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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۱۹/۰۱/۲۰۲۱ بخش: آبدات تأریخی    ،تأریخ/   استاد شاه محمود محمود

« در قاموس کبیر افغانستان ستانی س مروزیطاق ن»قلعه معرفی   
 

 
اللغات،   افغانستان در کنار شرح لغات، مجمع  تاریخی و    تاریخ و  به  اقتصاد   و  جغرافیه قاموس کبیر  بسی مسائل دیگر  ابنیۀ 

و کارنامه های آنها را توضیح می دهد. ُمضاف بر این  کرده    معرفی را  شخصیتهای تأریخی  همچنین   . می پردازد  نیز  افغانستان
پورتال افغان جرمن    و نقش آنها را در زمانه های گذشته شرح داده و بر مرمت و صیانت از آنها تأکید می کند.  تاریخی   آبدات

را برجسته ساخته   یخیآثار و آبدات تأر  ،اهمیت این شخصیتها د که ن آنالین و قاموس کبیر افغانستان هردو مسؤولیت خود می دان 
 در این سلسله اینک "طاق نیمروز سیستان" معرفی می شود. و توجه مردم را به ارزش این میراثهای فرهنگی معطوف سازد.  

 

 

 
 

 

 قلعه طاق نیمروز سیستان 
 آنكه بر كند بیك حمله در قلعه طاق

 آنكه بگشاد بیك تیر در ارگ زرنگ ) فرخی سیستانی( 
 

بر   نیسیستان را چن  یشرایط آبادانهزار سال قبل   »
سیستان بر سه بند بستن   یشمرده اند: "شرایط آبادان

نهاده اند؛ بستن بند آب، بستن بند ریگ، و بستن بند  
بسته  سیستان  اندر  بند  سه  این  که  هرگاه  مفسدان. 

 یبه نعمت و خوش  ی باشد، اندر همه عالم هیچ شهر
چنین بود و چون ببندند    ستندب  یسیستان نباشد و تا هم

 «.چنین باشد
 مهیقرون قد  بزرگ، در  ستانیاز س  یبخش  ای  مروزین

شناخته شده و   نیسرزم  یو به خصوص قرون وسط
  ی م  لیو بلوچستان را تشک   ران یا  نیجنوب غرب افغانستان مرز ب  ۀبوده است که امروز در گوش  ی زیزرخ  یزراعت

پنهان است .،    گیر  یها   توده  ر یآن ز  شهیدر هرگوشه و ب  یخیمختلف تار  یکهن؛ دوره ها  یخیاثار تار  یایدهد. بقا
مهد تمدن   انگریو رشد نموده؛ نما  جادیا  یگریبعد د  یک یکه در آن    یتمدن ها  تیو موجود  یخیتکامل تار  ریاز لحاظ س

 . برخودار است ادی ز تیمنطقه از اهم خیدرک و فهم تار ی. و براباشدی افغانستان م یخیتار یو حماسه ها ییاوستا
کشور و مرکز و کانون جنبش ها و نهضت   زیاز نقاط معمور و زرخ  یک یهمچنان    یاسالم  ۀدور  مروزی ن  ای  ستانیس
 مرز و بوم بوده است،  نیاستقالل طلبانه ا یها
 ی اقتصاد  شرفتیپ   نهیزم  خیدر طول تار  رهی(، ارغنداب، فراه رود، خاشرود، وغرمندیچون: هلمند )ه  یمتعدد  یها  ایدر

کم از کم دوهزار    مروزی ن  یباد  یها  ابیگفتند. اس  ی( م  ایرا )گدام غلهء آس  مروزیمنوال ن  نیساخته بود. به هم   ایرا مه
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 5تر ۲ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 ا ی  کیآن، گواه    دهیاز هم فروپاش  یو قلعه ها و برج و باروها  شهرها  یایها و بقا  رانهیدارند. و  یخیسال قدامت تار
 . باشدیچند تمدن درخشان م

