سليمان بن عبدهللا( خروج کردند. « بود

گرچه حصين درين شورش کشته شد ولی مردم شهر سليمان را اسير گرفتند 

 . 2و واليت را به هنادی السری سپردند

ديگر، حکام سيستان پی در پی تغيير و تبديل دوازده سال  -در ده 

ميشدند و اوضاع سياسی آن جا برای خالفت بغرنج شده ميرفت. تا آنکه در 

« حضين»م( باز مردی از ناحيه اوق سيستان بنام 790هجری ) 172سال 

)يا حصين( ازموالی قيس بن ثعلبه در رأس يک جنبش ضد استبدادی عليه 

.نيروی حصين تا آن حد قوی  3 هبی قيام کرد.دستگاه خالفت باشعارهای مذ

بود که توانست حمله حاکم سيستان )عثمان بن عماره( را دفع کند و تا هرات 

 .  4و پوشنگ و با دغيس پيشروی نمايد.

وی در سرزمين دشوار گذار خراسان دو سال متمادی در برابر سپاه 

تن از  ۶00نبرد با تر از سپاه خود پايداری کرد و باری در يک  بسيار قوی 

  5نفری خليفه را در خراسان يکسره نابود کرد. 12000همراهانش، سپاه 
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سرانجام حضين پس از پنج شش سال پيکارهای ضد سلطهء عباسی، توسط 

لشکری از هموطنان خود که بنام "مطوعه و غازيان" يادمي شدند، درنبردی 

بسختی کشته خونين که در اسفزار بين طرفين صورت گرفت، مغلوب و 

  1 م(. 79۵هـ =  177ربيع االول  13شد)

امير حمزه بن عبدهللا پنج سال بعد ازخاموشی قيام حضين )اوقی(، 

برضد حاکم سيستان قمری ،182درسالآذرک از همان قريه )رون وجول*( 

وخراسان، قيام نمود. اميرحمزه، ابتدا سيستان را از وجود عمال عباسی پاک 

د به پيشروی تا پوشنگ و هرات و متعاقب آن )پس از کرد و در سالهای بع

غلبه بر دو گروه از سپاهيان دولتی( تا نيشاپور توفيق يافت. خروج حمزه 

سيستانی وتاثير آن در دربار خالفت بحدی تکان دهنده بود که خليفه هارون 

رشيد را دوبار وادارساخت، بطرف شرق بعزم پيکار با حمزه سيستانی 

 .  2د.  لشکر کشی نماي

باری حمزه پس از نبردهای سخت در خراسان از سپاه علی بن عيسی 

والی خراسان شکست خورد و با چهل تن از ياران خويش از نيشاپور به 

علی بن عيسی پس از شکست حمزه، سپاهی قهستان]قاينات[ عقب نشست.

بسرگردگی پسر خود عيسی بن علی مامور غارت و چپاول سيستان کرد. 

به  عبدهللا بن عباس سپاهساالر خراسانعيسی  بن علی بسرکردگی سپاهيان 

، اوق و جوين را به آتش کشيدند و هر 3ق(188)شوال سيستان فرو ريختند

که از مردم آن نواحی با حمزه ياری نموده بود و يا با او نسبتی داشت، کشته 

 شد و تا زرنج مرکز سيستان سی هزار نفر را با بستن به درخت از ميان

آوری دارائی و  شق کردند و چهار هزار نفر سپاهی در زرنج مامور جمع

اموال منقوله مردم ساخته شدند، و آنها به زور و شکنجه و ضرب شالق در 

                                                 
1
  ۵3۶تاریخ بیهقی، چاپ دکتر فیاض ،ص  - 

آگاهی ندارند ولی ازمحلی بنام  دورجوی یاد امروز مردم اوق یا قلعه گاه از محلی به نام رون وجول  *

میکنند.دورجوی از لحاظ شکل امال واختالف در طرز نگارش آن میتواند با رون وجول شبیه ویکسان 

 باشد.
2
 3۵3افغانستان بعد از اسالم ص  1۵9تاریخ سیستان، ص،  - 
3
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يک هفته سه مليون درهم از مردم سيستان گرفتند و بدينگونه سيستان را 

  1بجرم قيام حمزه، غارت و خراب کردند.

حمزه خارجی توسط پسر علی بن عيسی گرديزی درذکر سرکوب قيام 

يادآور ميشود که سپاهيان خليفه ، مردم همه روستا ها راکه به ياری حمزه 

. گرديزی از چگونگی 2کوشيده بودند، بکشتند و روستا ها را بسوختند

شکنجه وکشتار خوارج توسط عيسی بن علی ، سندی بدست ميدهد که 

ت های وقت نسبت به خوارج نشانگر قساوت، خشونت و کينۀ سوزان حکوم

می باشد: دريکی از روستاها، سپاهيان عيسی سيصد تن از زنان و مردان 

را بکشتند، مال و دارايی روستائيان را به غارت بردند و « خارجی»

 گروهی از آنان را نيز اسيرگرفتند:

و ايشان )روستائيان( را بياوردند و دوشاخ قوی از درخت به » 

يک ديگرکشيدند و بکشاندی، تا آن  رسن های قوی، فراز

دوشاخ بقوت خويش، مرد را دوپاره کردندی... و سی هزارتن 

   « 3از مردم روستاها را بدين گونه بکشتند.

به نظرميرسد که در زمان اقتدار طاهرپوشنگی  نيز مردم اين ناحيه 

ی تاوان قيام حمزه  وخونهای که او ريختانده بود، پرداخته اند. طاهر پوشنگ

سپهساالر مامون الرشيد درخراسان بود  وهمو بغداد را از چنگ امين برای 

 مامون گرفت.

هجری درعهد امير خلف صفاری اميرسيستان، سلطان  390درسال 

محمود غزنوی به انتقام قتل عم خود بغراجق، به سيستان لشکرکشيد ودر راه 

[ اقامت دارد حمله به سيستان مطلع شد که اميرخلف در قلعه اسپهبد )الش

وجز تنی چند از محافظان نيروی ديگری با خود ندارد، بنابرين قلعه الش را 

محاصره نمود ولشکراو  دهات اطراف جوين والش  را غارت نمودند و 

اميرخلف مجبور گرديد تا بعد ازقبول وپرداخت يکصدهزار درهم وجه 

ان غزنه المصالحه به سلطان محمود،خود ومردم جوين را از شرلشکرسلط

                                                 
1
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هجری سيستان سلطان محمود باز به سيستان حمله  399نجات دهد. درسال 

نمود و اميرخلف را در قلعه طاق محاصره و وادار به تسليم نمود وسيستان 

 به قلمرو سلطنت غزنه در آمد.

مؤلف تاريخ سيستان در مورد ابتداء جلوس ترکان بر سيستان 

 مينويسد:

م ترکان ) مقصود سلطان محمود است ( چون بر منبر اسالم بنا و »  

سيستان آنروز بود و سيستان را هنوز هيچ آسيبی  خطبه کردند ، ابتدا محنت 

روزگار يعقوب و عمرو و هيچ شهری  نرسيده بود تا اين وقت . اندر جهان 

نيمروز را ، تا آنروز که امير  آبادتر از سيستان نبود ، و دارالدوله گفتندی 

تاديدند آنچه  ان ببردند . بخالفی که مردمان برو کردند ، خلف را از سيست

   1« ديدند و هنوز می بينند و ايزد تعالی داند که چند روزگار برگيرد. 

هـ سلطان مسعود غزنوی، امير ابوالفضل نصر يکی از  ۴27در سال 

احفاد صفاريان را بحيث عامل يا والی  به آنجا فرستاد. اميرابوالفضل که قبل 

هـ از جانب سلطان محمود بحيث عامل به سيستان تعيين  ۴21آن در سال از 

شدن سلطان مسعود برتخت  شده بود ولی مرگ سلطان محمود و جانشين 

اينبار هم از جانب مردم با خوشی   2 غزنه او را از وطنش دور کرده بود

استقبال شد ولی حمالت ترکان غــز  به سيستان امنيت کشورش را دوباره 

 دار ساخت. شه خد

و پسرش مودود بجای  هجری سلطان مسعود کشته شد  ۴32در سال 

از زير سلطه  او نشست . سلطان مودود برای تصرف مجدد سيستان 

سلجوقيان کوشش کرد ولی نتيجة نگرفت و قشون او ناکام به غزنه بازگشت 

.  

دو هزار سوار  هجری سلطان مودود سپاهی متشکل از  ۴33در سال 

رهبری اين سپاه را    هزار مرد پياده برای تصرف سيستان فرستاد.و ده 

حاجب بزرگ غزنه و بوسعد جيمرتی)يا جيرفتی؟( سابق عامل سيستان و 

عياران معروف چون باعمرو باليث عيار و برادر احمد طاهر وبومنصور  

                                                 
1
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هجری  ۴33رجب  25وبا حاتم پسران ستکان جوينی بدوش داشتند. در 

ابوالفضل نصر سيستانی و سپاه غزنه در  ان قوای امير نبردی  سخت مي

انجام نيروهای امير  گرفت و گروهی از هر دو طرف کشته شدند. سر 

بشهر عقب  ابوالفضل نصر تحت سرکردگی سرهنگ طاهر بن محمد سجزی 

نشستند و سپاه غزنه شهر را درمحاصره گرفتند و شروع به کشتن و غارت 

  مردمان حومه شهر کردند. 

که  و بسيار مردم بکشتند و آن کردند » بقول مؤلف تاريخ سيستان 

اندر دارکفر نکنند، اول حصار از اين روز بود وهر روز بدرهای حصار 

حرب سخت ميکردند وهمی کشته گشت از هر دو گروه، چهار ماه صد و 

   1«بيست روز. 

تاد و ابوالفضل نصر نامه يی بخراسان نزد ارتاش فرس باالخره امير  

ارتاش با سپاهی به سيستان وارد شد و با کمک  از او کمک طلبيد. مدتی بعد 

دادند و برخی از سران سپاه غزنه  سپاه سيستانی ، قشون غزنه را شکست 

قيماس و حاجبان وگروهی از زرين کمران وابوسعد جيمرتی " » چون 

قول ابن وخواجه بوسعيد عبدالرزاق بن حسن ميمندی وزيرسلطان مسعود ) ب

اثير( نيز درين جنگ دستگير شدند و بوسعد جبيمرتی را امير بوالفضل 

   2 يعقوبی بدار زد. سيستانی در قصر 

هجری طغرل کافر نعمت يا بقول مؤلف تاريخ سيستان  ۴۴3در سال   

به سيستان لشکر آورد و حصار طاق را در     3 «طغرل ملعون نا مبارک »   

حصار طاق هالل درقی ]جوينی[بود که در حراست محاصره کشيد . کوتوال  

خود جانبازی ها نشان داد تا باالخره بر سر اين وطن  و نگهداری حصار از 

  پرستی جان داد . 

پس از او وکيل  امير  ابوالفضل نصر در حصار طاق ، امير بوسعيد 

او با همدستی عياران آنجا چون با ليث يوزی و  سموری جوينی بود . 

سيستان طغرل را شکست دادند و  منصور در دفاع از حصار طاق  بومحمد

هزار نفر از سپاهيان  طغرل مجبور شد حيله جنگی بکار برد. لذا همراه با 
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امير  خود بر زرنج حمله برد و در راه اطالع يافت که امير موسی بيغو و 

نصر آماده حرکت بسوی حصار طاق اند، لذا در محلی کمين گرفت و وقتی 

ابوالفضل با تنی چند از شهر بيرون شد و نزد امير بيغو به کنار هيرمند  ير ام

منتظر بيرون آمدن بقيه سپاه از معسکر ) لشکرگاه ( شهر  رفت و هر دو 

، بقلب شهر زد و عوام الناس را  بودند  که ناگاه طغرل با افراد خود 

د و شهر و هرات رفتن سراسيمه ساخت . امير بيغو و امير نصر هر دو به 

کوشش  واليت بدست طغرل افتاد . طغرل شهر را غارت کرد و يکبار ديگر 

بخرج داد تا حصار طاق را تسخير نمايد، اما موفق نشد . باالخره راه غزنين 

و چون بعزنين رسيد عبدالرشيد پسر سلطان مودود      1 در پيش گرفت. را 

اقبت خود نيز در روز شاهزادگان محمودی را بکشت و ع وتمام فرزندان و 

امير ابوالفضل نيز همينکه از بازگشت   2 شد. بار به تيغ همدستان خود کشته 

آمد و زمام امور را بدست  طغرل به غزنين مطلع شد دوباره به سيستان 

  گرفت . 

 ديری نگذشت که  ياقوتی پسر امير چغری و برادر زاده طغرل سلجوقی 

وين محشری برپا  نمود و در يک روز بر سيستان حمله کرد و در قلعه ج

نفر مرد را از اين قلعه کشت و در روستاهای اطراف آن نيز مردان  1200

را به قتل رساند و زنان را اسير نموده به خراسان فرستاد. صاحب تاريخ 

سيستان داستان حزن انگيز اين تراژيدی عظيم تاريخی را اين چنين روايت 

 می کند.

 وقعت جوین :»

ً قلعه کاه -وتی به عزم کشودن زرنج از راه رون و جول )ياق  غالبا

به درق]درگ[ آمد در اينجا چون قاصد وی جواب پادشاه سيستان  -امروزه 

مرا برقول تو اعتماد نيست، ترا نخواهم و ترا خطبه »امير ابوالفضل را که 

بدو  باز « نکنم، سيستان را از دست من به شمشير بيرون توان کردن

از درق بازگشت روز يکشنبه بيست و ششم شعبان به جوين نماز ( »رساند

ديگر ناگاه خويشتن اندر انداخت و مردمان غافل بودند و به خانه های 
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خويش باز آمده از آنچه برايشان گذشته بود و نيازرده جنگ اندر گرفت و 

 مردمان را از حصار باز داشت .

حصار بستد و غارت فرو و ديگر روز دوشنبه نماز بام )نماز صبح ( 

گرفتند و چاشتگاه امير شاهنشاه را اندر جوين بگرفتند و به لشکرگاه بردند و 

قريب هزار و دويست مرد از آن شهر کشته شد و بسيار اسير گرفتند و بند 

کردند و ببردند و به خراسان فرستاد و آنجا بنشست تا عيد روزه بگذشت به 

کلموه فرود آمد و مردمان قوقه چند بار  برونج آمد و اندر جانب مغرب به

باوی آويختن بردند و بسياری گوسفند و کاالی از آن وی ببردند و درق را 

باز فروخت قريب سيصد هزار درم از ايشان بستد و ايشان را ايمن 

کرد.بوالقسم  ينال را که سپاهساالرلشکر وی بود باسواری دويست برسولی 

دم و مرد کشتم و گرفتم، هيچ بهانه ماند؟ و فرستاد و گفت همين حصار بست

امير ابوالفضل باز ابا کرد و سر در نياورد و گفت باچنين معاملت که تو می 

 کنی واليت خواستن نباشد.!بوالقسم ينال بازگشت و به نزديک وی شد.

و امير بوالمظفر وامير ابوالحسن بر امير بانصر به قلعه برونج بودند  

د با ايشان باسالح تمام، آنجا يک روز جنگ آغاز کرد و قريب ده هزار مر

و هيچ نيامد وی را، چند کسی از آن وی بگرفتند و خسته کردند، باز رسول 

فرستاد بوالقسم نيشابوری را و امير ابولفضل گفت که اگر دست از کشتن و 

غارت کردن بداری، فرمان برداری کنم. هفت روز هيچکس را نيازرد و 

جنباشکی )قاصدی(  فرستاد و مردمان را همه ايمن « رهپيش ز»بهرده 

  1«کرد.

 وقعت پیش زره : »

)يا کمر زهير( آمد و « کمر»باز روز پنجشنبه بيستم شوال ناگاه به 

اصرم يعقوب صابر پيش وی رفت با مرد کمر ) مردان کمر( و خدمت کرد 

د و جنگ و او را مهمان داشت و ديگر روز از آنجا وی را به مارجويه آور

آغاز کرد، باحصار مارجويه و ديگر روز چاشتگاه حصار بستدند و صد و 

هفتاد مرد را از آن حصار بکشت و زنان را ايمن کرد و پيش وی کسی 

فرستادند و هم آن روز به رندن آمد و رود زرق و حصارهای آن بستدند و 
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 جمله مرد کشته و زنان اسير گرفتند و بعضی ببردند و بعضی بيرون

گذاشتند )آزاد کردند( و ديگر روز بحصار مهريان و براون رفتند و 

 بستدند...

و بسياری مردم به بروان کشته شد ... و هم آن روز به کدۀ عمری 

حصاری بستدند و چهل مرد از آن بکشتند و بيست و پنجم شوال بازگشت و 

دو به فرسفان برونج فرود آمد و ديگر روز بدرق شد و جنگ آغاز کرد و 

 بستد و راه قاين گرفت . 1روز جنگ کرد و فرود قلعه

و اين همه بيشتر به قوت مردان سيستان کرد که پانصد مرد پيش از 

آن که وی آمد از سيستان رفته بودند و محمود گندمک با ايشان که بطغرل 

خواستند شد. چون وی به سيستان آمد محمود گندمک بازگشت و پسر بوبکر 

)دور جوی( و ديگر جايها نيز مردی  رون و جولو از شادی و بيامدند 

  2 «سيصد ديگر همراه و اين همه جنگ و فتنه از ايشان بود.

از اين روايت و روايت های ديگر تاريخ سيستان بر می آيد که 

حصارهای برونج ، در ق ، قوقه ، کلموه ، کده عمری ، فرسفان برونج ، ده 

مربوط جوين بود ه اند. چنانکه هنوز  مولين و دستکرد از محالت نزديک و

هم در مصب رودخانه فراه ، خرابه های زيادی به نام درگ ، کوگه و کوشه 

و غيره معروف اند و اما حصارهای کمر، مارجويه ، رندان ، رود زرق ، 

مهريان، براون، به نظرميرسد که از روستاهای پيش زره بوده اند موقعيت 

 ی هامون سابوری می توان سراغ داد.روستای پيش زره را در حوال

ظاهراً پيش زره از روستاهای بسيار آباد و شاداب سيستان بوده که  

اسم آن در وقايع غزنويان و سلجوقيان وحمالت شان بر سيستان در تاريخ 

زياد برده می شود. حصار زره را که امير تيمور قبل از يورش بر زرنج 

 شايد هم مرکز پيش زره بوده باشد .خراب کرد ظاهراً از مربوطات آن و 

                                                 
1
شهرها و قلعه های قدیم سیستان چنانکه امروز هم آثار آنها دیده می شود همیشه دو قلعه داشته اند.   - 

یکی زیرین و دیگرش فروردین که هرگاه در یکی عاجز می شده اند به حصار باالیی می رفته اند و اینجا 

 .فرود قلعه مراد قلعه پایین است
2
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هجری ابوالفضل نصر سيستانی درگذشت وبا درگذشت ۴۶۵در سال 

او مخالفت ها بر سر کرسی امارت ميان پسران اودر گرفت که سبب تباهی 

 و خسارات مالی و جانی مردمان روستايی گرديد.

هجری بهاء الدوله طاهر بجای پدرش ابوالفضل نصر  ۴۶۵در سال 

رفت ولی پيش از همه برادرش بدرالدوله شمس الملوک ابوالعباس در قرار گ

هـ( و حصار های سمور و   ۴۶7واليت اوق بر ضد او قيام کرد )شوال

درق،  واقع در مصب فراه رود را متصرف شد و بنام خود خطبه خواند. زد 

و خوردهای هشت ماهه اين دو برادر در جوين بجز بدبختی برای مردم آن 

يز ديگری در بر نداشت . سپس هر دو برای احقاق حق به خراسان ناحيه چ

نزد ملکشاه سلجوقی رجوع کردند و امير طاهر بحکومت سيستان ابقاء 

  1 گرديد.

هجری مجدداً امير ابوالعباس به واليت اوق حمله کرد و  ۴79در سال 

 امير حرب و بعد امير اسماعيل بن ابرم يا اصرم قوقهی را کشت و در کوشه

هـ ( . سپس  ۴80برونج بنام خود خطبه خواند )روز آدينه دوم جمادی االول 

به زرنج حمله برد و برادر خود طاهر را تحت فشار گرفت . اما موفقيتی 

بدست نياورد و به جوين به کوشک برونج بازگشت. چندی بعد نيروی گرد 

شد )ذی آورد و مجدداً بر زرنج حمله برد و سرانجام قلعه ارگ را متصرف 

 ۴82(، اما حکومت او دير دوام نکرد و دو سال بعد هجری۴80الحجه

  2هجری از جهان در گذشت .

پس از درگذشت امير ابوالعباس برادرش بهاء الدوله امير خلف بن 

هـ (،  ۴82ابوالفضل نصر به حکومت سيستان قرار گرفت )هشتم ذی الحجه 

انوادگی و اما دوران حکومت اين شخص همه با کشمکش های خ

سپاهساالران وی سپری شد. همينکه امير خلف سيستان را بقصد ديدار ملک 

شاه سلجوقی ترک گفت و امير بومنصور بن باجعفر قوقهی را به نيابت از 

خود در سيستان گذاشت، بومنصور قوقهی از فرصت بر ضد امير خلف 

د وی به استفاده کرد و گروهی را به هوا داری از خود واداشت تا از ورو
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امير خلف به قلعه برونج از مربوطات   1هق(.۴83سيستان جلوگرفتند )

جوين متحصن شد و امير بومنصور بوجعفر سپاهساالر وی را در محاصره 

هـ (. باالخره امير خلف مجبور  ۴8۴محرم ۴تا ۴83ذی الحجه 12گرفت )از

شد که از حکومت سيستان منصرف شده به طبس برگردد و بومنصور 

  2ی جوينی هم به زرنج بازگشت.قوقه

چون وقت زياد روستائيان را نا امنی و جنگ های تباهکن محلی تلف 

کرده بود و به کشت و کار مردم از اين رهگذر صدمه فراوان رسيده بود 

در اين سال بود که من گندم بشد به »بنابر آن بقول مؤلف تاريخ سيستان 

به پانزده درم نقد و منی خرما به و منی جو   3بيست درم نقد و سه من گندم

  4«دوازده درم نقد.

هـ ( امير بومنصور بن احمد قوقهی قلعه ۴8۴باری در همين سال)

درق )يا درگ به تلفظ امروز( جوين را غارت کرد و اهل قلعه را مجبور 

  5 کرد تا يکصد هزار درم به وی بپردازند.

ن حمله آورد و با در ماه صفر همان سال امير خلف دوباره بر سيستا

همدستی بومنصور بن احمد قوقهی )يا کوهگه ئی به تلفظ امروزی ( و امير 

ابوالعباس قوقه بر زرنج يورش برد، ديری نگذشت که امير بومنصور پسر 

بوجعفر سپاهساالر که حکومت سيستان را از چنگ امير خلف غصب کرده 

 از ميان بردن او امير بود، بدست هموطن خود امير ابوالعباس کشته شد و با 

  6 هـ .( ۴8۴صفر سال 2۵خلف دوباره به امارت سيستان قرار گرفت )

سپس امير خلف به سرکوبی متمردين قلعه های جوين، چون قوقه ، 

درق ، کوشه برونج و غيره پرداخت و همه را سرکوب و منقاد فرمان 

ان حمله خويش ساخت . مگر در همين آوان مالحدۀ قهستان ازقاين برسيست

آوردند و او بناچار بدفاع برخاست. بقول مولف تاريخ سيستان مالحده 

                                                 
1
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 هـ(. ۴89تن کشته بر جای گذاشتند و شکست خوردند )جمادی االول 1۴00

1  

بطور کلی در قرن پنجم هجری ) يازدهم ميالدی ( آنچه مسلم است 

وای اين است که مردمان روستايی تأمين نداشتند. عبور و مرور دايمی ق 

زد و خورد هائی که ميان عياران و فيوداالن بزرگ در  مسلح از دهات و 

وضع روستائيان ميشد . از اين گذشته سيستم  ميگرفت کمتر موجب بهبود 

قيمت های مواد ضروريه و  پيچ در پيچ ماليه گيری که بلند رفتن سطح 

ان  را در روستائي احتکار کاالها را  اجتناب ناپذير می ساخت، بيش از همه 

قيمت  هق ( باری ۴93چنانکه در اواخر همين قرن )    2بدر وزبون ميکرد.

غله بطور سر سام آوری باال رفت و منی گندم در روستاها تا دو صد درهم 

   3 مرکز زرنج تا يکهزار و دو صدد درهم بلند رفت. و در 

هنوز از اين جنگ ها مردم سيستان نفسی براحت نکشيده بودند که 

ب غازی يکی از امرای غوری از هرات به سيستان تاخت آورد و ال

روستاهای مسير حرکت خود را چون درق ، ده مولين ، دستکرده و غيره 

محالت جوين را غارت کرد و تنها از مردم  درق پانزده هزار دينار زر 

  4 سرخ گرفت.

 1222هجری =  ۶19اولين ضربت مغولها بر پيکر سيستان در سال 

وارد شد. مگر مردم و امير محلی ) ملک نصرت الدين بن بهرامشاه  ميالدی

حرب ( بشدت از شهر زرنج دفاع کردند. ومغول ها با کشتن بيدريغ دهاتيان 

 و ويران کردن قلعه های چون : اوق ، الش ، جوين ، پيش زره و غيره 

  5محالت که در مسير حمله شان واقع بود، مراجعت نمودند . 

مغول بر سيستان از طرف اوکتای خان ، تحت قيادت دو دومين هجوم 

م  1228ق = ۶2۶منصبدار بنام ههای ، منگهده جربهی و سهعدی چربهی ، در 

عملی شد . مردم و امير محلهی ) ملهک رکهن الهدين محمهودبن حهرب ، بهرادر 

زاده و جانشين اميهر سهابق ( بهه دفهاع برخاسهتند. امها پهس از نبهردی سهخت ، 
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ام خاندانش از دم تيغ گذشت . اهل شهر نيز به سرنوشت امير مغلوب و با تم

مههدافعين شهههر دچههار شههدند . مغولههها مههردم را بيباکانههه از دم تيههغ گذشههتاندند و 

  1برج و باروی زرنج را نيز ويران نموده بر گشتند. 

جوزجههانی ) منهههاج سههراج ( در مههورد ايههن حملههه مغولههها بههر سيسههتان 

رفته بهود، سيسهتان را بجنهگ بگرفتنهد و  لشکری که بدرسيستان» مينگارد : 

در هرکوی و در هرخانه جنگ بايست کرد تا برخلق دست يافتندکه مسلمانان 

سيستان از زن و مرد و خورد و بزرگ جمله جنگ مي کردند با کارد و تيغ 

  2.« تا همه کشته شدند و عورات همه شهادت يافتند 

هجری وقتی  626مولف تاريخ سيستان اشاره ميکند که،  درسال 

مغولها برسيستان حمله کردند، ملک تاج الدين ينالتگين  به مقابل مغولها به 

کوه اسپبهد)قلعه الش( رفت ولی مغوالن قلعه الش را مدت چهل روز به 

محاصره گرفتند مگر موفق به گشودن قلعه الش نشدند، وملک تاج الدين 

نفر از رجال  هجری از محاصره نجات يافت. متعاقبا دو627درسال 

قمری به سيستان  630خوارزم شاهی بنامهای قراجه ويغمان سنقردرسال 

به سيستان  631پناه  آوردند و در تعقيب اين دونفر بارديگرمغولها درسال 

فرو ريختند و شهر وقلعه ارگ را به محاصره کشيدند.سرانجام 

ا هجری ، ملک تاج الدين ينالتگين ر632دردرچهاردهم جمادی االولی

 . 3بعد کشتند اسيرکردند و

که :  مرحوم بهار از قول ميرخواند مولف روضة الصفا مينويسداما 

تاج ملک و تندفبه واليت سيستان ر قمری۶2۵لشکرمغول بارديگر در سال 

انجام  د ، سر بوارگ زرنج محاصره قلعه  ماه   در 19الدين ينالتگين  مدت 

تگين) هنگامی که از دريچه دشمن تيری از جانب دشمن بچشم تاج الدين ينال

اصابت کرد و از ارگ بزير افتاد. دشمن يورش برد و او  را نگاه مينمود ( 

فرو ريختند و تمامی مردم و لشکرهای غوری  را دستگير کردند و بعد بشهر 

، همه گی راکشتند و خود تاج  و تولکی و سگزی که باوی در ارگ بودند 
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بزنده گی وی در  قلعه اسپهبد ) الش ( برده ،  الدين ينالتگين را با خود به

 1آنجا خاتمه دادند. 

هنگامی کهه مغهوالن بهرای بهار سهوم بهه ارد: گمينتاريخ سيستان مولف 

م هجههوم بردنههد ، ويرانههی و قحطههی  123۴هجههری =  ۶32سيسههتان در سههال 

چندان عظيم بود که آذوقه به قيمت باور نکردنی فروخته ميشد . بدين قرار : 

دينهار ، روغهن  12، فانيذ) قند سفيد ( ده دينهار ، عسهل  2دينار 1۵منی  شکر

حيوانی پنج دينار ، گوشت گوسفند چهار دينهار ، گوشهت گهاو دو دينهار ، پيهه 

دينار ، حنا ) بهرای درد پها و  2۵دينار ، سيرخشک  1۶چهار دينار ، سرکه 

نهار  بهر هفهت دي  3درمان امراض ساری همچون دارو بکار ميرفتهه ( سهيری

اثر قحطی بيماری درد پا و دندان و دهان بروز کرد که قريهب يکصهد ههزار 

فسهاد » ممکن است اين بيماری، بيماری معهروف بهه   .4نفر از اثر آن مردند

 بوده باشد . « الدم 

م ، عالء الدين دره گز ، از طريق فهراه بهه  12۴1ق =  ۶39در سال 

ه از انسان و حيوان ( را از مهردم سيستان رفت و رسم قبچور ) ماليات سران

م  12۴2ق =  ۶۴0. در محرم سهال 5با جبر و عنف تحصيل کرد و برگشت

اميههر تمغههی و ملههک مجدالههدين کههاليونی در رأس لشههکری بههر سيسههتان فههرو 

ريختند و در اوق ) قلعه کاه امروزی( و جوين و قلعه الش ، مردم را شهديداً 

  6 برگشتند .متضرر ساخته پس از خرابی قالع آنجا 

هـ  ملک عز الدين تولک با لشکر امرای غور و  ۶۶۶در سال  در 

غرجستان و اسفزار  و فراه به کمک ملک تاج الدين ارسی شاه به اوق]قلعه  

بجانب مرکز سيستان بحرکت افتادند. در راه حمله نقيبان  کاه[ آمده و از آنجا 

ادن چند کشتة کاری از ولی جز د روستای کلما رود به جلوگيری برخاستند 

اطالع حاصل کرد و  پيش برده نتوانستند . ملک نصيرالدين از اين واقعه 

                                                 
1
 396 -395تاریخ سیستان، حواشی ص  - 
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کلمارود  برادر خود ملک عالًءالدين را بسرکردگی لشکری به کمک نقبيان 

پس از نبردی در دشت رباط دشمن شکست خورده مجبور به  فرستاد. 

ه رود ( را در محاصره قوقه ) واقع در مصب فرا مراجعت شد. و سپس قلعة 

شادت از قلعه خود دفاع کردند ولی وقتی  کشيد. مردم قوقه مدت نه روز با ر

افتاد، مجبور باطاعت شدند  يکی از فصيل های قلعه بدست ملک عالً الدين 

مگرهمينکه حصار قوقه ترميم شد، مجدداً بر ضد ملک عالوالدين قيام  .

 کردند .

شاه از قلعه سمور به کمک قوقه ]کوه موقع تاج الدين ارسی  درين  

سمور واقع گشت ، شکست بر قوای  گه[رسيد و در جنگی که در صحرای 

مردم سمور در حاليکه  تاج الدين ارسی شاه و مردم سمور انجاميد ، چنانکه 

بردند ولی  زخم برداشته بودند خود را بخندق قلعه انداخته و جان بسالمت 

و اوق و برونج  بدست ملک عالء الدين مسخر سرانجام قلعة سمور و قوقه 

   .    1گشت 

هـجری برای چند مين بار قالع و چرخ های بادی اوق و  ۶83تا سال 

بدست لشکر های مغولی ويران  جوين و قوقه و الش و برونج و سمور

گرديد و خسارات هنگفت جانی و مالی به مردم آن نواحی رسيد. ملک 

که نسبت باسالف خود بعد از صفاريان و نصيرالدين شهريار نيمروز 

اخالف خود در عمران مجدد سيستان خيلی کوشا بود، اوق و قلعه الش را 

و ساير قالع مخروب  2هـجری مجدداً آبادان و معمورگردانيد  ۶7۵در سال 

شده توسط مغوالن  را نيز ترميم کرد اما او با وجود آن همه عالقه به آبادی 

ی در حق جوين و قالع معمور مربوطه آن ظالم شد و و شادابی سيستان بار

مثل امرای مغول با آنها رفتار نمود. قضيه از اينجا شروع شد که مغوالن در 

مانند سالهای قبل يک بار ديگر به عزم حمله به سيستان سرازير  ۶83سال 

 شدند و به 

اوق آمدند. ملک نصير الدين توسط قوايش به سر کرده گی پسرش ملک 

الدين علی با برادرش ملک عالالدين به دفاع برخاست.جنگ  شمس

                                                 
1
  82احیاء الملوک ، ص  - 

2
 82ص  ،1342طبع  ،لملوک تالیف ملک شاه حسین کیانی سیستانیاحیاء ا - 
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مختصری در اوق بوقوع پيوست در نتيجه مغوالن شکست خورده به قلعه 

اوق پناه گرفتند. قوای ملک نصير الدين توسط منجنيق برج و باروی حصار 

 اوق را فرو ريخت و اندکی بعد قلعه را فتح نمود.

زير شدند و قلعه قوقه ]کوه گه[ را مغوالن از آنجا بسوی جوين سرا  

برهنمايی تاج الدين ارسی شاه بن ينالتگين که خود را از جانب مغوالن 

رئيس واليت اوق می دانست محاصره کردند و توسط منجنيق برجی از قلعه 

را فرو ريختند. قوای ملک نصير الدين به شکستن محاصره پرداخت و در 

ود واقع شد لشکر مغول شکست جنگی که در کرانه های مصب فراه ر

خورده به قلعه برونج واقع در همان حوالی پناه گرفتند. چندی بعد قلعه 

برونج نيز توسط قوای ملک نصير الدين فتح شد، اما ديری نگذشت که تاج 

الدين ارسی شاه باعده يی از مردم برونج و قوقه و سمور به موضع برزره 

مردم را کشت، محصول نارسيده را  )پيش آب امروزی ( حمله کرد. عده يی

به آب داد و  گدام های غله را سوختاندند. قضيه بگوش ملک نصير الدين 

رسيد او هم قوای بسر کردگی پسرش به جوين فرستاد و امر کرد تا تمام 

قالع اوق و جوين را خراب سازند، خرمن ها را آتش بزنند و چرخ های باد 

ند تا مردم بکلی مستاصل شوند و ديگر را بسوزانند و زمين ها را اب ده

 قدرت همراهی تاج الدين ارسی شاه را بر خالف ملک نداشته باشند. 

گرچه بعد از اين ضربه ملک نصير الدين مجدداً به مرمت و تعمير 

خرابی های وارده درين منطقه پرداخت ولی هنوز سوز و درد مردم اوق و 

مغول بنام کمشو با پنج هزار جوين آرام نگرفته بود که يکی از امرای 

هـ بعزم يورش بر سيستان به قلعه گاه هجوم آورد و  ۶8۴سوارش در سال 

آنجا را غارت کرده بسوی الش سرازير شد، اما چون قوای ملک نصير 

الدين را در قلعه الش زياد تر از سپاه خود ديد، تاب مقابله را در خود نديده 

  1و از آنجا به هرات مراجعت کرد.دوباره به اوق )قلعه گاه ( برگشت 

 چهار هزار سوار نکودری مغول بر اوق حمله آورد و  ۶9۴در سال 

 . 2 پس از تاراج و غارت مال مردم به هرات مراجعت کردند.

                                                 
1
 406ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 به بعد 402ص  ،تاریخ سیستان، 78احیاء الملوک ص  - 
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طی اين حمالت وزد و خوردهای مردم بامهاجمين اوق و جوين و 

شدند و آبادی های ديگر واقع در مصب رود فراه ضربات کشنده را متحمل 

با لشکر کشی های بعدی عصر تيموری و پس از تيموری مدنيت چشم گير 

منطقه که متکی بر سيستم منظم آبياری با استفاده از چرخ های بادی بود 

 طوری صدمه ديد که ديگر رونق گذشته را نيافت .

ميالدی ( ملک عزالدين برادر مک قطب 13۵7–هـ  7۵3سال ) در 

دست گرفت. دوران سی ساله حکومت اين ملک را را ب الدين امور سيستان 

قطب الدين و با عمزادگان او چون  جنگ های خانگی با پسرش ملک 

پر ميکند . و بجای  شاهزاده بن ملک سلطان محمود و شاه بهرام برادرش 

خود ،  آنکه گامی در راه عمران کشورش بگذارد بخاطر تسلط و فرمانروايی 

های غله مردم اوق را که در برخورد های او اکثر چرخ های بادی و گدام 

شاهزاده همدست بودند ، خراب ساخت . مدتی بعد مواضع پشت زره )  با 

نيز خراب کرد و نهر مزروعی آن را ويران ساخت،  نزديک جوين( را 

نواحی تخمی برزمين پاشيده نشد و بالنتيجه  چنانکه مدت شش سال در  آن 

سرکرده پشت زره که به  رشيد.    1. پادارقحط و نيستی دامنگير مردم شد

ملک  سبب خرابی انهار مزروعی پشت زره عاجز شده بود ، باری از 

عزالدين استمداد جست ولی ملک عزالدين او و اتباعش را به قلعة طاق 

بروايتی دو سال بعد همگی را قتل  عام کرد. سر انجام خودش نيز  فرستاد و

   2 در گذشت. 783نوادگی در سالهای خا بعد از سی سال کشمکش 

تيمور برای بار اول به  در دوره حکومت همين ملک بود که امير    

ملک  سيستان آمد و در جنگ های که بر ضد دشمنان ملک عزالدين ) يا 

جالل الدين ( صورت گرفته بود ، شرکت جست و سر انجام زخمی و لنگ 

سال بعد که امير  20سيستان گريخت، ولی اين زخمی شدن او  شد واز 

تيمور برسرقدرت آمد به قيمت جان هزاران تن انسان بی گناه وتخريب تمام 

. واز آنروز به بعد سيستان روی آبادی   بندهای آب از رود هيرمند تمام شد 

 د.راب وخراب تر شد و از رونق افتاوخوشبختی را نديد.خ

                                                 
1
 پادار لقب دهقانان سیستان بوده است - 
2
  98 - 97احیاء الملوک ، صفحات  - 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

222 

 

 

 

 

 

 دهمهج فصل

 

 فــــراه  

 

 

 :جغرافیاییخی وذکر فراه درمتون تاری
"اوستا"، کتاب مقدس زرتشتيان، سه هزار سال پيش  اين نام را به 

به رودخانه اي بخشيده كه از ميان سرزمين فراه مي « فراداتا»صورت 

  1گذرد.

دو هزار و دو صد سال دورتر بطليموس و استفانوس بيزانتي با 

و محل آنرا  كه شهري در حوزه سفلي فراه رود بوده« پروفتازيا»تذكاراسم 

نزديك جوين نشان داده اند، معني باستاني و  در پشاوران )سليان يا صالحان (

 2را ادا كرده اند.« فراداتا»قديم 

  3ياد آور شده است.« فرادوس»پليني از اين رودخانه بنام 

ايسيدورجغرافيه نگار كالسيك آسياي صغير در بيست و يك قرن پيش 

ن رودخانه متذكر شده كه ياد آور اسم تاريخي از امروز از شهري در كنار اي

  4 فراداتا مي باشد.

ً اين نكته از مالحظه نماند كه  نام شهر متذكره ايزيدور « فرا»ضمنا

كه قسمت اول نام رودخانه را تشكيل داده و صورت اصلي اين اسم « فرا» و
                                                 

1
 344ص  ،2تالیف و تفسیر پور داود، ج  ،یشتها - 
2
 49ص  ،آریانا،کهزاد - 
3
 128ص  ،آریانا ،كهزاد - 
4
 292ص  ،1ج  ،تاریخ افغانستان ،كهزاد - 
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ميان  در آخر كلمه پسانها به« ها»را نمايش مي دهد يكنوع تلفظ شده و ايزاد 

  1آمده است .

« فره» و« فراه»در نوشته هاي دوره اسالمي اين كلمه به صورت 

« )= فره  -يا -فر»ضبط شده و ظاهراً نويسندگان اسالمي آنرا با كلمات 

خره پهلوي = خورن اوستايي ( هم ريشه دانسته اند كه فروغ و شكوه معني 

 دارد.

پديد آمده « خورن»ي از شكل اوستاي« خره »بنابر عقيده دار مستتر 

  2است .« فّرو فَرنه و فرخ»و معادل اين كلمات در پارسي 

« فراداتا»حال اگر اسم منطقه و اسم شهر آنرا ماخوذ از نام رودخانه 

بدانيم، آنگاه نمی بايد در   3كه در اوستا مكرر به معني )ترقي و نمو( آمده 

ی فارسی عالمت عالوه شود،ولی چون در نوشته ها« ها»آخر كلمه حرف 

روی حروف )ف . ر( معموالً نوشته نميشود ،لذا برای  مفتوح « َزبَر» 

عالوه کرد « فر»يا « فرا» خواندن کلمه بايد )های غير ملفوظ( را در آخر

 درست بخواند.« فراه يا فره»تا خواننده آنرا بصورت 

ي اسم واد« فراداتا:»شارح دانشمند اوستا استاد پور داود مي نويسند 

است كه امروز به فراه رود معروف ميباشد و اسم شهر فراه نيز ماخوذ از 

نام اين رودخانه است. اين كلمه به معني افزايش و بالش )يا ترقي و نمو( 

است و مكرر به اين معني در اوستا بکار رفته است و از جمله در اشتاد 

  4ه است.و در ترجمه پهلوي اوستا )فراخ دهشني( ترجمه شد 6يشت فقرۀ 

نام اوستايي فراه رود، مركب از دو « فراداتا»آقاي كهزاد مي نويسند: 

است كه اولي فروشكوه و دومي داد و عدل معني « داتا»و « فرا»حصه 

دارد و بصورت تركيب معني مجازي يا اصطالحي آن اشاره به آبادي و 

 .5سرسبزي است كه در اثر اين رودخانه نصيب اين منطقه شده است

)فروغ ( فارسي و معادل آن « فر»گاه ريشه و سابقه كلمه را در هر

كه در اوستا بسيار آمده و به معني صاحب « خواز ننگهنت»در خورن يا 

                                                 
1
 128ص  ،آریانا ،كهزاد - 
2
 494ص  ،كتابهمان  - 
3
 344ص  2یشتها ج  - 
4
 زامیاد یشت 67توضیح فقره  2رجوع شود به یشتها ج  - 
5
 128ص  ،آریاناکهزاد، - 
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يا « فره»جستجو كنيم آن وقت بايد اين كلمه را به صورت   1شكوه است

چ بنويسيم و توجيه آنرا نيز بر طبق معني كلمۀ فَّر بنماييم، ولي به هي« فراه»

ً هم نام رودخانه و هم اسم  وجه نمي توان از اسم اوستايي فراداتا كه قاعدتا

 قديمي آن سرزمين است، انكار نمود.

بنابران از آنجا كه در منابع اوستايي كه سند معتبر در اين چنين موارد 

به اين « خوار ننگهنت»و يا « خورن» يا« فر»است هرگز كلمه يي بشكل 

ايكه از وسط آن مي گذرد نسبت داده نشده است، سرزمين و يا رودخانه 

ميرود كه اين كلمه نيز مانند ساير كلمات بررسي شده بمنظور  انتظار

 شناخت صورت اصيل آن مورد بحث و مداقه دانشمندان قرار گيرد.

ابن حوقل جغرافيه نويس بزرگ عرب در اواسط قرن چهارم هجري 

قع شده، خانه هايش از گل است شهر فره در جلگه پهناوري وا»مي نويسد : 

و شصت دهكده دارد. صاحب باغستان و كشتزارهاي بسيار است و از آنجا 

  2«ميوه فراوان مخصوصاً خرما بدست آيد.

اصطخري جغرافيه نگار معروف قرن چهارم هجري نيز از آبادي و 

فره شهري بزرگ است و :» فراواني ميوه هاي فراه ياد كرده مي نگارد 

ديه و روستا دارد و كشاورزي و نخيل و ميوه فراوان در آنجا  شصت پاره

 3«بود.

هـ ( نيز عين مطالب  372مؤلف گمنام حدود العالم )تاليف در 

اصطخري و ابن حوقل را در عبارت كوتاهتر اينطور بيان داشته است 

 4 «فره شهركيست گرمسير و اندروي خرماست و ميوه هاي بسيار..»

فره :» هاني وزير دانشور ساماني نوشته است همزمان اين آخري جي

شهري بزرگ و معروفست چنانچه شصت ديه دارد و آنرا جوي است 

  5«معروف بجوي فره و بناهاي شان از گل است. 

                                                 
1
 .میادیشتزا 67توضیح فقره  344ص  2ج  ،یشتها - 
2
و همچنان رجوع شود به جغرافیاي  157ابن حوقل صورت االرض ترجمه دكتر جعفر شعار صفحه  - 

 تاریخي خالفت شرقي سیستان
3
 198ص  ،چاپ ایرج افشار ،مسالك و ممالك ،اصطخري - 
4
 متن عكس 43حدود العالم چاپ پوهنون كابل ص  - 
5
 66اشكال العالم نسخه خطي اطالعات و كلتور ص  - 
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در حدود هشتصد سال پيش، ياقوت حموي نيز در كتاب معروف خود 

م و هاي فََره به فتح اول و دو:» )معجم البلدان( از فراه ياد كرده گويد 

خالصه ، شهري بزرگ است در نواحي زرنج و روستا هايش شامل بيشتر 

از شصت دهكده است. نهرش به طرف دست راست كسيكه از سجستان 

  1 «)مرادش زرنج است ( به هرات ميرود واقع است.

از فراه ديدن نموده،  18۴۵كه در سال  19سياح قرن « فريه »

له نيم ساعت راه از شهر در دره ايكه خرابه هاي جنوب رودخانه را به فاص

از سه سمت در ميان كوه واقع شده قديمترين شهر فرا ميداند. به عقيده وي 

اين شهر مدتها قبل از اسكندربناء شده است ولي فريه داليلي در اثبات عقيده 

  2 اش اقامه نمي كند.

بار تولد مستشرق دانشمند روسی عقيده دارد كه اين شهر ابتداء به 

ساحل چپ به سمت جنوب رودخانه واقع شده بود ولي در قرن دهم ميالدي 

بار تولد عالوه مي كند که ايسيدور  3 در هر دو ساحل رودخانه قرار گرفت .

اسم مي برد ولي راجع به  كوه فراهخارا كسي در يك قرن قبل از ميالد از 

  4محلي كه شهر در آن واقع بوده اطالعات صريح نمي دهد

شهر فره دو محله دارد »سياح قرن چهارم شامي مي نويسد:مقدسي 

يكي مخصوص سني هاست و ديگري مخصوص خوارج. در يك منزلي 

جنوب فره پل فره روي رودخانه فره بسته شده و راه زرنج از جانب راست 

به جانب چپ از روي اين پل مي گذرد. اين پل كه شهر نزديك آن است به 

 5 «ال جوين واقع است.مسافه چهار روز راه در شم

ری  يطااکثر آثار تاريخی موجود در فراه به شاهان وپهلوانان اس

بنابرين بايد اول به سراغ شاهنامه فردوسی  شاهنامه نسبت داده ميشوند،

 رفت.

به عقيده برخی ازمردم انجا قديمترين شهر فراه همان است كه كمي 

ز يك تپه و يك خندق گنديده فراه قرار گرفته و امروز از آن ج باالتر از رود
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چيزي بجا نمانده است، ولي بنابر عقيده محققين قديمترين شهر و مركز 

واليت همين شهر كهنه است كه بقول بار تولد در جنوب رود خانه به شكل 

و از شهر موجوده   1هرات ولي به مراتب كوچكتر از هرات بناء شده است.

از نگاه وسعت وعظمت خيلي  به فاصله كمي به طرف شمال قرار دارد و

 بزرگتر از بقاياي شهري است كه مردم آنرا مركز قديمي واليت مي دانند.

اين شهر هنوز هم رونقی دارد و ابنيه و قصور نيمه شکسته و برج و 

شکوه  و با روی فروريخته اش می تواند انسان را برای ساعتها محو فر

نه به حدی ضخيم است که روزگاران گذشته خود بنمايد.ديوارهای شهر که

يک موترالری ميتواند برديوار شهر حرکت کند.در گوشه شمال شرق ساحه 

شهر ساختمانهای نسبتاً بزرگ با حصاری مستحکم مستطيل شکل که دارای 

برجهای بلندتر است به مشاهده ميرسيد و چنان می نمايد که اينجا ارگ يا 

 داراالماره شهر بوده است .

قلعه داوری »وری و صفوی از شهر کهنه فرا بنام در متون عهد تيم

ياد شده و حتی در متون عهد نادر افشار نيز به اسم قلعه داوری تذکر « 

رفته ولی بعدها اين اسم بکلی فراموش شده و امروز از آن تنها بنام شهر 

 کهنه ياد می شود.

ً از گل و بطرز مخصوصی بنام گنبدی  ساختمانهای شهر کهنه عموما

منزله ساخته شده ولی چيزيکه مهم است اين است که ديوارها را  و يک

خيلی ضخيم گرفته اند واز جانبی هم خاصيت محکمی گل آنجا براستحکام 

خانه ها افزوده چنانکه قرنها از تعمير اين خانه ها می گذرد ولی در برابر 

ً قابل اس تفاده همه تأثيرات جوی آنقدر مقاومت نموده که اکثراً سالم و قسما

 اند.

همچنان در داخل شهر، بقايای سرداب ها و حوض های پخته ای ديده می 

شود که تاريخ آنرا  ميتوان تا عهد قديم تری حدس زد . در گوشه جنوب 

غربی  شهرکهنه فراه عمارت جديد و نسبتاً عالی يک هوتل ديده می شود که 

آن استفاده نمی پارک مقابلش برشکوه آن می افزايد ولی در اين اواخر از 

                                                 
1
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شود و دليلش معلوم نيست که چرا گذاشته اند تا  جزو ساختمانهای متروک 

 وافسانوی آن سامان قرار گيرد .

 
 گوشه جنوب غری شهرکهنه و ساختمان یک هوتل

 

 حماسی:روایات  فراه در

 

به عقيده مردم  فراه، شهرفراه  در عصر فريدون و بامر فريهدون و بها دسهت 

ده و بدين ترتيهب نهام ايالهت فهراه و نهام شههری کهه مرکهز ايالهت فريدون بنا ش

است کهه در يشدادی بوده نيز ماخوذ از نام فريدون است.فريدون دومين شاه پ

(، او را دور Faranakهزارۀ ضحاک ماردوش بدينا آمد ومادر او فرانهک)

از چشم  ضحاک در مزرعۀ دورافتاده دهقانی بزرگ نمود تا روزيکه ازقيام 

ه مطلع شد وبه ياری کاوۀ آهنگر شتافت وضحاک، آن نماد ظلهم واسهتبداد کاو

  وخون خواری را از پا در آورد.

"کههاوه اولههين جهههان پهلههوانی اسههت کههه برضههد ضههحاک مههاردوش بههه 

عصيان برميخيزد و با مشت های کوبنده تر از پتک بهه بارگهاه ضهحاک مهی 

خونخههواری را نههرم شههتابد تهها  باگفتههار خههود دل سههنگين ضههحاک يهها آن مظهههر 

سازد و با چشمان پر نفوذ خويش مارهای اهريمنی را در کنج زمهرير سهرد 
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و بيفروغ دوش او، سست و بيجهان سهازد، تها شهايد دسهت از سرکشهی وخهون 

خواری بدارند و اگر نه چنين است و مارها از جنهون بيهزار نگشهته و زمهين 

ود و هجههدهمين بههرای نجههات خههود از سههموم ظلههم و بيههداد خههون مههی طلبههد، خهه

پسههرش در آسههتانه بارگههاه بههی عههدالتی گوسههفند وار قربههانی شههوند.کاوه چههون 

کوهی استوار در برابر ضحاک قرار می گيرد، اما آن سهلطان قههار و جبهار 

در برابر اين آهنگريکه خميرۀ هستی او را از آهن سرشهته بودنهد، بلهرزه در 

ش زا ، خورد و نهاتوان و می آيد، و خود را در برابر اين کوه طوفان خيز آت

بی اتکا احساس می کند. سر را بهه عالمهت تسهليم فهرو مهی افکنهد و بها زبهان 

 سست و بی نيرو به تقاضای کوژپشت آهنکار آهنين عزم موافقت می نمايد.

هنوز جوشش کاوه فرو ننشسته و خهون هفهده فرزنهد او پهيش چشهمانش 

و بيگناهی ضهحاک و  موج می زند، که طومار بزرگان ملک را که بر پاکی

عدالت طلبی و نيهک انديشهی او گهواهی داده بودنهد، در جلهو چشهم ضهحاک و 

در باريان با تحقير تمام پاره پاره می کند. کاوه از درگاه شاه بيرون می رود 

و فرياد می زند. فرياد او چون شهعله ايسهت کهه بهه يهک منبهع بهزرگ انهرژی 

تمکشهيده ، ايهن آتهش ههای نهفتهه در آتش زا رسيده باشد. با اين فريهاد مهردم س

زير خاکستر سربر می آورند، زبانه مهی کشهند و بهه زيهر درفهش کهاوه همهان 

چرم پاره ايکه بهر نيهزه بلنهد شهده بهود، مهی رونهد. دادخواههان دوريهک ديگهر 

 جمع می شوند و برای يافتن دادگری توانا بسوی فريدون می شتابند.

 ن سايۀ  فّر او بغنويميکايک بنزد فريدون شويم         بدا

گوئی فريدون نيز چشم برستاخيز کاوه داشت، به فرياد دادخواهان او 

نيز هم آواز شد و ديری نگذشت که او جانشين ضحاک گرديد. پوست پاره 

ايکه کاوه بر سر نيزه کرده بود با انواع زر و گوهر زينت داد و سر خويش 

 ناميد.« رفش کاويانید» با آن بياراست و برای دلخوشی کاوه آنرا 

با پيروزی فريدون بر ضحاک ماموريت کاوه هم به پايان می رسد، 

ولی فرجام او معلوم نيست چگونه بسر آمده، ظاهراً زندگی کاوه بايستی در 

امروز تنها محلی که  1 آنجا بسر آمده باشد که فريدون بر تخت نشسته بود.

است که آنرا مردم محل از  بنام فريدون زبانزد مردم است، شهر کهنه فراه

                                                 
1
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ساخته های فريدون می دانند. پس جنشن کاوه نيز بايستی از فراه بر ضد 

ضحاک صورت گرفته باشد و در صورت صحت اين حدس يک بارديگر 

ميتوان حدس زد که کاوه هم مثل رستم جهان پهلوان شاهنامه، از سرزمين 

 است. حماسه آفرين سيستان بوده 

که دورۀ کين جوئی منوچهر آغهاز مهی گهردد، نهام  اواخر عهد فريدون 

پهلوانان بزرگی مانند قهارن پسهرکاوه و گرشاسهپ و سهام و نريمهان ديهده مهی 

شود. و منوچهر بياری اين پهلوانان توانست کين ايرج را بکشد و سلم و تور 

 1 را به کيفر کردارشان برساند.

 

 آثار تاریخی فراه

 وتخت رستم ر قلعهکاف،قلعه اسفندیار،قلعه فریدون 

در فراه آثار و بقايای تاريخی فراوان است که از ديدن برخی به انسان 

شگفتی دست می دهد. از آنجمله ميتوان از: شهر کهنه فراه ، شهر اسفنديار 

بارندک ، قلعه پنج جفت گاو ، قلعه نوده،  گتخت رستم، ار، کافرقلعه، 

، مزار سيد محمد ، مزار چارماس ، قلعه هفت سوراخ برنگک، قلعه مساو 

شاه مبارک ، مزار ابونصر فراهی ، مزار شهدای کنسک ، مزار سلطان 

 نام برد. امير وغيره  را
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 تصویرشهرکهنه منسوب به فریدون 

 

 
 شهر کهنه فراه یا قلعه فریدون

 

 :کافر قلعه یا قلعه کک کهزاد

ست از آثار بس حيرت آور و شگفتی انگيز فراه ساختمان عظيمنی ا

دوازده کيلومتری  -که در ده « کافر قلعه»معروف به « کک کوهزاد»از 

ار جنوب شرق شهر موجوده بر فراز کوه بچه ايکه در يک سطح تقريباً همو

 آباد شده است . يافتهزمين از سنگ سياه سخت تشکيل 

شکل ظاهری اين کوه طوری است که قطر آن از سطح زمين به 

ی رود و در آخرين مرحله ارتفاعش که شکل استقامت قله آن خورد شده م

يک سنگالخ عظيم هرم مانند را نمايش ميدهد بدو تيغه خورد و بزرگ از 

هم جدا شده که بر هر يک از تيغه های مذکور قلعه جداگانه اعمار گرديده 

 است .

به عقيده مردم آنجا يکی از اين دو قلعه منسوب به کوک و ديگرش 

ه توسط پل متحرکی بهم وصل ميشده اند.چنان منسوب بدختر کوک بوده ک

مينمايد که اين دو ساختمان در داخل يک حصار واقع بوده اند زيرا بقايای 

 حصاری نيز در پای اين ساختمانها تا هنوز به مشاهده می رسد.
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 کوه کافرقلعه یا کک کهزاد در فراه
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 در فراه قلعه ک ک کهزاد نخستی تصاویر از 

 

 

 ویر ار قلعه کک کهزاد در فراهنخستین تصا
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 فراهدر کک کهزاد قلعهنخستین تصاویر از

 

  
 کافرقلعه یا قلعه کک کهزاد در فراهنخستین تصاویر از
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صعود باين قلعه به سبب راه دشوار گذر آن برای همگی ميسر نيست 

ولی برای آنهای که ميسر شده می گويند ديوارهای قلعه با گذشت زمان 

لی ساختمانهای داخل قلعه بدون رواق ها و کمانها که از آجر و فروريخته و

ً از سنگ اصلی کوه که رنگ سياه دارد ساخته  چونه درست شده بقيه تماما

شده اند آنچه از همه عجيب تر و فوق العاده جالب توجه است همانا چاهی 

است که بر فراز کوه و در عرض راه قلعه در دل سنگهای حفر گرديده و 

ً حفر اين چاه به عمقيکه بايستی خيلی زياد باشد با آالت وادوات مخصو صا

روزگاران قديم که مطابق روايات ملی بدوره های اساطيری و افسانوی 

 تاريخی تعلق می گيرد کاری است که نبايد آسان تصور شود.

 

 
 نخستین تصاویراز قلعه کک کهزاد در فراه
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 راهنخستین تصاویر ار قلعه کک کهزاد در ف

 
 نخستین تصاویر کافرقلعه یا قلعه کک کهزاد در فراه
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 نخستین تصاویر قلعه کک کهزاد در فراه

 
 نخستین تصاویر قلعه کک کهزاد در فراه
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و در يکی دو جای هم « مرباد»در روايات شاهنامه اسم اين قلعه 

 کنگ دژ آمده و نسبت آن نيز به کک کوهزاد داده شده است .

قه مندی مردم آنجا نسبت به دانستن نام اصلی اين از آنجای که عال

ً نسبت به شناختن کک کوهزاد فوق العاد ه زياد است،  قلعه و مخصوصا

نکارنده روح مطلب را از داستان کک کوهزاد که قريب هفت صد بيت 

 است، از ملحقات شاهنامه بصورت بسيار فشرده در اينجا منعکس می سازد:

 ه راه           يکی کـــوه بـد سر کشــيـده بمـاهبه نزديک زابل بــسه روز

 يکی قلـعه باالی آن کـــــوه بـود           که آن حصن از مردم انــبوه بود

 " بود          از وجـان نـابخـــردان شـــاد بودمربادمــرآن حصن را نام "

 اشتبدژ دريکی زورمند جای داشت           کـه در رزم با اژدهـا پای د

 و را نـام بــودی ُکک کــــوهزاد           به گيـتی بسی رزم بــــودش بياد

 1نــريـمــان نــتابــيــد با او بجنگ          کـه درجنگ رفتی هميشه بگنگ

 چنان بود که هــرسال ده چرم گاو          پــر از زرگـرفتی همی باژو ساو

 دگــر مـــاه بماه هديه ها بی شمر      هـــمی داد ايـــن بـاژ را زال زر     

 که بــــر زابلستان  نبـنــدنـد راه            

 2زنــد تـــا در هـــنــدوان با سپاه

ظاهراً ُکوک مرد جنگ آور ولی راهزنی بود که زال پادشاه زابلستان 

ً راه  از دستش بستوه آمده بود و برای آنکه راههای تجارتی مخصوصا

هندوستان از دست او در امان بماند، زال باج هنگفتی متقبل شده زابلستان و 

بود. تا آنکه رستم فرزند برومند بدنيا آمد و زال تا دوازده سالگی رستم را 

از داستان کک کوهزاد بی خبر گذاشت، اما رستم روزی در بازارهای 

نيمروز می گشت، ناگاه اسم کک را از زبان مردم شنيد و با اطالع از 

وع بياری کشواد و ميالد به عزم رزم با کک کمر بست و همان شب موض

                                                 
1
این گنک غیر از گنک دژ است که در آثار پهلوی از آن بسیار یاد شده و بانی آنرا سیاوش فرزند  - 

   چنانکه فردوسی آنرا سیاوش کرد خوانده مثل : ،کیکاوس دانسته اند

 کرد چو آمد دو تن را دل و هوش         برفتند سوی سیاوش کرد 

رجوع شود به حماسه سرائی  )یا خوارزم دانسته است دار مستتر بنابر بعضی قراین محل گنگ دژ را بحارا

 (514 – 515در ایران ص 
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پنهانی از شهر بيرون رفت. سرانجام کک را که مردی نيرومند و رزم آور 

  1 بود با برادر زاده اش بهزاد از پای در آورد.

اين داستان را مولف احياء الملوک بشکل جالبتری زير عنوان قصه 

اين قصه در سيستان »لوی نقل کرده و گويد:کوک کوهزاد و رستم از آثار په

ه عمشهور است و نسخه ای به زبان فارسی فرس و پهلوی در آن باب مطال

شده که از نقل آن ناگزير است اما به صحت آن اعتقاد ندارد. چنين گويند که 

روزی رستم بشکار رفت و گرسنه شد به گله ای رسيد و گوسفندی گرفت 

گفت تو که دم از پهلوانی می زنی جواب کوک  چوپان با او معارضه کرده

بگوی که پدرت هر ساله به او باج ميدهد. و او پتياره ای بود به عظمت جثه 

مشهور و چهل دختر صاحب جمال از اکابر شهر بزور گرفته و بر فراز 

کوه قلعوس که الحال به کوه خواجه غلطان مشهور و معروف است کوشکی 

و چهل حجره در آن بود ودر هر حجره دختری در غايب رفعت ساخته بود 

نشانده به عيش و کامرانی مشغول بود و از زال هر ساله مبلغی می گرفت و 

از اطراف و اکناف به او خراج می دادند. چون رستم اين سخن از شبان 

شنيد متوجه کوه شد و نيمروز به حوالی کوه رسيد نعره ای کشيد کوک آواز 

رستم هر دو گوش نوکر او  ؟که اين بی ادب کيستمهيب شنيد کس فرستاد 

و دعای ما برسان. کوک سوار شده  کنده بدست او داد که نزد کوک برورا 

از کوه بزير آمد و با يک ديگر دراويختند و سرانجام رستم کوک را سر 

بريد و خزاين و اموال او را به دختران بخشيد تا به پدر و مادر خود ببرند.) 

 (26 احياء الملوک

 

 ارگ نوده وتخت رستم:

 نيمروز در مرکز  -در جنوب شهر جديد فراه در دست چپ جاده فراه

روستای نوده يک قلعه مخروبه ولی بزرگ هنوز پابرجاست که مردم محل 

به آن "ارگ نوده "ميگويند، اما از نام اصلی واينکه درچه زمانی آباد بوده 

اينجا در گذشته به نام ده سبز ياد معلوماتی ندارند، فقط اينقدر ميگويند که 

 ميشده ولی نميدانند که در چه زمانی اينجا بنام ده سبز ناميده ميشده است.

                                                 
1
 26احیاء الملوک   ،نیز رک:44ص ، 6ج  ،ملحقات شهنامه فردوسی - 
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 دوتصویر ازارگ نوده  درجنوب شهر فراه

 

درکتب جغرافيای اسالمی مثل مسالک وممالک اصطخری وابن حوقل 

رفتند، قبل از در ذکرنام های رباطها يا منازلی که از زرنج به خراسان مي

رسيدن به فراه از محلی بنام جيزه در يک منزلی جنوب فراه ياد شده است 

ولی شرح ديگری در بارۀ آن نداده اند.]جيزه بمعنی محل باشندگان غير 

مسلمان است[ جغرافيه نگاران عربی معموال از شهرک ها وقلعه های که 

د شرحی نمی درتصرف خوارج می بودندو يا زردشتيان بود وباش داشتن

نوشتند، چنانکه اين امر در مورد قلعه جوين وقلعه الش صدق ميکند.پس 

ميتوان گفت اين روستا نيز ممکن است محل بود وباش خوارج يا زرتشتيان 

بوده باشد ويا درهنگام عبور جغرافيا نگان اسالمی در قرون سوم وچهارم 

ود اين مخروبه هجری مثل قريه تخت مخروبه بوده باشد اما در هرحال وج

 ها گواه آنست که اينجا محل زندگی مردمانی بوده است.

 

شش کيلومتر جنوب ارگ نوده، در شرق روستای تيوسک،  -در پنج

تپۀ عظيم وبلندی بشکل مسطح ديده ميشود که مردم به آن تخت رستم 

ميگويند. از اين تپه نيز در کتب جغرافيای اسالمی حرف وسخنی نيست، 

 اثار قبل از اسالم باشد.وممکن است از 

 اسفندیار: هقلع
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در نوبهار نزديک قريه رج که مزار ابونصر فراهی واقع است 

،خرابه های شهری موجود است که مردم آنرا به اسفنديارپسر گشتاسپ 

شهريار بلخ نسبت می دهند و از فروعات اين خرابه ها قلعه های مشهور به 

رنگک ، و مسو، موجود است. از پنج جفت گاو، چار ماس ، هفت سوراخ، ب

آبدات ديگر فراه ميتوان شهر کهنه فراه واقع در ساحل راست رودخانه که 

بانی آنرا فريدون می دانند و در عهد تيموريان بنام قلعه داوری ياد می شده 

و کافر قلعه که منسوب به ُکک کوهزاد ، وقريۀ تخت)تخت رستم( در شرق 

 فراه نام گرفت . قريه توسک در جنوب شهرموجودۀ

 

 کوه چکاب یا باراندک :

از جاهای پرشکوه و جالب توجه که از زمانهای بسيار قديم نسبت به 

آن احترام زياد قايلند، يکی هم کوه بی بی چه باران است که بر فراز يکی 

از ساغری های وسيع و مرتفع آن چکابی وجود دارد که آب باران های 

ه و در تمام مدت تابستان و خزان به صورت زمستان و بهار در آن جمع شد

ترشحات بسيار لطيف باران از آن ساغری فرو می چکد، اما از آنجا که 

صعود بر قله اين کوه و مالحظه دقيق اين ساغری برای مردم آنجا کار 

آسانی نيست لذا ريزش مداوم اين قطرات باران برای اکثريت مردم شکل 

روايات عجيب و غريبی راجع به آن گفته  معمای مقدسی را بخود گرفته که

 و شنيده می شود.  

در تاريخ سيستان در گفتار عجايب آن سرزمين روايتی ديده می شود  

هم به فراه به دهی که »که ظاهراً باين کوه و همين چکاب ارتباط می گيرد:

مسو گويند از کوه بُلی )بضم با( آب چکانست، اگرچه کسی را بزرگ علتی 

ن بدان آب خويشتن بشويد که از آن باالی کوه بروچکان گردد شفا باشد چو

يابد و عجب آنست که چون مرد به صالح و پاکيزه و نيکو سيرت باشد آب 

بر او برچکد پس اگر مرد مفسد و بدکردار باشد برو آب نيايد هرچند که آن 
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ن مفسد آنجا باشد اگر چه دير بماند آب فرونيايد چون برخيزد باز آب چکا

                                     1 «شود.

در روضات الجنات نيز روايتی مشابه اين روايت آمده و آنجا در حالی 

 که از اين کوه باسم باراندک ياد شده مطلب اينطور دنبال می شود:                                    

ی گويند در يک فرسنگی شهر فراه کوهی است که آنرا باراندک م» 

و در اين کوه طاق سنگی است که دايم از آنجا آب می چکد و مردم آنجا به 

زيارت و طلب حاجت می روند و در پای اين طاق سنگی دست بر آورده 

دعا می کنند و حاجت می خواهند اگر چکيدن آب زياد می شود به روا شدن  

قت دعا حاجت اميدوار می شوند و اگر نه محروم باز می گردند و در و

می گردد که می ريزد و بسيار کس را ديده ام  بعضی چکيدن آب چنان غالب

که اين حاجت را معاينه و مشاهده کرده اند و بدعای بعضی که حاجت ايشان 

  2 «اصال روا نخواهد شد آب از چکيدن می ايستد.

مستر بيل ويليم انگليسی نيز اين کوه را مشاهده کرده و در تاريخ کيچ 

ولی مردم آنجا به تائيد  3از آن بنام کوه بارندگی ياد آور شده است . و مکران

اين روايات اين کوه را به اسم بی بی چه باران يا بچه باران می نامند و اين 

تسميه شايد به مناسبت مقبره ايست که در پای آب چکان مذکور محل احترام 

در نزديک قريه و اعتقاد اهالی است و اما بنام باراندک محل ديگری را 

تخت و کمی باالتر از پل کهنه فراه رود در مسير آبهای رودخانه فراه سراغ 

 می دهند که آبشار قابل مالحظه تشکيل می دهد.

                                                 
1
گری به مناسبت عجایب فراه در تاریخ سیستان با لنقل از همچنان روایات دی  14تاریخ سیستان ص  - 

بوالموید بلخی و :»کتب کمیاب قدیم دیده می شود که انعکاس این یکی دیگر از آنجمله دلچسب خواهد بود 

بشر مقسم اندر کتاب عجایب بروبحر گویند که اندر سیستان عجایب ها بودست که به هیچ جای چنان 

شمه از فراه از کوه همی بر آمد و به هوا اندر دوازده فر سنگ همی بشد و یکی آنست که یکی چ .نیست

بود و  انآنجا بیکی شارستان همی فرود آمد و باز از شارستان همی بیرون شد و چهار فرسنگ کشت زار

آن چشمه را افراسیاب  .آنجا که چشمه همی آمد و شارستان و کشت زار .استپدیداراکنون هر دو جایگاه 

هر دو را  ،رد تدبیر آن بساختند چون تمام شدآنکه بسیار جهد کرد و نیارست بست تا دو کودک خ  پس از 

 (14 -13تاریخ سیستان ص .«)بکشت و دخمه ایشان اکنون بر سر آن چشمه بسته پیدا است 
2
.ک.ه بارندک در مسیر فراه رود مقابل اسفزاری روضته الجنات بخش یکم زیر کلمه فراه دیده شود - 

 خت رستم  است.ت
3
 دیده شود. قاموس جغرافیای افغانستان زیر نام کلمه فراه - 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

242 

 
 )ازنقیب صمدزی(تصویری از کوه باراندک نزدیک قریه تخت 

در اينجا الزم است از آبدات و مزارات مشهور فراه چون مزار سيد 

واقع در نزديکی قريه کرجی ، مزار شاه مبارک در محمد جنوری هندی 

قريه شاه مبارک و مزار بونصر فراهی در قريه رج و مزارات شهدای 

کنيسک که تعداد آنها را ده هزار حساب می کنند ياد آوری کرد. مال عثمان 

نيکه از علمای متصوف و جيدوصاحب واليت از همين قريه کنيسک بود و 

به سرزبان ها است که از او درباره سوره اذاجاء  روايت هم از او تا حال

در ميان طبقه طالب العلوم و مال پيشه و غيره مردم عوام آنجا مشهور و 

 معروف است .

 

 :19اطالعات مهم جنرال فریه در باره فراه قرن 
 

هيچ سياح و جغرافيه نگاري نيست كه فراه را ديده باشد و ذكري از آن در 

 باشد.سفرنامۀ خود نداشته 

درسال حکومت هند برتانوی ، یاطالعات انمامور يکی ازکريستی ،

واز رفت ، به فراه (مرکزسيستان)بعد ازديدار قلعه فتح و جالل آباد  1810

لی به داخل شهر نرفت و در فاصله يک ونيم د وبواپريل در فراه   1۴تا 10

 :ويدفراه ميگمورد در ذراند وگکيلومتری شهر 
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ودارای بارو)حصار( است که در يک درۀ فراه شهری بزرگ »

قندهار واقع شده است. البته جادۀ ديگری هم   -حاصلخيز، کنار جادۀ هرات

بين هرات  و قندهار وجود دارد که از سبزوار )اسفزار( عبور ميکند. چون 

ورود به يک شهر هميشه آسان ولی خروج از آن بسيار مشکل است، لذا من 

متر( بيرون شهر بود  1۶00ه حدود يک ميل)تمام مدت را در آن باغ ک

ماندم واز دخول به شهر خود داری نمودم. افغانها در فراه ماليات زمين نمی 

پردازند وماليات بازار ناچيز است. فاصلۀ دوشاک)جالل آباد،مرکز سيستان( 

کيلومتر( است که به سه منزل،هرمنزل  110ميل )درحدود ۶۵تا فراه 

 .1«ميل تقسيم ميشود.2۵

 18۴۵،که در سال سياح فرانسوی   جنرال فريهبعد از کريستی،

دوبار وهر باربرای مدتی در فراه اقامت داشته است، مخروبه های 

دوشهرقديمی  فراه را از نزديک مشاهده کرده وشرحی در بارۀ موقعيت 

وحوادثی که برآن وارد آمده نوشته است. او مينويسد:دوشهربه فاصلۀ يک 

ک ديگر، هردو نام فراه دارند. شهرقديمی ترکه قبل از ساعت راه از ي

اسکندر ساخته شده، به فاصلۀ نيم ساعت راه جنوب رود فراه در وسط يک 

دشت واقع شده که ازسه طرف با برامدگی ها رشته کوه های پاروپاميزس  

محاط است. اين کوه ها مشرف به ورودی شهر هستند. سمت جنوب شهرباز 

ت است ودرهمين سمت، ابتدا دويا سه تپه مجزا در جلو و مشرف به افق دش

دهانۀ هلمند، سپس درياچۀ رستم وآنگاه دشت سيستان واقع است. شهرجديد 

فراه به شکل متوازی االضالع بوده و درجهت شمال به جنوب قرار دارد. 

مساحت آن نيم فرسخ)سه ونيم  کيلومتر( ميباشد. بجز اختالف در انداز؛ شهر 

مشابه هرات و مانند آن با خاکريز)ديوار(های عظيمی محاط می  جديد فراه

باشد که مخلوط خاک وخرده چوب است و يک راه سرپوشيده دورتا دور آن 

فوت بوده و در باالی  ۴0تا 3۵از بيرون ساخته شده است. ارتفاع خاکريز از

آن برج های بسياری وجود دارند که باپرده هايی به هم وصل هستند. 

به حدی سخت است که نيزه در آن فرو رفته نميواند. چند فرماندار خاکريز 

تصميم گرفته اند که آن را خاکبرداری کنند ولی موفق نشده اند. حتی بستن 

                                                 
1
 23جغرافیاي تاریخي سیستان، تدوین دکترحسن احمدی،ص - 
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آب به آن نيز باعث نرمی نمی شود فقط دو چيز در آن تاثير دارد: يکی 

سرکه و ديگری ذوب برف است. اما سادات ملوک پسرشاه کامران حاکم 

فراه، مرا اطمينان داد که آنطرف )در فراه( به ندرت برف می بارد.  قبلی

وقتی برف ذوب شود خاک نرم ميگردد ولی با اولين تابش آفتاب و تبخير 

آب سخت تر از قبل ميشود. روايات موجود، به داستان ذوب برف اشاره 

را ميکنند ولی سکنۀ فراه تقريباً جزيک بار در قرن نميتوانند اثر ذوب برف 

 به چشم خود ببينند.

