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 2021/ 3/3                                                                         سیستانیکاندیداکادمیسین 

 وجه تسمیۀ نیمروز

 [اکمال بندکمالخان درنیمروز به پیشواز]

 

 گوید:میحماسه پردار توانای دربار غزنه، فردوسی در شاهنامه 
 وزاستاد خویشش هنر یاد بود  زروم  و زهند آن که استاد بود         

 1گیتی فــروز هـــمه کــاردانان           نیمروز ر کشو   ایــران و از از
 

،شاهنامه ها، وحماسه های ملی وحتی افسانه ها، از سیستان، به اسم هادر فرهنگ ها،تاریخ
 ق میشده وبرخی برخی گفته اند که این نام در دورۀ ساسانیان برسیستان اطال"نیمروز"نام برده شده 

ً ازعهد  آنرا به عهد شاهان کیانی بلخ درعهد حماسی نسبت داده اند،اما در دورۀ اسالمی مخصوصا
 سلطان مسعودغزنوی به بعد از ملوک نیمروز درتاریخ های عصرغزنوی نام برده شده است.

 425از سال  که یکی از مقربین دربار سالطین غزنوی بود امیر ابوالفضل نصر بن احمد 
دشوار و پر از هرج و مرج ناشی از زد و  هجری سیستان را در شرایط بسیار  465هجری تا سال 

 465خر جمادی اال 23اداره کرد و سر انجام در  خوردهای ترکان سلجوقی با حکومت غزنوی 
  2 .هجری از جهان چشم پوشید 
شروع میشود وسپس باملوکی الدین ابوالفضل نصر  ملک تاجحکومت  با سلسلۀ ملوک نیمروز

مشاه،ملک الدوله بهرا یمین ،الدین  ملک تاج ،الدین محمد  ملک شمسملک نصرت الدین،  چون:
 ،الدین اول  ملک قطبملک رکن ادین محمود، ،شاه نصرت  ،رالدین یصملک ن ،الدین علی  شمس 

الدین  ملک شمس ،لدین سوم ا ملک قطب ،الدین دوم  ملک قطب ،الدین نصر  ملک تاج ،ملک عزالدین 
 الدین ملک جالل ،ملک محمود اول  ،ملک سلطان محمود  ،ملک محمد  ،الدین یحیی  ملک نظام ،علی 
ملک فتحعلی  ،ملک محمود دوم  ،ملک فتحعلی اول  ،ملک جعفر  ،ملک نصرت ،ملک حمزه  ،اول 
 ملک حمزهوالدین  ملک جالل درخان کیانی )پ ملک بهرام ،سلیمان خان دوم  ،ملک ناصرالدین  ،دوم 
هجری( با نیروهای 1244) 1837ُخسر شاه کامران که در حمله محمدشاه قاجار برهرات درسال  (

  3 سیستانی بطرفداری شاه کامران می جنگید ادامه می یابد.
عاصر دوست ومبحیث تاج الدین نصر بن طاهر  امیرابوالفضل دانشمند ایرانی سعیدنفیسی، از

( مکتوبی را نقل میکند که 1476در جلد سوم تاریح بهیقی) صفحه یاد کرده و سلطان سنجر سلجوقی
از جانب سلطان سنجر به ملک نصرت الدین ملک نیمروز پسر بزرگ ملک تاج الدین ابوالفضل 

 -523هق( نوشته شده ودر آن اشاراتی به وقایع 559 -465نصر بن طاهر بن محمد پادشاه سیستان )
او هجری وخروج سید اشرف بن محمدبن ابی شجاع علوی سمرقندی وتصرف سمرقند بدست  524

در هنگام نوشتن آن ملک تاج الدین ابوالفضل ملک نیمروز نزد سلطان  هست. از این نامه پیداست که
  4 سنجر بوده وملک نصرت الدین نایب پدر در نیمروز بوده است.