کرد که    دیلشکرگاه دهها قالع و بارو را مشاهده خواه  ایبه طرف فراه و    لومتریاز سه صد ک  شیبه طول ب  امروز
قلعه تراقون،    ی شهرها  ی خرابه ها چون: بست، درتل، هزار جفت، صفار، رام رود، رام شهرستان، شهر غلغله، 

کالت و قلعه    نیقلعه چخانسورک، سور  ،ینیچگ قلعه   ران، یقلعه ام  شک،یزاهدان، طاق، پشاوران، پوست گاو، قلعه ن
 . ها حک نموده اند واریکتابها و د یرا رو شیخو یرانیخورد که هر کدام داستان غمناک و و میبرخواه رهیفتح وغ

و    شهیو نفوس زراعت پ  یاری( بعد از هفت صد سال شکوه و جالل با شبکه منظم ابستانی)س  مروزیاقبال ن  آفتاب
  ی ایآب که از در یم غروب نمود . تخریب بیرحمانه نهر ها و بندها ۱۳۸۳لنگ در سال  رمویهنرور آن با حمالت ت

از سکنه    ی. دهکده ها و شهر ها خالدیرا راست نه نما  شیقد خو  گریکه تا امروز د  دیشده بود سبب گرد  دهیهیرمند کش 
 .دیو دزدان و مفسدان را اباد نما گیاب و ر ینبود تا بندها یکس گریو د دیگرد

در افغانستان مانند   یینقطه    چی: "ه سدینو   یم  دهیم د  ۱۸۷۲را در    ستانیکه خود س  س یانگل  و یبنابر قول بل  بارتولد
خرابه    ن یکند، خرابه متصل خرابه افتاده است. ا  یاست. تا چشم کار م  دهیصدمه ند  یآدم   ی از هوا و هوس ها  ستانیس

 کیجالل و شکوه فراوان داشته است. فقط استقرار    و مجد و عظمت    ستانیس  التیاست که ا  ی از ادوار  یها حاک
ا  یو عادل م  یحکومت مترق تاکستان ها  نیتواند  به  آن خارزار را  سرسبز مبدل    ی خرابه ها را به شهرستانها و 

 (۱).سازد
  د یو افغانستان حل گرد  ران یا ن یهـ ش مناقشات آب ب ۱۳۵۱حوت  یم مساو ۱۹۷۲در سال  رمندیبا قرارداد آب ه اما

بند آب    کیمنطقه با طرح    یگام بزرگ در جهت انکشاف اقتصاد  کیداودخان،    یبار در دوره جمهور  ن یاول  یو برا
 ینهر لشکر  دنیز )زرنج( و اطراف آن را با کشمرویمرکز ن  یاریپروژه آب  زیکمال خان برداشت و ن  هیگردان در ناح

و مردم به    افتیاز محل آغاز تا انجام امتداد    لومتریاز چهل ک  شیبطول ب  یدست گرفت. نهر لشکر  یرو  رمندیاز ه
دوباره افول   مروزی، ستاره اقبال مردم ن۱۳۵۷ثور    نی خون  ی. اما با حدوث کودتادندیگرد   دواریعمران مجدد منطقه ام

دزدان    ی و تدارکات بندکمال خان از سو  لیمبدل کرد. تمام وسا  یدیو ناام  اسیمردم محل را به    یدهایهمه ام  ونمود  
 کیلوازم    گریگول و د  خیسمنت و صدها تن س  ۀسیهزار ک  ۲۰شد    یبغارت برده شد. گفته م  یو پاکستان  یرانیمسلح ا

 (۲) .د همه به غارت رفت شده بو رهیبندآب که در بندر کمال خان ذخ 
 مروزیقلعه طاق ن اما

از    یخیتار  تیآبادان و استوار بوده و روا  ی دوم قرن اول هجر  مهیدرن  یطاق در زمان خالفت عبدالملک امو  نیا
م عبدهللا بن امیه بن عبدهللا حاکم سیستان شد    ۶۹۲=  یهجر  ۷۴: در سال  دیگو  یآن موجود است که بالذر  یعرب  یوال