يک کانال عميق وعريض بيرون خاکريز وجود دارد که به دلخواه 

 خاکريز ميتوان آن را پر آب کرد. اين کانال)خندق( خط دفاعی اول قبل از

است. ارگ جايی درگوشۀ شمالی را اشغال کرده است. شهر دو دروازه دارد 

روازۀ قندهار که يکی دروازۀ هرات  در مرکز ضلع شمالی وديگری د

 درست نقطۀ مقابل آن در ضلع  جنوبی ميباشد.

روايات باستانی که تا به امروز سينه به سينه نقل شده  در يک مسئله 

متفق القول اند وآن اينکه فراه شهری بسيار قديمی است و تا اشغال آن توسط 

 قوای چنگيز خان بسيار آباد بوده است. 

کرد اما هرچه کرد نتوانست  چنگيز خان تمام خانه ها را ويران

استحکامات شهر را از بين ببرد وآنها به همان محکمی که امروز هستند 

باقی ماندند. فاتح مغولی بعضی سکنه را بخشيد ولی آنها را به محلی ديگری 

به فاصلۀ يک ساعت راه در جهت شمال به ساحل راست رودخانه منتقل 

فاصله داشت. اگر بتوان از روی  کرد. محل جديد نيم ساعت راه از رودخانه

خرابه های موجود قضاوت کرد، محل جديد شهری بزرگ بوده است. آثار 

قلعه، استحکامات و بسياری ملحقات ديگر شهرجديد هنوز باقی مانده که 

روی يک تپۀ بزرگ قرار دارند. اما تمام خانه ها ويران شده است وزمين 

گاه خوبی برای انواع شکار ها  پوشش ضخيمی از بوته وخار دارد که مخفی

به ويژه خرگوش، ، قرقره وکبک است. تعداد کثيری آجر های پخته تقريباً 

انچ درحول وحوش قصر)ارگ( ريخته اند. بی ترديد محل 4فوت و 3بطول 

اصلی کار برد آنها قسمتهای داخلی شهر بوده و از تزئينات روی آن معلوم 

 است که از نوع خط ميخی هستند.
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راست که آجرها زمانی تعلق به مناره های شهر باستانی داشته آشکا

وبقايای آن از شهر قديم جمع آوری شده و درساختن شهر جديد به دستور 

چنگيز خان، مورد استفاده قرار گرفته اند. شهر جديد به سرعت رشد کرد و 

به زودی تبديل به يکی از مهمترين شهرهای سيستان شد. اين وضع تا زمان 

عباس کبير ادامه داشت تا اينکه آن شاه دستور داد شهر را محاصره  شاه

کردند. مقاومت اهالی شهر مصممانه وطوالنی بود ولی باالخره در 

اثرحمالت شديد، شهر تصرف وغارت شد. سکنۀ شهر مجدداً به استحکامات 

شهر قديمی پناه بردند و مصائب ناشی از آن جنگ به زودی فراموش شد و 

نو داير گرديد. اين شهر تا پايان حکومت سلسلۀ صفوی در رونق  زندگی از

 به حيات خود ادامه داد.

نادرشاه افشار قبل از اينکه شهر را کامالً ويران کند، آن را مدتی 

درمحاصره خود در آورده بود. با اين همه محاصرۀ شهر وجنگی خونين 

سکنۀ خود را  وطوالنی آغاز شد. در طول اين جنگ شهر فراه حدود دوثلث

از دست داد. حتی امروز در پاشنه های داخلی خاکريز دور شهر آثار فرو 

رفتگی های دود گرفته ای ديده ميشود که از اصابت گلوله های توپخانۀ 

نادرشاه به وجود آمده اند. در بيرون شهر، به فاصلۀ کمی از دوگوشۀ 

کرده بودند تا از شمالی، آثار دونقب عظيم ديده ميشود که در آن جنگ حفر 

آنجا بتوانند زير ديوار شهر را خالی کرده منفجر کنند. مشاهده ميشود که اين 

نقب ها از نظرعلمی بسيار خوب طراحی شده اند و در واقع بهتر از آن 

هستند که مهندسين آن زمان ميتوانستند بسازند. احتماالً آنها تحت نظارت 

 ده بودند.مهندسين فرانسوی سپاه نادرشاه ساخته ش

از آن زمان به بعد شهر فراه به دفعات توسط تاتارها، ايرانيها، 

وافغانها تصرف واشغال شد و در نتيجه به تدريج توان و رونق شهر به افول 

نفر بود، اما يک  ۶000ميالدی جمعيت فراه حدود 1837گرائيد. درسال 

 سال بعد از آن، سردار محمدصادق خان)منظورسردارمحمدصديق خان

خان است( به دستور پدرش شهر را با يک عده سواره  پسرسردار کهندل

نظام محاصره وتصرف کرد وسکنه را به قندهار کوچ داد. اين عمل به 

منظور آن صورت گرفت که شايد توجه محمدشاه قاجار را جلب کرده و در 

نتيجه قسمتی از قوای او را به آن سمت بکشاند. در آن زمان محمدشاه،هرات 
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محاصره کرده بود و در شرف تصرف آن بود.وقتی شاه ايران نتوانست  را

هرات را فتح کند ودست خالی به ايران برگشت، قوای قندهار به گرشک 

عقب نشينی کرد وفراه که از سکنه خود محروم شده بود مجدداً به سيطرۀ 

 حاکم هرات در آمد. 

ندارد، خانه در داخل شهر وجود  ۶0( بيش از18۴۵در حال حاضر)

نفر را درخود جا دهد. اغلب خانه  ۴۵00درحالی که شهر ميتواند به راحتی 

ها ويران و متروک افتاده اند و دود پراکنده ای که اينجا وآنجا از خانه های 

مسکون بلند ميشود، تنها نشانۀ وجود انسان دراين شهرمرده محسوب 

يده شده بودند ميشود.بازارهای شهرکه از اين دروازه تا آن دروازه کش

امروزه تنها از روی خرابه ها و پيزار باقيماندۀ ديوارهای آنها قابل تشخيص 

اند. استخر )حوض(های بزرگ که در تابستان خشک هستند و دور تا دور 

داخل شهر کشيده شده اند ومنابع خوبی جهت تجمع نمک به شمارمی روند. 

 «1استفاده ميکند.ازاين امالح وزير يارمحمدخان برای توليد باروت 

فريه از ناپايداری اوضاع سياسی و فقدان ثبات وامنيت بطورکلی در 

آسيای ميانه وبالخاصه افغانستان سخن زده  و تاثير اين نابسامانی و بی ثباتی 

شهر » سياسی را برحيات و روحيات مردم افغانستان چنين خالصه ميکند:

ترقبه انسانها[ در جغرافيای فراه مثال خوبی برای نشان دادن مشکالت ]غيرم

 آسيای مرکزی است. 

افغانها به حدی به تغييرات وجابجائی ناگهانی واجباری عادت کرده اند 

که هرگز خود را به خاک وابسته نمی سازند. خانۀ شان ،کشورشان است. 

در عرض دو روز،يک خانوار، خانۀ مناسبی از گل با سقف و دروازه 

ن زندگی ميکند وسهولت وسرعت انجام اين ودرب چوبی می سازد و در آ

کار نشان ميدهد که آنها تا چه حد برای تغيير مکان زندگی،آمادگی دارند. 

آنها می بينند که با چه سهولتی شهرها ايجاد ميشوند و سپس از بين می 

 روند، بدون آنکه اثری از خود باقی گذارند. 

رحالی که مسافران بسا شهرهايی که مسافران از آنها نام می برند د

قبلی اثری از وجود شان نديده بودند و برعکس چه شهرهايی که سياحان 
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قبلی می بينند وسياحان بعدی اثری از آنها پيدا نميکنند. تعجب آورنخواهد 

بود اگرسياح اروپائی که بالفاصله بعد از من به فراه سفرخواهد کرد، يا 

پر رونق وآباد بيابد. تمايل وهوس  اثری ازاين شهرنبيند يا اينکه آن را بسيار

فرمان روايان برای جبابجائی وبنيان کن کردن تمام سکنۀ يک محل يا يک 

قوم چنان امر ساده محاسبه و برآورد تعداد سکنۀ مراکز پرجمعيت در آسيای 

ً هرگز به دقت عملی نخواهد  مرکزی را مشکل کرده که اين برآورد قطعا

 شد. 

مکن است درعرض يک روز درمقياس ارقام جمعيت يک منطقه م

هزاران نفر تغيير کند، هيچ رقمی قطعی تلقی نميشود. هيچ آماری قابل اتکا 

نيست وهمه چيز اعم از تعداد جمعيت و هرچيز ديگر در معرض تغيير 

وتحول است. از آزادی وحقوق مدنی،کوچکترين نشانی به عنوان حقوق 

زی که غالب است حق زور مردم در اين سرزمين وجود ندارد وتنها چي

وشجاعت است. مفاهيم آزادی، عدالت، افکار عمومی وحکومت در اينجا 

درست نقطۀ مقابل چيزی است که در اروپا وجود دارد.آزادی اين مردم در 

بی نظمی، هرج ومرج، قتل وغارت بوده و سياست بزرگان آنها مبتنی 

ماليات گيری برفريب دوست ودشمن وتصرف مايملک ودارائی شان است. 

درافغانستان هميشه با کشمکش وجدال بين ماليات دهنده وماليات گيرنده توام 

 "1بوده است وهرگز به صورت مسالمت آميز يا داوطلبانه انجام نميگيرد.

به هرحال شهر :» فريه در مورد اهميت نظامی شهر فراه ميگويد 

العاده اهمیت فراه همین ساختمانهای مخروبه است ولی ازنظر نظامی فوق 

دارد. اصرار مستمر امیران افغان به تسلط براین شهر دلیلی اهمیت آن 

است. هرکس این شهر را در دست داشته باشد، یک پایش در قندهار و پای 

دیگرش در هرات بوده و دروازۀ شمالی سیستان را تحت تسلط دارد. اگر 

تانیا حمله کنند ایرانیان یا روس ها روزی بخواهند به امپراتوری هند بری

سواحل رودفراه که از  قطعاً تسلط برشهر فراه برای شان حیاتی خواهد بود.

داخل ناحيه فراه ميگذرد، مشابه کناره های رودهلمند، رودخاش و 

رودهاروت با جنگلهای گز و نباتات ديگر پوشيده شده است. رود فراه به 

                                                 
1
 75همان اثر، ص - 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

248 

به منظور  جز درگرمای تابستان،عميق و پر آب است وجريان زيادی

مصرف در آبياری از تنۀ آن منشعب ميشود. اين انشعاب در 

باالدست)سرآب( نسبت به پائين دست رود)پائين آب(،رودخانه را تقريباً 

خشک وبی آب ساخته است در نقاط عميق تربستر آن در پائين دست برکه 

های طويل آب ساکن،تشکيل شده که مصرف آن باعث بروز تب در افراد 

با وجود اين گله های حيوانات، گوسفندان بدون اکراه از آنها ميشود. 

 "1 مينوشند.

 

 
 ت   وپل جاده فراه هرا 1970 فراه رود هنگام سیالب

 

 برگزارش جنرال فریه : تبصره من
 

شکی نيست که گزارش جشم ديدجنرال فريه از دوشهرکهنه فراه که 

ند، ونيز شرح هريک بفاصله نيم ساعت از رودخانه فراه دور بوده ا

ساختمانها وذکر استحکامات قلعه شهر کهنه،و مواد ومصالح ساختمانی  

فوت بسيار جالب ۴در 3وبکار گيری خشت های پخته  بزرگ به اندازه 

آنها  کوچ دادنوفراه است ولی روايت او در مورد برخورد چنگيز با مردم 

ل در شما مخروبهبرای ساختن شهر جديدی که عبارت از همين شهر
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مالت چنگزيان همسوئی ندارد حواقع شده، با واقعيت های تاريخ شهرجديد 

ابق نميکند. فريه برای باور خواننده ماخذی نشان نميدهد وروايات سينه طوت

به سينه مردم  از ششصد سال قبل را مبنای روايت خود قرار ميدهد که از 

 لحاظ تاريخ  قابل اعتبار شمرده نميشود.

د که چنگيز ولشکريان او در هر شهر ودياری که تاريخ گواهی ميده

ميرسيدند، مردمان را می کشتند وشهرها را ويران و نابود ميکردند، نه 

 اينکه تعدادی را ببخشند وبعد برای آنها شهری ديگری آباد کند.

سرداران چنگيز همه ساکنان »پطروشيفسکی، محقق نامدار شوروی مينوسد:

يغ گذرانده نابود ميکردند، چنانکه با اترار،و شهر را بدون استثنا از دم ت

اورگنج، ترمذ، سمرقند، نسا ومرو، بلخ و باميان وهرات، و نيشاپور، 

سبزوار وطوس و ری وقزوين و همدان ومراغه و اردبيل و نخجوان وديگر 

 1 «بالد آسيايی در شرق ميانه چنين کردند.

پس از اشغال لو"  -دابی -بگفته "من»پطروشيفسکی عالوه ميکند: 

]شهر[بدون اينکه بکسی ترحم روا دارند همه را از پيروجوان ، زيبا 

 2 «وزشت،مستمند وتوانگر وفرمابردار ونافرمان، به قتل ميرساندند.

ان، از قبيل عطا ملک جوينی خچنگيز حتی مولفان معاصر جانشينان

قمری( ، منشی دربار اميرارغون  ۶۵8مولف تاريخ جهانگشا) تاليف در 

خان حاکم بالد ايران وگرجستان وآسيای صغير ، و خواجه رشيد الدين فضل 

هللا همدانی ، وزير غازان خان وبرادرش الجايتو،مولف جامع التواريخ 

قمری، ومولف تاريخ وصاف )شهاب الدين عبدهللا هجری 701رشيدی در

هجری قمری،  ومولف تاريخنامه هرات سيفی  728درسالتاليف ،(شيرازی

، هيچ يکی ازاين مولفان نگفته اند 3هجری 718اليف کتاب درسال هروی،ت

که وقتی لشکريان چنگيز خان برشهری حمله ميکردند، ترحمی بحال مردم 

چنگيز خان تشنه فتوحات وکشتار مردم زيرا  وساکنان شهر روا ميداشتند،

مردم عادت نداشت در جای توقف کند و غم وکشتار ح شهرهاجز فتبود و
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بخورد، کار او خون ريزی وبجلو خود را لشکريان مانده از تيغ باقيمردم 

تاختن بود. چنگيزاگر به آبادی شهرها عالقه ای ميداشت، چرا شهرهای 

مسيرحمله اش  را خراب ميکرد؟ معلومدار که او در حق مردم فراه نيز 

ترجمی نکرده است وبعد از تسليمی شهرفراه بال درنگ به استقامت هرات 

 ت.شتافته اس

منظور فريه ازاين داستان سرائی ها جلب توجه اوليای امور انگليس 

اودر مورد  به پيام خاص اوست که در اخير گزارش خود بيان داشته است.

به هرحال شهر فراه همين ساختمانهای » اهميت نظامی شهر فراه ميگويد :

مخروبه است ولی ازنظر نظامی فوق العاده اهميت دارد. اصرار مستمر 

ميران افغان به تسلط براين شهر دليلی براهميت آن است. هرکس اين شهر ا

را در دست داشته باشد، يک پايش در قندهار و پای ديگرش در هرات بوده 

و دروازۀ شمالی سيستان را تحت تسلط دارد. اگر ايرانيان يا روس ها 

هر فراه روزی بخواهند به امپراتوری هند بريتانيا حمله کنند قطعاً تسلط برش

 « 1 برای شان حياتی خواهد بود.

فريه جنرال بنابر تحقيقات محمود محمود، نويسنده معروف ايرانی، 

فرانسوی مدتها در خدمت دولت ايران بود ولی به نفع انگليس ها جاسوسی 

ميکرد و به همين جرم دولت ايران او را اخراج کرد. مگر بعداً از بغداد سر 

ی دوباره وارد ايران شد. شرح مسافرت او را در آورد و در لباس درويش

جلد دوم کتاب)تاريخ روابط سياسی ايران  28محمود محمود در فصل 

  ( خود آورده است.19وانگليس در قرن

 

 برخی وقایع فراه  درعهد ملوک کرت وتیموریان هرات :
 

واليت فراه وبلوک اسفزار)اسپ زار، سبزوار( هردو درمسير قشون 

ً از ويرانيهای جنگ و  سوی سيستانکشی مهاجمان ب قرارداشتند وطبعا

  لشکرکشی ها متضرر ميشده اند.

به قول جغرافيه نويس كشور معين الدين اسفزاري، فراه واليت 

وسيعي بوده و توابع و مصافات بسياري داشته است و همچنان از آن واليت 
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بزرگ غله وافر حاصل مي شده و نيز در زمان گذشته شاهان فراه قومي 

  بوده و خاندان قديم داشته اند و ايشانرا با ملوك سجستان نسبت قرابتي بوده

 1است.

م( ملک فراه 1316 -1317هق ) = 717و  716درحوادث سالهاى 

بنام ينال تگين شناخته ميشد. چون در آن زمان اسفزار و فراه از توابع 

شهزاده هرات و در تيول ملک غياث الدين کرت بود، در شورش هاى که 

يسور از تخمه چنگيز در خراسان براه انداخت و در برخورد با ملک غياث 

الدين کرت مجبور به عقب نشينى به سيستان و گرمسير گرديد، ملک قطب 

الدين تيولدار اسفزار)يا سبزوار( و ملک ينال تگين حکمران فراه به پشتى 

است قلعه بانى شهزاده يسور برخاستند. ملک قطب الدين اسفزارى ميخو

عقيل را به چنگ آورد، اما اميرعلى ختائى حاکم انتصابى ملک غياث الدين 

، او را در ارگ اسفزار به محاصره کشيد. ملک غياث الدين با اطالع از 

اين حادثه نيروئى گرد آورده به حمايت از هوادار خود اميرعلى بر 

 سبزوارحمله آورد. 

ده هزار نفر براى نجات  از آن طرف ملک ينال تگين فراهى در رأس

نزديک « متکان»متحد خود ملک قطب الدين اسفزاری شتافت، اما در دشت 

اسفزارمطلع شد که ملک غياث الدين ُکرت نيز با لشکرى گران براى 

سرکوبى ملک قطب الدين به اسفزار رسيده است. ملک ينال تگين از اين 

الع به سپاه تحت حمله ملک غياث الدين چنان خود را باخت که بدون اط

فرمانش، به تنهائى رو بفرار نهاد و بسختى خود را به فراه رسانيد. ملک 

غياث الدين کرت نيز به حمله بر فراهيان پرداخت و فراهيان که سرکرده 

خود را از دست داده بودند، سراسيمه و پراکنده شدند و ملک غياث الدين 

ل تگين را به اسارت بگيرد و توانست تعداد دو هزار فراهی از سپاه ملک ينا

در هرات از آنها در کار خشت زنى و آجر پزى و مرمت حصار هرات و 

اعمار ساختمان هاى مورد نياز خويش با خشم و تشدد کار بگيرد. بالنتيجه 

ملک قطب الدين اسفزارى و پسرش ملک خسرو بناچار خود را به ملک 
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ند و در آنجا ملک قطب هرات تسليم کردند و به هرات به اسارت برده شد

   1 الدين در محضر عام گردن زده شد و پسرش زندانى گرديد.

سالطين هرات رعايای ملوکی راکه سرکشی کرده بودند، برای تنبيه 

م( حسام الدين 1301هجری) 701می بردند. درسال « بيگار»ايشان به 

ملک اسفزاری به ملک فخرالدين ملک هرات خراج نپرداخت. ملک 

حصار شهر اسفزاررا بگرفت و بسی »ين نيز بياری لشکريان مغولفخرالد

را از مخالفان ومعاندان اسفزاری بکشت. قرب هفتصد تن را بزنجيرکشيد 

وحصاری چند که در روستاقات بود فتح کرد وتمامت مردم اسفزار را زن 

ومرد و آزاد و بنده به هرات فرستاد و دويست تن را از خواجه گان 

وبه    2اخه کرد و سرو پا برهنه و پياده به شهر هرات آورد.ومتموالن دوش

   3«گل کشيدن وخندق وخشت زدن مامور گردانيد.

م( ملک غياث الدين کرت، پس از 1319-20هجری) 719درسال 

جماعتی را که از » مطيع ساختن ملک ينالتگين ملک فراه که تابع وی بود:

ار عمارت خندق و باره حصار حصار بيرون آمده بودند، زنجير کشيد و به ک

وفراهيان هر روز تا نماز ديگر در پای حصار » ...  4«مامور گردانيد.

وحمام وکوشک وحوض و خانقاء ملک اسالم گل ميکشيدند وخشت ميزدند 

وبعد از نماز ديگر چون فروش مبثوث فوج فوج وگروه گروه دهگان 

ائی واظهار بينوائی وپنجگان در بازارها وکويها وسرايها ميگشتند وبه گد

   5 «خورش و پوشش حاصل ميکردند.

سلطان ابوسعيد با اطالع از اقدامات ملک غياث الدين که موفق به 

حفظ منافع او در خراسان در مقابله با ياغيان شده بود بسيار راضى و 

خرسند گشت. امالک و تيول ملک قطب الدين اسفزارى و هم آنهايى که به 

بودند، ضبط گرديد. و کليه رؤساى نکودرى مقيم  شهزاده يسور پيوسته

 گرمسير برآن شدند که ملک غياث الدين را به عنوان عاليترين مقام فئودالى 

                                                 
1
، احیاء 73۶،737،738، 73۵ -727تهران، ص   1383سیفی هروی ، تاریخ نامه هرات، چاپ - 
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 خويش بشناسند.

بقول "تيت" انحطاط و تباهى  اسفزار بيشتر درعهد حکمروائی 

اميرخليل هندوکه صورت گرفت. او به دفعات چه شخصاً و چه توسط عمال 

ر را مورد هجوم و يورش قرار داده و نه بار آنرا غارت کرده خود اين شه

است. ارگ درون شهر مدتهای دير معمور نگهداشته شد، تا اينکه مردم با 

استفاده از فرصت زمانى که ارگ غير مسکون گرديده بود، جمع شده آنرا 

 غارت نمودند. 

ه هق( شنيده بود که در ازمن 898مؤلف روضات الجنات ) تأليف در 

دکان و مغازه وجود داشت که اين  1200سابق در بازار اصلى سبزوار تنها 

رقم شامل ساير دکاکينى که در محالت مختلف شهر و يا نواحى اطراف آن 

بود، نمى شد. تباهى و خرابى شهر که در روزگار اين مولف حادث شده 

بود، در نتيجه تجاوزات ممتدى بود که امير خليل و ياران او مرتکب 

  1گرديدند. 

ملک غياث الدين کرت مسجد جامع هرات را که توسط هم نام خودش  

يعنى سلطان غياث الدين غورى ساخته شده بود، تعمير و مرمت نمود. بيشتر 

محوطه ها و الحاقات اين ساختمان متبرک، به تباهى و ويرانى گرائيده و 

نيزبطور کلى از نيازمند باز سازى بود و همچنين ايوانهاى شمالى و جنوبى 

ًً بوسيله ملک غياث الدين احياء گرديد. ملک غياث  ميان رفته بود، که تمامٍا

الدين بالشخصه به همراهى رؤسا و دولتمردان و بزرگان شهر در محل 

روز اقامت  50مسجد که مرمت و احياء آن در حال پيشرفت بود، به مدت 

اى عالى را چه در خود کرد. عالوه برآن تعداد ديگرى از ابنيه و ساختمانه

هق  720هرات و چه در شهرهاى عمده قلمروحکومتش بنياد کرد. در سال 

م( خصم او 1320م( او بلوک باخرز را فتح نمود. و در همين سال)1320)

شهزاده يسور با نيروهاى او به جنگ پرداخت ولى شکست خورد و موقعيتى 

 بدست نياورد. 

حسين که سپاهساالرى و م( امير1321- 22هجرى ) 721در سال 

سردارى کل خراسان را به نيابت از سلطان ابوسعيد پسر الجايتو داشت ، 
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طى حکمى رسمى براى ملک ينالتگين فراه او را به ارسال پنجهزار خروار 

غله و محصول براى ملک هرات موظف نمود، اما ينالتگين از قبول چنين 

چنين امرى به حکميت  دستورى استنکاف ورزيد و اعالم داشت که اجراى

شمشير واگذار خواهد شد .بنابرين ملک شمس الدين محمد ُکرت در غياب 

پدرش ملک غياث الدين کرت که به حج رفته بود، بر فراه لشکرکشيد و قبل 

از برخوردى رويا روى با ينالتگين، مردم محالت را غارت کرد و مقدار 

 -29هق)729ت درسال زيادى تاراج به هرات برد . ملک غياث الدين کر

م( درگذشت و چهار پسر بنامهاى شمس الدين محمد، ملک حافظ ، 1328

ملک معزالدين و ملک بکر از خود برجاى گذاشت. در زمان ملک غياث 

الدين کرت شکوه و اقبال آل کرت به اوج شکوفائى رسيده بود و سراسر 

   1 خراسان و همچنين سيستان ظاهراً تابع آنها بود.

که از روابط موجود فيمابين ملوک کيانى و ارباب و صاحب هرچند 

تيول اسمى آنها خبرى دردست نيست ، با اين حال چنين به نظر ميرسد که 

کيانيان سيستان در اتحاد و نزديکى با ملک ينال تگين حاکم فراه بوده و در 

منازعات آنها برعليه ملوک هرات شرکت ميکرده اند. حتی در دورۀ شاهرخ 

ملوک کيانی از حکمران فراه که اسکندرينالتگين ناميده ميشد حمايت نيز 

 خود را دريغ نورزيدند. 

 898مؤلف روضات الجنات متذکر ميگردد که تا زمان تأليف کتابش )

هق( يکتن از بقاياى اين خاندان بنام شاه اسکندر حيات داشت که با مال و 

ان در عصر شاهرخ ، شاه منال زياد روزگار ميگذرانيد. نماينده اين خاند

اسکندر ينال تگين نام داشت که همواره با صاحب تيول و ارباب خويش در 

 .2 ضديت بود.

شاه اسکندر ينال تگين از اوالده و احفاد ملک تاج الدين ينال تگين  

بود که بکمک براق حاجب از کرمان بر سيستان تسلط يافت و فراه را 

ود ساخت. بسيار احتمال دارد که تاج ظاهراً دارالحکومه و مقر ادارى خ

م( با زنى از 1225هق ) =622الدين ينال تگين پس از غصب سيستان در 

                                                 
1
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عثمان کيانى ازدواج کرده و بدين طريق خودش را عضوى از خاندان ملک 

هجرى ملوک فراه همگى  898خاندان ملوک سيستان ساخته است. تا سال 

 ند.بنام يا لقب ينال تگين خوانده ميشده ا

وقتی شاهرخ واليت فراه را به شخصی بنام حسن جاندار) يا حسين 

جاندار( داده بود واين شخص بشهادت احياءالملوک تمامى شاهان و ملوک 

فراه را بکشت و از آن ميان تنها شاه اسکندر ينال تگين و شاه اسکندر شاه 

 على جان بسالمت برده خود را به نزد ملک قطب الدين رسانيدند. ملک

» قطب الدين کيانی از اين قضيه سخت متأثر شده و بر زبان آورد که : 

ملوک فراه خویشاوندان ما بودند، ایشان را بکشتند یقین که باما نیزدر این 

و فوراً با بزرگان و سران مدبر سيستان در اين باب به مشوره    1 «مقام اند.

در راه دفاع وطن پرداخت. چون مردم سيستان آمادگى خود را بمال و جان 

خويش و حمايت از حکومت او ابراز داشتند، فرمود که از سرحد اوق در 

شمال تا حصار طاق و گرمسيرات در جنوب ، مردم باستحکام قالع خويش 

 بنام او سکه زدند. « زرنج»بپردازند و امر داد تا در 

بزودى آوازه اين حرکت به اطراف رسيد و سران و بزرگان خواف و 

وفراه و غور و غرجستان وگرمسير ]وغيره[ ، مثل امير مودود و  قهستان

شاه اسکندر ينالتگين و شاه اسکندر شاه على بدرگاه ملک قطب الدين جمع 

شدند. چون حسن جاندار ستم و جور کلى به سلسله ملوک فراه کرده بود و 

ه رعايا و مالزمان ايشان را در شکنجه و آزار داشت ، اوالً براى دفع او د

هزار سوار بسرکردگى شاه محمود برادر کوچک ملک قطب الدين بصوب 

فراه حرکت کردند. چون شاه محمود به نوده فراه رسيد، حسن جاندار بجانب 

» هرات گريخت و شاه محمود به فراه آمده ستم رسيدگان را دلجوئى نموده 

ملک را مستحکم کرد. و بعد از راه قلعه کاه معاودت نمود. « قلعه داورى

قطب الدين فراه را به شاه اسکندر ينالتگين داده همشيره خود را نيز بحباله 

 نکاح او در آورد و جانب فراه فرستاد. 

ساکنان فراه همچون مردم سيستان بشدت به خاندان رؤسا و حکام 

محلى خود پيوسته بودند، از اين روى به حکومت سخت ظالمانه امير خليل 
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در نمى دادند و تابع نمى شدند. امير حسين جاندار  هندوکه و لشکريان او تن

که بعد از خرابى و تباهى سيستان، حاکم فراه شده بود، دريافت که تا زمانى 

که يک تن از نمايندگان خاندان شاهان در آنجا باقى باشد، مردم اين ناحيه 

سلطه و اقتدار وى را بعنوان حاکم پذيرا نخواهند شد، پس نقشه يى طرح 

تا آن خاندان را از ريشه نابود کند. بنابرين او همه اعضاى آن دودمان کرد 

را با مکر و حيله در يک محل دعوت کرد وسپس همگى را بدم شمشير 

گذاشت و بدين ترتيب سلسله ايکه براى چندين قرن دوام داشت با يک 

ضربت نابخردانه  وناجوانمردانه مضمحل گرديد. گفته ميشود که پس از قتل 

شاهان فراه ، امير اويس ترخان همه اشراف و بزرگان و اصيل زادگان  عام

فراه را بخدمت فراخواند و پس از تسکين بيم و وحشت آنها، تمايالت خود را 

ساختن همگى آنها و اعطاى چند رتبه اعالم داشت، اما   1 مبنى بر "ترخان"

مشهريان موالنا محمدشاه فراهى که در آنجا حضور داشت، به نيابت از ه

  2خود اين امتياز را رد کرد.

ملک شاه حسين سيستانی، از اعقاب صفاريان سيستان در کتاب احياء 

لملوک خود از اين قرابت ونسبت ملوک فراه با ملوک سيستان ياد کرده 

ملکوک فراه نسبت ايشان به خوارزمشاه ميرسد، چنانکه ملک » مينويسد:

د بن ملک ابواسحاق  بن ملک شهاب عبدهللا  بن ملک بايزيد بن ملک محمو

الدين عمر بن ملک عزالدين بن ]ملک[ عالء الدين محمد بن ملک علی ولی 

فراهی بن ملک ينالتگين بن ملک تاج الدين ارسی شاه بن ينالتکين بن ملک 

محمود بن ملک جالل الدين بن عالء الدين محمد بن تکش شاه ايل ارسالن 

مين امير المؤمنين، وملوک فراه را نسبتی با بن شاه اتسز بن برهان الدين ي

ملکو عجم نيست، وليکن از زمان امير تيمور تا حال چند وصلت وقومی 

فيمابين شده وسلسلۀ وداد استحکام يافته، اول نسبتی که شد همشيرۀ خود را 

ملک قطب الدين به شاه اسکندر ينالتکين داده وديگر نسبت آنکه دختر شاه 

د حاجی بی بی خانزاده نام داشت و وارث امالک شاه نصرت بن شاه محمو

 نصرت به تمام اوست، به شاه ابواسحاق فراهی داده اند.

                                                 
1
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 حاکم و قاضى معاف باشد.و نیز هروقت اراده کند، بدون رعایت نوبت بحضور شاه باریاب گردد.
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شاه محمود فراهی وشاه علی وبی بی ارکان ملک مادر ملک غياث          

الدين محمد وبی بی زينت خاتون مادر شاه محمود وشاه ابو سعيد ابنان ملک 

ازاده بهم رسيدند. وديگر دخترشاه محمود عالء الدين علی از بی بی خ

فراهی بی بی دولت خاتون را، ملک حيدر بن ملک ابواسحاق سيستانی 

بخواست واز او دختران بوجود آمد:يکی مادر ملکشاه سلطان فراهی و 

ديگری مادر ملک يحيی ولد ملک محمودی و ديگری مادر شاه عوض بن 

در، بی بی صالحه از بی بی ملک شاه حسين شاه علی وديگر دختر ملک حي

دولت خاتون بود]که[ملک عبدهللا فراهی بخواست و اين نتايج از اوست. 

ديگر عصمت پناه، بی بی شهربانو دختر ملک جالل الدين بن ملک 

محمودفراهی را ملک اسخاق بن ملک حيدر بخواست واز او ملک علی 

ک شاه حسين، وملک محمد وبی بی شاهم آغا مادر ميرزا محمدمومن) بن مل

بی بی شاهم آغا در بيستم صفر سال  1 «مؤلف احياءالملوک( بوجود آمد.

ق( 1025 -998پس از بيست وهشت سال زندگی با ملک شاه حسين) 1025

هنگامی که شوهرش در دانقی شيروان بود، درقصبۀ فراه درگذشت ودر 

عبان دوسال بعد ازازاين واقعه )اول ش 2 مزار شاه علی فراهی مدفون شد.

قمری( ميرزا محمدمومن بن ملک شا حسين با بی بی دولت خاتون  1027

  3 دختر ملک شاه سلطان بن ملک عبدهللا فراهی ازدواج کرد.

 

 :شهر ووالیت فراه درحال حاضر وضع

شهر موجوده فراه به فاصله کمی در جنوب شهر کهنه و در دامنه 

ايکه هرات و قندهار را  موقعيت دارد. سرک يا جاده« کوه تکه »کوهی بنام 

تا چندی پيش پيوند ميزد شهر را بدو قسمت عمده تقسيم می کند،قسمت 

معروف « پشتو»وقسمت جنوب آن به اسم « يزدی»شمالی اين شهربنام 

 است .

 از نظر عمرانات شهر موجوده فراه چندان وسعتی ندارد و ساختمان

 طرز قديمی  های آن نيز از گل و خشت است که به شکل گنبدی و به

                                                 
1
 426 -425ملک شاه حسین، احیاء الملوک،ص - 
2
 متن 511و 403وص  مقدمه، 34احیاء الملوک، ص  - 
3
 427-426مقدمه، وص  34احیاء الملوک، ص  - 
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 هزار نفر تخمين می زنند.30ساخته شده اند. جمعيت اين شهر را تا 

فراه در تشكيالت جديد كشور واليتی است که جنوب آنرا واليت 

نيمروز، شرق آنرا واليت هيلمند و كوهستانهاي غور و در شمال واليت 

هرات و قسماء غور و در غرب حدود آنرا سرحد ايران معين مي كند. سطح 

، و به صورت عموم يك منطقه گرم و كم  1متر تخمين شده7۵7آن از بحر 

باران ولي حاصلخيز است. قسمت هاي شرقي آن كوهستاني و اقليم آن 

معتدل و اندكي سرد است . مگر حصص مركزي و جنوب غربي آن تابستان 

 فوق العاده گرم دارد و مي توان گفت هواي آن مثل هواي نيمروز است .

ً ا گر از بادهاي يكصد و بيست روزه هرات بي نصيب مي بود يقينا

تابستان آن مي توانست با دوزخ برابري كند، بر عكس زمستان آن خيلي 

مطبوع و خوشي آور است . ولي اگر احياناً در اين فصل بادي كه اهالي آنرا 

مي نامند ظاهر شود بدون شك سردي آن كشنده است خوشبختانه « سياه باد»

 در زمستان كمتر اتفاق مي افتد. اين بادها

در هر حال هواي اين منطقه در مزه و شيريني ميوه جات آنقدر 

مؤثراست كه نظير آنرا در جاهاي ديگر كمتر مي توان سراغ داد. و ظاهراً 

از همين جهت است كه جغرافيه نگاران عرب اين همه از فراواني ميوه و 

  نخلستان آن تعريف كرده اند.

 ولسوالى هاى پشت رود، خاکمتشکل از واليت فراه   ردر حال حاض

جوين، شيب کوه، پشت کوه و، گلستان، بکواه، الش  سفيد، باالبلوک، پرچمن

 است.  وشهر فراه  و انار دره

بزرگ و مشهور فراه عبارت اند از : شمالگاه ، شاتوت ،  ه جاتقري

، خير آباد، گرجی ، مرواريد ، قلعه زمان ، ريگی ها، کنسک ، چاربرجک 

خرماليق ، کاه دانک ، اشپل کوه )اسفل کوه ( قلعه محمد، ننگ آباد، 

کاريزک ، نوده، تويسک ، تخت )قريه تخت ( منسوب است به تخت رستم، 

چاه کرته ، کوک شيب ، کوک باال، دور جو، دزک )دژک (، الياس آباد، 

اس، نوبهار، تجک ، دارآباد، گيناکان ، برنک توت، مزار، خطيبان ، چهار م

کوشه ، قلعه مالامان ، چهارده ، مسو، چين ، کبابی ، نعل دشت ، غورچی ، 

                                                 
1
 99ص  3قاموس جغرافیایي افغانستان، ج  - 
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ديوار سرخ ، خنجک ، خاک سفيد، خشک آبه ، اسالم آباد، جيجه، رخ ، 

نرمکی ، برنگک ، تنگ ، سچ ، کجکين ، بلندده ، ديشک ، کنج آباد، قنات 

گرانی ناحق ،  اکبر شاه ، شاه مبارک ، کندر، هفت سوراخ ، شيوان ،

کاسگين ، سنگکک ، قنات محمد سعيد، سو، شور آب ، تجرک ، پيهو، 

پساب ، ديزک ، کنيسک ]کنشکا [، روهکن ، شهر کهنه ، يزدی ، )يا به 

 روايت بعضی يازده ده ( بشتو.

ً برای احداث باغستانهای  خاک فراه خيلی حاصل خيز و مخصوصا

فراه از قبيل انار، انجير و  ميوه بسيار مناسب است در ميان ميوه جات

زردالو ، سيب ، انگور و غيره انگور آن از نوع لعل بی نهايت شيرين و 

خوشگوار است که نظير آنرا در ساير مناطق کشور نمی توان يافت .در 

سالهای اخير هندوانه حاصالت خوبی به بار آورده ومقام اول را درميان 

ن انواع حيوانات اهلی و وحشی واليات همجوار بدست آورده است. در ميا

فراه تازی فراه از همه مشهور تر است که مردم با آن به شکار خرگوش و 

آهوی وحشی می پردازند ولی چنان می نمايد که نسل اين حيوان امروز رو 

 به نابودی نهاده و ديگر قدر و قيمت پارينه را از دست داده است .

خانواده های روستايی فراه صنعت گليم باقی و قالين بافی در تمام 

رواج دارد و جزو کارهای عادی و روزمره زندگانی دهاتی آنان بشمار می 

رود.   فراه اگر چه منطقه گرمسير و کم باران است ولی مناطق گلستان و 

باال بلوک آن دارای آب و هوای معتدل می باشد که زمستان آن بی برف 

 نيست.

 

 اناردره:



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

260 

سرسبزوخرم واقع درشمال غرب شهرفراه  یالولسو کياناردره ،نام 

است.وچون محصول عمده ومشهورآن انار است، به اناره دره مشهورشده 

است.رود هاروت پس از عبور از اسفزار وادرسکن،ازجنوب اناره دره 

 .گردديباغات اناره دره م یوسبب سرسبز گذرديم

 

 اناردره ورودهاروت

سه باراز انار دره  ،یهجر۴۴7درسال  فيتال ستان،يس خيدرتار

( 3۶9و207، 28) صفحات ادشدهي« هندقانان ۀسردر»و«سردره»بصورت 

با  راکهي، ز مي"اناردره" بدان توانيکه اشتباه ضبط شده است. "سردره " را م

آنرا به اشکال مختلف نوشت  توانيم یوفارس یاختالف در رسم الخط عرب

کلمه  نيه صورت درست اک ميبگو ديدر مورد"هندقانان" با اماوخواند. و

 یگريکلمه بلحاظ تعداد حروف و تلفظ با کلمه د نيا  راي"افغانان" باشد، زديبا

. شوديانادره افغانان[ م«]هندقانان ۀسردر» بيمطابقت ندارد  وبصورت ترک

کابل  افغانانبکار رفته اند،مثل: ده  زين گرافغانستانيد یدرجاها ینامها نيچن

 ینام گذار نيتا قبل ازا دهدکهيکار برد نشان م ني.اقلعه هندوان دربلخ ايو

 اند. کردهينم یزندگ ینواح نيافغانان ]پشتونها[درا

. او کنديم دييحدس وگمان ما را تا زين اريداکتر ز یبشرشناس مطالعات

وعلوم  اتيفاکولته ادب یبشرشناس پارتمنتيد یاز سو ستميقرن ب۶0در دهه 

مردم اناردره موظف شده بود واو   یاسمطالعات بشر شن یکابل برا یبشر
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خود را  تمطالعا جهيبا بزرگان اناردره نت یبعد از رفتن به انار دره وگفتگو

ً من شخص یدر مجله ادب همان زمان چاپ نمود وبرا بارها گفته که  ا

 ريګاند،واکنون هم  باهمد یوسفزائي یمردمان اناردره اصلن از پشتونها»

 . «نديگويخود به زبان پشتوسخن م

با  شتريب مروزيفراه وهرات ون یسروکار شان در شهرها وچون

صحبت  انيلهجه هرات هيرا به لهجه شب یفارس نيزبانان است، بنابر یفارس

 .کننديم

فراه  ینواح ريوسرد تراز سا یکوهستان ۀاناردره چون در در مردم

از لحاظ رنگ پوست وچهره و لهجه گفتارخود از  کنند،يم یزندگ

 فيجلد روشن ولط یدارا نهايفرق دارند. ا مروزيفراه ون شندگانربايسا

و از لحاظ هوش  باشنديونافذ م اهيبلند وچشمان س یها ینيوچهره جذاب و ب

 مروزيفراه ون انګباشند ريو زرنگتر نسبت به سا اريهوش یليوذکاوت خود خ

 یامردم  دار نيبه کاروشغل تجارت دارند .  ا یعالقه مفرط شانياستند. ا

استند وخود را درچارچوب   یکار و تفکر اقتصاد ريناپذ یتحرک خستگ

آنها وجود  انيدرم سواديو ب ريقرارداده اند که گدا وفق ینيچنان نظم ودسپل

 . داردن

محالت  ريعمده مردم انار دره را از مردم سا تيخصوص سه

 است: دهيبخش یکشوربرتر

 ست،ين سواديب یدرانار دره کس-1

 .ستيکارنيب ی،چون کس ستيرنيگدا وفق یره کسدرانار د -2

 گريچون همه  از همد کندينم بتيغ یاز کس یچکسيدر انار دره ه-3

 باوردارند که ؛   یفردوس فتهګ نيو به ا کننديم تيحما

 ومردم زبان یدار بيخود ع که       کسان بيزبان را مگردان به ع

به مکتب   رفتنۀدوآما رسنديم یبسن هفت سالگ یاناردره وقت کودکان

 یدرخانه از مادران خود  که مادران باسواد رايباسواداند، ز یهمگ شوند،يم

و معلم در  رنديگيم ادياند قراأت قرآن  ومناسک نماز وخواندن ونوشتن را 

 ندارد. یاطفال کدام مشکل سيتدر

گفت  توانيتجارت اند، م ۀمردم اناردره مردم متشبث وفعال درعرص 

وهلمند وقندهاردر دست  مروزيفراه، هرات ون یشهرهانبض تجارت در 
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 یدرکشورها یافغانستان وحت یرشهرهايدرسا نهاياست. ا یتجار اناردرگ

دارند. تمام مردم اناره دره در  يیدر تجارت دست باال زين جيخل ۀحوز

 یشغل یها وانجمن ها هياتحاد یافغانستان وخارج از افغانستان دارا

 یاقتصاد تيها از وضع یانجمن ها وگردهم آئ نيا قياند و از طر یوفرهنگ

داشته  یمشکل یواگر کس سونديبا خبر م گريهمد یوتشبثات صنعت یواجتماع

 پردازند.  یبه رفع آن مشکل م یفور گرانيباشد،د

 یشورا فعال است: شورا ۴انادره  یدر ولسوال ق،يحق ريمحمدنذ بقول

کابل  که تمام مناسبت  یوشورا مروزين یهرات، شورا یاناردره  شورا

دارد ودر ضمن  یوهرشورا هم بخش فرهنگ برديم شيرا پ یغم وشاد یها

و به فقرا اناردره  کنديانادره پول جمع م نينهاد انادره است که ازتمام متمول

 یوجنس ینقد رهيوع سي،کابل ،قندهار، بادغ مروزيدراناردره، هرات، ن

 یبه کدام کس ريفق يیدره تا انار شوديم عيازجانب رضا کاران توز

 نکند گرمراجعهيد

 اعمار یوقندهار قبرستان ها مروز،يدرهرات، کابل، ن هايگ اناردره

موصوف امبوالنس ها جهت انتقال جنازه دارد که  اتيدروال یشده دارد وحت

ها ونوروز هم درهرات  دياناردره فراهم شده. درع نيهمه ازجانب متمول

جمع  ديهوتل روز اول ع کيدر فيز شرمزا یقندهارحت مروزيکابل ن

 یالبته با صرف غدا که ازجانب شورا ها کنديمالقات م گررايکديو شونديم

 ضانياست که مر هيسرما یدارا شهيوصندوق نهاد هم شوديفراهم م یتيوال

وپاکستان وهند را   رانيدر ا یفراه قندهار حت مروزيدرهرات وکابل ن ازمندين

کابل  تهرا مروزيدراناردره فراه ن ازمنديطبقه ن یاوهمچنان بر کنديم یتداو

ونهاد ورضا کاران  شوديفراهم م هيوبا جهز یدسته جمع یها یعروس

. )اطالعات شورا ها کنديامکانات را فراهم م نهيدرزم یتيوال یوشورا ها

 ارسال شده( ق،يحق یاز جانب اقا

 نيزهکن است. درا یمعروف اناردره ،روستا یاز روستاها یکي

دارند و افراد  یخوب یومردم ان شم اقتصاد ستين سواديب یچکسيه زيروستان

 نياست . ا یزهکن مياز انجمله برادران حک یکيکه  یاديز شهيتجارت پ

بزرگ  یها یندگينما یوجرمن یبرادران از افغانستان تاپاکستان وتا دوب

 .دانندينم  یسيکلمه انگل کيکه  یدرحال دارند یتجارت
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 یوفرهنگهه   یونظههام یاسههيس یههها تيلحههاظ داشههتن شخصهه از انههاردره

قهدم اسهت. تعهداد  شيکشهور په تيهوال ريبرسها زيهوشاعران خود ن سندگانيونو

 یمهن نهام سهه تهن را مه یاسهت، وله اديهانهاردره ز انيوفرهنگ سندگانيونو اباد

 دآقايواستاد س مروزيدرن اميپ ريواستاد غالم دستگ داريب فياستاد شر یبرم:آقا

 نامداراناردره اند یشعرا از ديسع

       

 ضرورت بندهای آب درفراه :

رودخانه فراه از عمده ترين رو دهای  است که بعد از آبياری زمين 

های دوطرف مسيرخودبقيه آبش به هامون سابوری خالی می شود. طولش 

 320از سرچشمه آن که سلسله سياه کوه است تا مصبش هامون سيستان 

ده که از شمال شرق به جنوب غرب جريان دارد.فصل کيلومتر تخمين گردي

آب خيزی اين رودخانه را ماه های اواخر زمستان و اوايل بهار تشکيل می 

دهد و بعضاً چنان طغيان می کند که راه عبور و مرور را تا مدتها بر مردم 

ً از ماه حمل و  مسدود می نمايد، اما پس از گذشت موسم آبخيزی که غالبا

 ی شود در اکثر اوقات سال خشک و بی آب است .ثور آغاز م

در منطقه باال بلوک رودخانه های کوچک ديگری نيز مانند مالوند و 

زرمردان پس از مشروب ساختن ناحيه گلستان و روستای زرمردان به 

رودخانه فراه می پيوندند. همچنان رود ديگری بنام سنگ فسان در موازات 

از کوه های ناراهوک سرچشمه گرفته و  فراه رود سراغ داده می شود که

پس از مشروب نمودن ناحيه نارهوک و انشعاب نهرهای کوچک از آن 

 بعضاً آبهايش راتا هامون پوزک نيز می رساند.

رود ديگريکه از گوشه غربی اين واليت از قلعه گاه گذشته و بعد از 

می مشروب نمود ن قسمتی از اراضی آن محل آبش را تا هامون سابوری 

رساند همانا هاروت رود است. اين رود که از سلسله سياه کوه منبع می 

کيلومتر طول دارد و به سببی که از وسط منطقۀ جيجه  3۵0گيرد، تاهامون 

از توابع شيندند می گذرد به اسم رود جيجه و پس از عبور از منطقه مذکور 

ان رودخانه يی بنام رود هاروت ياد می گردد. و اين هم« اناردره»در ناحيه 

زامياديشت در جمله هشت رودخانه ايکه آب خود را به  ۶7است که در فقره
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.  و پلينی 1ياد شده « خوار ننگهيتی زيبا»درياچه هامون می ريزند، به اسم 

  2م( از آن به اسم  فرنکوتيس ياد آور شده است. 79 - 23)مورخ رومی 

د مشهور گشته[ يكي وادي فراه ]به اسم رودي كه از ميان آن مي گذر

از وادي هاي زرخيز و معروف كشور بشمار مي رود كه سروي مقدماتي 

در مورد خاك و وسعت و نوعيت خاك و مقادير آب و وضع توپوگرافي و 

امكانات آبياري و توسعه زراعت در آن قبالً در طي پالن انكشافي دوم و 

ل زرع در آن هزار جريب زمين قاب300سوم كشور صورت گرفته و تقريباً 

. فعالً ربع اين رقم را زمين هاي شوره تشكيل مي دهد كه بودسراغ داده شده 

آنهم بعد از احداث بندهاي ذخيره و اصالح سيستم آبياري و زاهكشي بدون 

 شك براي بهره برداري آماده مي باشد.

 

 
 فراه رود در نزدیک بخش آباد

ث سه بند ذخيره امكانات احدا هفت ساله جمهوريتدر چوكات پالن 

در نقاط، بخش آباد علي كيناي و لشكرگاه بر رودفراه مطالعه شده كه از آن 

كيلومتري شمال شهر فراه از نگاه تهيه آب  9۶جمله بند بخش آباد واقع در 

هزار 300كافي و هم از لحاظ نزديكي به ساحه وسيع زراعتي در حدود 

                                                 
1
 .  243ص  2پور داود یشت ها ج  - 
2
 84 -124ص  ،آریانا ،کهزاد - 
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يلي اقتصادي وانمود هزار كيلووات برق خ 3۴جريب زمين و توليد قوه 

گرديده است. به اساس احصائيه هاي دست داشته در حال حاضر مجموع 

ساحات تحت آبياري در اين وادي از يكصد هزار جريب زمين تجاوز نمي 

 كند كه آنهم به مضيقه كم آبي مواجه مي باشد.

به منظور انكشاف همه جانبه ساحه فراه مطالعات اقتصادي و تخنيكي 

روي دست گرفته شد )كه اين  13۵۴فراه در سال وادی  انكشافبرای 

تكميل گرديد(. براساس اين مطالعات  13۵۵مطالعات در نيمه دوم سال 

ميليارد متر  2/1جريان ساالنه فراه رود و معاونين آن طور اوسط به اندازه 

مكعب تخمين شده است و قسمت اعظم جريان آب در ماه هاي زمستان و 

هكتار اراضي قابل زراعت 8۵000مي گيرد. از جمله اوايل بهار صورت 

 3۴000كه از نگاه كيفيت خاك مساعد خوانده شده فعالً ساالنه در يك ساحه 

هكتار زراعت صورت مي گيرد. قسمت بزرگ اراضي به زرع حبوبات 

 اختصاص داده شده و سهم نباتات صنعتي بسيار كوچك است .

رت است از افزايش  هدف اساسي پروژه انكشاف فراه رود عبا

عايدات ساكنين منطقه از طريق اصالح سيستم آبياري و توسعه آن و ارتقاي 

سطح استخدام و تاسيس صنايع زراعتي و بهبود خدمات اجتماعي ميباشد. 

مطالعات مقدماتي نشان مي دهد كه در مرحله ابتدايي ساختمان بند بخش آباد 

هزار هكتار  7/۶0در يك ساحه  مساعد بوده و با احداث آن امكان تنظيم آب

 21۶00هكتار در مركز فراه و 13000ميسر خواهد شد. ساحه مذكور شامل

هكتار در ساير نواحي عنعنوي ميباشد. ساختمان  2۶100هكتار در نوبهار و

هكتار زمين  2۶100بندبخش آباد سبب خواهد شد تا شرايط آبياري در ساحه 

هكتار در فراه و  13000ر ساحه عنعنوي بهبود يافته و آبياري عصري د

 هكتار در نوبهار مساعد گردد. 21۶00

پروگرام فزيكي پروژه فراه رود در مرحله اول قرار آتي پيشيني شده 

ميليون متر  ۵70بود: ساختمان بند ذخيره بخش آباد به ظرفيت قابل استفاده 

به متر و طول قسمت فوقاني آن  80مكعب، ارتفاع بند از تهداب باندازه 

كيلومتر سرك و ساختمان دستگاه برق به  ۴0متر، ساختمان 2۶۵اندازه 

 ميگاوات و تمديد لين انتقال به نواحي زراعتي و شهري . 19ظرفيت ناصبه 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

266 

ساختمان بند آب گردان در كنيسك و ساختمان شبكه هاي فابريكه لبلبو 

 هزار تن .قيمت مجموعي ساختمان 1۵و فابريكه حالجي پخته به ظرفيت 

هاي آبياري بشمول سرك و دستگاه برق ولين انتقال و احداث صنايع حالجي 

با توليد شكر و قيمت آباد كردن زمين و احداث سيستم آبياري و دريناژ در 

مليارد افغاني تخمين شده بود، نرخ  09/7هزار هكتار باندازه  7/۶0ساحه 

ز تكميل فيصدومفاد خالص ساالنه آن بعد ا 3/13بهره اقتصادي پروژه 

 مليارد افغاني حساب شده است. ۴/1پروژه به اندازه 

در مرحله دوم امكان احداث بند ذخيره آب در لشكرگاه موجود بوده كه با 

 زمين آبياري خواهد شد و بر عالوههكتار  8۴000تكميل آن تمام ساحه 

 1وات فراهم خواهد گرديد.هزار كيلو 32احداث دستگاه دوم برق به ظرفيت 

 

 ع در راه اعمار بند بخش اباد:موان

واليت فراه می گويند حمالت مکرر باالی بند برق آبی بخش آباد  مقامات در

ممانعت از اجرای پروژه ای  برای  تالشی است از سوی کشورهای همسايه 

خواهد داشت. در آخرين  که برای توليد برق و تهيه آب در منطقه نقش مهمی

ولسوالی خاک  اخته دو تن از انجينران پروژه را درمورد، افراد مسلح ناشن 

 اختطاف کردند. يکی از انجينران کشته شد  2010نوامبر2۶سفيد بتاريخ 

هزار دالر امريکايی آزاد گرديد 100انجينر دومی در بدل و .  

محمد يونس رسولی، معاون والی فراه ادعا کرد که حمله مذکور يک 

فعاليت های انکشافی افغانستان می باشد.  خالل در قصد ا برخورد سياسی به

آباد  اخالل در کار اعمار بند برق بخش  عناصر خارجی برای“او گفت: 

در ” تمايل نشان ندهد. تالش می کنند، تا هيچ شرکتی برای اجرای پروژه

ولسوالی  هندی سروی ابتدايی پروژه را در ، زمانی که انجينران 2008سال 

 آنان پيش بينی کيلومتری مرکز واليت براه انداختند،  110واقع  باالبلوک

 کردند که کار تکميل اين پروژه سه سال را در بر خواهد گرفت و زمينه

هکتار زمين را مساعد خواهد ساخت. اما کار اعمار به   هزار8۴0کشت 

ی است.بقول معاون وال مکرر متوقف شده  دليل نگرانی های امنيتی به طور

                                                 
1
 . 176جلد اول ص  1361الي  1355سال  ،پالن هفت ساله انكشاف اقتصادي و اجتماعي افغانستان - 
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پروژه  تالشی نزديک محل  ، مليشه ها باالی پوسته2009فراه در ماه مارچ 

  ( گران افغانستان10/3 /2011)تن پوليس را کشتند. 12حمله کرده و تعداد 

 

بها حملهۀ گسهترده بهر شههر فهراه،  (2018)درهفتهه دوم مهاه مهی طالبان 

ار بگيرنهد؛ امها ههای از ايهن شههر را در اختيه توانستند برای چنهد سهاعت بخش

ها درگيهههری شهههديد، در نهايهههت ايهههن گهههروه بههها تلفهههات سهههنگين  پهههس از سهههاعت

ها زخمی( مجبور به فرار شد.طالبان هر چند نتوانست شههر  کشته و ده300)

بههر شهههر فههراه ايههن   فههراه را بههه گونههۀ کامههل تصههرف کنههد؛ امهها حملههۀ گسههترده

ای بيرونهی توانهايی بهدون کمهک کشهوره د که طالبان رک را تقويت    زنی گمانه

 ها و حملۀ گسترده بر مرکز واليت را ندارد. تصرف ولسوالی

های  شههدن آب رودخانههه  ها و کههم هاسههت بههه دليههل خشکسههالی ايههران سال

مهههرز بههها افغانسهههتان بههها کمبهههود شهههديد آب   هريهههرود و هلمنهههد، در منهههاطق ههههم

بههر  آبههاد بنههدهای سههلما، کجکههی و بخشهههای ايرانههی از ايجههاد  سههت. مقامروبرو

 اند.  ناخشنودوفراه رود های هيرود و هلمند  رودخانه

هههای بلندپايههۀ ايرانههی، پيشههنهادها و راهکارهههای  هشههدارهای علنههی مقام

پردازان ايرانی به حکومت اين کشهور در مهورد اسهتفاده از ابزارههای   نظريه

نرم و سخت گويای اين واقعيت است که حکومت ايران تمام ابزارها را برای 

ههای غربهی  بندد که ايجاد ناامنی در واليت کار می بر دولت افغانستان بهفشار 

ههای سياسهی و امنيتهی کشهور و  ها اسهت. عهالو بهر آن، مقام کشور يکی از آن

انههد.  فرمانههدهان نظههامی نههاتو بارههها ايههران را مههتهم بههه حمايههت از طالبههان کرده

يفتلههی،  معصههوم اسههتانکزی، رئههيس عمههومی امنيههت ملههی افغانسههتان و شههريف

انههد کههه  ها گفته ايههن کشههور در مصههاحبه بهها رسههانهقههول اردوی مرکههزی رئههيس 

کنههد. آصههف ننههگ و عههارف شههاه  ايههران از طالبههان حمايههت نظههامی و مههالی می

اند که روسيه سالح  ها گفته جهان، واليان پيشين فراه نيز در مصاحبه با رسانه

ههها در  ايجههاد اردوگاه دهههد و ايههران بهها و تجهيههزات در اختيههار طالبههان قههرار می

دهههد. هشههدارهای  داخههل خههاک خههود بههه افههراد ايههن گههروه آمههوزش نظههامی می

هههای افغانسههتان در مههورد حمايههت ايههران از  هههای ايرانههی و اظهههارات مقام مقام

کردن مناطق  کند که گويا ايران در صدد نا امن را تقويت می نظر طالبان، اين

 به همين موضوع مرتبط است....غرب کشور است و تحوالت اخير فراه نيز 
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هههای مههرزی بههين دو کشههور، تنههها از  های مههرزی بههه ويههژه آب مناقشههه

وگو و مذاکره قابل حل است. استفاده از ابزارهای ديگهر از جملهه  طريق گفت

های سياسی و اقتصادی  های مخالف مسلح برای پيشبرد هدف حمايت از گروه

)پورتال افغهان «کند. نطقه بيشتر میکارساز نيست و تنها بحران و تنش را در م

 (بقلم علی2018می 19مقاله حقابه ايران با جنګ تامين نخواهد شد/ُ جرمن آنالين،
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 فصل نزدهم

 

بست، زمینداور
1

 ج )قندهار(خ  ، ر  

 

 

 بست دومین شهر سیستان:
بست، دومين شهر سيستان بود که با زرنج دريک عرض البلد 

ئی واقع شده  ودر محل تالقی دو رود خانه بزرگ هيرمند و جغرافيا

ارغنداب موقعيت داشت. حصار بزرگ ،ولی فروريخته واستحکامات دامنه 

دار با طاق جالب وبا شکوه بست  نمودار آنست که اينجا روزگاری يکی 

 ازمراکز عمده تمدن سيستان بوده است.

سه بخش بود: ارگ بست مانند اکثر شهرهای عمده قديمی، متشکل از 

يا باالحصار، شارستان و ربض. ارگ محل سکونت شاه ياحاکم وماموران 

عالی رتبه دولتی و جايگاه خزانه وزندان بود. اين قسمت بوسيله باره 

ياديواری بلند که به آن فصيل ميگفتند از شارستان جدا ميشد. شارستان يعنی 

ن  متوسط دولتی وطبقه خود شهرکه محل اقامت تجار وکسبه کاران ومامورا

مرفه  مردم  شهری بود وبازارها و فروشگاه ها درآن قرارداشت.اين قسمت 

                                                 
1
فیه نگاران قرن دهم)قرن چهارم هجری( حدود سیستان را در شرق تا غور وغزنه وهند نیز جغرا - 

سیستان با منضمات آن چنانکه » میشمارند.منجمله ابن حوقل،جغرافیه نگار قرن چهارم هجری مینویسد:

متی در نقشه درج کرده ام،محدود است از مشرق به بیابان واقع میان کرمان وسرزمین سند وسیستان وقس

از اعمال ملتان، وازمغرب به خراسان وبخشی از اعمال هند، واز شمال به سرزمین هند و از جنوب به 

بیابان واقع در میان سیستان وکرمان، ودر قسمت مجاور خراسان غور وهند انحنای است.)صورتاالرض، 

الم سرزمین ( بدینسان مالحظه میشود که سیستان در قرون نخستین اس150چاپ دکتر جعفرشعار، ص

 وسعی بوده بوده که بست وزمینداور و قندهار وسیبی وبلوچستان راتا غزنه در برمیگرفته است.
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هم بوسيله يک حصار بلند از ربض جدا ميشد.بعد از شارستان، ربض 

)حومه( آغاز ميگرديد که محل سکونت مردم عادی وفرودست شهری 

ه های ارگ بود.ربض هم با ديواری بلند محاط  بود. هرکه امروز برخراب

قلعه بست صعود کند، بدرستی اين سه بخش فوق الذکر را درآن ديده ميتواند 

که هريک با فصيلی ازبخش ديگرشهر جدا ميشده است. فقط  درسمت غربی 

آثار فصيل سوم به سبب نزديکی با ساحل هيرمند ومدوجذرسيالبها از ميان 

 رفته است.

اسپ حامی زرتشت، مرحوم کهزاد بنای اين شهررا به عصر کی گشت

وپسربرادراو بستواری، يکی از پهلونان نامدار آن عهد نسبت ميدهد. کهزاد 

( نسخه اوستا بزبان پهلوی که از 3۶ميگويد که " در شاتروئيها) فقره 

ميالدی ميرسد، تحريرشده است که:"  800سمرقند پيدا شده و تاريخ آن به 

  1 بستوارپسرزرير، شهر بست را آبادکرد."

ً دوهزارسال پيش ازامروز، ايزيدور، ازاين شهر بنام "بيوت" نقر يبا

يادکرده وپلينی مورخ رومی درقرن اول ميالدی، آنرابکشل"بست" 

)بکسراول ( خوانده، موقعيت آنرا درکنار رودخانه "اريمانتوس")هيرمند( 

  2 سراغ داده است.

قای مرحوم پوهاندحبيبی از قول مارکوارت مينويسد که، بست در ملت

هيرمند وارغنداب درزمان قديم يکی ازمراکز تمدن اين سرزمين بوده ودر 

آغاز قرن ششم ميالدی در دست هفتاليان افتاد که انوشيروان خسرو اول 

  3 ساسانی  آنرا از ايشان بگرفت.

چنين معلوم ميشودکه، درايام ضعف وفترت دولت ساسانی پارس در 

دی، سرزمين های سيستان ورخج اواخر قرن ششم واوايل قرن هفتم ميال

وزابل وداور يعنی وادی های هيرمند وارغنداب وترنک بدست ملوک رتبيل 

هفتالی وترکان شمال هندوکش بوده اند،  -که از بقايای خاندان های کوشانی 

ميالدی( می ۶۵0هجری) 30افتاده باشد،زيرادرحين فتوح عرب بعد از سنه 

                                                 
1
 132۵، چاپ 2۵۵، ص1کهزاد، تاریخ افغانستان، ج - 
2
 کابل1321،چاپ 3۶9کهزاد، آریانا، ص - 
3
 ) حبیبی(1، طبری،ج3۶مارکوارت، ایرانشهر،ص  - 
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پرويز حکمرانی دارد وبعد  -تم يا اپرويزبينيم که در زرنج مرزبانی بنام رس

  1ازآن اعراب مسلمان با رتبيل يا زنبيل شاه زابلستان می جنگند.

بالذری درفتوح البلدان خود،آمدن افسرعربی عبدالرحمن بن سمره را 

از سيستان به بست بعد از قطع وادی خواش وقوزان]بوالن[ بست، مينويسد 

س از آن مردم روذان)= سروان( را که ابن سمره بست را بزوربگرفت وپ

  2 مغلوب ساخت وبه خشک آمد وهم در رخج جنگ کرد، وبرمردم چيره شد.

م( رخداده ۶۵۶هجری) 3۶به نظرمرحوم حبيبی، اين وقايع بعد ازسال 

ولی از جمله سرزمين های مذکور،درکتب فتوح، خواش،همين خاش 

اما کلمه وخاشرود وخشک هم کشکنخود ورخج وادی ارغنداب است. 

"قوزان" را تاکنون نفهميده ام که چيست؟ اگر کسی دراين باره رأی داشته 

  3 باشد، لطفاً به انجمن تاريخ بنويسد.

به نظرصاحب اين قلم، "قوزان"  متذکره بالذری همين "بوالن" 

نزديک ترين روستای شمال بست، بوده است، زيرا در قرون وسطی راهی 

رد، ازواليت خاش ميگذشت و بعد ازعبور که زرنج را به بست وصل ميک

ازروی پل خاشرود وقطع بيابان )دشت مارگو( به بست ميرسيد،اما قبل از 

رسيدن به بست ، بايدروستای بوالن را در دست راست رودخانه هيرمند که 

خيلی معمور وپرجمعيت بود، پشت سرميگذاشت.عالوتاً کلمه"بوالن" چه از 

ء به رسم الخط عربی و فارسی با"قوزان" لحاظ تعداد حروف وشکل امال

متذکره بالذری  همسانی و شباهت قابل قبولی دارد،خاصه اينکه با نام بست 

 يکجا ذکر شده است.

 

                                                 
1
 300 -270، ترجمه فارسی، ص۴8۵،  ۴01البلدان بالذری، ص ببعد، فتوح 81تاریخ سیستان، ص -
2
 ،۴88بالذری، فتوح البلدان، متن عربی ص  - 
3
 ش، مقاله بست ولشکرگاه، بقلم پوهاندحبیبی13۵1مجله آریانا،سال  - 
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 خرابه های قلعه بست از سمت جنوب

 

جغرافيه دانان اسالمی بست را "درهندوستان" و" جای بازرگانان" 

موجود بود.بنابرقديم ترين  گفته اند که درآن تجارتخانه های هند وسند

بست شهری »هجری:  372اثرجغرافيائی کشور،حدودالعالم تاليف درسال 

بزرگ بود با باره محکم بر لب رود هيرمند، با ناحيتی بسيار، و جای 

بازرگانان بود ومردمان داشت جنگی ودالور، ودر آنجا ميوه ها را خشک 

ن نيزاز آنجا صادرميشد. ميکردند وبجاهای ديگرمی  بردند وکرباس وصابو

»1  

جغرافيه نگاران اقدم عربی، از بست به تفصيل سخن نميرانند، مثالً 

احمدبن ابويعقوب بن واضح معروف به يعقوبی  که کتاب البلدان خود را 

هجری نوشته، درذکرسيستان، بست را از شهرهای بزرگ آن  278در

معن بن زايده  ميشمارد وميگويد: درعصرخالفت ابوجعفرمنصور)عباسی(

شيبانی برآن تصرف جست ومردم آن قومی است از عجم واطراف آن ببالد 

همچنان احمدبن عمرمشهور به ابن رسته، دراعالق  2 سند وهند پيوسته اند.

                                                 
1
 103حدود العالم،چاپ دکتور ستوده، ص  - 
2
 )حبیبی(280،لیدن، ص1892یعقوبی،البلدان، طبع دخویه  - 
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هجری، ذکری ازبست در کوره های سيستان)زرنج،  2۶0النفيسه بسال 

  1 بست،الرخد( دارد.

به ضم ب( درساحل هيرمند لسترانج محقق انگليسی  ميگويد: بست)

درمحل التقای آن با روديکه از قندهار جريان دارد، واقع وپيوسته جای 

مهمی بوده است. اين شهردرقرن چهارم هجری دومين شهرسيستان 

وبزرگترين شهر کوهستانی مشرق که شامل زمينداور ورخج بود، بشمار می 

م لشکرکشی آمد. لسترانج عالوه ميکند که درپايان قرن هشتم،هنگا

اميرتيموراز بست بزرنج)از زرنج به بست درست است( اين شهر وحول 

وحوش آن ويران گرديد ودرضمن همين لشکرکشی بندعظيم هيرمند نيز که 

بنام "بند رستم" شهرت داشت خراب شد.اين بند تمام روستاهای باختری 

  2 سيستان را مشروب ميکرد.

افيه نويس معروف ابواسحاق ابراهيم اصطخری، سياح وجغر 

اسالمی، درنيمه اول قرن چهارم هجری در کتاب خود)مسالک وممالک( 

ميگويد: جلو دروازۀ بست، باالی دريا چنانکه درعراق معمول است، پلی 

وجود دارد که روی يک عده زورق های خورد وبزرگ تعبيه شده وجاده 

بن جوقل ا  3بزرگی که از زرنج به بست می آيد از روی اين پل ميگذرد.

هجری درکتاب صورت االرض  3۶۵جغرافيه نگارديگر اسالمی،  درسال 

خود،از بست به نيکويی يادآورشده گويد: شهر بست، پس از زرنج، 

بزرگترين شهر سيستان است ومردم آن مثل اهل عراق)ايران کنونی( 

زندگانی ميکنند وجوانمرد وتوانگر اند و با هندوستان تجارت دارند . و در 

  4ا خرما وانگور فراوان بدست می آيد.آنج

اما درميان جغرافيه نگاران عربی، آنکه شرح قابل توجهی در باره 

بست ولشکرگاه وشهرک های ديگر آن نواحی بدست ميدهد،ابوعبدهللا 

 37۵محمدبن احمدمقدسی شامی معروف به البشاری است که درسال 

 هجری، درکتاب احسن التقاسيم خودنوشته است:

                                                 
1
 )حبیبی(10۵، ص1891ن رسته،االعالق، طبع لیدن،اب - 
2
 3۶9تهران، ص  1337لسترانج،جغرافیای تاریخی خالفت شرقی، ترجمه محمودعرفان، چاپ - 
3
 197 -19۶اصطخری، مسالک وممالک ، متن فارسی، ص  - 
4
 1۵۶ابن،صورت االرض،چاپ دکتر شعار، ص  - 
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، باقلعه بزرگ وحومه پهناوری دريک فرسخی باالی ملتقای بست 

رودخانه خردروی)ارغنداب( وهيرمند قراردارد. بازارهايش معموراند 

ودارای مسجدی نيکو است. اهل آن متدين  وبا مروت  وصاحب نعمت اند 

که به آئين ودرايت وخوی نرم خويش مشهوراند.اين شهرچه پاکيزه وسرسبز 

،خرما وانگور فراوان وگل ريحان بسيار دارد. از  با موقعيت مهم اش

ابومنصور دانشمند سيستانی شنيدم که گفتی: در دنيا شهری باين کوچکی 

ولی سرسبز ودارای ميوه ها ونعم فراوان نديده ام، اما وبا دارد.وشهر آن 

خيلی اباداست ومسجدجامع و ربض)حصاربيرونی( نيز دارد که بازاردر آن 

زاب هيرمند نوشند و رودخانه  ديگری هم دارد که اند. مردم آن ا

خردروی)ارغنداب( گويند.اين دو رودخانه بفاصله يک فرسخ از بست باهم 

   1 می آميزند و درجای آميزش آنها پلی از کشتيها است.

مقدسی در جای ديگر ازکتاب خود گويد: بست قصبۀ مرکزی آن  

. وشهرهای مربوط آن ( روستا دارد1100سرزمين است ويکهزار ويکصد)

 : درتل، سروان، درغش، بغنين، فيروزقند، پنجوائی، بالس وعبارت اند از

جهالکان) ضبط های ديگراين اين کلمه بيايد( بان، قرمه، بوزاد 

)نوزادکنونی(،ارض داور)زمينداور(، صروستان )سدوسان،( قرية 

بکر  الجوز)حور، حوز، الجور(، رخود)رخد، رخج= قندهار(، بکروآواذ)

آباد، تکرآواذ، بکيرا،ظاهراً مصحف تگين آبادباشد( ، بنجوی)پنجوائی غرب 

ً مصحف سفنجاری  قندهار(، کش )کشکنخود حاليه(،روزان،سفنجاوی)غالبا

که اکنون سنجاری يا سنزری درغرب قندهار درکنار دريای ارغنداب واقع 

شگاه است (، طلقان)تلوکان کنونی بيست ميلی جنوب غرب قندهار، پرور

 2شاعر وعارف معروف مالحسن سکزی(

 

 طاق بست:

خرابه های ارگ آن، از طاق بزرگ قلعه بست، درپای رواق يا 

آثارتاريخی وديدنی است که حکايتگرشکوه وعظمت پارينه شهر تاريخی 

اشد. اين طاق در زمان خالفت عبدالملک اموی درنيمه دوم قرن ببست مي

                                                 
1
 . 304، ص1906احسن التقسیم، طبع دوم لیدن - 
2
 297، ص 1906طبع دوم لیدن مقدسی،احسن التقاسیم،- 
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روايت تاريخی از والی عربی آن موجود اول هجری  آبادان و استواربوده و 

م( عبدهللا بن اميه بن  ۶92هجری )= 7۴است که بالذری گويد: در سال 

عبدهللا حاکم سيستان شد و او به فکر تسخير کابل افتاد. "عبدهللا بقصد نبرد 

بارتبيل رهسپار بست گرديد. وی در آغاز پيشنهاد رتبيل را که ميخواست 

خراج بدهد و به صلح برسد نپذيرفت، وگفت هرگاه يک ميليون درهم به او 

اين رواق )منظور طاق بست است( را پر از زر کند صلح خواهد کرد ورنه 

شمشير دو رويه کار يکرويه کند. رتبيل نپذيرفت و از پيش او به نواحی 

  1 کوهستانی زابلستان عقب نشست."

