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 de.rmange-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

    ٢٠٠٩/ ۶/ ٣کانديدای اکادميسين سيستانی                                                                                          

  

  ـتــــای تاريخی ُبـسـيـرافــــجغ
  

 حصار   .دو رود خانه بزرگ هيرمند و ارغنداب موقعيت داشت          محل تالقی    دومين شهر سيستان بود که در        شهر بست، 
اری یکی                    ا روزگ ه اینج ودار آنست ک ا شکوه بست  نم بزرگ ،ولی فروریخته واستحکامات دامنه دار با طاق جالب وب

  .ازمراکز عمده تمدن سيستان بوده است
دیمی ، متشک          ود       بست مانند اکثر شهرهای عمده ق اه      ارگ  . ارگ ، شارستان و ربض      : ل از سه بخش ب محل سکونت ش

د          . رتبه دولتی و جایگاه خزانه وزندان بود      یاحاکم وماموران عالی     ادیواری بلن اره ی ه آن فصيل       این قسمت بوسيله ب ه ب ک
اموران  متوسط دولتی                   شارستان. ن جدا ميشد  ميگفتند از شارستا   اران وم  یعنی خود شهرکه محل اقامت تجار وکسبه ک

ود وبازار            ردم  شهری ب ه  م ا وطبقه مرف ا درآن قرارداشت        ه ن ق  . و فروشگاه ه د از             ای يله یک حصار بلن م بوس سمت ه
ا  ربض.آغاز ميگردیدکه محل سکونت مردم فرودست شهری بود    ) حومه(ربض  بعد از شارستان،    .ربض جدا ميشد    هم ب

ذکر را                  ارگ قلعه   هرکه امروز برخرابه های     . دیواری بلند محاط  بود     وق ال ن سه بخش ف د، بدرستی ای بست صعود کن
 سوم به سبب  فصيلفقط  درسمت غربی آثار    . ده است صيلی ازبخش دیگرشهر جدا ميش     با ف  یکدرآن دیده ميتواند که هر    

  . ومد وجذر سيالبهای هيرمند از ميان رفته استهيرمندنزدیکی با ساحل 
دار        بستواری، وپسربرادراو   کی گشتاسپ حامی زرتشت،      مرحوم کهزاد بنای این شهررا به عصر       ان نام  یکی از پهلون

دا شده و              ) ٣۶فقره  ( در شاتروئيها " زاد ميگوید که    که. آن عهد نسبت ميدهد    ه از سمرقند پي وی ک ان پهل نسخه اوستا بزب
   )١"(.بستوارپسرزرير، شهر بست را آبادکرد:"  ميالدی ميرسد، تحریرشده است که٨٠٠تاریخ آن به 

ی مورخ ر     "بيوت"نقریبًا دوهزارسال پيش ازامروز، ایزیدور، ازاین شهر بنام          يالدی،       یادکرده وپلين رن اول م ومی درق
  )٢.(سراغ داده است) هيرمند"(اریمانتوس"خوانده، موقعيت آنرا درکنار رودخانه ) بکسراول " (بست"آنرابکشل

دیم یکی ازمراکز               مرحوم پوهاندحبيبی از   ان ق داب درزم د وارغن ای هيرمن ه، بست در ملتق ارکوارت مينویسد ک قول م
را از      تمدن این سرزمين بوده ودر آغاز قرن شش     ه انوشيروان خسرو اول ساسانی  آن م ميالدی در دست هفتاليان افتاد ک

  ) ٣.(ایشان بگرفت
يالدی، سرزمين                      ،ميرسد که به نظر  تم م رن هف ل ق  درایام ضعف وفترت دولت ساسانی پارس در اواخر قرن ششم واوای

ای          رخج وزابل وداور یعنی وادی های هيرمند وارغنداب وترنک بدس           بست و های سيستان و   ه از بقای ل ک ت ملوک رتبي
ان      -خاندان های کوشانی       الی وترک اده باش            هفت د، افت وده ان دوکش ب د از سنه           شمال هن وح عرب بع  ٣٠د،زیرادرحين فت

ز                ) ميالدی۶۵٠(هجری ا اپروی تم ی ام رس انی بن ج مرزب ه در زرن د ازآن اعراب           -می بينيم ک ی دارد وبع ز حکمران  پروی
  )۴. (زابلستان می جنگندمسلمان با رتبيل یا زنبيل شاه 

 بالذری درفتوح البلدان خود،آمدن افسرعربی عبدالرحمن بن سمره را از سيستان به بست بعد از قطع وادی خواش، و
 را مغلوب ساخت وبه ) س- سروان=(، مينویسد که ابن سمره بست را بزوربگرفت وپس از آن مردم روذانقوزان بست