                                            
1
 .است (ازاین قلم به نشر رسیده12/1344-11مجله آریانا )شمارۀ درسال قبل  56این مقاله  - 

2
 383تاریخ سیستان ، ص  - 

3
 ، فصل پنجم وششم(2سه ها،چاپ اکادمی علوم افغانستان، )جلدسیستانی، سیستان سرزمین ماسه وحما - 

4
نامه های دیگری تاریخ بهقی  1441و 1440در صفحات سعید نفیسی، ،1476 -1451،صص 3سعیدنفیسی، تاریخ بهقی،ج- 

 مروز کمک میکند.عنوانی ملک نیمروز تاج الدین ابوالفضل نقل شده است که برای تکمیل تاریخ ملوک نی
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ونام ملوک کلمۀ نیمروز برروی آنها سیستان کشف شده، در یانیمروز درمسکوکاتی که بیشترین 
 60ونگارندۀ این سطور مسکوکات فلزی ضرب نیمروز از نوع مس ونقره را نیمروز دیده میشود 

ویک مقدار آن  قلعه فتح مشاهده کرده امآقای عبدالغفورمراد یکی از خوانین مشهور در نزد سال قبل 
ه مرحوم عبدالروف بینوا وزیراطالعات وفرهنگ وقت تسلیم دادم تا را بمن اهداء نمود ومن آنها را ب

 به موزیم ملی بسپارند.
در بارۀ وجه تسمیه نیمروز نیز نظریات مورخین ونویسندگان وروایات افسانه گویان از هم 

که در آنجا دریاچه یی بود پر از گفته میشودمغایرت دارد، مثالً: در افسانه های مردم سیستان چنین 
 5ب که بعضی اجنه آن را در نیمروز خشک ساخت، بدین سبب آن ناحیه را "نیمروز " خواندند.آ

که چون حضرت سلیمان بدانجا رسید، زمینی دید پر از آب،دیوان  دیگر میگویدبرخی روایات 
را امر فرمود تا آن را از خاک پر سازند، دیوان این کار را در نصف روزانجام دادند، ازاین جهت 

سرزمین را "نیمروز" نام دادند. بعضی میگویند، زمانی خاقان چین  به اینجا قدم گذاشت وبرای این 
نیمروز  اینجا را لشکرگاه خود ساخت. روایت دیگری است که رستم این سرزمین را در نیم روز فتح 

  6کرده است و دسته ای هم مینویسند که "نیمروز" نام پرده ای از موسیقی است.
ی میگوید که سیستان را ازآن جهت "نیمروز" گویند که چون آفتاب بدانجا میرسد؛ نظریۀ دیگر

 7باشد. نصف کره زمین تماماً روشن می
در تاریخ سیستان راجع به به وجه تسمیۀ نیمروز اینطورمیخوانیم: " خسروان را در سال یک 

ست گشتی، و]اما[ روز بود که داوری یک ساله را مظالم کردندی، آن همه جهان به نیمروز را
 8جداگانه نیمروز بایستی. بدین سبب "نیمروز"یاد کردند." مظلومان سیستان را

مؤلف تاریخ سیستان از قول ابوالفرج بغدادی گوید: "نه چنان است، بلکه؛ حکما جهان را 
بخشش کردند به برآمدن وفروشدن خورشید در نیمروز، وحد آن چنان باشد که از سوی مشر ق از آنجا 

خورشید به کوتاه ترین روزی برآید واز سوی مغرب به دراز ترین روزی فروشود و این حکم به  که
  9 حساب)نجوم( وهیأت معلوم گردد."

لسترنج ، محقق انگلیسی، عقیده دارد که "نیمروز" یعنی سرزمین جنوبی وچون در جنوب 
  10 خراسان واقع است، از این جهت آنرا "نیمروز" گفته اند.