 
 م1938طاق بست قبل از ترمیم در

 

يشود که طاق بست در قرن اول هجری آباد ازاين روايت معلوم م

واستوار بوده است. نگارندۀ اين س  طور که اين طاق عظيم وحيرت انگيز 

متر و بلندی  20را از نزديک ديده ام ، ميتوانم پهنائی يا عرض آنرا حدود 

آنرا ده مترتخمين کنم. به هرحال کسانی که به شهرلشکرگاه مسافرت 

 ی شان جالب وتماشائی است. ميکنند، ديدن اين طاق برا

                                                 
1
 270فتوح البلدان،ص - 
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 از سمت شمال طاق بست قلعه و

 

 دروازه های بست: 

برطبق راوايات جغرافيه نگاران کالسيک عرب مانند ابن 

حوقل،واصطخری وغيره روايات شفاهی مردم، شهر بست دو دروازه ويا 

بيشتز ازدو داشته است. يکی ازاين دروازه های درسمت غرب روبروی پلی 

که بررودخانه هيرمند بر يک عده زورق ها تعبيه شده بود واز آن واقع بود 

بسوی زرنج ميرفتند. دروازه ديگر شهر بست بطرف شرق برجاده ايکه از 

آن به طرف پنجوائی قندهار وهند ميرفتند، باز ميشد. ممکن است شهر بست 

دروازه های ديگری هم در شمال وجنوب داشته  بوده باشد که معلومات 

از جمله تاريح سيستان از دروازه  ندکی در باره آنها در دست است.کتبی ا

که ظاهراً  1هجری با صالح بستی خبرميدهد. 2۴9ميرکان بست درحوادث 

درجنوب شهر موقعيت داشته است. دروازه شمال شهر ممکن است همان 

هجری چنين  298دروازه ديوان باشد که تاريخ سيستان از آن دروقايع 

هجری، طاهر بن محمدبن عمروليث سومين شاه  29۴سال خبرميدهد: در
                                                 

1
 211تاریخ سیستان،چاپ انتشاران معین، ص  - 
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صفاری دربست کاخی وباغی اعمار نمود وخضراء)چمن( وسيعی در 

نزديک دروازه ديوان ساخت وکوشک ديگری برلب آب هيرمند، نزديک پل 

کوشک طاهرشامل نه گنبد درون بدرون بود  که آن همه  بست، اعمارنمود.

بار  وسال چند ار بيگار اعمار کرده بود.را در بدل پول نقد يعنی بدون ک

 برای وارسی از پيشرفت کارقصر خود از زرنج به بست می رفت و

  1 برميگشت.

 

 چاه بست :

يکی ديگر ازعجايب  ديدنی قلعه بست، چاه دايروی است که دروسط 

تپه باالحصارحفرشده و بگفتۀ مردم محل تا هفت طبقه دورا دور آن اطاقهای 

 ده بود که در وسط آن زندان پادشاه قرار داشته است.بزرگی ساخته ش

 
راه دخول به ساختمانهای زيرزمينی باالحصار که توسط دهليز های  

تنگ و تاريک دورتر از مرکز چاه صورت می گيرد، برای هرکس 

ميسرنيست ولی بعد ازدخول به ساختمانهای مرکزی باالحصار بست، امکان 

از طرف  1979می ايد. اين چاه در سال خروج از آن خيلی مشکل به نظر

پاک کاری  شد که آشنائی بااين  تاريخی، اداره باستان شناسی وحفظ آبدات

رهنمائی  خوبی برای معرفت با چگونگی ساختمان های قلعه بست نيز  چاه

                                                 
1
 280، ص131۴تاریخ سیستان،چاپ  - 
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چاه که رنگ  ميباشد. اکنون دوسه طبقه فوقانی اطاق های دورادور اين

ست وحاکی از آتش سوزی های دوران خشت های آن سوخته ودود آلودا

 های گذشته ميباشد، بدرستی قابل تشخيص است.

بنابرگزارش ادارۀ باستان شناسی افغانستان، طبقات زيرين اين چاه به 

مرورزمان از خاک وريزش خشت وگل طبقات فوقانی ساختمان انباشته شده 

ر، وقطر متر و قطرزيرين آن ده مت ۴2بود، وپس از پاک کاری ، عمق آن 

مترميرسد.قسمت زيرين چاه تا سه متر ازمواد سياه چونه  22باالئی به  

)مخلوط خاکسترو چونه باخشت پخته( که در مقابل آب فوق العاده مقاومت 

دارد،اعمارگرديده است. قسمت 

خشک چاه باقطر پنج متروعمق هفده 

متربا شش دريچه روشنی انداز، از 

قسم موری وراهرو زينه دار الی 

سطح آب اعمار گرديده است.باالی 

راهرو زينه، چهارمنزل مجزا ازهم 

قراردارند که هريک دارای اطاق 

های متعددهست. به کالم ديگر، منزل 

چهارم،دارای چهارفيل پايه و 

چهاررواق است که اطراف آنها 

اطاق ها ساخته شده اند و بايک ديگر 

 اتصال يافته اند.

:نيزدارای چهارفيل منزل سوم

يه وچهار رواق جهت اخذ روشنائی پا

ودراطراف اطاق ها، روشنی انداز 

 تصويرچاه قلعه بست بعد ازپاک کاریوراه زينه )پلکان( قرارگرفته است. 

فيل پايه و چهاررواق از اطراف چاه جهت اخذ  13دارای  منزل دوم:

روشنائی و دو روشنی انداز راهرو زينه اعمار شده و رواق و گنبد ان شبيه 

 زل سوم می باشد. من

با هفت فيل پايه، و چهار رواق جهت گرفتن روشنی،  منزل اول:

وروشنی انداز و راه زينه اعمار شده است. ساختمان کمان وگنبد آن مشابه 
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به منزل دوم به قسم نوک تيزهموار ساخته شده است . ارتفاع اين چهارمنزل 

متر وعمق تخمينی  17متر ميباشد. عمق راهرو زينه  22تا سطح باالی چاه 

 13۵8آب به سه متر ميرسد.  بدينسان هيئت باستان شناسی درسال 

خورشيدی،به کشف اخرين قسمت راهرو زينه وکشيدن اب چاه، و پيدا 

نمودن فرش منزل اول، دوم، سوم و ترميم فرش و کناره های آن وترميم 

قانی راهرو زينه الی قسمت اصلی و آخرين چاه و پاک کاری سه منزل فو

  1 موفق گرديد.

 

 لشکرگاه بست:      

بگفتۀ مرحوم حبيبی،"اين نکته را بايد ملحوظ داشت که درشهرهای 

بزرگ اوايل عهد اسالمی مانند شهرهای کنونی يک حصه جداگانه دور از 

شهر برای سکونت لشکريان واهل اداره معين ميشد و اين مقر عسکری 

"العسکر" و به پشتو " لشکری را"لشکر" يا "لشکرگاه" وبزبان عربی 

بازار" ميگفتند. چنانکه عسکرمصر، وعسکرمکرم، وعسکر رمله وعسکر 

   2 نيشاپورنزد جغرافيون عرب مشهوراند.

ً بفاصله نيم فرسخ]از بست[، کنار جاده ايکه به » مقدسی گويد: تقريبا

غزنين روند، شهرچه العسکر)شبيه مدينه( قراردارد که مسکن سلطان و 

  3 ان است.لشکري

مقصود مقدسی از شهرچه العسکر يا معسکر، همان "لشکرگاه" متذکره 

تاريخ بيهقی است که خرابه های آن درشش، هفت کيلومتری شمال ويرانه 

 های بست امروزشاهد عظمت وجالل پارينه آن است.

از لحاظ موقعيت وساختمان عمومی، بست و لشکری گاه، درحقيقت دوحصه 

ولی، محل بود وباش مردم و دومی محل سکونت سپاه و يک شهربودند که ا

ادارات دولتی بود. به عبارت ديگر،دريکی قاطبه مردم و اهالی بست زندگی 

داشتند و کانون تجارت وسرای ها وکاروانسرايها بشمار می آمد، ودر 

                                                 
1
 مجله باستان شناسی،شماره دوم سال اول - 
2
 ببعد)حبیبی( 177،ص ۶یاقوت حموی،معجم البلدان ،ج - 
3
 .304، ص1906م لیدناحسن التقسیم، طبع دو - 
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ديگرش، سپاه و نظاميان وصاحب منصبان وگاه گاه سالطين غزنوی محمود 

 تند.و مسعود رهايش داش

 
 کاخهای سلطان مسعود درکرانۀ رودهیرمند وانعکاس آن در رودخانه

 
 درلشکرگاهویرانه های قصر سلطان مسعود درکنار رودهیرمند

در بيرون شهر زرنج نيزمحلی بنام "لشکر" موجود بودکه شوربختانه 

و"بسکر")که همان « بسکو»نام اين محل درتاريخ سيستان اغلب بصورت 

هجری که سيستان توسط  299ده  است. در وقايع سال لشکراست( ضبط ش

سپاه سامانی فتح گرديد واميرسامانی ، سيستان را به پسرعم خود منصور بن 
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اسحاق سامانی داد و او وارد زرنج شد،لشکريان خود را هم به داخل شهر 

درمنازل وسراهای مردم جابجا کرد وسپس به حصول  ماليات گزاف از 

. يکی از رجال دراک وزبان آورسيستان بنام محمد بن مردم مبادرت ورزيد

هرمز)معروف به مولی سندلی( به نمايندگی از مردم شهر به "مظالم" رفت 

واظهارداشت که :"به سيستان رسم نيست که مال بزيادت خواهند ولشکری 

باشد که مردمان را زنان ودختران باشد. مردم بيگانه به منزل  لشکرجایبه 

دان واجب نکند." چون حکمران سامانی اين سخن نماينده وسرای ازادمر

مردم را نشنيد، پنج روز بعد  وی مردم را بشورش فراخواند و مردم با او 

همنوا شده دست به قتل سپاه سامانی زدند وهمه را يا از دم تيغ کشيدند ويا 

مجبور به فرارنمودند وخود حکمران به خانه گبری )زرتشتی( پناه برد مگر 

تگير وزندانی شد. ويکی از بقايای خاندان صفاری که کودکی ده ساله بنام دس

  1 ابوحفصعمرو بود را برخود پادشاه کردند.

 گنبد سربازشهزاده ها:

امروز ساحه ميان بست و لشکرگاه بخصوص ساحل رودخانه هيرمند 

آن ميان مزار  مملواز خرابه ها و بقايای بقعات و زيارت هاست که از

 بيشتر معروف است.« شهزاده حسينی»و« ازبن گنبد سرشهزادگا»

 
 ی بستگندسربازشهزاده ها

                                                 
1
 وغیره 32۴، 1۵9،1۴0،1۵۶،نیزصص 298-29۶تاریخ سیستان، ص - 
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معين الدين اسفراری، صاحب کتاب روضات الجنات، از اين شهزادها ذکری 

شگفتی آميز دارد و گويد: در ديار سجستان شهر بست بس بعظمت بوده و 

ايشان را  در آن ناحيت جنبدی )گنبدی ( است و دو قبر در آنجاست که آنجا

شهزاده های سرباز می گويند باعتبار آنکه چنان مشهور است که بسياری از 

ملوک و سالطين سقف آن گنبد را پوشيده اند چون در آمده اند سقف را 

شکافته يافته اند چنانکه يکمن خاک و گل و خشت در درون گنبد نيفتاده و 

ر خواب ديده که نوبت شخصی که گنبد را پوشيده و باز شکافته شده د يک

شهزاده ها با او گفته اند که مادر عالم نمی گنجيم تو ميخواهی که ما را در 

اين گنبد بگنجانی، بعد از آن ديگرش نپوشيده اند و به گنبد سرباز مشهور 

 "1 است. گشته

در اين زيارت مرحوم کهزاد لوايحی را ديده وخوانده که تاريخ آنها ربيع  

هجری حک شده است. لوحه اولی  611شوال هجری و  595االول سال 

منسوب به امام محمد بن ابوالمعالی بن محمد الحسن و لوحه دومی منسوب 

 2 به امام جالل الدين اسمعيل بن محمد است .

 

 بست نزدیک دربشکل تنوریک اثر تاریخی جالب 

                                                 
1
 بخش یکم ( 342روضات الجناب معین الدین اسفراری )ص  - 
2
 149کهزاد،لشگرگاه، ص  - 
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 یکی دیگرازبقعات نزدیک بست

 

 دشت لکان، نبردگاه یعقوب لیث با زنبیل:

ولشکرگاه هردو در دامان دشت پهناوری در کنار رود هيرمند، افتاده،  بست

فرخی  حکيم که در متون ادبی وتاريخی اسم آن به ضبط های محتلف آمده و

عنصری آنرا در قالب اشعار خويش  قافيه کرده   ءشعرالسيستانی وملک ا

ه ياد کرده اند ک« دشت لکان» اند و هريک در قصايد خويش آنرا به نام 

 برهمه ضبط ها مرجح وتا امروز به همين نام زبانزد مردم آنجاست. 

دراينجا ميخواهم اين نکته را توضيح کنم که نبرديعقوب ليث با زنبيل 

شهر لشکرگاه امروزی نزديک هجری در دشت لکان واقع در 2۵1درسال 

رخ داده است. برای اثبات اين نظر من دليلی دارم  وآن شعرمحمد بن 

ی درتاريخ سيستان است که درهمان زمان درستايش يعقوب وصيف سکز

ليث گفته است. ازاين شعربرمی آيد که معيادگاه مالقات يعقوب ليث با زنبيل 

 دشت لکان بوده است . چنانکه ابن وصيف ميگويد:
 

     آمد زنبـيل ولتی خورد بلنگ بلکان

 لتره شد لشکر زنبيل و هبا گشت کنام
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را در شعر « لکان » يخ سيستان، کلمۀ مرحوم بهار، مصحح تار

ضبط نموده ودرپاورقی کتاب  1«لتام»محمد ابن وصيف سکزی بگونه 

. با آنکه  بهاردرست ت که محلی در حوالی بست بوده استحدس زده اس

است که دشت « لکان»حدس زده ، مگر صورت درست " لتام"همان 

يهقی، در حادثه ودر تاريخ ب معروفی است درغرب شهر موجوده لشکرگاه.

غرق شدن کشتی سطان مسعود در رود خانه هيرمند، از دشت لکان تذکر 

رفته ، و فرخی سيستانی در شرح يکی از سفرهايش ازسيستان به بست در 

 قصيده ايکه  با مطلع :

 چون بسيج راه کردم سوی بست از سيستان

 شب همی تحـــويل کـــرد از باختر براسمان

 لطنتی لشکرگاه  درآن واقع بود اينطور ميگويد:از اين دشت که کاخ س

 اندرين انديشه بودم کزکنار شهربست         

 وشم ناگهانـد بگــبانگ آب هيرمند آم

 ود از بــاالی دژ        منـظـرعـالی شـه بنـمـ

 دشت لکانکاخ سلطانی پديدار آمد از 

ه وملک الشعراعنصری بلخی درقصيده ايکه از کاخ سلطنتی لشکرگا

 توصيف مينمايد نيز از اين دشت به همين نام ياد ميکند، آنجا که ميگويد:

 و شد خوب همچو عقد بدر         ــتبفرقصر

 دشت لکانهوای بست ولب هيرمند و

 زمحکمی پی بنــياد او به  بـيخ  زميـن         

 زبـرتـری خـم ايــوان آن  خــم کـيوان

 

ا رتبيل( وهمچنان با صالح بستی بنابرين محل نبرد يعقوب بازنبيل)ي

درهمين دشت لکان که نام معروف وشناخته شده درتاريخ سيستان وتاريخ 

بيهقی است، صورت گرفته وابن وصيف که معاصر يعقوب ليث بوده، با 

آگاهی از محل نبرد يعقوب با زنبيل و ازتباهی خودش ولشکرش  درشعر 

 خود متذکر شده است.

                                                 
1
 292تاریخ سیستان،ص  - 
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 ان بلندهمت آن:دهکده بوالن و دانشمند

شش کيلومترشمال غرب بست، در دست راست هيرمند، مقابل -در پنج

لشکرگاه دهکدۀ شاداب و سرسبز"بوالن" قرار داشت که متاسفانه در 

هيچيک از کتب مسالک ذکری از آن نيامده، درحالی که در همان دوره های 

که  عروج بست و لشکرگاه و از آن هم پيشتر در روزگاران اوليۀ اسالم

هنوز از لشکرگاه کسی نام نمی برد، اين دهکده بحيث گهوارۀ راد مردان 

بست در نزديک ترين نقطۀ مقابل لشکرگاه، در آنطرف هيرمند از خود نام 

وبرادرش « عشان بن نصر»ونشانی داشت. وعياران پيشتاز آن چون 

بارها عمال ستمگر عرب را از شهر و مرز خود بيرون « صالح بن نصر»

ه اند ومردم دانش دوست و بامروت بست را از چنگ آنان نجات بخشيده راند

  1اند.

متون ادبيات ما مملواز صدها قصيده در وصف بخشش هاي فراوان 

سالطين غزنوي مخصوصاً محمود و مسعود است ولي آنچنان كه بيهقي مي 

آورد، علوهمت دانشمندان بوالني بست به مراتب باالتر از اين بخشش ها 

و بسيار بجاست كه مراتب همت يكنفر قاضي بستی را با پسرش از است 

 زبان ابوالفضل بيهقي در اينجا نقل كنيم :

باری سلطان مسعود به هوای تفريح در رودخانه هيرمند بر يکی از 

کشتی های که در پای قصر سلطنتی لشکرگاه برای کشتی رانی آماده بودند، 

کشتی سلطان بيموازنه شد ونزديک  نشست و شروع به سيرکردن نمود، ناگاه

بودغرق شود. هنگام نجات سلطان از هيرمند پايش زخم برداشت و سلطان 

 بشکرانۀ نجات خود خواست مقداری طال نذر کند.  

 بگفتۀ بیهقی:

و آغاجي خادم را گفت كيسه ها بياور و مرا گفت : بستان در هر » 

وي كه زرهايست كه پدر كيسه هزار مثقال زر پاره كرده است بونصر را بگ

مارضي هللا عنه از غزو  هندوستان آورده است ... و مي شنوم كه قاضي 

بست بوالحسن بوالني و پسرش بوبكر سخت تنگدستند و از كس چيزي 

                                                 
1
 192 -190ص  ،تاریخ سیستان - 
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نستانند و اندك مايه ضيعتي دارند يك كيسه بپدر بايد داد و يك كيسه به پسر 

انند زيست و ما حق اين تا خويشتن راضيعتكي حالل خرند و فراخ تر بتو

 . 1«نعمت تندرستي كه باز يافتيم لختي گذارده باشيم.

من كیسه ها بستدم و بنزدیك بونصر آوردم و حال »بيهقي ميگويد، 

بازگفتم دعا كرد و گفت خداوند این سخن نیكو كرد و شنوده ام كه بوالحسن 

كیسه ها و پسرش وقت باشد كه بده درم درمانده اند، و بخانه بازگشت و 

باوي بردند و پس از نماز كس فرستاد و قاضي  بوالحسن و پسرش را 

بخواند و بیامدند بونصر پیغام سلطان بقاضي رسانید. بسیار دعا كرد و 

گفت: این صلت فخر است، پذیرفتم و باز دادم كه مرا بكار نیست و قیامت 

 زري سخت نزدیكست حساب این نتوانم داد ... بونصر گفت: اي سبحان هللا

كه سلطان محمود بغزو از بتخانه ها بشمشیر بیاورده باشد و بتان شكسته 

و پاره كرده و آنرا امیر المؤمنین مي روا دارد ستدن آن، قاضي همي 

نستاند؟ گفت: زندگاني خداوند دراز باد... و بر من پوشیده است كه آن 

حال من  غزوها بر طریق سنت مصطفي هست علیه السالم یا نه ؟ به هیچ

این نپذیرم و در عهده این نشوم. گفت، اگر نپذیري بشاگردان خویش و 

مستحقان و درویشان ده، گفت: من هیچ مستحق را نشناسم در بست كه 

زربدیشان توان داد و مراچه افتاده است كه زر كسي دیگر دهد و كسي 

 .ل نكنم، به هیچ حال این عهده قبودیگر برد و شمار آن مرا بقیامت باید داد

بونصر پسرش را گفت تو از آن خویش بستان، گفت: زندگاني 

خواجه عمید درازباد علي اي حال من نیز فرزند این پدرم كه آن سخن گفت 

و علم از وي آموخته ام و اگر وي را یك روز دیده بودمي و احوال و 

عادات وي بدانسته واجب كردي كه در مدت عمر پیروي او كردمي، پس 

نكه سالها دیده ام من از آن حساب و توقف و پرسش قیامت چه جاي آ

بترسم كه وي مي ترسد و آنچه زیاده حاجت مند نیستم. بونصر گفت هلل 

دركما بزرگا كه شما دو تن اید و بگریست و ایشان را باز گردانید و باقي 

روز اندیشمند بود و از این یاد مي كرد و دیگر روز رقعتي بنبشت بامیر و 

                                                 
1
آب هاي هیرمند و زخم برداشتن پاي  این مطلب مربوط واقعه غرق شدن كشتي سلطان مسعود در - 

 (512،  507ص  ،تاریخ بیهقي )مسعود از آن است كه بشكرانه صحت مندي خود سلطان خیرات مي دهد
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از نمود و زر باز فرستاد. امیر بتعجب بماند و چند وقت شنودم كه حال ب

  1«امیر بونصر را گفتي چشم بد دور از بوالنیان.

امروز ازاين دهکده در دوکيلومتری غرب شهرلشکرگاه، در آغاز راهی که 

بسوی چاه انجير ميپيچد، خرابه های يک قلعه مخروبه بصورت خاک توده 

نميداند که روزگاری اينجا جايگاه مردان با دانش  به مشاهد ميرسد.اما کسی

وفضيلی چون قاضی ابوالحسن بوالنی بوده است که تاريخ بنام ونشان شان 

 می بالد.

 

 فیروزقند ومیمند= میوند:

درجنوب سروان  ومشرق بست، فيروز قند)ظاهراً:کشک نخودحاليه( 

  2 واقع بود که از آن ميوه فراوان بخارج صادر می گرديد.

ابن حوقل در نزديكي فيروز قند، در دست راست كسيكه از بست به 

سراغ مي دهد كه « روذان»رخج )قندهار( مي رفت، محل ديگر را بنام 

ازقرنين كوچكتر، و داراي كشتزار و آب روان بود و محصول عمده آن را 

تشكيل مي داد. در اينجا بايد گفت كه بين بست و قندهار شهرمرد  3منج

موقعيت داشت كه در تاريخ دوره غزنويان بيش « ميمند»سوم بهپروري مو

از هر دوره ديگر شايان توجه و جالب دقت است، زيرا اين شهر مردان 

بزرگي در دنياي سياست و كياست پرورش داده كه براستي تاريخ اين دوره 

 را تكميل نموده اند.

 خاندان دانشور ميمندي در رأس آنها خواجه حسن ميمندي دوست

همكار سبكتكين و شمس الكفات احمد بن حسن ميمندي وزير مدبر و معروف 

سلطان محمود و وزير زاده ابوالفتح عبدالرزاق بن احمد ميمندي، وزير كار 

فهم سلطان مودود، در تاريخ و تكميل تاريخ اين دوره آنقدر مهم و مؤثراند 

اريخ دوره كه بدون نام بردن كار روايي آنها شكاف عميقي در مطالعه ت

 غزنويان بمالحظه ميرسد.

                                                 
1
 513 - 512ص  ،چاپ دكتر غني و دكتر فیاض ،تاریخ بیهقي - 
2
 371جغرافیای تاریخی خالفت شرقی، ص - 
3
یده و نیز بمعني دانه مسكري آمده است و بضم اول منج معرب منگ بفتح اول بمعني خرماي بهم چسپ - 

.بمعني ماش سبز است و ظاهراً مراد مصنف معني اخیر باشد
 

  (. 299رك : تعلیقات صوره االرض ص 
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چون بحث در اطراف اهميت اين خانواده عجالتاً از توان اين مختصر 

بدر است صرف همينقدر مي گوئيم : براي آنكه از دانش و كفايت و 

كارروايي اين خانواده در دوره غزنويان و نقش آنها در بوجود آوردن تاريخ 

به تاريخ بيهقي و متون ادبي اين دوره اين دوره خوبتر آگاه شويم بهتر است 

 مخصوصاً دواوين شعراء مراجعه شود.

از آنجائيكه اين شهر بجز پرورش شخصيت هاي بزرگ كدام شهرتي 

ديگر ندارد، بنابرآن اسم آنهم با از بين رفتن رجال آن از صفحات كتب 

مسالك افتاده است و حتي نويسندگان متأخر اسم آنرا نظر به نزديكي و 

اهت لفظي با كلمه ميمنه كه از نقاط معروف و تاريخي درشمال كشور شب

 اشتباه كرده اند.

مثالً بار تولد مستشرق روسي ضمن تعريف ميمنه گويد در نگارشات 

مؤلفين قرن سيزدهم "ميمنه" بشكل "ميمند" ديده مي شود و قبل از آن زمان 

سلطان  م( وزير1030 – 998هم وجود داشته و خواجه حسن ميمندي )

  1محمود از اين دهكده برون آمده است.

ياقوت نسبت باين محل مي نويسد: ميمند ناحيتي است از مضافات 

غزنه كه ابوالحسن علي بن احمد ميمندي وزير سلطان محمود بدان منسوب 

يك قرن بعد از ياقوت، حمدهللا مستوفي آنرا چنين تعريف مي  2مي باشد.

ري وسط است و گرم سير و آبش از رودخانه از اقليم سيم است شه»نمايد: 

  3 «حاصلش غله و اندك خرما و ميوه باشد.

چون »تقريباً هزار سال پيش فرخي سيستاني اسم ميمند را در قصيده 

 اينطور ياد مي كند آنجا كه گويد: « بسيچ راه كردم سوي بست از سيستان

 من  بدين راه طـــلــسم آگين همی  کردم نگــاه      

 ز تفکر خيره مانــده همــچو شخــص بی روانا

 " آمـــد و نــــاگــه برويم  بر وزيــد     میـمـندبــاد "

 خال و زلف از بوی اوهم شکل شد با مشک وبان

 
                                                 

1
 83 - 82ص ایران،جغرافیاي تاریخي بارتولد، - 
2
 228ص  ،8ج  ،معجم البلدان،یاقوت  - 
3
 بمبئيچاپ  185ص  ،نزهه القلوت، حمدهللا مستوفي - 
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مطابق توصيف فرخي ميمند بين بست و رخج واقع بوده و ظاهراً 

اي ر شهرت بسز 19همين ميوند بين گرشك و قندهاراست كه از اواخر قرن 

انگليس كه بجنگ ميوند نيز  تاريخ افغانستان )بمناسبت جنگ دوم افغان و 

دوشيزگان  شهرت دارد( كسب كرده است . و يقيناً اين شهرت را باز يكي از 

دلير او ماللي به اوبخشيد كه با ترانه هاي حماسي اش محشري بر سر 

ين مرز و بوم پا كرد و از خود نام جاوداني در تاريخ ا دشمنان كشور بر 

  گذاشت .

در اين نواحي محل ديگري نيز بوده موسوم به جالکان كه آنرا 

  1بصورت جالقان و جهلكان و زالقان و صالقان هم نوشته اند

ولی  2ابن حوقل در وصف آن گويد: در يك منزلي بست واقع است 

تعيين نميکند که درکدام سمت آن واقع است.اين اسم درکتب مسالک هم کمتر 

وارد گرديده وشهری بوده که اکثريت اهالی آن را جوالهان تشکيل ميداده اند 

وميوه وغله وخرما وچشمه های آب روان داشته ودر قرن چهارم وسعت آن 

 3 به اندازۀ قرنين بوده است.

 

 راه های تجارتی وخراج بست:

موقعيت شهربست بين سه شهرعمده کشور) هرات، زرنج وغزنه( 

ً در زاوي ه بين دو رودخانه بزرگ هيرمند وارغنداب ، که جاده مخصوصا

                                                 
1
پوهاند حبیبي و  .«جالكان شهر كیست با آب روان و بیشتر وي جوالهه اند ،103حدود العالم ص - 

پوهاند میر حسین شاه استادان پوهنتون كابل این اسم را مطابق ضبط حدود العالم )جالكان بكسر سوم ( با 

ند كه مشروب از آب رودخانه زله خان یا ذلیخا حالیه واقع در ده میلي جنوب غرب قندهار تطبیق مي كن

( ابن حوقل این نام را بصورت زالقان و اصطخري  2سال هجدهم صفحه  ،شماره پنجم ،است )مجله آریانا 

( و مقدسي آنرا جهلكان  198اصطخري ص  157صوره االلر ض ص  )آن را بشكل صالقان ضبط كرده اند

ان معرب جالكان و صالقان هم تصحیف جالقان ( كه ظاهراً جالقان و زالق 297نوشته )احسن التقاسیم ص 

مي تواند باشد و نباید این زالقان را كه صورت ضبط جالكان بر آن  مرجح است با زالقان نزدیك زرنج یكي 

 دانست(.
2
واصطخري فاصله این محل را از بست دو منزل شمرده و بجاي  157ابن حوقل صوره االرض ص  - 

است  یو شهربودكجا ذكر نموده گوید داور، و صالقان بر دو منزلي بست سروان اسم داور را با صالقان ی

.«)پر نعمت و با كشاورزي و میوه بسیار مردم جوالهه باشند
 

 (198ص 
3
 157،صورت االرض، ص369جغرافیاي تاریخي شرقي ص  - 
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های کاروان رو از سوی مغرب يعنی هرات و زرنج در سراسر قرون 

وسطی بطرف آن سرازيرمی شد و از آنجا بسمت بلوچستان وغزنه وهند 

امتداد می يافت، خيلی مساعد ومهم بوده است. به همين مناسبت نيز توانسته 

صفت دروازه هندوستان وکانون آمد و شد بازرگانان قرنها حيثيت خود را به 

 دراين گوشه آسيا حفظ نمايد.

در دوران قرون وسطی راهی که از زرنج بسوی غزنه يا هندوستان 

امتداد می يافت، به بست ميرسيد واز روی پلی که درجنوب بست بر روی 

يک عده زورقها تعبيه شده بود ميگذشت. سپس  از بست بسوی پنجوائی، 

 رکز قندهار قرون وسطی ميرفت.م

در پنجوائی راه بدوشاخه منقسم ميشد، راهی بسوی غزنه يا زابلستان 

باستقامت ارتفاعات  رودخانه ترنک ميرفت تا به غزنه ميرسيد و به کابل 

منتهی ميشد. و راه ديگر از پنجوائی  بسمت جنوب به سوی درۀ بوالن و 

  1 وازآنجا به سند منتهی ميگرديد.سيبی  وقصداربلوچستان امتداد می يافت 

خوشبختانه سند معتبر  و قديمي ايكه در اينجا راهنماي ما است، همانا 

صوره االرض ابن حوقل سياح و جغرافي نگار معروف بغدادي است كه در 

 دهه هفتم قرن چارم هجري نوشته شده است .

ست اينك مادر روشنايي اين سند مهم جغرافي راه خود را از مركز ب

بطرف شمال در امتداد رودخانه هيرمند به بالد داور و پس از آن بسمت 

شرق بسوي سرزمين رخج و بالس باز مي كنيم. عين ترجمه عبارات ابن 

 حوقل از اين قرار است :

اما اين نواحي كه در نقشه مندرج است و من آنها را از اعمال »

پانده ام ليكن ارتفاع و مجاور سيستان شمرده ام و به ناچار آنها را بهم چس

خراج آنها يكسان نيست. اين نواحي را عمال مختلف است و هر ناحيه قاضي 

و صاحب خبر و بريد و صاحب معونت و نويسنده سله معروف به بندار كه 

مامور اخذ خراج است دارد وجوه اموال واجب از آن سلطان و بيشتر آن 

بايات از آن امير آنجاست متعلق به صاحب خراسان است و باقي اموال و ج
                                                 

1
ان ، لسترانج،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی، فصل سیستان دیده شود.نیز رک: سیست - 

 201، نقشه راه های سیستان در قرون وسطی مقابل صفحه 2سرزمین ماسه ها وحماسه ها،از این قلم، ج

 دیده شود.
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كه از جانب صاحب خراسان باشد و برخي چيزها و هديه ها به وي فرستد 

همچون صاحب بست. چه امير را سپاه و مردان  و لشكرياني انبوه است و 

در بعضي از نواحي خراسان امير چون حكمراني مستقل است و همه اموال 

ست از جمله آنان محمد را به دست دارد. ولي به صاحب خراسان منتسب ا

بن الياس در روزگار سابق والپتگين حاجب در زمان ماست كه در كابل و 

سرزمين هند است و بر غزنه و اعمال آن تسلط دارد. و نيز بعضي از 

دارد مانند هرات  1نواحي آن خود حسابهاي قايم ديوان و خراجها و عبرتها 

 ايي نيز بي خراج است .كه ناحيه مهمي است كه خراج آنها يك بارو جاه

اما عبرت اين نواحي و وجوه اموالي كه گرفته مي شود از جوزجاني 

صد هزار دينار و چهار صد هزار درهم با توابع آن و سيستان و رخج بجز 

بست باتمام اعمال و جبايات و قوانين پرداخت خراج صدهزار دينار و 

مات و خراج و سيصد هزار درهم و بست از حيث جبايات اموال و مقاس

جزء آن صدهزار دينار و هشت صد هزار درهم و خراج غزنه و كابل و 

اعمالي كه بدان متصل است از قبيل اعمال هند كه جبايت آن از آن الپتگين 

حاجب بود صدهزار دينار و ششصد هزار درهم است . و در روزگاران 

د و عايدي گذشته خراج سيستان از اين اندازه بيشتر و زمينش پر بركت بو

فراوان داشت. اين بود همه آگاهيهاي من درباره اين سرزمين و گمان نمي 

كنم كه در اين باب كوتاهي كرده و از آنچه دانستنش مورد نياز است غفلت 

  2«نموده باشيم.

از اين فهرست ابن حوقل بر مي آيد كه سرزمين هاي خراسان 

ً سيستان با نواحي شرقي اش در قرن چارم  هجري خيلي آباد و مخصوصا

 ثروت مند بوده و محصول فراوان از آنجا بخزانه دولت وارد مي شد.

 

 پیداوار صادراتی:

                                                 
1
محصوالتي بوده كه از كشتي نشینان یا چادر نشینان به سبب راهداري مي گرفتند  -عبرت بكسر اول  - 

 300تعلیقات صوره االرض ص 
2
ي معلومات بیشتر رجوع شود به مقاله اوضاع اقتصادي و نیز برا 161- 160صوره االرض ص  - 

 حمل و ثور 2شماره  1346سیستان در صدر اسالم در مجله آریانا سال 
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بقول اصطخری ، از بست ميوه های خشک ، کرباس و صابون به 

 های فرش ازسيستان، بالد اسالمی  صادر ميشده است. بروايت حدود العالم، 

 پرندگان و وماهی انگور و خرما و اطعمه اقسام و خشک خرمای و زيلو

[  مکران و سيستان ميان اراضی از( ]هنگ) انگوزه عظيم مقدار و آبی

آن را اکثراّ درخوراک های خود می آميختند، و از طاق  که آمد می بدست

سيستان، انگور فراوان بعمل می آمد. از فراه ، خرما و ميوه های بسيار واز 

بسه پشمی)کوسی( وغله فراوان زمينداور، زعفران و از رخج)قندهار( ال

  1 بدست می آمد.

 

 هزارجفت ،هزاراسپ :

هزار »مؤلف تاريخ سيستان از دو محل مهم در جنوب بست يكي بنام 

تلفظ مي کنند و ديگري « زارس»كه امروز مردم محل آنرا بصورت « اسپ

هزارجفت در محل درويشان كه اولي در دست راست و دومي در دست چپ 

دارد، ذكر كرده است. نزديك شماالن در جنوب هزار اسب هيرمند قرار 

واقع است كه در گذشته بدون شك جاي مهمي بوده « سرخ دژ»خرابه هاي 

 است .

ُسرخُدز،در اصل سرخ دژ)قلعۀ سرخ( است که در زبان عوام بشکل 

بوده « ُکهن ُدژ» سرخ دوز، تلفظ شده وميشود، چنانکه قندوز در اصل 

صورت قندوز تلفظ ميکنند.دراين جا درمورد نام های وعوام الناس آنرا ب

هزارجفت وهزاراسپ، يک حکايت تاريخی وجود دارد که نشان ميدهد نام 

هجری به  92هزارجفت وهزار اسپ از اواخر قرن اول هجری يعنی سال 

 اينسودرميان مردم بست وگرمسيرمعمول شده است.

بعد ازآنکهه از شکسهت بنابرمنابع کتبی واز جمله تاريخ سيستان،حّجاج 

عبيدهللا در کابل مطلع گشت، خيلی برآشفت وبه خليفهه عبهدالملک خبهر دادکهه 

اگههر لشههکرفراوان بههه کابههل فرسههتاده  نشههود، هههر آئينههه رتبيههل ويههارانش بههرآن 

غالب آيند. چون اين  نامه بدربار خليفه رسيد، خليفه عبهدالملک بهه جهواب او 

در سيسهتان بهه مسهلمانان رسهيد، آکهاه  چنين نوشت:" نامه ات رسهيد واز آنچهه

                                                 
1
 1۶1اعظم سیستانی،مالکیت ارضی وجنبش های دهقانی ...، اکادمی علوم افغانستان، ص  - 
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گشتم. آنهای که کشته شدنداجرشان بر خداست،اما در باره فرستادن لشکر به 

سرزمينی که مسهلمانان در آن چنهين سرنوشهتی را ديدنهد، رأی مهن همانسهت، 

  " 1 که رأی تو برآن قرارگيرد،موفق باشی.

ز بصره نفر ا 20000هزارنفری،مرکب از  ۴0حجاج اين بار سپاهی 

نفر از جنگجويان کوفهه را انتخهاب و در تحهت قيهادت عبهدالرحمن 20000و 

بن اشعث بجنگ کابلشاه فرستاد. حجاج کليه مواجب و حقوق اين سپاه را کهه 

دو ميليون درهم ميشد پيش از پيش به اين قشون پرداخت. سربازان آن را به 

جههيش »کهه نههام اسهپ وسههالح بياراسههت.  ايهن سههپاه آنقههدر مجههز و مجلههل بههود 

  2 يعنی لشکر طاوؤسان را بخود گرفت.« الطواويس

مهيالدی( بهه سيسهتان  ۶99هجری ) اوايهل  79اين سپاه در اواخر سال 

مواصلت ورزيد. و در خطبه ايکه ابن اشعث در زرنگ ايراد کرد همه جنگ 

آوران عرب سيستان را زيرپرچم خود فرا خواند. درهمين وقت سپاه ديگهری 

بسهرکردگی بهرادران اشهعث بههه نامههای قاسهم وصهباح نيهز بههه او  از طبرسهتان

بقصد حمله برکابل شاه حرکت نمهود وبسهت را  80پيوستند. ابن اشعث درسال

 پايگاه عملياتی خود بسوی کابل برگزيد. 

کابلشاه از اين لشکرکشی به هراس افتاد و از تلفات مسهلمانان در سهفر 

اد کرد که به قهرار گذشهته خهراج بهه " ابراز تأسف و پيشنهجیش الفناجنگی "

پردازد و گروگانهايی که عبيدهللا برای دستيابی به صلح پيش اوفرستاده است 

 بازفرستد. اما اين پيشنهاد مورد قبول سپاهساالر عرب قرار نگرفت. 

زنبيل)يا رتبيل( مشاور هوشياری از خوارج داشهت کهه از زمهان زيهاد 

ه مشورت او زنبيل از پيش سپاه طاوسهان بن ابيه درسيستان زندگی ميکرد. ب

به شرق عقب نشست . ابهن اشهعث بهرادر خهود قاسهم را بهه الهرخج فرسهتاد تها 

درآنجا مستقر شهود. قاسهم وقتهی بهه الهرخج رسهيد دريافهت کهه جهز بيهوه زنهان 

کسی باقی نمانده است. زنبيل مثل گذشته به آهستگی عقب می نشست و سپاه 

ا لشکريان عرب که در طول راه گاو و گوسفند عرب او را تعقيب ميکرد، ام

                                                 
1
 ۵3حبیبی،افغانستان بعد از اسالم،ص  - 
2
 ،20آصف آهنگ ، یاد داشتهایی از کابل قدیم، ص،  127بوسورت، سیستان، ص  - 
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و اندوخته های مردم را اغتنام ميکردند، آنقدر سنگين بار شده بودند که توان 

 حرکت سريع را نداشتند. 

اين کندی حرکهت در راه ههای دشهوارگذار، فصهل زمسهتان را نزديهک 

ميسههاخت . عبههدالرحمن مجبورشههد جنههگ فيصههله کههن را بههه بهههار سههال آينههده 

نامه از حجاج اجازه خواسهت، ولهی ايهن چيهزی   ول کند و بنابرين توسطموک

بود که حجاج آن رانمی پذيرفت و بنابرين عبهدالرحمن را مهورد عتهاب قهرار 

داد و کتباّ او را متهم به ترس و جبن و تهديد به عهزل نمهود. عبهدالرحمن کهه 

ر مههردی مههدبر و دليههری بههود، برآشههفت و فرمههان حجههاج را بهها دسههتکاری د

اجتمههاع سههپاه قرائهههت نمههود کهههه در آن برخههی از رجهههال و سههرکردگان سهههپاه 

برطرف و برخی بجای آنها نامزد شده بودنهد و نيهز امهر شهده بهود کهه: بهدون 

درنگ بر زابل و کابل حمله کنند، آباديها را ويران و زنان و مردان را اسير 

خالفت خود نمايند. سرداران عرب چون ابوطفيل عامر و عبدالمؤمن ربيعی م

 را با اين فرمان ابراز داشتند و اولی خطابه ای برضد حجاج داد وگفت:

اگر سپاه پيروز شود، غنايم و باج وخراج از آن حجهاج اسهت و اگردشهمن » 

برشما چيره شود، شما درنظر حجاج پست و دون همت خواهيد بود. درحالی 

ن وخههانواده کهه ايههن مملکهت گورسههتان ابههدی شماسهت و ديگههر بهه ديههدارعزيزا

های خودنخواهيد رسيد. سوقيات حجاج در اين کشور، شبيه سوقيات فرعهون 

در رود نيههل اسههت. پههس بيائيههد کههه دشههمن خههدا)حجاج( راخلههع وبهها اميرخههود 

عبدالرحمن بيعت کنيم و عوض کابل به کوفه رويم و حجاج را از وطن خود 

  1 يعت کردند.سپاه عرب با شخص عبدالرحمن با سوگند قرآن ب« طرد نمائيم.

سپس عبدالرحمن ابن اشعث عياض بن هميان بکری سدوسی وعبدهللا  

بن عامرتميمی را به جانشينی خود درسيستان برگزيد و اولی را به حکومهت 

بست ودومی را به حکومت زرنگ گماشهت. همچنهان بازنبيهل صهلح کهرد بهه 

و اگهر اين شرط که اگهر او پيروزگهردد از زنبيهل ديگرخهراج نخواههد گرفهت 

سهپاه طاوسهان را    2 ازحجاج شکسهت خهورد زنبيهل وی رادرکابهل پنهاه دههد.

باخودگرفت و برحجهاج بشهوريد و گوينهد در نزديکهی کوفهه درهشهتاد حهرب، 
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حجههاج را هزيمههت داد ولههی در حههرب هشههتاد ويکههم از طههرف قشههون حجههاج 

شکسههت خههوردو دوبههاره بههه سيسههتان روی آورد ولههی حههاکم دسههت نشههانده ً او 

 بن عامر دروازه های زرنهگ را بهروی ابهن اشهعث بسهت ، امها مهردم عبدهللا

سيستان از او حمايت کردند.عبهدالرحمن نهاگزير چنهد روزی در بيهرون شههر 

لشههکرگاه زد، ولههی مجبههور شههد رهسههپار بسههت گههردد. حههاکم بسههت عيههاض بههن 

هميان ابن اشهعث را پهذيرفت ولهی همينکهه بهه شههر داخهل شهد وی را در بنهد 

ميد که با دستگيری ابن اشعث حجاج به او امان دهد و از گناهانش کرد بدان ا

درگههذرد. امههاوقتی زنبيههل از قضههيه مطلههع شههد، بههه بسههت آمههد و آن شهههررا 

درمحاصههره گرفههت وعيههاض را تهديههد کههرد کههه اگههر بههه او آزار رسههانی ويهها 

آسيبی دههی، مهن از اينجها نخهواهم رفهت تها تهرا نکشهم و خهانواده تهرا اسهير و 

را به غارت نسپرم. عياض از تهديد زنبيل برجان خهود ترسهيد و ابهن اموال ت

اشعث را با گروهی از سپاهيانش به زنبيل تحويل داد و زنبيل وی را بگرمی 

  1 پذيرفت و حرمت بسيار نهاد.

در اين ميان قسمت بيشتر سپاهيان او که شمارشان از عرب و سگزی 

ودند. در ميهان سهپاه ابهن اشهعث، هزار ميرسيد در سيستان باقی مانده ب ۶0به 

سرکردگانی چون عبدالرحمن بن عباس هاشمی وعبيهدهللا بهن عبهدالرحمن بهن 

سمره وجود داشتند و اينان سپاه را بشورش واداشتند و زرنگ را شهر بندان 

کردند و آن را از دست عبدهللا بن عامر بيرون آوردند و به ابهن اشهعث پيغهام 

گردد. چهون ابهن اشهعث در دسهت شهاه کابهل بهود،  فرستادند که به سيستان باز

شورشيان با شهنيدن آوازه آمدآمهد سهپاه شهام تحهت سهرکردگی عمهاره بهن تمهيم 

بيمناک گرديدند. رهبهران سهپاه ميدانسهتند کهه نمهی تواننهد چشهم عفهو ازحجهاج 

داشته باشند، پس بسوی خراسان حرکت کردند واميدوار بودند که هم قبيلگان 

راسهان بهه پشهتيبانی از ايشهان برخيزنهد. آنهان ههرات را بهه عراقی ايشان درخ

تصههرف خههود در آوردنههد و حههاکم محلههی رقههاد بههن عبيههد ازدی را کشههتند. ايههن 

عمل سبب شد تا والی خراسان)يزيد( برضهد شهان اقهدام کنهد، وسهپاه شورشهی 

را تار ومارو عده ای راگرفتار نمايهد.وی برخهی ازسهرکردگان شورشهيان را 

و از يمن بودند توانست از زير ساطور حجاج نجهات ببخشهد،ولی که ازقبيله ا
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بقيه را نزد حجاج بفرستد و حجاج تمام آنهان را در شههرنوبنياد واسهط گهردن 

  1 زد.

بهرادر « مفضهل»بدستور حجاج سپاه عظيمی از خراسان تحهت قيهادت 

يزيد والی خراسان، برای دستگيری ابن اشعث بسوی سيستان حرکت کهرد و 

های که باسپاه ابن اشعث در سيستان نمود، ابن اشعث شکسهت خهورد در نبرد

وبسوی قلمرو زنبيل کشيد وسپاهيان قتيبه سيستان را به جرم هواداری ازابن 

 اشعث ويران نمودند. 

حجهاج نامهه تهديهد آميهزی بهه رتبيهل  حبيبی، از قول طبری ميگويد که، 

کرده بود کهه اگهر ابهن  نوشت و ابن اشعث را از او مطالبه کرد.حجاج  تهديد

اشعث را به او نسپارد با فرسهتادن يهک ميليهون سهپاه کشهوراو را تبهاه خواههد 

ساخت.مگر مقدسی ،مهورخ عربهی کهه کتهاب البهدء والتهاريخ خهود را درسهال 

هجری درشههر بسهت نوشهته، متهذکر شهده کهه حجهاج مبلهغ يهک ميليهون  3۵۵

فرستاد، تا عبدالرحمن  وچهارصدهزار درهم را با عماره بن تميم پيش رتبيل

   2 را به او تحويل کند. رتبيل او)عبدالرحمن( را درزنجيرکشيد وتسليم نمود.

در هرحههال سههرانجام عربههی کههه در دربههار رتبيههل حضههور داشههت بههاب 

گفتگو با حجاج را باز نمود .حجاج پيشنهاد کرد که اگر زنبيل ابهن اشهعث را 

راج معاف خواهد بود. سرانجام بدو تسليم کند وی تا هفت سال از پرداخت خ

پيمانی بسته شد که در آن شهرط گرديهده بهود: مسهلمانان تها ده سهال بهر قلمهرو 

ههزار درههم خههراج  900زنبيهل نتازنهد و پهس از پايهان ايههن مهدت وی سهاالنه 

 دهد.

قههرار شههد ابههن اشههعث را بهها تنههی چنههد از همراهههان و خههانواده اش بههه   

م کننهد، امها پهيش از اينکهه ايهن کهار انجهام نماينده حجهاج عمهاره بهن تمهيم تسهلي

گيرد، ابن اشعث خود را کشت. بروايت تهاريخ سيسهتان، کابلشهاه عبهدالرحمن 

را گرفت ويک پای او را با يک زندانی ديگردربند نهاد واين دو همبند مدتها 

در بنههد بودنههد. سههرانجام ابههن اشههعث خههود را از بههامی در رخههج فروانههداخت و 

هجری(. بدستور رتبيل سرعبدالرحمن از تن جدا 8۵ادند )هردو همبند جان د
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بدين ترتيب داستان شورش سهپاه طاوؤسهان بهه   1 و برای حجاج فرستاده شد.

 پايان رسيد.

 

 قتیبه وگماشتن هزار جفت گاو:

هجری بعد از صلح با نيزک، مامور رفتن به سيستان  8۶قتيبه درسال 

بههه سيسههتان فرسههتاد.دراين  شههد،ولی پههيش ازخههود بههرادرش عمههروبن مسههلم را

ميان اشعث بن بشر يربوغی ازسيستان نزد حجاج رفت وچون مردی فصهيح 

الکالم بود، حجاج بعهد از شهنيدن گهزارش امورسيسهتان ،  او را بهه حکومهت 

سيسههتان گماشههت ودسههتور داد بههه جنههگ رتبيههل بپههردازد. درحههالی کههه ازقههول 

خراج کابل سهه سهال بيشهتر  وقرار حجاج با رتبيل مبنی برمعافيت ده ساله از

نگذشته بود،سپاه عهرب بسهرکردگی اشهعث از سيسهتان برقلمهرو رتبيهل حملهه 

برد و دربست با رتبيل به نبردپرداخت. رتبيل ناچار شد با پرداخت مبلغی بها 

اشعث صلح کند،اشعث موضع را به حجهاج گهزارش دادولهی حجهاج ايهن مهال 

جههری( وبههه قتيبههه دسههتور داد ه88الصههلح را نپههذيرفت و او را معههزول کههرد )

هجهری مصهروف 90تها  87خود به جنگ رتبيل بهرود. امها قتيبهه کهه ازسهال 

فتح بخارا وخوارزم وسرکوب کردن شهورش تخارسهتان بهود، فرصهت نکهرد 

بههه نبههرد رتبيههل بههرود، بناچاربههاز برادرخههود عمههرو را بههه سيسههتان فرسههتاد 

شهاه کهه مهی دانسهت وعمرو ازسيسهتان بهه عهزم نبهرد عهازم بسهت گرديهد. کابل

اعههراب بخههاطرپول وغنيمههت مههی جنگنههد، ايههن بارحاضرشههد در بههدل پرداخههت 

ههزار درههم خهراج بها عمهرو صهلح کنهد. عمهرو موضهوع را بهه  800ساالنه 

قتيبه اطهالع داد و او بهه حجهاج نوشهت، مگرحجهاج از ايهن سهازش عمهرو بها 

ستورداد شخصاً رتبيل نيز بخشم آمد و وی را از سيستان فراخواند وبه قتيبه د

هجری بسرکوبی شورش 92تا  90قتيبه که ازسال   2 به جنگ رتبيل بشتابد.

هجری توانست دوباره برسيستان 92نيزک بادغيسی مشغول بود، فقط درسال

برود و رتبيل راکه درسيستان بعد ازعزل برادرش عمرو شورشی برپهاکرده 

 بود به مصاف بطلبد وبرقلمرو اوبتازد.
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قتيبه در راًس لشهکرفراوان برسيسهتان تاخهت وپهس هجری  92درسال 

از کشهتاری عظهيم درآنجها ،بقصههد حهرب زنبيهل و بسههوی بسهت حرکهت کههرد. 

بگفته علی ميرفطروس : مهردی چنهگ نوازدرکهوی وبهرزن شهرسيسهتان کهه 

قصهه هها ميگفهت و « قتيبهه»غرق درخون وآتش بود، از کشتارها و جنايهات 

قتولين، جاری ميساخت و خهود نيزخهون اشک خونين از ديدگان بازماندگان م

ميگريسههت: و آنگههاه چنههگ خههويش برميگرفههت و ميخوانههد: بهها ايههن همههه غههم 

  1 درخانه دل،اندکی شادی بايد،که گاه نوروز است...

قتيبه هنگام ترک سيستان،عبدربه بن عبدهللا ليثی را بحيث نمايندهً خهود 

عبدربهه گماشهت.  درسيستان گذاشت و بعد نعمان بن عوف يشهکری را بجهای

ههزار قتيبه از سيستان به بست رفت ودر بست   بگفته صاحب تاريخ سيستان

جمع کرد ]اين ناحيهه درجنهوب بسهت اکنهون بنهام هزارجفهت  جفت گاو کارگر

ياد ميشود[و دوهزار مرد برزگر با ادوات کشت بها سهپاه همهراه سهاخت و بهه 

کههرد کههه بهها ايههن  جنههگ رتبيل،يهها زنبيههل بسههوی کابههل کشههيد. وطههوری وانمههود

هزارجفههت گههاو زمينهههايی را کههه ميتوانههد بههه تصههرف درآورد کشههت ميکنههد 

وحاصل آنرا صرف سپاه می نمايد وتا رتبيل را شکست ندههد از نبهرد دسهت 

نخواهد گرفت. رتبيل وقتی از اين تصميم قتيبه مطلهع گرديهد، دچهار خهوف و 

دوههههزار اضهههطراب شهههد وبهههه قتيبهههه پيشهههنهاد نمهههود کهههه حاضراسهههت سهههاالنه 

هزار)دوميليون( درهم خراج بهه او بپهردازد وبهه ايهن گونهه بها قتيبهه مصهالحه 

  2 کرد.

قتيبههه کههه از ايههن نمههايش قههدرت خوشههنود بههود واپههس بخراسههان برگشههت 

وحکومت سيستان را به عبدربه بن عبدهللا داد وسپس به نعمان بن عوف داد. 

از جهان فروبسهتند  واين هنگامی بودکه حجاج ووليدبن عبدالملک هردو چشم

  3وموقعيت قتيبه نيز درخراسان متزلزل گرديد.

بهها توجههه بههه ايههن روايههت تههاريخ سيسههتان ميتههوان اسههتنباط نمههود کههه نههام 

هزارجفت از همهان زمهان ببعهد در مهورد گرمسهير اسهتعمال شهده اسهت و نهام 

هزار اسپ نيز برمنطقه ای گذاشته شده است که محل تعليف ونگهداشت سپاه 
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ميلهی آن در  20بهوده اسهت .ايهن محهل ههم در نزديکهی گرمسهيريعنی در قتيبه

ناحيه شماالن واقع بود. گرمسيربخاطر داشتن زمين های حاصلخيز زراعتی  

وناحيه هزاراسپ، بخاطر داشتن علفچرهای وسيع برای تغذيه وتعليف اسپان 

لشکر های مهاجم اعراب در نزديکی بسهت،جاهای مناسهب پنداشهته مهی شهده 

 .اند

                        

سـت:  -سیاسی موقعیت   نظامی  بـ 

زرنج، دومين شهر مهم  از منظر سوق الجيشی شهربست درمشرق

سيستان بشمار ميرفت که ميتوانست دشواريهای خاصی برای اعراب مستقر 

اين شهراز  1در زرنج پيش آورد. هنگام حمله اعراب بر قلمروزنبيل شاهان

ی وحمله برقلمرو زنبيلها ، محل مناسبی برای استقرار نقطه نظرسوق الجيش

يک قرارگاه نظامی نيرومند از سپاهيان عرب پنداشته ميشد. به همين 

خاطربود که بست در عهد حکومت اموی به حيث قرارگاهی نيرومند نظامی 

فرماندهان عربی در آمد. داوطلبان جهادی يا غازيان محلی برای تاخت وتاز 

درآنجا گرد می آمدند و همراه با لشکرهای عربی برقلمرو  برقلمرو زنبيل

زنبيل می تاختند وتا غزنه و کابل پيشروی ميکردند. دريکی دو مورد زنبيل 

ها دست به ضد حمله زدند، و تا بُست و زرنج پيش رفتتند وموقعيت اعراب 

 را در اين نواحی دستخوش خطر کلی ساختند.

های پرجوشش قيامهای مردم افزون برآن، بست يکی از کانون  

برضد حکام خود کامۀ عربی واموی وعباسی  نيزبود. بنابرين نميتوان تاريخ 

نهضت های ملی وضد استبدادی خراسان وسيستان را در سده های نخستين 

پس از اسالم بدون مطالعه تاريخ بست وتقش بستيان دراين نهضت ها کامل 

دست کم گرفت. پيش از روی دانست و يا اهميت آن را دراين نهضت ها 

ميالدی( درعهد  ۶۵0هجری ) 30کار آمدن امويان برمسندخالفت ،درسال

                                                 
1
بوسورت، محقق انگلیسی، معتقد است که: پیدا شدن این لقب)زنبیل یا رتبیل( در دوره های دیرپایی  -

یه تا هارون الرشید و روزگار امرای نخستین صفاری نشان میدهد که "زنبیل" یا ازخالفت معاو

ً لقب سلسله پادشاهی بوده نه نام شخصی. با اینهمه شکل دقیق این لقب تا اندازه ای مبهم  "رتبیل"قطعا

 79، 78، ترجمه حسن انوشه ، ص ()سیستان، از آمدن اعراب تا برآمدن صفاریان .است
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خليفه سوم اسالم، لشکری از اعراب شمشيرکش بسرکردگی ربيع بن زياد 

الحارثی به سيستان فرو ريختند و سيستانيان دست به دفاع زدند و پس از 

رف سرانجام راضی به نبردی خونين و دادن کشته های بسيار از هردو ط

صلح گرديدند. ايران بن رستم مرزبان سيستان برای صلح حاضرگرديد و 

هر سال از سيستان هزار هزار »مواد صلح را بدين شرح امضاکرد که 

درهم )يک ميليون( بدهد اميرالمؤمنين را وامسال هزار وصيف)غالم نابالغ( 

برين جمله بکردند بخرم وبدست هريک جام زرين و بفرستم هديه، وعهدها 

  1 «وخطها بدادند و ربيع از آنجا برخاست و بقصبه اندرشد ايمن.

توانستند چنين باج گزافی راهرساله   طبيعی است که مردم سيستان نمی

بپردازند. بنابرين ابتدا مردمان بُست با مواد اين قرارداد شديداً اعتراض 

فتند ما صلح می وحرب کردند و گ»کردند و از اجرای آن سرباز زدند 

نکنيم، آخر از ايشان بسيار کشته شد و گروهی بزرگ برده کردند و بدرگاه 

بقول بالذری، ربيع چهل هزار برده   2« امير المؤمنين )عثمان( افتادند.

ازمردم بست گرفت وهمه را به عربستان فرستاد و در مدت دوسال ونيم 

همينکه ربيع از   3 ود.اقامت خود در سيستان تا توانست مردم را غارت نم

بست به عزم فارس نزد عبدهللا بن عامر حرکت کرد، مردم سيستان )زرنج( 

  4 نيزدست به عصيان زدند وعامل ربيع را ازشهرو ديارخود بيرون کردند.

عبدهللا بن عامر،وقتی ازعصيان مردم سيستان مطلع شد،به مرکز 

ميالدی( ۶۵3هـ ) 33ء سوم در سال  خالفت گزارش داد و بدستور خليفه

عبدالرحمن بن سُمره را به سيستان فرستاد. ابن ســـمــره نيز بالشکری از 

اعراب خون ريز، در يکی از جشن های سال که مردم مصروف شادی 

وشادمانی بودند، به سيستان رسيد و ايران بن رستم را در شهر زرنج 

حق درمحاصره کشيد و مرزبان سيستان را مجبور ساخت تا دوچند 

الصلح)باج وجزيه( را که سه سال قبل با ربيع بن زياد امضاکرده بود، به او 

                                                 
1
 82ن ، چاپ بهار ص  تاریخ سیستا - 
2
   82تاریخ سیستان ،ص  - 
3
 271-270، ترجمه فارسی ص ۴01بالذری، فتوح البلدان ، طبع قاهره ص  - 
4
 ۵،حاشیه  82تاریخ سیستان ،ص  - 
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بپردازد. ايران بن رستم نيزمجبورشد دربدل دوهزار هزار)دومليون( درهم 

  1 و دوهزاروصيف )برده نابالغ( باعبدالرحمن صلح نمايد.

عبدالرحمن بعد از اين برکش و بست و بعد از کشتار بيدريغ مردم  

» آن سامان به زمينداور تاخت و در زمينداور بت معروف  سرکش

سور = سون = خورشيد( را در زمينداورکه گويند از طالی سرخ «)= زور

ج )قندهار( لشکر کشيد   و چشمانش از ياقوت بود برکند واز انجا بر ُرّخِ

ورخج )قندهار( رابگشود وتا زابل)غزنين(پيشروی کرد و مال وغنيمت 

هجری چون خليفه سوم درمدينه کشته شد  3۵ود. درسال فراوان تصرف نم

و خالفت به علی رسيد، ابن َسُمره با غنايم وثروت فراوانی که در اين 

لخالفه رفت  لشکرکشيها از نواحی مختلف سيستان بدست آورده بود،  به دارا

وامير بن احمد يشکری را به نيابت خود به سيستان گذاشت، ولی مردم زرنج 

  2 شوريدند وعامل عربی را از شهر خود بيرون راندند.دوباره ب

 3۶اوضاع سيستان همچنان نا آرام وآشفته بود، تا آنکه در سال 

هجری باز همان سردارشمشيرکش عرب يعنی عبدالرحمن بن سمره از 

طرف اميرمعاويه بن ابوسفيان )هنگام جريان جنگ صفين( بحيث والی 

ين بار با جمعی از فرماندهان عربی و سيستان فرستاده شد. ابن َسُمره ا

خواهی نخواهی ورود او را  فقهای اسالمی وارد سيستان گرديد. مردم

 3 استقبال کردند.

 3۶ابن سمره بعد از اندک مدتی در سيستان ظاهراً درهمان سال 

هجری همراه با رجال جنگ آوری چون:عباد بن حسين، عمر بن عبيدهللا 

لمی وقطری بن فجاة ومهلب بن ابی صفره و عباد تميمی وعبدهللا بن خازم س

بن الحصين وغيره در راًس لشکرهای عربی بعزم جنگ با زنبيل از زرنج 

بيرون شد و پس ازغارت خاش درشرق زرنج از راه بيابان عازم بست 

گرديد و مردم آنجا را که ارتداد کرده بودند، ازراه زور و يا صلح مطيع 

  4نمود.

                                                 
1
 270، ترجمه فارسی، ص ۴01(، بالذری، ص۵)ح83تاریخ سیستان ، ص  - 
2
 1۵8، ص 1حبیبی،افغانستان بعد از اسالم، ج  - 
3
  ۵8، افغانستان بعد از اسالم، ص8۵،89یخ سیستان، ص تار - 
4
  88تاریخ سیستان، ص - 
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سامان بخشيدن امور بست ، بسوی الرخج وغزنه و ابن سمره بعد از 

کابل کشيد وآن شهر را به محاصره در آورد. سپاه عرب شهرکابل را پيوسته 

با منجنيق ميکوفتند.سر انجام نبردی خونين ميان نيروهای عرب ومدافعين 

کابل به سرآمد وگروهی انبوه از مهاجمان عرب بخاک وخون علطيدند. 

وجنگ آوردليری بود که همواره در پيشاپيش سپاه کابلشاه مردی پرقوت 

 خود قرار ميگرفت و با لشکر دشمن می جنگيد. 

شاه کابل حرب بنفس خويش همی کرد، مردی »بنابر تاريخ سيستان: 

بود که هيچکس برو برابری نکرد، بسيار بکشت تا بيست واند هزار مسلمان 

ای کابل براثر پرتاب معهذا پس از آنکه ديواره  1 «بردست او شهيد گشت.

شگاف برداشت و ديگر مجال مرمت ميسر نگشت وسپاه مهاجم   منجنيق

ازآن شگاف بدرون شهر ريختند و به قتل عام مردم غيرنظامی پرداختند. 

کابلشاه چاره درآن ديد تا با سردار سپاه عرب عبدالرحمن بن سمره از در 

رداخت پول و برده از مذاکره وصلح پيش آيد وموقتاً شر عرب را در بدل پ

 سر کابل بر طرف نمايد. 

کابل بگشاد وبردگان بسيار از »و بقول تاريخ سيستان،عبدالرحمن 

هجری عمال طماع  ۵1در سال « آنجا بياورد وبسيار بزرگان بودند.... 

زنبيل تاختند. در اين نوبت   عرب به قصد غنيمت و برده وکنيز بر قلمرو

ربی سيستان بسوی کابل لشکرکشيد و زنبيل را در عبيدهللا بن ابی بکروالی ع

زنبيل صلح کرد با دو هزارهزار » تنگنای سخت قرارداد تا جايی که اجبارا ً

  2 «)دوميليون( درم.

هجری بار ديگر فرمانده نظامی عرب در سيستان ابوعبيده  ۶1درسال

پاه يزيد به سوی کابل لشکر کشيدند، اما در مقابله با زنبيل س  و برادرش

به اسارت زنبيل   عرب شکست سختی خورد و شمار فراوانی از مسلمانان

درآمدند که درآن جمله خود ابوعبيده شامل بود و برادرش يزيد بن زياد کشته 

هزار  ۵00حاکم اموی سيستان طلحه توانست با پرداختن  ۶2شد. درسال 

                                                 
1
  8۵تاریخ سیستان، ص - 

2
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د کناره درهم به زنبيل ابوعبيده را ازاسارت رها سازد و خود از شغل خو

  1 گيری نمايد.

م( عبدهللا بن اميه بن عبدهللا حاکم  ۶92هجری )= 7۴در سال 

سيستان شد و او به فکر تسخير کابل افتاد و بازنبيل، به نبرد پرداخت و بر 

يک خروار زر هديه فرستاد و با دو هزار هزار »او پيروزشد و شاه کابل 

همه جا زنبيل را بگونه که  اما بالذری   2 «)دومليون( درم صلح کرد.

عبدهللا بقصد نبرد بارتبيل رهسپار »"رتبيل" ضبط کرده، متذکر ميشود که 

بست گرديد. وی در آغاز پيشنهاد رتبيل را که ميخواست يک ميليون درهم 

به او خراج بدهد و به صلح برسد نپذيرفت، وگفت هرگاه اين رواق )منظور 

هد کرد ورنه شمشير دو رويه طاق بست است( را پر از زر کند صلح خوا

کاريک رويه کند. رتبيل نپذيرفت واز پيش اوبه نواحی کوهستانی زابلستان 

عقب نشست، اما ناگهان برگشت وبا او به نبرد پرداخت. عبدهللا که خود را 

با ايستادگی سخت رتبيل روبرو ديد، به رتبيل پيشنهاد کرد که بدون اخذ حق 

هزار  300ر رتبيل نپذيرفت وگفت: ميبايستی الصلح برميگردد، اما اين با

ً تعهد بکنی که تا تو در سيستان هستی نبايد با کابل  درهم بپردازی و کتبا

جنگ کنی وخرابی وسوختن ]برمردم ما[ روانداری. عبدهللا با خوشنودی 

اين تعهد را با رتبيل پذيرفت و با پرداخت مبلغ معينه صلح نمود، ولی وقتی 

  3الملک بن مروان رسيد او را از سيستان عزل کرد.اين خبر به عبد

هجری به فرمانداری کل  78همينکه حجاج از طرف عبدالملک درسال 

خراسان مقرر شد، او از جانب خود مهلب را به خراسان و عبيدهللا بين ابی 

بکره را به حکومت سيستان برگزيد.عبيدهللا قبالً در زمان خالفت معاويه 

هجری نيز والی سيستان بود و به رموز منطقه بلديت  ۵3 -۵1طی سالهای 

 داشت. 

م( عبيدهللا به سيستان رسيد و وظيفه  ۶9۶هـ ) 78به هرحال در سال 

اصلی خود جنگ قطعی با زنبيل را در شرق سيستان قرار داد. متعاقباً 

با مسلمانانی که نزد تو » عبيدهللا فرمانی از حجاج دريافت که حکم ميکرد: 

                                                 
1
  101 -98، بوسورت، همان، ص 9۵ -9۴تاریخ سیستان ، ص  - 
2
 ، 277فتوح البلدان بالذری، ترجمه فارسی ص  - 
3
 پاورقی() 108، تاریخ سیستان، ص113بوسورت، ص  - 
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با او )زنبيل( نبرد کن و باز مگرد تا سرزمينش را به غارت دهی  هستند

وقلعه هايش را ويران کنی و جنگاورانش را بکشی و فرزندانش را اسير 

  1 «کنی!

دراين فرمان چنانکه ديده ميشود از اسالم و قبول آن از جانب مردم 

دستور دستور غارت و ويرانی هست وبود مردم است.   حرفی نيست وفقط

هزار نفر را بسوی کابل سوق نمود وخود  20يدهللا سپاهی مرکب از عب

دررأس سپاهی قرارگرفت که از مردم بصره فراهم آمده بودند و سرداری 

سپاه منسوب به کوفه را به شريح بن هانی حارثی داد و سپس بسوی بست و 

زابلستان تاخت آورد. زنبيل بدفاع برخاست و عبيدهللا را با همان تاکتيک 

قديم جنگی، در دهن دره های مهيب کوهستانی کشانيد. زنبيل به آهستگی 

عقب می نشست و سپاه عرب او را تعقيب ميکرد، اما لشکريان عرب که در 

طول راه قلعه ها را ويران و اموال مردم را اغتنام ميکردند، آنقدر سنگين 

ر راه بار شده بودند که توان حرکت سريع را نداشتند. اين کندی حرکت د

 های دشوار گذار، فصل زمستان را نزديک ميساخت. 

شريح که سربازی کهنه کار بود به عبيدهللا اصرار ميکرد که به غنايم 

فراوانی که بدست آورده اند خرسند باشند و چنان نکند که زنبيل دست از 

جان بشويد و در برابر ايشان بايستد. اما عبيدهللا که هوای تسخير و غارت 

ا در سرمی پرورانيد، پند او نشنيد و سرانجام در دامی سخت گرفتار کابل ر

آمد. در نتيجه سپاه عبيده هللا با کمبود شديد خواربار روبرو گرديد 

وسربازانش به خوردن اسپان خود پرداختند. سپاه عرب چنان در تنگنا 

 گرفتار آمد که عبيدهللا مجبورشد غرور خويش زيرپا نهد و از زنبيل با طلب

هزار درهم غرامت دهد  700پوزش صلح نمايد، و پيشنهاد کرد که 

وشماری از بزرگان عرب و سه تن از پسرانش را به نوا پيش او بفرستد. او 

از زنبيل پوزش خواست و ادامه جنگ را نافرمانی سپاه از دستورات 

درهم واعزام  700ر000فرمانده شان وانمود ساخت. پس از پرداخت 

نزد کابلشاه، عبيدهللا اجازه يافت که بقيه سپاهش را از دامی  گروگانهايی به

که درآن گير افتاده بودند بيرون آورد، اما اينان به سبب سرما و گرسنگی 
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تن از ايشان خود را تا بست  ۵00متحمل تلفات سنگين شدند و سرانجام 

رساندند. و چون سخت گرسنه بودند پس از آنکه شکم سير نان خوردند، 

  1 هجری( 79جان دادند.) همگی

هيچکس از آن سپاه نماند، يا »مولف تاريخ سيستان يادآور ميشود 

  2 «نام کردند.« جيش الفنا»کشته شدند يا بمردند... چنانکه ايشان را 

هنگام موافقت صلح از قول کابلشاه به فرمانده اعراب پيغامی فرستاده 

رتبيل ، به اعراب » د: شده است و آنطورکه سعيد نفيسی آن را نقل ميکن

گفت: آنروز که بدينجا آمديد شکمهای تان به پشت چسپيده بود و چهره های 

تان سياه بود، و خويشتن را از برگ خرماپاتابه )پای پوش( ميساختيد و 

عبيدهللا 3«پيمان نيز نگاه ميداشتيد. آيا اکنون همان های ايد )استيد( که بوديد!

 ن شکست و غيظ بسياراز پا درآمد. دربازگشت به بُست از ننگ اي

هجری ببعد بست از تسلط طاهريان خارج  وجزو 2۵1ازسال 

قلمروحاکميت صفاريان سيستان گرديد وسومين شاه صفاری، طاهربن محمد 

هجری  در بست دست به اعماربناهای پرشکوهی 29۴بن عمروليث درسال 

يری نپائيد که زد و پول زيادی از خزانه زرنج برآنها صرف نمود. ولی د

هجری( 29۶ازپسران عموی خودليث ومعدل ومحمدبن علی شکست خورد)

 298وبه فارس فرار کرد ودرفارس دستگير وبه بغداد فرستاده شد. درسال 

هجری ،محمد بن علی بن ليث وقتی ازطرف قشون سامانی درزرنج تحت 

ت محاصره قرارگرفت ، زرنج را به برادرخود معدل رها کرد وخود به بس

آمد  و دست ظلم وغارت برمردم  درازنمود. واين بيداد گری سبب قيام مردم 

 بست برهبری ابراهيم عريف برضدشهزادۀ صفاری گرديد.

آوازۀ ظلم وستم محمدبن علی به گوش  شاه سامانی  احمدبن اسماعيل 

که اينک تا فراه رسيده بود، رسيد و او عنان بسوی بست کشيد و بزودی به 

د." چون خبرنزديک محمدبن علی رسيد اندر وقت فرمان داد تا بست وارد ش

پل بست بريدند و آب بسيار بود و راه گريز گرفت با سپاهی که با او بودند، 

                                                 
1
  119بوسورت، سیستان، ص  - 
2
  111تاریخ سیستان، چاپ بهارص - 
3
 ۴۴2سال، ص  1۴00، شفا، پس از 129سعید نفیسی ، تاریخ اجتماعی ایران، ص  - 
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کيلومتری شمال قلعه بست( شاه سامانی   7 -۶مردمان بوالن)روستای  در 

  1 را از آب هيرمند عبوردادند و او به بست اندر آمد."

يی سپاه ماموردستگيری محمدبن علی نمود وديری  شاه سامانی عده

نگذشت که نيروهای سامانی اورا در ُرخد)قندهار( دستگيرکرده با بار وبنه 

واموالی که از مردم غارت کرده بود، به بست باز آوردند.اميرسامانی در 

بست برلب رود خانه هيرمند اردو زد وحکومت  بست را به شخص 

حاتم بن عبدهللا چاچی سپرد. چون محمدبن علی را نيکوسيرو دادگستری بنام 

به بست باز آوردند، اميرسامانی فرمان داد  همه اموالی که محمدبن علی از 

مردم بست گرفته، به صاحبان اصلی بازدهند. وصاحبان اموال هريک مال 

خود را پس گرفتند واميرسامانی تا چهار بيستگانی  در بست باقی ماند وسپاه 

وق می داد تا ايشان) سپاه(همه مايحتاج خود رابه پول نقد بخرند." خود را حق

اميرسامانی هشتاد وپنج روز به بست بود که اندرميان سپاه او هيچ نديدند 

  2مگرنمازشب کردن وروزه داشتن وجماعت وبانگ نماز وقرآن خواندن."

ش درهم ماهانه  براي3000شاه سامانی،محمدبن ليث را باخودبه بخارابرد و

حقوق تعيين کرد،مگربه بدستورخليفه  محمدبن علی را به بغداد فرستاد 

 ودرآنجا به حياتش خاتمه دادند. 

ميالدی( غزنه از دست  9۶2هجری ) 3۵0با قيام الپتگين در سال 

سامانيان بدست غزنويان افتاد و بست از نخستين شهرهايی بود که چندی پس 

 3ب شرحی که العتبی داده، بايتوزاز آن در برابر آن سر برافراشت. بموج

هجری حکمران بست بود که سبکتگين آنرا از او گرفت وابوالفتح  3۶0در 

علی بن محمدبستی منشی ودبير ديوان راسيل بايتوز)يا باتور(يکی از غنايم 

بزرگی علمی بود که بعد از فتح بست به دربار سبکتگين پيوست.او از 

د که در عربی ودری شعر می سروده دانشمندان وشاعران ذواللسانين بو

ودرنثرونظم دستی قوی داشته است.از او در هردو زبان آثاری برجای مانده 

است وقطعاتی از اشعار او درکتب تاريخ وتذکره ها ثبت شده است.سبکتگين 

وابوالفتح بستی هردو از پيروان فرقۀ کراميه بودند که مؤسس اين فرقه 

                                                 
1
 293تاریخ سیستان،ص - 
2
 293تاریخ سیستان،ص - 
3
 ر" یعنی شمشیرکش ولی بایتوز معنایی ندارد.()ظاهراً باتورباید باشد،زیردرزبان پشتو"باتو- 
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ی)سيستانی( بوده است. ابن کرام درسال مذهبی، ابو عبدهللا محمدزرنج

هجری(، مردم 388هجری درگذشته و پسرش اسحاق ابن محمد )متوفی 355

بسياری از روستای های خراسان وسيستان وغرجستان را بسوی خود جلب 

کرده بودند.ابوالفتح بستی در ستايش او اشعاری دارد. بعد از بايتور 

از ادای باج وخراج سرباز زد  حکمرانی بست به طغان سپرده شد،مگر وی

و به شمشيری دست سبکتگين را مجروح ساخت ولی شکست خورده وبست 

بعد ازاين همواره بست شهردوم  1 هجری بدست سبکتگين افتاد. 3۶۶درسال 

 دولت غزنوی)يعنی پايتخت زمستانی( بوده است.