در آغاز پیشنهاد رتبیل را که    یرهسپار بست گردید. و  لیو او به فکر تسخیر کابل افتاد. "عبدهللا بقصد نبرد بارتب
رواق )منظور طاق بست   نیمیخواست یک میلیون درهم به او خراج بدهد و به صلح برسد نپذیرفت، وگفت هرگاه ا

و از پیش او به    رفتیکند. رتبیل نپذ  هیکرویکار    هیدو رو  ریاست( را پر از زر کند صلح خواهد کرد ورنه شمش
 زابلستان عقب نشست  یهستانکو ینواح
سیستان كه از جنایات "خلف بن احمد" به ستوه آمده بودند از سلطان محمود تقاضاي كمك كردند و او هم كه    مردم

رّصد چنین فرصتي بود، به آنجا حمله كرده و خلف را در قلعه طاق سیستان محاصره كرد. خلف پس از چهار ماه مت
 .محمود درآمد فهـ ق به تصر ۳۹۳مقاومت تسلیم شد و سیستان در ماه صفر سال 

ن مشهور محکم داشت و انگور آ  یمشتمل برقرآ و قصبات فراوان حصار  ستانیبود از اعمال س  ی)قلعه( شهر  طاق
 .و محمود آنرا پس از محاصره مسخر کرد ختیبود. خلف بن احمد پس از شکست از سلطان محمود بقلعه طاق گر

کوچک است و در    یآورده که : قلعه ٔ طاق شهر  مروزیشرح بالد قُهستان و ن  لیدر نزهة القلوب ذ  یمستوف  هللاحمدا 
  (۳) . توابع آن است هیباشد و چند د اریاو انگور بس

جنوب    یمنزل  کیخورد ب  ستیکه : شهر  نگاردی ها در مورد طاق م  یدانشمند سامان  ری وز   یهانیبه نقل از ج  یستانیس
  ف یمحفوظ در ارش  یهانیاشکال العالم ج  یدر نسخه قلم  کندیاز آنجاست . موصوف اضافه م  یرا فراخ  ستانیزرنج و س

هلمند   یایطرف جنوب زرنج در سمت راست در  هطاق را ب  تی( که موقعستانیاست به نام ) صورت    یینقشه    یمل
  (۴).دهدینشام م
دارد که    یدر جهت خراسان رستاق  ستانیاست در حدود س  ینگارد که : شهر  یمعجم البلدان در مورد طاق م  مؤلف

  (۵) . از آنجاست یمحمدبن فضل بن محمد طاق هللاو مزارع و ابوعبدا یانگور فراوان دهد و مشتمل بر قر
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 5تر ۳ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

است از حدود خراسان با حصار محکم و    یشهرک  کند؛یم  ادی  نیالمغرب از طاق چن  ی العالم من المشرق و ال  حدود
  (۷) .داندیبُست م  کینزد یطاق را شهرک  یو اصطخر( ۶. )اریمردم بس

انتقام با او ] خلف    نیالدوله محمود بد  نیمی :    میخوان یم  ن یچن  دهیگز  خیرا در تار  یغزنوو باالخره نبرد سلطان محمود   
  (۸) .دیالدوله قلعه را بعد از محاصره مسخر گردان نیم ی ختیبن احمد [ جنگ کرد او منهزم بقلعه ٔ طاق گر

و خلف بقلعه ٔ طاق که   ستانیو ثلثمائة ] سلطان محمود [ به س نیو تسع یکه : در سنه ٔ اثن سدینو یم ریالس بیحب مؤلف
  (۹) .کار گردون بود متحصن شد روزهیطاق حصار ف یافزا رتیدر متانت و مسافت )کذا؟( غ

آورده است که :   ینیمی   خیچنانچه در تار  دیبرجسته گرد   یطاق به خصوص در نبرد سلطان محمود غزنو  شهرت
  (۱۰).دولت در اندرون حصار رفتند  اء یو اول  مجوریبقلعه ٔ طاق رفت و ابوالحسن س  خلف از حصار ارک برخاست و