ام، استاد دانشگاه تهران، درحواشی کتاب"روضات الجنات فی اوصاف مدینة کاظم ام
این گفته به شهادت زبانهای   11 «نیمروز در فارسی به معنی جنوب است. »الهرات"مینویسد که:

فرانسوی وآلمانی از طرف سرجان ملکم انگلیس، نیزبه معنی "جنوب" تائید شده و ابن رسته ، 
تعریف حدود چهارگانۀ ایرانشهر، "نیمروز" را به همین معنی به کار  درهزار ویکصد سال پیش در

  12 برده است.
 احمدکسروی دانشمند فقید ونامدارایران در توضیح معنی نیمروز اینطور ابراز نظرمیکند:" 

نیمروز به معنی ظهر است وچون هنگام ظهر آفتاب در جنوب دیده میشود، جنوب را نیز نیمروز 
ت نیمروز)والیت نیمروز( که در تقسیمات ملکی دورۀ ساسانی دیده میشود به همین نامیده اند وکوس

  13 معنی استعمال شده است."

                                            
5
 کابل 1342،طبع حبیبی، 279، ص 1،طبقات ناصری،ج25، ص 1سرجان ملکم،تاریخ ایران،چاپ هند،ج- 

6
 ، زیرکلمه نیمروز دیده شود.536غیاث اللغات، چاپ هند، ص - 

7
 80هش،ص 1306جغرافیای افغانستان، طبع الهور- 

8
 23ش، ص1314تاریخ سیستان،چاپ بهارخراسانی،تهران- 

9
 23اریخ سیستان، صت- 

10
 358،ص1336لسترانج،جغرافیای سرزمین های خالفت شرقی،ترجمۀ محمودعرفان، - 

11
 330روضات الجنات فی اوصاف مدینة الهرات، بخش یکم، ص- 

12
 91، روضات الجنات، بخش یکم، ص 25، ص1تاریخ ایران،سرجان ملکم،ج- 

13
 216، ص 1335ن احمدکسروی، چهل مقاله، گرد آوردۀ یحیی ذکا، چاپ تهرا- 
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( آنجا که از هفت کشور آریائی نام برده شده، 11در یکی از کتب معتبر پهلوی،بندهشن) فصل
  14 " ضبط  گردیده است.نیمروچاز سیستان به حیث مملکت جنوبی توصیف شده و بصورت "

" به حیث سرزمین جنوبی معرفی شده، چنانکه از این  نیمروزدر تاریخ سیستان، در یک جا"
واین جمله را چهار قسمت کرده اند، خراسان، وایران ونیمروز وباختر. نوشتۀ آن بر می آید:" ... 

هرچه حدشمال است باختر گویند وهرچه حد جنوب است نیمروز گویند ومیانه اندر بدو قسمت کرده 
  15" ند، هرچه حد مشرق است خراسان گویند و هرچه حد مغرب است ایرانشهر.ا

البیرونی منجم  دانشمند دربار غزنه، دراثر گرانبهای خود)تحدید نهایات االماکن لتصحیح 
  16 مسافات المساکن( نیمروز را به دلیل اینکه در جنوب بلخ )باختر( واقع شده بدین نام خوانده است.

 وستا، ابراهیم پورداود، در مورد نیمروز بعد از تذکر این بیت از زبان فردوسی:مفسر دانشمند ا
 دونده همی تاخت تا نیمروز         چو آمد بر زال گیتی فروز

میگوید:وجه مناسبتی که در معجم البلدان ودر فرهنگ های فارسی برای اسم "نیمروز"ذکر 
، از این جهت است که این سرزمین در جنوب شده، اساسی ندارند، نامیده شدن سیستان به نیمروز

  17 خراسان که یکی از بزرگترین ایالت های ایران قدیم بود، واقع است.
در روایات باال طوری که دیده شد،با صرف نظر از عقاید ونظریاتیکه جنبۀ فولکلوریک 