ً در دوره عروج غزنويان)عصرمحمود و  بست ولشگرگاه مخصوصا

ه های مشعشع تاريخ خود را سپری کرده اند وتا يک قرن بعد مسعود( دور

م(دراثراشتباه 11۵0هجری) ۵۴۵از آن نيز هردو رونقی داشتند،ولی درسال 

يک شهزاده غزنوی، بست ولشکرگاه مانند غزنه درفاصله چندهفته به آتش 

قهروغضب عالء الدين جهانسوز سوختند. عالءالدين بعد از انهدام غزنين که 

دانش و فرهنگ و هنر و اقتصادو حاصل تمدن قرنهای گذشته مرکز 

افغانستان بود، براه قندهار و بست به غور بازگشت، ولی واليت بُست را که 

اقطاع خاندان شاهی غزنوی بود، ديوانه وار با تمام کاخ ها و قصرهای 

  2 لشکری بازارو عمارات کم نظير آن منهدم ساخت .

 

 قایع تاریخی بست:خلص و

لوم بريژه، درجلد دوم کتاب "حفريات درلشکری بازار بست" ش

 کرونولوژی فهرستی از وقايع تاريخی بست را اينطور بيان ميکند:

نام بست ،در آثاريونانی،دربيان عهد پارتيان آمده است.درتاريخ 

طبری، نام بست در رابطه به فتوحات مختلف زمان قبل از اسالم ذکر شده 

م، درخراسان ذکر بست، درتاريخ بی شمار است، است. بعد از ظهوراسال

زيراکه درجنگ های آن زمان مقام مهمی داشت. از آنجمله درتاريخ سيستان 

 بارها بيان احوال بست آمده است.

                                                 
1
 ببعد؛نیزمقالۀ عارف گذرگاه،غزنه...افغان جرمن آنالین18العتبی،ترجمه تاریخ یمینی،ص  - 
2
 3۵۴، ص1کابل،ج13۴۵ طبقات ناصری، چاپ حبیبی، - 
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در آغاز عهد اسالمی، بست به تصرف امويان درآمد. دراين ناحيه  

بی در دين اسالم بسرعت گسترش يافت. بعد از کاميابی جنبش استقالل طل

هجری بدست  298سيستان وخراسان، شهر بست بدست صفاريان وسپس در 

ميالدی( غزنه از  9۶2هجری ) 3۵0سامانيان افتاد.با قيام الپتگين در سال 

دست سامانيان بدست غزنويان افتاد وبست از نخستين شهرهايی بود که 

م، سبکتيگين 977چندی پس ازآن در برابر آن سربرافراشت. دراپريل

 غزنه برقرارشد. در

ميالدی،پادشاه صفاری، ابواحمدخلف برآن حمله  987 -98۶درسال 

کرد، مگرغزنويان دوباره برآن شهرتسلط خود را قايم کردند. پس از مرگ 

م( پسرش محمود که برنيشاپور وخراسان حاکم بود، با 997سبکتگين)اگست 

اهم نزاع پسرديگرش اسماعيل، که حاکم غزنه وبلخ بود، در باره بست ب

)ماه مارچ( سلطان 998داشتند. حاکم بست به محمود پيوست. در بهاران

محمود برعزنه تسلط يافت وبزرگترين شهنشاه سالله خود شد.ازاين تاريخ تا 

ميالدی، بست زيرحکم غزنويان بود. شلوم بريژه، دراخيرکتاب  11۵0سال 

 خود، دريک تابلو، جريان احوال بست را چنين خالصه ميکند.

ميالدی، بست بدست هفتاليان وسپس بدست خسرو اول ساسانی  ۶قرن  -

 افتاد.)طبری(

ميالدی، بست را ربيع بن زياد حارثی تصرف کرد.)بالذری  7وسط قرن  -

 وتاريخ سيستان( 

ميالدی،پيکارها ميان فرماندهان عرب ورتبيالن کابل.)طبری 7اخيرقرن  -

 وابن اثير(

اها به حکم طاهربن ليث پادشاه ميالدی، اعماربن 8۶9 - 8۶۵ -

 صفاری.)تاريخ سيستان(

 ميالدی بست بدست الپتگين افتاد.)حدود العالم( 9۶2 -

 ميالدی، بست بدست سبکتگين افتاد.)تاريخ يمينی( 977- -

اخيرقرن دهم ميالدی، جغرافيه نگاران عرب احوال بست رابيان  -

 ميکنند.)اصطخری، ابن حوقل ومقدسی(
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زدهم،دوران عظمت ورونق کاخ ها درکنار هيرمند آغاز قرن يا -

است.)فرخی سيستانی( درزما سلطان مسعود بربناهای بست، درکنار 

 رودخانه هيرمند بنای های ديگری افزوده شد.)تاريخ بيهقی(

ميالدی، مسعود در بست ولشکرگاه سفيرسلجوقيان  1037 -103۶ -

 رابارداد.)طبقات ناصری(

 لجوقيان بر بست.)طبقات ناصری(ميالدی، غلبه س 10۴۴ - 

 ميالدی، شکست سلجوقيان در بست. )طبقات ناصری( 10۴9 -

ميالدی، ارسالن سلطنت را گرفت وبرگرمسيروزمينداور غلبه  110۶ -

 کرد.)طبقات ناصری(

هجری(، عالءالدين جهانسوز، بست رابعد از غزنه، ۵۴۵ميالدی) 11۵0 -

 در آتش  سوخت. )طبقات ناصری(

يالدی، بست زيرسلطه غياث الدين محمدغوری اندکی رونق م 120۵ -

 گرفت.)طبقات ناصری(

ميالدی،غياث الدين غوری سپاه بست وفراه واسفزار را بسوی مرو  120۶ -

 سوق داد. )طبقات ناصری(

هجری( جالل الدين محمدخوارزمشاه، مغلوب مغول ۶17ميالدی)1220 -

ريخت وچنگيزيان بست را شد واز خراسان به سوی نيمروز وبست وغزنه گ

 سوختند.)تاريخ مغول(

 ميالدی، بقول ياقوت، بست ويرانه است.)معجم البلدان( 13قرن  -

 ميالدی، بست را سلطان حسين بايقراگرفت، اما رونق نيافت. 1۴98 -

 ميالدی، بست توسط همايون پسربابر، فتح شد.)آئين اکبری( 1۵۴2 -

های بست اسيب رسانيد.)جهانکشای  ميالدی، نادرافشار برويرانه 1738 - 

 نادری(

 ميالدی، بعضی ديوارهای بست مرمت گرديد. 18۴8 -

ميالدی )عهد سراجيه( هيئت المانی اولين فوتوگرافی طاق بست را  1917-

 برداشت. )سفرنامۀ نيدرماير(

ميالدی،حفريات باستان شناسی فرانسوی درلشکری بازار  19۵2 - 19۴9 -

 گاه ، کهزاد(بست انجام شد.)لشکر
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وربع سوم قرن بيستم، وپس از آن لشکرگاه به عنوان مرکز پروژه  19۵0 -

انکشافی وادی هيرمند، شهری عصری ومرکز واليت هلمند ورياست بهره 

  1برداری وادی هلمند شد.

 

ن داتب ر)خدای دادگر(:  زمین داور= ز 

نه يکی از واليات معمور متعلق به بست، در ارتفاعات عليای رودخا

هيرمند تاکجکی ، سرزمين معروف زمين داور است که وقتی رودخانه 

بزرگ هيرمند و رود موسی قلعه به طرف بست فرود می آيند، آنرا سيراب 

 ميکنند.

 

 داور بقایای شهرقدیمی زمین

اين سرزمين را مؤرخين وجغرافيا نويسان اسالمی بنام های "بالد 

رکرده اند که مراد از همه يعنی داور،ارض  داور، داور، وزمينداور" ذک

تلفظ عربی وفارسی آن، يکی است وبه گفته لسترنج بمعنی )معبرهای 

   2 کوهستان( ميباشد.

اما بوسورت محقق انگليسی، ريشه کلمه "زمينداور" را به لقب 

تسانگ )اوايل سده هفتم  -"ُزنبيل" ربط داده از قول زايربودايی هيوان

                                                 
1
 ببعد 50ص  1359ٍاطالعات وکلتور، شماره دوم وسوم، سال مجلۀ هنر، وزارت - 
2
 371، ص 1336هاى خالفت شرقى، ترجمه محمود عرفان، طبع  غرافیاى تاریخى سرزمینلسترنج، ج - 
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تا" بوده است. ومارکوارت تلفظ  -يل "شونميالدی(ميگويد که لقب زنب

مارکوارت  تا" را بصورت "زون داذ" توضيح داده است. -باستانی "شون

کلمه ُزنبيل، را واژه مرکبی ميداند که دربخش اول آن نام خدا آمده است 

ُزن داددهنده( يا"ُزن داذ")ُزن داده( درفارسی ميانه «)ُزن داتبر»وريشه آن به

 -تمال ميدهد که:"داتبر" درنام جغرافيايی زمينداورميرسد. بوسورت اح

داتبر)زمين داد دهنده( بازتاب يافته است. به باور بوسورت، مرکز  -زمين

دينی وفرهنگی زنبيلها در زمينداور قرارداشت و پرستش ايزد زون= سون 

زور) آفتاب( که هيوان تسانگ با شيفتگی وتفصيل ازآن توصيف کرده  -

په های اين ناحيه ]نزديک ده " زور"کنونی زمينداور[ است، بريکی از ت

صورت ميگرفت. بوسورت عالوه ميکند: درگزارشی درباره فتوح يعقوب 

بن ليث که دوقرن پس از حمله عبدالرحمن بن سمره بر زمينداور روی داد 

از پرستشگاه "زون" ياد ميشود که برسرکوهی نهاده بود. دراين محل شاه 

برتخت زرينی که  برشانه های دوازده نفرحمل ميشد، راخدا ميخواندند و

  1 ازيکجا به جای ديگری ميرفت.

دادتبر" )خدای دادگر( -بنايرين"زمينداور" ريشه در نام معبد"زون

 داردکه به معنی  سرسرزمين  دادگری و انصاف و داوری می باشد.

از مؤرخين اسالمی، قديم ترين مورخی که از اين سرزمين ياد 

هجری  2۵۵حمدبن يحيی بغدادی معروف به بالذری است که درسال کرده،ا

بعد   .2 در جمله فتوحات مسلمين در سيستان، نام "داور" را ذکر نموده است.

از بالذری، ابن خرداذبه وابن فقيه واصطخری، آنجا که به توصيف وتعريف 

نام  شهرهای عمده سيستان پرداخته اند، از اين سرزمين بنام "بالد الداور"

در کتب مسالک ظاهراً تنها مقدسی است که از اين منطقه به   3 برده اند.

  4 اسم"ارض داور" ياد کرده است.

                                                 
1
 ببعد ۴00، بالذری، ص 81 -80بوسورت، سیستان،ص  - 
2
 ببعد ۴00بالذری،فتوح البلدان،ص  - 
3
 208،کتاب البلدان ابن فقیه،چاپ لیدن،ص۵0ابن خردادبه،مسالک وممالک،ص - 

4
 297ه االقالیم، صمقدسی،احسن التقاسیم فی معرف - 
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ضل بيهقی ومناج دود العام وتاريخ سيستان وابوالفواما مؤلف گمنام ح

سراج جوزجانی وديگران همه از اين واليت بنام "زمين داور" ياد آور شده 

 ا به اسم" داور" ياد کرده اند.اند،مگربعضی هم آنرا تنه

مؤلف حدود العالم، از آبادی اين منطقه يادآورشده واز دوشهر مهم آن 

ناحيتی است آبادان وبرسرحد ميان غور وبست.  -چنين نام ميبرد: " زمنيداور

واو را دوشهرست: تک)تل( ودرغش واين هردوناحيه ثغراند برروی غور. 

پيوسته است بناحيت درمشان)شايد  و اندر درغش زعفران رويد بسيار و

  1درويشان بست؟(

ابوالقاسم اين احمدجيهانی، نيزازاين واليت وکوه های بلندآن تعريف 

کرده نوشته است: کوه های داور،نيک محکم است و در آنجا درختان بسيار 

باشد و سرد سيراست. وبرف افتد واهل آن در ايام بنی اميه بر ملت مجوس 

لشکرهای ايشان را مقهور نتوانست کرد. پس درايام  بودند وهيچيک از

خالفت بنی عباس مسلمان شدند. کوه های داور با نعمت ودر آنجا کان آهن 

  2 است."

ياقوت حموی،در آغاز قرن هفتم هجری مينويسد که:"زمينداور" 

است واقع بين سجستان )بکسراول وثانی  وفتح واو( واليت وسيعی 

ش بين بست وبکراباد)پنجوائی؟( قرارگرفته که وروستاهاي وغور،وشهرها

 وی درجای ديگری زيرعنوان  3دارای جويهای آب ونخلستان بسيار است.

"داور" مينويسد: اهل آن، آنجا را"زمينداور" می نامند ومعنی آن ارض داور 

  4 است.

هجری  ۴01ابوالفضل بيهقی مؤرخ دربار غزنويان گويد: "درسال 

براه زمين داور از بست]پسران خود[ محمد ومسعود محمود بغزو غور رفت 

وبرادرش يوسف را فرمود تا آنجا مقام کردند و بنه های گرانبها آنجا ماند و 

ايشان را آنجا بدان سبب ماند که زمينداور مبارک داشتی، که نخست واليتی 

                                                 
1
 103حدود العام چاپ داکترستوده، ص  - 
2
 ۶3اشکال العالم جیهانی، ص - 
3
 ۴0۵، ص ۴یاقوت حموی،معجم البالدان،ج - 
4
 28، ص۴یاقوت حموی،معجم البلدان،ج - 
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اين وادی در قرون  1که اميرعادل سبکتگين وی را داد آن ناحيت بود." 

ی ازپرجمعيت ترين واليات سيستان بود که نسبت به ديگرنواحی وسطی، يک

 سيستان بنابرسرسبزی و حاصلخيزی زمين هايش برتری داشت.

 

 درتل ، درغش، سروان ، بغنین:

لسترنج، از قول ابن حوقل واصطخری می آورد که اين واليت چهار 

نها شهر بزرگ بنامهای :"درتل، درغش، بغنين،وسروان داشت که مهمترين آ

شهر "درتل" بود.ظاهراً "درتل " در محل گرشک کنونی واقع بوده است 

ً بلند واقع است،بيانگر  مجد » وقلعۀ تاريخی آ که برفراز يک تپِۀ نسبتا

وعظمت گذشتۀ آن بوده ميتواند. از اين قلعه امروز به عنوان زندان شهر 

 استفاده  ميشود.

 
 رد استفاده دولت استقلعۀ گرشک در ساحل راست هلمند هنوز هم مو

 

داور،ناحيتی است وقصبه آن "تل" و شهر ديگرش :»اصطخری گفته 

واقع اند. و ظاهراً اين شهر با شهر  2درغش است وهردو برکنار هيرمند

  3 داور که مقدسی ياد کرده مطابقت دارد.

                                                 
1
 113 -111، ص13۵0تاریخ بیهقی، چاپ دکتر غنی ودکترفیاض،  - 
2
 19۶ اصطخری ، مسالک وممالک، ترجمه فارسی، ص - 
3
 370لسترنج، جغرافیاس تاریخی خالفت شرقی، ص  - 
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بنابرتوصيف مقدسی، تل شهری بزرگ وصاحب قلعه يی بود که يک 

.  زيرا اين قلعه درقرن دهم به منزله 1نی ميکرد.بلوک سوار از آن نگهبا

يکی از استحکامات سرحدی بود که مقابل کوهستان غور، و درساحل راست 

  رودخانه هيرمند،دريک منزلی بست قرارداشت.

يکی از شهرک های مهم نزديک بست،سروان)ساروان قلعه امروزی( 

وکمی دورتر از نام داشت که در دومنزلی شمال بست، بر راه زمينداور، 

 ساحل رودخانه هيرمند واقع بود.

ابن حوقل از فراوانی ميوه های آن يادکرده گويد" شهرچه يی به  

اندازۀ قرنين ولی آبادتر وپرجمعيت تر از آن است، ميوه فراوان وخرما 

مولف حدود العالم سروان را  2وانگور بسيار دارد که بجاهای ديگرمی برند.

در توصيف آن  گفته است:" سروان، شهرکيست،  ازنواحی گرمسيرخوانده

واورا ناحيتی خورد است کی "الين" خوانند وگرم سيراست و اندروی خرما 

  3 خيزد وجايی استواراست."

مؤلف تاريخ سيستان با آنكه اين محل را يكجا با سروان وابسته به 

لق كوره بست و از جمله خالصجات ديواني كه عوايد آنها فقط به سلطان تع

ولي ظاهراً چنان مينمايد كه اين شهر به قندهار يا الرخج  4مي گرفت ميداند

 قرون وسطي نزديك و از بالد مهم آن ناحيه بوده است .

درکنار هيرمند، درهمان ساحلی که شهر "تل" واقع بود، به فاصله 

ميل( باالتر از تل، شهر "درغش" قرارداشت. مرحوم  30يک منزل) تقريباً 

وشته ميکند که نام )درغش( امروز بصورت "درغنی" ميان مردم بينوا، ن

از « درغش»من نيزقول بينوا را تائيد مينمايم، زيرا   5محل معروف است.

شبيه است و از امکان بدورنيست که « درغنی»لحاظ امالی نگارش با 

« بغـنی»کاتبان آن را نادرست نقطه گذاری کرده اند. "بغنين" هم همان 

                                                 
1
 328 -297مقدسی، احسن التقاسیم، ص  - 
2
 1۵8صورت االرض ابن حوقل، ص - 
3
 103حدودالعالم، چاپ دکترستوده، ص  - 
4
 158ص  ،صوره االرض ابن حوقل،- 
5
 )مجله آریانا،سال اول، شماره چهارم( - 
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درميان مردم محل « بغـنی»العام است که تا امروز بصورت  مضبوط حدود

 .3 واقع بود  2. اين شهر در منطقه  "پشلنگ"1زبانزد است.

درميان قبايل اينجا قبيله َخلَج )به فتح اول ودوم( نيز ساکن بودند،که  

بگفته ابن حوقل "در روزگاران قديم، به سرزمين ميان هند ونواحی سيستان 

مده اند ومردمی صاحب نعمت اند وسر ووضع وخلق آنها در پشت غوردر آ

. 5 .  ولی چندی بعد، خلج ها بسمت غرب مهاجرت کردند.4مثل تُرکها است

وظاهراً درناحيه ناوۀ بارکزائی سکونت اختيارکردند. امروز مرکز ناوۀ 

 بارکزائی درغرب بست، بنام "خلج" ناميده ميشود.

اقليم فراخ نعمت در مرزغور  ابن حوقل آنجاکه ازاين سرزمين بصفت

نام اقليمی است وشهر مهم آن "درتل" است  -نام برده گويد:"بلد داور

وديگرش "درغش" ميباشد که هردو درکنار رودخانه هيرمند قراردارند. 

وبغنين و خلج و بشلنگ ناحيه های جداگانه هستند وحاکم هريک بنام خود 

ا جزو شهرهای می شماردکه  ر« زمين داور»ابن فقيه،  "  6 ناحيه است.

 وتََرک تبار]تره کی( بودند. « َخلَج»ساکنانش طوايف 

 

 ران = باغ ارم :باغ

در واليت هلمند، در ناحيه کوهستانی زمينداور، دربخش عليای بند 

کجکی، يک ولسوالی بنام  "باغران" مسمی است که از سمت شمال با واليت 

رحد است. اين ولسوالی دارای غور و ازسمت شرق با واليت روزگان هم س

                                                 
1
ل"بغنی" )مثل تلفظ امروزی آن( ضبط وگفته شده که :"شهر یست لم، این نام بشکادر حدود الع - 

 (103اندروی مسلمانان اند.)ص  و بنزدیک غور

2
حصاری مستحکم بوده است درتخوم سیستان  -بکسراول وفتح الم -بشلنگ) یا معرب آن فشلنج( - 

 ووالیت غور که بدست سلطان محمود فتح شده، فرخی سیستانی گوید: 

 دیوار حصار پشلنگ بزمانی در و        ن سپه خورد بساختآنکه زیرسم اسپا

 ( جای باکشت وبرز بسیار درغور سراغ داده شده است.103و در حدود العالم) ص 

3
 370شرقی، ص  جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفتلسترانج ، - 
4
هلمند، درجنوب  ج، اکنون هم به همین نام در والیتل  (،خ  1۵۶ -1۵۵ابن حوقل، صورت االرض،)ص  - 

 غرب بست، دردست راست رودخانه هلمند،مرکز ولسوالی ناوه بارکزائی است.
5
 370جغرافیای خالفت شرقی، ص  - 
6
 370، جغرافیای خالفت شرقی، ص 1۵۵صورت االرض،ص  - 
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دره های شاداب وسرسبزو مشجر وپر از درختان ميوه دار و بی ميوه 

ميباشد. نام باغ ران درکتب مسالک ديده نميشود،مگر در منابع تاريخی 

وادبی کشور، دراين ناحيه از محلی بنام "باغ ارم" ذکر شده و در وصف آن 

بلش پادشاهان را از درون گفته شده است که  زمانی بوی گل وصدای بل

کاخها ويا از فراز تحتگاه های شان فرو می کشيد تا زمستانی را بتماشای 

 سرو وصنوبرش سپری نمايند.

تايمنی ،شاعر زبر دست زبان پشتو ومعاصر سلطان غياث الدين 

هجری( ادعا دارد که خودش باغ ارم را ديده که همچون  ۵۶0غوری )

است. وی اين مطلب را درشعری آبدار بزبان  فيروز کوه خرم وآبادان بوده

 پشتو با اين مطلع: 

 ما د داور په مځکه وليد"ارم"      دا دجنت په څيرو بن شه خرم    

منعکس ساخته که ترجمه دری يکی دو بيت آن برسبيل نمونه چنين  

است :" من در سرزمين داورباغ ارم را ديدم که  مثل بهشت خرم وشاداب 

وزکوه آباد وهرگل آن خندان است. دراينجا آبشارها می سرايند بود. چون فير

  1وآبها زمزمه می نمايند."

بود « الدين غوری سلطان غياث»که از ساخته های « باغ ارم»

درنهايت سرسبزی و خرمی بود و به درختان صنوبر و ديگر درختان سبز 

ر بود و به های خوشبو آراسته بود. طول اين باغ بيش از دو ميدان وا و گل

دستور سلطان، در نزديکی آن، ميدانی ساخته بودند که طول و عرض آن به 

مانند طول و عرض اين باغ بود. اين ميدان، درواقع شکارگاه سلطانی بود و 

به فرمان پادشاه، هرسال يک مرتبه به مدت يک ماه، بيش از ده هزار شکار 

آوردند؛  در اين ميدان میاز وحوش و چارپايان اهلی و غير اهلی و درندگان 

نشست و مجلس بزم مهيا  سپس، در روز شکار سلطان بر فراز قصر باغ می

رفتند و برای  نمود و گماشتگان و بندگان او سوار بر اسب، به ميدان می می

کردند. سلطان منظره  شادی و تفريح پادشاه، در برابر چشمان او شکار می

ی برمی خاست تا خود به شکار رود، کرد و هرگاه از جا شکار را تماشا می

 گفت: به پامی خاست و می -فخرالدين مبارکشاه -شاعر دربار

                                                 
1
 ، احوال تایمنی دیده  شود.1پشتانه شعرا،ج - 
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 اندر می و معشوق و نگار آويزی          به زان باشد که در شکار آويزی

 1آهوی بهشتی چو به دام تو درست          اندر بز کوهی به چه کار آويزی

 

از شکار ميگرفت و به عيش ودرچنين فضا وهوائی بود که شاه دست 

ونوش می پرداخت.عبارات قاضی منهاج سراج جوزجانی چنين است:" 

ثقات روايت کرده اند که سلطان غياث الدين در اول جوانی معاشر عظيم بود 

وشکار دوست، واز حضرت فيروزکوه که دارالملک زمستانی او بود هيچ 

هر چهل فرسنگ بود، آفريده را مجال نبودی که شکار کرده وميان آن دوش

هر فرسنگ را ميلی فرموده بود تا برآورده بودند. ودر زمين داور باغی 

ساخته بود، آن را "باغ ارم" نام نهاده والحق در]ميان[دنيا مثل نزهت 

وطراوت آن باغ هيچ پادشاهی را نبود وطول او بقدر دو ميدان وار زيادت 

بهل و انواع رياحين آراسته بود وجمله چمن های آن باغ بدرختان صنوبر و ا

وسلطان فرمود تا در حوالی آن باغ ميدانی ساخته بودند، طول وعرض آن 

   2 باغ بود."

گرچه امروز در زمينداور، باغی بنام " ارم "يا "باغ ارم"  وجود 

ندارد ولی  در ارتفاعات زمينداور، در آنطرف کجکی  عالقه کوهستانی 

رد که هر درۀ سرسبز و پردرخت آن يک وشادابی بنام "باغران" وجود دا

باغ ارم را تشکيل ميدهد. ممکن است درهمين عالقه باغی بنام "باغ ارم" 

وجود داشته است که اسم آن در تلفظ عوام صورت "باغ ران " "باغرام" را 

 بخود گرفته است.  

جغرافيه نگاران اسالمی در همين نواحی ازشهر "بغنی" يا "بغنين"ياد کرده  

که گفته ميشود امروز خاک توده هايی از آن  به يادگار مانده است.   اند

زمينداور، برعکس شهرت تاريخی خود، امروز متأسفانه ازوجود رجال 

علمی کمتری برخوردار است. من بجز داکتر قيوم تحصيل يافته امريکا 

)معين وزارت معارف وبعد معاون امور محصلين در وزارت تحصالت 

قرن بيستم( ، و داکترداوری )پناهنده درکشورسويدن( و  80عالی در دهه 

                                                 
1
 465-3۶۴ص ، 17طبقات ناصری، چاپ پوهاند حبیبی،جلد اول،طبقه  - 

2
 3۶۴، ص 17طبقات ناصری، چاپ پوهاند حبیبی،جلد اول،طبقه  - 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

318 

، نوايعبدالرؤوف بنويسنده ،شاعر ،محقق وسياستمدار معروف مرحوم 

شخص نامدار ديگری را منسوب به زمينداورسراغ ندارم تا ازوی ياد می 

کردم. البته در گذشته زمينداور رجال سياسی وملی وفرهنگی بيشتری داشته 

توان از نورمحمدعليزی مشهور به مير افغان ،ومبارزملی است، منحمله مي

ازاين سرزمين ارواني ، ساکبر زمينداوري، شيخ بايزيد اخترمحمدعليزی ،و 

  سربلند کرده اند.

 

 نوزاد ونوزادی:

يکی ازنواحی مهم زمينداور، نوزاد است. نام نوزاد درتاريخ سيستان 

رر آمده است ،اما شرحی در واحسن التقاسيم فی معرفة االقاليم  مقدسی مک

باره آباديها وپيداوار نوزاد درهيچ يک از کتب مسالک وممالک ديده 

نميشود. امروز درواليت هلمند، درشمال ولسوالی گرشک،يک ولسوالی بنام 

نوزاد در تشکيالت اداری آن واليت موجود است. باشندگان آن ولسوالی 

يک ليسه ذکورهست که  بطور عموم پشتونها اند. در مرکز آن ولسوالی

 فرزندان شهر نوزاد  وحومه را تحت پوشش تعليم وتربيت قرارميدهد. 

فرهنگی  نوزاد، پوهنمل انجنيرحاجی  -يکی ازشخصيت های علمی

محمدنوزادی است که مقاالت علمی وتحليل های سياسی مستدلی به زبانهای 

لر وبرافغان،  جرمن آنالين، -پشتو ودری از وی در سايتهای انترنتی)افغان

دعوت،فردا وتول افغان وغيره( به نشر ميرسد وتا آنجای که من خوانده ام ، 

همگی از منطق واستدالل عالی برخوردار بوده اند. وی تحصيالت عالی 

خود را در اتحاد شوروی به پايان برده ومدتی در پولی تخنيک کابل به حيث 

ولوجی ومعادن  ايفای استاد و بعد در وزارت معادن وصنايع در بخش جي

وظيفه کرده است. او اکنون در کشوردنمارک پناهنده است .وی در سرودن 

 شعرنيز طبع آزمائی ميکند. اينست نمونۀ کالم او: 

 څنګه به ويښ کړمه ويده پښتانه          په روغو سترګو دا  ړانده پښتانه

 اره  واره  پښتانهلکه چی غــم لــره پــيدا له موره          په لر او بر خو

 دا غـوږ کی چا ورته موږی منډلی        اواز می نه اوری کاڼــــه پښتانه

 څـومره پخپلو السو ځان سپکوی         هـا چی پـه خـټه وه درانه  پښتانه

 چی يی دخيال لونګۍ کږه ګرځول         اوس ګرځی ځـوړنده شمله پښتانه
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 خــپل او پــردی دالسه مړه پښتانه  څوکی په بم څوک په راکټو وژنی       

 چی شمــله ور  و وينم  زه  پښتانه  خدايه د ژوند فرصت می دومره راکړی     

 ها بريتورو کډی چيرته وکــړی ؟        چی "نوزادی" پری نازيده  پښتانه

 

 

ج -پنجوائی،اراکوزیا خ  ذ)کندهار(-ر  خ   ر 

وجغرافيايی قرون نخستين با آنکه راجع به  پنجوائی در آثارتاريخی 

اسالمی اشاراتی ديده ميشود، ولی در هيچيک از کتب جغرافيائی اسالمی، 

شرح کاملی از شهر  واسواق وبناهای آن ديده نمی شود. از آنجمله مؤلف 

حدود العالم، اسم اين ايالت را بصورت "ُرخذ" ضبط نموده واز آبادی های 

ت آبادان وبا نعمت بسيار و او را آن اينطور تعريف ميکند: "رخذ، ناحيتيس

  1 ناحيتيست جدا، وپنجوائی قصبه رخذ است."

لسترنج، مستشرق انگليسی، درمعروف ترين کتاب خود)جغرافيای 

تاريخی سرزمين های خالفت   شرقی( ميگويد: کرسی ُرخج )کندهار( 

درقرون وسطی"پنجوائی" بود که معرب آن بنجوائی) به معنی پنج رودخانه( 

وهنوز اين اسم برناحيه باختری )غربی( قندهار نزديک ملتقای دو  است

رودخانه ترنک وارعنداب باقی مانده است. بالد رخج، در قرون وسطی 

غايت آبادی وحاصلخيزی را داشت ومردم آنجا پشم باف بودند واز دسترنج 

آن مال وافر به دولت تحويل ميگرديد، وی می افزايد که، پنجوائی شهری 

مستحکم بود ومسجدی نيکو داشت واهالی آن از رودخانه آب برمی بسيار

واما نسبت به تعيين موقعيت شهر ميگويد: امروز مشکل است محل  2داشتند.

صحيح پنجوائی را معين کرد. فقط همينقدر ميدانيم که برسر راه بست و در 

چهارمنزلی اين آخری واقع بود ودر آنجا راه دوشاخه ميشد: راهی بطرف 

منزل به غزنه ميرسيد وراه ديگر  12ال]شمالشرق[ ميرفت وپس از طی شم

                                                 
1
 103حدود العالم من المشرق الی المغرب،چاپ دکترمنوچهرستوده،ص  - 

2
 371ش تهران،ص 1337لسترانج، جغرافیای تاریخی خالفت شرقی،ترمحمودعرفان، چاپ  - 
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بطرف شرق )جنوب شرق(ميرفت وپس از گذشتن از شش منزل به سيبی 

 1 )مرکز بلوچستان( ميرسيد.

ظاهراً پنجوائی با شهر موجوده قندهار مسافت زيادی نداشته است. 

ت که، پوهاند ميرحسين شاه ،سابق استاد پوهنتون کابل نوشته اس

شهرپنجوائی وذکر آبادانی اين شهر در اوايل ظهور اسالم تا دورۀ غوری 

هاست. قبل از اسالم ذکری از پنجوائی بحيث جای مهمی در ايالت اراکوزيا 

يا ساتراپی درنگيانا بعمل نيامده و بعد از غوری ها نيز از اهميت پنجوائی 

هم برای اثبات اين ادعا  کاسته ميشود وقندهار بيشتر شهرت پيدا ميکند. دليلی

موجود است وآن اينکه پنجوائی برسر راه بست وغزنه واقع بوده وکاروان 

های تجارت را از غرب به غزنه و از آنجا به هند ميرسانيده، عالءالدين 

هجری به بست حمله ميکند وآنرا ويران ميسازد.  ۵۴۵جهانسوز، بسال 

وپنجوائی برهم ميخورد و از باويرانی بست خط ارتباط تجارت بين آن شهر 

آن تاريخ به بعد شهراخيرالذکر اهميت خود را می بازد و قندهار در 

مجاورت آن معروف ترميگردد. بنابرين عصر ترقی وعظمت پنجوائی را 

  2 ميتوانيم بين اوايل ظهور اسالم و دورۀ عالءالدين جهانسوز محدود کنيم.

يه نويسان اسالمی برمی در هرحال، تا جائيکه از نوشته های جغراف

آيد شهر پنجوائی مدتها وبلکه قرنها مرکز مهم ارتباطی بين سيستان 

وبلوچستان وغزنه وشايدهم مرکز تجارت وتبادل امتعه اين سه نقطه بوده 

است. خرابه های اين شهر امروزدر طرف چپ کسی که از قندهار به 

نجوائی  بصورت پنجوائی ميرود، بفاصله چندصد قدم از مرکز ولسوالی پ

 تپه محاط به خندق آب به مشاهده می رسد.

 

 کوهژ، کوهتیز= ک وهک:

جيهانی واصطخری گويند: رخج، نام اقليمی است وقصبه آنرا پنجوائی 

گويند ويکی ازشهرهای رخج کهک است)که دريک منزلی غرب پنجوائی 

                                                 
1
  همان اثر، همانجا - 

2
  همان اثر، همانجا - 
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مال عامه مردم آن پشم فروش اند واز آن برای بيت المال،   1 قرارداشت.(

زيادی ميرسد. مردم اين نواحی از لحاظ غله خيلی در وسعت اند. ورخج در 

صاحب حدود العالم در توصيف همين شهرگويد:   2 غايت حاصلخيزی است.

  3 شهری با نعمت وکشت است واز وی نمک خيزد.

دريک منزلی پنجوائی برسرراه  سيبی شهر"بکرواذ= بکراباد" که 

قرارداشت،   4رت تکين آباد ضبط نموده انداصطخری وابن حوقل آنرا بصو

بارتولد   5 بکراباد شهری بزرگ دارای مسجدی در بازاربود.

مينويسد:جغرافيه نويسان قرن دهم دريک منزلی شمال پنجوائی شهرديگری  

که ظاراً همان تگين اباد  6 را بنام"تگين اباد" برسر راه غزنه سراغ ميدهند.

، زيرا در نقشه های قديم جای آنرا درشمال اصطخری وابن حوقل تواند بود

  7 شرق پنجوائی برسر راه غزنه معين کرده اند.

پوهاندحبيبی حدس ميزنند که "تگين اباد" بايستی در محل کشکنخود 

)ميوندحاليه( واقع بوده باشد. شهر تگين آباد)يا تکناباد( ظاهراً از عصر 

هجری  ۴21محمود درسلطان محمود آغاز ميگردد و پس از آنکه سلطان 

در عزنه چشم از جهان پوشيد، فرزندش اميرمحمد بجای وی می نشيند وبا 

لشکر پدر به تگين اباد می آيد. دراين جاست که بزرگان به هواداری 

مسعود، اميرمحمد را درقلعه "کوهتيز"يا "کوهژ" که جايی در حوالی تکين 

  8 اباد وغالباً مشرف برشارستان بود، توقيف کردند.

قلعه اخيرالذکرپيش ازعصرغزنويان نيز صاحب  نام ونشان بوده، 

هجری ازاين قلعه  2۵2چنانکه مؤلف نا معلوم تاريخ سيستان در وقايع سال 

                                                 
1
 3له آریانا سال هجدهم، شماره پنجم، ص مج - 

2
 371جغرافیای تاریخی خالفت شرقی،ص  - 

3
 ۶۶، اشکال عالم جیهانی، ص 19۶اضطخری، - 

4
 10۴حدود العالم، ص  - 

5
(،دریک منزلی شمال پنجوائی بجای "تگین آباد" نام 1۵8ببعد،ابن حوقل) ص 198اصطخری،ص  - 

 ب پنجوائی واقع بود،نام می برد."بکراباد" را که اصالً دریک منزلی جنو

6
 12۶بارتولد، جغرافیای تاریخی ایران،ص  - 

7
 371جغرافیای تاریخی خالفت شرقی،ص  - 

8
 افغانستان بعد از اسالم، نقشه خراسان دیده شود. - 
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صالح بن حجرعاصی شد برخذ، يعقوب »به اسم "کوهژ" نام برده گويد: 

بحرب صالح رفت... صالح بقلعه کوهژ بود هيچ خبر نداشت تا يعقوب 

عه فرو گرفت، پس چند روز حرب صعب کردند چون صالح پيرامن قل

  1 «]متيقن[ شد که قلعه بخواهد ستد، خويشتن را بکشت....

مرحوم بهاردر حواشی تاريخ سيستان تذکر ميدهد که "کوهژ" دراصل 

"کوهيژک" است، يعنی "ُکهک" ودرفارسی از دو امالی ديگر آن بصحت 

  2 نزديکتر است."

ياکوهک( جايی مشهوری درغرب کندهار مگرامروز بنام ُکهک)

برکرانه های ارغنداب در ولسوالی پنجوائی موجود است. پس منظور از 

کوهژ وکوهتيز، واشکال ديگراين نام، همانا همين کوهک است.واشکال 

 ديگر اين نام از سهو کاتبان منشاءگرفته است.

 

خذ )کندهار=گندهارا(:  اراکوزیا،الرخج،ر 

ى هاى سرسبزو حاصلخيز در جنوب  کى ازوادقندهار) کندهار(، ي

غرب افغانستان است که مرکز آن در قرون وسطی "پنجوائی" ناميده ميشد. 

متاسفانه هيچکدام از نويسندگان کتب مسالک مارا به قندهارنمی برند 

ودرضمن کالم اصطخری وابن حوقل ازاين سرزمين نامی از قندهار برده 

ر اوايل قرون وسطی جای قندهار را نشده است. ممکن است پنجوائی د

گرفته باشد، زيرا ياقوت حموی از آن شهر وصفی نکرده است ، ولی مجدداً 

نام اين شهر در دو مورد درتاريخ ظاهر می شود:نخست هنگامی که بدست 

مغول درنيمه قرن هفتم)اوايل قرن سيزدهم ميالدی( ويران ميشود، ودوم 

ر قرن هشتم هجری)چهاردهم ميالدی( موقعی که بحکم تيمور لنگ در اواخ

 خراب گشت. 

قندهار درسنگ نبشته های هخامنشيان، بنام 

که اسم رودارغنداب است، ياد شده و مورخين «   Harauvatiهرااوواتی»

يونانی نام  اين سرزمين را "اراکوزيا" نوشته اند ومتذکرشده اندکه اسکندر 

                                                 
1
 پوهاند حبیبی، مقاله "تگین ابادکجابود؟" مجله آریانا، سال پنجم، شماره ششم - 

2
 208 -207تاریخ سیستان، ص  - 
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 نرا"اسکندريه اراکوزيا مقدونی دراينجا يک قشله نظامی اعمارکرد و آ

Alxandria Arachosia  ناميد. اراکوزيا تلفظ يونانی همان "هراخواتی "

Haraxvati "»و"هرااو واتی 1اوستاHarauvati "» سنگ نوشته های

که ايزيدور خاراکسی   3 و"اراخوزيا"ی دوره هخامنشی است.  2داريوش يکم

اميده و در قرون وسطی ن  4درتعريف واليات پارتی آنرا "هندوستان سفيد"

 يکی از واليات ثروتمند وغنی کشورما به حساب  می رفت.

و در زبان فارسی   5در زبان پهلوی نام "اراکوزيا" را "رخـوت " 

آنرا "ُرخــذ " و" رخد" گفته ونوشته اند وعربها همين کلمه " رخــوت" را به 

رخج" نام برده اند. " الـــُرخـج" معرب کردند ودر اثار خود از آن بشکل "ال

  6 مرکزکندهار "پنجوائی" بود که امروز يکی از ولسوالی های کندهار است.

واما نام کندهار،بنابر پژوهش های داکتر بليو،  در اصل از نام يکی 

از قبايل معروف پشتون که در حوزه سفلی رود کابل ازننگرهارتا پشاور و 

ری" يا "گندهاری" وسرزمين شان سند پراکنده بودند و هنديان آنها را "گندا

را"گندهارا" می ناميدند، گرفته شده است. يعنی پس از آنکه اين قبيله براثر 

هجوم اقوام ديگراز گندهارا مجبور به مهاجرت به حوزه ارغنداب وترنک 

  7 شده اند، خود را کندهاری وسرزمين خود را کندهار ناميده اند.

 درنوشته های هندی » مينويسد:  اقتدارحسين صديقی دانشمند هندی  

 افغان «)اواغنا»پشتون فعلی( و«)پاکتوس»ويونانی باستان ازپشتونها به نام 

 فعلی(يادشده است. 

                                                 
1
 ،حاشیه208تاریخ سیستان، ص  - 

2
، باید عالوه کرد که امالی اوستائی این نام با ضبط سنسکریت 298، ص 2ابراهیم پورداود،یشتها،ج -  

 (2، ص 3، شماره 20آن بصورت"سراسواتی" قابل تطبیق است)رک: مجله آریانا، سال 

3
 همان منبع، همانجا - 

4
 1۵بهار، حواشی تاریخ سیستان، - 

5
  ۶0جغرافیای تاریخی بارتولد، ص  - 

6
  1۵تاریخ سیستان،ص - 

7
 ،13۶7، چاپ اکادمی علوم افغانستان،2سیستان ، سرزمین ماسه ها وحماسه ها،از این قلم، ج - 

  ۴0۵ص
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ناميده وازجملۀ « پاکتوس»ق.م( آنها را 486-426هرودت مورخ يونانی )

هنديانی که درکنار شهر » قبايل هندی به شمارآورده است. او مينويسد:

)پکتيکای کنونی( هستند، « پاکتويکا»پيشاور( وکشور کاسپاتوروس)

درمقايسه با بقيه هنديان در شمال وهمسوبا بادشمال زندگی می کنند و روش 

  1 «زندگی آنها شبيه باختريهاست. آنها درميان هنديان جنگجوترين اند.

مرحوم کهزاد در بارۀ پکتها ميگويد: آن شاخۀ قبيلۀ پکتها که از 

نوب هندوکش فرود آمدند، در عصر ويدی در دره ها و بخدی)بلخ( به ج

دامنه های دوطرف سپينغر مستقر ومقيم شدند. سرودهای ريگويد درجنگ ده 

قبيله و جاهای ديگر از ايشان نام می برد و در جلد دوم سرودهای ريگويد 

 -) توروهنی پشتو Turvayana« توروايانا»ازشاهان پکتها از جمله از

 ی او درجنگ با مخالفين اسم برده شده است. شمشيرزن( وپيروز

يا « پکتی»ق.م( از قوم 486-42۵هرودوت مؤرخ يونانی )

« پکتيا»يا « پکتيکا»واز محل سکونت آنها در« پکتويس»يا « پکتيس»

 ذکرکرده است. بنابرروايت هرودوت چهار قبيله معروف بنامهای:

با خصوصيات ذيل  « پکتيکا»گندهاری،اپاريتی ، ستاگيدی، و داديک، در 

 زندگانی داشتند.

: باشندگان گندهارا،درسر زمينی که از Gandhari گندهاريها  -1

کابل تا درۀ سند را احتوا ميکرد، زندگی ميکردند. گندهاريها بارها ازحوزه 

شرقی رود کابل به نقاط ديگرمهاجرت کرده اند. از آنجمله به حوزۀ رود 

)رودارغنداب( « Harauvatiی هرااوات»يا « Sarsavatiسراسواتی»

يعنی در وادی قندهار مهاجرت کردند. گندهاريها در آخرين مهاجرت خود 

به حوزۀ ارغنداب، دراثر فتوحات کوشانيها ]کدفيزس دوم در اواخر قرن 

ميالدی[ ازباخترتا سند،  1۶0-120-اول ميالدی و رويکار آمدن کنيشکا

ا با خود از اندوس عليا از يادگارهای مهم بودا ر« Foفـو»کاسۀ آب 

 )پشاور( به وادی ارغنداب بردند.

: يکی از کهن ترين اقوام کشورما است  Satagydda ستاگيديها-2

وبطليموس هردو از آن نام برده اند. هرودوت آنها را با « هرودوت»که 

                                                 
1
 226افغانستان، جنگ وسیاست، مجموعه مقاالت،چاپ تهران، ص - 
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گندهاريها مربوط وجزء يک واليت ميشماردوميگويد که ستاگيديها با اهالی 

ايشان در کوه « آندره برتلو»ر(هم تماس داشتند.قرار نظر اراکوزی )کندها

های پاروپاميزس وحوزه عليای هيرمند ونقطه ايکه حاال غزنی درآن آباد 

 «است، بود وباش داشتند.

: قومی بوده که در دامنه های جنوبی Aparitaeاپاريتی ها -3

ه استناد درکتاب نژادهای افغانستان، ايشان را ب« بيلو»سپينغرمی زيستند. 

هرودت درعالقۀ پکتيا قرار ميدهد واين عالقه ايست که قسمت جنوبی 

وشرقی افغانستان را تا سواحل رود   سند در برميگيرد. بيلو درکتاب فوق 

« افريديها»ها ميداند و«اپريدی»ها را عبارت از همين« اپاريتی»الذکر خود

دره خيبر  امروز يکی ازقبايل بزرگ ومعروف پشتون است که در دوطرف

ولی کانديدای اکادميسين مرحوم نوميالی که مطالعات وسيعی  1زندگی دارند. 

در مورد نژادهای افغانستان داشت ميگفت که تا کنون قبيله داديک ، در 

کاکرستان پشين در آنسوی خط ديورند با همين نام زندگی ميکنند وبه زبان 

 پشتو صحبت ميکنند.

ليس که کتابهای زيادی در مورد مردم داکتر"بليو" محقق نامدار انگ

وقبايل افغانستان نوشته، در مورد ريشه نام قندهار اشاره ميکند وميگويد که 

در قرون پنجم وششم ميالدی، براثر هجوم اقوام سکائی، يک مهاجرت عظيم 

کتلوی درهند صورت گرفت.کتله مهاجرين هندی که ازاندوس) سند(  به 

ارای مذهب بودائی بودند، آنها از ترس تهاجم وادی هلمند مهاجرت کردند د

سکائی ها منطقه بومی خود را گذاشته وفقط مقدس ترين اثرمعنوی خود 

-س-يعنی "ظرف آب بودا" را باخود آوردند.اين اثر)يک ديگ سنگی بزرگ

من آنرا دريک زيارت  1872( برنگ سبز تيره ومارپيچ شکلی است که در

دمی خرابه های شهر کهنه کوچک گمنام اسالمی که در چندق

 کندهارقرارداشت ديده ام.

بليو می افزايد: مهاجرين هندی که از اندوس مهاجرت نموده ودر  

هلمندمسکن گزين شدند، توسط مورخين يونانی بنام گنداری وايالت آنها 

گنداريا ياد دشده است.نويسندگان هندو، آنها را گندهاری وايالت شانرا 
                                                 

1
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ين مهاجرين قديمی نه تنها نام گندهار يا کندهار و يا گندهارا ناميده اند.ا

کندهارا  را به مرکز جديد سکونت خويش دادند وفرمانروائی کردند، بلکه 

درحقيقت پس از ده قرن يک مستعمره قوی را دوباره بخانه اولی ايشان 

فرستادند. اين مهاجرين برگشتی که کامال غافل از مادر وطن خويش و 

طه اسالم بودند باهم قومان خود وديگران يک سان عمل تجديد شده بواس

  1 نموده وبدون تفاوت آنها رامنحيث کافران وهندوها مورد طعن قراردادند.

در رابطه به اين تذکر داکتر"بليو"ميخواهم بگويم که اقوام سکائی 

ق.م( پس از آنکه جلو پيشروی آنها را پارتها در 12۴ -128درسالهای )

به "درنگيانا" وارد شدند و نام خود را به آن سرزمين دادند  خراسان گرفتند،

ساکستان، سجستان ، سيستان( ياد شد. حکمروايان سکائی ،تقريباً »که بنام 

و  هفتاد سال در جنوب هندوکش از سيستان و اراکوزيا واز آنجا تا تاکسيال 

 موئيس»پشاور و پنجاب حکمروائی نمودند و اولين شاه از اين خاندان 

ق.م(ناميده ميشد و در  ۴0-۴۵ق.م( و آخرين آن ازيليرس )حدود  120-72

دنباله اين سالله، از ميان خاندان سورن پهلوی درسيستان نام آور ترين شاه 

م( است که  ۴8 -19)دوران حکومت « گندوفار»نيمه سکائی و نيمه پارتی 

وله از ارغنداب تا پشاور و پنجاب حکومت ميکرد. اين شخص معاصر کج

 م(، رئيس خاندان کوشانی های بزرگ است. 70-۴0کدفيزس)

با ظهور کوشانيهای بزرگ وبخصوص روی کارآمدن کنيشکا)شاه 

گندهارا( وفتوحات شان برشمال هند در اواخرقرن اول ميالدی، گليم قدرت 

  2 سکائيها در هند جمع گرديد.

دوکش قرن های پنجم وششم ميالدی زمان عروج هفتاليان در جنوب هن

از کابل تا سيستان وپشاور است. بوسورت، به ارتباط قدرت هفتاليان در 

جنوب هندوکش ميگويد: "کمابيش يک سده پيش از آمدن اسالم به افغانستان 

 -۴90برخی فرمانروايان هپتالی جنوب هندوکش مانند تورامانا )حدود 

خته م ( قدرت بزرگی درشمال هند سا۵۴۴ -۵1۵م( و مهيراکوال)حدود۵1۵

بودند. رفته رفته چنگ اندازی به شمال هند سست شد و در سراشيبی زوال 

                                                 
1
 داکتربیلو، نژادهای افغانستان، ترجمه سهیل سبزواری،سایت آریائی - 

2
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قرارگرفت، امادربخشهای جنوب و مشرق هندوکش فرمانروا يان هپتالی به 

صورت امرای محلی به زندگی خود ادامه دادند و چنانکه ديده ايم اين 

  1 اميران لقب زنبيل )يارتبيل( داشتند."

وششم ميالدی اقوام سکائی اصالً هيچگونه  بنابرين درقرنهای پنجم

قدرت وشهرتی  در شمال هند  نداشتند.و می بايستی به تحقيق مرحوم کهزاد 

توجه داشت که به استناد نوشته های هردوت، ميگويد: چهار قبيله معروف 

گندهاری،اپاريتی ، ستاگيدی، و داديک در وادی ها و دره های جنوب 

وادی غزنی تا پشاور سکونت داشته اند. واز  پاروپاميزاد يعنی در جنوب

جمله "گندهاريها"  درحوالی پشاورتا سند زندگی ميکردند که  دراثر هجوم 

کوشانيها در قرن اول ميالدی عده يی از مردم گندهارا از سند و پشاور به 

وادی ارغنداب مهاجرت کردند وکاسه" آب بودا" را هم با خود به کندهار 

  2 آوردند.

ين حساب نام قندهار، برگرفته از نام گندهارا است که اعراب بد  

آنرامعرب کرده وبگونه قندهار تلفظ نمودند و به همين امال تا امروز درمتون 

عربی وفارسی و پشتو ديده ميشود. به نظرمن صورت درست امالی اين 

کلمه "کندهار" است ونويسندگان ما می بايستی اسم قندهار را، بشکل کندهار 

که به اصل وريشه نام "گندهارا" نزديک تراست، بنويسند،زيرا مردم بومی 

نيزکلمه قندهار را بشکل"کندهار" تلفظ ميکنند نه بصورت قندهار،از اين 

 لحاظ بهتراست شکل کندهار را مرجح دانست.

 اوالف کارو چی میگوید؟

" محقق انگليسی ميگويد، سوال اساسی Olaf Caroe"اوالف کارو

 نام واليت جنوبی افغانستان)کندهار( چگونه پيدا شد؟ اينست که

کارو،خودجواب ميدهد که: دراين هيچ شک نيست که کندهار عصر 

محمودعزنوی در قرن يازدهم ميالدی که البيرونی از آن ياد ميکند، گندهارا 

) پشاور امروزی( است نه شهر موجوده قندهار که شکل عربی شده گندهارا 

ايد که در آثارتمام نويسندگان مسلمان ذکراين شهر ديده است. کارو، می افز

                                                 
1
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نميشود. واگر شهر قندهار موجود هم بوده باشد مگر از اهميت  قابل توجهی 

 برخوردارنبوده است.

را تکرار ميکندکه به عقيده او، کندهار  Bellewکاروسپس گفتۀ بيلو

مجبور به  توسط مهاجرين  گندهارا ساخته شده که از دست تهاجم بيگانگان

هرودتس Gandarioiفرار و به قندهارآمده مسکون شده بودند. گنداريوی 

نام خود را به اين منطقه دادند.مهاجمينی که اينها را از سرزمين شان فراری 

( بودند. بيلومهاجرت اينها را اويل Seythsساختند بقول هرودتس سيتها)

د که اينها هونهای سفيد قرنهای پنجم وششم ميالدی ميداند.ازاين معلوم ميشو

بودند. بگفته بيلو اين مهاجرين نه تنها نام خود را به مستعمره جديد دادند، 

بلکه ده قرن بعديک قوت استعماری را به زادگاه اصلی خود فرستادند.آنهای 

که به زادگاه اصلی برگشته بودند، دردوران تبعيد پس از قبول اسالم زادگاه 

ند. برمبنای همين حرکت بيلو تئوری خود را اصلی را فراموش کرده بود

 استوار کرده است.

کارو ميگويدکه: پافشاروتأکيد بيلو براين نظريه به حيث يک فاکت 

تاريخی قابل قبول نيست. فرضيه مهاجرتهای قديمی اقوام بوسيله سکا ها با 

اسناد ونوشته های کتبی تائيد نشده اند،  بلکه  يک فرضيه ايست که از لحاظ  

ارتباط دو "قندهار" طرح شده است. دايرة المعارف اسالمی از اين تئوری 

ياد وتاکيد ميکند که بايستی روی آن تحقيقات صورت بگيرد.متن کنونی 

درموردکندهار، نظرقبلی را که ميگويد، کندهاررا اسکندر ساخته است 

" است،رد ميکند. Alxandria Arachosiaونامش اسکندريه اراکوزيه"

ائيد اين نظر شواهدی دردست نيست  واينهم درست به نظرنميرسد که برای ت

کندهار نام خود را از اسکندريه گرفته باشد. متن چنين ادامه می يابد:" يکی 

دانستن اين]قندهار[ با گندهارا، واقع در مصب رودخانه کابل که پايتخت 

ن عربی قديمی هندوشاهان بود، منطقی معلوم نميشود. قندهار تذکره نويسا

شکل معرب اين نام)گندهارا( است.کندهار متذکره مسعودی والبيرونی با 

 کندهار موجوده هيچ ارتباطی ندارد.

دراينجا برای تائيد نظربيلو يک دليل خوب موجود است بدين معنی  

که هنگامی که ازگندهارا مردم مجبور به مهاجرت به سرزمين جديد شدند، 

اين مهاجرت درقرن پنجم ميالدی صورت گرفته  نام گندهارا را باخود بردند.
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بود و آن هنگامی است که يفتليها گندهارا را متصرف شدند وسياح 

ميالدی به آنجا سفرکرده بود و به اين  ۵20چينائی"سنگ يون" در سال 

موضوع اشاره کرده است. کچکول بودا که در زيارت سلطان ويس 

ال دارد که توسط کدام صوفی ( نگهداشته ميشد، احتم1872قندهار)تاسال 

در همان  1872بودائی مهاجر به اينجا آورده شده باشد. بيلو اين کاسه را در 

  1 زيارت ديده بودکه بعدها به موزيم کابل انتقال داده شد.

کارو، ادامه ميدهد:مورخين عربی دوره اسالمی از کندهار تذکر نداده 

پايتخت سجستان) سيستان(  اند وبرای پخش اسالم مرکزفاتحين عرب، زرنج

بود. در قرن نهم ميالدی بست، يکی از شهرهای مهم دودمان صفاری بود. 

قندهار در اسناد عهد غزنوی هم ديده نميشود وحقيقت اينست که کندهار 

متذکره البيرونی همان گندهارا]واقع در مصب رودخانه کابل[ است. شهر 

عالء الدين جهانسوز بست را  11۵0قندهار بعد از آن ساخته شد که درسال 

با خاک برابر کرد. قندهار در عهدحکمرانی آل کرت از دست نشاندگان 

ميالدی فتح شد. بعداً از طرف  1281قمری/ ۶80چغتائی، در سال

تيمورلنگ تسخيرگرديد وبه نواسه او پيرمحمد تعلق گرفت. سپس جزوقلمرو 

يقرا خودش مغول م( شد.سلطان حسين با1۵0۵ -1۴38سلطان حسين بايقرا)

وپسرعموی بابربود. درزمان سلطان حسين بايقرا برای اولين بار نام قندهار 

در مسکوکات ظاهرگرديد. بعد از مرگ سلطان حسين بايقرا کندهاربازهم 

در دست خاندان تيموری باقی ماند،مگر ازسه سمت مورد تهديد قرارگرفت. 

صفوی از ايران و بابر شيبک خان از ازبکان ماوراء النهر،شاه اسماعيل 

  2 درکابل، هريک ميخواستند کندهار را درتصرف خود داشته باشند.

ميالدى، قندهار را از  1520بابُر قبل ازلشکرکشى به هند درسال

چنگ شاه بيک و محمدمقيم ارغون بدرآورد و پسر خود کامران ميرزا را به 

کم هرات( حکومت آن گماشت، اما ديرى نگذشت که سام ميرزا صفوى)حا

براى تصرف قندهار لشکرآراست و آن شهر را به  1520در همان سال 

محاصره کشيد، اما کامران ميرزا در برابر سام ميرزا به مقاومت پرداخت و 

                                                 
1
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محاصره سام ميرزا را درهم شکست، و سام ميرزا مجبور به عقب گرد شد 

وجانشين ولی همايون پسر  1 و به سيستان رفت و از آنجا بهرات بازگشت.

بابُر قندهار را در بدل مساعدت دولت صفوى براى استرداد سلطنت دهلى 

م به دولت ايران واگذار شد. قشون 1544ازدست سوريان افغان درسال 

صفوى بسرکردگى شهزاده مراد قندهار را تسليم گرفتند، مگرشهزاده بزودى 

ن سپرد و پس از يک سال درقندهار درگذشت و همايون قندهاررا به بيرم خا

 (.1545سپاه ايران را رخصت داد)

اما آرزوى الحاق آن هرگز از دل دولت صفوى بيرون نشد و مجدداً 

م 1556براى تصرف آن لشکرفرستادند. شاه طهماسب اول در سال 

ق قندهار را ازمغوالن هند گرفت ولى اکبر، پادشاه هند، آنجا را 964=

عباس اول،  دوباره در همان سال ازايران پس گرفت. شاه

ق ، آن ايالت را از جهانگير، امپراطور هند گرفت، اما 1032م=1622در

م( دوباره آنجا را به تصرف آورد. در 1638جهانگير شانزده سال بعد )

ق( شاه عباس دوم ،با پنجاه هزار سپاهى بار ديگر آن ايالت 1058م)1648

ده هزار  را مسخرکرد و بست و زمينداور را هم الحاق نمود. شاه صفوى

سپاهى به قيادت مهراب خان در شهر قندهار گذاشت و خود از راه فراه و 

 1121م =1709هرات به مشهد و بعد اصفهان برگشت. پس از آن تا 

هقمری در دست صفويان ايران باقى ماند و ديگر شاهان هند بر آن دست 

  2 نيافتند.

ل قندهار ميالدی که ميرويس خان استقال1709تا  1۵20بدينسان از 

را اعالم نمود، قندهار مدت پنجاه سال درتحت تصرف پادشاهان دهلی، 

ومدت يکصدوسی سال درتحت اختيار دولت صفوی ايران باقی ماند. 

ميالدی احمدشاه ابدالی بحيث پادشاه افغانستان  در شهر  17۴7ودرسال 

قندهار برگزيده شد وتا مرگ آن پادشاه مدبر قندهار به حيث پايتخت 

 غانستان از شأن وشوکت فراوانی برخودار بود.  اف
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 بالس :

الشتان هم وجغرافيه نويسان قديم ناحيه بالس را كه با امالي بالش و 

ويته موقعيت دارد و بيهقي آنرا در رديف مكران و کآمده و در جنوب 

نيز جزو ايالت سيستان اوايل اسالم و قرون  1 قصدار طوران ضبط كرده

ده اند.اين مطلب راحتي در نقشه هاي قديم كتب مسالك نيز وسطي قلمداد نمو

  2مي توان مشاهده كرد.

مولف حدود العالم مي نويسد : بالس ناحيتي است اندر ميان بيابان جاي 

بسيار كشت و برزوكم نعمت است و اندروي شهرهاست چون سفنجاوي 

  3 كوشك قصر ، سيوي و مستقر امير شهر كوشك است .

اين محل را باشين ضبظ نموده گويد: بالش نام ناحيه اي  ابن حوقل اسم

است و حاكم نشين آن سيوي است ليكن والي آنجا در قصر مي نشيند 

  4 اسفنجاي بزرگتر از قصر است .

و چنان مي   5 روايت اصطخري نيز با روايات باال مطابقت دارد.

نيز نوشته اند  نمايد كه كرسي اين ناحيه شهر سيبي بود كه آنرا سيوي و سيوه

ناحيه عاد تاً در قصر اقامت داشت قصر شهر چه ئي بود « و فرمانرواي آ

در يك فرسخي مقابل اسفنجاي يا سفنجوي كه دومين شهر آن ناحيه بشمار 

مي آيد اما محل صحيح آن معلوم نيست و فقط مي دانيم كه در دو منزلي 

  6 شمال سيبي بر سر راه پنجوايي قرار داشته است .
                                                 

1
ملتفت باید بود كه این بالس )= والس = والشتان = والستان (  294ص  ،تاریخ بیهقي چاپ تهران - 

ابن فندق ه الحسن علي بن زید بیهقي معروف بچنانكه ابو .غیر از بالشتان یا والشتان تاریخي غور است

تعلیثات پته  .)بوده است رنیز در نواحي بست از محلي بنام والشتان نام مي برد كه مركز آن دیهي بنام سیوا

از جمله غور شمرده و پس از آنكه آنرا  را همچنان منهاج السراج جوزجاني هم والشتان  (221خزانه ص 

طبقات  .)گوید اهالي آنجا در عصر امیر سوري مسلمان نبودند ،مي نماید بدو قسمت سفلي و علیا جدا

  (. 221ص  ،بحواله پته خزانه 181ص  1ج  ،ناصري

2
واشكال  7و جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي نقشه  6نقشه  ،رجوع شود به صورت االرض ابن حوقل - 

 .العالم جیهاني نقشه سیستان

3
 104ص حدود العالم چاپ دكتر ستوده  - 

4
   551صورت االرض ابن حوقل  - 

5
 ببعد 196اصطخري ، مسالك و ممالك ص  - 

6
  373جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي ص  - 
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لسترنج مي نويسد شهر مستنگ بامستنج را اصطخري و مقدسي هر 

دو اسم برده اند و مقدسي درباره آن گويد: دو هزار دو صد دهكده دارد. ولي 

  1 هيچ گونه تفصيلي بيش از اين بدست نرسيده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  373جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي ص  - 
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 مبیستفصل 

 

 استنتاج کلی از جغرافیای تاریخی سیستان

 

 

 دانان كالسیك در باره سیستان : فينظر جغرا

در داستانهاي كهن حماسي و روايات ملي و كتب مقدسه زردشتي ، 

سيستان و زابلستان از اين جهت شهرت و اهميت دارند كه زادگاه شاهان 

كياني و وطن پهلوانان ناموري چون گرشاسپ و سام و زال و رستم است و 

ه يعني از هامون تا كابلستان رستم فرمانرواي سيستان به معني وسيع كلم

 بوده است .

بقول پرسي سايكس در ايام سابق قرون وسطي اراضي مغرب قندهار 

 را سكستان يا سيستان و نواحي مرتفع مقابل آنرا زابلستان مي ناميدند.

سيستان در روزگاران قبل از اسالم و قرون نخستين اسالمي مثل 

ود نبود. بگفته مورخ مشهور امروز اينقدر خوار و خاره و كوچك و محد

انگليسي ويلسن سيستان در عهد هخامنشيان سرحد شمالي آن به كوه هاي 

"آريا") هرات( مي رسيده و سرحد غربي آن را كرمانيا)كرمان( تشكيل 

)قندهار ( بوده و از جانب جنوب هم به « اراكوزيا»ميداده بطرف شرق آن 

   1 "گدروزيا" )بلوچشتان ( منتهي مي شده است.

                                                 
1
متن انگلیسي و نیز رجوع شود به مجله  150ص  ،1841طبع  ،چ . ویلسن ، آریانا انتیكوا1 .چ 1- 

 مقاله هیرمند بقلم پوهاند میرحسین شاه 2ره شما 18سال  ،آریانا
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بدون شك سيستان در دوران اقتدار سلسله هخامنشي يكي از ساتراپي 

هاي غني و معمور منوط بحكومت آن سلسله بحساب مي رفت كه ساتراپ 

 )والي ( آن از جانب دربار هخامنشي تعيين مي شده است .

بعد از كوروش ، داريوش يكم و داريوش هاي بعدي در پرسه پوليس 

يستاني را مي پذيرفتند و در سنگ نبشته هاي در تخت جمشيد هداياي س

بهستون در نقش رستم از مردم سيستان و نحوۀ پيشكش هدايا و طرز لباس 

   1 مردمان زرنگ به شاهان هخامنشي نگاره هاي باقيمانده است.

در يكقرن پيش از ميالد مسيح، استرابون، يكي از جغرافيه نگاران 

بمغرب اراخوت :»نطور نوشته است كالسيك يونان نسبت بحدود سيستان اي

)سيستاني ها( « درانگي ها»ها )قندهاري ها( و گدروزي ها )بلوچ ها( 

وقوع دارند. آري ها )هراتي ها( با قوم اخير الذكر يعني درانگي ها در 

  2«شمال ومغرب  درتماس بوده بنوعي آنها را احاطه مي نمايند.

سيستاني ها( را به غرب چنانكه ديده مي شود استرابون درانگي ها )

اراخوت ها و گدروزيا قرار مي دهد، زيرا درانگي ها )سيستاني ها( در 

كناره هاي هيرمند سفلي )نيمروز( مي زيستند و اراخوت ها در حوزه 

ارغنداب و هيرمندعليا. به عبارت ديگر درانكي ها از اهل درانگيانا 

ابلستان. چون ايالت و ز« اراكوزيا»)سيستان ( بودند و اراخوت ها اهل 

درنگيانا )سيستان( بسوي جنوب هم تا اندازه يي امتداد يافته بود بنابر آن 

 استرابون تا حدي قسمت آنرا به غرب گدروزيا نيز مي داند.

در شمال درنگيانا ايالت هرات قرار داشت، چنانكه امروز هم موقعيت 

در حصص هرات در شمال سيستان است ولي چون يك قسمت توابع هرات 

شمالي درانگيانا به غرب آن نيز امتداد يافته بود، بنابر آن در استرابون ايالت 

 هرات را در مغرب درنگيانا نيز مي خواند و مي گويد:

ولي آنجا كه از نقطه نظر ماليات « آنراتا اندازه يي احاطه كرده است»

ميداند، نسبت استرابون ايالت درنگيانا )سيستان ( را به آريا )هرات ( وابسته 

 بحد جنوبي درنگيانا مي نويسد كه تا كرمان امتداد دارد.

                                                 
1
 1342كتاب مصور تخت جمشید چاپ تهران  - 
2
 1325طبع مطبعه دولتي كابل  75آریانا، استربون ، نجیب هللا تور، و آریانا ص  - 
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ً استرابون بصورت عمومي در مورد درانگي ها اظهار مي  عالوتا

دارد كه آنها مانند پارسي ها زندگاني دارند و در ديارشان شراب و معدن 

   1 قلعي موجود است.

كوچكتر از ساحه به اين ترتيب ديده مي شود كه سيستان امروز بسيار 

سيستان دو هزار سال پيش است و حتي سيستان قرون وسطي ساحه بسيار 

 داشته است . 20و  19و  18وسيع تري نسبت به سيستان قرون 

بگفتۀ هرودت سرنگيان )زرنگيان ( كه در شهرباني چهاردهم اقامت 

داشته اند در زمان داريوش بزرگ سيستان را اشغال كرده اند و مؤرخ 

ي ) آريان ( كه شرح وقايع اسكندر را برشته تحرير كشيده جنوب غربي يونان

افغانستان كنوني را در نگيانا مي نامد وزرنگ يا زرنج همان سرنگيا ميباشد 

كه مشتمل بر ناحيه سيستان دلتاي هيرمند است و اسم شهر زره از قرار 

  2 زره( اطالق مي گردد. گود) درياچهمان نامي است كه به ظاهر ه

از معروف ترين جغرافيانگاران كالسيك يكي هم بطليموس است كه 

در دو هزار و دوصد سال پيش از امروز در حالي كه عين حدود و ثغور 

متذكره ويلسن را براي سيستان تعيين مي كند از يازده شهر معروف و مهم 

 آن روزي سيستان اينگونه نام مي برد:

يه اراستوستن به مقدار ، كه قرار نظرProphtasiaپروفتازيا -1

   3 .استاد يا از اسكندريه اريون )هرات ( فاصله داشت 1600 -1500

ميلي جنوب هرات در محل  183ويلسن موقعيت اين شهر را در 

نزديك ساليان يا صالحان  Tپيشاوران )پيشه وران( واقع در جنوب جوين

  4 قرار مي دهد.

هر را در همين جا بطليموس و استفانوس بيزانتي نيز محل اين ش

جمهور مؤرخان و محققين اروپايي بناي اين شهر را در .  5 .سراغ مي دهد

هر محلي از سيستان مي خواهد باشد به اسكندر مقدوني نسبت داده اند. 

خرابه هاي وسيع و برج و باروي فرو ريخته اين شهر كه امروز نزد مردم 

                                                 
1
 130،  127،  123رك : نجیب هللا تورایانا، آریانا ص  - 
2
 ببعد 395ه پرسي سایكس ص سفرنام و پرسي سایكس ده هزار میل در ایران - 
3
 128 -124 - 84احمد علي كهزاد، آریانا ص  - 
4
 129همان اثر ص  - 
5
 130ایضاً ص  - 
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است و در كتب عهد معروف « پيشاوران»محل بنام پيشه وران به تلفظ 

اسالمي ذكري از آن نيست، نشان مي دهد كه بايستي بدوره هاي قبل از 

اسالم تعلق داشته باشد، ولي تاكنون تحقيقات باستان شناسي در آن صورت 

 نگرفته است تاچهره واقعي آن به عالقمندان و پژوهشگران روشن مي شد.

 Rahudaرهودا -Pharazara 3فارا زار-2

 Arikadaاريكاد -Inna  5اينا -4

 -Xarsiar  7گزارزيار -6

 Nostanaنوستانا

  Bigesبيگس يابيجس-Pharazana 9فارازانا -8

 Ariaspآرياسپ يا اگرياسپ -Arana11                      ار -10
1 

  

قديمترين سياحي كه پس از اسكندر سيستان را عبور  كرده و در 

كسی از آسياي صغير معاصر اطراف وي قلمفرسايي شده، ايزيد ورخارا

اوگست كنت قيصر روم بود. از نوشته هاي ايزيدور استنباط مي شود كه 

  2 فراه و نيه در آن ايام از بالد معتبر و معمور بشمار مي رفته اند.

فقط دو شهر پارين Dragyanaهمچنان ايزيدور در خود درنگيانا 

Parin و كوروكKorokنام  را ذكر مي كند ولي در ساكستانا ً كه محققا

سيستان و تازه ساكه ها در قسمتي از درنگيانا فرود آمده بودند، شهرهاي  

كه مركز  Sigleو سايگل Palakonti و پاالكنتيMinو مين Bardaباردا 

   3 مملكت بوده نام برده است.

طبري مورخ مشهور نيز خبر مي دهد كه در عهد ساسانيان و اوايل 

محكم تر وجمعيت آن بيشتر و شهرهاي آن  ظهور اسالم مرزهاي سيستان

  4 معمور تر از خراسان بود.

                                                 
1
 130كهزاد ، آریانا، ص  - 
2
 ببعد 395ص  31پرسي سایكس ده هزار میل در ایران سفرنامه سایكس فصل  - 
3
 86 - 85ص  ،از كهزاد،آریانا  - 
4
 2115ص  ،3ج  ،تاریخ طبري - 
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هجري از شهر هاي سيستان بدينگونه نام  30بالذري در حوادث سال 

مي برد :جالق، كركويه، زرنج ، نوق ، زوشت، باشترود، قريتين )قرنين (، 

  1خواش،هيسونج.

عباسيان، در قرون اوليه اسالمي يعني در دوران حكومت اموي ها و 

سيستان از اين جهت نيز شهرت پيدا كرد كه مركز جنبش هاي ضد سلطه 

سيستان و پشتيباني   عربي به رهبري عقيدتي خوارج )اسالگرايان تندرو (

عياران آنجا كه طبقه پر قدرت دوران خود بحساب مي آمدند، بود. چنانكه 

ساختن آنهمه كوشش هاي گونه گون خلفاي اموي و عباسي براي خاموش 

اين طغيان ها كه چشم گير تر از همه جنبش حمزه پسر آذرك سيستانی بود، 

بجاي نرسيد و سرانجام با ظهور يعقوب ليث، سرهنگ عياران سيستان نه 

تنها سيستان بلكه خراسان و ايران نيز كامالً از زير سلطۀ عباسي بيرون 

 كشيده شد.

عمران سيستان سبزي و دوره كه دوره اعتال و ترقي و سر در اين

بشمار مي رود شهرهاي سيستان معمور تر و ساحه آن وسيع تر و مرز آن 

سخت تر از عهد ساساني گرديده بود. اصطخري سياح و جغرافيه نگار 

اواخر  عهد صفاري و نيمه اول قرن چهارم هجري كه بگمان غالب سيستان 

يات آن را گردش كرده، ضمن شرح مفصلي راجع به سيستان و شهرها و وال

نقشه يي از سيستان قرن چهارم را نيز ترسيم كرده و در آن شهرها و نواحي 

متعلق به سيستان را كه از آن بخوبي مي شود موقعيت شهرهاي مذكور را 

فهميد و تا حدي هم محل آنها را با خرابه هاي مرموز و حيرت آور كنوني 

، طاق، قرنين، نيمروز تطبيق كرد اينطور نام گرفته است: زرنج، كش، نه

خواش، فره، جيزه )گيزه (، بست، روذان، سروان، صالقان )زالقان(، بغنين 

، تل ، درغش ، بشلنگ ، پنجوايي ، سيوي )سيبي (،  اسفنجاي ، قصر، جا 

  2مان )جاسان (.

سياح و جغرافيه نويس ديگر اسالمي، ابن حوقل معاصر و دوست 

ستان و ترسيم نقشه آن از اصطخري همچنان پس از بيان حدودچارگانه سي

آور شده، فقط با اين تفاوت كه  شهر هاي متذكره اصطخري در سيستان ياد

                                                 
1
 ببعد 270ص  ،ترجمه آذرنوش ،، طبع تهران 401ص  ،طبع مصر ،بالذري ، فتوح البلدان - 
2
 195اصطخري ، مسالك و ممالك ، چاپ ایرج افشار ص  - 
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و در اخير هر   1 جاسان را ماهكان و صالقان را زالقان ضبط كرده است.

