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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  

  
 ۲۹/۰۴/۲۰۲۱ بخش: آبدات تأریخی    ،تأریخ /کاندید اکادمیسین سیستانی 

 قاموس کبیر افغانستان در  «شهزاده ها  سرباز»گنبد معرفی 

دیگر   مسائل  بیس  و  تاریخی  ابنیۀ  و  تاری    خ  به  اقتصاد  و  جغرافیه  اللغات،  مجمع  لغات،  ح  شر در کنار  افغانستان  قاموس کبیر 

ی یم    کرده و کارنامه های آنها را توضیح یم دهد. ُمضاف بر این آبدات  افغانستان نیر
ی

ی شخصیتهای تأریخی را معرف پردازد. همچنیر

و   آنالین  جرمن  افغان  پورتال  یم کند.  کید  تأ آنها  از  صیانت  و  مرمت  بر  و  داده  ح  شر های گذشته  زمانه  در  را  آنها  نقش  و  تاریخی 

دانند که اهمیت این شخصیتها، آثار و آبدات تأریخی را برجسته ساخته و توجه    قاموس کبیر افغانستان هردو مسؤولیت خود یم

 معطوف سازد. در این سلسله اینک " 
ی

اثهای فرهنگ  یم شودگنبد سرباز شهزاده ها  مردم را به ارزش این میر
ی

 ." معرف

 

 

بست، دومین شهر سیستان بود که با زرنج دریک عرض البلد جغرافیائی واقع شده  ودر محل  

بزرگ حصار  داشت.  موقعیت  ارغنداب  و  هیرمند  بزرگ  خانه  رود  دو  و   ،تالقی  فروریخته   ولی 

مراکز   شکوه بست  نمودار آنست که اینجا روزگاری یکی ازبا طاق جالب و استحکامات دامنه دار با  

 عمده تمدن سیستان بوده است.

 

 مخروبه قلعه بست وطاق آن
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 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

 

کابل و   در قرون دوم وسوم هجری بست بحیث مرکز سوقیات لشکرهای مسلمانان برای حمله بر 

ازاین شهر علم شورش برضد    بود و از اوایل قرن سوم هجری عیاران نیز زمینداور  رخج )قندهار( و

عباسی به اهتزاز در آورده اند. کثیر بن رقاق از اهالی کش صفار )مامای یعقوب   استبداد حکام اموی و 

 بودند.  ۲۴۴- ۲۳۲لیث( و صالح بن نصر بستی از عیاران معروف سیستان طی سالهای  

شهرک های   اه و لشکرگ درمیان جغرافیه نگاران عربی، آنکه شرح قابل توجهی در باره بست و

 ابوعبدهللا محمدبن احمدمقدسی شامی معروف به البشاری است که در دیگر آن نواحی بدست میدهد،

 دربست بوده و درکتاب احسن التقاسیم خودنوشته است:  هجری،   ۳۷۵سال 

 

 یک فرسخی باالی ملتقای رودخانه خردروی)ارغنداب( و قلعه بزرگ وحومه پهناوری در بست، با  

ب  قراردارد.  معمورهیرمند  و ازارهایش  و  اند  متدین   آن  اهل  است.  نیکو  مسجدی  مروت    دارای  با 

سرسبز با   چه پاکیزه و  این شهر  درایت وخوی نرم خویش مشهوراند.  وصاحب نعمت اند که به آئین و 

گل ریحان بسیار دارد. از ابومنصور دانشمند سیستانی شنیدم   انگور فراوان و خرما و ، موقعیت مهم اش

 که گفتی:  

 نعم فراوان ندیده ام، اما وبا دارد. دارای میوه ها و  هری باین کوچکی ولی سرسبز ودر دنیا ش

جامع و ربض)حصاربیرونی( نیز دارد که بازاردر آن اند. مردم آن   مسجد  است و  شهر آن خیلی اباد  و

این دو رودخانه بفاصله   ازاب هیرمند نوشند و رودخانه  دیگری هم دارد که خردروی )ارغنداب( گویند. 

سخ از بست باهم می آمیزند و درجای آمیزش آنها پلی از کشتیها است. )احسن التقسیم، طبع دوم  یک فر

 (  ۳۰۴، ص ۱۸۰۶لیدن

هق( بعد از تسلیمی امیر خلف پادشاه سیستان به سلطان  ۳۹۳بست دراخیر قرن چهارم هجری )

مشهور به    محمود  بقلمرو غزنوی ها در آمد ودر قرن ششم هجری توسط سلطان عالء الدین غوری

جهانسوز پس از سوختن غزنه در آتش غضب آن سلطان شهربست وکاخهای لشکرگاه نیز  سوختانده  

 شد.

امروز ساحه میان بست و لشکرگاه بخصوص ساحل رودخانه هیرمند مملواز خرابه ها و بقایای  

»شهزاده حسینی«  و  کاخها  و زیارت هاست که از آن میان مزار »شهزادگان گنبد سرباز« و نزار  

 مقبره ابن حبان بستی بیشتر معروف اند. 
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 گنبد سرباز شهزاده های بست

معین الدین اسفراری، صاحب کتاب روضات الجنات، از این شهزاده ها ذکری شگفتی آمیز دارد 

و گوید: در دیار سجستان شهر بست بس بعظمت بوده و در آن ناحیت جنبدی )گنبدی ( است و دو قبر  

آنجاست که آنجا ایشان را شهزاده های گتبد سرباز می گویند باعتبار آنکه چنان مشهور است که  در  

بسیاری از ملوک و سالطین سقف آن گنبد را پوشیده اند چون در آمده اند سقف را شکافته یافته اند  

و باز    چنانکه یکمن خاک و گل و خشت در درون گنبد نیفتاده و یک نوبت شخصی که گنبد را پوشیده 

شکافته شده در خواب دیده که شهزاده ها با او گفته اند  که مادر عالم نمی گنجیم تو میخواهی که ما را  

در این گنبد بگنجانی، بعد از آن دیگرش نپوشیده اند و به گنبد سرباز مشهور گشته است. ") روضات  

 بخش یکم ( ۳۴۲الجناب معین الدین اسفراری )ص 

  ۵۹۵این گنبد لوایحی را دیده وخوانده که تاریخ آنها ربیع االول سال    مرحوم کهزاد در داخل   

هجری حک شده است. لوحه اولی منسوب به امام محمد بن ابوالمعالی بن محمد    ۶۱۱هجری و شوال  

 ( ۱۴۹. ) کهزاد،لشگرگاه، ص  الحسن و لوحه دومی منسوب به امام جالل الدین اسمعیل بن محمد است 

تم هجری دربست کدام شاه نامداری برقرار نبوده تابگواهی تاریخ بگوییم  اما در قرن شسم وهف 

این مقبره از فرزندان فالن کس است ولی در باور عوام این گنبد به گنبد سرباز شهزاده های بست  

 معروف است. 

 پایان
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 تاریخی شبیه تنور نزدیک قلعه بست  یک اثر

 

 یکی دیگرازخرابه شبیه کاله درنزدیک بست 
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 ره عالمه ابن حبان بستیمقب 
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