یمروز" به معنی واسطوره ئی دارند، چند روایت مؤید یک دیگر اند وثابت میسازند که: نخست کلمۀ "ن
 . جنوب است ووجه تسمیۀ آن هم از آن جهت است که در جنوب خراسان وباختر واقع بوده وهست

 

 بمعنی ناف زمین؟نیمروز 
سیستان در مورد کلمۀ نیمروز به عمل آمده، از طرف اوستا شناسان بنابر تحقیقات جدیدی که 

 به مناسبت دیگری به اسم "نیمروز" نامیده شده است.
شگرایرانی، داکتر علی اکبرجعفری، در مورد"گاهشماری در اوستا"، تحقیقات عالمانه پژوه

وجالب توجهی نموده که به یک باره روی تمام نظریات و روایات مؤخین ونویسندگان قبل الذکر در 
مورد وجه تسمیۀ نیمروز خط کشیده است. آقای جعفری پس از آنکه از سرزمین نیمروز به نیکویئ 

درجه شرقی  61شده؛ مینویسد:" نیمروز" یعنی ناف جهان) ناف زمین(، بیائیم بسنجیم؛ طولش یاد آور 
درجه شمالی، آن یکی آسیا، اروپا، افریقا را از اوقیانوس تا اوقیانوس دو نیم  31وعرضش 

میکند،واین یکی جهان آباد)محلی است نزدیک زابل مرکز سیستان بخش ایران، که بهتر بود بجای آن 
درجه جنوب استوا دو برابر  31درجه  شمال تا  70زرنج را میگرفت.(را از نام 

مینماید.پس"نیمروز" درست ناف جهان بوده است. همان سان که گفتیم نیمروزجایی بوده مانند جلگه 
های سند و دجله ونیل، دارای آب فراوان وبنابر این دارای تمدن پیوسته وناگسسته، بارندگی بسیار کم 

مانش پاک وپر از ستاره گان درخشان؛ چهارفصل از هم جدا وبازشناخته، برسرچهار راه دارد وآس
شمال وجنوب وغرب، به دریای جنوب راه داشته، اگر همه این خوبی ها را یکجا کنیم، میتوانیم 
بگویئم که از لحاظ ستاره شناسی وگاهشماری برجلگه های دیگر برتری داشته، درجائی که ایجاد 

رخالدات در جزیرۀ گمنام وویران  به علت دسترسی نداشتن به ایران وخاور زمین و نصف نصف النها
النهار مصنوعی گرینویچ باز درامپراتوری بریتانیا بود، این جایگاه نصف النهار حقیقی بوده،برای 

خوانده وبه فارسی میانه   Vi-Midhyzemoهمین است که اوستا؛ آنرا میان زمین یا ناف زمین 
ونو)نیمروز( نامیده اند.پس میتوان گفت که مردم این نیمروز راستین ، روشی از خود برای " 

  18 «گاهشماری")تقویم( داشتند.

                                            
14

 433، ص 1ابراهیم پورداود، یشتها،ج- 
15

 25تاریخ سیستان،ص - 
16

 230البیرونی، تحدید نهایات االماکن .... چاپ دانشگاه تهران،ص - 
17

 293،ص2یشتها،ج- 
18

 537(، ص1355دکتر علی اکبر جعفری، گاهشماری در ایران،مجلۀ یفما، شمارۀ نهم)آذر ماه  - 
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دکتر جعفری عالوه میکند" نیمروز روزی جایگاه فرزانۀ شاهان کیانی بود، جائی که شاه 
ش وگسترش آن کوشید وآنرا فروغ بخشید وبنابر گشتاسپ دین بهی زرتشت را پذیرفت ودر پرور

بعضی نظریات او با رهنمائی زرتشت دراینجا به اصالحات نوینی دست زد ویکی از این اصالحات 
  19 قرار دادن نیمروز به حیث نصف النهار جهت گاهشماری وتقویم بوده است.