دو آن سياح اين مطلب را متذكر شده اند.كه سيستان سرزمين خرم است پر 

مردم محل ( -)انگوزه در اصطالحاز خوردني ها و انگور و خرما و انقوزه 

بمقدار زياد از آنجا بدست آيد و اهالي آنجا آنرا در خوراك هاي خود داخل 

كنند و به مقدار فراوان نيز از آنجا صادر مي گردد.همچنان مردم آنجا 

توانگر و گشاده دست اند و از بياناني كه ميان سيستان و مكران است غله 

  2 بسيار خيزد.

س اقدم ولي نامعلوم كشور مولف حدود العالم )تاليف در جغرافيه نوي

هـ( نيز از شهرهاي سيستان به آبادي و نيكويي ياد كرده مي گويد:  372

سيستان سرزمين خرمي است پر از نعمت هاي گوناگون. كرسي آن زرنگ 

ناميده مي شود كه پنج دروازه داخلي شهر همه آهنين بودند و ربض)حومه ( 

ت. همچنان بقول او بست انبار گاه تجارت هندوستان و دروازه داش 13

خراسان بوده، در فراه درختان خرما مي روئيده و طاق قلعه محكمي بوده و 

  3 ميوه فراوان داشته و در زمينداور زعفران بعمل مي آمده است.

شمس الدين ابوعبدهللا محمد بن احمد مقدسي معروف به البشاري سباح 

( و معاصر مؤلف نامعلوم حدود  375خر قرن چهارم )و جغرافيه نويس اوا

العالم و ابن حوقل نيز از توانگري مردم سيستان و دانش دوستي اهل آن جا 

و اينكه زرنج كرسي سيستان از عجايب بالد عجم بوده و در آن قصور و 

عمارات مجلل و تاريخي نزديك هم واقع شده بودند، يادآور شده وعالوه 

  4عدن نخيل و الحيات و سيستان بصره خراسان است. نموده كه زرنج م

هـ( كه آئينه تمام نماي سرزمين  445تاريخ سيستان )تأليف در 

پرنعمت و حاصلخيز نيمروز و شهرهاي با عظمت و پرشكوه روزگاران 

اما طول سيستان از نواحي خراسان تا »باستاني سيستان است آنجا كه گويد:

                                                 
1
 152ابن حوقل ، صوره االرض ص  - 
2
، ابن حوقل ، صورت االرض چاپ  169اصطخري ، مسالك و ممالك چاپ ایرج افشار ص  - 

 155دكتر جعفر شعار ص 
3
 386ص ، 1342چاپ پوهنتون كابل ،حدود العالم ترجمه پوهاند میر حسین شاه  - 
4
 305،  297ص  1906مقدسي ، احسن التقاسیم في معرفه االقالیم طبع  - 
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در عبارت ذيل از   1 «ان تا حد هند.حد سند است و عرض آن از كرم

 شانزده واليت آن اينطور نام مي برد:

 

 اما كور )والیات ( سیستان :» 

 اه و اوق هند قانان)اناردرۀ افغانان( و فراسفزار و جبل نيه و سردرۀ 

پشلنگ ( ،نوزاد و بست )قلعه گاه ( و خواش )خاش ( و فوالد )؟( و فشلنج )

  2« و كش و رود با ر و زابل و كابل سته عشره. رخج )قندهار(و زمينداورو

چنان مي نمايد كه اين حدود و وسعت سيستان منوط و مربوط بدورۀ 

صفاريان بوده و پس از انقراض آن سلسله ديگر هرگز به آن شكوه و وسعت 

نرسيده است، هر چند افرادي از همان خانواده گاه گاهي سر بر آورده اند تا 

شكوه از دست رفته را باز برگردانند و بر قلمرو بكشور خود رونق و 

سيستان بيفزايند ولي خود آنها نيز مثل سرزمين شان رو به خرابي و انهدام 

نهاده اند، منجله سلسله ملوك نيمروز كه خود را از اعقاب صفاريان و 

كيانيان سي قرن قبل آنجا مي شمرده اند، چنين خيال هاي درسر مي 

  3 پروراندند.

تاريخ سيستان، پس از تعريف حدود چارگانه و شانزده واليت  مؤلف

 سيستان ، از محالت و روستاهاي بزرگ آن اينطور نام مي گيرد:

وطاق و سوكن ، و پال ، وجوي كهن، ناشيرود، و بهيژن ، « قوس »

و زوشت ، و بر، وجوسم و بكرود، و ژالق ، و ميسون )يا هيسوم ( 

  4 «ام الصراه و سپه.ونوجرد، و نوق ، و نيشك و ام

در تاريخ سيستان عباراتي مبني بر عمران و حاصلخيزي و بركت 

زمين سيستان و فضيلت آن بر ساير جايها، به نقل از كتب و مآخذ كمياب 

كه انعكاس برخي از آن عبارات و روايات در اينجا  5ديگران ديده مي شود

 به موضوع تحت مطالعه ماسخت كمك مي كند.

                                                 
1
 28ص  ،1314چاپ  ،به تصحیح مرحوم بهار ،تاریخ سیستان - 
2
 28ص  ،تاریخ سیستان - 
3
 1344طبع منوچهر ستوده  ،سیستاني از ملك شاه حسین صفاري ،احیاء الملوك - 
4
 29 -28ص  ،تاریخ سیستان - 
5
درین مورد رساله شگفتي هاي سیستان و كتاب عجایب البلدان و كتاب بلدان و منافع )هردو( از  - 

ابولموید بلخي و عجایب بروبحر از بشر مقسم ، و كتاب فضایل سیستان از هالل یوسف اوقي )سجزي( و 
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يستان شمرده شده كه در كتاب بلدان و منافع آن ياد كرده از فضايل س

 اند:

  1 از هر شهري چه خیزد؟ گفته اند از سیستان زرآبریز خیزد...

خراسان و ايران و :»ابوالفرج بغدادي در كتاب خراج خود آورده كه 

   2 «سيستان سره زمين است.

به  زمين نيست بهتر از زمين سيستان و» و روايت ديگري است كه

هيچ جاي گوشت حيوان خوشتر از گوشت حيوان سيستان نباشد بطعم و لذت 

و بهيچ جاي مردم نباشد بنان و نمك و فراخ معيشت چون مردم سيستان از 

آنچه عرصه شهر و سواد ايشان فراخ است و نعمت از هر لوني از هرگونه 

بود و اين  دارد و تا بودند آن ديدند و بخوردند و عادت كريم ايشان خود اين

  3 .«بوده است 

ابوالفدا مؤلف تقويم البلدان با دسترسي به منابع مهم جغرافيايي قرنهاي 

سوم و چهارم هجري مينگارد كه سجستان دياري پر نعمت است و در آن 

خوردني ها و ميوه و خرما و انگور فراوان باشد. مردمش در آسايش اند و 

ار زياد بدست آيد كه در غذاي خود از بيابان آنجا انقوزه )= انگ ( بمقد

  4مردم از آن كار گيرند. 

ابوالفدا عالوه ميکند:شهرهای سيستان چنين است: زالق، کرکويه، 

هيسوم، وزرنگ، واين شهر مرکز سيستان است وبست وباشترود وقرنين 

ودراين شهر آثار آخور اسپ رستم برجای هست.شهر قديم سجستان رام 

                                                                                                                   
یه بخط و زبان پهلوي هر كدام یا د گكتب مقدس زردشتیان ( و كتاب افدیه و سهی كتاب بندهش )یكي از

ته و گریخته یي از آن كتب در سداشت هاي مهم و مطالب دلچسبي راجع به سیستان دارند كه اشارات ج

 و مقدمه آن كتاب 25،  16،  14،  12رك : تاریخ سیستان صفحات )تاریخ سیستان دیده مي شود.
1
ته را مولف تاریخ سیستان بحواله بوالموید بلخي و بندهش چنین توضیح مي كند از دو چشمه این گف - 

ایكه یكي در شارستان زرنج و دیگرش در هیرمند مقابل بست واقع بودند طالي امیخته باریك و آب باال مي 

ا را بست و آمد چنانكه آن روز كه حاصل شدي كم از هزار دینار زر سا و نبودي افراسیاب آن چشمه ه

چنین گفته اند كه هم بسه هزار یعني سه هزار سال بعد زردشت باز شود و منفعت آن فرادید اید به مشیته 

ضبط است که  111از احمدبن محمدغفاری صفحه در تاریخ نگارستان  17 – 16هللا تاریخ سیستان ص 

ستگیر كرد در یكي از جبال سلطان محمود قلعه طاق رافتح و خلف بن احمد را دهجری که  394در سال 

زیر میرفتند دوره اش بیشتر مي  چندانكه مي كندند و ،سیستان معدن طال بشكل درختي از زمین پدید آمد

شد و زر خالص بیرون مي آمد تا حدیكه دوره اش سه گز شد و در زمان سلطان مسعود از اثر زلزله آن 

 كوه ناپدید شد.
2
 25ص  ،تاریخ سیستان - 
3
 13ص سیستان،تاریخ  - 
4
 392 - 386،  80،  22ص  ،1349چاپ  ،ابوالفداء ، تقویم البلدان ، ترجمه عبدالمحمد آیتي - 
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رودخانه سيستان   ز خرابی آن زرنج آباد گرديد.شهرستان بود که بعد ا

هزار نهر در آن ريزد و » )هيرمند( است و مردم سيستان گويند:« هندمند»

فزوني ننمايد و هزار نهر از آن خيزد و كاهش نيابد... وقتي هيرمند از بست 

بگذرد چند رود از آن منشعب شود و از آن جمله است رود طعام و با 

و سنارود.سنارود در يك فرسخي زرنج بر قصبه سيستان  سيرود )باشترود(

مي گذرد.در اين رود هنگام سيالبي مي توان با كشتي از بست به سيستان 

آمد.همه رودهاي سجستان از سارود جدا مي شوند.بر دربست برود هيرمند 

پلي از كشتي ها بسته اند،همانند پل هاي كه بر رودهاي عراق مي بندند.بست 

يرمند شهري است از سجستان،شهري بزرگ و پر نعمت ولي بر كنار ه

مرحله  14بيماري خيزونخلستان و تاكستان فراوان دارد از بست تا غزنه 

 است .

بگفته ابن حوقل اراضي سيستان ريگزار است و در آن نخلستان 

فراوان باشد و كوه ديده نمي شود چون زمين آنجا نرم است،باد مدام ريگ و 

را از جايي بجاي مي برد و مزارع و شبكه هاي آبياري و توده هاي خاك 

ساختمانها را متضرر مي سازد وقتي بخواهند ريگ را از جاي بجاي نقل 

دهند در مقابل با د و پيشروي ريگ ديوار هاي چوبي تعبيه مي كنند و در 

زير آن سوراخهاي قرار مي دهند. باد در آن دريچه ها داخل مي شود و 

رتاب مي كند همچنان مردم آسياب هاي بادي تعبيه كرده اند ريگ را بهوا پ

 1 كه گندم را آرد كنند . در سيستان افعي و خار پشت بسيار است .

سياح و جغرافيه نويس برجسته شامي ياقوت حموي كه ظاهراً طي 

هجري از خراسان و سيستان ديدن كرده در كتاب  616- 614سالهاي 

ح مفصلي راجع به سيستان و شهرهاي آن معروف خود )معجم البلدان( شر

نوشته كه ذكر آن همه در اين جا بطول مي انجامد و فقط برسبيل اشاره چند 

جمله آن در اينجا منعكس مي شود: سجستان )بكسر اول و ثاني( ناحيه 

بزرگ و واليت وسيعي است. قصبه آن زرنج نام دارد و در هشتاد فرسنگي 

 32 -1/6درجه و عرض آن  64آن  جنوب هرات واقع مي باشد. طول

درجه است. نخلستان بسيار دارد و شهرهايش معمور و نهر آن هندمند ناميده 

                                                 
1
 همانجاابوالفداء ، تقویم البلدان ،،153 – 152ص  ،ابن حوقل صورت االرض - 
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مي شود. هوايش گرم است و برف در آنجا نمي بارد. زمين آن شن زار و 

هموار است و كوهي در آن ديده نمي شود و نزديكترين كوه هاي آن در 

و مردم را متضرر مي كند و شهرهاي آن ناحيه فراه است. باد دايماً مي وزد 

كه بر سر راه واقع اند : زالق ، كركويه ، هيسوم ، زرنج و بست است. آنجا 

آخور رخش ، اسب معروف رستم پهلوان مشهور سيستان بيادگار مانده و 

  1 همچنين الرخج و بلدالداور از شهرهاي آن ناحيه است.

الك آخور رخش رستم در در كتاب البلدان ابن فقيه و ديگر كتب مس

  2 قريه قرنين ، زادگاه يعقوب ليث صفاري سراغ داده شده است.

حمدهللا مستوفي قزويني جغرافيه نگار نيمه اول قرن هشتم هجري از 

باغستانهاي زرنج و خوبي و فراواني ميوه هاي آن ياد كرده گويد: اين باغها 

د و آنرا سياه رود )= از نهري آبياري مي شد كه از هيرمند كشيده شده بو

  3 سنارود( مي گفتند.

گرچه سيستان در دورۀ مورخ و جغرافيه نويس ما ، معين الدين 

اسفزاري ، آبادي و سرسبزي خود را به سبب خرابكاري تيمور و قتل عام 

سكنه آنجا و ويران ساختن بندهاي آب بدست او و جانشينانس از دست داده 

ي آن باقي بود اين مطلب را در روضات بود ولي بازهم آوازه حاصل خيز

 هـ اين طور مي خوانيم : 898الجنات تاليف 

سجستان كه او را ملك نيمروز گويند )گرچه حاال به سبب فترات » 

خراب و ويران است.( اما در سابق بغايت معمور بوده، چنانچه شنيده ايم يك 

ت آب جريب زمين )كه در عرف شصت گز در شصت گزاست ( با وجود قل

  4« به هزار دينار كبكي قيمت داشت.

بهر حال آنچه مسلم است اين است كه سيستان از قديمترين ايام تا 

 اواخر قرون وسطي خيلي معمور بوده است .

 

 كرسي سیستان در قرون وسطي :

                                                 
1
 ،زیرنام سجستان دیده شود.5یاقوت، معجم البلدان،ج- 
2
 متن عربي 208ص  ،كتاب البلدان - 
3
 183نزهت القلوب چاپ هند ص  - 
4
 195ص  ،1336طبع  329ص  ،بخش یكمروضات الجنات، - 
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ابن حوقل و اصطخري دو جغرافيه نگار و دو سياح معروف نيمه اول 

اشته اند، هر يك متذكر شده اند كه شهر قرن چهارم هجري كه با هم مكاتبه د

قديم سيستان در روزگاران عجم رام شهرستان بود كه ميان كرمان و سيستان 

نزديك دارك مقابل راشك )ياراشكك بقول مولف احيا الملوك ( و در سه 

 منزلي كسي كه از سيستان )زرنج ( بكرمان مي رود قرار داشت .

تا اين زمان )قرن چهارم هـ( بر و بناهاي برخي از ساختمان هاي آن 

پاست و گويند رود سيستان )هيرمند( به آنجا جريان داشته است، اما به سبب 

شگافي در رودخانه هيرمند جريان رودخانه تغيير يافت و آب از شهر بريده 

امروز خرابه هاي رام   1 شد و مردم آنجا را ترك گفتند و زرنج را ساختند.

كيلومتري جنوب غرب زرنج ،  40 - 30تان درشهرستان معروف به شهرس

در دست چپ جريان فعلي هيرمند در حوالي بند سيستان يا )بندكوهك ( 

 معروف است .

لسترنج معتقد است كه كرسي قديم سيستان )رام شهرستان ( را كه 

نيز مي گفتند، ريگ هاي روان ويران ساخته و مردم « ابرشهريار»بدان 

   2 ، بعداً زرنج را ساختند.مجبور به ترك آن گرديده

ظاهراً اين نظر لسترنج مستشرق انگليسي منطقي به نظر مي آيد، 

روزه است که پيوسته ريگ  120زيرا بليه واقعي سيستان بادهای معروف 

های روان  را به خانه ها و نهرها و کشتزارها و شهرها بيدريغ فرو می 

يايند، بزودی ريگ همه ريزد و هرگاه مردم در صدد چاره ريگ روان برن

جارا فرا گرفته و خساره کلی به آبادی ها و مزارع می رساند، تا آنجا که 

مردم مجبور به ترک دهات و روستاهای خود می گردند. حتی می توان 

روزه سيستان در سرنوشت رودخانه هيرمند و تغيير  120گفت که بادهای 

 مکانهای مردم نيز تا حدی مؤثر بوده و هست .

ن زرنج در قرون وسطی کرسی و مرکز سيستان بود، بنابر اهميت چو

مهم اداری و اقتصادی آن در اينجا قدری بيشتر راجع به آن صحبت می 

                                                 
1
 153ص  ،اصطخري ، مسالك و ممالك - 
2
 364لسترنج جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي خالفت شرقي ص  - 
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کنيم. يعقوبی در قرن سوم هجری گويد: محيط شهر زرنج چهار فرسخ حدود 

   1 سی کيلومتر است.

گويد: ابن حوقل در يک قرن بعد تفصيلی درباره آن شهر ذکر نموده 

زرنج بزرگترين شهر سيستان است. دارای حصن و ربضی بابنای بزرگ و 

پرجمعيت و داراالماره های صفاريان و جاهای ديگر و قهوه خانه ها، شهر 

حومه ای پهناور دارد و اين حومه نيز دارای قلعه و باروی است و پيرامون 

عالوه حومه خندقی است که آب آن از داخل خود خندق بر می خيزد و ب

فاضل آب نهرهای ديگر هم به خندق وارد می شود.حومه شهر سيزده 

   2 دروازه دارد.

پنج دروازه شهر داخلی آهنين است. از اين پنج دروازه دو دروازه 

مجاور يک ديگر است که هر دو بسمت جنوب غرب باز می شوند و چون 

را دروازه  راه فارس از آنجا آغاز می شود موسوم اند به دو درفارس. يکی

 نو و ديگری را دروازه کهنه می نامند.

يک دروازه ديگر بطرف شمال باز می شود و از آن بسمت خراسان 

می روند و بمناسبت شهر کرکويه که نزديک آنست دروازه کرکويه ناميده 

می شود. دروازه نيشک بر سر راه شرقی است که از آن به طرف بست می 

زه ها، دروازه پنجم موسوم به دروازۀ طعام روند. پرآمد و رفت ترين دروا

است که براه جنوبی باز می شود و از ميان بازارها و باغستانهای که بيرون 

 زرنج است می گذرد.

مسجد جامع شهر در حومه، نزديک دو دروازه جنوب غربی بر سر 

راه فارس واقع است. زندان نزديک مسجد و داراالماره مقر حاکم نيز در 

ی است. بين دروازه نيشک و دروازه کرکويه در شمال شرقی همان حوال

شهر ساختمان بزرگی است که به آن ارگ )قلعه( می گويند و خزانه در 

 آنجاست و از بناهای عمروليث دومين پادشاه صفاری است .

يعقوب برادر عمرو و موسس سلسله صفاريان در يک قسمت از شهر 

وازه خوار بار )باب طعام ( قصری داخلی بين دو دروازه جنوب غربی و در

                                                 
1
 ببعد 46یعقوبی ، البلدان ص  - 
2
ینا، دروازه دخان ، شیرک ، شاراو، ابن حوقل اسامی دروازه های حومه را اینطور نام برد: دروازه م - 

 152ص  )رانگبارستان و رود  ،رس ، غنچرهپشعیب ، نوجویک ، اکان )= اکار( ، نیشک ، کرکویه ، اس
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ساخته که مقر جديد حاکم شهر گرديده و حوالی قصر عمروليث است . اين 

ساختمان ها نيز مثل ساختمان های ديگر آن شهر همه از خشت ساخته شده و 

طاقدار )گنبدی ( است . زيرا تير و چوب در آن شهر از کثرت رطوبت می 

د. ساختمان های دولتی در حومه و بازار پوسد و موريانه در آن رخنه می کن

 شهر حوالی مسجد جامع است .

بازارهای حومه نيز معمور است و از جمله آنها بازاريست موسوم به 

بازار عمرو که به امر عمروليث ساخته شده و اجاره بهای آن روزی هزار 

 درم است و وقف مسجد جامع و بيمارستان شهر و مسجد مکه است .

ومه تا نيم فرسخ بهم اتصال دارد و از دروازه فارس در بازارهای ح

باروی داخلی شهر تا دروازه فارس در حومه شهر کشيده شده و همه جا آب 

فراوان در جويهای کوچک و بزرگی که از دروازه نو و از دروازه طعام 

وارد می شود روان است . اين آبها مجموعاً بقدريست که يک آسياب را می 

ز از آنها خارج شده بخانه های شهر می رود. خانه های حومه گرداند و با

شهر نيز از جويهای متعدد آب می گيرند و بجهت شدت گرما مردم را از 

اين آبها چاره و گريزی نيست. هر خانه ای سردابی دارد که اهل خانه در 

فصل شدت گرما به آن پناه می برند. زمين شهر ريگستان و شن زار و 

ان است. مدام بادهای سخت می وزد و توده های شن را از اين دارای نخلست

سو بدان سو می برد و گاهی ساختمانها و کشتزارها را از طوفان شن نابود 

می سازد، زيرا آن سرزمين شن زار است و چون باد هميشه در وزش 

است، آسيابهای بادی تعبيه کرده اند که گندم را آرد می کنند و اين نوع 

   1 صوص آن بالد است.آسياها مخ

اصطخری سياح برجسته و معروف که سالها قبل از ابن حوقل 

سيستان را ديده و معلومات خود را در اختيار ابن حوقل گذاشته بود، نيز اين 

   2 تفصيل را در کتاب خويش آورده است.

مقدسی نيز از زرنج بس گرامی ياد کرده و بر عالوه به قلعه مستحکم و دو 

هور شهرکه يکی از آنها به امريعقوب ليث از مس ساخته شده بود مناره مش

  1 نيز اشاره کرده است 

                                                 
1
 361 - 360سرزمین های خالفت شرقی ص ، 153 - 152ص  ،ابن حوقل صورت االرض - 
2
 196 -192ص  ،چاپ ایرج افشار ،مسالک و ممالک ،اصطخری - 
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مؤلف تاريخ سيستان که خود اهل آنجا بوده است در مورد زرنج که 

 در عهد او معروف به شهر سيستان بوده می نويسد:

بزرگ حصين دارد که خود چند )باندازه(  2 اول آنست که شارستان»

ديگر شهرها و آنگاه آنرا مدينه العذرا )شهر دوشيزه( گويند،  شهری باشد از

که هرگز هيچکسی نتوانست آنرا ستدن االتا بدادند و نتوانند تا ابدالدهر، و 

مردان مرد حربی باشند و حرب و شوريدن سالح عادت کرده باشند که آن 

خته ايشان را از ُخردی تا بزرگی پيشه باشد و به تعليم جنگ و مقاتله آمو

باشند. و ديگر شهريست که با دشمال دايم آيد آنجا و باد صبا، تا فهم و ذهن 

مردمان آن بدان اعتدال و خوشی هوا بهتر از مردمان جايگاه ديگر باشد و 

کارهای ديگر دارند که دون ايشان را نيست. چون: راندن ريگ روان از 

آن ريگ ايشان  جای بجای و جمع کردن آن و بداشتن برجای که بخواهند. و

را خزينه بزرگوار است که هر چيزيکه بخواهند اندر ريگ اندر کنند. و 

ديگر شهريست که آسيا چرخ کنند تا باد بگرداند و آرد کند و به ديگر شهرها 

ستور بايد يا آسيای آب يا بدست آرد کنند و هم ازين چرخ ها بساخته اند تا 

کشت کنند هرگاه که آب تنگ باشد  آب کشد از چاه بباغ ها و بزمين که از آن

و همچنين بسيار منفعت از باد برگيرند... و ديگر شهريست بذات خويش قايم 

که به هيچ شهری محتاج نيست که اگر کاروان گسسته گردد همه چيزی از 

نعمت های الوان و جامهاء بزرگوار و آنچه ملوک را و اهل مروت را بايد 

بجای ديگر حاجت نيايد و بزيادت باشد و  همه اندر آن شهر يافته شود که

زمستان ميوه تر باشد، همچنانکه بتابستان سال تا سال و اسپر غمهای نيکو و 

همه ساله برۀ شير مست يافته شود و ماهی تازه به همه اوقات که ايزد تعالی 

آنرا اندر کتاب خود بستوده است و ديگر که از شهر های دوربار بکشتی 

قصبه و ديگر جای ها برستور حمل بايد کرد، مگر ببغداد که  بيارند تا اندر

همين يافته شود... و ديگر که عامه سيستان علم دوست باشند و بسا از علما 

و فقها و محدثين بر خاستند از سيستان که بشام و حرمين کتب ايشان همی 

دش خوانند که اگر نام هر يک آنها برگيريم کتاب تطويل گيرد... و اندر نها

                                                                                                                   
1
 350 - 297ی ، احسن التقاسیم ص مقدس - 
2
شارستان ، خود شهر است که غالباً برگرد کهندژی واقع می شد و سوری برگرد اوست و آنچه بیرون  - 

 (11ص  ،بهار ، حواشی تاریخ سیستان .)از این سور باشد آنرا ربض بفتحین خوانند
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آن شهريست که هيچ دشمنی قصد آن نکرد و نکند که نه مخذول و مذموم 

باز گردد اگر خود باز نگردد هالک شود. و ديگر که اندر همه عالم چندان 

  1 ...«بناء بزرگوار نيست که به سيستنان است 

زرنج از لحاظ موقعيت مهم اداری و تجارتی خود در قرون وسطی بر 

ت که يکطرف نيشاپور و هرات را از طريق بست سر چهار راهی قرار داش

و پنجوايی و سيوی و دره بوالن به حوزۀ سند و هند مرتبط ميساخت و از 

جانبی هم فارس را در شمال خود با خراسان و در شرق خود با سند و هند و 

غزنه و کابل وصل می کرد. همچنان راهی که به مرکز سيستان زرنج می 

بسوی شيراز و بغداد از طريق بيابان لوت و کرمان رسيد کاروان ها را يا 

 ره می برد و يا بسوی بلوچستان از طريق مکران و طوران مستقيماً بطرف 

  2جنوب ره می گشاد.

بدينگونه شرح عمرانات و آبادی ها و کانال های آبياری و ثروت و 

 غنای چشم گير سيستان را که انسان در کتب جغرافيايی و سياحت نامه های

سياحين در دوران قرون وسطی مطالعه می کند، بسيار متاسف می شود که 

چرا اين قسمت ها در حال حاضر برای مردم سيستان مجهول و مکتوم می 

 باشد.

ظاهراً اسم زرنج چنانکه از روايت تاريخ سيستان بر می ايد و از 

 کتب ديگر جغرافيايی استنباط می گردد، از اواخر قرون وسطی و يا شايد

هم از عهد سلجوقيان ببعد از استعمال افتاده و جغرافيه نويسان اسالمی در 

قرون بعد از عهد سلجوقيان فقط آنرا به عنوان شهر سيستان يا مدينة 

سجستان می شناختند و گاهی که اين شهر بدست امير تيمور در اواخر قرن 

 .هشتم هجری با خاک يکسان شد، همين اسم )شهر سيستان ( را داشت 

شهر زرنج مدت چندين قرن در کمال دبدبه و رونق و آبادی زيست و 

هجری که چنگيز خان اردويی را برای  619ظاهراً در فتنه مغول در سال 

 فتح سيستان مامور کرد از صدمات آن قوم محفوظ ماند.

م   تيمور با  1383هـ =  785در نيمه دوم قرن هشتم هجری 

سال قبل از آن تاريخ در  21يستان که لشکريان خود برای تسخير مجدد س

                                                 
1
 13 - 12ص ،تاریخ سیستان  - 
2
 ببعد بحث راه های تجارتی افغانستان ،436ص  ،1ج  ،افغانستان بعد از اسالم - 
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آنجا بدست مردم آن سرزمين لنگ و معيوب شده بود، يورش برد. لشکريان 

تيمور محالت ميان هرات و سيستان را غارت کردند و در سبزوار انسان ها 

   1 را زنده در ديوار برجی جا بجاکردند.

رنج در تيمور با لشکريانش در سيستان حصار زره را که در شمال ز

محل درياچه هامون سابوری موقعيت داشت، بتصرف در آورد و با خاک 

يکسان نمود. طولی نکشيد که سپاه تيمور در جلو شهر زرنج که در آن زمان 

شهر سيستان ناميده می شد، ظاهر شد. ابتدا شهر دروازه هايش را بروی 

مقاومت  لشکريان تيمور بست و در مقابل مهاجمين بارشادت تقريبا يک ماه

و پايداری کرد، ولی سرانجام قوای تيمور بر آن دست يافتند و شهر بسر 

نوشت شومی گرفتار گرديد. تيمور سکنه شهر را تا سه روز قتل عام کرد و 

تعداد دو هزار مرد را زنده در الی ديواری جای داد و با چونه و ساروج 

جمه انسانها کله روی آنها را مثليکه در سبزوار کرده بود اندود و از جم

مناری بر پا نمود. حصار و ابنيه شهر را منهدم کرد و ثروت و گنجينه های 

آنرا بسمرقند انتقال داد تا پايتخت خود را با آن بيشتر غنی و رونق دهد . 

سپس برای آنکه خونخواری و انتقام جويی خود را بحد اعلی نشان داده باشد 

روف بود به آب داد و از قسمت جنوبی مع« بندرستم»بند سيستان را که بنام 

  2 هيرمند متوجه بست و قندهار شد.

سال پس از خرابی های تيمور در سيستان، شاهرخ پسر رشيد  26

تيمور با آن همه عشقی که به اعتال و عمران کشور خود داشت ، در اثر 

هجری بر  811شکايت دشمنان در حق سيستان طلم روا داشت و در 

د و برای شکست قطعی سيستان بندهای آب را در سيستان سيستان حمله کر

)احياء   3 طوری خراب ساخت که از آن پس به ويرانه موحشی تبديل گشت.

ببعد(. و نام زرنج نيز از صفحه روزگار محو شد و  130الملوک ص 

شهردوشيزه( نام گرفته بود، خاک «)مدینه العذرا»امروز از آن شهر که 

 مانده است .توده يی بيش بر جای ن

                                                 
1
از  ،فصل مربوط به تیمور و نیز تاریخ ادبی ایران ،ببعد 230ص  ،جلد دوم،تاریخ اجتماعی ایران  - 

 176 -178ص  ،2ج  ،ادوارد براون انگلیسی
2
 368ص  ،1ج  ،شرف الدین علی یزدی ،ظفرنامه - 
3
 - 
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خرابه های اين شهر مهم تاريخی در ساحه وسيعی در محل نادعلی 

نزديک تپه های مشهور سرخدک و سفيدک نيمروز، در دست راست رود 

خانه هيرمند قرار دارد که ديدن آن خرابه ها هنوز هم با زبان خموشی 

حکايتگر دوران مجدو شکوه روزگاران گذشته آن است. ديدن ويرانه های 

نج بدون شک قلوب حساس را تکان می دهد و انسان را بيدريغ در ياد زر

 دوران جالل و عظمت پارينۀ زرنج می اندازد.

آری زرنج همان شهريکه روزی از پر نفوس ترين شهرهای آسيا در 

شرق و بقول البشاری از عجايب بالد عجم بشمار می رفت، در اثر 

ايی )چنگيز و تيمور( و در خرابکاری و خونخواری دو کس از فاتحين آسي

اثر هجوم ريگ های روان و برهم خوردن سيستم آبياری منظره رقت آوری 

 بخود گرفته که ديدن آن بيدريغ اشک تاسف از چشمان آدمی جاری می کند.

امير تيمور و فرزند او شاهرخ باشکستاندن بندهای هيرمند ، گويا 

يمروز را در خون های سپيد شرائين سيستان را قطع و مدينه العذراء کشور ن

 مادرش هيرمند غرق کردند و کشتند.

با مرگ زرنج نيمروز نيز مرد و در پيرامون کنگره های کوه پيکر 

قلعه ارگ زندگانی آهسته آهسته خاموش شد. در دهکده های کوچک و کلبه 

هار محقر اطراف شهر مخروبه زرنج امروز هم خانواده های زندگانی 

ته پرشکوه شهر بخواب رفته و در هم ريخته زرنج چيزی دارند ولی از گذش

 نمی دانند و از شهر و شهر نشينی خبری ندارند.

شهر جديد زرنج در ده کيلومتری جنوب ويرانه های زرنج قديم 

ش در منطقه يی بنام جروکی)  1344بعنوان مرکز واليت نيمروز درسال 

وکاروانسرا و اصطالح بلوچی است( طرح شد و در آن عمارات دولتی 

بازار، و جای مکاتب و پارک و ميدان هوايی در شمال آن مدنظر گرفته شده 

ً هفت هزار نفر نفوس دارد.و  1358و بنابر احصائيه های  دولت تقريبا

هزار نفوس داشته باشد.  50تا  40ممکن است در حال حاضر در حدود

زير زمينی مشکل بزرگی که مردم آنجا به آن روبرو اند اين است که آب 

شهر جديد زرنج غير قابل شرب است و به سبب شوری حتی برای نموی 

نباتات و درختان هم قابل استفاده نيست. اخيراً با کشيدن نهر لشکری از 
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هيرمند مشکالت آب مشروب در زرنج رفع شده ولی خطر ريگ روان از 

 سمت جنوب شرق آنرا تهديد می کند.

 

 رافیه نویسان :سیمای اجتماعی شهر در آثار جغ

 

آثار جغرافيه نگاران قرن چهارم هجری چون مؤلف حدود العالم 

اصطخری و ابن حوقل و مقدسی و غيره تصوير گويايی از جغرافيای 

اقتصادی بشری و اجتماعی شهرهای شرقی و منجمله شهرهای سيستان 

است. اين آثار بيانگر اين حقيقت اند که طی قرنهای سوم و چهارم و پنجم 

جری )نهم تا يازدهم ميالدی( شهرهای شرقی بسرعت رونق يافت و ه

توليدات صنعتی در شهرهای خراسان و سيستان فراوان بوده است و راه 

های تجارتی کاروان رو بدقت نگهداری می شد. صنايع پارچه بافی ، گليم و 

قالين بافی ، شکرريزی ، صابون پزی ، کفش و کاله دوزی ، فلز کاری و 

 واج داشت .غيره ر

در شهرها، بازارهای بزرگ پديد آمد و توسعه يافت که در آن 

 بازرگانان و تجار و پيشه وران و کسبه کاران بشدت فعاليت داشتند.

ابن حوقل بحوالۀ دوست خود اصطخری راجع به رونق بازار های 

بزرگترین شهر سیستان زرنج است »سيستان و منجمله زرنج می نويسد : 

و ربضی پهناور دارد. با « ارگ یا کهندژ»دارای حصنی که شارستان 

بناهای بزرگ و پرجمعیت و داراالماره های دوره صفاریان و جایهای دیگر 

و قهوه خانه ها. ربض شهر نیز دارای قلعه و باروی )حصار( است که 

پیرامن آن خندقی کنده شده که افزودی آب نهرهای دیگر به آن می ریزد 

ستان شهر در پیرامون مسجد جامع بسیار آباد و پر رونق ... بازارهای شار

است و تا نیم فرسنگ )تخمیناً سه و نیم کیلومتر( بهم اتصال دارد. چنانکه 

از دروازه پارس در باروی داخلی شهر تا دروازه مینا در ربض شهر 

کشیده شده و بازارهای ربض نیز معموراند. از آنجمله بازاری است 
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که بر مسجد جامع و بیمارستان و مسجد حرام خانه  منسوب به عمرولیث

  1«کعبه وقف کرده است و عاید روزانه اش هزار درهم است.

زرنگ »مولف حدود العالم معاصر ابن حوقل دربارۀ زرنج گويد: 

شهری باحصار است وپيرامن آن خندقی است... و شهر) شارستان( او را 

و را سيزده در است. و ايشانرا پنج در است از آهن و ربض او باره دارد. ا

آسياها است برباد ساخته و از آنجا جامهای فرش افتد بر کردار طبری و 

  2« زيلوها بر کردار جهرمی ، و خرمای خشک و انگژد.

تصويری که ابن حوقل و اصطخری و مؤلف حدود العالم از زرنج 

انه ها و بدست می دهند هم از لحاظ شناسايی ريخت و پالن شهرها در آن زم

هم از جهت بوم شناسی محلی آن دوره بسيار کمک می کند. چنانچه از اين 

تصوير  ها دانسته می شود، شهرهای سيستان مانند شهرهای خراسان و 

ايران و آسيای ميانه متشکل از کهندژ )يا ارگ( و شارستان )خود شهر( و 

 ربض )يا حومه( شهر بوده است .

می گفتند، محل بود و باش « ارگ»کهندژ که در سيستان به آن 

فرمانروايان و وابستگان ايشان بوده است. شارستان جای اقامت اشراف 

زميندار ، ماموران بلند رتبه لشکری و کشوری ، روحانيان بزرگ و مشايخ 

 و سادات با نفوذ و وابستگان اينهای که بر شمرديم بود.

، محل فعاليت ربض )يا حومه( که بعد از حصارشارستان آغاز می شد

های بازرگانان و کسبه کاران و کشاورزان صيفی کار و باغداران تهی 

دست و فقيران و گدايان شهر بود. به عقيده بارتولد، بهر اندازه که طبقه 

اشراف زميندار رو به انحطاط رفته و طبقه تجار و صنعتگران ترقی کرده، 

  3 تقل شده است .به همان اندازه نيز زندگانی از شارستان به ربض من

بديهی است که کهندژ) ارگ( با همراهی شارستان بر ربض حکومت 

می کرد. حکمروايان غالباً اشخاصی را از ميان اهل دربار يا خواجه سرايان 

و يا سادات متنفذ که خورد و بزرگ شهر از آن چشم ترس داشتند به عنوان 

                                                 
1
 ببعد 153ر شعار، طبع تهران ص ابن حوقل ، صورت االرض ، ترجمه جعف - 
2
چاپ پوهنتون کابل  101 - 96حدود العالم من المشرق الی المغرب ، چاپ دکتور منوجهر ستوده ص  - 

 ببعد 284ص 
3
 57 - 56و. و. بار تولد جغرافیای تاریخی ایران ص  - 
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ندگانی کسبه کاران محتسب بر می گزيدند و ادارۀ امور ربض ها را يعنی ز

بدينگونه اصناف و پيشه وران    1 و پيشه وران را بدانان می سپردند.

همچون روستائيان تحت تسلط حکومت استبدادی که سلطه آن از کهندژ با 

کمک شارستان اعمال می شد، قرار داشتند و مجبور بودند فرمايشات يا امر 

عوارض گونه کون  در  و نهی ارباب قدرت را عالوه بر پرداخت ماليات و

 زمينه توليد صنايع دستی بکار بندند و از آزادی عمل خويش محروم گردند.

تفکيک نشدن کامل صنعت از اقتصاد »بر تلس، بحق می گويد: 

روستايی قدرت و نفوذ اشراف در شهرها ، فقدان اختيارات محلی در واليات 

لعه ماست) اين همه سرنوشت ارباب صنايع را در عصری که مورد مطا

قرنهای نهم تا يازدهم (تعيين می کردند مردم پيشه ور و بارزگانان شهری 

 2 «قادر نبودند از زير قيمومت کامل اشراف صاحب زمين بيرون بروند.

به عقيده برتلس،در اين عصر جامعۀدهاتی يا روستايی در رابطه با 

سکنۀيک اشراف فيودال و همچنان اهل ديه نقش دو جانبه داشت.از يکسو 

ديه را با هم متحد نموده و آنان را برای مقاومت در برابر سود جويان ياری 

می کرد و از سوی ديگر رسم و عادات قديمی روستائی که خود بر روی 

اقسام گوناگون استثمار پرده کشيده بود فشار اشراف راسنگين تر و غير قابل 

تی از دهقانان و تحمل کرده می رفت.چنانکه منابع شهاد ت می دهند قسم

روستائيان اين نواحی در قرن يازدهم ميالدی هنوز اسير صرف خان و 

فيودال نشده بودند و اگر چه بار گران ماليات و عوارض گوناگون بر دوش 

 3 آنها افتاده بود ولی آزادی شخصی خود را از دست نداده بودند.

ا پنجم اشارات متعدد مآخذ قرن های دهم و يازدهم ميالدی)چهارم ت

هجری(اين مطلب را می رساند که روستائيان وهقاقان اين نواحی اسلحه با 

خود داشتند.مؤف تاريخ سيستان )واسط قرن يازدهم ميالدی(در مورد مردم 

ومردان مرد حربی باشند و شوريدن سالح عادت کرده باشند »زرنج گويد:

گ و مقاتله که آن ايشان را از خردی تا بزرگی پيشه باشد و به تعليم جن

                                                 
1
سالمی بقلم احمد مقاله نظام های اجتماعی ایران در دوره ا 1347سال  3 -1مجله جهان نو شماره  - 

 17 – 16اشراف ص 
2
 50ص ،ترجمه آرین پور،ناصر خسرو و اسماعیلیان،برتلس - 
3
 43ص  ،همان اثر قبل الذکر - 
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همان مؤلف در جای ديگری مالقات رسمی رسول    1 «آموخته باشند.

 چغری بيک سلجوقی را در پای تخت سيستان) زرنج( چنين شرح می دهد:

بر راه سه هزار مرد نشسته بودند با خود و جوشن و زره و ساقه و »

گره سپر و ناجخ و نيزه قنه )قمه ( و چند انککنگرۀ قلعه ارگ بود از هرکن

جوشن سواری وخودی وسپری گرگ) از پوست کرگدن( و ساز سواری 

تمام نهاده بودند از سر تا پای آراسته و هنوز هيچ در سالح خانه با زنکرده 

  2 «بودند و اين آن بود که اندر دست مردان بود.

پس از آن مؤلف از غالمان سالحدار و خاصگان امير سيستان تاج 

ديگر حاضران مجلس جداگانه ياد می کند.  الدين ابوالفضل نصر و از

مجموع اين اطالعات حاکی است که اين سه هزار مرد که مؤلف تاريخ 

سيستان ياد می کند، افراد چريک اشراف فيودالی بوده و از دهقانان خرده پا 

 و ميانه حال تشکيل يافته بوده است .

 

  طبقات واقشار اجتماعی : 

اسالمی مانند ساير مردم اياالت  جامعه سيستان سده های نخستين

همه به دو گروه مسلمان و غير مسلمان تقسيم ميشد و  خالفت شرقی ، قبل از 

بدون ترديد گروه مسلمان بطور کلی طبقِۀ باالئی و وگروه غير 

مسلمان)زرتشتی، يهودی وعيسوی( طبقه فرو دست جامعه را تشکيل ميداد. 

به طبقات غنی و فقير و متوسط انقسام مسلمان نيز به نوبۀ خود  البته گروه 

 می يافت.

غنی و ممتاز همانا اعراب بنی بکر و بنی تميم قرار  در صدر طبقه  

سيستان آمده  هجری به  30داشتند که با لشکرهای فاتح اسالم بعد از سال 

بودند و از برکت اسالم صاحب مال و مکنت وسيع و امتيازات چشم گيری 

  بودند . شده 

گروه روحانيان عمده ، علمای فقه و کالم و قرائت ، سادات ،  به اين

که در سايۀ مال اوقاف و نذور وصدقات ، ثروت و  شيوخ و پيروان آنها 

همچنان متنفذين محلی که هنوز  سامانی بهم زده بودند ، اضافه ميشدند. 

                                                 
1
 12 -11ص  ،تاریخ سیستان - 
2
 379ص  ،تاریخ سیستان - 
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از طريق بهره کشی کشاورزان به نفع دستگاه ديوان به  موقف خود را 

 بودند، اضافه ميشدند.  هگان )فيودال( حفظ کرده عنوان د

در اوايل اسالم ، البته دهقانان ) فيوداالن محلی ( در خراسان و  

سيستان بعد از عمال کرسی نشين و ماموران خراج بگير، از امتيازات و  

برخوردار بودند . چنانکه در وقايع سال سی ام هجری دهقان  ثروت فراوان 

» سيستان در جنوب زرنج ( در بدل پرداخت  ستاهای زالق ) يکی از رو

زياد سرلشکر عربی به جان امان  به ربيع بن « بزکی آگنده از سيسم و زر 

    1گرفت.

 223باری در تاريخ سيستان به مطلبی بر ميخوريم که در سال 

باغستان مردم سيستان در اثر خشکسالی کامالً بسوخت  هجری تمام مزارع و 

و مير همه جا گير شد. چنانکه نه تنها  له سبب بروز مرگ رفت و قحط غ

خداوندان نعمت نيز بسيار  تجار و بزرگان و » فقرا و مستمندان، بلکه 

  2 «بمردند.

اين اشارت موجز تاريخ سيستان در واقع توصيفی از وضع طبقاتی 

  سوم هجری ) نهم ميالدی ( است . جامعه سيستان قرن 

همان طبقه ممتاز است که در « خداوندان نعمتتجار و بزرگان و »   

  مستمندان و تهی دستان  روستايی قرار داشتند .  مقابل آن بيچارگان و 

از ظهور صفاريان به بعد طبقۀ ممتاز و اربابان قدرت و ثروت را 

کيانی نسب وسران لشکری وکشوری، تسکيل ميداد. اينان  علی االکثر ملوک 

و دهات و باغات  هری بودند بلکه از ملکيت ها نه تنها اشراف زمامدار ش

متعدد و اراضی حاصل خيز نيز بر خوردار بودند که عدۀ کثيری از 

  کشاورزان را استثمار ميکردند . 

طبقه دوم،پيشه وران بودند که با زندگی نسبتاً آرام در شهر ها ساکن   

نفی و تجارتی داشتند و ماليات ص بودند و فی الجمله در فرهنگ و تمدن سهم 

صنفی بودند و هر  می پرداختند. صنعت کاران شهری دارای اتحاديه های 

محدودی  صنف مالياتی معين خود را می پرداخت. در دهات صنعت کاران 

                                                 
1
 ببعد . 370ترجمه آذرتاش ، ص  بالذری ، قتوح البلدان ، چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،  - 
2
 . 186تاریخ سیستان ، ص لک الشعرا بهار،م - 
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از قبيل آهنگر، چرمگر، خياط ، نساخ، نجار، معمار وغيره بودند که 

  مايحتاج فيودال ها و دهقانان را تهيه مينمودند . 

سوم، که اکثريت ملت را تشکيل ميدادند در روستاهای کشور و  طبقه  

ً در دشت ها و چادرها می زيستند. آنها به امور  در خانه های گلی و  قسما

وسايل مدنی و فرهنگی در دسترس آنها  زراعت و مالداری اشتغال داشتند و 

بيگار سيورسات و رفتن به  نبود و بطور عموم بيسواد بودند. تاديۀ ماليات و 

همچنين در  برای کارهای عمومی و دولتی و امور شخصی فيودال ها و 

 هنگام جنگ در زير پرچم خان سالح بر دوش اين طبقه بود.

مسجد و » و نمونه فرهنگ « خان » تمدن زندگی  نزد اين ها نمونه  

وعظ و نصيحتی که حالل و حرام و  بود. تعليم شفاهی و مبنی بود بر « مال 

ع را با اندرز دل از دنيا برداشتن و به دنيای ديگر دل بستن تلقين احکام شر

دولت  مينمود. و راضی بودند تا در مشقات حيات صبورانه از شريعت و 

اسالمی اطاعت نمايند . نتيجه اين تلقينات صبر کردن در حوادث زندگی و 

  بودن در حيات روزانه بود . توکلی 

روحانی قرار داشت. روحانيون  دولت در رأس قدرتها فيودالی و  

فيودال و  اعزاز شاه بودند و فيوداالن در رکاب شاه  دست نگر احسان 

با تعليم  اسالمی دهقانان را آزاد  حرکت ميکردند . عنعنۀ زندگی همراه 

انحراف از کار در  گذاشته بود تا به زمين  بستگی نداشته باشند ولی در عمل 

اختيار  نان دشوار و تقريباً ناممکن بود. مگر زمين و محل اقامت برای دهقا

شغل و پيشه و تحصيل آزاد و شمول در طبقه باال ممکن بود. حتی غالمان 

بيشتر در شهرها و در داخل منازل خدمت می نمودند، راه ارتقای  که 

اجتماعی در برابر شان بازبود و غالمان بسياری به افسری و فرمان دهی 

نسبی بود که مردم افغانستان در دوره  ن آزادی می رسيدند. نتيجه همي

رشته های علم و فن و  اسالمی توانست  ده ها و صد نفر دانشمند در تمام 

   1 سياست و نظام بوجود آورد.

معهذا فيودال از زمين و کار دهقان بيشتر استفاده ميکرد و زمين دار 

. رياست صنعت گرخواهی نخواهی زير اطاعت او بود کوچک و دهقان و 

                                                 
1
 . 144غبار ، افغانستان در مسیر تاریخ ، ص  - 
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شاه تائيد ميشد. روحانيون بزرگ مثل  فيودال ميراثی بود و طبق منشور 

  فيودال ها دارا و مقتدر بودند. 

 

  قشر عیاران : 

از عهد خالفت بنی اميه تا پايان دورة سلجوقيان قشر مهمی از جامعه 

تشکيل ميدادند. دنباله اين سلسله در عهد مغول به «   عياران»شهری را 

» که اعضای آنها را به تازی « فتوت  » سازمان نيرومندی بنام تشکيل 

آنجاميد که در راس شان در  ميگفتند « جوانمردان» و به فارسی « فتيان

پيشه وران و  دوره های مغول بزرگان تصوف قرار داشتند و اعضای آن را 

  صنعتگران و اقشار مختلف عوام الناس تشکيل می دادند .

ومت اسالمی و طاهريان، صفاريان و سامانيان در دوره های حک  

کشاورزانی که زمين خود را از دست داده بودند و يا  وغزنويان و سلجوقيان 

رونقی نداشت ، به شهرها رو می آوردند  پيشه ورانی که در دهات پيشۀ آنها 

دسته  و در زمزة عوام الناس شهری در می آمدند. در آغاز از اين گروه 

ی جهاد با کفار ) يا مقابله باظلم و اجحاف عمال حکومت ( های مسلح برا

ميگفتند. بعد ها در هدف و تشکيالت « المطوعه » آمد که آنرا  بوجود می 

 اين گروه تحولی رونما شد. 

عياران از همان آغاز حکومت اسالمی در سرزمين های خراسان  

اف آن نفوذ و مانند، بلخ، مرو، هرات، قهستان و سيستان و روستاهای اطر 

داشتند که همواره در برابر زورگويی عمال خالفت به مبارزه  قدرت زياد 

اقدامات قاطعانه اين گروه بود که سر انجام تحت  برمی خاسته اند و در نتيجه 

قيامت يعقوب ليث صفار که خود يکی از عياران سيستان و از تۀ طبقۀ پيشه 

او را چون سندانی استوار و  گری ،و کورۀ روي وران کم درآمد برخاسته بود 

محکم و پر اراده و مصم بار آورده بود ، بيرق استقالل ملی 

    سيستان،خراسان و ايران در برابر سلطۀ جابرانه بغداد باهتزار در آمد. 

تاريخ سيستان و خراسان زمين در دوره های قبل و بعد از يعقوب ليث، پر 

  1 مردان اين مرز و بوم است.و فداکاری عياران و جون از مبارزات 

                                                 
1
کابل ،  1362خراسان قرون وسطی ،  محمد اعظم سیستانی ، مالکیت ارضی و جنبش های دهقانی در  - 

 469 - 468ص 
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عياران در نهضت های ملی آزادی خواهی خراسان زمين نقش فعال 

سيستان اين گروه توانستند قدرت سياسی را بدست  داشته و بخصوص در 

خراسان)افغانستان( و ايران از سلطه  گرفته برای نجات و رهايی سراسر 

عياران در  به جنبش  پيدادگرانۀ خالفت عباسی تالش و پيکار کند. نظری

سيستان در کتاب "حماسۀ قيامها" )تاليف نگارنده( و نقش چشم گير اين گروه 

  اجتماعی خراسان وسيستان بخوبی ثابت ميکند .  را در اوضاع سياسی 

 

   خصوصیت عمدۀ  عهد فیودالیزم:

يکی از خصوصيات عمده عهد فيوداليته ، جنگ های پی در پی و 

يگان است . در موقع بروز جنگ ، معموالً اطاعت همسا غارت و چپاول 

کمتر ميشد. سالطين و حکومت ها برای  فيودالها، از حکومت مرکزی 

بهانه کرده بر سر آنها می  تضعيف فيودال ها ، گاه و بيگاه موضوعی را 

تاختند و مقداری از دارايی آنها را به غنيمت يا چپاول ميکردند ويا برای 

بين آنها و عشاير و اقوام ، کينه های محلی ايجاد  خود ، تثبيت موقف 

می انداختند ، چنانکه دستگاه خالفت يک  ميکردند و آنها را بجان همديگر 

کرد. فيودال های محلی  چنين کينه يی را ميان صفاريان و سامانيان ايجاد 

ميکردند ولی  شرق ) اکثرا مانند واسالهای اروپا ( از سالطين و قت تبعيت 

وقت منافع خود را در خطر می ديدند ، عليه سلطان يا شاه کار شکنی هر 

  ميکردند و از اطاعت مرکز سرباز ميزدند . 

امراء و سالطين برای حفظ موقعيت خود با فيودال ها و اشراف   

می امدند و به حکمرانان و نمايندگان خود دستور  محلی  از در دوستی پيش 

  کنند . نها حمايت ميدادند که از منافع خصوصی آ

ما فردا » بيهقی مينويسد : سلطان مسعود ، حسن سليمان را گفت :   

را « اعيان » واليت بشحنکی بتو سپرديم و سخن  بخواهيم رفت و اين 

  1 «نيفتد به غيبت ما. بشنوی و هوشيار و بيدارباشی تا خللی 

تر ميشد از قرن نهم تا يازدهم ميالدی هر قدر نفوذ دولت مرکزی کم  

افزايش مييافت و فکر خود مختاری و توسعه طلبی و  ، قدرت فيودال ها 

                                                 
1
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، چنانکه يکی از عوامل از هم پاشيدگی  زمين گيری در آن ها قوت ميگرفت 

سامانی و غزنوی و سلجوقی  امپراتوری اسالمی و حکومت های صفاری و 

ع ، همانا جوام و غيره ، غير از تضاد های طبقاتی درون هر يک از اين 

  اختالف و مبارزه فيودال ها با حکومت مرکزی بوده است .

حتی بيشتر فجايعی که در دربارها و شهرها و مراکز حکومت ها   

رقابت ها و اختالفات فيودال ها و اشراف با يک ديگر  رخ ميداد، ناشی از 

مناسب مهم بوده است. جنگ های پی در پی  برای بدست آوردن مشاغل و 

غالباً دهات و شهرها  را  ل ها و سالطين و اخذ ماليات های گوناگون ، فيودا

 با وضع اقتصادی اسفناک روبرو ميکرد . 

پس از شرح اشتباهات سلطان مسعود مينويسد  بيهقی در تاريخ خويش 

بودم که همه خراب گشته و اندک  نيشاپور اين بار نه چنان بود که ديده » که

سقف های خانه ها  نی نان به سه درم . و کدخدايان ما به آبادانی مانده و م

بشگافته و بفروخته و از گرسنگی بيشی با عيال و اطفال بمرده و قيمت 

حال اين محمد آباد چنان شد که جفت  1 ضياع بشده و درم بدانگی باز آمده ... 

سه درهم فروخته  هجری از يک تا  431واری زمين ) که قبل از سال 

  2 «گندم ميفروختند. کس نمی خريد. ميشد.( بيک من

بينوا و طبقات محروم در کمال عسرت بسر می  در حاليکه مردم  

در نهايت تنعم زندگی می کردند  بردند ، اشراف و اربابان زمين های وسيع 

جواهر، امالک  . دارايی اشراف بنابر منابع تاريخی ، عبارت بود از: 

مينه ، دهات و آسياها ، گله های اقطاعی ، ضياع  و عقار، زرينه و سي

و غالمان وثاقی و سرائی   3گوسفند و گاو و اسپ و قاطر و اشتر  و مرکب 

از سقالطون و ديبای رومی و کمرزر و سيم هزارگانی و  با جامعه های 

و مطربان و نديمان و کنيزکان زيبا روی  هفتصد گانی و سلقيان و جنباشيان 

  4 و غيره .

                                                 
1
  809، چاپ دکتور فیاض ، ص تاریخ بیهقی  - 
2
   812 – 810تاریخ بیهقی ، ص  - 
3
 ببعد 233، ص 2مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران، ج  - 
4
 364های اجتماعی ، ص  احسان طبری ، برخی برسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش  - 
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گاهی از اوضاع اجتماعی سيستان پس از حمله مغول برای اطالع و آ

ترين منبع ، کتاب احياءالملوک در تاريخ سيستان تأليف  ها بهترين و معتبر 

اويل قرن هفدهم ميالدی ) يازدهم هجری  ملک شاه حسين کيانی است که در 

بسيار مغتنم تاريخنامه هرات  هـ ( تاليف يافته است. و دو ديگر کتاب 1031

  ی هروی ميباشد . از سيف

مؤلف احياء الملوک گذشته از شرح وقايع و اوضاع ناگوار تاريخی 

صفوی از طبقات و گروهايی چون : شاهان ، اميران ،  عصر تيموری و 

عياران ( نقيبان ، سادات ، خواجه ها ، شيخان  ميرزايان ، منشيان ، ياران ) 

ان ، موسيقی نوازان ، خوشنويس ، کدخدايان ، کالن تران ، هنرمندان ، ) 

گيران ، پهلوانان ،  شاعران ( تيغ بازان ، طاس بازان ، حقه بازان کشتی 

ملوک ها  لوليان ، منجمان و معرکه آريايان و از همه مهمتر ملک ها و ملک 

و زنان اين ملوک ، همراه با وضع رقت اور رعايای بال کشيدة سيستان ذکر 

  1 ميکند. 

مالکيت فيودالی ملوک هم نسبش گاهی از مؤلف مزبور ضمين شرح 

ملوک نيز مثالهايی می آورد ونشان ميدهد که توده مردم که  ستم فيودالی اين 

داری بود، چگونه درمنتهای تنگدستی  شغل عمدة شان کشاورزی و گله 

انجام ميدادند . اينان  فعاليت های مختلف توليدی را درمزرعه و روستا 

و  لف بودند در کار بيگار و حشر شرکت جويند عالوه بر کار توليدی مک

  هنگام جنگ در رکاب ارباب خود نيز حرکت کنند . 

 از لحاظ رعايای روستايی، سنگين تر از همه بيگارها ، بيگار

اراضی و قريه وخانمان شان بدور  ساختمانی بود ، زيرا روستائيان از 

گرسنگی و ناتوانی در  از ميشدند و غالباً در اثر ظلم و بيباکی ملوک و حکام 

ملک شاه  هنگام کار جان ميدادند و يا سالمت جسمی خود را از دست ميداند. 

حسين نمونه يی از اينگونه بيگاری را که به نفع يکی از ملوک کيانی 

هـ (  990بنام ملک ظريف در اواخر قرن دهم هجری ) ظاهراً سال  سيستان 

  بدست ميدهد .  صورت گرفته بود 

                                                 
1
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ميگويد که ملک ظريف در منطقه جارونک سيستان قلعه يی در او 

و آن قلعه را مردم بر زره به تعدی » زمين طرح کرد. ساحه شصت جريب 

الملوک ) ملک نجم الدين محمود پدر ملک  ساختند و از سر کار خاصه ملک 

رضا ميدادند و دوسال  جال الدين کيانی ( همه وقت مرد طلب ميکرد و 

شب کار  زره را ملک الملوک به او داده بود . مردم بر زره به داروغگی بر 

ميکردند و مردم حوض دار و کندر را به روز کار می فرمود و مردم 

که يک روز می آوردند ، سه روز چهار روز نگاه ميداشتند، و  برزره را 

مدت يکسال اتمام قلعه داد ... و در غزای مظفر  گرسنه کار ميفرمودند تا 

  1 « ميرزا در ميان جنگ کار ميکرد.حسين 

حفر نهرها و کاريز ها و احداث بندهای خاکی و گزی و کشيدن راه   

کاری دشوار است ولی معهذا اگر رابطه يی با معيشت  ها و باغ ها گر چه 

تمام نمی شود . گاهی روستائيانی که در  رعايا و دهقانان داشته باشد ، گران 

توانفرسا کشانده ميشدند. چنانکه  ند، به بيگاری جنگ با دشمن مغلوب ميگشت

هرات پنجهزار  م ( ملک غياث الدين کرت 20/1319هـ )  719در سال 

خروار غله بر فراه حواله کرد، ملک ينال تگين والی فراه و تابع ملک 

هرات که نميتوانست آن مقدار غله را از مردم وصول و به هرات بفرستد،  

عيان فراه ، نامه ای به ملک غياث الدين نوشت و بزرگان و ا به مشوره 

  بعد مهلت خواست .  اجرای آن حواله را به سال 

ملک غياث الدين بدون توجه به توان مالی مردم فراه ، بر فراه لشکر 

» که با مردم فراه نمود، جماعتی را که از حصار  کشيد و پس از جنگی 

کار عمارت خندق و باره حصار )  به برون آمده بودند زنجير کشيد و « فراه 

  2 هرات ( مامور گردانيد.

و فراهيان هر روز تا نماز ديگر در پای حصار و حمام و » ...   

ملک اسالم ، گل می کشيدند و خشت ميزدند و بعد از  کوشک حوض و خانه 

و گروه گروه ، دهگان و پنجگان در  نماز ديگر چون فراش مبثوت فوج فوج 

                                                 
1
 260 – 259اء الملوک ، ص احی - 
2
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و اظهار بی نوايی  وچه ها و سرای ها می گشتند و به گدايی بازار ها و ک

  1 « خورش و پوشش حاصل ميکردند . 

بدينگونه رعايا در زير پاشنه مالکان فيودال که مصروف بر افراشتن 

های وسيع بودند ، نيروی خود را از دست ميداند و بافقر  کاخ ها مجلل و باغ 

ً اگر و تنگدستی دچارميشدند  در جنگی شرکت جسته مغلوب  و احيانا

سخت تر از مرگ و نابودی  ميگرديدند ، کار بيگاری مجانی صد بار 

  تدريجی برای شان بود .

گاهی که دهقانان مورد تجاوز و غارت دشمن واقع ميشدند مجبور   

يا يکساله را دريک شب يا يک هفته انجام دهند .  بودند کار يک ماهه و 

ناچار در » قرن دهم هجری  بر سيستان در اخير  چنانکه درحمله شيبانی ها

جريب خندقی ديگر  طرف شرقی خندق ) قلعه سبز، جالل آباد ( قريب پنجاه 

  2...« حفر کردند و در يک شب تا صبح آن خندق اتمام يافت 

بی عالج از طرف جنوبی دشت چپ » و باز وقتی آب دريا کم شد 

دشت که سنگ قاقم بود و  دريای عميق بود، ميان راست که سه طرف 

چنانچه صد زرع عمق آن خندق شد و  ارتفاع بسيار داشت خندقی طرح شد ، 

نشد و چهار باره بر او  هنوز برزمين دو طرف که بر لب آب بود مساوی 

  3«کشيدند و در ميان حقيقی دروازه و پلی نصب کردند . 

ی و بامطالعه اين مطلب از يک سو ميتوان حد گرفتاری و سخن  

بطور کلی بخوبی حس کرد و از جانب ديگرجنبش  پريشانی مردم سيستان را 

ميتوان در تعمير و مرمت قلعه ها  ساکنان آن ديار را برای بقا و ادامۀ حيات 

بشمار ميرفت ،  و احداث خندق های عميق که بهترين وسايل دفاعی آن زمان 

 احساس نمود .

ملک نصير  ز مغول ، تنها خالصه در طی يکصد سال اول تاخت و تا 

الدين کيانی است که  تالش ميورزد ، بدستياری مردم زحمتکش سرسبزی 

سيستان را احيا نمايد  و مردم را از فقر و تنگدستی رهايی بخشد )  گذشته 

ً تا پايان قرن هشتم  (. بعد از 659-718 مرگ اين ملک نيمروز ، تقريبا

                                                 
1
  340احیا الملوک ، ص  - 
2
  94احیا الملوک ، ص  - 
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نگ های خانوادگی ملوک ميدان ج م ( سيستان 1385هـ 784هجری ) 

شان نمی شود .  نيمروز است . درين مدت کمتر توجهی بحال مردم و محل 

اندک رمقی که بعد ازحمالت پيهم مغولها در شهر و محالت باقی بود ، در  

حکومت ملک عزالدين سيستانی که از يکطرف با برادران و  طی سی سال 

خورد ملک قطب الدين دست جانبی هم با پسر  عمو زادگان خود ميزد و از 

و بالنتيجه زمينه را برای فتح  و پنجه نرم ميکرد و مردم را به ستوه آورد 

« گدام آسيا »   سيستان بدست تيمور لنگ طوری آماده کرد که ديگر اين 

 روی خوشبختی را نديد.

و پشت زره و  در دورۀ زمامداری اين ملک ، واليت قلعه کاه ، نيه  

باسيستم منظم آبياری و چرخ های آبکشی وآسياهای بادی  جوين و قلعه الش

بشدت تخريب شد. صرف در دوران حکومت ملک قطب الدين بن رکن  

هـ ( است که مردم نفسی براحت می کشند و بحال  747   -731محمود ) 

مالک بودند توجه ناچيز در حق شان و  مردمی که اکثراً فقير و اندکی خرده 

  نش ميشود .در حق اهل فضل و دا

دستگيری از فقراء آنهم بخاطر اندوختن ثواب و زهد و تقوی و گوشه   

صبر و قناعت و دل از دنيا بريدن و چشم بسوی آخرت  گيری و تلقين به 

جزء فضيلت پنداشته ميشد ، و از اين  دوختن ، خصوصيت عمده عصر و 

ن گرم ميگرفت و مساکي لحاظ بود که ملک قطب الدين کيانی، با زهاد و عباد 

باری بوساطت  و از آنها دلجويی ميکرد و مراعات خاطر ايشان را مينمود. 

اقباليه  ميراقبال سيستانی ) ازمريدان شيخ عال الدوله سمنانی صاحب رساله 

 از يک برخورد  ، 1(، که مردی عارف و زاهد و مورد احترام همگانی بود

لک حسين غوری که بر تباه کن سپاه هشتاد هزار نفری سيستان با م

سيستان حمله نموده بود صرف نظر گرديد . همچنان اين ملک دل از دنيا  

خانۀ گرم و دستر خوان گسترده ای داشت، چنانکه مصرف  بريده ، مهمان 

بود که    2 «خروار نان و ده خروار گوشت  سی » روزانه کارخانه او 

                                                 
1
ورد زیارت سید میر اقبال آغا م مقبرۀ این عارف سیستانی امروز در محل صالحان جوین مشهور به  - 

  .   ارادت مردم  محل و ساکنان اطراف است 
2
 220همان اثر ،ص  - 
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ان و لشکريان ملک بخورد مساکين و اهل تقوی و زهاد و عباد و نزديک

 ميشد . 

خصوصيات عمده فيودالی سيستان را هنگامی که می بينيم شاه محمود  

چهارده هزار » علی ) در نيمه اول قرن نهم هجری (  عم شاه شمس الدين 

و فقط خود او ميدانست هر « بود  خروار تخم ريز سر کارخاصه او 

سلطان محمود ميتواند  ملک  طوريکه بخواهد از آن استفاده کند ، يا اينکه نوه

بدهد ،  قافله ده هزار شتری را برای يک ماه با تمام بود و نبودش مهمانی 

خود مبين روابطی است که فقط و فقط در شرايط تسلط نظام ارباب رعيتی و 

الطوايفی و باصطالح در چوکاب مناسبات فيودالی ميتواند صورت  ملوک 

 . بگيرد و بس 

 13با آنکه از آغاز قرن هفتم هجری ) قرن  در هر حال سيستان  

شدن سيل مرگ آلود و هستی سوز مغول مورد ضربات  ميالدی ( با سرازير 

ميالدی (  14اواخر قرن هشتم هجری ) قرن  کشنده قرار گرفت و متعاقباً در 

خراب کردن بندهای آب که زير  تيمور لنگ آتشی بر هستی آن افگند و با 

آخرين حد  ی و زراعتی سيستان را تشکيل ميداد بنای اقتصاد روستاي

خرابکاری و ظلم را در حق مردم سيستان روا داشت ، با آنهم می بينيم که 

قرن نهم هجری پس از خرابی های  تيمور و شاهرخ در سيستان  آغاز  در 

  پنجصد و دوازده هزار درم ميرسيده است . خراج آن به هفت ميليون و 

حکومت بعضی از ملوک سيستان در عهد روش مردم داری و   

ً نمونه بوده است ، چنانکه در عهد ملک  صفوی و قرن دهم هجری  واقعا

شاه اسمعيل صفوی ( اکثريت  سلطان محمود بن ملک يحی کيانی ) معاصر 

برخوردار بودند  مردم ) ظاهراً ، طبقه اشراف ( از يک نوع بيمه اجتماعی 

و  ن ) دهقانان ( و سادات و مشايخ و قضات و اکثر ملوک و اميران و پادارا

اعلی سه » نقيبان و سپاهساالران و غيره از حکومت نان  راتبه داشتند : 

نان و تا يک نان هر کس وظيفه ) استحقاق ( داشت ، هنگام  نان ،اوسط دو 

از سر کار خاصه ) دارايی شخصی ( ملک  عروسی و يا ماتم داری مردم 

سيستان بجای ديگر رفته و باز  ايی را که پنج سال از داده ميشد و حقوق آنه
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و برای شان  آمده بودند ، از آرد و روغن گرفته تا لباس سنجش ميگرديد 

  1«.داده ميشد

نمونه ديگر از اين طبقه ، ملک نجم الدين بن ملک سلطان محمود 

قرن هفدهم م( قافله ده  کيانی است که در اواخر قرن دهم هجری) اوايل 

اهل قافله که به عزم عراق از  ر شتری امير محمد امين مشهدی را با هزا

يک ماه در سيستان  هند حرکت کرده بود و از سيستان می گذشت برای مدت 

  2نزد خود طور مهمانی نگهداشت.

فيوداليزم شيرة جان مردم را می مکيد،  اين مثال ها در دورانی که  

 -تحت شرايط کامالً ) ارباب  ان در انسان را بحيرت می اندازد که در سيست

زرافشانی و بذل و  رعيتی ( و ملوک الطوايفی ، در عوض زراندوزی ، به 

عدل نسبی مبادرت ميشده است. اين روش مردم داری به سويه محلی که 

  نمونه بوده است ، نتيجه چه عواملی ميتوانست باشد ؟  واقعاً 

 ً رقابت های خانی و  هر علت ديگری می خواهد باشد ولی مسلما

شهزادگان کيانی سيستان بخاطر شهرت و تبارز  خانوادگی ملوک و 

شخصيت در ميان خود ملوک از يک طرف و در ميان مردم و افشار 

جانب ديگر سبب ميشد  مختلفه سيستان که رعيت ملوک بشمار می آمدند ، از 

بيايند که  تا با ايجاد روش تازه تر، طوری با مردم و اقشار مختلف کنار 

ديگران به شايستگی و لياقت شان بر تخت و مقام ملوک گواهی بدهند . 

شک داستانها و روايات مروج ميان مردم نسبت به خانواده کيانی که  بدون 

پيش باين طرف آنها را وارث تاج و تخت قلمداد  از بيست و پنج قرن 

پای بند اصل و که بيش از ديگران  ميکرده اند ، توجه عميق ملوک سيستان 

خود بودند . بدور نبوده  نسب خانواده گی ) منسوب به کيانی االصل بودن ( 

هم داده  است . اين ها يک سلسله عواملی ميتوانند باشند که دست در دست 

 در ايجاد شرايطی استثنای در بحبوحۀ روابط فيودالی موقتاً عرض اندام کند. 

دوبيست سالۀ دولت صفوی پس از آنکه طومار سلطنت استبدادی دوص

 قدرت توسط شاه محمود افغان  برچيده شد ، نوبت به يکی ديگر از رجال 

م( 1747-1736طلب وکشورکشای ايران يعنی نادرشاه افشاررسيد. دهۀ) 

                                                 
1
 94همان اثر، ص  - 
2
   224 – 220همان اثر ، ص  - 
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ميالدی برابر است با دوران سلطنت و فرمانفرمايى نادر شاه افشار، دورانى 

  لى، غارت و چپاول مستقيم تودهکشى وحشيانه فيودا که همراه است با بهره 

بار و اعمال کشتارهاى   هاى مردم، تشديد ستم مالياتى، زورگويى خشونت

 هاى خانمانسوز. ساختن کله منارها و ويرانگرى   آور و بر پا وحشت 

نادر در حاليکه با تمام قوا حکومت خود را تحکيم ميکرد، حقوق 

و موقعيت قشر بااليى حکام و سرکردگان نظامى محلى را محدود کرد 

هاى  روحانيت شيعى را سخت متزلزل ساخت. گذشته از اين، جنگ

دالها را نيز به  خراب ميکرد، درآمد فيو گرانه او که کشاورزان را خانه اشغال

نوبه خود کاهش ميداد، بخش قابل توجهى از طبقه حاکم که از سياست نادر 

  1 بديل شدند.ناراضى بودند، )تدريجاً( به جناح مخالف او ت

دستگاه عظيم بوروکراسى و قشون چندين ده هزار نفرى که به حساب 

هاى مردم و به   روستائيان نگهداری ميشد با تمام سنگينى خود به روى شانه

ترين کار براى روستائيان  خصوص کشاورزان فشار وارد ميکرد. سنگين 

برای تهيۀ آذوقه، علوفه، لباس يک شکل و مهمات و نيروى جنگى 

ها بارها، تا چندين برابر  لشکرکشی های پی در پی نادر بود.ً اين نوع ماليات

هاى سنگين و غير منتظره نيز به نفع  يافت و گاه گاهى ماليات   افزايش مى

هاى سنگين  سپاه تعيين و اخذ ميگرديد. بدينگونه اقتصاد کشاورزى از ماليات

 يى وارد شد.  ار بيرحمانهدست فش صدمه ديد و بر کشاورزان مفلس و تهى

قرن هجدهم ميالدى سراسر قلمرو نادرشاه در  40در سالهای دهه

هاى رهايى بخش توده  هاى جدايى طلبانه فيودالى و قيام هاى شورش شعله

هاى افغانستان، آسياى  ها منحصر به سرزمين هاى مردم ميسوخت. اين قيام 

ايران مانند، کرمان، فارس، ميانه و ارمنستان نبود، بلکه در تمام اياالت 

هاى  اصفهان، شيراز، گيالن، خوى، سيستان و غيره نقاط آن کشور، جنبش

حساب  کشى بى   سياست نادرشاه که مبتنى بر بهره  ضد استبدادى و ضد

کردن مبارزات آنان عليه ستم مالياتى اجتماعى بود،   کشاورزان و سرکوب

 گرفت .  روز تا روز اوج مى 

                                                 
1
 303دولت نادرشاه افشار، ص  - 
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م، قيام مردم سيستان برضد مالياتهای توانفرسايی بود که آخرين  قيا

برمردم آنديار حواله شده بود. محمد کاظم، مينويسد که وقتى على قليخان 

برادر زاده نادر براى سرکوبى قيام وارد سيستان شد، با منظره وحشتناکى 

در همان   1 بودن شهر و روستاها از آدم مواجه گرديد. از ويرانى و خالى

  ها و اقدامات وحشت  ها و بيرحمى گام همه روزه شايعاتى درباره قتلهن

کردن و کشتن برخى از خوانين  رسيد. درباره کور  نگيز تازه نادر بگوش مى

على  خان، محمد افشار که خويشاوندان نزديک شاه بودند، )مانند: امام قلى

و وحشتى که  خان افشار و غيره( نيز خبرهاى شنيده ميشد. ترس خان، قاسم  

نادر بخاطر وصول ماليات های گزاف ايجاد کرده بود،سبب شد که 

برادرزاده اش عليقلی خان نيز با قيام کننده گان سيستان يکجا شده برضد 

برادرزاده اش نادرشاه   عمويش بسوی خراسان لشکر کشی نمايد.اين عصيان

د. را دچار ترس ووحشت وبی اعتمادی بر زيردستان خودش ساخته بو

هاى سيستان وخبوشان )قوچان( روانه  چنانکه وقتى نادر براى سرکوبى قيام

راه بود، در فتح آباد، دو فرسنگى قوچان اردو زد و در آنجا تا چند روز 

اسپى زين کرده را نزد خود نگاه داشته بود تا در موقع فرار از آن استفاده 

گروهى از سربازان  کند. حتى بارى نادر سعى کرد که به کالت بگريزد، اما

اند تا زنده باشند به او  او، او را نگذاشتند و به او اطمينان دادند که حاضر

يى را کشف کرد که عليه خود او بود و   خدمت کنند. با وجود اين او توطيه

گران را که از نزديکان خودش بودند،  تصميم گرفت فرادى آن روز توطئه 

از قصد نادر آگاه و به خيمه او داخل  گران کيفر دهد، اما همان شب توطئه

، شب يازده جمادى االخرى 1747شدند و او را به قتل رساندند. )نهم جون 

  2 هـ(. 1160

 

 سیماي مسكن و دهات سیستان :

مسكن از آغاز زندگي انسان از غارهاي طبيعي شروع و طي ده ها 

. اين خانه هزار سال رفته رفته به خانه هاي شكيل مهندسي منجر  مي گردد

                                                 
1
 502ص  3آراى نادرى، ج  محمد کاظم، نامه عالم - 
2
 ببعد.  355لکهارت، نادرشاه، ص  - 
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ها از همان دوران ماقبل تاريخي در هر منطقه جهان به مقتضاي موقعيت 

 آب و هوا و وضع طبيعي به شكلي بوده است .