  (۱۱) . شده است دهیگنجان یادیمطالب ز ستانیس خیآن در صفحات متعدد تار تیمورد طاق و موقع در
ازم  یادآوری  قابل ؛  قلعه طاق دركتاب ها  ستانیس  یمیقد  یقلعه ها  انیاست که  اسم  ذكرشده است،   یخیتار  یتنها 

قلعه   ییایشان از مكان جغراف  یدركتابها  رهیوابن حوقل وغ  یراكه اصطخر  یاری: معسدینو  یراولنس م  یِسرهنر
كه اززرنج عازم خراسان است طاق را    یومسافر  باشدیدرسجستان م  یاست كه شهر كوچك  نیطاق ذكر كرده اند ا
 .هد داشتدرپشت سرخود خوا

ذكرشده   یهجر۳۹۰درسال  یقلعه توسط محمود غزنو نیمحاصره ا انی، اسم قلعه طاق درجر خیبار در تار  نینخست
بود و به هنگام حمله محمود ، خلف ابن احمد بدرون قلعه طاق رفته    ستانیاست، درآن روزگار خلف ابن احمد حاكم س

 .د یرابرگز یو جنگ وحصاردار
آنان دردارالحكومه بماند وازآنجا دفاع كند،   دیتوانست به ام  ینم  یاندك بودند كه و یخلف به حد  روانیداران و پ وفا

د برود تا بتواند با گروه اندگ جانثاران اش بو  یكوچكتر  یگرفت درقلعه طاق كه به نسبت جا  میتصم  لیدل  نیبه هم
صلح همراه    ی برا  ایتوانست دشمن را خسته كند و    یقلعه مستحكم بود و او م  كیحال طاق    ن ی، درع  دیازآن دفاع نما

 .دی بهتر وارد نما  طیشرا رفتنیبا پذ
 ی شهر زرنج که کنول  یمنزل  کیداند. که در    یم  ستانیس  یقلعه ها  نیاز جالب تر  یک یغبار قلعه طاق را    مرحوم

  ی الدیکه : در قرن دهم م  سدینو  یاز آن ذکر نموده است . مؤرخ موصوف اضافه نموده م  ۱۹قرن    یسیانگل  احیس
  اد یم با زحمت ز  ۱۰۰۳در سال   یغزنو  دبوده که سلطان محمو  یقلعه مستحکم  ازدهی و در قرن    ،یطاق شهر کوچک 

بود که به قول بارتولد عبور از آن به واسطه پل    یقیاو را اشغال نمود طاق در آنوقت محاط به هفت بارو و خندق عم
  (۱۲) .شدیم سریم  یمتحرک

که : خلف در حصن الطاق بود و آن قلعه را هفت   سدینو   یم  یخلف توسط محمود غزنو  ی در مورد گرفتار  ریاث  ابن
 ی پل  لهینبود مگر بوس  سریحفر کرده بودند که عبور از ان م  ضیو عر  قیعم  یمحکم بود و گرداگردش خندق  یباور

الدوله با او به منازعه    نیم ی  داشتند،یبر م  قخند  یگذاشت و به هنگام بروز خطر آن پل را از رو  دیآن با  یکه رو
امر کرد آن خندق را پر    شیخو  ان یرد، پس به سپاهنک   دایپ  ی باو دسترس  کنیقرار داد و ل  یپرداخت و او را در تنگناه

بوجود آوردند که از آن راه خود    یو با خاک معبر  دندیچوب ها بر  ان یشود . سپاه  ری امکان پذ  یکنند تا عبور بدانسو
  (۱۳) .قلعه رسانده نبرد کنند بهرا 

  گاه یشناخت جا  ی اضافه آورده است كه برا  یلیالهرات  درشرح طاق تفص  نتةیاالوصاف مد  ی روضة الجنات ف  مؤلف
سه خط    یدارا   یومدد گاراست ، قلعه طاق كه درسراسر جهان مشهورومعروف است وازعظمت بزرگ  ارنافعیقلعه بس