ابوالفرج یغدادی که ممکن است مقصود مؤلف تاریخ سیستان هم از آوردن این روایت از قول 
گفته است: " حکما جهان را بخشش کردند به برآمدن وفروشدن خورشید در نیمروز، وحد آن چنان 
باشد که از سوی مشر ق از آنجا که خورشید به کوتاه روزی برآید واز سوی مغرب به دراز ترین 

که نیمروز بحیث  همانا این باشد20روزی فروشود واین حکم به حساب)نجوم( وهیأت  معلوم گردد."
سال قبل از  150خط نصف النهارسرزمین های آریائی)عوض جزیرۀ خالدات که بطلیموس آنرا در 

از عهد زرتشت قرار گرفته ودر میان مردم معروف  21 میالد خط نصف النهار خود قرار داده بود."
 وشناخته شده بود.

معاصر ومعاشرخود)ابوسعید احمد عالمۀ دانشمند غزنه، البیرونی بانقل از قول دوست دانشمند 
خاص نیمروز؛ روایتی دارد که با بن محمد بن عبدالجلیل سجستانی(در مورد اسامی ماه های 
 اری نیمروزیان عصر اوستائی اینجانظرداشت بحث طوالنی آقای دکتر جعفری راجع به گاهشم

 انعکاس آن خالی از اهمیت نیست. 
زده گانۀ پارسیان)زرتشتیان(، عالوه میکند. ازابوسعید البیرونی پس از تذکر نام ماه های دوا

احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجستانی شنیدم که از قدمای سجستان اینطور نقل میکرد که ایشان ماه ها 
  سریزوا، را از فروردین آغاز میکردند وشهور ایشان بدین ترتیب است: کواذ،رهو،اوسال، تیرکیانوا،

 اسامی ماه های نیمروزیان عصر صفاریان  22 کبازوا، کژپشت،کزشن، ساروا.مریزوا،توذر، هرانوا،ار
 و غزنویان میتواند بقایای سنت عهد قدیم سیستان باشد.

ابوریحان البیرونی منجم توانای شر ق راجع به علت نامیدن سجستان به نیمروز،در عهد سلطنت 
» سیستان اشارتی دارد ومینویسد:شاهان کیانی ، ضمن بحث یافتن اختالف طول شیراز و زرنج مرکز

اما عرض زرنج را، بنابر گزارشی که به ما رسیده،ابوالحسن احمد بن محمد بن سلیمان سکزی با ربع 
دقیقه یافت ومنجمان این شهر به  52درجه و 30دایره ای به قطر بیست زرع اندازه گرفت و آنرا 

درجه  31ها ناتوان است، این عرض را  سبب آنکه اسباب های اندازه گیری شان از نگهداری دقیقه
 47فرسخ است. و از آنجا تا کویر 78حساب میکنند ومساحت میان شیراز و سیرجان)مرکز کرمان( 

فرسخ. چون همه راه هموار نیست،  195فرسخ که روی همرفته میشود  70فرسخ واز آنجا تا سیستان 
ب که آن را در شش ضرب وبرهفت قسمت مسافت رابا کاستن یک هفتم آن تعدیل می کنیم،بدین ترتی

ثانیه میشود که وتر  39دقیقه و 53و به درجه  504فرسخ،که  به میل  168مکینیم، حاصل آن میشود 
دقیقه (  16ثانیه است.اختالف عرض شیراز وزرنج) یک درجه و 16دقیقه و 18درجه و 9آن 

اهد بود که برای احتیاط کسر را تمام ثانیه خو 8دقیقه  و 45درجه و 88است.... بنابرین طول سیستان 
درجه میگیریم که نزدیک طول بلخ است. وبه همین جهت است که  89میکنیم وطول سجستان را

سجستان نسبت به بلخ، درآن هنگام که جایگاه شاهان کیان وخاستگاه دین مجوسی ایشان بود، نیمروز 
ر عهدپادشاهان کیانی )که سلطنت شان با ازاین روایت البیرونی معلوم میگردد که د 23 خوانده میشد.