روستائيان در هر جا در به كار بردن مصالح براي خانه سازي دو 

مورد را در نظر ميگرفتتند. يكي اقتضاي وضع آب و هوا و ديگري موادي 

 دگي ادر اختيار شان مي گذاشت .كه طبيعت در محيط زن

اصالً به نظر مي رسد موقعي كه انسان جاي خود را از ميان غارها و 

شكاف صخره ها و سنگ ها به سطح هموار دشت ها و يا برفرازتپه ها 

منتقل كرد در سير زندگي خود مرحله جديدي را در امر مسكن گشود، زيرا 

ارها و شگاف كوه ها به مساكن طبيعي يعني حفره هاي زير زميني و غ

دست او به مساكن مصنوعي يعني خانه مبدل شد. چه انسان وقتي در دشت 

بي حفاظ يا باالي تپه خانه مي سازد اوالً زندگي اجتماعي خود را شكل داده 

و ثانياً به تكنيك ابتدايي زندگي مجهز شده است و با اين مقدمات مسكن او از 

اد جاي امني در برابر خطر جانوران بركت اجتماع و همپشتي ها و اتح

 درنده و يا دشمنان احتمالي ديگر است.

در »ميترو پولسكي درباره مساكن ما قبل تاريخي انسانها مي نويسد:

اولين مراحل خانه سازي در سيستم مالكيت دسته جمعي بروسايل توليد خانه 

ردمان هاي عمومي ساخته ميشد. باالخره پيشرفت ابزار كار كشاورزي به م

آن دوره امكان داد كه مدت طوالني تري در يك نقطه اقامت كنند و رفته 

رفته شروع به ساختن خانه هاي چوبي دايمي كرده از زندگي كوچ نشيني 

  1دست بر دارند و دريك محل سكني گزينند.

با توسعه روستاها و پيدا شدن مراكز روستايي و تجمع ثروت در آنها 

و تكامل ابزار كار و سالح هاي دفاعي و تعريضي و نزديك شدن ارتباطات 

تضادها و جنگ ها براي فراچنگ آوردن ثروت هاي بدون زحمت شروع 

مي گردد. از اين روي دهات و مراكز روستايي )شهرك ها( به داخل 

 حصارها كشيده مي شوند.

تغيير و تكامل ساختمان مساكن و دهات در فالت آسياي جنوب غربي 

تاريخي تا دوران باستاني و تاريخي چندان چشمگير نبوده  از دوران ماقبل

                                                 
1
 26تصادي روستائیان و طبقات اجتماعي ایران ... ص تاریخ زندگي اق ،رضا انصافپور - 
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است. چه عامل اصلي اين تغيير و تكامل ابزار كار است كه طي هزاران 

سال تقريباً به همان صورت اولي خود و شايد فقط كمي كارآمد تر باقي مانده 

است. و علت ديگر اين عدم پيشرفت ها و در مجموع خانه هاي روستايي 

عيت آب و هوا مواضع طبيعي و تهاجمات دشمن و باال خره پس از عامل موق

پيدايش طبقات فقرناشي از استثمار شديد مالكين و ماليات هاي گزاف و خانه 

 خراب كن بوده است .

در سيستان چون سنگ نيست خانه ها را يا از گل ميساختند و يا از 

ر بردخانه نرم جنگل كه هر دو كا شاخچه هایو)شينگ(خاده هاي بلند 

 سازي تا امروز هم در سيستان معمول است .

 1962حفاري هاي كه توسط پروفيسر توچي دانشمند ايتاليايي در سال 

در سيستان نزديك بند كوهك بعمل آمد، مي تواند ما را از وضع مسكن و 

خانه هاي روستائيان و شكل بنياد روستاها) شهرك ها( در سيستان عهد 

ن هزاره سوم قبل از ميالد آگاه سازد. در اينجا در هخامنشي و حتي سيستا

ميان نقاط باستاني متعددي مانند: نادعلي ، كركويه ، قلعه تپه ، تپه بي بي 

دوست ، تپه شهرستان ، قلعه كهنه ، سه كوهه، شهر سوخته و غيره در 

نزديك قلعه نو، تپه يي بنام دهان غالمان وجود داشت كه براي حفاري تعيين 

النتيجه در امتداد كانال خشكيده يي از زير ريگ هاي روان، شهري شد و ب

به مساحت يك و نيم كيلومتر از شرق بغرب بيرون آورده شد كه پرده از 

 روي ساختمان مساكن مردم سه هزار سال پيش دلتاي هيرمند برداشته شد.

دهان غالمان اصالً شهركي بوده متشكل از يك حياط مركزي كه اتاق 

متر از چهار طرف آنرا احاطه  41متر در  51و طويل مثالً:  هاي عريض

مي كرده است. تمام بناهاي دهان غالمان از گل خام كه امروز چينه يا چيم 

 مي گوئيم ساخته شده است .

خاك سيستان بقدري نرم و چسبناك است كه وقتي با آب تر و خوب 

باستانشناسان  مخلوط شود مثل آجر سخت مي گردد و به همين دليل است كه

ً تمام آنرا از زير ريگ هاي سيار و روان بيابان بيرون  توانسته اند تقريبا

 بياورند.

به علت وجود رود « درانجيانا»ديرين شناسان عقيده مند اند كه ناحيۀ 

هيرمند در ايام سابق بسيار آباد بوده و جنگل هاي انبوهي در اين ناحيه 
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مان نمونه يي از مراكز روستايي و وجود داشته است .ساختمان دهان غال

  1شكل عمومي روستاهاي فالت از چند هزار سال پيش تا قرن اخير است .

 

 دهات امروزي سیستان :

در سيستان بر مي   2از بررسي اجتماعي و اقتصادي ايتال كنسولت

آيد كه گذشته از شهرهاي بزرگ و كوچك در آن اياالت چهار نوع سكونت 

 گاه بچشم مي خورد.

نوع اول، دهات كشاورزي پايدار است كه قرارگاه اساسي انسانها در 

سراسر خراسان و ايران و نقاط مجاور است و بيشتر ساكنان آنها به كشت و 

ً ناچيز است. و خود  زرع اشتغال دارند و فعاليت هاي غير زراعتي تقريبا

و در بخود كار كشاورزي كه هر يك قطعه كوچكي از زمين در اختيار دارند 

آن با ادوات كهن به كشتن سطحي قناعت مي كنند مستلزم سكونت بصورت 

متراكم است. در دهات مجتمع مي توان آسان تر به كار و كشت پرداخت و 

از مزارع مراقبت نمود و از خدمات اجتماعي چون كمك ميرابي كه آب از 

ي رودخانه دور دست مي آورد و يا پيله وري و پارچه بافي و قند و چا

فروشي بهره مند شد. عالوه بر آن بستگي حيات و زراعت به آب چاه يا 

قناتي كه در مبدا يا مركز ده قرار دارد، سبب تجمع ده نشينان مي گردد. 

بدون شبهه در گذشت نا امني سياسي و نظامي عامل مهمي در فراهم شدن  

ست كه بصورت انبوه زيستن بوده است و نشانه آن ده ها و صدها قلعه يي ا

گذشته از ديوارهاي بلند، برجهايي نيز براي ديده باني دارد و غالباً بر باالي 

دروازه ده اطاقكي هست كه در آن سابقاً مالك يا مباشر او يا ماموري از آنان 

مراقب بوده اند، وقتي هم كه ضرورت دفاع از بين رفت صورت مجتمع 

روي دهات پايداري نمود. دهات باقي ماند و حتي در بسياري نقاط برج و با

و اين بار خشكي محيط طبيعي و شرايط خاص آن و نياز مردم به چاه 

ياقناتي كه هم آب مشروب و هم مايه كشت و زرع ايشان را در دسترس مي 

 گذاشت، تراكم ديه را حفظ مي كرد.

                                                 
1
 81شماره مسلسل  ،مجله هنر و مردم - 

2
 282ص  ،تهران 1344طبع  ،تاریخ اجتماعي ایران ،مرتضي راوندي - 
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چهره دروني اين دهات را بدين ترتيب مي توان دريافت: در مركز ده 

دار ياكدخداي ديه يا مالك ديه قرار دارد. از اين مركز  مسجد و خانه قريه

اشعه شكسته اي چون ريشه هاي پريشان درخت بر اطراف جسته است و 

خود كوچه هاي كچ و پيچ دار محافظي در برابر بادهاي تند صحرايي است. 

خانه هاي خشتي و گلي دهاتيان در اين كوچه ها واقع است. هر چه از مركز 

شويم، خانه ها محقر تر مي شود و از مصالحي ناپايدارتر ده دورتر مي 

ساخته شده است و گويي مرحله يي انتقالي و وابسطه يي بين چادر كوچ 

نشين و خانه گلي مركز ده را نشان ميدهد. برگرد ده كه محل سكونت 

مردمان است مزارع و باغ ها و سپس زمين هاي بائر و احياناً جنگل قرار 

ها بصورت نوبتي كشت مي شوند و هر سال قطعه تازه  دارد. چون زمين

تحت زراعت مي آيد، سكونت پراكنده چنانكه در مزارع خرده مالكان 

 اروپائي و امريكايي به چشم مي خورد در آنجا ميسر نيست .

نوع دوم/ سكونت گاه آنهايي است كه شكل واحه را دارد و خود بدو 

 صورت متراكم و متفرق ديده مي شود.

ع سوم دهات / آبادي هايي مركب از خانه هايي است كه تا حدي با نو

 هم فاصله دارد وبه محل كشت مربوط است .

محققان ايتال كنسولت از نوع چهارمي هم ياد كرده اند كه اقامتگاه 

مؤقت عشاير نيمه كوچ نشين يعني اردوگاه باشد. برخي از گروه هاي خانه 

و از پي اغنام و احشام خود در مسير  بدوش جز به گله داري نمي پردازند

معين حركت مي كنند و باقتضاي فصل از جايي بجاي ديگر در طلب آب و 

 مرتع مي روند.

اما پاره يي ديگر معيشتي مختلط از پرورش حيوانات و كشت و زرع 

دارند و حتي بعضي از آنها در حوالي دهات يا واحه ها و مزارع منفرد 

و افرادي از خود را به راهنمايي گله هاي خويش  ومجزائي سكني گزيده اند

بسوي چراگاه هاي بهتر مي گمارند. قبايل و عشاير غالب اوقات رادر چادر 

ها به سر مي برند. چادرهاي آنان به اشكال مختلف است بعضي مدور و با 

سقف گنبدي و بعضي بشكل هرم و پاره يي شبيه اطاقي باسقف مسطح يا 

آن در نقاط مختلف و نزد طوايف مختلف فرق مي  نوك تيز است و پوشش
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كند. اثاث و توشه كوچ نشينان در چند بسته حمل و نقل مي شود كه چندان 

   1 پر ارزش نيستند.

از آنچه گفتيم اين مطلب دستگير مي شود كه عوامل طبيعي آب و خاك و  

اقتصادي )نوع مالكيت( و سياسي )امنيت (تاثير اساسي در تعيين نحوۀ 

 سكونت داشته است .

د 

 سیستان اتنمونه ای از ده

 

مطالعات جالب توجهي كرده  1951دربارۀ دهات قلعه يي روزنفلد در 

است: ديوارهاي گلي بلند با برج هاي استوانه يي شكل در زوايا ، مدخل ده 

را تشكيل مي دهد. خانه هاي گلي يك يا دو طبقه برگرد فضاي باز در وسط 

يوانات را در اين حياط مركزي يا در طبقات اول ساختمان ده قرار دارد و ح

جا مي دهند. ابعاد قلعه از نقطه يي تا نقطه ديگر فرق مي كند، ولي معموالً 

از دو تا دو صد خانواده را ممكن است يك قلعه در بر بگيرد. دهات قلعه ئي 

 در سراسر افغانستان و فالت ايران مخصوصاً خراسان ، سيستان ، اصفهان

  2 و فارس و آسياي ميانه رايج است.

                                                 
1
 284ص  ،همان اثر - 

2
  287- 284ص  ،همان اثر - 
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 :ر از روستای ورمال وصف لند

،در باگشت از سيستان به قلمرو 1902ر در اوايل فبروری لندهنری ساوج 

هندوستان، از روستای ورمال عبور کرده وآنرا چنين توصيف کرده است: 

درمرکز ورمال، مانند اغلب روستاها وشهرهای ايران، استخر آب ساکن 

ً تمام  کثيف ديده ميشد. استخر ورمال به طورغيرعادی بزرگ بود و تقريبا

طول روستا در برميگرفت. در واقع روستا در دوطرف اين استخر ساخته 

شده بود. تعداد کثيری کانال ازاين استخر مرکزی منشعب شده وبين خانه ها 

را  می رفت. اگر کسی اندک قوۀ تخيل داشته باشد، به راحتی ميتواند ورمال

ونيز سيستان بنامد. هنگام غروب آفتاب،گله های عظيم پشه ازاين استخر 

بزرگ برخاسته وبرسکنه هجوم می بردند. اما جدا ازاين امر، منظرۀ اين 

برکه وانعکاس تصوير خانه ها در آب زرد وسبز رنگ آن بسيار زيبا بود. 

ی برای سهولت تردد از يک طرف به طرف ديگر استخر، يک پل ابندائ

خاکی در عرض استخر ساخته شده بود. اما چون قسمت مرکزی پل پائين تر 

از سطح آب وگويا در داخل آب بود بايد پاشنۀ پاها را بلندکرده واز آن عبور 

 ميکردند.

ويژه گی خانه های ورمال در بالکن های قديمی آنها بود. اغلب بالکن ها يا 

پيده به هرخانه يا در تراس ها به شکل چهارگوش يا مستطيل بوده وچس

فوت از  4يا 2نزديکی آن ساخته شده بودند. کف يا سکوی بالکن ها حدود 

زمين باالتر بوده ونرده ای ساخته شده از خشت دور آن قرار داشت. در 

شب های بسيار گرم تابستان، مردم محل، معموالً از گرمی خانه به اين 

تمان ومعماری بعضی سقف بالکن های پناه می آورند. اختالف در طرز ساخ

های خانه های ورمال قابل توجه بود.گنبد سقف ها به جای نيمکرۀ کامل تا 

حدودی کشيده وبيضوی شکل بود. آجرها را طوری در گنبدها چيده بودند 

که به نظرمی آمد، گنبد ريزش خواهد کرد و پايدار نخواهد بود. اين نوع 

گری نديده ام. به اين ترتيب چيدن آجر مختص ايران است وبنده درجای دي

درجه دور تا 45که آجرها را تا ارتفاعی حدود دو سوم ارتفاع گنبد با زاويه 

دور گنبد قرار داده و رديف ها را به همين ترتيب باال می آورند وسپس يک 

درجه، يعنی قايمه، کارميکنند. معموالً يک  90ثلث باقيمانده را با زاويۀ 
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نبد وگاهی يک يا دو نورگير درکنار گنبد در نورگيرمرکزی در باالی گ

نظرميگيرند.شکل ذيل نمونۀ ساختمان دو نوع گنبد)بيضوی ودايروی( بسيار 

مستحکم است. برای ساختن  اين نوع گنبدها،چهار بنا،از چهارگوشۀ گنبد 

شروع به چيدن خشت ميکنند وهر رديف آجر را به شکل قوسی از دايره می 

ديف ها باال می آيد شعاع قوس های متناظر با رديف سازند. به تدريج که ر

ها را نيز افزايش داده و طوری اجرا ميکنند که مراکز قوس ها نيز به تدريج 

باال قرارگيرد. اين عمل آنقدر ادامه پيدا ميکند تا دو قسمت مجاور برهمديگر 

مماس گردند. قسمت های کوچک باقيمانده از گنبد را با رديف های عرضی 

پر می کنند. گنبدهايی که با اين روش ساخته ميشوند، استحکام زيادی  آجر

دارند. من تعدادی ازاين نوع گنبدها را ديده ام که از چنيدن قرن پيش پا برجا 

 مانده اند وبه همان خوبی گنبدهای تازه ساز به نظرميرسند.

ً هرخانه تنور خود را دارد که بيرون از خانه قرارگ رفته در ورمال، تقريبا

است. اما تنوری که من  از نزديک مشاهده کردم ، ظاهراً توسط چندين 

خانوار مورد استفاده قرار ميگرفت، زيرا تعداد زيادی زن دور آن را گرفته 

بودند وبی صبرانه انتظار نوبت پختن نان شان را داشتند.مردان وپسران آنها 

حبت وکشيدن چلم هم ، درجايی نه چندان دور از تنور می نشستند وضمن ص

 1مرتباً زنان را به تعجيل ترغيب ميکردند.

   

                                                 
1
 684 -682جغرافیای تاریخی سیستان یا سفر با سفرنامه ها، ص - 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

374 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

375 

 

 

 

 

 

 

 بیست و دومفصل 

 

 اوضاع اقتصادی سیستان در قرون وسطی

 
 

 

 

 قبل از تهاجم مغول :

ی عهد هخامنشی ، سگستان دوره ساسانی يا سيستان و نيمروز زرنگا

عصر اسالمی باداشتن خاک های منبت و حاصلخيز و درياچه ها و رودخانه 

های سرشار و غريونده در طی روزگاران ، يکی از آبادترين و ثروتمند 

 ترين نقاط آريانای کهن بوده است .

ا حدی هم شهرت زرخيزی و سرسبزی زمين سيستان در طول تاريخ ت

حاصل کرده که آنرا درۀ نيل ، مصر ثانی ، گدام آسيا، و سرزمين توانگران 

 و بصره خراسان بنامند.

ولی متاسفانه مثل اينکه اين ثروت و دارايی بالی جانش باشد، همواره 

وسايل بدبختی و نيستی اش را فراهم آورده مورد تجاوز و تهاجم فاتحان و 

 داده است . کشورگشايان جهان قرارش

گذشته از گذشته های پيش از اسالم  سيستان در سال سی ام هجرت، 

درست برای سومين مرتبه اشترسواران عرب که از مدتها چشم باين گدام 
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آسيا دوخته بودند، بسر کردگی مرد لب کلفت و دندان بزرگی به اسم ربيع 

سخت خونين بن زياد الحارثی بسرزمين سيستان فرو ريختند و پس از نبردی 

 اين بار موفق شدند هزارهزار )يک ميليون(درهم با 

  1 جام زرين ويک هزار برده بيگناه از سيستان به عربستان ببرند.

هجری قبل از گشودن زرنج  30بالذری می گويد، که ربيع در سال 

دهقان زالق ، يکی از روستاهای جنوب زرنج را در بدل بزکی آکنده از 

داد و سپس نيزه خود را بزمين فرو برد و به اهل زور سيم بجان امان 

روستا امر کرد که آنقدر نقدينه در پای نيزه بريزند تا نيزه در آن نقدينه 

پنهان شود در غير آن همه را قتل عام خواهد کرد.روستائيان مظلوم از ترس 

  2جان خود هر طوری بود دستور ربيع را تعميل کردند .

وابن سمره متجاوز از چهل هزار برده  هجری ربيع 33 -30از سال 

وصيف )نابالغ(وميلونها درهم ودينار پول نقد با مقدارزيادی امتعه وپيداوار 

 3 خاص سيستانی از سيستان بيرون کشيدند.

از اين تاريخ به بعد هر سال مبالغ هنگفتی به عنوان جزيه و خراج به 

الفت گسيل می شد. عالوه تحف و هدايا از مردم سيستان اخذ و بدستگاه خ

اين وضع تا خروج حمزه پسر آذرک سيستانی و بعد هم تا قيام يعقوب ليث 

 صفار برای دو صد سال بوقفه ها دوام داشت .

طی اين مدت نيروهای آزادی بخش ملی برهبری عياران و سرهنگام 

سيستان و باپشتيبانی دهقانان جنگ آور آن سرزمين بمنظور نجات کشور 

ايی طبقات مردم آن سامان با مبارزات پيگير خود همواره شان و برای ره

                                                 
1
ربیع مردی دراز باال و گندم گون بود با دندان های بزرگ و لب  »ی نویسد:م 82ص  ،سیستان تاریخ - 

های قوی چون ایران بن رستم مرزبان سیستان او را برآن حال بدید و صدر او از کشتگان بازنگرید و 

  .«می گویند اهرمن بروز فرادید نیاید اینک اهرمن فرادید آمد که اندرین هیچ شک نیست :یاران را گفت

2
  ببعد400،متن عربی ص 270فتوح البلدان،متن فارسی ص  - 

3
ربیع در مدت دو نیم سال چهل  :می نویسند که 157ص ، 1ج  ،افغانستان بعد از اسالم،پوهاند حبیبی  - 

هزار برده از سیستان به عربستان فرستاد و بعد از وی عبدالرحمن بن سمره به سیستان آمد و مرزبان 

به دو هزار هزار درم  401جشن در مقرش محاصره کرد و باوی بقول بالذری ص  آنجا را در یکی از ایام

به دو هزار هزار درم و دو هزار غالم  50ص  3دو میلیون و دو هزار غالم و بگفته ابن اثیر کامل ج 

 نابالغ صلح نمود
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وسايل نگرانی  و نيستی دستگاه خالفت و عمال عرب را فراهم می آوردند 

و بسا که با يک عصيان عمومی عمال ظالم و مستبد عرب را باقشون 

هرچه مفتضحتر تا آنطرف مرزهای کشور خود ميراندند و اما  1محافظ

اميه گرفته تا امين و مامون عباسی از کسانی نبودند خلفای اسالمی از بنی 

که اين گدام آسيا را فقط به بهای خون چند هزار انسان )فرقی نمی کرد 

 عرب می بود يا عجم (از دست بدهند.

اهميت سيستان در دستگاه خالفت بقدری بود که روزی ليث بن ترسل 

ت کشور مصر را فعالً حکوم»در ازای خدمتی از زبان هارون خليفه شنيد 

بتو می دهم اگر در آنجا درست خدمت کردی بازت به سيستان می فرستم تا 

چنان می نمايد که اين اهميت و منزلت سيستان در   2 «کار تو باال گيرد.

نظر بغداد بيشتر از جهت مفادی بود که بجيب آن خالی می شد و آن شايد 

 يده است .کمتر از عايداتی نبود که از مصر به بغداد می رس

 65به هر حال تاريخ گواهی می دهد که در عهد عبدالملک اموی) 

هـ( حجاج عامل سرزمين های شرقی خالفت در خراسان و سيستان از هر 

 نفرذ سه دينار اخذ می کرد که بعدها فقرا  از اين امر مستثنی شدند.

مقريزی می نويسد که در عصر اموی از هر يک جريب زمين 

م و از نخلستان هشت درهم و از نيشکر زار شش درهمو از تاکستان ده دره

ميوه زار پنج درهم و از گندم زار چهار درهم و از جوزار دو درهم، ماليه 

  3 اخذ می شد.

هـ( از روی اسناد معتبر رسمی 232ابن خردادبه، در حدود) 

معلومات مهمی راجع به عوايد دولتی عهد اموی و دوره عروج عباسی 

ه که در جمله سرزمين های شرقی خالفت، سيستان می بايست فراهم آورد

(درهم بدستگاه خالفت بپردازد. بقول ابن خردادبه پول  000/776/6ساالنه )

طال داشت و پول نقره درهم بود که هر  25/4طاليی دينار بود که هر دينار 
                                                 

1
شده بودند لذا بر چون بارها عمال عرب از جانب سیستانیان قهراً محکوم با خراج از شهر و دیار آنها  - 

مردم سیستان اعتماد نداشتند و برای حفظ جان و مال دولت قشون خاص عربی بقدر کافی در سیستان نگاه 

 (می کردند طبعاً اعاشه این قشون نیز بدوش مردم سیستان بود رجوع شود بتاریخ سیستان

2
 153تاریخ سیستان ص  - 

3
 8مجله آریانا سال بیستم شماره هفتم ص  - 
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نقره داشت و در ماليات جنسی کيلی معمول بود معروف به  2/  97درهم 

عادل شش خروار غله بود و اين سيستم تعامل در زمان های قبل از ُکر م

  1 اسالم نيز در سيستان و خراسان و بلخ رايج بود.

سياح مشهور شامی المقدسی معروف به البشاری در حالی که خودش 

درهم حساب می دهد، اين مبلغ را از قول  000/947ماليات سيستان را 

و هم او گويد:   2قلمداد نموده 000/811/3 قدامه بن جعفر کاتب دربار بغداد

اقاليم خراسان در دست آل سامان اند و بايشان خراج دهند.مگر امير سيستان 

و خوارزم و غرج و جوزجان و بست و غزنين و ختل هدايا فرستند. سيستان 

در دست آل ليث غرج در دست شاروجوزجان در دست آل فريغون و غزنين 

  3 .«ندان سبکتگين( است و بست در دست اتراک)خا

اما خود کاتب بغدادی قدامه بن جعفر که اکثر مواد کتاب الخراج خود 

را از روی اسناد  معتبر رسمی دربار عباسی بدست آورده، خراج سيستان 

و معلوم نيست مقدسی از روی چه   4را درست يک ميليون درهم قلمداد کرده

ده است ولی يعقوبی خيلی پيشتر ماخذی اين عدد را به کاتب بغدادی نسبت دا

از اين آخری ماليات سيستان را در قرن سوم هجری ده ميليون درهم گفته 

  5است. 

و اما بروايت مولف گمنام تاريخ سيستان عمل سيستان پس از اسالم 

بقرار صلح در قديم چنين بود: از کورتهای سجستان بست ، رخد ، کابل ، 

سفزار و خجستان الف الف در هم )يک زابلستان ، نوزاد، زمينداور، ا

 000/85درهم است که از اين جمله  000/397/5مليون( و از تمام سيستان 

                                                 
1
 و مجله آریانا سال بیستم شماره هفتم 35ابن خرداد به لیدن ص  - 

2
 340ص  1906مقدسی احسن التقاسیم فی معرفته االقالیم چاپ لیدن  - 

3
 440ص  ،1ج  ،افغانستان بعد از اسالم - 

4
 438؛ افغانستان بعد از اسالم ص  250کتاب الخراج ص  - 

5
ر بزعم ابن حوقل عمل خراج سیستان صد هزار دینار و (. مگ 55چاپ نجف ص )کتاب البلدان یعقوبی  - 

.سیصد هزار درهم بود
 5

 ( 440،ص )افغانستان بعد از اسالم 
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درهم آن عايدات خالصه و جزيه )و بقول مولف تاريخ سيستان مال جوالی و 

  2 «درهم انواع ماليات بود. 000/312/5و بقيه  1صوافی و آذروی 

( 000/397/5يات سيستان را )مولف تاريخ مذکور آنجای که کل مال

. فهرست دقيقی از صورت مصرف آنرا نيز بدست می 3درهم قلمداد می کند

 دهد که انعکاس آن در اينجا سخت مهم و جالب توجه است :

 براي سلطان )مصارف دربار شاهي ( دو صد هزار درهم

 دو صد هزار درهم   4براي راست كردن تيموق 

 ها و سدهاي خاكي ( چهار هزار درهم براي راست كردن گوره ها )بند

 براي راست كردن قالع پراكنده پنجاه هزار درهم 

 براي محبوسان تمام سيستان بيست هزار درهم 

 براي موذنان تمام سيستان بيست هزار درهم 

سي هزار درهم براي   5براي مصارف ماه رمضان در مسجد جامع

سال في نفر چهار صد تا  خريداري صد بنده زن و مرد براي آزاد كردن هر

 پنج صد درهم )بعالوه جامه و نفقه شان .(
                                                 

1
العرب جالی ة جوالی جمع جالیه است و در عهد عمر خلیفه دوم بان قسمت از اهل ذمه که از جزیر - 

م گرفته می شد اطالق گردید و وطن شدند جالیه می گفتند و رفته رفته این لفظ به جزیتی که از آن قو

باالخره هرجزیتی که گرفته می شد هر چند صاحبان آن جالی وطن نکرده بودند آنرا جالیه وجمع آنرا 

 ،گفتند و درین صورت جوالی مال جزیه یی بود که مبنای ثابتی نداشت و هر سال تفاوت می کردمیجوالی 

ن غنیمتی است که سلطان آنرا بخویشتن ولی صوافی جمع صفی و صفی در اصطالح فقهی بمعنی آ

ً بمعنی مال االجاره یا حق االرض آتشگاه مجو  ،بهار.)بوده است  ساختصاص دهد و اما از روی اغلبا

 (30-26، ص حواشی تاریخ سیستان

2
 26 - 30تاریخ سیستان ص  - 

3
در زمان ملک این عمل بقول شهزاده صفاری شاه حسین بن ملک غیاث الدین مولف احیاء الملوک  - 

اعظم ملک قطب الدین معاصر شاهرخ میرزا تیموری به هشت ملیون و پنجصدو دوازده هزار درم یک 

 (31ص  ،بهار حواشی تاریخ سیستان)میرسد  000/512/8مثقالی 

4
بجاي این كلمه مولف احیاء الملوك گوید: و دو هزار هزار و پانصد هزار درم و دوازده هزار درم  - 

 (. 18احیاء ص  31ص  ،بهار حواشي تاریخ سیستان .)سپاهیان دادي به 000/512/2

5
بهر قاري و خادم و نگهبان مساجد سیستان در ماه رمضان في نفر بیست درهم پول نقد و روزي دو  - 

خدم دیوانخانه )و بقول مولف نامعلوم تاریخ سیستان درین ماه حتي خادمان دیوانرا  .من نان داده مي شد

روء ساي )را و حرسیان را و عریفان  (مامورین عدلیه و مجریان اوامر مربوط بشهرها )انانو عو (عدلیه

را هر  (هر مفتشي )را و هر چشم بینشي(مطلعین با احوال طبقات مردم  )را و پاسبانانرا و معرفان (شهري
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 براي مصرف بيمارستان )شفاخانه( ده هزار درهم 

 براي بندبستن ها بيست و پنج هزار درهم 

 براي ريگ بستن ها) بندها براي دفع ريگ( سي هزار درهم 

 براي پرنها) سدهاي خاكي در معبر رودها( پنجاه هزار درهم 

 پلها و رودها و معبر كشتي ها در هيرمند سي هزار درهم براي 

 براي والي شرطه )پوليس(  بيست هزار درهم 

 براي صاحب مظالم )غالباً رئيس عدليه( بيست هزار درهم 

 براي بُندار خراج و دبيران او) رئيس ماليه( پنجاه هزار درهم 

و نفقات و بقيه عايدات را برجاي نهادندي براي ابناء سبيل و ضعفا »

جامه كردندي غربا را و نگاه كردندي اگر كسي را وامي آمدي بدادندي و 

اگر جاي بغريق يا سببي ويران گشتي آبادان كردندي و هر چه بسر سال 

زيادت شده بودي والي برين كس ها كه ياد كرده شد، تفرقه كردي و به 

  1 .«اين  عيدها مهماني كردندي و بخور و غاليه دادندي ضعفا را هم از

اينك يك نمونه ديگري از خراج سيستان كه در آن اعداد متذكره 

جغرافيه نگاران قرنهاي سوم و چهارم هجري را بخوبي مي شود مالحظه 

 كرد:

 درهم  000/1947                مقدسي 

 درهم  000/000/1               قدامه بن جعفر 

 درهم  000/300دينار  000/100                                ابن حوقل 

 دست لباس  300درهم  000/600/4                   ابن خلدون وجهشياري 

 رطل فانيذ)شکر سپيد(.000/20                                              

 درهم  000/776/6                             ابن خردادبه 

 درهم  000/000/10                يعقوبي 

 درهم  000/397/5    هجري         445تان مولف تاريخ سيس

                                                                                                                   
و  (32ص  )ددناچند كه بودندي بهر شهر كه بودندي نیز هر یكي را بیست درهم و روزي دومن نان مي د

ص  ،حواشي تاریخ سیستان .)صاحب احیاء الملوك مي نویسد كه در ین ماه سه هزار خراج كوران كردي

32 .) 

1
 33 -30تاریخ سیستان ص  - 
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از تابلوي فوق بر مي آيد كه سيستان در دوره هاي اموي و عباسي و 

يا به عباره ديگر در قرون نخستين اسالم كه بزعم نويسنده قرنهاي اول و 

دوم و سوم هجري باشد خيلي غني و آبادان بوده است. همچنان مدارك و 

اسناد نشان مي دهد كه سيستان در دوره عروج صفاريان يعقوب و عمرو 

ليث در اوج عزت و نعمت و ثروت خود پر مي زد چنانكه بعد از مرگ 

يعقوب يا وجود لشكر كشي هاي سالهاي اخير وحمالت بر بغداد مبلغ 

  1درهم در خزانه سيستان وجود داشت. 000/000/50دينار و  000/000/4

لف تاريخ خيرات )نسخه خطي موزه بريتانيا( پنج هزار به عقيده مو

  2 استر وده هزار خر نيز بر اين مبلغ افزوده مي شد.

بروايت تاريخ سيستان تا آن روز كه سپاه عمروليث به طاهر بن محمد 

بن عمرو ليث بيعت كردند، اندر خزينه ارگ جداگانه سي و شش بار هزار 

ون دينار و جواهر و خزانه ها پر درهم بود د 000/000/36هزار درهم 

بود و به قلعه اسپهبد )الش ( و ديگر قلعه ها همه گنج خانه و خزينه بود و 

جامه و سليح و ستوران را كسي عدو احصاء نداشت كه چند بود و ضياع و 

عقار و مركبان بزرگوار و ده هزار غالم سرابود دون بيروني )طاهر روز 

  3 به سيستان اندر  آمد.هـ (  289جمادي اول سال  17

ً يعقوب و برادرش عمرو اين پول ها را يكطرف از راه ضبط  مسلما

اموال مردم متمول تهيه مي ديدند و از جانب ديگر از طريق سيستم بسيار 

 منظم اقتصادي و اداري خزانه هاي سيستان را انباشته نگه ميداشتند.

ستان پولي به عنوان چنانكه معلوم است هيچ كدام از اين دو شهريار سي

ماليات به بغداد نمي فرستادند مگر عمر و گاهگاهي تحفه هاي به دربار 

  4خالفت مي فرستاد.

                                                 
1
طبع  ،ترجمه علي محمد زهما ،میالدي 12تاریخ سیاسي اجتماعي آسیا مركزي تا قرن  ،بار تولد - 

 75، ص  1344پوهنتون كابل 

2
 76ص  ،همان اثر - 

3
 37تاریخ سیستان ص  - 

4
هجری عمرو لیث صفاری پادشاه خراسان برای المتوکل  283مسعودی در مروج الذهب گوید در سال  - 

خلیفه بغداد صدستور و بسا از خرهای خراسان را با صندوق های فراوان و انباشته از خواسته های 

ستاد و در آن میان مجسمه زنی بود دارای چهار هدیه فر (چهار میلیون)خراسانی و چهار هزار هزار درهم 
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در زمان يعقوب ليث كشاورزان و كسانيكه از پانصد درهم كمتر 

اين گذشت وتوجه به حال فقرا  1 دارايي داشتند از پرداخت ماليه معاف بودند.

 ورهای شرق بعد از يعقوب رعايت نشده است.در هيچ دوره ای از تاريخ کش

در صدر اسالم سيستان از نگاه صنعت و تجارت نيز صاحب نام و 

آوازه بود.در اين دوره بست شهر بازرگانان سيستان بحيث دروازه هند، اكثر 

قوافل تجارتي خراسان را بسوي سيستان سرازير مي ساخت و تجار هندي 

مي كشيد تا در آنجا به مبادله كاالها و را نيز از آن طرف هاي سند بخود 

 ادويه جات و مصنوعات و منسوجات يك ديگر بپردازند.

در اين جا بود كه از شهرهاي معظم سيستان چون: زرنج ، طاق ، 

خواش ، فراه ، بست و زمينداور درغش سروان قلعه و غيره نيز پيداواري 

ي و فرش هاي از قبيل فرش هاي خاص سيستاني كه بنام جامه هاي طبر

زيلوي معروف بود با تعداد زيادي زنبيل و طنابهاي كه از الياف نخل ها 

ساخته مي شد همراه با مقدار بسياري غله و خرما و انگور و انگوزه 

)انگژد( و زعفران و ميوه خشك و ماهي پخته و صابون و كرباس و غالباً 

رض فروش پوستين هاي نمدي كه در پشتوبه ان كوسي مي گويند در مع

و هم اشياء مورد ضرورت شهرهاي مذكور در اينجا از   2 قرار مي گرفت.

بست خريداري و بعد توسط كشتي ها از راه هيرمند و ترعۀ سنارود به 

 زرنج  كرسي سيستان حمل مي كرديد.

ازلُف نوشته هاي مؤرخين و جغرافيه نويسان اسالمي بر مي آيد كه 

سازي و نساجي در اراضي جنوب  در قرون نخستين اسالمي صنعت شكر

خراسان يعني سيستان مكران و طوران) بلوچستان كنوني( رواج تمام داشته 

است، زيرا آب و هواي گرم اين مناطق براي پرورش پنبه و نيشكر خيلي 

مساعد بوده است و از اينجا گفته مي توانيم كه پارچه هاي رنگارنگ عتابي 

                                                                                                                   
همراه این مجسمه بت های کوچک دیگری نیز  .دست و دو دسته برنج طالیی مرصع بجواهر سرخ و سپید

این بت ها را پولیس قسمت شرقی بغداد برای سه روز به نمایش  .بود که روی آنها با جواهر کار شده بود

  471ص  1افغانستان بعد از اسالم ج  .ارالمعتضد بردنددگذاشت و بعد به 

1
 78سده مالیات ص  25عنایت هللا شاپور ریان  - 

2
ببعد، مسالك و ممالك اصطخري چاپ  358ص  ،جغرافیاي تاریخي خالفت شرقي، 63ص  ،حدود العالم - 

 ببعد 440ص ، 1ج  ،افغانستان بعد از اسالم ،195ص  ،ایرج افشار
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نكر سپيد( نيز به مقدار زيادي در سيستان خارايي موجدار و همچنان فانيذ )ش

  1 توليد و هم بخارج صادر مي شده است .

)مواد قندي ايكه از بيخ خارهاي شتري « ترنجبين»چنين مي نمايد كه 

 2 بدست مي آيد(  نيز از جمله محصوالت عمده در سيستان بشمار مي رفت .

نيمروز كه مردم  حتي تا نيمه قرن بيستم مقدار زياد اين محصول طبيعي از

 به آن )تيرمي( گويند بخارج صادر مي شد.

از صنايع خاص خراسان و سيستان در اين دوره يكي هم آسياهاي 

 بادي است كه هر يك از جغرافيه نگاران عرب ذكري از آن دارند.

آسياهاي بادي كه تا اين اواخر در هرات و سيستان معمول بود و 

خراسان و سيستان بوده است. چون  اكنون متروك شده از مصنوعات خاص

ً شديد  در اين نواحي حداقل چهار ماه از سال را بادهاي مداوم و نسبتا

روزه دربر مي گيرد كه بخوبي مي تواند چرخ هاي  120معروف به 

متوسط را بحركت درآورد، بنابراين مردم با استفاده از اين نيروي طبيعي 

 اي آبكشي مبادرت كرده بودند.بساختن و اختراع آسياهاي بادي و چرخ ه

هنگاميكه اعراب فاتح به سرزمين سيستان رسيدند يگانه چيزيكه مايه 

« طواحين الرياح»تعجب ايشان گرديد همين آسياهاي بادي و بقول خود شان 

طواحين »بود كه هر يكي از جغرافيه نويسان ذكري از آن دارند. مقدسي 

و  3ي از عجايب آن ديار شمرده )آسياهاي بادي ( سيستان را يك« الرياح

اصطخري و به پيروي از او ابن حوقل نيز از بادهاي مداوم سيستان و 

  4 آسياهاي بادي كه گندم را آرد مي كرد ياد آوري كرده اند.

اين آسياها كه بعضي از آن ها هشت پره افقي داشت و وزش منظم باد 

ني داشت  كه مي توانست سنگ هاي بزرگ آنرا بحركت در آورد توربي

سرعت باد را تنظيم مي كرد براي استفاده منظم از دستگاه الزم بود كه 

نيروي وزش باد را به وسايلي تنظيم كنند زيرا در صورت فقدان چنين 

                                                 
1
 436،  282،  481،  559ص ،  1 ج ،افغانستان بعد از اسالم - 

2
 347ص  ،تاریخ سیستان - 

3
  333 - 305ص  ،مقدسي احسن التقاسیم - 

4
 415ابن حوقل ص ،ببعد  297اصطخري ص  - 
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وسيله اي بيم آن مي رفت كه در اثر وزش بادهاي سخت سنگ آسيا بسرعت 

د مي بگردش در آيد و در اين صورت احتمال شكستن سنگ يا سوخت آر

 رفت .

از اين آسياها بعدها كشورهاي شمال آفريقا و سيسيل كه زير نفوذ 

مسلمانان قرار گرفته بودند استفاده كردند و بعضي از اين آسياها براي 

كشيدن روغن زيتون يا خارج كردن شكر ازنيشکر مورد استفاده قرار مي 

  1 گرفت.

ه مي نويسد: اصطخري آنجا كه به آسياهاي بادي سيستان اشاره كرد

سيستان سرزمين خرمي است پر از خوردني ها و انگور و خرما و »

انگوزه به مقدار زياد از آنجا بدست آيد و اهالي آنجا آنرا در خوراك هاي 

خود داخل مي كنند و به مقدار فراوان نيز از آنجا صادر مي گردد مردم 

)ظ : مكران ( غله سيستان توانگر اند و از بيابانيكه ميان سيستان و كرمان 

  2 «بسيار خيزد.

بدون شك توانگري مردم سيستان، محصول توانگري زمين سيستان و 

محصول زحمات و پشت كار انسانهاي نيرومندي و زحمتكش آن سامان و 

سرانجام محصول سيستم بسيار منظم آبياري و استفاده اعظمي از آب 

 رودخانه عظيم هيرمند در قديم بوده است .

 

 مالي سیستان بعد از تهاجم مغول :اوضاع 

تهاجم مغول در سراسر كشورهاي آسياي ميانه از آن سوي سير دريا 

تا بين النهرين چون صاعقه يي تمام هستي مردم را به آتش كشيد و مدنيت 

چندين قرنه و بلكه هم چندين هزار ساله واقع در مسير اين هجوم صاعقه 

سوء اين طوفان كه تقريباً دو قرن را در  آسيا قسماً بكلي نابود گرديد. اثرات

 بر گرفت هستي مردم و شهرها را بباد فنا داد.

                                                 
1
 205ص  ،3ج  ،تاریخ اجتماعي ایران ،راوندي - 

2
 ببعد 360ص  ،سرزمین هاي خالفت شرقي ،195ص  ،اصطخري - 
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يكي از نتايج سوء تسخير سرزمين هاي مفتوحه از جمله سيستان 

خراسان و نقاط مجاور آن توسط لشكريان چنگيزخان همانا انحطاط اقتصاد 

 زراعتي بر اثر سقوط شبكه آبياري بوده است .

وسطي سرزمين وسيعي بود، داراي زراعت انگشاف  سيستان قرون

يافته و آبياري مصنوعي و شبكه پهناور آبياري روي زمين و جويها و نهرها 

و جويبارهاي منشعب از رودخانه هاي بزرگ هيرمند، فراه رود، ارغنداب، 

 خاشرود و غيره، همراه با استفاده از آبهاي زير زميني )كاريز، چاه (.

ع و باغ هاي سيستان مثل ساير نقاط كشور مربوط حاصل بخشي مزار

 به نگهداري و تنقيه واليروبي كاريزها ، نهرها و جويبارها بوده است .

در سيستان تقريباً سه ماه از وقت روستائيان در سال مصروف كارپر 

زحمت تنقيه واليروبي و احياء و كشيدن جوي ها و كانال ها و كاريزها 

تنها تخريب مستقيم سدها و ديگر تاسيسات آبياري ميگشته است. بدين سبب 

در امر آبياري و وضع عمومي كشاورزي كشور تاثير مرگباري نداشته بلكه 

ويراني كشور و خالي شدن از سكنه برخي از نواحي آن و تقليل جمعيت و 

 عدم تكافوي دهقانان از اين رهگذر مؤثر بوده است .

و بالنتيجه عدم كفايت عده  اين دو عامل يعني تقليل شديد جمعيت 

كشاورزان در روستاها و همچنين خرابي و ويراني تاسيستات آبياري به 

خودي خود موجب سقوط شديد زراعت مي گشته است. با اين دو عامل بايد 

عدم تكافوي حيوان كاري را براي امور زراعت اضافه كنيم زيرا پس از 

يت حيوان كاري به هيچ وجه هـ( معلوم شد كه در آن وال 636احياء هرات) 

يافت نمي شود. بنابر آن اهالي مجبوراً خود را به گاو آهن مي بستند و به 

كار كشاورزي مي پرداختند. خالصه ركود اقتصادي و فرهنگي در تمام  

 خط تهاجم به چشم مي خورد.

ميالدي  13در سيستان طي يكصد سال قرن هفتم هجري مطابق قرن 

ي مقابله تهاجم و حمالت مكرر حكمروايان مغولي به تمام نيروي مردم برا

مصرف رسيد. هنوز كاخ و باره يي مرمت نيافته بود كه شهري ويران ميشد 

و يا كار حفر جوي بسر نرسيده بود كه نهرهاي عمده و مهمي بويراني مي 

گرائيد و يا هنوز سالح شان را برزمين نمي گذاشتند كه بالی ديگر مغولي 

شيده سيستان نازل مي شد و الزاماً بكار جنگ و بكار دفاع از بر مردم بالك
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ميهن و ناموس و شرف خود با دشمن كشانده مي شدند. اين جنگ فرساينده و 

تباه كن در سيستان درست دو صد سال پي هم ادامه پيدا مي كند. يكصد سال 

 اول اين جنگ ها را امراي مغولي بر مردم سيستان و پيكر نيم جان سيستان

ً جنگ تباه كن است و اقتصاد ملت را كمر  تحميل مي كردند، چون طبيعتا

شكن مي كند، كار اعمار كشور بكار ويران گر مبدل مي شود. امنيت و 

اطمينان بجان و مال خود و ديگران كمتر مسير مي گردد. در اين دوران گاه 

رودخانه فياض هيرمند هم دست در دست دشمن داده داروندار و هست و 

هجري  641نيست سيستان را با خاك برابر مي كرد. سيالب مدهش 

 رودخانه هيرمند نمونه اينگونه دشمني او با مردم سيستان است .

مؤلف تاريخ سيستان از قيمتي مواد خواربار در دوران جنگ هاي 

هـ  در زمان امارات تاج الدين ينالتگين شكايت مي كند و  627حصاري 

يكصد هزار نفر در دوسال محاصره زرنج ياد  ضمن آنكه از مرگ و مير

آوري مي نمايد، لستي از مواد اوليه را باقيمت هاي آن در اختيار ما مي 

 گذارد تا مالك قضاوت ماشده بتواند:

 

 ده دينار يك من فانيذ )قند سفيد( 

 پانزده دينار يك من  شكر 

 دوازده دينار  يك من  عسل  

 پنج  دينار يك من  روغن ستور 

 چهار دينار يك من گوشت گوسفند 

 دو دينار يك من گوشت گاو

 چهار دينار يك من پيه )چربو(

 بيست و پنج دينار يك من سير خشك 

 هفت دينار حنا )براي درددهان و پا( يكسر )يكخورد(

 هفت دينار            آمله )ادويه ايي بود( بكسير )يكخورد(     

 1يك دينار   من( آرد )كذا(   دويست من)احتماالً دو

                                                 
1
 396تاریخ سیستان، ص  - 
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مؤلف دانشمند احياء الملوك شاه حسين سيستاني با استفاده از مدارك 

دست داشته صورت حساب دقيقي از خراج و مصرف بوديجه سيستان را 

بدست مي دهد كه در تكميل موضوع مورد بحث ما سخت غنيمت است ،آنجا 

 كه گويد:

ثالث كه در  اما خراج سيستان در زمان ملك اعظم ملك قطب الدين»

عهد اوميرزا شاهرخ باقي بند ها را خراب نمود و سيستان را خراب ساخت، 

( درهم  000/512/7مبلغ هفت هزار هزار و پانصد هزار و دوازده هزار )

( درم حصه بيوتات حاكم بود و هزار  000/000/2بود. دو هزار هزار )

هزار و پانصد ( درم به بيت المال فرستادي و دو هزار  000/000/1هزار)

( به سپاهيان دادي و تتمه بقيه  000/512/2هزار درم و دوازده هزار درم )

بدين نوع خرج شدي كه هفت هزار درم خرج عمال شدي و بيست هزار درم 

خرج تعمير قالع شدي و چهار هزار درم خرج گورستانها نمودي و چهار 

هزار دينار خرج هزار درم خرج ماه رمضان و حافظان كالم هللا شدي و سه 

زندانيان كردي و سه هزار درم خرج كوران كردي و هفت هزار درم خرج 

پاسبانان و عسسان و حارسان ملك نمودي و اخراجات پرن و بست بند و بند 

ريگ همه از مال ديوان شدي و هر سال صد غالم و صد كنيزك خريدي و 

آن سال خدمت  هر يك را به مقدار ديگر كه بهاي ايشان بودي دادي كه در

بيماران و غريبان كردي. آخر سال آزاد كردي و ده هزار درم خرج 

بيمارستان شدي و به والي شرط پوليس سي هزار درم دادي و به صاحب 

نظار )رئيس عدليه( بيست هزار درم دادي و بيست هزار درم خرج كشتي 

يجده ها نمودي و به دبيران پنجاه هزار درم دادي و خرج بخور و غاليه ه

كه هر درم يك مثقال نقره است تخميناً هفتاد و پنج هزار   1هزار درم شدي 

و صدوبيست تومان مي شود. بحساب مثقال شش دانگ و از رايج حال كه 

  2 «تومان مي شود. 000/80هجري است، تخميناً  1027سال 

ماليات سيستان در دوره صفوي كه مصادف با عصر آل بابُرهند باشد 

هجري كه مربوط اداره بيگلربيگي هرات بود بر اساس  12-10در قرن 

                                                 
1
 .مت خراج كتاب احیاء الملومك در بعضي موارد شباهت به مطالب تاریخ سیستان داردقس - 

2
 19 – 18احیاء الملوك ص  - 
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هـ عبارت بود از  1142 - 1137ضبط مولف تذكره الملوك تاليف در حدود 

: 

 نفر مالزم  603دينار و  6873تومان و  4789 -حكومت فراه 

 نفر مالزم . 1000دينار و  4980تومان و  1291سيستان 

مؤلف كتاب تذكره الملوك هر ارزش هر تومان ده هزار دينار بود كه 

  1 مسكوك نقره يي يك مثقال را مساوي ده دينار حساب كرده است.

پس اگر ماليات رايج وقت را که به تومان حساب شده به دينار محاسبه 

دينار(  853/811/60کنيم ماليات کل فراه و سيستان عبارت می شود از )

لوک مساوی يک مسکوک که هر گاه هر ده دينار را بقول مولف تذکره الم

مسکوک  185/081/6نقره يی يک مثقاله فرض کنيم رقم فوق عبارت از 

 نقره يی يک مثقاله می گردد.

ملتفت بايد بود که اين صورت خراج در دوره ايست که سيستان 

حمالت مغول و تيمور و شاهرخ را همراه با هرج و مرج های ملوک و 

دراين ميان فرصت های هم دست شهزاده گان محلی پشت سر گذاشته است. 

داده است که امور سيستان بدست کفايت بعضی از ملوک و شهزاده گان 

کيانی افتاده که به عمران و سرسبزی سيستان عالقمند بوده اند و ضمن 

مرمت قلعه ها و شهرها توفيق يافته اند نهرهای جديدی از هيرمند بکشند و 

بسته کنند، تا سر زمين شان رونق بندهای تازه بر هيرمند و شاخه های آن 

 پارينه را از سرگيرد.

اما هرج و مرج عمال و حکام صفوی از آغاز قرن دهم هجری تا 

پايان اين قرن که تاخت و تاز و غارت و خرابی اقوام شيبانی را نيز در 

 دنبال خود داشت بايد بعنوان دوره فتور وانتهای بدبختی سيستان شمار گردد.

ه حتی خشتی به منظور عمران روی خشت ديگر چه در اين دور

گذاشته نشد و چه بسا که در قبال عصيان و طغيان توده های رنجبر در 

مقابل ظلم و استبداد آنها قسمت ديگری از عمرانات و نهرهای آب و بند ها 

را انتقام جويانه خراب ساختند. گذشته از آن در مدت ده سال تاخت و تاز و 

                                                 
1
و همچنان رجوع شود به تاریخ افغانستان  82 – 97ص  ،طبع ایران ،تذكره الملوك ،محمد دبیر سیاقي - 

 396ص  ،طبع كابل ،در عصر كورگاني هند تالیف پوهاند حبیبي
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هـ ( که نان مردم از ارباب  1007 - 998سيستان)  غارت شيبانی ها در

گرفته تا رعيت بخون تر بود و سبب فرار و کوچ مردم از سرزمين اصلی 

شان به نقاط دور دست گرديد، اقتصاد مردم سيستان را بيش تر کمر شکن 

کرد زيرا در چنين حاالتی که امنيت برای حفظ مال و جان مردم سراغ نشود 

گيرد تا بکارهای توليدی و عمرانی دراز مدت مشغول هيچکس دلچسبی نمي

گردد و بنابرآن ميتوان حکم کرد که از نيمه دوم قرن نهم تا دهه اول قرن 

 دهم هجری گامی برای عمران سيستان گذاشته نشده است .

در نيمه اول قرن يازدهم هجری )نيمه اول قرن هژدهم ميالدی( بالی 

او هم با قتل و خونريزی های هفت ساله  نادر افشار بر سيستان نازل شد و

اش برای تسليمی بالشط مردم و قلع و قمع کردن ملوک سيستان که تقريباً 

سبب زوال خاندان کيانی در سيستان شد زمينه را بيشتر برای زد و 

خوردهای بعدی قبايل تازه وارد بلوچ بر سر تقسيم امالک و دارايی های 

ميالدی مهيا  19و سراسر قرن  18رن ملوک کيانی سيستان در اواخر ق

 ساخت .

نکته مهم ديگريکه در صعود يا سقوط اقتصاد سيستان نقش تعيين 

کننده داشته و دارد وضع جريان رودخانه هيرمند است . از مطالعه جريان 

تاريخی رودخانه هيرمند در طول قرون و اعصار چنين معلوم می شود که 

تر متضرر شده است تا از خشک سالی سيستان از سيالب های هيرمند بيش

 های آن .

هجری : هيرمند سيل کرد و چنان شد که در  1028مثالً در سال 

عرض سه روز يک قطره آب بطرف شمال هيرمند بجانب برزره و 

راشکک نرفت و قريه آتشگاه و شيخ لنگ و جارونک شيخ لنگ که مشهور 

بستن بند مردم جمع به هزار برج است هامون شد. بعد از چند روز جهت 

شده مدت هشت ماه کار نمودند. موازی يکصد و پنجاه هزار مرد کار شد 

نتوانستند بست ... مردم دست از کار برداشتند. در خالل اين حال بند بلبا 

خان )بندحمزه بلواخان( را که آبادی سرابان از آنجاست آب برد و محصول 

  1رسيده سرابان خشک شد.

                                                 
1
 441ص  ،یاء الملوکاح - 
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مولف دانشمند احياء الملوک که خود شاهد حدوث  اين روايتی است از

سيالب هيرمند در سيستان بوده است و بدين ترتيب ديده می شود که هيرمند 

نيز گاه گاهی بر اقتصاد مردم سيستان لطمه جبران ناپذير وارد کرده است و 

در چنين حاالت طبعاً مدت ها وقت الزم است تا خساراتی که مردم از ناحيه 

ده اند جبيره گردد. و بنابراين نقش رود خانه هيرمند همواره در سيالب دي

سير ارتفايی يا قهقرای وضع اقتصادی سيستان منحيث نقطه عطفی بايد 

 مدنظر باشد.

مع الوصف در دوره صفوی سيستان بازهم بحيث يکی از بزرگترين 

انبارهای غله بشمار می رفت، چنانچه در زمان شاه عباس دوم صفوی از 

دينار نزد وکالی ملک  000/000/10ان اعلی هزار تومان زر معادل ديو

الملوک )ملک جالل الدين محمود کيانی ( و کالنتران سيستان آمد که نواب 

کامياب از کل ممالک خراسان غله ايتياع مينمايند و هشت هزار خروار غله 

  1 از سيستان ابتياع می نمايند.

را سيالب های هيرمند خراب در حالی که درين هنگام بندهای آب 

روزه با وزش هميشگی خود پيوسته  120کرده بود و ريگ روان و بادهای 

انهار و مزارع را متضرر و محدود تر کرده می رفت .در عباس نامه آمده 

که از خزانه عامره مبلغ پنج هزار تومان زر تحويل محمد قلی خان چغتانی 

مقدس و توابع دارالسلطنه هرات و حاکم سابق ايروان شد که از محال مشهد 

  2 فراه و سيستان غله ابتياع نمايند.

بغير از غله بگفته شاردن تخم و دانه حنا بردرختکی بار می آيد و 

بمانند فلفل و عرعر انبوه و پرپشت ميباشد در سرزمين کرمان و سيستان 

  3 فراوان است.

ای حصير همچنان سيستان در دورۀ صفوی مرکز بهترين کارخانه ه

بافی بود. بقول شاردن حصيرهای ساخت ايران بسهولت تامی شود و لوله 

                                                 
1
 همان اثر همانجا - 

2
 21 - 20مجله بررسی های تاریخی ، دوره دوازدهم ، سال چهارم ص  - 

3
 21، ص همان مجله  - 
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می گردد و در ظرافت و زيبايی عديم النظير می باشد. بهترين کار خانه 

  1 های اين کاال در سيستان است.

چيز جالبی که در طول تاريخ اين سرزمين فراوان موجود بوده و نقاط 

متر از آن بهره دارند مرغابی و شکار آن ديگر در افغانستان و ايران ک

است. درياچه های سيستان که پرورشگاه و شکارگاه مهم انواع مرغابی ها 

 می باشد يکی از منابع مهم غذايی و تفريح و تعليف احشام نيز ميباشد.

ميتوان گفت در بسياری اوقات مقداری از گوشت شکار مرغابی را که از 

بواليات ديگر همجوار برده می فروشند. مصرف سکنه آنجا بيشتر است 

طايفه صادات که زندگانی شان بر صيد و شکار مرغ و ماهی استوار است 

و معموالً در ميان درياچه های سيستان بسر می برند در شکار مرغابی 

دارای اختراعات جالب محلی اند که يکنفر به تنهايی می تواند با استفاده از 

دات سيستان در يک شب بيش از هزار دانه تکنيک منحصر به طايفه صا

ميالدی  19مرغابی خورد و بزرگ را شکار کند. اين مردم در اواخر قرن 

 که سايکس از سيستان ديدن می کرد ساالنه يک تن پر مرغ صادرات داشتند

و بنابر روايات مردم محل مالياتی که طايفه صادات سيستان بحکومت   .2

که فی خانوار ساالنه اقالً می بايد يکمن پر مرغ  می دادند همانا پر مرغ بود

تحويل می کردند. ميتوان گفت بيش از نودفيصد مردم سيستان بالش پر مرغ 

 زير سر می گذارند که خيلی راحت و بی ضرر است. 

از بته های خارشتری که بصورت 1357مردم نيمروز تا قبل از کودتای ثور

ر فصل خزان مخصوصاً اواخر ماه خودروی فراوان در سيستان می رويند د

)ترنجبين( « تيرمی»ميزان و عقرب  نوعی مواد قندی ايکه  در محل به آن 

گويند، به مقدار صد ها تن در مجموع استخراج کرده بخارج  )مخصوصاً به 

هند و پاکستان (صادر می کردند. ولی از آن تاريخ مرم فقيرنيمروز از اين 

 يدند.نعمت طبيعی ومجانی محروم گرد

 

 
                                                 

1
 همان مجله همانجا - 

2
 بحث سیستان 31فصل  –یاده هزار میل در ایران ج ،سفرنامه پرسی سایکس  - 
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 مدوست وبیفصل 

 

 جغرافیای اقتصادي سیستان در قرون وسطی

 

 
 نگاهي به پیشینه زراعت در فالت آسیاي جنوب غربي :      

 

انسان ها براي ادامه حيات خود كه در نواحي مختلف و در مسيرهاي 

ي مي زيستند، در آنجاهايي كه شكار كمتر ميسر بود، گياهاي خوراكي متفاوت

بخش عمده غذايي شانرا تشكيل ميداد. بتدريج رشد باز دهي كار به انسان 

امكان داد تا به نوع جديدي از توليد يعني كشاورزي و گله داري به پردازد 

 كه به وقت و مراقبت بيشتري نيازمند است تا به ثمر برسد.

ذر تدريجي بشر از انسان گرد آورنده گياهان خوراكي به انسان اين گ

شخم زن ابتدايي از طريق ابزارهاي مخصوص شخم ، به انضمام مهارت ها 

و تجاربي  ميسر گشت كه در اثر نسل ها زندگي از راه گرد آوردن گياهان 

خوراكي بدست آمده بود. اين ابزار شخم عبارت بود از تكه چوبي كه نوك 

سيله چاقوي سنگ چقماق تيز روي آتش زغال سوخته شده بود و يك آن بو

  1 كج بيل.

براي درو از داس استفاده مي گرديد .اين داس از چارچوبي تشكيل 

 مي شد كه در سر آن تكه هاي سنگ چقماق نصب شده بود.

                                                 
1
انصافپور زندگي اقتصادي روستائیان و طبقات اجتماعي ایران از زمان ماقبل تاریخي تا پایان  رضا - 

 56 - 55عهد ساساني ص 



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

393 

وجود داس هاي چقماقي صيقلي در ميان بقاياي متعلق به عهد نوسنگي 

نخستين در فالت آسياي جنوب غربي، افغانستان ايران  نشان ميدهد كه اقوام

بين النهرين و فلسطين بودند كه به آساني اهلي مي شدند و در اقليم هاي 

  1 گوناگون رشد و نمو مي كردند.

گياه شناسان شوروي در ناحيه جنوب غربي آسيا دو مركز پيدايش 

ن درحوزه كشت گياهان را تشخيص داده اند كه يكي در شمال شرق ايرا

آمودريا قرار داشته و ديگري در آسياي صغير، معهذا وجود اين غالت و 

گياهان اين دو مركز به اندازه يي شبيه يك ديگر بوده اند كه احتياجي به 

 تفكيك و تقسيم بندي آنها ديده نشده است.

به نظر مي آيد كه محصول مطلوب ساكنان آسياي جنوب غربي 

ولي به تجربه دريافتند كه جو به خوبي گندم  درازمنه نخست جو بوده است

 به بار نمي آيد در نتيجه گندم را محصول اصلي خود ساختند.

دانشمندان شوروي ، ن ، اي ، واويلوف و د، د، بوكينيچ. در اثري 

لينينگراد اعالم داشته اند كه  1929زير عنوان افغانستان زراعتي طبع 

رع گندم است. اين دانشمندان انواع افغانستان نخستين و كهن ترين مركز ز

زياد گندم و نباتات ديگر را در افغانستان كشف و مشخص ساخته اند كه 

نظير آنها در ساير مكانهاي آسيا يادستياب نمي شود و يا اصالً نميرويد.)اين 

 نكته را دكتور كبير رنجبر به من خاطر نشان ساخت. (.

ژوهش هاي دسته جمعي دانشمندان ديرين شناس شوروي در نتيجه پ

خود معلوم داشته اند كه نواحي باختر يكي از كهن ترين كانون هاي زراعت 

جهان است. حفاري هاي باستان شناسي گواهي ميدهد كه مناطق مختلف 

فالت در چهارمين هزاره قبل از ميالد واجد سطح عالي زراعت بوده است. 

انه هاي گندم و جو كه ضمن حفريات سي سال اخير در افغانستان و ايران د

 پنج شش هزار سال از عمر شان مي گذشت يافت شده است .

بيشتر گياه ها و ميوه هاي حوضه درياي مديترانه و آسيای مقدم و 

ميانه كه اكنون مي شناسيم در هزاره اول پيش از ميالد در نواحي مختلف 

                                                 
1
 316ص  ،سیر تمدن ، رالف لینسون، 57ص  ،همان اثر - 
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، انجير  فالت بعمل می آمده و كشت مي شده است، از آنجمله ميتوان از آلو

  1 ، زردالو، انگور، خرما و غيره نام برد.

همچنان ديرين شناسان شوروي طي كاوش هاي خود در شمال شهر 

سرزميني را كشف كردند كه شهري  1969آقچه در واليت شبرغان در سال 

سال قبل از ميالد مردم آنجا از  3500محصور و دهات متعدد داشته و در 

فراوان آن كه براي كشت گندم و جو  آنجا  رودخانه با سواحل سبز و آب

  2 كفايت مي كرده بهرور مي شده اند.

در دهانۀ  1963 -1959همچنان باستانشناسان ايتالوي طي سال هاي 

رود هيرمند پس از كشف شهر سوخته از زير ماسه هاي روان ضمن 

ً مرفه مردم آن سامان در  دستيابي به آثار و شواهد مختلف زندگي نسبتا

سال پيش از ميالد، دانه هاي گندم ، انگور و شاهدانه را از آنجا  3000

بدست آوردند كه نشان مي دهد مردمان سيستان در پنج هزار سال پيش 

مراحل ابتدايي كشاورزي را پشت سر گذاشته و در مرحله شهر نشيني موفق 

 به پيشرفت هاي شده بودند .

د در پنج هزار سال همچنان به نظر مي رسد كه مردم دلتاي هيرمن

پيش با تنظيم شبكه آبياري توانسته بودند از آب رودخانه هيرمند و اراضي 

  3 حاصلخيز دلتاي آن به نحو شايسته يي بهره برداري نمايند.

 1968همچنان گروهي از دانشمندان ديرين شناس امريكايي در سال 

سياي به كشف آ« گودزره»در منطقه گردن ريگ واليت نيمروز، نزديك 

قبل از ميالد موفق شدند که روزنه  3500دستي متعلق به عهد ماقبل تاريخي 

جديدي دربازشناسي پيشينه كشاورزي در سيستان و بطور كلي در فالت 

آسياي دستي جهت آرد كردن گندم و سپس خمير نمودن و پختن آن   4 است.

تراع در تنور بيانگر انكشاف و تكامل نيروهاي توليدي در ايجاد و اخ

                                                 
1
   60ص  ،زندگي اقتصادي روستائیان و طبقات اجتماعي ایران  ر،رضا انصافپو - 

2
 ، نوشته سریانیدي بحواله رضا انصافپور 1351ي بولتن اخبار سفارت شورو - 

3
 بقلم دكتور عیسي بهنام ،مقاله شهر سوخته سیستان ،126شماره  ،مجله هنر و مردم - 

4
به قلم زمري  ،مقاله به سیستان كي دلرغون پیژندني خیرني ،شماره اول ،1361مجله باستانشناسي  - 

 محقق
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ابزارهاي كشاورزي است و طرفه مژده يي است براي پژوهش گران مسايل 

 اقتصاد زراعتي در آسياي جنوب غربي .

ضمن  1971ويليام تروزدل رئيس هيئات باستانشناسي آمريكايي در 

تحقيقات باستان شناسي خويش در ناحيه ساروتار نيمروز به اين راز پي برد 

سيستان داراي شبكه منظم آبياري مصنوعي  كه طي هزاره دوم قبل از ميالد

 . 1از هيرمند بوده است

بدينگونه تحقيقات ديرين شناسي بيانگر اين امر است كه جلگه هاي 

فرو افتاده و با آب در مسير رودخانه هاي آمو، هيرمند ارغنداب ، سند ، 

دجله و فرات و غيره سرزمين هايي كه از قديم چشمه هاي آب و رودخانه 

اري داشته اند به آساني از امكانات وسيع كشاورزي و دام پروري هاي ج

 برخوردار بوده و باشنده گان اين مناطق با گذشت زمان و 

تجارب اندوخته دريافته اند كه چگونه با ايجاد سدها و حفر نهرها سطح آب 

را باال ببرند و بعد آنرا بر زمين هاي مزروعي و كشتزارهاي خويش سوار 

 كنند.

ين پيشگفتار براي آنكه بتوانيم تصوير روشن تري از اقتصاد با ا

زراعتي سيستان در قرون وسطي ترسيم كنيم الزم است از سيستم منظم 

 آبياري و چگونگي استفاده از رودخانه هيرمند قدري بنويسيم .

زيرا سيستان مولد هيرمند است و اقتصاد آن نيز وابسته بوجود اين 

يگر اقتصاد سيستان يك اقتصاد زراعتي است و رودخانه است ، به سخن د

بر محور فرآورده هاي كشاورزي مي چرخد و آنچه با اين اقتصاد جان مي 

بخشد رودخانه عظيم هيرمند است كه تنها و يگانه منبع آبياري اراضي در 

منطقه دلتاست و از همين جهت است كه برخي از محققين سيستان را مصر 

 نيل سيستان دانسته اند.كوچك و هيرمند را گويا 

 

 سیستم آبیاري در سیستان قرون وسطي :
                                                 

1
به قلم زمري  ،مقاله به سیستان كي دلرغون پیژندني خیرني ،شماره اول ،1361مجله باستانشناسي  - 

 محقق
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سيستان در قرون وسطي سيستم بسيار منظم آبياري مصنوعي از 

طريق ايجاد شبكه وسيع و پهناور بندها، نهرها و جويبارهاي منشعب از 

رودخانه هيرمند داشت كه اگر چه تاريخ دقيق ايجاد اين سيستم را با منابعي 

در دست داريم نمي توانيم به درستي تعيين كنيم ولي تا جائيكه ممكن كه فعالً 

 است و مدارك گواهي مي دهند از آن بحث مي كنيم .

پروفيسر بارتولد، بر آنست كه فن آبياري و بهره گيري از رودخانه ها 

از زمانهاي بسيار قديم قبل از اسالم در سيستان و خراسان بحد كمال رسيده 

آبياري مرغاب آنچنان تاثيري در اعراب فاتح كرد كه يكي بود و تاسيسات 

از نهرهاي حفر شده در بصره را در قرن هشتم ميالدي بنام مرغاب 

 خواندند.

همچنان آب شناساني كه فاتحان عرب در قرن هفتم ميالدي از سيستان 

به مكه برده بودند در اطراف آن شهر بكارهاي آبياري پرداختند كه در ازاي 

م افراد اسير سيستاني كه در كار استحصال آب پرداخته بودند آزاد آن تما

  1 شدند.

بنابر گرديزي مؤرخ قرن پنجم هجري، چون فتح سيستان ببود ربيع 

بن زياد به بصره باز رفت اندر آن وقت، آبشناسان او را گفتند: اگر ما از 

رط كرد بحرتراشاخ آب بيرون آوريم ما را و فرزندان ما را آزاد كني ؟ ش

كه آزاد كنم. پس ايشان اندر ايستادند و آب بيرون آوردند و سقاياي بني عامر 

  2 ايشان كردند و اثر آن تابدين غايت قرن پنجم هجري هنوز مانده است.

پرسي سايكس در سفرنامه اش )ده هزار ميل در ايران( كه سيستان را 

ي نگارد كه : خوانده م 3مصر كوچك و كدام غله اياالت و عشاير مجاور

مصر و سيستان با يك ديگر شباهت تام دارند و همچنانكه زندگاني مصري 

ها بسته برود خانه نيل است حيات و زندگاني مردم سيستان نيز مربوط و 

منوط برودخانه هيرمند است. وي عالوه مي كند كه هيرمند رودخانه زيبا و 

                                                 
1
  12ص  ،1350طبع  ،ترجمه كریم كشاورز ،آبیاري در تركستان ،و بارتولد .و - 

2
 103ص  حبیبی، ،صحیحتزین االخبار گردیزي ،  - 

3
فصل  ،2 ج ،تهران 1336طبع  ،ترجمه حسین سعادت نوري ،ده هزار میل در ایران ،پرسي سایكس  - 

 ببعد 395ص  ،33
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بقدر رودخانه  پرشكوهي است كه وسعت آن در منطقه دلتا نزديك كوهك

  1 تايمز مقابل برج لندن است.

جغرافيه نگاران اقدام عربي زبان چون يعقوبي و ابن فقيه همداني 

هزار نهر به اين رودخانه مي ريزد و هزار »راجع به هيرمند نوشته اند که 

  2 «نهر از آن آب مي گيرد بي آنكه نقصان پذيرد.

هيرمند و طرز استفاده  چون زراعت منطقه دلتا بسته بوجود رودخانه

از آب آنست بدين جهت از دوره هاي قديم براي تنظيم آبياري و توليد انواع 

محصوالت كشاورزي بندهاي و سدهاي متعددي براين رودخانه بسته بودند 

 كه اينك به شناخت بيشتر آن مي آغازيم .

 

 بند آب ، بند ریگ ، بند مفسدان :

داشتند كه مي گفتند شرايط آباداني مردم سيستان در قديم ضرب المثلي 

 سيستان بسته به سه بند است: بند آب ، بند ريگ و بند مفسدان .

شايد هيچيك از ضرب المثل هاي عاميانه سيستان به اندازه اين ضرب 

المثل بيانگر حيات روستايي و متكي به اقتصاد زراعتي نباشد. و از لحاظ 

نيادي و سازنده به خاطر توليد اثرات مثبت رواني خود در جهت كارهاي ب

نعمات مادي سايق و آموزنده نباشد. توجه به تاسيس شبكه هاي آبياري 

واحداث سد و بندهاي آب و جلوگيري از فساد و دودستگي مردم و حوادث و 

مخاطرات طبيعي كه در اثر وزش بادهاي تند و حركت ريگ هاي روان، 

مه زند، مهمترين عوامل در ممكن است به اقتصاد روستايي مردم آنجا لط

جهت بدست آوردن محصوالت بهتر و بيشتر كشاورزي و رفع نيازمندي 

 هاي زندگي روستايي مردم آن سامان است .

بنابر همين اهميت و پرمايه گي خاص اجتماعي و اقتصادي اين 

ضرب المثل است كه مؤلف گمنام تاريخ سيستان، هزار سال قبل آنرا در 

 و پر مغز زبان دري ضبط كرده مي نويسد:قالب عبارات نغز 

                                                 
1
 همان اثر ، همانجا - 

2
ص  ،متن عربي ،البلدان ابن فقیه همداني، 47ص  ،، متن فارسي 56ص  ،متن عربي ،البلدان یعقوبي - 

   181ص  ،تقویم البلدان ابوالفدا ، ترجمه عبدالمحمد آیتي ،22متن دري ص ، 208
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شرايط آباداني سيستان بر  سه بند بستن نهاده آمده : بستن بند آب ، »

بستن بند ريگ و بستن بند مفسدان. هرگاه كه اين سه بند اندر سيستان بسته 

باشد اندر همه عالم هيچ شهري به نعمت و خوشي سيستان) زرنج (نباشد تا 

  1«و چون ببندند چنين باشد و روزگار آن اقوام باشد.همي بستند چنين بود 

بدون شك اين ضرب المثل از ژرفاي يك ضرورت و يك واقعيت 

عيني مردم نشأت كرده و در گذشته بكار بستن آن بطور حتم در قوام يابي 

 اوضاع اقتصادي و اجتماعي مردم آنجا مؤثر و سازنده بوده است .

ين ضرب المثل را در سيستان در برخي از جلوه هاي عيني اثرات ا

 پرتو مدارك و اسناد تاريخي و ادبي به بررسي مي گيريم .