  ی دوم وسوم قلعه مردم م ی خط دفاع نیبوپرازباغها ست، درحد فاصل  ركشتیمتصل به قلعه ز یبود ، اراض  ی دفاع
.  شد یاند تا تلف م  ساختهیاند آنجا محبوس م  خواستهیبوده که هالک هرکس م   یسوم محبس  لیاند  و درون فص  ستهیز

   (۱۴). جن بود كی ی، مسكن و ماوا یاست ودرمحوطه آخر اریمردم در آنجا بس یو اکنون استخوان ها
روز راه در شمال زرنج شهر   کیکه : به فاصله    سدینو  یم  نیمتقدم   یخیتار  ییایبا استفاده از اثار جغراف  سترنجیل

: انگور آنجا فراوان و   دیگو   یآن در کتب مسالک ذکر نشده، واقع بود و مقدس  قیطاق که محل دق  تیمهم و پرجمع 
 ند ینقل کرده که آنجا را حص الطاق ) قلعه طاق( گو  دیسع  نآن پهناور است. ابوالفداء در قرن هشتم از قول اب  یروستا
 یرودخانه هلمند، پس از آن که نهر ها  مانده ینقطه باق  نیرودخانه هلمند واقع است. در ا  چیبلند سرپ  یکوه  یو باال

 موریت  ریامکه    ییحصار زره از جمله شهرها  ایقلعه با قلعه زره    نی. اسم ازدیریزره م  اچهیاز آن جدا شده، بدر  اریبس
  (۱۵) . کرد ذکر شده است ریآوردن به زرنج آنها را تسخ ورشیقبل از  یاندک
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 یخواهان مرگ همه مردم بود..وخلف ابن احمد صاحب وموال  شیجِن بداند  نیمسكن راساخته بودند وا  نیا  انیزرتشت
جا خلف محاصره شد    نیدرهم  زینموده است ون   فیتصن  میقرآن حك  ریفراوان درباره تفس  یقلعه بود كه كتابها  نیا

 .كرد میوسلطان محمود اورامجبور به تسل
انجام داده و اثار مغتنم را انتشار   ستانیدر مورد س  یادیز  یو پژوهش ها  قاتیکه تحق  یستانیمحمد اعظم س  محترم

.  چنانچه داندیم  کسانیمردم به شهر غلغله شهرت دارد با طاق مورد نظر مان    نیسارتار که در ب  یداده اند خرابه ها
.    گرددیسار تار معلوم م ی آور رتیو ح عیخرابه زار وس مروز،یجنوب شرق قلعه فتح در ن یلومتریک ۲۵تا  ۲۰در 

سارتار توسط   یها  رانهی؛ و  لیدجله و فرات و ن   تیسند با مدن   یها  تیکشف حلقه اتصال مدن  یم برا  ۱۹۳۶در سال  
در چند نقطه   اتیهفته در سارتار و حفر  کی. اما بعد از  دیگرد اتیهاکن حفر  ییبه رهنما  یباستانشناس فرانسو  ئتیه

م از قلعه    ۱۹۳۶اکتوبر    ۱۵  خیسفر خود را خالصه نمودند: به تار  نیا  یادداشتی  یرا ناتمام گذاشت و در ط  اتی، حفر
 گیر یتوده ها انیدور در م  یلیخ یحصار قلعه از بس بزرگ بود از فاصله ها میفتح به عزم سار تار حرکت نمود

  ک یخطوط خندق و    گی توده ر  کی  یدر کج گردش  میشد  ک یبه قلعه نزد  یوقت  یمسافت  یپس از ط  شد،یم   صیتشخ
مدور در طول    یطرح شده بود . برج ها  قیدق  ی. چهار ضلع بزرگ حصار طوردیسلسله استحکامات قلعه ظاهر گرد