کی قباد شروع وباکی گشتاسپ ختم میشود(، سیستان ، به این دلیل که در جنوب بلخ واقع بوده است، 
 بنام نیمروز یاد میشده است.
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 536له ص همان اثر، همان مقا- 
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 23تاریخ سیستان، ص  - 
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 537 فحه(، حواشی ص1355)آذر ما مجلۀ یغما - 
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، البیرونی از ماه های پارسیان اینطور نام می 1321، چاپ تهران69البیرونی، آثار الباقیه،ترجمۀ اکبر داناسرشت،ص - 

 اه، آذر ماه، دیماه، بهمن ماه، اسفندماه.برد:فروردین،اردی بهشت، خرداد،تیرماه،مهردادماه، شهریورماه، مهرماه، ابان م
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 230البیرونی، تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن، چاپ دانشگاه تهران، ص - 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئره اړیکه ټینگه کړله موږ س په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 نتیجه :
در زبان فارسی  نیمروزاز جمع بندی روایات ونظریات فو ق چنین نتیجه بدست می اید که : 

است، یکی به معنی نصف  روز است  که در عربی به آن "ظهر" گویند. دوم ، به دری به دو معنی 
 .یگیرد،جنوب راهم  نیمروز میگفتندمعنی جنوب است. چون در هنگام ظهر،آفتاب در جنوب قرار م

یا به تعبیر دکترجعفری "ناف زمین"  اینکه بنابر گاه شماری اوستایی نیمروز به حیث نصف النهارکما
ن عوام الناس نیمروز را صرف به معنی نصف روز میشناسند و در میااما میشده است.هم شناخته 

 شناخته میشود. نیزسیستان دیگر قشر با سواد به حیث نام  
ش وقتی در تشکیالت اداری کشور برخی حکومت ها به والیت ارتقا یافتند ، 1342درسال 

ه من ونه مردم محل ونه سایرمردم معنای حکومت کالن چخانسور به والیت ارتقا یافت. در آن وقت ن
هنگامی که من در پوهنتون کابل محصل بودم ، مقاله  1344چخاسور را بدرستی نمیدانستیم. درسال

نوشتم وآنرا برای نشر به مجله آریانا،ارگان نشراتی انجمن « نیمروز به نیم نگاه »ئی زیرعنوان 
ً اقبال نشر یافت. مدتی بعد  اسم نیمروز برجای نام چخانسور  تاریخ افغانستان فرستادم که اتفاقا

برسمیت شناخته شد.بدون تردید نشراین مقاله در تعویض نام چخانسور به نیمروزنزدمقامات دولتی 
موجه وموثر بوده است.  چون  در آن زمان  قلعه کنگ که مرکز والیت بود مورد تهدید سیالبهای 

نام قوماندان دالور طرح ساختن شهر جدید والیت را در شیله چرخ قرارداشت والی والیت نیمروز ب
جنوب قلعه نادعلی در زمینهای متعلق به وکیل دوست محمدخان برادر استاد فیض محمدخان عرب ، 
افتتاح کرد که متاسفانه دارای اب شور بود وقابل استفاده برای نوشیدن انسان وحیوان ونموی نباتات 

تعلیمی وبهداشتی مطابق پالن شهری ساخته شد ویک سال بعد دفاتر نبود. بزودی دوایردولتی ومراکز
دولتی از کنگ به زرنج  انتقال یافت که نزدعوام تا مدتها بنام شهرنو یاد میشد. رفته رفته نام زرنج 
تاریخی بجای شهر نو معمول گشت وامروز زرنج شهری مدرن وصاحب عمارات پنج شش منزله 

ی لوکس ویکی از بندرگاه های اموال تجارتی وترانزیتی تجار افغانی است وهوتل ها ومسافرخانه ها
 ختم از هند وچین به بندر چاه بهار ایران واز آنجا به افغانستان وبرعکس است.
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