 بند آب : -1

مردم سيستان از روزگاران خيلي دور باينسو دريافته اند كه براي 

استفاده درست از آب هيرمند بايستي آنرا مهمار بزنند و جلو آنرا بند كنند تا 

 تفاده شود.از آب سركش رودخانه بدلخواه اس

از قرنها پيش براي بستن بندهاي آب بر رودخانه هيرمند و رد كردن 

آن به شاه نهرهاي طويل و عميق و پر عرض كه هر كدام بشاخه هاي متعدد 

كوچك تقسيم مي شد مردم سيستان را رسم چنين بوده و هست كه حشر كنند 

بسر برند. كار  و از دو تا سه ماه در سال را عموماً به بيگاري در اين كار

حشر، كار دسته جمعي بدون هيچگونه اختالفي صرف نظر از مشرب و 

مسلك و اختالف هاي قومي انجام مي گرفت و شايد همين كارهاي دسته 

جمعي هر ساله سيستانيان يكي ازعلل قيام ها و عصياي هاي مردم اين 

 سرزمين بر ضد اعراب بوده باشد.

ه ضرب المثل است و چون بند سيستان از لحاظ نداشتن سنگ و كو

هاي آن اكثراً از گز و خاك احداث مي شده و آنهم در هنگام كمي آبی، لهذا 

با اولين فشار سيالب هاي بهاري اين بندها از ميان مي رفتند و كار ترميم و 

تعمير مجدد بند باز مدت ها وقت الزم داشت و عرق ريزي و كار دسته 

اينجاست كه سيستاني ها بستن بند آب را  جمعي حشر را ايجاب مي كرد. از

 با ساير بندهاي آنجا ضرب المثل ساخته بودند.

                                                 
1
 21ص  ،1314تهران  ،چاپخانه زوار ،طبع مرحوم بهار ،تاریخ سیستان - 
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 بند رستم:

محكمترين و قديمترين بنديكه جغرافيا نگاران عرب و جهان گردان 

اسالمي بر روي رودخانه هيرمند سر اغ داده اند، بند رستم منسوب به 

پخته و از سنگ ريزه و  پهلوان نامدار سيستان است. اين بند كه ظاهراً 

ساروج اعمار شده بود موقعيت آن را در نزديكي هاي بند كمالخان تا محل 

ميل دور تر از پايتخت  30رودبار سراغ مي دهند. اصطخري گويد: 

سيستان سدي براي جدا كردن آب از رودخانه و آبياري كشت زارها و 

داشت که قبل از اين  باغستان ها ساخته بودند. اين نكته را نيز بايد بخاطر

سد سدهاي كوچك و بزرگ ديگري براي استفاده از آب هيرمند در حوالي 

بست موجود بوده است زيرا لسترنج به استناد قول اصطخري و ابن حوقل و 

ً مي نويسد كه بست اولين شهري است كه از اين  مقدسي و ياقوت صريحا

   1رودخانه آب مي گيرد.

م مي كند كه استفاده از آب يك رودخانه عالوه بر اين منطق نيز حك

بزرگ آنهم رودخانه يي مانند هيرمند بدون داشتن يك و يا چندين سد عملي 

است مشكل و بلكه هم غير ممكن ، اما چون اين سد و چگونگي كار گرفتن 

از آب مذكور درست معلوم نيست ما هم بيشتر از يک تذکر در اين مورد 

م به سد نزديک شهر زرنج و ديگر سدهای آن بحث نمی کنيم و بر می گردي

 محل.

به قول بار تولد در يک منزلی جنوب زرنج سد بزرگی برای جدا  

کردن آب و آبياری کشتزارها ساخته شده بود که غالباً در قرون وسطی بنام 

و آن همان سدی بوده است که بنای آنرا به   2بند رستم شهرت داشت.

از سيستان بوده اند نسبت می دهند. موقعيت آن  پهلوانان حماسی ايکه اصوالً 

سد را با فاصله ايکه از شهر زرنج برای آن تخمين زده اند ميتوان در رود 

 بار سراغ داد.

                                                 
1
 363ص  ،1336طبع  ،ترجمه محمود عرفان ،جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي خالفت شرقي،لسترنج  - 

 ببعد 195ص  ،1347 ،طبع ایرج افشار،متن فارسي  ،مسالك و ممالك ،اصطخري، 

2
 ببعد 120ص  ،تهران 1308طبع  ،ترجمه حمزه سردادور ،جغرافیای تاریخی ایران ،بارتولد - 
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طبق اطالعاتيکه در اين زمينه از مردم آن ديار گرد آورده ام تا هنوز 

 هم آثار بندی در آن حوالی مشاهده می شود و هم شواهد تاريخی ديگری از

قبيل آثار خرابه های نهر معروف سنا رود واقع در ساحل چپ مجرای فعلی 

هيرمند که تا حال به همين نام موسوم است با آثار دو نهر بزرگ ديگر واقع 

در ساحل راست رودخانه مذکور که اهالی نيمروز آنها را بنام انها "زرکن" 

رودبار منبع  و" زورکن" ياد می کنند در آنجا ديده می شود که از حوالی

گرفته و اين دو آخری از جنوب نزديک زرنج گذشته در اصل چخانسور 

بسوی نيشک )کده پر جمعيت ترين واليت قرون وسطايی سيستان( پيش می 

رود و نهر اولی از ميان خرابه های شهر رستم گذشته درزمين های 

گفته آمد  تراکو)يا تره قون( کمی باالتر از آن ناپديد ميشود. گذشته از آنچه

اصالً اسم رودبار نيز در تاييد و تثبيت اين مدعا بماياری می کند، بدين معنی 

که رودبار اساساً متشکل از دو کلمه )رود + بار( است و چون جز دوم آن 

پسوند اسم مکان است، لذا به صورت ترکيب معنی اين اسم جايگاه رودخانه 

نگاران آب هيرمند از همين ها می شود و از طرفی هم قرار تذکر جغرافيه 

سد به پنج نهر بزرگ تقسيم و بعد بسمت زرنج و هامون جاری می شد پس 

هيچ جای برای شک و ترديد باقی نمی ماند که سد واقع در سی ميلی جنوب 

 زرنج در همين رود بار واقع بوده است .

سد مذکور هرگز از سيالب های مدهش هيرمند صدمه نديد و نشکست 

هـ( امير تيمور آنرا  785م =  1383اخر قرن چهاردهم ميالدی )ولی در او

م ( شاهرخ  1409هـ ) 811ولی مجدداً ترميم گشت . در سال  1خراب کرد.

با همه ذوق و عالقه ايکه به مرمت خرابی های پدرش داشت در حق 

سيستان ظالم شد و به شکايت بدخواهان که از مفسدان سيستان بودند، طوری 

ساخت که هرگز ديگر تعمير يا ترمرم نشد و بالنتيجه سيستان نيز  آنرا ويران

 خراب و بويرانه موحشی تبديل گشت  

مولف کتاب احياء الملوک که از شهزادگان صفاری و بخاندان کيانی 

سيستان خود را نسبت می دهد ،اين بند را به جد اعلی رستم يعنی گرشاسپ 

م  1409هجری ) 811اهرخ در نسبت داده شرح خرابی آنرا بدست ميرزا ش

                                                 
1
 270ص ، 1ج  ،1336طبع تهران  ،ظفرنامه تیموری ،شرف الدین علی یزدی - 
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جمال الدين سيستانی مشهور به ميرساقی که » ( اينطور بازگو می کند:

جمعی از اقوام او را ملک قطب الدين کيانی تيولدار سيستان کشته بود و او 

مدتها قبل از سيستان به هرات گريخته بود و در خدمت ميرزا شاهرخ می 

( از جانب شاهرخ به شاهرخ زيست، هنگام محاصره شهر سيستان) زرنج

عرض کرد که اين هم قسمی از فتح است که کل مملکت را خراب سازيم و 

بندها را از هيرمند برداريم، آنوقت خود اهل قلعه و شهر به پايه سريراعلی 

جمعی ديگر هم نظر او را تاييد کردند و باين صورت اردوی  1«خواهند آمد.

آوردند و آن بندی « بند رستم است )مقصود« هاونک»شاهرخ را بر سر بند

بود که در زمان گرشاسپ بسته بودند به سنگ و آهک و از آن تاريخ 

هرپادشاه بدان افزوده بود و آبادی سيستان از او بود. اين بند را به اين صفت 

خراب کردند که سرکۀ کهنه بر سنگ می ريختند و به ميتين فوالد آبدار می 

فرسخ و بعضی محال دوازده فرسخ از آن  شکستند. چهار فرسخ در هشت

بند و ساير بندها مثل بند حمزه بلواخان )معروف به بند بلبا خان( و بند يکاب 

)امروز از آن بنام بنديکه يايگاو ياد می کنند( که سرابان و بيابان زره و 

رامرود و حوض دارو کندر از آنجا آب می بردند و آبادی طرف شرقی 

که قلعه زرنج و حصار طاق و مواضع آن در شهر هيرمند بنوعی بود 

ويشت شهر و چهار کمر شهر و بلکه تا اوق )قلعه گاه( همه عمارات بود 

کوچه بکوچه، اين بند را که اشرف بندها بود خراب ساخت و تا بلواخان 

برفت و همه را خراب کرد و از آنجا بخشکرود) خاشرود( مراجعت نمود و 

  2به هرات رفت.

اطالعات جغرافيون عربی از اين بند به بعد آب هيرمند به بر طبق 

پنج نهر بزرگ تقسيم می شد که بزرگترين آنها يکی نهر سنارود و ديگری 

نهر طعام بود که بسوی زرنج جريان می يافتند و پس از شادابی روستاهای 

متعدد دو طرفه خود اولی از سمت غرب و دومی از جانب جنوب شهر 

د . بعد از آبياری بوستانهای شهر و منازل مردم نهر طعام زرنج داخل می ش

                                                 
1
 ،چاپ دکتور منوچهر ستوده ،احیاء الملوک در تاریخ سیستان،ملک شاه حسین صفاری سیستانی  - 

 114 - 113ص ، 1344

2
 114 - 113ص ،چاپ دکتور منوچهر ستوده ،احیاء الملوک در تاریخ سیستان - 
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از جانب شرق شهر بسوی واليت نيشک به جريان خود ادامه می داد و 

سنارود از گوشه شمال شرق از پای ارگ زرنج از نزديک دروازه کرکويه 

ظاهراً نهر موجوده قلعه   1 به سمت شمال و هامون هيرمند جريان می يافت.

وز هنوز از دهانه قديم نهر طعام منبع می گيرد و بست شمال فتح در نيمر

 جريان می يابد.

نهر سوم بيسرود ناميده می شد که از يک منزلی جنوب زرنج از 

هيرمند جدا می شد. چهارمين نهر که سی دهکده را آب می داد، بنام نهر 

 شعبه ياد می شد. پنجمين نهر عبارت از نهر ميله بود که بروايت اصطخری

باغستانهای زيادی از اين نهر آبياری می شد و پس از اين پنج نهر بقيه آب 

خالی می شد که از آنجا بطرف « نهر گزک»هيرمند در نهر ديگری بنام 

 هامون می رفت .

طبق روايت اصطخری و ابن حوقل و جيهانی و مولف مجهول حدود 

ده بودند که آب از اين سيستم آبياری جويهای کوچک ديگری نيز کشي  2العالم

را بداخل شهر در سرای ها و خانه ها و سرد آب های مردم رهنمايی می 

کردند . ابتدا اين آبها ذريعه سه جوی بزرگ: جوی در کهنه ، جوی در نو و 

جوی طعام در دو حوض وسيعی که به نزديک مسجد آدينه کنده شده بود 

اری می شد. و جمع و از آنجا توسط آب بخش ها بخانه های مردم شهر ج

ً بوستانها و بازارهای شهر که از در پارس تا در مينا بطول يک  ضمنا

 کيلومتر( امتداد داشت هم از همين آبها مشروب می گرديد. 7 -6فرسنگ )

 بندهای دیگر:

عالوه بربند رستم،بند ديگری در نزديکی زرنج برودخانه هيرمند 

اين بند را روی بقيه آب سراغ داده ميشود که آنرا "بند گزک" می گفتند. 

هيرمند که در نهرگزک می ريخت بسته بودند. بند مذکور از رفتن آب به 

                                                 
1
سال  ،10 – 9- 8 -7شماره  ،مجله آریانا ،دور نمای یک رودخانه بزرگ ،یستانیمحمد اعظم س - 

1345 

2
طبع دکتور ستوده ص  ،63ص  ،1317 ،طبع جالل الدین تهرانی ،حدود العالم من المشرق الی المغرب - 

 ،ترجمه دکتور جعفر شعار،صورت االرض  ،، ابن حوقل 193ص  ،مسالک و ممالک ،اصطخری ، 102

 بعدب 152ص 
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هامون جلو گيری می کرد مگر در فصل طغيان رودخانه زيادی آب بسمت 

  1 هامون جاری می گرديد.

عالوه بر اين بند، بند ديگری را مقابل آب هيرمند می شناسم که آنرا 

د. بند کندک، اراضی طرف دروازه شمالی شهر زرنج "بند کندک" می ناميدن

را که بنام در کرکوی معروف بود آبياری می کرد ولی متاسفانه که اين بند 

  2هجری بشکست و در کرکوی را آب برد. 429در سال 

در کتاب احياء الموک عالوه بر ذکر قالع متعدد و منفرد سيستان از 

ان که مثال زنده سر سبزی و يک عده رودخانه و بندها و باغات سيست

عمران آن ديار است، نيز ذکری بميان آمده است، از قبيل: بندهاونک و 

بندبلباخان )بند حمزه بلباخان ( و بنديکاب )امروز مردم گاهگاهی از بندی 

بنام بنديکه يا يک او = يک آب( نيز ياد آور می شوند و بند مودود و بند 

که هر کدام روی يکی از شاخه   3رزره راشکک و بند ملک محمود و بند ب

های هيرمند بسته شده بود ومزارع و باغاتی مثل باغ مومن آباد در زيارتگاه 

 را سير آب و سرسبز می کرده اند:  4 و باغ فيض آباد و باغ سکزی

 

 بند ریگ : -2

بستن بند ريگ هم در سيستان به سبب وزش بادهای شديد معروف 

تنها مزارع و کشتزارها و شبکه های آبياری را روزه سيستان که نه  120

ً شهرها را نيز زير ريگ مدفون  ًٌ بزير می گرفت ، بلکه بعضا ً متد رجا

ميساخت . از جمله كارهاي د ايمي كشاورزان و دهقانان سيستان بود و 

بايستي از توجه روز مره مردم بدور نباشد. جغرافيه نگاران قديم اسالمي 

دها ياد كرده اند که از آن جمله اصطخري و ابن حوقل اكثريت شان از اين بن

و ابوالمؤيد بلخي را مي توان نام برد. بؤالمويد بلخي در كتاب عجايب البلدان 

خود از پشته ها و تپه هاي ريگي و آسياهاي بادي سيستان كه مخصوص آن 

                                                 
1
 196ص  ،اصطخری ،369ص  ،همان اثر ،لسترنج - 

2
 365ص  ،تاریخ سیستان - 

3
 و غیره 482،  334،  282،  230،  110ص  ،احیاء الملوک - 

4
 و غیره 240،  484،  191ص ،همان اثر  - 
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گرداگرد سيستان ريگست بسيار و »ديار بوده اينطور ياد آوري مي نمايد: 

باد باشد و آسياهاي شان به باد گردد و مردم از بيم آن باد سدها و بندها  آنجا

كرده اند تا ريگ را باد در شهر ها و ديه هانياورد و با همه احتياط بسيار 

  1 .«مواضع را و ديه ها را ريگ فرو گرفته است 

اما اصطخري مطلب را از اين هم بيشتر روشن ساخته مي گويد: 

بخواهند ريگ را از يكجا بجاي ديگر بدون آنكه بزمين  وقتي مردم سيستان

هاي نزديك بيفتد نقل دهند اطراف آنرا از چوب و خاشاك مانند ديوار 

بقدريكه از ريگ بلند تر قرار گيرد باال مي كنند و در تۀ آن دري مي 

گشايند، باد در آن داخل مي شود و ريگ ها را مانند گرد باد به فضا به 

ورد و بقدر چشم انداز بلند مي كند و به اين ترتيب به آنها پرواز در مي آ

  2 ضرر نمي رسد.

ابن حوقل نيز در كتاب خود) صورت االرض( به موضوع بادهاي 

 روزه سيستان تماس گرفته مي نگارد: 120

در سيستان بادهاي سخت مدام مي وزد و به همين سبب در آنجا »

اند. باد ريگ ها را از جايي بجاي  آسياهاي بادي براي آرد كردن گندم ساخته

ديگري مي برد و مردم آنجا با استفاده از تجارب گذشتگان كه بر پايه دانش 

هندسه استوار است سرزمين خود را از خطر ريگ روان نگاه مي دارند و 

اگر اين مراقبت نمي بود ريگ شهر و ديه ها را نابود مي كرد. و من شنيدم 

ند ريگ را از جايي بجايي ديگر بدون آنكه زمين كه مردم آنجا وقتي بخواه

مجاور را فرا گيرد منتقل كنند در نزديك ريگ ديوار هاي از چوب  خار و 

نظاير آن تعبيه مي كنند و در پايين آن در بر ابر باد دري قرار مي دهند. باد 

از آنجا داخل شده و ريگ را مي پراند و در باالي آن چون گردبادي ميسازد 

  3«ها را بجايي كه منظور ايشان است منتقل مي كنند.و شن 

هجري از گردبادي كه يك  360ابن حوقل گزارش طوالني در سال 

سال قبل از آن در شهر زرنج حادث شده بود و مسجد جامع را زير شن فرو 

                                                 
1
 12ص  ،تاریخ سیستان - 

2
 114ص  ، مسالک وممالک،اصطخري - 

3
 ببعد 153ص  ،صورت االرض ،ابن حوقل - 
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برده بود در كتاب خود نقل مي كند و متذكر مي گردد كه مردم از اين 

و در جستجوي راه نجات بر آمدند.سرانجام طوفان ريگ سراسيمه شدند  

يكتن از اهل فن در بدل مبلغي هنگفت شهر را از صدمه ريگ هاي روان 

 نجات داد.

بدينسان ريگ هاي سيار گاهي ساختمان ها و دهات و كشتزار ها را 

نابود مي سازد و شبكه هاي آبياري را مختل كرده به محصوالت و مزارع و 

. ابن حوقل از آسياهاي بادي كه مردم آنرا براي جويبار ها صدمه مي زند

آرد كردن گندم تعبيه كرده بودند نيز ياد آور شده عالوه مي كند كه اين نوع 

  1 آسياها مخصوص بالد سيستان است.

مولف تاريخ سيستان نيز به رواج آسياهاي بادي در سيستان اشاره 

نند تا باد بگرداند و دیگر شهریست كه آسیاها چرخ ك»... كرده مي نويسد:

و آرد كند و به دیگر شهرها ستور باید یا آسیاي آب یا بدست آرد كنند و هم 

از این چرخ ها بساخته اند تا آب كشند از چاه بباغ ها و بزمین كه از آن 

كشت كنند هر گاه كه آب تنگ باشد و همچنین بسیار منفعت از باد 

 2«برگیرند.

 ه آب و هوا و ريگ سيستان گويد:مؤلف تاريخ مذكور در ارتباط ب 

و باد شمال دايم آيد آنجا و باد صبا تا فهم و ذهن مردمان آن بدان » 

اعتدال و خوشي هوا بهتر از مردمان جايگاهي ديگر باشد. و كارهاي ديگر 

دارند كه دون ايشان را نيست چون، راندن ريگ از جايي بجايي و جمع 

د و آن ريگ ايشان را خزينه بزرگوار كردن آن و بداشتن برجايي كه بخواهن

است كه همه چيزيكه بخواهند و آن ريگ ايشان را خزينه بزرگوار است كه 

همه چيزيكه بخواهند بريگ اندر كنند هر چند كه ساليان برايد نگهدارد و 

بدان اندر هيچ نقصان نيايد و اين علم كسي ديگر را نيست و فايده آن ريگ 

جايي كه از آن اندك بدارند نبات بهتر رويد و آب  نيز دون اين آنست كه به

كه بر آنجا برود بي علت گردد و مردم كه بر آنجا نشيند و خسپد تن درست 

                                                 
1
 154ص  ،صورت االرض ،ابن حوقل - 

2
 13-12ص  ،تاریخ سیستان - 
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باشد. و از فضل ريگ است كه فرزند آدم را چون خرد باشد بر آنجا بدارند 

 1 «تا قوي گردد و اعضاي وي درست باشد.

ن مردم محل از باد اين چنانكه ديده شد در عصر مؤلف تاريخ سيستا

نيروي طبيعي و مجاني با ساختن و اختراع آسياهاي بادي براي رفع 

نيازمندي روزانه مردم بهترين و معقول ترين استفاده را مي بردند و با ايجاد 

 دستگاه هاي آرد كن غله موجبات آسايش خود را فراهم مي آوردند.

آمدند  رات (اعراب فاتح وقتي به سيستان و خراسان )بخصوص ه

 را از عجايب بالد سيستان و خراسان خواندند. طواحین الریاح

روزه  120وزش مداوم بادهاي بهاري در سيستان كه بنام بادهاي 

روزه سيستان  220هرات معروف است و مبالغه نيست اگر آنرا بادهاي 

بناميم در پهلوي اين فايده كه آسياهاي آردكن و چرخ هاي آب را براي امور 

بياري مزارع و باغات به حركت مي آورد و تا حدي از گرمي طاقت آ

فرساي سيستان مي كاهد و برخي از ميكروب ها و امراض را  خنثی می 

ً  ضررهای جبران ناپذير همراه دارد.  نمايد. البته سرسری گرفتن آن بعضا

منجمله بزرگترين بليه سيستان می توان باد های را دانست که مدت وزش آن 

آنجا اغلباً بيشتر از شش ماه است و گاهی شدت وزش اين بادها تا درجه در 

يی می کشد که درخت های تنومند را از ريشه به هوا پرتاب می کند و يا 

 کمر شکن می نمايد و مانع رشد نهال و درخت می گردد.

م (  1885بگفته هولديج )عضو کميسون سرحدی انگليسی در 

ان ، او ، » نان بشدت می وزد که باد بادشمال غربی در ماه آبان چ

  2 را در برابرش می توان نسيم ناچيزی دانست.« انگستان

اين بادها با وزش مداوم خود سطح زمين را می ليسد و آهسته آهسته 

گوشت آن را می خورد، بدين معنی که از يک سو با به هوا پرتاب کردن 

و بلندی ها تغيير داده  ذرات خاکی قيافه اصلی زمين را با ايجاد پستی ها

برای آبياری و زراعت نامساعد می سازد و از جانب ديگر در مسير وزش 

خود با تراکم ذرات خاکی تپه ها و پشته های کوچک بزرگی تشکيل می دهد 

                                                 
1
 13-12ص  ،تاریخ سیستان - 

2
 121جغرافیای تاریخی ایران ، ص  ،بار تولد - 
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که آن هم با حرکت ماليم و آرامش هر ساله مزارع و شبکه های آبياری و 

راهای متروکه نهرها و جويها دهکده های بسياری را می بلعد . برخی از مج

و يا دهکده ها و قلعه ها را که قبالً زير ريگ های سيار فرو رفته اند و يا تا 

کمر در ميان ماسه ها غرق اند، امروز در منطقه قلعه فتح و خرابه های 

 سارتار )معروف به شهر غلغله ( در نيمروز می توان مشاهده کرد.

روع بوزيدن می کند و وزش آن گاهی در فصل سرما نيز باد بشدت ش

می « سياه باد»هفته يی را در بر می گيرد. بادهای سرمايی را در سيستان 

گويند و اين نام بخاطر آنست که شدت تاثير آن در سردی و يخبندان هوای 

سيستان بحدی است که نه تنها رنگ و رخسار مردم را سياه می نمايد بلکه 

درياچه هامون نيز می گردد تا حدی که  سبب يخبندان رودخانه های جاری و

انسان و حيوان و گله های گاو و گوسفند می توانند از روی يخ رود خانه و 

درياچه ها بدون آنکه بيم شکستن يخ متصور باشد بگذرند. در چنين حاالتی 

 است که مواشی و دام های مردم از سردی سياه باد يا سوز برف می ميرند.

ر تا دهه اول ماه حمل هم شروع بوزيدن کند حتماً حتی اين سياه باد اگ

تلفاتی بدنبال دارد و از همين جاست که مردم آنجا مثلی دارند که می 

بعد از نوروز تا نه و نيم روز چهل کنده بسوز چه شب باشد چه »گويند:

 «.روز

ً باد پنجم و ششم هفته اول نوروز که در سيستان بنام  مخصوصا

ست و معموالً در تاريخ های پنجم و ششم بعد از معروف ا« پنجک گاوکش»

 نوروز مصادف می شود خيلی خطرناک است .

روزه مانع رشد و نموی درخت  120از اين گذشته وزش باد های 

شده نه تنها سبب خشک شدن رطوبت سطح زمين و بيخ نهال می گردد، 

د يکی بلکه ريشه نبات را سست کرده مانع نمو و رشد آن نيز می گردد. شاي

 از علل قلت درخت و اشجار و باغات در سيستان همين وزش باد باشد.

معهذا سيستانيان برای جلوگيری از حرکت بيشتر ريگ بسوی آبادی 

ها و کشتزارها دست به درخت کاری می زدند و درختان را بفاصله کوتاه 

د از هم می نشاندند که عمل باد شکن را انجام می داد و بخوبی ميشد از ورو

ريگ در مزارع و شهر و ديه ها جلوگيری بعمل آيد. اين بزرگترين و طاقت 

فرساترين بندی حتی نسبت به بندهای آب در سيستان بحساب می رفت زيرا 
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بی توجهی به اين بند گاهی سبب می شد که ريگ چون کفنی مزارع را در 

 ورد.خود پنهان کند و خسارات جبران ناپذيری به اقتصاد روستايی وارد آ

 

 بند مفسدان : -3

در ضرب المثل سيستانی چنانکه در آغاز کالم بدان اشاره شده سومين 

بند که استحکام آن در اعتالی سيستان تاثير فوق العاده و اهميت بسزايی 

داشت، بند مفسدان بوده که گويا بعد از يعقوب ليث صفاری و برادرش 

 . َعمرو ديگر کس قادر به بستن قطعی آن نشده است

ضمناً بند مفسدان خطر ناکترين بندی بود که گاه گاهی سيستان را در 

آتش جنگ و دودستگی و نفاق خانه خراب می کرد. اختالف آرای گروه 

های مهاجر عرب در سيستان چون قبايل بنی بکروبنی تميم و جابجا شدن 

گروه خوارج در سيستان و زد و خوردهای مکرر دسته های سمکی و 

ديار همواره برای مردم دهقان منش و روستانشين آنجا مايه  صدقی در آن

 دردسر فراوان می گرديد.

با ظهور صفاريان و تامين استقالل ملی اين بند هم در سيستان در 

جمله ساير بندهای ياد شده بسته شد و سيستان در اوج آبادانی و شکوه خود 

ستان اين بند هم می زيست اما پس از زوال خاندان عيار منش صفاری در سي

از استحکام برافتاد و خرابی آن سيستان را خراب کرد. ظاهراً در عهد 

غزنوی يا در پايان آن عهد از نيمه قرن پنجم هجری است که مولف تاريخ 

سيستان ضرب المثل قديمی سيستان را بياد می دهد و آنرا ضبط می کند و 

 موش کنند.به مردم سيستان هوشدار می دهد که نبايد آنرا فرا

 

 چگونگی بند و انهار در حال حاضر:

رودخانه هيرمند تنها و يگانه منبع آبياری اراضی دلتا است و بدون 

اين رودخانه هيچ منبع ديگری برای کشت و شرب انسان و حيوان وجود 

ندارد. مشکل عمده در منطقه دلتا عدم امکان حفر چاه های عميق است 

بات رودخانه ها و ريگ و مقدار زياد گل ،زيرا خاک منطقه متشکل از رسو

رس است که مانع نفوذ آب در طبقات پائين می گردد و مقدار کم آب زير 

زمينی هم که در سطح نزديک زمين قرار دارد تلخ و غير قابل استفاده برای 
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شرب و زراعت است . اراضی سيستان چون مسطح و تنها توسط آب 

گام طغيان رودخانه اين خطر پيش رودخانه هيرمند مشروب می گردد، هن

می آيد که آب همه جا را فرا گرفته و خسارات هنگفتی بوجود آورد. برای 

جلوگيری از اين مشکل در طول ساحل رودخانه اهالی با کمک حکومت بند 

 هايی از گل و الی و چوب ساخته اند که به گوره معروف اند.

 

 بند سیستان،مهمترین حادثه درحیات مردم: 

ت، يکی از همراهان مکماهون،از چشم ديد های خود تي

ميگويد:مهمترين واقعۀ ساالنه در زندگی سکنۀ سيستان،حتی مهمتر از عيد 

نوروز، باز سازی واحداث سد سيستان يا بندکهک است. اين بند، بند 

آبگردانی است که روی رود هلمند نزديک کهک ساخته ميشود و احداث آن 

مهم می باشد." رودپريان" به دليل وجود فالت  کاری خطير ونهايت درجه

زاهدان، قادر به آبياری اراضی واقع در سمت چپ مسير خود نيست و تمام 

ناحيه زراعی غرب اين رودخانه، توسط رود اصلی موسوم به رود سيستان 

ابياری ميشود که از هلمند، بالفاصله در باالدست )بندکهک( منشعب می 

رود سيستان موجود نباشد، بسياری از شاخه های گردد. اگر آب مکفی در 

ً قادر به دريافت آب نخواهند بود. و چون کف رود  منشعب از آن، اساسا

فوت باالتر از داغ اب هلمند در دوره های کم آبی اين  3سيستان، خود حدود 

رودخانه می باشد، لذا نقش سربند کهک به خوبی مشخص بوده والزم نيست 

 يت آن گفته شود.سخنی در بارۀ اهم

طبق روال متعارف، سربند)کهک( بايد هرسال باز سازی شود و 

اربابان وکدخدايان محل به جنب وجوش می افتند. دستورات الزم به زارعين 

داده ميشود وآنهايی که بضاعت مالی داشته باشند سهم بيگاری خود را از 

خدمات بيگاری خود ارباب ميخرند وآنهای که توان مالی ندارند، آمادۀ ارائه 

ميگردند. اردوگاه بزرگی در ساحل رودخانه برپا ميشود وتمام آنهايی که 

برای کارکردن در آنجا جمع شده اند، ضمناً به عنوان آشپز ونيز خدمت کار 

عمل کنند. بسته های محکمی از سرشاخه های گز درست ميشود وبعد از 

رودخانه کوبيده شدند، آنکه تير های چوبی در رديف های منظمی در بستر 

 بسته های گز درمحل های خود، بين آنها قرار داده ميشوند.



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

410 

بند از دو طرف و در دو قسمت ساخته ميشود. يک قسمت آن از 

ساحل رودخانه در طرف ايران وقسمت ديگر از ساحل رودخانه در طرف 

 افغانستان شروع شده واين دو قسمت در بين راه بهم ميرسند. محل اتصال دو

قسمت مزبور،رأس زاويۀ منفرجه ای است که بطرف باال دست جريان آب، 

می باشد. مجرای رودخانه، نزديک به ساحل افغانستان عميق تر است، لذا 

قسمتی که در طرف افغانها ساخته ميشود، بسيار کوتاه از آن قسمت  بند 

است که در طرف ايران احداث ميگردد. جريان آب، به رآس اين زاويه 

ار زيادی وارد ميکند واين فشار باعث فشرده شدن اضالع زاويه گرديده فش

،وزن بسته های گز ونيروی ناشی از اتصال آنها به يک ديگر،باعث ايجاد 

مقاومت الزم در مقابل جريان آب ميگردد، تا اينکه سيالب های بزرگ فرا 

ه، لذا برسند. چون بدنۀ بند جز از بسته های گز، از چيز ديگری تشکيل نشد

مقدار زيادی آب از البالی آنها واز بدنۀ بند عبور می کند. همين گذر آب 

باعث تخفيف فشار وارده برسد گرديده ودر همان حال،به علت باال آمدن آب 

در پشت بند، و رد جريان به کانال سيستان،تأمين ميشود. در باالی بند 

هيا ميشود فوت م 500فوت وطول  10آبگردان گذرگاهی به عرض حدود 

 تا آب از روی آن عبور نمايد. 

، عمليات احداث بند از اواسط ماه 1904تيت، ميگويد که،درسال 

اگست  آغاز گرديد و درست يک ماه به طول انجاميد. از اول کار تا آخر 

هزار بسته سرشاخه گز 450نفر کارکردند ودر حدود  4000آن، حدود 

ين تعداد بسته های گز، معادل ساخته شده  و در بدنۀ بند بکار رفت. ا

 1 تن سوخت چوب بود.2000

وساير بندها در طول سواحل رودخانه و  مراقبت و نگهداری اين بند

غيره معضلۀ مشترک عامه مردم است زيرا گاهی فقط يک شکاف کوچک 

 باعث می شود آب همه جا را فرا گرفته خسارات جبران ناپذير وارد آورد.

با ايجاد يک شکاف در گوره پنجده  1348ل چنانکه طغيان آب در سا

نيمروز باعث از ميان رفتن و ويران شدن تمامی گوره و مزارع به 

ثمررسيده و قراء و قصبات متعدد گرديد. هنوز هم در نيمروز برای باال 

                                                 
1
 839-837جغرافیای تاریخی سیستان،یادداشتهای تیت، ص - 
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آوردن آب و ردکردن آن به نهر سيخسر از بند گزی استفاده می شود و هر 

کرده بعد از پاک کردن « حشر»لی کنک سال طبق سنت قديم زارعين ولسوا

بستر نهرهای سيخسر و ابراهيم اباد از ريگ های روان با قطع بته های 

 به بستن بند گزی اقدام می کنند.« برج اس»گزونی و حمل آنها در سربند 

قبل از ساختن بند مدرن کهک اهالی نيمروز افغانی و سيستان ايرانی 

ً در ساختن بندهای گزی در محل کوهک و رود لخشک اقدام می  مشترکا

ش به بعد که ايران در محل کوهک بر رود  1330ورزيدند، اما از سال 

سيستان به احداث بندهای اساسی و بند زهک مبادرت ورزيد  اين اشتراک 

مساعی تنها بر مردم نيمروز تکيه زد اما اين بندهای خاکی با اولين طغيان 

گردد و باز زارعين خستگی ناپذير رودخانه هيرمند دستخوش سيالب می 

 الزاماً ساختن بند ديگری را آغاز می نمايند تا زراعت شان بسوخت نرود.

ً بوسيله انهاريکه مقدار آب آنها  زمين های مزروعی منطقه دلتا تماما

در دست کنترول نيست و از رودخانه ها جدا می شوند آبياری می گردد.اين 

با بيل و تيشه حفر شده و در نتيجه ديده می انهار بدون کدام پالن و نقشه 

شود که چندين نهر بيک استقامت و حتی دو سه نهر پهلوی هم ساخته شده 

اند که دارای پيچ و خم بسياراند. ظاهراً چنين فکر می شود که انحنای انهار 

نتيجه ترک بعضی قسمت های انهار است که از ريک پر می شود و مردم 

 دی احداث می کنند. در عوض آن مجرای جدي

اما در پهلوی اين امر تجربه به مردم آموخته است که جريان آب در 

انهار مستقيم بسيار بطی تر است نسبت به انهار انحنايی زيرا مقدار ريگ 

يکه در انهار مستقيم بصورت يکنواخت می نشيند از سرعت جريان آب 

را را با خود نقل کاسته و باالخره آب قدرت آنرا ندارد که ريگ بستر مج

بدهد اما اينکار از قدرت انهار انحنايی ساخته است، چه در اين چنين انهار 

اوالً قسمت های زيادی از شر ريگ در امان است و ثانياً قسمت های که در 

مسير ريگ واقع شود مقدار آن متفاوت است و آب به آسانی ميتواند آنرا با 

ً ن سبت به عرض آنها زياد است و خود انتقال بدهد عمق انهار عموما

خاصيت گل منطقه هم طوری است که با وجود نم و رطوبت ديوارهای 

انهار مقاومت خوبی دارند، معهذا گاه گاهی گل آن ميغلطد و بر مشکالت 

مردم می افزايد. نگهداری انهار کار دشواری است و ايجاب مجادالت 
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ک انهار قديم و حفر خستگی ناپذيررا ميکند. اکثراً اين وضعيت سبب تر

 انهار جديد ميگردد.

روزه غالباً آرام می شود مردم انهار خود  120در فصل خزان که باد 

را با مشقت از ريگ پاک می کنند و از خس و خاشاک و چوب بندهای 

مؤقتی ميسازند تا آب کم رودخانه به انهار جريان يابد. اين بندها در موسم 

و يا کامالً از بين می روند. چنان مينمايد که زيادت آب خساره کلی می بيند 

وضعيت بند و انهار در منطقه دلتا نسبت به سابق خيلی بدتر شده است . 

 - 1903ماکماهون مطالبی را جع به انهار قديم و انهار زمان تحقيقات خود 

 در سيستان شرح می دهد که فرقی زياد بين آنها موجود بود. 1905

انهار زورکن و زرکن از مبداء آنها در بستر  در امتداد»وی گويد : 

موجوده رودخانه بفاصله چهار پنج ميل بطرف شمال قلعه گاوک تا خاتمه 

آنها در منطقه خاش به يک سلسله انهاری مواجه شديم که در ميان تمام آنها 

اين انهار را شاهکار ساختمان يافتيم .انهار مذکور بفاصله های زياد بخط 

شده و معلوم می شود که در تعمير و حفر آنها از فکر و مستقيم ساخته 

 سنجش سليم کار گرفته شده است .

انهار طوری است که هر قريه در  1905 -1903اما وضع فعلی 

صورت امکان از خود نهری دارد مگر دهاتی که بفاصله بعيد از رودخانه 

نهار واقع اند يک نهر آب متحد و مشترک دارند. معهذا يک عده زياد ا

موازی هم اند که خم و پيچهای زياد دارند اين انهار نزديک خرابه های 

  1 زاهدان واسکل و در منطقه پلنگی قلعه فتح واقع اند.

از گفتار ماکماهون و مطالعه نقشه های هيئت وی معلوم می شود که 

در طی يکصد سال گذشته تغييرات زيادی در اوضاع محلی انهار صورت 

وی همرفته،انهار امروزه منطقه دلتا را که هر کدام بشاخه نه گرفته است.ر

 های کوچک ديگر تقسيم می شوند می توان اين طور نام گرفت :

از بند کوهک به امتداد رود سیستان: نهر خواجه احمد، نهر آذر ، 

نهر نمک ، شاه نهر حسنکی ، نهر ملک حیدری ، شاه نهر زهک ، شاه 

 شیب آباد.نهر طاهری ، رود خدنگ و جوی 

                                                 
1
 1951، طبع  22 - 21ص  ،راپور مصب رود هیرمند - 
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، نهر میلک ، نهر لخشک ، نوبر دوست محمد، نهر  1ز رود پریانا

 2گل میر و انهار کوچک دیگر که مستقیماً از رود نیاتک جدا شده اند.

در نيمروز انهاريکه از رود هيرمند و رود عام بعد از بندکمال خان 

، انهار  جدا می شود: نهر دک ديله ، نهر قلعه فتح ، نهر خوابگاه، نهر شاهی

نهر(، شيله چرخ و سيم )ابراهيم آباد و سيخ سر( که از محل  3مارونگی )

برج آس از شيله چرخ مبدا گرفته و بعد بدو شعبه تقسيم می شوند. از اين 

 جمله انهار اول الذکر بر کنار چپ و مابقی بکنار راست رودخانه واقع اند.

 

 چگونگی کشتمندی:

هيرمند( ضرب المثل و در انواع  حاصلخيزی اراضی سيستان )دلتای

محصوالت زراعتی می توان آنرا به درۀ نيل تشبيه کرد. در يک چنين 

منطقه دنيا که علی العموم قلت آب محسوس است دهاقين و برزگران در اثر 

تجارب قرون متمادی بهترين اقتصاد زراعتی را که برای اين چنين يک 

 ی کار آورده اند.منطقه مانند دلتای هيرمند متصور است رو

اين اقتصاد زراعتی متضمن زرع در فصل زمستان است که به علت 

کم بودن حرارت ،قلت تبخير ، کمی باد، در خزان کشت پيش از آنکه گرمی 

 تموز به نقطه شدت 

                                                 
1
در حاشیه  در مورد رودپریان مینویسد که: شاخه ای از هیرمندجدا میشود مهتمم یا مترجم کتاب تیت، - 

که خط مرزی کنونی دوکشورایران وافغانستان را تشکیل میدهد وبنام پریان مشترک موسوم است.ازاین 

شاخه، شاخه فرعی دیگری جدا میشود که بنام پریان داخلی موسوم می باشد وپریان داخلی خود به 

ِلکی ورودنیاتک، که موخرالذکر، نامی باستانی است ودر دوشعبه تقسیم می گردد که عبارتند از رود م 

 (106صسیستان،یعنی رودخانه قابل کشتی رانی اسم برده شده است.)« ناوتاک»بندهشن از آن بنام
2

( کانال های که از سمت راست  رود پریان درفاصلۀ بین بند کهک 1872در زمان حکمیت گولد سمید) - 

 ّمک، جدا میشد ند عبارت بودند از:تا کِ 

 کانال حسنکی که بنجار،زاهدان،نصیراباد، اسکل وغیره را مشروب میسازد.-1

 کانال جالل آباد که شهر جالل آباد واطراف آن را شاداب میکند.-2

 کانال خدنگ وقاسم اباد، -3

 کانال شریف اباد وده طفلک، -4

 کانال جهان آباد، -5

 کانال واصالن، -6

 (167 جغرافیای تاریخی سیستان، صرک:)کانال کمک.  – 7
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برسد درو می شوند از اين عوامل جوی و آب و هوا استفاده کامل می 

ً دريا نمايند. دوره کم آبی رودخانه به اواخر تا بستان مصادف است و ندرتا

بکلی می خشکد. حاصالت تابستان به غير از پنبه محدود است به خربوزه ، 

باقلی ، ماش ، جواری ، ذرت، سبزيجات و باغ های ميوه که قلت حبوبات 

 را تا حدی جبران نموده و به تغذيه اهالی کمک می نمايد.

ما و بادهای شديد اما اين حاصالت در تحت شرايط جوی و اقليمی گر

زرع می گردند. مميزات خاص صحاری بشمول درجۀ بلند حرارت و 

بادهای شديد و مداوم و ذخيره غير مکفی آب که با پيشرفت تابستان تقليل می 

يابد در اين جا حکمفرماست. اکثراً واقع می شود که حاصالتی که در اوايل 

هار موجود است زرع تابستان وقتيکه هنوز آب مکفی در رودخانه ها و ان

می گردند ولی بنابر کمی و قلت ذخاير آب در اواخر تموز بثمر نرسده و 

پخته نمی شوند. اينکه چند مرتبه بايستی به اراضی آب داده شود تا 

حاصالت پخته شوند و بثمر برسند مربوط است به شرايط متغير آب و 

درجه حرارت، باد هواکه در دوره نموی حاصالت تغيير می پذيرد، از قبيل: 

و مقدار بارانها. برای گندم و جو که حاصالت عمده زمستانی می باشند 

مرتبه بشمول آبياری ايکه جهت آماده ساختن  6تا  4بطور اوسط بايد از

زمين برای زرع تطبيق می گردد، آب داده شود و حاصالت تابستانی بنابر 

آنها مصادف با  ماهيت و نوع خود حاصالت و همچنان بنابر اينکه زرع

گرمی شديد و مقارن بادهای يکصد و بيست روزه می باشند، معموالً به 

تطبيقات بيشتر آب که از هشت تا دوازده مرتبه ميباشند احتياج دارند، ولی 

متاسفانه نه تنها آب مکفی به حاصالت تابستانی نميرسد، بلکه قسماً 

 حاصالت زمستانی نيز در اثر قلت آب می سوزد.

که در تمام منطقه دلتا رواج دارد، فقط ممکن است يک ثلت طوري

زمين های زراعتی ساالنه کشت شوند و باقی را بوره می گذارند تا تقويه 

ً هيچ نمی  يافته و حاصل خيزی آنها از دست نرود زيرا پارو کاری اساسا

شود و حتی بعد از درو که از ماه جوزا آغاز می شود از ريشه و ساقه 

حبوبات بحيث علفچر و محروقات کار می گيرند و باين صورت  باقيمانده

هيچ چيزی برای تقويه زمين باقی نمی ماند. معهذا زمين دلتای هيرمند 
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استعداد آن را دارد که فقط با همان آب آماده ساختن زمين برای زرع حاصل 

 قناعت بخش بدهد.

طرز آبياری زمين نيز چنان است که کردها را غرق در آب می 

سازند و هر کرد می بايست اقالً ده سانتی آب بگيرد. اين آبيست که قبل از 

بذر بزمين ميدهند. طرز زراعت و اصول بذرکاری در دلتای هيرمند نيز 

طوری است که در سابق و در طی قرنها معمول بوده شديار و شخمکاری 

امروز هم بوسيله قلبه های چوبی که بدو گاو بسته می شوند صورت می 

می نامند، « تيشه» يرد و يا دهاقين بقوه دست خود با يکنوع بيلچه که آنراگ

زمين را شخم ميکنند.بذر تخم نيز بوسيله پاش دادن با دست صورت ميگيرد 

ودروگری هم با داس های دستی است. کوبيدن خرمن بدين ترتيب صورت 

دا شود، ميگيرد که اول گاوان را باالی  خرمن ميگردانند تا دانه از کاه ج

 بعد آنرا باد ميکنند.

انچ  12مقدار محصوالت دراين منطقه صحرائی که باران ساالنه از 

تجاوز نميکند، کامالً متکی به آبياری است. زراعت تابستانی در منطقۀ دلتا 

وجود ندارد.زيرا آب هيرمند در ماه های جوزا وسرطان بسيار کم است 

شک شدن آن می رود. بادهای ودرجريان ماه های سرطان واسد احتمال خ

روزه دراين منطقه نيز مانع حاصالت تابستانی است. با تمديد  120معروف 

آبياری در ماه های زمستان که باد ساکت است حاصالت نيز محدود به غله 

 جاتی است که در آن فصل می رويند.

تجربه به مردم نشان داده است که جو وگندم دراين فصل خوب ميرويد 

رو تقريباً در تمام زمين ها ی که ساالنه آبياری ميشوند همين دو چيز وازاين 

کاشته ميشود. حاصالت ديگر که گاه گاهی در زمستان کاشته ميشود آنقدر 

 اندک وبی اهميت است که قابل ياد آوری نيست.

 

 جفت، واحد کشتمندی :

واحد اندازه گيری زمين برای کشت مندی در افغانستان وايران و 

است « جفت»ميانه و بطور کلی شرق ميانه در سراسر قرون وسطی  آسيای
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و در « پاگاو»و در فارسی « فدان»و « زوج»که مترادف آن در عربی 

  1 می باشد.« قش»و در ازبکی « چفت ليق»ترکی عثمانی 

واحد اخذ ماليات از روستائيان و نيز واحد ميزان « جفت »همچنان 

« جفت»که امالک غازان خان از قرار هر در آمد و عوايد بوده است، چنان

  2دينار و چهار دانگ به مقاطعه داده می شده است. 61)فدان ( ساالنه به 

به همين گونه ، وقتی کارهای اجباری بيگار و حشر )از قبيل : تنقيه 

انهار، کاريز و کندن نهر، بستن بندهای محلی و تعمير ويا ترميم سرک ها و 

« جفت»ن و روستائيان سرشکن می کردند، اصطالح غيره( را ميان دهقانا

يک يا چند نفر در « جفت»واحد مآخذ قرار داده می شد و از قرار هر 

 اجرای آن اشتراک می کردند.

 محققين اصطالح جفت را بدو معنی ذيل دريافته اند:

جفت : خيش سبک يا سنگين با گاوهای که آنرا بکشد همراه با  -1

 ی مراقبت آن .نيروی کار انسانی برا

جفت ، به قطعه زمينی که در يک فصل به ياری يک خيش )گاو  -2

جفت معادل پاگاو به  -آهن ( و گاوان نرشخم و کشت شود.)در نيمروز 

معنی قطعه زمينی است که در يک فصل به ياری يک خيش و يک جفت 

 نفردهقان کشت شود(. 6گاو نرتوسط 

زمين( و يا) فدان( در زمين )يک پا گاو « جفت گاو»مساحت يک 

کشورهای مختلف آسيای مقدم و آسيای ميانه و حتی نواحی مختلف افغانستان 

و ايران متفاوت بوده و بر حسب ماليمت و يا سختی خاک و شرايط کشت و 

زرع و آب و هوا و شيوه آبياری و عده گاوان نر و کارکنان مراقبت و غيره 

در متون « جفت عوامل»يا  «جفت گاو»تغيير می کرده است . اصطالح 

قرن هشتم هجری در امور کشاورزی در دوران قرون وسطی واحدی بوده 

که برای تعيين مساحت زمينی که شخم زده می شد، استعمال می گرديده 

)مساحت زمينی که در ظرف مدت يک فصل توسط يک جفت گاو نر شخم 

                                                 
1
 548ص  ،به حواله کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران ،148ص  ،برهان قاطع - 

2
 319تاریخ و صاف، ص  - 
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ن اصطالح زده می شده و در نقاط مختلف مقدار آن متفاوت بود( همچنا

  1جفت گاو واحدی بوده برای تعيين قطعه زمين به خاطر پرداخت ماليات.

نويسنده قابوسنامه )کيکاوس عنصر المعالی قابوس بن وشمگير( 

بدان ای پسر » درباره مراقبت از کارهای کشاورزی چنين اندرز می دهد:

که اگر دهقان باشی شناسنده وقت باش و هر چيزی که خواهی کشت ، 

ار که از وقت خويش بگذرد. اگر ده روز پيش از وقت کاری بهتر که مگذ

يکروز پس از وقت کاری .و آلت و جفت و گاو ساخته داروگاوان نيک خرو 

علف نيکودار، و بايد که جفتی گاو خوب هميشه زيادی در گله تو باشد تا 

اگر گاوی را علتی رسد تو در وقت از کار فرونمانی و کشت تو از وقت 

رد. چون وقت درويدن و کشتن باشد، پيوسته از زمين شکافتن غافل نگذ

 . 2«مباش و تدبير کشت سال ديگر امسال ميکن

در پهلوی گاوان نر، در امور کشاورزی خران نيز بکار گرفته می 

شده اند بخصوص که زمين الغر و کم پشت می بود و ضرورت به دادن 

کشور مانند غزنی ، زابل ،  مقداری خاک کهنه ميداشت. ) در برخی نواحی

و ساير حصص شرقی از خران در قلبه کشی و شخم زدن تا هنوز استفاده 

می کنند(. خاک کهنه را از خاکريز شهريا جوی کهنه و از محل باشگاه 

مواشی بز و گوسفند و گاو به وسيله خاک کش بر پشت خر انتقال می دادند 

زايش بعمل می آوردند . اين و بدين ترتيب در ازدياد محصول کشاورزی اف

روش هنوز هم در بسياری نقاط دور دست کشور، برای تقويه زمين مروج 

 است .

 

)پاگاو( يا )يک زوج ( زمين، « جفت»خالصه مساحت متوسط يک 

جريب )معرب گريب فارسی است و به قول حمدهللا مستوفی  40 -30تخمين 

اشد و باحتمال قوی در هکتار امروزه ميب 7 -6گز يا معادل  60گزدر  60

 قرون وسطی نيز چنين بوده است .

                                                 
1
نزهت  ،ببعد 1040ص  ،جامع التواریخ رشیدی ،349تاریخ وصاف ، 33مکتوب  ،مکاتبات رشیدی - 

 111 - 110ص  ،القلوب

2
 43ص  ،نامهقابوس  - 
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م  1856هجری  1273به موجب ياد داشت های که در سال 

سيدابولحسن شاه حکيم باشی در باره سيستان تهيه و تنظيم کرده، مساحت 

و  1زمين دانسته« پنج خروار بذر افشان»کشتمندی يک جفت گاو را 

گاو بکار برده و در مقابل هر  را به جای جفت« زوج»همچنان اصطالح 

جفت گاو( و تعداد «) زوج» روستای متعلق به تيولداران سيستان تعداد

روستای ايالت  18خانوار وابسته به مالک بزرگ را قيد کرده است. مثالً در 

 5600)جفت ( در برابر « زوج 710» مذکور متعلق به عليخان سربندی

 خانوار روستايی وجود داشته است .

خانوار يک زوج  30تا  3توجه به ارقام سند معلوم می گردد که از با 

خانوار يک زوج )جفت ( داشتند. درياد  7 - 6- 5)جفت(و بطور متوسط 

داشت مذکور اين رقم متوسط در مورد ديگر روستاهای متعلق به ساير 

  2 مالکان سيستان تکرار شده است.

داً امالک ندارند. آب و ملک آنجا ُکـــالً مال حاکم است ، رعيت اب»

زمين از حاکم ، تخم و گاو و زحمت از زارع.  هنگام حاصل يک حصه از 

حاکم و دو حصه از زارع مى باشد. ملک موروثى و زرخريد هيچکس 

ندارد. حتى در قلعه اگرکسى خانه بسازد و بعد بخواهد از آنجا سفرکند ، 

د. در واليت سيستان اختيار فروش ندارد. حاکم به هرکسى ميخواهد مى ده

از زارع يک ثلث حاصل زراعت را حاکم مى گيرد و از گاو و گوسفند 

چهل و يک و از صيادان چهل و يک پر مرغان شکارى را. نيز در آنجا 

 تاجر و اصناف ديگر و دکاکين نيست . 

محصول سردارعلى خان بعد از وضع تيول نوکرکه به هرسواره پنج 

طالح آنجا يک جفت گاو زمين است ، ميدهند که خروار بذر افشان که به اص

حاصل آن زمين را خواه خود بکارند و خواه بکشتگر دهد،بخورد .بهر پياده 

نصفه آنرا که عبارت از يک رأس گاو زمين است ، مى دهند. و از غير 

تيول سه هزار خروار غله ، دوخروار پر، چهارصد گاو، هزار ودويست 

                                                 
1
سید محمد  ۀمقاله یک سند تاریخی راجع به سیستان نوشت،202ص  ،1342آذرماه  ،مجله ، سخن - 

 علی جمال زاده 

2
 مقالههمان  ،همان مجله - 
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مى شود. و يک من سيستان يک من و سه  گوسفند عايد سردارعلى خان

است . اما آب و اراضى سيستان حد مقرر ندارد، هرقدر  1چهارک من تبريز

جمعيت باشد و بتواند زراعت کنند، باز ملک و آب زياد آيد. اما محصول 

ابراهيم خان اگرچه مفصل استحضار بهم نرسيد، گويا قريب به حاصل 

محمدخان و محمدعليخان سردارعلى خان باشد. و حاصل دوست 

)شهرکی(گويا هردو کمتر از حاصل ابراهيم خان باشد. و هميچنين حاصل 

کمال خان و امام خان کمتر از ابراهيم خان است . اگرچه ملک و آب آنها 

 فراوان ، لکن رعيت کم . 

تفصيل پاره ملک و رعيت سيستان غير از احشام نشين که مقيم نيستند، 

 اين قرار است :  هرآنچه بهم رسيده از

 هزار خانوار                پنجاه زوج،               قلعه سه کوهه ،

 دويست خانوار               بيست زوج ،                   دولت آباد ، 

 صد و پنجاه خانوار               سى زوج           صدکى و اکبر آباد،

 صد خانوار               ج ،بيست زو                      طوطى ، 

 پانصد خانوار                پنجاه زوج                          دادى ، 

 پانصد خانوار                صد زوج ،                         جليک ،

 صد خانوار               بيست زوج ،                      کمال آباد،

 صد خانوار                 سى زوج ،                 ناصر آباد ،   

 دويست خانوار               پنجاه زوج ،                         اديمى ،

 دويست خانوار               سى زوج ،                           کچيان،

 پانصد خانوار                هفتاد زوج ،             بُنجار و شيخان، 

 پانصد خانوار      بيست و پنج زوج ،                       ن آباد،حسي

 يکصد خانوار              بيست زوج ،                       محمدآباد، 

 پنجاه خانوار             پانزده زوج ،            حسين آباد سه کوه ،

 يکصد خانوار                  سى زوج ،             قلعه يوزباشى ،  

                                                 
1
سیستان را دیده ومهمان سردار  1845درسال که فریه  کیلوگرام است. 3یک من تبریز=  - 

-6خرواری ) مدم وجو در سیستان یاد کرده مینویسد که گنداز ارزانی نرخ گنمحمدرضاخان سربندی بوده،

 2پنی، وصد پنی معادل یک پوند میشود( وخرواری جو به  15شلینگ انگلیسی) معادل  3بوجی( به  7

 (95شلینگ فروخته میشد.)جغرافیای تاریخ سیستان،از حسن احمدی، ص 
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 چهارصد خانوار                 صد زوج ،                   جالل آباد ،

 ششصد خانوار                  صد زوج ،           جماعت گاوداران،

 سيصد خانوار                  صد زوج ،            جماعت صيادان ،

ً اينها هفتصدو چهار زوج وپنجهزارو ششصد) ( 5600 که جمعا

 خانوار است . 

 

ملک و زراعت و رعیت دوست محمدخان آنچه که استحضار به همرسیده ، 

 از اینقرار است : 

 ششصد خانوار              پنجاه زوج ،               برج نوعلم خان،

 سيصد خانوار                چهل زوج ،                    برج کهنه ،

 سيصد خانوار               هشتاد زوج ،            ده شريف خان ، 

 دويست خانوار                 سى زوج ،                      کجک ،

 صد و پنجاه خانوار              بيست زوج ،               دک ديله،   

ً اينها دويست و بيست زوج و يکهزار و دويست و پنجاه  که جمعا

 خانوار است . 

دو قلعه محمدعلیخان و باقى معلوم نشد، افغانها ملک  ملک و رعیت

 آنها در برج افغان : 

 هزار خانوار           يکصد وسى زوج ،                   دشتک ،

 ششصد خانوار                پنجاه زوج ،        جرپنگ) جزينک( ،

 صد خانوار سي                                                     متفرقه

هواى سيستان بسيار گرم و خاکش بسيار نرم و بادش بسيار سخت 

است . دايم االوقات اغلب چندين فرسخ جنگل گز و پده و در بعضى واليتش 

چندين فرسخ نيزار و در بعضى ديگر چندين فرسخ ريگستان و بعضى 

واليت ديگرش بحر عظيمى است که آب و گل رودخانه هاى قندهار الى 

سواى رودخانه ماالن به آنجا ميريزد. گندم و نانش خيلى خوب است هرات 

 و آبش گوارا، از ميوه جات بسيار کم دارد، مگر هندوانه خوب ميشود . 

برنج با وجود آب بسيار و زمين اصالً ندارد و باغستان هيچ ندارد، 

مگر بندرت . آثار قديم و قلعه هاى خرابه عجيب و بزرگ از بناهاى کيانيان 

هدان ، قلعه نادعلى و جالل ادر آنجا فراوان است . از آنجمله شهر مشهور ز
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آباد و قلعه رستم که بر سرکوهى است مشهور به کوه خواجه و در ميان 

آبست و سر اين کوه تخميناً نيم فرسخ مسطح و معمور بوده که آثار آن باقى 

 1« است .مردمش کم معرفت و با شجاعت اند. 

 

 آغاز قرن بیستم:ستان دروضع اجتماعی سی

تيت، يکی از همراهان هيئت حکميت سرحدی  مکماهون در سالهای 

،کتاب با ارزشی ازچشمديدهای خود در باره سيستان نوشته 1903-1905

که درسالهای اخير در ايران ترجمه وبه نشر رسيده است. مطلب ذيل از 

 ترجمۀ دکترحسن احمدی دراينجا باز تاب می يابد.

نوان وضع اجتماعی مينويسد: شهرستان در غرب رودپريان تيت زيرع

واقع است. اين منطقه با ميان کنگی واقع در شرق رود پريان تفاوت بارزی 

دارد، يعنی جايی که آثار انسان غير از چهار روستا، منحصر به تنورهايی 

است که تمام طبقات مردم، اعم از چوپان وزارع در آنها نان  می پخته اند. 

نکنگی درواقع جنگلی بزرگ است،درحالی که در شهرستان جنگل پيدا ميا

نميشود. بطوريکه مردم بجای گز، از بوته های خشک شده علف شور 

 وشترخار به عنوان سوخت استفاده ميکنند.

سيستانی ها در تطبيق خود با شرايط محيط اطراف خود، مهارت 

ت قابل تحسينی زيادی نشان ميدهند. خانه های مسکونی آنها به صور

متناسب با آب وهوای منطقه ساخته ميشود. هرخانه يک هواکش دارد که 

مجرای قايم آن از بين دو ديوار گذشته وبه اتاق ها باز ميشود. سقف ها 

بصورت گنبدهای رفيع می باشند وداخل اپارتمان ها، فضای زيرگنبد زياد 

خالف جهت است. درب ورودی خانه ها به طرف جنوب شرقی، يعنی در 

وزش باد تعبيه ميشود.نقشه متعارف خانه های افراد متمولتر معموالً به اين 

صورت است که يک ايوان بزرگ با سالون ورودی بلند با گنبدهای بسيار 

زيبا وخوش طرح وجود دارد که از آن درب هايی در هردو طرف به اتاق 

وتاه و کم های بزرگ  وجادار باز ميشود. درهای مذکور تا حد ممکن ک

عرض ساخته ميشوند. ديوارهای ضخيم وگنبدهای مرتفع درتابستان خانه را 

                                                 
1
 ش13۴3آذرماه  دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران،مجله سخن،  - 
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خنک تر نگهميدارد و هواکش های متعدد عالوه برتهويه به خنکی دلپذيری 

هوای داخل اتاقها، اضافه ميکنند. خانه های گنبدی البته،در زمستان بسيار 

 سرد ميشوند،مگرآنکه آتش خوب ومداومی روشن شود.

ارتباط با کشت اراضی کشاورزی به هر روستا، سيستم خاص  در

وويژه ای حاکم است. زارعين بين خود گروه هايی تشکيل ميدهند که به آن 

نفر زارع است. اين گروه ها را کدخدای  6پاگاو ميگويند.هرپاگاو متشکل از 

هر روستا نظم ونسق ميدهد. وتعداد آنها ممکن است سال به سال، بسته به 

زمين زيرکشت در آن سال،عوض شود. برای مثال،اراضی ميان  سطح

کنگی توسط گروه هايی از زارعين کشت ميشود که خانه های واقعی آنها در 

غرب رود پريان قرار دارند. بدين ترتيب زمين های ميانکنگی که هرسال 

کشت ميشوند، تحت اختيار کدخدا های روستاهای مختلف شهرستان بوده 

بسته به وسعت آنها دراخيتار تعداد الزم  از پاگاوهای تشکيل  واين زمين ها

شده در شهرستان ، قرار ميگيرند. به اين دليل است که بسياری از مراکز 

سکونت ميان کنگی، جنبۀ مؤقتی دارند، زيرا سکنۀ اين مراکز، بومی آنجا 

 نبوده و آن زمين ها را به مدت کوتاهی برای کشت اجاره کرده اند.

هرپاگاو، مساويانه در تامين هزينه های کاشت، داشت و  اعضای

برداشت زمين، شريک هستند. آنها سود حاصله از فعاليت های کشاورزی 

را نيز بين خود تقسيم ميکنند. پاگاو های سيستان افغانی، هميشه يکی از 

اعضای خود را مامور ميکنند که در روستا بماند وبه اموری از قبيل 

کارگران روزمزد،استخدام آنها،خريد مايحتاج کار وغيره پرداخت دستمزد 

به اين ترتيب بقيه شرکای پاگاو ميتوانند بدون دغدغه فکری، تمام  1بپردازد.

وقت وانرژی خود را صرف فعاليت کشاورزی در مزرعه متمرکز نمايند. 

انجام کارهای ديگر به اصطالح کارهای تدارکاتی وغيره به عهدۀ آن عضو 

 2ناميده ميشود.« مرد مرده»روستا می باشد که مستقر در

                                                 
1
برای خدمات  چنین است که هرپاگاو یک نفر دهقان را از میان گروه پاگاو رسم در نیمروز افغانستان، - 

این مرد گماشته شده کنند. به میکار او را بین بقیه سرشکن  گمارد وبرای خان یا کدخدا می مجانی

ولی از دست آورد این با پاگاو حاضر نیست  گویند، زیرا که درکار"مرد مرده"  درخدمت کدخدا یا خان

 سهم می برد.پاگاو
2
 833جغرافیای تاریخی سیستان، ص - 
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روش کار،کوتاه بودن مدت اجارۀ زمين توسط پاگو  ايراد بزرگ اين

است.زمين ها متعلق به دولت است وهيچ کس صاحب زمين نيست. هرپاگاو 

زمين مربوطۀ خود را اجاره کرده وحق االجاره پرداخت ميکند که بطور 

مايد. اين مبلغ قبل از تحويل زمين پرداخت قران تجاوز ن 60نظری نبايد از 

ميشود ونه تنها زمين فقط به مدت يک سال در اختيار پاگاو قرار داده 

ميشود، بلکه اصوالً پاگاو از پيش نميداند که کدام زمين زراعی را به او 

خواهند داد. از اين ديدگاه اعضای پاگاوها، کامالً تحت اختيار مسئول 

و اطالع ندارند که آيا در شهرستان به آنها زمين داده واگذاری زمين هستند 

خواهد شد يا در ميان کنگی. در واقع تا وقتی که زمان شروع عمليات 

زراعی روی زمين نرسيده، تقسيم زمين ها بين پاگاوها صورت نمی گيرد و 

چون پاگاو از قبل از قبل حق االجاره خود را پرداخت کرده اند، در موقعيتی 

ه بر تصميم اتخاذ شده اعتراض کرده يا به سر زمين نروند. با چنين نيستند ک

روشی، غير ممکن است که پاگاو ها برای اصالح زمين و بهبود آن، غير 

از کارهای کشت وآبياری وبرداشت آن اقدامی بکنند، زيرا ميدانند که سال 

فقط  بعد اين زمين مجدداً به آنها داده نخواهد شد. به اين ترتيب هرپاگاو

کارهايی را انجام ميدهد که دريک سال بيشتر سود را حاصل کند وهيچ نوع 

آينده نگری وکارهايی که در دراز مدت برای بهبود وضع اراضی الزم 

 است، انجام نميشود.

شرايط ديگری نيز حاکم است که سد راه انجام کارهای ابتکاری 

نصف محصولی است  ومتهورانه می باشند. بطور مثال: سهم مالکانه، برابر

. از نصف باقی مانده نيز بايد سهم افراد مختلف 1که هرپاگاو برداشت مينمايد

داده شود که از کدخدا گرفته تا کم اهميت ترين فرد را شامل می گردد، و 

هرکس که به نوعی عنوان ومقامی دارد، سهمی از نصف باقی مانده 

ديمی ترين زمانه محصول را طلب ميکند. اگرچه سهم اين افراد از ق

ها،مشخص وتثبيت شده است، اما هيچ پاگاوی انتظار ندارد که با پرداخت 

سهم مزبور بتواند گريبان خود راخالص نمايد. حاکم يا فرماندار واليت که 

                                                 
1
، ثلث محصول تذکر داده بود.ولی دراینجا نصف راتیت،چنانکه  قبل ازاین تذکر داده شد، سهم  مالکانه  - 

آمده همینطور فهمی رخ داده یا درگزارشتیت گفته شده است.معلوم نیست که درترجمۀ موضوع کدام بد

 فریه نیز نیز سهم مالکانه را یک ثلث محصوالت گفته است.سیستانی ست.ا
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از طرف دولت منصوب شده ، از تمام محصول بدست آمده در واليت تحت 

رتيب کدخدا نيز از فرمان خود، سهمی بنام ماليات می گيرد. به همين ت

اراضی پوشش آبادی يا آبادی های خود،بخشی از محصول را دريافت 

ميکند. اگر کدخدا بيش ازيک آبادی را اداره کند، شخصاً در مهمترين آن ها 

ساکن شده ومعاونين وی نيز در ابادی های ديگر مستقر ميگردند وسهم 

، ابتدا مخارج کدخدا را جمع آوری می نمايند. هرمعاون از سهم کدخدا

وهزينه های خود را کسر کرده وباقی را به کدخدا ميدهد. از هرده پاگاو، 

محصول يکی، سهم کدخدا است. طبعاً مقداری نيز به عنوان هديه به کدخدا 

يا معاون وی داده ميشود تا سال آينده موقع تقسيم زمين، کدخدا اراضی 

د. نصف محصول سهم بهتری را برای پاگاوی هديه دهنده، در نظر بگير

دولت نيز توسط کدخدا جمع آوری ميگردد. به عالوه هرپاگاو،بايد مطابق 

 سهم خود در اراضی خاصی، بيگاری کند.

در هر آبادی يا شهری، تعدادی مسئول وموظف، وجود دارد که تحت 

نظرو سرپرستی کدخدا عمل ميکنند و در واقع خود کدخدا آنها را به وجود 

ز اصلی ترين اين مسئولين، ميرآب ميباشد که مسئوليت آورده است.يکی ا

نظم ونسق امور آبياری را به عهده دارد. ميراب کسی است که در مورد 

ً به کدخدا گزارش ميدهد. بر  الی روبی کانال ها ومرمت گوره ها، مستقيما

اساس اين گزارشات ،کدخدا از هرپاگاو تعدادی معينی از افراد را طلب 

نظر ميراب به انجام کارهای الی روبی انهار وکانالها يا ميکند تا تحت 

مرمت خاکريزها و گوره ها به پردازند. اين افراد نه تنها بايد مجانی کار 

 کنند، بلکه حتی غذای خود را هم بايد به همراه بياورند.

...تعداد آبادی ها زياد است،اگرچه بعضی از آنها بسيار کوچک می 

ً روستا، در  363ما  تعداد  باشند. در زمان بازديد پارچه آبادی، عموما

قسمت ايران در دلتای هلمند وجود داشتند. فقط  چند پارچه از اين آبادی ها 

 500تا  300پارچه ديگر بين  2خانوار بودند و 500دارای جمعيتی بيش از

خانوار کمتر بود و  300خانوار، سکنه داشتند. جمعيت بقيه روستاها از 

ن در حد يک ابادی متشکل از چند خانه،بودند. تعداد کل خانوار بسياری از آ

خانوار و ساکن درسيستان ايران 15622های ساکن در شهرستان برابر 
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خانوار بود. اين ارقام افراد پايگاه های نظامی وفرماندار  21171برابر 

 سيستان را شامل نميشود.

 نمود: تعداد جمعيت در کل دلتا را به شرح زير ميتوان بيان

 قلمرو ايران:

 خانوار 15622شهرستان .....                          .....        

 خانوار 15549ميان کنگی.....                         .....        

 قلمرو افغان:

 خانوار 16272بخش چخانسور....                   .....        

 خانوار                      37443......               کل .......                       

تراکم جمعيت در طرف ايران، بسياربيشتر از جانب افغانی است. اين  

خانوار در هر ميل مربع است ودر  26تراکم در بخش سيستان ايران 

خانوار در هرميل مربع است. جمعيت کل سيستان  16سيستان افغانستان 

نفر ومجموع کل  دلتا 70000جمعيت سيستان افغان  نفر وکل91000ايران 

 1نفر برآورد شده است.161000

 

 برخی از اصطالحات وابزار کشاورزی :

با مراجعه و توجه به فرهنگ ها و متون کالسيک می توان 

اصطالحات فراوانی در زمينه ابزار کشاورزی و نحوه و شيوه های آماده 

اورزی عين حال بيانگر رونق کش کردن زمين جهت کشتمندی دريافت که در

در سرزمين های شرق ميانه نيز است. قسمتی از اين اصطالحات عبارت 

که هر سه آن به معنی قلبه کردن  4«شيار»و 3«شديار»،  2«شخم»اند از: 

و شگافتن زمين است و همچنين "مزرعه شخم زده" و" کشت" زمين بذر 

 شده و 

                                                 
1
 836جغرافیای تاریخی سیستان،یادداشتهای تیت، ص - 
2
 و ارشاد الزراعه در اکثر موارد آن 36مکتوب  ،مکاتبات رشیدی - 

3
 ،1337هجری ، چاپ محمد مشیری تهران  921تالیف در ،ارشاد الزراعه قاسم ابونصری هروی  - 

شدیار بروزن و معنی شدکار است که تخم کردن و شکافتن باشد جهت زراعت کردن ... و »برهان قاطع : 

 «به معنی زمینی که آن را گاورانده باشند تا تخم بیفشانند

4
  شیار همواره مترادف کلمه شدیار آمده و به همین معنی بکار گرفته شده است - 
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« خيشاوه »و  1«پاسره»شده و  ل کاشته"کشتزار" به معنی مزرعه و مح

)به معنی زمينی که برای قلبه از خس و خاشاک پاک شده باشد و همچنين 

و  2 )غله زار(«  غله بوم » زمين شيار شده را نيز گويند.برهان قاطع (.و

می توان گفت اين اصطالحات از دوران و غيره که  3 )دروکردن(« درود»

 فهوم معين بکار رفته و می روند.قرون وسطی تا حال به همان معنی و م

همين متون اطالعاتی که درباره آالت شخم بدست می دهند که روی 

همرفته باوضع آالت کنونی در کشور ما چندان فرقی ندارند. مثالً خيش 

  4)بخش چوبی گاو آهن(

همواره دمترادف هم استعمال شده و به  5اصطالحات گاو آهن و اسپار

گفته و امروز هم در سيستان  6«معياد»سيفی آنرا  معنی تيغه آهنی است که

معياد و تيش معروف است .معياد تخته مثلث شکل آهنی است که در نوک 

رخت ( نصب می گردد. و تيش معموالً از فلز چودنی  -چنگک خيش )قلبه

بصورت قالبی ساخته می شود. خيش )قلبه،رخت ( در سيستان همواره از 

بصورت عموم خيش سبک که فقط يک جفت گاو چوب بوده و در افغانستان 

 و ندرتاً يک اسب يا يک اشتر آنرا می کشيده معمول بوده و هست .

يکی ديگر از ابزار کشاورزی )يوغ ( و به اصطالح هراتيان و 

سيستانيان جوغ است که برای بستن گاوان قلبه به خيش) رخت( يا قلبه بکار 

رباعی دارد که در آن بسياری رفته و می رود. شمس فخری برسبيل مثال 

 از اصطالحات کشاورزی بکار گرفته شده است .

                                                 
1
 برهان قاطع .به معنی زمین شخم زده شده،پاسره  - 

2
 124ص  ،نزهت القلوب - 

3
 فردوسی راجع به بنیاد کشاورزی توسط هوشنگ پیشدادی گوید: - 

 امون نواختـآورد و ه دریا بر ز         چو این کرده شد چاره آب ساخت

 ردـــک رنج کوتاه  ی ئ کی رــــبف         را راه کرد  آب  به جوی و برود

 ود ردن تخم و کشت و دـنـــپراک      فزود    برردم بر آن ــــــم  چو آگاه
4
در فرهنگ قاطع کلمه خیش به معنی قلبه آمده و قلبه اینطور تعریف شده است قلبه چوبی باشد که گاو - 

آهن را بدان نصب سازند و زمین را شیار کنند و در همین فرهنگ زیر کلمه گاو آهن اینطور میخوانیم گاو 

 ر قلبه نصب کنند و زمین را بدان شیار نمایندآهن آهنی باشد که بر س
5
 اسپار آهنی باشد که بدان زمین را شکافند ،118ص  ،فرهنگ شمس فخری یا معیار جمالی - 

6
 111 -110ص  ،تاریخنامه هرات - 
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 برند اهــل دل از کشتزار نعــمت تو          

 هزارخرمن بی تخم و گاو ويوغ و سپار

 به يمـــن نام تو غــله نهـند بر خرمن          

 1مـــزارعــان امانی زمين نکرده شيار

 

ه نام رخت معروف است معموالً از سه خيش يا قلبه که در سيستان ب

 قسمت مرکب است هر چند شکل آن در نواحی مختلف از هم متفاوت است :

 خيش )رخت (. -1

بُنک )بضم اول و سکون دوم ( کنده ايکه در يک انجامش گاو آهن  -2

نصب می شود و در انجام ديگرش که پهن تر است چوبی بلند تعبيه شده و 

 گردد. ياد می« َرخت» به نام

گاو آهن )اسپاريا معياد( يا تيغه ايکه به انتهای ميله ميخی شکل آن  -3

 برای شگافتن زمين نصب می شود.

اين دستگاه با عوامل )گاو کاری ( و يوغ )جوغ ( و گاوران جفت گاو 

ناميده می شود. بديهی است که اين خيش در سابق و اکنون بسيار ناقص 

است که عمق شيار آن بسيار کم است و  بوده و هست و نقص بزرگ آن اين

 در واقع زمين را فقط ميخراشد.