به هم بناء شده  کینزد یلیخ یبه فاصله ها یقو یها  هیحصار پا یبود در قسمت داخل انینما  یبخوب یضویحصار ب
آن  یحصار هنگام ضرورت بتوانند از رو نیظکم عرض ساخته شده بود تا محاف یها گذرگاهبود که در هر کدام آن 

 .شده برسانند دی عبور نموده خود را به نقاط تهد
  ی برا  ستیبا  یم  نیسه دروازه است که مهاجم  ینمود دارا  ی از مدخل مدافعه م  میکه بصورت مستق  یسوم  حصار

شده بود    هیها تعب   واریکم عرض روزنه مانند که در د  ی. عالوتاً وجود تنگنا هادیخود را سپر نما  یبه آن پهلو  دنیرس
قلعه را کشف    ینیرزمیاز همراهان کزال قبالً عمارت ز  یک ی.  دینما  یریجلوگ  نیمهاجم  شرفتیاز پ  یتوانست بخوب  یم

  سمان یدر آمده بود و بدون ر کیتار یو انهدام گنبد ها و طاقها آن بصورت جا ها یگ ختهیکرده بود که در اثر فرور
 .مشکل بود دوباره به آنجا رفت یو چراغ دست

.  رفتیم  شی پ  یکار به آهستگ   یانتخاب شد ول  اتیحفر  یقلعه برا  یقلعه، گوشه شرق  ین یرزمیاز مشاهده عمارت ز  پس
ا ترس  مخصوصاً شب هنگام اقامت در آن ج  نمودندیتصور م  یشهر خاموش را مسکن جن و پر  ن یکارگران ا  رایز

حال مدخل    نیبدست امد و در ع  یو ساسان  یمدوره اسال  یهفته چند پارچه کاشکار  کی حکمفرما بود. باالخره بعد از  
  یقلعه و قصر ها  نیا  فیپرک  یبود ظاهر شد. خانم هاکن که مجذوب دورنما ها  دهیکم عرض که سرآن پوش  زیدهل  کی

  (۱۶).متعدد برداشت ریمخروبه آن شده بود تصاو
 د،ینما  یم  نیرا تام  التیا  ازیشهرتمام انگور مورد ن  ن یازا  ی: قسمتسدینو  یقلعه م  نی ا  فیراولنس درتوص  یسرهنر
 . منزل دورتراز زرنج ذكرنموده اند كیقلعه را  نیا یائیمكان جغراف یدرجائ

صاحب منصب نقشه   تی ت ترینگارد که : از مالحظه نقشه قلعه طاق که جارج پ  یم  شی در ادامه پژوهش خو   یستانیس
سه قسمت    یکشور دارا   یمیقد  یکه حصار طاق مانند اکثر شهر ها  شودیبود معلوم م  دهیمکماهون کش  ئتیبردار ه

  :بوده است
شده ، که    ده یشکل کش  یضویقرار داشت دورادور آن حصار ب  ینسبتاً بلندتر  یارگ ؛ که در وسط شهر و در جا  اول

 یو محل زندگان  توانستیشده م  سریخندق م  یپل رو  قیحصار خندق کنده شده بود. وصول به ارگ از طر  نییدر پا
  .بود نیحکام و مامور

 .شارستان؛ که محل مالکان و اشراف بود دوم
قلعه   نیوران و اهل کسبه و محافظ   شهیربض؛  که نسبت به شارستان بزرگ تر بود و محل بودوباش دهقانان و پ   سوم

 عیکه دور آن خندق بزرگ و وس   کردیمتعدد احاطه م  یشکل با برج ها  عیبود. قسمت ربض را حصار بزرگ مر
 (۱۷).شده بود دهیکش

هـ   ۷۸۵واقع است.که تیمور لنگ در سال  یبندركمال خان ودردشت مارگو یكیقلعه در نزد نیا رمعتقدندیاخ نیمحقق
ق. هنگامي كه دارالحكومه سیستان را ویران ساخت و قصد بازگشت داشت ، بر سر راه خود قلعه طاق را ویران  

 .دیمدفون گرد گیر یتوده ها ریشکوه آن ز گریكرد . و تا امروز د
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