دانشمندان و محققين اذعان کرده اند که آالت و ادوات شخم در کشور 

های شرق ميانه )منجمله ايران، افغانستان ، آسيای ميانه و بين النهرين ( 

ری حاصل فوق العاده به کندی تکامل يافته و در طی چندين قرن تقريباً تغيي

 نکرده است و در عين حال بحدی بدوی است که بيننده را متعجب ميسازد.

تضاد و اختالف شديديکه در ميان بدوی بودن و عدم پيشرفت ابزار 

شخم و قلبه از يک سو و شيوه های تکامل فالحت و کشاورزی در سرزمين 

ها و های ايران ، آسيای ميانه و افغانستان و انواع پيچ در پيچ دستگاه 

موسسات آبياری بخصوص مجاری زير زمينی از ديگر سو وجود دارد در 

بدو نظر هر بيننده را در شگفت می افکند و چون شخص فقدان پيشرفت 

آالت قلبه را با سطح عالی و موفقيت های فنی صنعتگران و پيشه های 

                                                 
1
 123فرهنگ شمس فخری یا معیار جمالی ص  - 
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هنری اين سرزمين ها در قرون وسطی مقايسه کند، بيشتر مايه تعجب می 

  1 گردد.

 

 كهن ترین ابزارکشاوری:

چنانكه كاوش هاي باستانشناسي معلوم كرده نياي اوليه انسان حيوانات 

كوچك را بوسيله اشياء سنگي شكار مي كرده و از سنگ براي شكستن سنگ 

 پشت و كشتن خرچنگ استفاده مي کرده است .

 استفاده منظم و به جا از ابزار هاي طبيعي سرانجام سبب شد كه انسان

اوليه سعي كند تا اشياي در دسترس خود را با احتياجاتش انطباق دهد و 

سپس براي انجام كارهاي مختلف ابزار بسازد تا بدين طريق به كار آگاهانه 

برسد. در جريان فعاليت هاي خود اين انسان سنگ افزاري توانست اشياء 

  2سازد موجود در طبيعت را به وسايلي در خدمت نيازمندي هاي خود تبديل

گوردون چايلد، مي نويسد: مي توان حدس زد كه نخستين ابزار را 

انسان از تكه هاي چوب و استخوان كه كمي تيز شده و يا با شكسته شدن و 

  3 يا تراشيه شدن مي توانسته قالب دست باشد ساخت شده است.

ابزارهاي چوبي و استخواني و يا سنگي به انسان اوليه امكان داد كه 

 ده از ارزش هاي مادي خود را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد.استفا

بشر با اين ابزارها شروع به كشتن حيوانات بزرگ و قوي كرد و 

بدين ترتيب مقاديري مواد گوشتي مقوي به رژيم غذايي خود افزود. او ياد 

گرفت روي پوست حيوانات كار كند و از آنها براي بدنش از سرما استفاده 

سان ابزارهايش را براي ساختن پناهگاه به كار برد و بدين سان رفته كند. ان

رفته توليد ارزش مادي اساس زندگي جامعه بشري گرديد.انسان با پيشرفت 

توليد و تاثير فعاالنه اش بر طبيعت پي برد كه از طريق ارزش هاي مادي 

 ساخت خودش خيلي بهتر مي تواند احتياجات خويش را بر طرف كند.
                                                 

1
 84ص  ،1مه کریم کشاورز، ج ترج ،پطروشفسکی ، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول - 
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ر هاي انسان در جريان كار پيوسته تكميل مي گرديد از اين طريق ابزا

وابستگي بشر به نيروهاي طبيعي كمتر و كمتر و تفوق قدرتش بر طبيعت 

استوار تر مي گشت. سطح تكامل ابزار كار انسان تعيين كننده ميزان تسلط 

  1 او بر نيروهاي طبيعي است.

ست در شرق نزديك پيدا شده دانشمندان معتقدند كه انسان ابزار ساز نخ

است، زيرا پيش از نخستين دوره باران و يخبندان سخت ، او به خورد 

كردن و تراشيدن سنگ چخماق دست زده بود. با اين ابزارهاي چخماقي مي 

توانيم جاي پاي پيشرفت او را از ميان دومين و سومين و آخرين دگرگوني 

اين دگرگوني ها او هنوز در  هاي آب و هوا دنبال كنيم. در پايان دوران

سطح فرهنگ دوره كهن سنگي يا حجر قديم بود. در اين سالها نه تنها در فن 

ساختن ابزارهاي سنگي و استخواني پيشرفت كرده بلكه خانواده را نيز پديد 

آورده بود كه از راه شكار نگهداري مي كرد. در اين وقت باكندن غارخانه 

عت را با جادو رام مي كرد و يا از خود مي ميساخت. نيروهاي خطرناك طبي

  2 راند و به زندگي آن سوي قبر اميدوار شده مي رفت.

با « تيغه سنگي »در شرق نزديك بخصوص بين النهرين تمدن 

تحوالت تدريجي رو به تكامل  گذاشت. ظاهراً اين نواحي از لحاظ شكار و 

هان دانه دار )در جانوران فقير بوده ولي در عوض انواع بسياري از گيا

فالت مديترانه ( مي روئيده است. اقوام متعلق به تمدن تيغه سنگي كه ساكن 

اين نواحي شدند به تدريج توجه خود را از شكار جانوران به جمع آوري 

گياهان معطوف ساختند و كم كم اساس تغذيه خود را بر پايه برداشت خرمن 

ذاهاي گياهي به مقدار فراوان و هاي ساليانه استوار كردند، چرا كه هر جا غ

بطور دايم موجود باشد، طبعاً اقوام آذوقه گرد آورنده مي توانند در آن اقامت 

گاه هاي براي خود ترتيب دهند و براي هميشه مستقر شوند. و در شرق 

نزديك نيز اوضاع به همين قرار بود. باگذشت زمان تمدن تيغه سنگي اين 

ر منشعب شد كه هر كدام از پاره يي جهات با منطقه به شعبه هاي ملي بسيا

                                                 
1
 23 -14سیر تحوالت اجتماعي صفحات  - 

2
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ديگر آن اختالف داشت ولي در عين حال همه پيرو و پرورده همان تمدن 

 تيغه سنگي بودند.

در كليه اين نقاط اشياء و ادوات بسيار از استخوان و شاخ گوزن 

ساخته مي شد. مهمترين اختراع فني كه در شرق نزديك بعمل آمد ساختن 

ي از ابزارهاي اساسي دنياي قديم بشمار مي آيد. نخستين داس داس بود كه يك

ها از قطعه منحني چوبي ساخته مي شد كه در طول لبه داخلي آن يك رديف 

خرده هاي سنگ چخماق لب تيز پهلوي يك ديگر نصب مي كردند تاتيغه 

برنده يي براي آن تشكيل شود و اين در منطقه شرق نزديك بين النهرين و 

ن بود كه به تبعيت از روش جمع آوري غالت و حشي براي اولين فالت ايرا

 بار فن كشاورزي پديدار گشت .

آخرين داس و مقدار مصنوعات ديگر روستايي مربوط به ما قبل 

توسط  1969سال پيش طي حفاري هاي سال  3500تاريخي در 

ز باستانشناسان شوروي در حوالي شهر باستاني آقچه نزديك بلخ پيدا شد كه ا

  1برونز است.

دربارۀ چگونگي پيدايش خيش و اينكه خيش از آلتي ساده بوده است. 

مثل تنه نهالی که در فاصله دو سوم از انتهای بااليی آن يک شاخه فرعی 

جدا شده باشد . سرشاخه بااليی را قطع کرده آنرا نوک تيز می ساختند تا در 

مالبند يا يوغ يک جفت زمين فرو برود و آنرا بشگافد و طرف نهال را به 

دام بارکش می بستند و کشاورز انتهای ديگر چوب را برای هدايت خيش در 

دست می گرفت. از آنجايی که شاخه فرعی خيلی زود در اثر سايش و 

اصطکاک با زمين از بين می رفت، بعد ها يک شاخه محکم از چوب با 

فلزکاری متداول شد  دوام تر ساخته آنرا به بدنه خيش افزودند و پس از آنکه

 آنرا از فلز ساختند.

هنوز در بيشتر نقاط آسيا و بخصوص آسيای جنوب غربی ، از همين 

نوع ابتدايی خيش چوبی کار گرفته می شود، منتها با اين تفاوت که بر نوک 

چنگک خيش عوض چوب اکنون فلز مثلث گونه نصب می کنند و زمين را 

خيش نمی تواند شيار عميقی در زمين  بوسيله آن می خراشند. البته چنين 

                                                 
1
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حفر کند و يا کلوخ های سخت را از هم بشکافد ولی با اين وصف در آن 

اراضی نيمه خشک آسيای جنوب غربی که مهد پيدايش خيش بوده استعمال 

  1 همان آلت ابتدايی در بار آوردن غالت اثری بسزا داشته است.

ر بعضی روستاها ازگاو گوردون چايلد مينويسد : در روزگاری که د

به عنوان وسيله حمل و نقل و يا حيوان بارکش استفاده می کردند، عده يی 

به فکر افتادند که برای کشيدن کج بيل و تسطيح زمين از گاو استفاده کنند. 

 از اين روی از يک جفت گاو و گاو آهن استفاده کردند.

و مالبند برای بهره برداری بيشتر از نيروی کشش حيوانات يوغ 

اختراع شد. شانه های پهن حيوان نقطه اتکای مناسبی جهت تحمل ساز و 

  2 برگ جديد بود و مانع تنفس و حرکت او نمی گرديد.

برای جمع آوری غله و جدا کردن آن از خوشه آنقدر خوشه ها را 

بزمين می کوبيدند تا دانه هايش جدا می شد و يا آنها را به شکل دايره بر 

می کردند و چهار پايان را به چرخيدن روی آنها و لگد کوب زمين پخش 

کردن خوشه ها و اميداشتند. سپس با باد دادن خرمن کوبيده شده ، پوسته 

غالت به مصرف حيوان و يا سوخت و يا کاه گل کاری بکار می رفت . اين 

روش حتی امروز هم در اکثر نقاط کشور ما و بخصوص در سيستان 

کامل کشت و درو و جدا کردن دانه ها به آرد آسيا معمول معمول است . با ت

 گشت .

در واليت  1968در اثر کاوش های دانشمندان ديرين شناس در 

نيمروز در محل گردن ريگ نزديک گودزره نمونه آسيای آردکن سنگی 

  3 ق ، م تعلق دارد. 3500کشف شده که به عهد ماقبل تاريخی يعنی پيش از 

سياها در سراسر سيستان تا دو سه دهه قبل معمول کار برد اين نوع آ

 بود که با نيروی باد می چرخيد و غالت را آرد می کرد.

                                                 
1
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پيش از کشف آسيا، گندم را در هاون های سنگی می کوبيدند و گاهی 

بعد از آن همچنان می کردند ولی بيشتر اوقات برای تهيه آرد غالت را روی 

سنگ ديگری آنرا آرد می کردند. سنگی به شکل نعلبکی ريخته به کمک 

 باالخره همين وسيله بود که به تجربه رفته رفته منجر به اختراع آسيا شد.

مردمان آن زمان که آرد کردن گندم وجو را آموخته بودند به تهيه 

خمير دست يافتند بعدها اين خمير را روی سنگ داغی قرار می دادند و از 

  1ند سپس تنور هم ايجاد شد.آن چيزی مانند نان به دست می آورد

 

 اصطالحات کشاورزی نیمروز :

نهر نسبتاً بزرگی است که از يک و نيم تا دو متر عرض و از  -جوی

 سه تا ده کيلو متر طول دارد.

آبرو باريکی است که در آبياری سبز بر زيادتر از آن کار  - جوی ک

 گرفته می شود. 

يند که بموازات جوی کشيده جوی ميانه و جديداالحداث را گو - ن وداس

 می شود و يا از مادر جوی جدا گرديده است .

)بضم ت ( جويچه ايست که از جويه بزرگتر و از نوداس  - د ست ک

 خوردتر است و معموالً زمين کشتمندی بوسيله آن آبياری می گردد.

)بضم اول و سکون دوم ( بند خاکی است که از جريان آب در  -پ نگ 

می کند و امکان آبياری را بزمينی که سطح بلند تر داشته جوی جلوگيری 

 باشد ميسر می سازد.

: )بسکون شين ( نيمه بند کردن جريان آب بمنظور باال آمدن نِیشک 

 سطح آب و جريان دادن آن به نهری که بستر آن بلند باشد.

کشيده « پنگ»)بفتح الم ( آبرو سطحی است که از نزديک  - پال نگ

 باره بجوی اصلی فرو می ريزد.می شود و دو

)بفتح اول ( يعنی پلوان که برای کردبندی و تسهيل آبياری زمين  - پ ل

 بکار می رود.

                                                 
1
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پلوان بزرگ خاکی است که معموالً از تمام پلوان ها  - گوره پل

بزرگتر، طويل تر و قابل تشخيص تراست و سطح آب را تا يک متر ارتفاع 

 هم نگاه داشته می تواند.

: بند خاکی است که در مقابل سيالب جهت جلوگيری از تخريب  گوره

سيالب توسط کار دسته جمعی )حشر، بيگار( احداث می گردد. بعضاً طول 

 گوره به ده ها کيلومتر می رسد.

: معموالً در مورد کارهای دسته جمعی بدون مزد مثال نهر کشی حشر

ان های عمومی ، احداث بندهای خاکی وترميم سرک و تعميرات و ساختم

 ودولتی بکار می رود.

سيراب کردن زمين برای کشت و زرع غالت و حبوبات و  - خوراب

 غيره را گويند.

 زمينی که برای قلبه کردن پس از آبياری آماده باشد. -وتر

)به ضم شين ( زمينی که رطوبت زياد داشته و برای قلبه و  - ش وم

 کشت هنوز آماده نباشد.

 

 
 رهای حشر، دهقانان درحمل خاشاک برای بستن بند اب دیده میشوندنمونه ای از کا
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 دهقانان مصروف الی روبی نهر مشترک دیده میشوند

: مرتبه ها يا طاقچه های جاگير خاک است که به کمرگاه نهر هالون 

يا جوی بزرگ کنده می شود تا عمل باال نمودن خاک را از بستر نهر وجوی 

 به خاکريز آسان سازد.

: سرکرده گروه دهقانانی که معموالً يک پاگاو را تشکيل می الرسا

 دهد.

: شخصی است که امور قلبه و شخم زمين مزرعی را بدوش  ِدیب ک

 دارد.

گندم يا جو و غيره نباتاتی « قبضه « »غوده »: عبارت از چند  د ست ه

 است که پس از درو کردن بانظم وسليقه خاص روی هم قرار داده می شود.

: )بکسر اول و ت ( ابزار مخصوص خرمن پاکی و باد دادن  شتِناِی

گاه خرمن است که در انتهايش چهار يا پنج کلک چوبی نوک تيز قرار دارد 

 و در اصطالح کابل به آن شاخی گويند.

: غله بيز، غربال بزرگی که دانه های غله از سوراخ های آن روِگیز

 گذشته بتواند.

شکلی است که بر نوک بُنک نصب شده و  : آهن مثلثمیاد یا میعاد 

 زمين توسط آن قلبه می شود.
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خت : چوب ضخيم و بلندی است که در کنده اش مياد ، معياد) يعنی  ر 

گاو آهن( تعبيه شده و سر آن به يوغ وصل می شود و ذريعه آن عمل قلبه 

 صورت می گيرد.در محالت ديگر آنرا قلبه و خيش می گويند.

داخل « رخت، خيش»ی است که در سوراخ سر : چوب کوتاهمردک 

 می گردد و توسط چرمينه با جوغ )يوغ ( وصل می شود.

: چوب دسته داريکه هنگام قلبه کردن شخص گاوران آنرا  دست نیکه

به دست گرفته و به وسيله آن معياد )مياد( را بزمين فرو می کشد و هم 

 فاصله و خطوط آن را کنترول می کند.

ان کوتاهی است که از الياف گياه و چرم گاو ساخته : ريسم چرمینه

 می شود و يوغ و مردک رخت را بهم وصل می کند.

: يکی از وسايل مهم کشتمندی است که از چوب صاف و راست  ماله

و ضخيم وطويل ساخته می شود و توسط ريسمان مويی و يا زنجير به يوغ 

شيار شده ( کش وصل می گرددو از عقب جفت گاو برروی زمين شديار )

می شود. معموالً دهقان ماله کش روی چوب ماله قرار می گيرد و بر 

می گويند و همراه با ريسمان ماله يکجا « سراوی»ريسمنان ديگريکه آنرا 

بر وسط يوغ جا گير شده توازن خود را بر ماله استوار می نمايد. به اين 

ودانه های غله را  ترتيب فشار ماله کلوخ های مرطوب زمين را ميده کرده

زيرخاک واز خوردن مورچه ها وگنجشک ها محافظه ميکند وکار آبياری 

 زمين کشت شده را سهل ميسازد.

 : چوبيکه رخت و بُنک را بهم متصل می سازد. شمشیرک

: مالبند عمودی است که در وسط يوغ برای وصل نمودن آن  کوهک

 با رخت توسط چرمينه ايجاد شده است .

بکسر اول و تشديد ميم مفتوح ( چوبيکه در دو جناح يوغ : ) ِسم ک

 تعبيه شده و مانع لغزيدن يوغ از گردن گاوان قلبه ميگردد.

: يکی از ابزار مهم آبياری و بخصوص جوی کنی والی روبی تیشه 

در سيستان است شبيه کتمن، با اين تفاوت که کتمن دسته يی بلند دارد و 

ولی تيشه دسته کوتاه دارد و دوسه برابر ظرفيت برداشت خاک آن کم است 

کتمن ظرفيت دارد و هرگاه گرمه )جديد( باشد در هر باريک سيرخاک را 

از زمين می کند و بجای که دهقان خواسته باشد پرتاب می کند. تيشه از 
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)مستعمل خورد( و تيشه گرم )جديد( « سورکند»لحاظ نوعيت خود بنام های 

ه سورکند( که ظرفيت آن خيلی زياد است ياد و دو بنده )مرکب از دو تيش

 می گردد.

نگال : داس آله ايکه بوسيله آن مزارع گندم و جو و غيره را درو  - م 

 می کنند.

: ابزار مخصوص دسته برداری و جمع آوری محصول است منگاشه 

که از بهم پيوستن دو چوب سخت يکی کوتاه بقدر نيم مترو ديگری بقدريک 

 د و شبيه چنگک است .متر ساخته می شو

هم می گويند، پارچه ضخيم مربع « جولی»: که برخی آنرا  س روک

شکل است که از پشم يا موی گوسفند و بُز تهيه می شود و در چهار زاويه 

آن چهار ريسمان کوتاه يک متره نصب و وصل می باشد و بوسيله آن عمل 

 انتقال کالک صورت می گيرد.

ک : ته است که بصورت يک پشتاره در بين متشکل از چند دس ک الا

سروک بسته می شود و باالی سر گذاشته انتقال می دهند و ظاهراً وجه 

تسميه آن هم اين باشد که چون روی سر و کله آدمی منتقل می گردد کالک 

 گفته می شود.

: )بضم اول و دوم ( خرمن کوچکی است که برای ميده کردن پل ونگ 

 ايت می کند.آن معموالً دو سه گاو کف

: توده عظيم دسته های گندم ، جو، جوار و ساير غالت است  خرمن

 که در يک جا روی هم انباشته شده باشد.

: اصطالح مخصوص خرمن کوبی کشاورزان است که به  رشته

گاو باشد اطالق  30و  20تا  15مجموع گاوان خرمن کوب که تعداد آن بين 

است که چون يک تعداد زياد گاو در  می گردد وجه تسميه آن هم ظاهراً اين

حلقه های يک رشته مستحکم در آورده می شوند بنابراين اصطالح رشته 

بجای مجموعه گاوان خرمنکوب در بين کشاورزان نيمروز و سيستان عام و 

 قابل درک است .

: )بکسر اول و سکون دوم ( که در لهجه بلوچی نيمروز بنام تِنگ 

ار چوبی است که از چپر و يا خارو خاشاک توسط وار نيز ياد می شود، ديو
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خاده های چوبی بروی زمين بر پا می شود و کار ذخيره گاه از آن بوسيله 

 عمل بادشکن  صورت می گيرد.

: عبارت از دو سه واحد پخل است که در زير پای رشته ميده  خورده

شده و سپس آنرا در يک طرف جمع وتوده می کنند و بجای آن مقداری 

 يگر از دسته های گندم يا جو همواره می شود تا رشته بروی آن بگردد.د

: گاويکه در مرکز رشته خرمن کوبی قرار ميداشته باشد و خود سرگز

 بخود بر محور خود می چرخد.

 : )بفتح اول ( مزرعه . ک ل

: زمين مزرعی کوچکی است که دهقان يا يکی از روستائيان گل گیر

از مالک برای کشت خصوصی می گيرد و غالباً آنرا با صد هردم شهيدی 

ساحه بسيار کوچک يک يا دو جريب زمين را احتوا می کند و معموالً از 

ماليه مالک معاف نيست ولی اگر مالک بخواهد می تواند از گرفتن بهره 

مالکانه خود صرف نظر کند. گاهی مالک فيودال نيز گل گير توسط خدمات 

ی کارد و کشت و جمع آوری آن توسط دهقان مجانی دهقانان برای خود م

صورت می گيرد بدون آنکه از محصول آن دانه و حبه ای به دهقان داد ه 

 شود.

: خرمن گندم يا جو و ساير حبوبات پاک شده است که هنوز در راش 

 صحرا قرار داشته باشد و بطرز مخصوص آرايش يافته باشد.

ن باقيمانده باشد و معموالً : مقدار ناچيز غله که در زير خرمته راش 

 به فقرا داده می شود.

: )بضم اول و سکون دوم ( خوشه های نيمه شکسته دانه زونگ 

 داريکه از روگيز غله بيز باقی مانده باشد.

 زونگی : به مقدار غله يی گفته می شود که از زونگ بدست آمده باشد 

وگيز که : عمل عبور دادن گندم و ساير غالت از سوراخ ر روگیزی

 در بعضی نواحی ديگر به آن ِچغل گويند.

: مزد گردن گاوان قلبه که معموالً از هر صد سير تخم ريز  گردنی

 چهل تا چهل و پنج سير تاديه می شود.

 : مزد پای گاوان که در امر ميده کردن خرمن سهم داشته اند. ته پایی
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خرمن با  : آن مقدار ناچيز غله خاک آلود که از زير پلگی یا خاکی

 جاروب کردن جمع آوری می شود و غالباً پس از دهقانان به فقرا تعلق دارد.

 12: )بکسر اول ( واحد نوبت توزيع آبی است که معموالً  می، میه

 ساعت يا نيم شبانه روز را در بر می گيرد.

: واحد نوبتی بيگار و حشر در کارهای عمومی يا دولتی است که  بیل

 روز را يک بيل می گويند. معموالً نيم شبانه

: )به سکون شين ( و به معنی قرعه و در اصطالح دهقانان  پشک

نيمروز عملی است که برای تعيين سهم و يا زمين هر پا گاو صورت می 

گيرد و هر پا گاو هنگام قلبه چند عدد پشقل گوسفند را گرفته نشانی می کنند 

که اين عمل را پشک و سپس آن را به معرض قرعه کشی قرار می دهند 

 گويند.

در اصطالح کشاورزی نيمروز معموالً به فصل  -: )نسق ( نسخ

کشت گفته می شود و وقتی فصل کشت تمام شود، می گويند )نسخ ( تمام 

شد. گاهی اصطالح نسخ به زمين انحصاری و قروغی مالک نيز اطالق می 

چکس حق ندارد گردد. مثالً : هر گاه مالک علف چری را نسخ کند، ديگر هي

اغنام و احشام خود را بدان سو ببرد و يا اگر گفته می شود فاليز به امر 

مالک نسخ شده، معنی آن اين است که کسی حق ندارد بسوی فاليز پا بگذارد 

 که در اين صورت لفظ نسخ بمعنی قرنطين و قدغن بکار می رود.

ه جج  او راني :  )بفتح اول و تشديد جيم ( اصطالح شخم زني و گو 

 است كه در اخير خط قلبه گفته مي شود.

: اصطالحي است كه دهقانان هنگام ماله كردن زوايا و كناره پرایشت 

 هاي پلوان زمين مزروعي خود بكار مي برند.

 : اولين آبي كه بعد از زرع حبوبات به مزرعه داده مي شود.خاك او

رعه بعد از : )بفتح اول و سكوم دوم( دومين آبي كه به مزادجك او

 كشت داده مي شود.

ت ك او : )بسكون اول و فتح دوم و سوم ( آبي است كه هنگام خوشه  پر 

بستن ساقه هاي گندم و جو به مزرعه داده مي شود و پس از آن بسرعت 

 خوشه ها از شكم ساقه ها مي برايد.
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: حالتي است كه خوشه هاي جو و گندم مايل به زردي شده ولي پلوي 

در داخل خوشه ها سبز است و مي توان آنرا در خوشه ها پلو يا دانه هنوز 

دلمل كرد. خوشه هاي كه به شيوه خاص بهم بسته و براي بريان كردن آماده 

 مي گردد، در محل چلگي )بكسر اول و سكون دوم ( گفته مي شود.

: مزدكار تيشه زني دهقانان را گويند كه بعد از رفع خرمن  تیشه یي

 مالك ارباب به آنها پرداخته شود. بايستي از طرف

: طناب شخم كاري گاوان قلبه است كه معموال از صد قدم  لیسك گاو

تجاوز نمي كند و پس از اين فاصله دوباره گاوان قلبه بر مي گردند و 

 موازي بخط اول قلبه به شخم كاري ادامه مي دهند.

ان آنرا : بخطوط موازي دور از هم قلبه گفته مي شود كه دهقان پوش

 جهت بذر پاشي مي كشند.

: اصطالح ديگر كشاورزان نيمروز است كه معموالً  بورگ و بخش

دهقانان دوپاگاو كشتمندي براي تشخيص قسمت هاي كشت خويش آنرا بكار 

مي برند و بوسيله عاليم مخصوص كه آنرا خرمنك و شتر گردن گويند 

 مشخص مي سازند.

ار غله كه بصورت چهار ديواري در : )بكسر او و ميم مشدد( انب تِماك

 فضاي آزاد ساخته شده باشد.

: )بر وزن ذلت( ذخيره گاه غله است كه در فضاي آزاد از چپرو  ِجل ت

خاده هاي بلند چوب بر پا مي گردد و از بيرون كاه گل و سپس در آن غله 

 نگاهداري مي شود.

كوبيدن : )بضم يا فتح اول ( هاون بزرگ چوبي است كه براي س ركو

و پاك كاري گندم و جو از كلوخ و خاشاك بكار گرفته مي شود. ظرفيت اين 

 ابزار در هر بار دوالي سه كيلو غله مي باشد.

)بروزن مرغ ( گودال ، انبار زير زميني غله است كه در زير  -ك رغ

آن مقداري كاه انداخته مي شود و سپس بعد از ذخيره گندم و ساير حبوبات 

 گل مي پوشند.آنرا با كاه 

: شخصي است كه از طرف مالك بزرگ موظف به بررسي و پاوكار

 كنترول جوي كشي والي روبي انهار مشترك باشد.
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ك و  : )بفتح اول و دوم ( مامور زير دست ميراب است كه در مدنظر  چ 

گرفتن نوبت آب هر نهر و زمين كشتمندي بين ميرآب و مالك مزرعه 

 واسطه است .

 

 ورد کلمات دهقان،زارع، برزگر، ا کار و مستاجر: توضیحاتی در م

 

 دهقان :  -1

کلمه دهقان که امروز به طبقه وسيع زحمتکشان عمران زمين 

)کشاورز( اطالق می شود، در گذشته معنی خاص و موقف معتبر تری 

دهقان در » داشته است . مرحوم بهار در توضيح معنی اين کلمه مينويسد:

و بزرگ  1«واستريوشان»عه ايران زمان ساسانی اصل رئيس طبقه سوم جام

برزگران بوده ولی درعهد اسالمی به بزرگان و صاحبان امالک اطالق 

ّ پادشاه و مرزبان يک شهر يا يک ناحيه را هم دهقان  ميشده، و احيانا

ميخوانده اند و بعد ازمحو شدن طبقه سواران، گويا سمت رياست و مهتری 

  2 مردم خود را داشته اند.

ق( در مورد ذکر ايالق، کلمه 372مولف حدود العالم) تاليف در

:» را بی تفاوت بجای يک ديگربکار برده مينويسد « دهقان»و « مهتر»

مهتران اين ناحيت را دهقان ايالق خوانند و اندر قديم دهقانان اين ناحيت از 

  3« ملوک اطراف بودند.

دانشمند بزرگوار محقق دانشمند دانمارکی )کريستنسن( و همچنان 

کشورما پوهاند حبيبی، آنجا که از طبقات جامعه عهد اشکانی و ساسانی ياد 

در طبقات بلند و نخستين اجتماع زمان ساسانی، » آورشده اند، مينويسندکه: 

دهقانان و سواران مانند شواليه های قرون وسطی اروپا وجود داشتند که 

ناميده اند.از « ورهاسا» و« دهاقين»نويسندگان عرب ايشان را 

م( و بعداز آن تاعصر 22۶ق م( تا ظهور دولت ساسانی ) 2۵0آغازاشکانی)
                                                 

1
واستریوشان : طبقه سوم اجتماع عهد ساسانی بود که کار میکردند، میکاشتند، و می درویدند و از  - 

ایرن ، نوشته گروهی از خاورشناسان ، ) تاریخ تمدن .آنچه میخوردند، کسی بر ایشان خورده نمی گرفت 

 ترجمه محیی
2
 ۵، حاشیه 31تاریخ سیستان چاپ بهار ، ص  - 
3
 9۵، ۶۶حدودالعالم ، چاپ دکتر ستوده ، صص  - 
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« )ده« ويس»خانه( و «)نمانه»اسالمی ، نظام خانوادگی مردم آريائی بر 

خانه( و «)نمانه»قبيله( اسالمی ، نظام خانوادگی مردم آريائی بر «)زنتو» و

پوهاند  1استواربود.« يتوال«)دهيو»قبيله( و«)زنتو» و« )ده« ويس»

، دهگان ساخته « گان»با پسوند « دهيو»حبيبی عالوه ميکنند: از کلمه 

و کالن شونده واليت می باشد. و چون اعراب « صاحب ده»شدکه معنی آن 

در قرن نخستين اسالمی به خراسان آمدند، در هرواليت با بزرگانی که 

راب اين کلمه را معرب دهگان ناميده ميشدند، برخورد نمودند، لهذا اع

 گفتند.« دهقنه»و مصدر جعلی آن را« دهاقين»و جمع آنرا « دهقان»ساخته 

2  

بقول دانشمند نامی ايران سعيد نفيسی، اين دهگانان در سرتاسر 

خراسان، حامل روايات قديم و داستانهای باستانی حماسی )شاهنامه( بودندکه 

و   3 «ع مستحکم ميزيستند.کمربند زرين بر ميان می بستند و در قال» 

بنابرين مؤرخان و داستان سرايان ،مانند نويسندگان خداينامه ها و شاهنامه 

روايات و سنن و اخبار گذشتگان را از ايشان نقل ميکردند   4ها و بهمن نامه

و اين طبقه هم سعی داشت که مفاخر گذشتگان شان از بين نرود، چنانچه 

 نقل ميکند:« دهقانان»اّ از گفتار فردوسی داستانهای خود را قسم

 بباشی برين گفته همداستان          که دهقان همی گويد از باستان

 يا

 سخنگوی دهقان چنين کردياد         که يک روز کيخسرو از بام داد

 يا

                                                 
1
  ۵98، ص 1حبیبی ، افغانستان بعد از اسالم ، ج  - 

2
  همان اثر، همانجاحبیبی ، - 

3
 3- 2سعید نفیسی ، تمدن ایران ساسانی ، صص  - 

4
 ۵2ص  ، ترجمه جهانگیر افکاری ،  13۵۴ژول مول فرانسوی ، در مقدمه شاهنامه فردوسی ، چاپ  - 

 از بهمن نامه نقل میکند و میگوید:« دهگان»در مورد لفظ 

 چنین گفت دهقان مؤبد نژاد                  که برما دِر دوستان او گشاد

 (9کند.)همانجاص مول، کلمه دهقان را بمعنی مورخ و دانشور ترجمه می
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  1زگفتـار دهقان  يکی داستان            به پيـوندم از گفتـه باسـتان

هقان را به معنی رئيس و مالک زمين ها نويسنده مجمل التواريخ نيز د

و ديه ها می آوردکه بوسيله او، ماليات جمع آوری و پرداخته ميشد و 

بنابرين عمال عربی در خراسان همواره در اخذ و جمع آوری خراح اراضی 

از اين طبقه مدد ميگرفتند و تا زمانی که دهقانان را همکار و همراه خود 

 (9) 2 را به اندازه دوره ساسانی جمع آوری نمايند. نساختند، نتوانستند ماليات

ولی بتدريج در دوره سامانی و غزنويان و سلجوقيان و بخصوص در 

عهد مغول ، دهقانان امالک خود را از دست دادند وبه فقر و تنگدستی افتادند 

و جزء کشاورزان وبرزيگران در آمدند. چنانکه ناصر خسروبلخی آنرا به 

 برده است : همين معنی بکار

 بهيـن صنـاع عـالم دهـقـان اسـت         

 که وحش وطير را راحت رسان است

 

ّ بمعنی کشاورز و برزيگر « دهقان»بدينگونه امروز اصطالح  مطلقا

  3 است.

 

 زارع، برزگر، ا کار و مستاجر: 

و   4 )جمع آن اًِکّره (« اُّکار» و « زارع » در اينکه : اصطالحات 

به معنی دهقان و کشاورز و مزارعه گر روستائی است،  همگی« برزگر»

شکی نيست و شواهد فراوان از متون کالسيک ميتوان بدست داد. مثال:ً در 

برزگر( «)آکار»متون قرن پنجم هجری درتاريخ سيستان مرحوم بهار کلمه 

را از زبان محمد ابن وصيف بخاطر آويزان کردن نعش عمار خارجی در 

                                                 
1
و نیز دیده شود:  2، ج  2۴0، ص  1322شاهنامه فردوسی ، چاپ نقی زاده ، - 

  ۶ - ۵، مقدمه ص  13۵۵داستان سهراب و رستم، چاپ مجتبی مینوی ، مشهد 

2
  ۶00- ۵99افغانستان بعد از اسالم ، صص  - 
3
 3-2نفیسی، تمدن ایران ساسانی ، ص  - 
4
ببعد و نیز زیر کلمه مزارع شیراز نامه ، چاپ دکتر  133ص 1معین ، ج  برهان قاطع ، چاپ دکتر - 

را « مواکره »، خسرو خسروی کلمه  28۶، نفحات االنس جامی ، ص 212اسماعیل واعظ جوادی ، ص 

 ( ۶0نظام بهره برداری از زمین در عهد ساسانی ص  )بمعنی حفر و کندن زمین میداند «اکر»از ماده 
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ی شهر زرنج  که بنانم درآکار ناميده ميشد،چنين آورده يکی از دروازه ها

  1«دِرآکار تِن او سِر او باب طعام» است: 

همچنان در دستور الکاتب ابن هندوشاه نخجوانی)تاليف درقرن هشتم 

هجری/ چهاردهم ميالدی( در سند معافيت اراضی شيخ جالل الدين همدانی 

رض اًِکّره ومزارعان و خدام و اصالً و ابداً مزاجم و متع» گفته شده که: 

متعلقان او نگردند و از مزارعان مستغالت و مستاجران مستقفات مطالبتی 

  2 «نکنند.

همانجا در يک سند معافيت ديگری که بنام موالنا کمال الدين صادر 

مخاطبان با اکره و مزارعان خدمتش خطابی »شده ، چنين آمده است : 

  4«رعايا و مزارعان»سام اسناد مذکور بين در يکی ديگر از اق  3 «نکنند.

بهره » فرق قايل شده اند و در همانجا از  5«مالک و مزارعان» و

  6 درصد( نيز ياد شده است. 20«)بهره ده دو» و « مزروعات

را در مورد « برزگران »و « مزارعان »رشيدالدين اصطالحات 

د و باغبانان روستائيان مزارعه گرو رعايای امالک خويش بکار می بر

ًره » نخلستان های خود را  از آنچه گفته شد چنين بر می   7ميخواند.« اًّکِ

در دوران قرون وسطی به « مزارع »و « اُکار»و « برزگر»آيدکه کلمات 

معنی کشاورز روستائی تابع زميندار فيودال بوده است و تفاوتی در مفاهيم 

اصطالحات مذکور گاهی با  آنها مشاهده نمی گردد و حتی به نظر ميرسد که

در يک رديف قرار ميگرفته و از استعمال و کار برد لفظ « مستاجر »کلمه 

 زمين بوده است . « مزارعه گر»تصور همان « مستاجر»

که در دستورالکاتب ديده می « مستاجر»در موردمفهوم اصطالح 

: ناچار از قول کمپفر)سياح قرن هفدهم( بايد شاهد آوردکه ميگويد 8شود

                                                 
1
 ، باب طعام نام دروازه دیگر زرنج بوده است.293ص  تاریخ سیستان،- 
2
 218، ص 2دستورالکاتب ، ج  - 
3
 276، ص2دستورالکاتب ، ج  - 
4
 140همانجا،ص- 
5
 148همان اثر، ص - 
6
 140همان اثر، ص- 
7
 23۶، 182مکاتبات رشیدی ، ص  - 
8
 281، ص 2دستور الکاتب ، ج  - 
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درايران برزگری)مزارعه گری( راکه سهم)مال االجاره( نقدی به مالک 

  1 مينامند.« مستاجر»زمين ميپردازد 

بنابرين ميتوان گفت که در قرنهای چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم و  

هفدهم ميالدی )هشتم تا دهم هجری( مزارعه گری که حق االجاره زمين را 

ناميده ميشده، ولی مزارعه « مستاجر»  بطورنقد بمالک زمين می پرداخته

گری که سهم مالک زمين را بصورت جنس )البته سهم کالن جنس را( می 

 پراخته ، به اسم برزگر يا مزارعه گر ناميده ميشده است. 

ازنوع مزارعه گری بوده باشد « مستاجر»همچنان به نظر ميرسد که 

فته و تخم و جفت گاو و که از امالک فيودال فقط زمين و آب به اجاره ميگر

آالت کار و نيروی انسانی را از خود تهيه ميکرده است. در اين صورت 

ّ وضع  نسبت به مزارعه گری که بجز نيروی جسمی از « مستاجر»طبعا

خود چيزی نداشته تا در توليد محصوالت کشاورزی بکار اندازد، بايد بهتر 

واره تهی دست و محتاج بوده باشد. اما مزارعه گر)برزگر( روستائی که هم

بوده ، مجبوراّ ، شرايط مزارعه را )که هميشه به نفع مالک و به 

ضررمزارعه گرمی چرخيده( طبق دلخواه مالک قبولدار ميشده است و حتی 

بمالک حق ميداد، هر وقت خواسته باشد شرايط را فسخ کند)گرچه که از 

بول طرفين ، به لحاظ حقوق اسالمی و تعريفات فقهی شرايط عقد پس از ق

( بنابرين سهمی که مزارعان به عنوان 22) 2نظر يک طرف نمی شکند(.

بهره مالکانه( بطور جنس )ندرتا ّبصورت نقد( به مالک زمين واگذار »

)مزارع( از مالک زمين ، آب ، تخم ، جفت « برزگر»ميشده برحسب آنکه 

عوامل پنجگانه  گاو، و آالت کشت، نيز ميگرفته ، تغيير ميکرده و به تناسب

توليد) زمين، آب ، تخم ، گاوکار، نيروی انسانی ( وضع و سهم مزارعه 

 گر)برزگر( در تغيير بوده است.

بطورکلی برزگران و مزارعانی که بينوا و بی زمين بوده و بوسيله 

زمينداران فيودال و يا ديوان ، نه تنها از زمين بی نصيب شده بوده اند ، 

و آالت کار هم از خود نداشته اند و جزنيروی جسمانی  بلکه تخم و آب و گاو

                                                 
1
 ۵90،ص2ج در ایران عهد مغول،کشاورزی ومناسبات ارضی پطرو شفسکی ،  - 
2
  130، ص 133۵بویوسف ، الخراج ، ترجمه علی اصغر شعاع ، چاپ کابل ،  - 
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و مهارت و آزمودگی موروثی خويش در امر توليد چيزی نداشتند، مجبور 

بودند با پذيرش شرايط سنگينی که معموالّ از جانب مالک فيودال وضع 

ميشده ، همواره سهم کالن تری از محصول را به مالک بپردازند و بخش 

د دست و نيروی بازوی خود( از محصول بردارند. چه ناچيزی )در بدل مز

آزادی « مستاجريا مزارعه گر آزاد»اين چنين مزارعه گران در مقايسه با 

نداشتند که به ميل خود شرايط مزارعه را که بضررش تمام ميشده فسخ کند 

)اًِکره( را داشتند که « مزدوران کشتگر»يا محل را ترک کند، بلکه حکم 

و تابع مالک فيودال بودند و غالباّ اين تقيد و وابستگی به انقياد  مربوط و مقيد

و تابعيت موروثی آنها مبدل ميشده تا آنجا که مالک زمين در مرافعات و 

دعواهای ابتدائی مزارعان )برزگران( حق قضاوت داشته و به دعاوی ايشان 

نانکه رسيدگی ميکرده و راُّی ميداده و فيصله هايی صادر ميکرده است، چ

در غرب نيز حق قضاوت برای فيودال، از امتيازات خاص مالکيت متکامل 

  1 فيودالی بوده است.

 

 روابط تولیدی میان مالک و دهقان:

کارجزء اصلی حيات انسان را برای توليد مواد مورد نياز اوليه 

اويعنی : خوراک، پوشاک، ومسکن تشکيل ميدهد. اين فعاليت زاده يک 

 برجاست، وشرط اساسی هرجامعه انسانی می باشد. ضرورت طبيعی پا

رابطه انسان با محيط پيرامونش، برخالف سايرحيوانات، رابطه فعال 

است. اوبا کار خويش ارزش های مادی مورد نياز خود را تأمين می کند. 

اين کار مستلزم استفاده از ابزار است، و اين ابزار را جامعه بايد فراهم 

راث اجتماعی نسل های گذشته برخوردار ميگردد. بخش نمايد. هرنسل از مي

مهمی از اين ميراث را نيز ابزارهای توليد نسلهای پيشين جامعه تشکيل می 

دهد. اينها وسايلی اندکه انسان وجامعه را در تسلط برطبيعت ياری ميدهند. 

بهبود و گسترش چنين وسايلی از تسلط جوامع انسانی بر طبيعت حکايت 

هی است که هرگونه نوآوری و اختراعی بر زمينه دست آوردهای ميکند. بدي

 -ابزارها –گذشته گان صورت ميگيرد. طبيعی است که تکمل چنين وسايلی 

                                                 
1
 ۵93پطروشفسکی ، همان اثر، ص  - 
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با شناخت بيشتر و گسترش زيادتر مهارتهای انسانی همراه است وضرورتاً 

آنها رابدنبال دارد. از اين روی است که در پروسه توليد نقش اساسی را 

 کنندگان ايفا ميکنند.توليد 

نبايد از يادبردکه توليديک پروسه منفرد وجدا از ديگران نيست، بلکه 

همواره خصلتی اجتماعی دارد. بنابرين در روند توليد، روابط معينی بين 

انسانها برقرار ميشود. در ابتدا اين روابط برمبنای همکاری بين انسانها قرار 

ل ابزار وفنون و دانش کاربردی داشت، ليکن در مرحله خاصی از تکام

انسان، موقعيت های نا همسانی در صحنه اقتصاد و اجتماع بين اعضای 

جامعه پديدآمدو تمام يا قسمتی از وسايل توليد در اختيارتعداد معدودی از 

افراد جامعه قرارگرفت. ازآن ببعد بين توليد گنندگان و مالکان وسايل 

ليد، ارتباط خاصی بين توليد کنندگان و توليدجدايی افتاد و در نتيجه، تو

مالکان وسايل توليدرا ايجاد کرد. چنين ارتباطی در پروسه توليد مشخص 

کننده روابط بين طبقات اجتماع است. اين نوع روابط را که در روند توليد 

 بين انسانها شکل می ميگيرد، روابط توليدی ميخوانند. 

کشاورزی و چه در ساحه  به کالم ساده تر، انسانها چه در ساحه

صنايع و يا ساختمان و غيره بدون بر قراری روابط توليدی، نمی توانند 

بکار توليدی بپردازند و در نتيجه خواسته های مورد نيازخود و جامعه را 

 توليد و توزيع کنند. 

در دورانها و زمانها و مکانهای مختلف، انسان کارکن با شرايط 

وسايل توليد را کسب ميکند و اگر اين شرايط را  گوناگون امکان دسترسی به

نپذيرد و از انجام وظايف ناشی از آن سر باز زند، اصوالّ به وسايل توليد 

 دسترسی پيدا نخواهد توانست و نمی تواند توليد کند.

ببينيم وسايل توليد کدام ها اند؟ در ساحه کشاورزی ، برای توليد گندم 

انی که مهارت معين و قدرت جسمانی معين ، دهقان گندم کار ، يعنی انس

دارد، وسايل کار يعنی ابزار شخم زنی ، آبياری ، دروگری ، و غيره را 

بکار می اندازد، تا روی زمين قابل کشت)موضوع کار(، آنچنان تاثير ی 

 بگذارد که مقدار گندمی بيش از آنچه که کاشته ، بدست آورد. 

سايل توليد ناميده ميشود که وسايل کار و موضوع کار، در مجموع و

انسان با نيروی کار خود آن را به خدمت ميگيرد تا خواسته های مورد نياز 
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خويش را توليد کند. بدينگونه ديده ميشود که وسايل توليد در برقراری 

روابط توليدی نقش اساسی دارد و شکل مالکيت وسايل توليد، تعيين کنند 

  1 ها است.شکل توزيع نعمات مادی ميان انسان

چون توليد از بهم پيوستن وسايل توليد و نيروی کار انسانی در درون 

نظم معين اجتماعی بعمل می آيد، بنابرين در نظام فيوالی که وسايل توليد، 

يعنی زمين، آب ، بذر، گاوان قلبه بطور عمده در مالکيت فيودال )ارباب( 

بتواند به وسايل توليد  قرار دارد، دهقان بايد شرايط معينی را بپذيرد تا

دسترسی پيدا کند. زيرا اگر دهقان شرايطی را که معلومدار به نفع مالک 

ارباب است ، نپذيرد و از انجام وظايف ناشی از آن سر باز زند، نخواهد 

 توانست توليد کند و از محصول زمين بهره يی داشته باشد. 

بر انجام يک به عبارت ديگر، دهقان بايد قبولدار شودکه )عالوه 

سلسله کارهای اضافی به نفع مالک( موافق اصول مزارعه محصول کار 

خود را ميان عوامل پنجگانه : زمين ، آب ، بذر، گاو ونيروی انسانی 

)دهقان ( تقسيم کند و هر سهم را بصاحب آن تحويل دهد. ) البته در مناطق 

تمندی مختلف و در زمانهای متفاوت خصوصيت های اصول مزارعه و کش

 قدری فرق ميکند.( 

در اقتصاد فيودالی ، ارباب اوالً يک طرف رابطه توليدی است و ثانياً 

ارباب مالک وسايل توليد است و ثالثاً ارباب در توليد شرکت ندارد. و رابعاً 

ً چهار پنجم محصول است. و اما طرف ديگر رابطه  سهم ارباب تقريبا

الی که مالک نيروی کار خود است و توليدی ، دهقان قرار دارد. دهقان درح

گاهی مالک يکی از عوامل توليد هم است ، در توليد شرکت مستقيم و همه 

جانبه دارد و تمام کارهای توليدی اعم از شخم زدن زمين ، بذر افشانی و 

آبياری، مراقبت ، درو، و جمع آوری محصول توسط او انجام می گيرد. 

م و يا يک چهارم محصول است و همواره معهذا سهم دهقان تقريباً يک پنج

  2 از جانب مالک زمين مورد استثمار قرار ميگيرد.

 

                                                 
1
 4-3جوانشیر، اقتصاد سیاسی ، از نشرات حزب توده ایران ، ص  .م.و - 
2
 ( 13۴8) 3علی اکبر اکبری ، پیرامون طبقات ، مجله جهان نو ، شماره  - 
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 شیوه های حقوقی تقسیم محصول :

سهم بردن از محصول کشاورزی، صورت های مختلف در خراسان 

و سرزمين های مجاورآن داشته است مانند: مزارعه ، مواکره ، مقاسمه ، 

دو شيوه « مزارعه » و « مواکره »آن جمله مقاطعه ، ضمان و غيره که از 

برازنده سهم بردن از توليدات کشاورزی و زمين در قرون وسطی است که 

 با وجود حوادث تاريخی و تغييرات جزئی ، ماهيتاً تحول اساسی نکرده اند.

 

: نوعی مزارعه يی است که سهم طرفين در آن معلوم مواکره  - 1

در ايران و خراسان و نواحی مجاور آن رايج باشد. و از آغاز دوره اسالمی 

)اُکارها( يعنی « اِکره » بوده است. در اوايل دوره اسالمی زمينداران با 

برز گران که در زمين های خالصه )صوافی ( برده وار کار ميکردند، 

رابطه مواکره بر قرار ميکردند. اين رابطه با گذاشتن يک عامل )کار( از 

ولی بطور دقيق از   1 زراعت برقرار ميگشت. جانب اُکار)زارع( در

چگونگی توزيع و تقسيم محصول زمين وسهم داده شده اطالعی در دست 

نيست ، اما از اين اشاره ابو حنيفه )رح ( در مورد مزارعه ايکه زارع با 

گذاشتن يک عامل در آن به نسبت يک ششم يا يک هفتم سود برگيرد فاسد 

نظر وی برای اکره يعنی زارعان اجير حالت در ميداند) زيرا اين عمل به 

.( معلوم می شود که در شيوه مواکره ، علی الرسم سهم 2يافت مزد را دارد

 زارع بيش از يک پنجم محصول نبوده است.

و اين مربوط دورانی است که زارعان اجير )اُکار( با بردگان بسيار 

بود که در نظام سهم بردن  تفاوت نداشتند و فقط تفاوتی که با برده داشتند اين

از محصول شرکت داشتند و حقوق خود را در هنگام حاصل از زمين بدست 

)به مفهوم غربی کلمه ( با آنکه در « سرواژ» می آوردند. ولی حقوق 

سرزمين های اسالمی شرق بشکل حاکم آن وجود نداشت ، معهذا آنچه وجود 

اُکارها ميگرديده اند. بدون داشته ، از چنين حقوقی بهره ورنمی گرديده که 

ترديد، حقوق زارعان در امالک خصوصی کمتر از سهمی بوده که در 

                                                 
1
  ۶0خسرو خسروی، نظامهای بهره برداری از زمین در ایران عهد ساسانی ، ص  - 

2
  138، ص 133۵ابویوسف، الخراج، ترجمه علی اصغر شعاع ، چاپ کابل ،  - 
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اراضی سلطانی )خالصه ( به زارعان تعلق ميگرفت و به هيچ صورت بيش 

 از يک پنجم محصول را صاحب نمی شده اند .

 

اشتقاق يافته و معنی آن ، باهم « زرع » از ماده  مزارعه : - 2

اعت کردن بر وضع معين است. ولی علی الرسم در حقيقت کاشتن و زر

 يکی از طرفين زمين را واگذار ميکند و ديگری به زراعت می پردازد. 

بنابر حقوق اسالمی، مزارعه ، معامله ايست برزمين در مقابل حصه 

معين از حاصل آن. و از قديم فقه اسالمی آن را عقدی الزم شمرده است 

ذير است و به اقتضای عقد الزم در صورت درگذشتن بدان معنی که فسخ ناپ

يکی از طرفين مزارعه باطل نمی شودمگر اينکه مباشرت عامل شرط شده 

مزارعه دارای سه   1 باشد و در آن صورت عقد مزارعه باطل ميشود.

خصوصيت کلی است. نخست اينکه حاصل بين مالک و زارع مشاع است ) 

اشد يا نباشد(. به سخن ديگر، يکی از دو اعم از اينکه سهم طرفين مساوی ب

طرف مزارعه ) مالک يا زارع ( به تنهائی نمی تواند حاصل را برای خود 

شرط کند و حاصل کشت را صرف يکی بردارد. دوم اينکه در مزارعه 

الخ (. سوم ، زمين  000مدت تعيين می شود) مثالً : يکسال ، دوسال 

باشد، يعنی آبی جهت آبياری داشته  مزارعه می بايد قابل زرع و استفاده

  2 باشد.

محقق حلی ، فقيه شيعه نيز سه شرط برای مزارعه قايل شده است : 

نخست آن که حاصل ميان مالک وزارع مشاع باشد.، دوم آنکه مدت معين 

از نهريا چاه يا چشمه يابرکه »گردد، سوم آنکه زمين آب داشته باشديا 

  3 «)استخر(.

اغ نيز مساقات معمول بوده است. مساقات عقدی در مورد محصول ب

الزم بوده است، ومعامله ايست بردرختها به حصه ای از حاصل آنها، برای 

  4 مدت معينی که با مرگ صاحب درخت ويا عامل مساقات باطل نميشده.

                                                 
1
 119خسروخسروی ، ص  - 
2
 128خسرو خسروی، ص - 
3
 2۵9، ص 1تکامل فیودالیسم درایران ،ج  - 
4
 2۵9، ص 1 تکامل فیودالیسم درایران ،ج - 
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بنابر حقوق اسالمی، خراج از بهره مالکانه مجزاست و در مزارعه 

عهده مالک زمين است. در اوايل دوره  هميشه گفته می شودکه خراج بر

اسالمی فقها از جمله ابوحنيفه و شاگرد وی ابو يوسف ، خراج را از وظايف 

مالکان دانسته اند ولی در مورد زمين های عشری گفته اند : پرداخت عشر 

  1 به عهده زارعان است.

بدين صورت دونهاد اجتماعی يعنی خراج و بهره مالکانه که قبل از 

م در دوره ساسانی يکجا و يکی بوده ، در دوره اسالمی ، و در روند اسال

تکاملی خود، اولی از وظايف مالکان اراضی و دومی آن از وجايب زارعان 

 شده است. 

در شيوه مزارعه، عوامل پنجگانه ) زمين ، آب ، تخم ، کار انسانی ، 

الک در و گاو( سهم مهمی دارند و از نظر فقه اسالمی شرکت زارع با م

زراعت حتی با يک عامل )کار( ميتواند صورت گيرد ولی در موارد بروز 

اختالف حق با صاحب بذر و زمين است. با اينکه سوگند خوردن در موارد 

بروز اختالف سهم اساسی در فقه اسالمی دارد ولی چون اغلب مالکان ، 

اگر بذر را صاحب بذر هم بوده اند ، برنده محسوب ميشدند. بنابر فقه شافعی 

بدين ترتيب ديده می شودکه   2گويند.«مخابره »زارع بدهد مزارعه را 

مزارعه در ادوار مختلف تاريخی با تغييرات مسايلی توأم بوده که به هيچ 

وجه به نفع زارعان نمی توانسته است تمام بشود. اين کفه را حکام بخاطر 

 ن را به آسمان برده اند. نفع خود و مالکان بيشتر بزمين زده اند و کفه زارعا

از لحاظ حقوقی خود « مزارعه»در دوره های مختلف قرون وسطی 

صورت اجاره را داشته است که مستلزم وجود موافقتی ميان صاحب زمين و 

زارع روستائی بوده است ولی در واقع مزارعه شکلی بوده از تابعيت 

ميالدی  1۴ و13 هایقرن در  روستايی نسالً بعد نسل در برابر مالک فيودال،

 10و 9و  8شيوه مزارعه برای روستائيان سخت تر و شديد تر از قرنهای 

بوده است . گرچه آماری دقيق درين مورد نمی توان بدست دادولی چون در 

تاليفات اين دوران ، از مزارعه بسيار ياد شده ، گمان ميرود که شيوه مزبور 

بعد از آن هم بيشتر از ديگر  در قرنهای سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم و

                                                 
1
 137ابویوسف، کتاب الخراج، ص  - 
2
 127خسرو خسروی، ص  - 
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شيوه های بهره برداری از زمين ، در افغانستان و ايران و آسيای ميانه و 

 کشورهای عربی حکمفرما بوده است.

همچنان که شيوه مزارعه در اين کشورها در قرون وسطی يکی از 

مهمترين خصوصيت های فيوداليزم شرق شماره ميگردد، در عين حال ، 

صلی رکود و عقب ماندگی اقتصاد زراعتی ممالک مزبور يکی از عللی ا

نيز شمرده می شود. با شيوه مزارعه، تناسب بين محصولی که برای تجديد 

نيروی کار دهقان و خانواده او و دستگاه زراعتی او صرف ميشده و 

محصول اضافی ايکه مالک فيودال يا دولت فيودالی تصاحب ميکرده ، 

کمتر برای توليد کننده نعمات مادی يعنی دهقان  بيشتربحال مالکين زمين و

 مفيد بوده است. 

ً و بتدريج روبه افزايش  تا پايان قرن يازدهم ، ميزان بهره کشی دايما

بوده و امکان توسعه توليدات را به دهقان روستائی نمی داده است. با وجود 

به اين  اين مالک زمين در فقر زارع و دهقان ، خود را ذينفع می ديده است.

معنی که هر قدر دهقان )مزارعه گر( بينواتر می بوده ، مالک می توانسته 

شرايط سخت تر و اسارت آميزتری را بر وی تحميل کند، زيرا سهم مالک 

از محصول در صورتی که وی نه تنها زمين و آب ، بلکه عوامل )جفت 

يگشته گاو( و تخم و آالت کار را در اختيار زارع ميگذاشت ، افزوده م

است. و از آنجائی که شيوه پرداخت مساعدت از طرف مالک به زارع برای 

تهيه اسباب و وسايل زراعت با رباخواری توأم بوده ، اسارت و انقياد دهقان 

  1 را شديد ترميساخته است.

ً در امر توليد سهم نمی گرفته،  و اما مالک فيودال که خود مستقيما

ن را به مصرف خود و خانواده و خدم و وجوه حاصله از کار زارع و زمي

و غالم   2حشم خويش و بزم عيش و نوش و خريداری کنيزکان زيباروی

بچه ها و خينيا گران و خواجه گان و غالمان جنگی و غيره اشيای تجملی 

  3 ميرساند.

 پایان کتاب

                                                 
1
 246- 2۴۴مکاتبات رشیدی، صص  - 
2
 277، در باره بهای گزاف کنیزان زیباروی رجوع شودبه سیفی ص 2۴،  18، 11قابوسنامه، باب  - 
3
 دیده شود.« اندربرده خریدن» 23قابوسنامه ، فصل  - 
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، 13۵3يعقوب ليث، تأليف دکتر محمد ابراهيم باستانی پاريزی، طبع  -63

 تهران 

ز حمله تازيان تا ظهور صفاريان، تاريخ نهضت های ملی ايران، ا -64

 ، تهران 13۵0تاليف عبدالرفيع حقيقت، چاپ 

  ، تهران 1339تاريخ گزيده، حمدهللا مستوفی ، طبع  -65
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 1332تاريخ آل سلجوق يا  راحة الصدور ، راوندی ، طبع تهران ،  -  66  

 تهران

 ، پشاور1379تاريخ احمدشاهی، محمودالحسينی،چاپ  -67

  1317يهق، از ابن فندق، چاپ احمد بهمن يار، تهرانتاريخ ب -68

حمدبن عبدالوهاب قزوينی، اتاريخ جهانکشای جوينی)سه جلد(. چاپ  -69 

1329 

ترجمه تاريخ يمينی از ابوشرف ناصح بن ظفر جربادقانی، باهتمام  -70

 ، تهران 13۴۵دکتر جعفر شعار، طبع بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

جلد(  2ليف و. و . بارتولد، ترجمه کريم کشاورز)ترکستاننامه، تأ -71

 ، تهران 13۵۵

تذکره الشعراء از دولتشاه سمرقندی، به تصحيح وتحقيق محمد عباسی،  -72

 طبع تهران 

 تذکره المولک، چاپ محمد دبير سياقی، طبع تهران -73

های خالفت شرقی، تأليف گ، لسترنج،  جغرافيای تاريخی سرزمين -74

 تهران 133 ۶عرفان، طبعترجمه محمود 

جغرافيای تاريخ ايران، از بارتولد، ترجمه حمزۀ سردادور، طبع سال  -75

 تهران1325

 ش،تهران1311جغرافيای مفصل ايران،مسعود کيهان، طبع  - 76

 ش، تهران1311جغرافيای سياسی ايران، مسعود کيهان، طبع  -77

 ،تهران ش1311جغرافيای طبيعی ايران، مسعود کيهان، طبع  -78

جغرافيای طبيعی افغانستان، پوهاندحيالنی عارض،طبع پوهنتون  -79

 1360کابل،

جهان نامه، محمدنجيب بکران، طبع مسکو،نيز طبع دکتر محمدامين  -80

 ش1342رياضی،تهران 

  ، ميرزا مهديخان استرابادى ، چاپ تهران جهانکشاى نادرى  -81 

 ، تهران1325ذکاء، طبع چهل مقالۀ احمدکسروی،گرد آوردۀ يحيی -82

 چاپ تهران  چارمقاله عروضی سمرقتدی ،  تصحيح دکتر معين ،  -83

بنگاه  چنگيز خان ) شاهکار رومان تاريخی ( واسلی يان ، طبع  -84

  هرمزان  نشريات پروگرس ، ترجمه م . ن 
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هـ( چاپ  372حدود العالم من المشرق الی المغرب )تاليف در  -85

  13۴2پ پوهنتون کابل )ترجمه پوهاند ميرحسين شاه(، منوچهر و چا دکتر

ز، ک، اشرافيان،  -دولت نادرشاه افشار، تاليف خانم م، ر، ارونووا،  -86

 ، تهران 13۵2ترجمه حميد مؤمنی، طبع 

ده هزار ميل در ايران، پرسى سايکس،ترجمه حسين سعادت نورى،  -87

 جلد2، 1336

، تهران 13۵۵د بيرسياقی، طبع ديوان فرخی سيستانی، بکوشش محم -88

 13۴7طبع دوم

 ديوان عنصری بلخی، چاپ دکتر يحيی قريب، تهران -89

 ديوان مسعود سعد سلمان،چاپ، رشيد ياسمی، تهران، کتابفروشی ادب -90

 دايرة المعارف اسالمی، طبع تهران -91

 ،1951راپور کميسيون بيطرفمصب هيرمند،طبع کابل، فبروری  -92

الدين زمچی  اوصاف مدينه الهرات، از معين جنات فیروضة ال -93

 1339اسفزاری، چاپ کاظم امام، دانشگاه تهران 

روضه الصفا )تاريخ( از ميرخواند )جلد سوم، و چهارم و پنجم( چاپ  -94

 ش1338رضاقلی هدايت، تهران ،

 ، تهران13۴3زندگانی يعقوب ليث، به قلم حسين يزدانيان، طبع  -95

ار گرديزی، از عبدالحی بن ضحاک گرديزی، به تصحيح و زين االخب -96

 تحشيه پوهاندعبدالحی حبيبی، طبع تهران 

  . 1370زاد سروان سيستان، غالم على رئيس الذاکرين. مشهد ،  -97

  . 1319الرودى، تهران، هللا زندگانى نادر شاه. نورا -98 

 زندگى نادر شاه. ، ترجمه مشفق همدانى،طبع ايران -99

ازمان اداری حکومت صفوی با تحقيقات و حواشی و تعليقات س -100

 ، تهران133۴نيا، چاپ  الملوک، ترجمه مسعود رجب مينورسکی بر تذکره

سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه دکتر محمد علی موحد، چاپ بنگاه  -101

 ، تهران 13۴8ترجمه و نشر کتاب، 

 1338سفرنامه کالويخو، ترجمه مسعود رجب نيا،تهران،  -102

نامه يا سيرالملوک، از خواجه نظام الملک، چاپ  عالمه محمد  سياست -103

 قزوينی و چاپ عبدالرحيم خلخالی، تهران 
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سمک عيار،از فرامز بن خداداد با مقدمه و تصحيح دکتر خانلری،  -104

  13۵3جلد(  ۶طبع بنياد فرهنگ ايران )

ف اعظم سيستانی، سيستان سرزمين ماسه هاوحماسه ها)جلد اول(تالي -105

 ش 13۶3طبع کابل، 

(، جى . تيت ، ترجمه دکتر سيداحمد موسوى ، چاپ 1سيستان ،) جلد  -106 

  ايران   1364

( ، جى.، پى.تيت، باهتمام غالم على رئيس الذاکرين. 2سيستان )جلد  -107 

 . 1362،مشهد 

سيرتحوالت اجتماعی از عهد باستان تاسدۀ هژدهم،تاليف  -108

 روپولسکی، ترجمۀ کاشانی، طبع تهراند.ک.ميت

 ، کابل1352سوابق واسنادموضوع آب از رودهيلمند، طبع  -109

شاهنامه فردوسی، چاپ محمددبير سياقی وچاپ آفسيت اميرکبير،  -110

 1361کابل 

عجاب المقدور)زندگی شگفت انگيز اميرتيمور(، ابن عربشاه، ترجمه -111

 ش، تهران1339تاب، محمدعلی نجاتی، بنگاه ترجمه ونشرک

صورت االرض ابن حوقل، ترجمه دکترجعفر شعار، بنگاه ترجمه و  -112

 نشرکتاب، تهران 

طبقات ناصری، تأليف منهاج سراج جوزجانی، به تصحيح و تحشيه  -113

 کابل. 13۴7پوهاند حبيبی، طبع 

 تهران 1336، طبع  ظفرنامه ،شرف الدين على يزدى ، دوجلد   -114 

تهران،  13۵3البلدان بالذری، ترجمه آذر تاش آذرنوش، طبع فتوح  -115

 19۵7متن عربی طبع

 فرهنگ معين،جلد اول،طبع تهران -116

 فرهنگ رشيدی، چاپ کلکته، هند -117

 فرهنگ جهانگيری، چاپ لکنهو، هند -118

 فرهنگ انندراج، جلد دوم،سوم،بکوشش محمددبير سياقی، طبع تهران -119

 رای ناصری، طبع تهرانفرهنگ انجمن آ -120

 ، طبع تهران108فرهنگ دهخدا،شمارۀ  -1121

 قاموس جغرافيايی افغانستان،جلد سوم، طبع کابل -122
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 ، تهران13۴2قابوسنامه، به تصحيح و تحشيه سعيد نفيسی، طبع  -123

کابل سلطنت بيان، الفنستون، ترجمۀ نصرهللا سوبمن، وحسن کاکر،  -124

 1362 -1361تان، طبع اکادمی علوم افغانس

کتاب الخراج، امام ابويوسف يعقوب بن ابراهيم قاضی دربار هارون  -125

 ،کابل1335الرشيد خليفه،ترجمۀ علی اصغر شعاع، طبع 

کتاب الخراج ابی الفرج قدامه بن جعفر بغدادی)ذيل مسالک و ممالک  -126

ابن خردادبه(، طبع مصر، نيز همان کتاب طبع حسين خديو جم، تهران 

1353 

کتاب الوزراء والکتاب، تاليف ابوعبدهللا محمدبن عبدوس  -127

الجهشياری)قرن چهارم هجری( ترجمۀ ابوالفضل طباطيائی، طبع تهران، 

1348 

 قمری 1302کتاب البلدان ابن فقيه همدانی، طبع ليدن، -128

 گاتها)سرودهای زرتشت(، ابراهيم پورداود،طبع تهران -129

 ،تهران1354ی طوسی،چاپ حبيب يغمائی، گرشاسپ نامۀ اسد -130

 1336لشکرگاه،احمدعلی کهزاد، طبع انجمن تاريخ افغانستان، کابل  -131

مالک وزارع در ايران،پروفيسرلمتون، ترجمۀ منوچهر اميری، طبع  -132

 ،تهران1344

کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران عهد مغول، تأليف  -133

 شاهنشاهی  2۵3۵چاپ  کريم کشاورز، پطروشفسکی، ترجمه

های دهقانی، تأليف محمد اعظم سيستانی،  مالکيت ارضی و جنبش -134

 ، اکادمی علوم افغانستان ،کابل13۶2طبع، 

 ، تهران13۴7ماه نخشب، شهکار سعيد نفيسی، چاپ  -234

مسالک و ممالک اصطخری، باهتمام ايرج افشار، چاپ بنگاه ترجمه  -135

 و نشر کتاب، تهران

روج الذهب مسعودی، ترجمه ابوالقاسم پاينده، طبع بنگاه ترجمه و م -136

 13۴۴نشر کتاب، تهران

 1330مرزهای ايران، مهندس محمدعلی مخبر،طبع تهران  -137

 مزارات هرات، اصيل الدين واعظ، طبع مطبعۀ دانش هرات، -138
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( جلدهای اول  تا 1955معجم البدلدان ، ياقوت حموی،طبع بيروت) -139

 .پنجم

مجمل فصيحی از احمد خوافی، به تصحيح محمود فرخ، چاپ  -140

 ، مشهد13۴1

 300مسالک و ممالک ابن خرداد به، چاپ مصر، تأليف در حدود  -141

 هجری 

 البحرين از عبدالرزاق سمرقندی، طبع تهران السعدين و مجمع مطلع -142

 جلد( 2) 133۶مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادی، طبع  -143

منتخب الحکايات و لوامع الروايات، بکوشش مرحوم بهار خراسانی،  -144

 تهران 132۴

ماتيکان سيستان )مجموعه مقاالت( جواد محمدی سکائی،چاپ -145

  1378مشهد،

   1341نادرنامه يا تاريخ نادر شاهى، باهتمام شعبانى. تهران،  -146

 کمان ، طبع تهراناسکندر بيک تر  نامه عالم اراى عباسى،  -147

  جلد، محمدکاظم ،چاپ مسکو  3نامه عالم آراى نادرى،  -148

هـ( باهتمام  7۴0نزهت القلوب، از حمدهللا مستوفی )تأليف در حدود  -149

 133۶محمد دبيرسياقی، 

 چاپ تهران  سعيد نفيسی، خاندان طاهری،  -150

ی حکيم ، گنج دانش ، جغرافيای تاريخی شهرهای ايران ، محمدتق -151

  13۶۶تهران ، 

 مالحظاتی درتاريخ اجتماعی ايران، چاپ سوم ، ازعلی مير فطروس -152

 جلد(تاليف وتفسير ابراهيم پورداود، چاپ بمبئی2يشتها،)-153

 ، تهران 1333حبيب السير، از خواندمير)غياث الدين(، چاپ  -154

  13۵۵دوقرن سکوت، از داکتر عبدالحسن زرينکوب، چاپ،  -155

عصر زرين فرهنگ ايران،  ريچاردفرای ، ترجمه مسعود رجب نيا،  -156

  13۴۴تهران ، 

 1332تاريخ روضه الصفا،ميرخواند )محمدبن حسن خاوندشاه(  -157

 قمری ، چاپ هندوستان 

  13۶۶ضحاک ماردوش، سعيدی سيرجانی ، چاپ تهران،  -158



 تاریخی سیستانجغرافیای 

 

461 

، تهران، پطروشفسکی ، اسالم در ايران، ترجمه کريم کشاورز -159

13۵0  

 1371خاک اوليا،تاليف سيکورسکی،ترجمه عبدالعلی نور احراری، -160

   1993ديدگاه ها، علی ميرفطروس ، چاپ  -161

يادداشتها وبرداشتهايی از کابل قديم ، محمداصف آهنگ ،تابستان  -162

2000 

ايران، کلده وشوش، نوشته خانم ژان ديوالفو، شواليه لژيون دونور،  -163

پاريس، ترجمه علی محمدفره وشی، چاپ دانشگاه 1887سر اکادمی ،چاپ اف

  1371تهران، 

برتلس، ترجمۀ حسين آرين پور،   ناصر خسرو واسماعيليان،تاليف  -164

 طبع تهران

تاريخ ايران از دوره باستانی تا سده هجدهم،نوشته گروهی از  -165 

 نچاپ تهرا کريم کشاورز ،  ترجمه  مستشرقين شوروی، 

، مقاله، جغرافيای تاريخی زرنج، بقلم  اعظم 13۴۶مجله آريانا، سال -166

 سيستانی 

به قلم « عياران»شماره نهم ودهم، مقاله  1323مجله آريانا، سال  -167

 حبيبی 

دخوشحال خان ختک سوات » ، شماره اول مقاله 13۶1مجله کابل،  -168

 بقلم محمد صديق روهی « نامه

، مقالۀ 1345شماره هفتم وهشتم، نهم ودهم،سال مجلۀ آريانا،  -169

 دورنمای يک رودخانۀ بزرگ، بقلم محمداعظم سيستانی

درياچۀ »،مقالۀ 1344حمل وثور  4 -3مجلۀ آريانا،شماره های  -170

 زره(، بقلم محمداعظم سيستانی

نيمروز به نيم »، مقالۀ 1344، سال 12 -11مجلۀ آريانا،شماره  -171

 عظم سيستانیبقلم محمدا« نگاه

، مقالۀ جغرافيای تاريخی 1346،سال 6 -5 -4-3مجلۀ آريانا،شماره  -172

 زرنج، بقلم محمداعظم سيستانی

جغرافيای طبيعی »، مقالۀ 1346مجلۀ آريانا،شماره اول)دلو  وثور( -173

 ، محمداعظم سيستانی«سيستان
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در سيستان »،مقالۀ 1347مجلۀ آريانا،شماره دوم)حمل وثور( سال  -174

 بقلم محمداعظم سيستانی« ادبيات مزديسنا

بقلم « فرا يا فراه»،مقالۀ 1347مجلۀ آريانا،شمارۀ سوم،سال  -175

 محمداعظم سيستانی

، بقلم « سيستان شرقی»، مقالۀ 1347مجلۀ آريانا،شمارۀ ظنجم سال  -176

 سيستانی

تذکرات مختصر »،مقالۀ 1362مجلۀ آريانا،شمارۀ دوم سال -177

 بقلم محمداعظم سيستانی« ی در بارۀ سيستان وزابلستانجغرافايائ

بقلم « سيستان قديم»، مقالۀ 1363مجلۀ آريانا،شماره اول سال  -178

 محمداعظم سيستانی

عياران »، مقالۀ 1323مجلۀ آريانا،شماره نهم ودهم، سال -179

 بقلم عبدالحی حبيبی.« وجوانمردان

ان صفاری، ترجمه پوهاند ، مقاله لشکري13۶۴مجله آريانا، سال  -180

  سرور همايون 

 مجله برسى هاى تاريخى ، سال دوازدهم ، شماره چهارم  -181  

بقلم ميرحسين « هيرمند»مجلۀ آريانا،شمارۀ دوم، دورۀ هجدهم،مقالۀ  -182

 شاه

« حفريات درسار وتار»، مقالۀ 1322مجلۀ آريانا،شماره چهارم سال  -183

 دبقلم هاکن ، ترجمۀ نبی کهزا

ترجمۀ نبی « سيستان صد سال قبل»مجلۀ آريانا،شمارۀ هشتم، مقالۀ  -184

 کهزاد

« بديع الدين ترکوئی سجزی»، مقالۀ1350، سال 4مجلۀ آريانا،شماره  -185

 پروفيسر نذيراحمد هندی، ترجمۀ آصف فکرت،

اوضاع اقتصادی سيستان » ،مقالۀ 1346مجلۀ آريانا،شماره دوم،سال  -186

 قلم محمداعظم سيستانیب«در صدراسالم

کشف يک شهر گم » ، مقالۀ1345مجلۀ آريانا،شمارۀ قوس وجدی  -187

 ترجمه يعقوب حسن قريشی« شده در سيستان

آيا رواق بست در »،مقالۀ 1343مجلۀ آريانا، شماره ميزان وعقرب  -188

 بقلم عبدالحی حبيبی.« قرن نخستين اسالمی موجود بود؟
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سارتار يا حصار طاق( »،مقالۀ 1345ول سال مجلۀ آريانا، شماره ا -189

 بقلم محمداعظم سيستانی

يک تحقيق » ، مقالۀ 4 -3( شماره 1350مجلۀ ادب،دورۀ نزدهم)-190

بقلم بوسورت، ترحمۀ پوهاند « مختصر منابع برای دودمان صفاری سيستان

 عبدالقيوم قويم.

عباسی قدرت خلفای » ،  مقالۀ 1353مجلۀ ادب، شماره اول، سال  -191
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