د ، این وقایع بع بعد از نقل روایت بالذری می افزایدحبيبی .ردم چيره شدخشک آمد وهم در رخج جنگ کرد، وبرم
از جمله سرزمين های مذکور،درکتب فتوح، خواش،همين خاش وخاشرود وخشک رخداده و) م۶۵۶( هجری٣۶ازسال 

اره رأی را تاکنون نفهميده ام که چيست؟ اگر کسی دراین ب" قوزان"اما کلمه . هم کشکنخود ورخج وادی ارغنداب است
  )۵.(داشته باشد، لطفًا به انجمن تاریخ بنویسد

 نزدیک ترین روستای شمال بست، بوده است، زیرا در "بوالن"متذکره بالذری همين "  قوزان"به نظرصاحب این قلم، 
قرون وسطی راهی که زرنج را به بست وصل ميکرد، ازوالیت خاش ميگذشت و بعد ازعبور ازروی پل خاشرود وقطع 

به بست ميرسيد،اما قبل از رسيدن به بست ، بایدروستای بوالن را در دست راست رودخانه هيرمند ) دشت مارگو(ن بيابا
چه از لحاظ تعداد حروف وشکل امالء به رسم " بوالن"عالوتًا کلمه.که خيلی معمور وپرجمعيت بود، پشت سرميگذاشت

باهت قابل قبولی دارد،خاصه اینکه با نام بست یکجا ذکر متذکره بالذری  همسانی و ش" قوزان"الخط عربی و فارسی با
 ذکری به يای اسالمیاز این روستا، بجز درتاریخ سيستان وتاریخ بيهقی، در هيچيک از کتب جغراف متاسفانه .شده است

  این روستا مهدزایشعهدامویان وعباسيان وطاهریان وصفاریان وسامانيان و غزنویان،نظرنميرسد، درحالی که در 
وپرورش بزرگمردان علم وشمشير بوده و به حيث جایگاه عياران درشمال شهربست در در دست راست رودخانه 

از خود نام ونشانی داشت، بربلندای دشتی که درشمال بسوی چاه انجير ودرغرب بسوی مارجه امتداد می یابد،هيرمند، 
بارها عمال ستمگر عرب را از "الح بن نصرص"وبرادرش " عشان بن نصر: "وعياران وجوانمردان نامدار آن چون

   )۶.(شهر ومرزخود بيرون راندند ومردم دانش دوست وبا مروت بست را از چنگ استبداد حکام خودکامه نجات بخشيدند
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که درآن تجارتخانه های هند وسند موجود  گفته اند" جای بازرگانان" و" درهندوستان"جغرافيه دانان اسالمی بست را 
با باره محکم  بودبست شهری بزرگ « : هجری٣٧٢تاليف درسال  حدودالعالمدیم ترین اثرجغرافيائی کشور،بنابرق.بود

مردمان داشت جنگی ودالور، ودر آنجا ميوه ها را خشک  وبود هيرمند، با ناحيتی بسيار، و جای بازرگانان  رودبر لب
  )٧ ( ».ميشدميکردند وبجاهای ديگرمی  بردند وکرباس وصابون نيزاز آنجا صادر

وبی                        ه یعق ن واضح معروف ب وب ب دبن ابویعق ثًال احم د، م جغرافيه نگاران اقدم عربی، از بست به تفصيل سخن نميرانن
ود را در دان خ اب البل ه کت د ٢٧٨ک مارد وميگوی زرگ آن ميش تان، بست را از شهرهای ب ته، درذکرسيس :  هجری نوش

ده ش) عباسی(درعصرخالفت ابوجعفرمنصور ن زای م معن ب ومی است از عج ردم آن ق رآن تصرف جست وم يبانی ب
د           د پيوسته ان ند وهن ته، دراعالق النفيسه بسال                   )٨. (واطراف آن ببالد س ن رس ه اب دبن عمرمشهور ب ان احم  ٢۶٠همچن

  )٩.(دارد) زرنج، بست،الرخد(هجری، ذکری ازبست در کوره های سيستان
د     ه ضم ب  (بست : لسترانج محقق انگليسی  ميگوی ان       درساح) ب دهار جری ا رودیکه از قن ای آن ب د درمحل التق ل هيرمن

ت    وده اس ی ب ای مهم ته ج ع وپيوس هر     . دارد، واق رین ش تان وبزرگت ين شهرسيس ری دوم ارم هج هردرقرن چه ن ش ای
تم،هنگام        . کوهستانی مشرق که شامل زمينداور ورخج بودف بشمار می آمد          رن هش ان ق ه درپای د ک لسترانج عالوه ميکن

ی امير زرنج  لشکرکش ت ب وراز بس ت   (تيم ت اس ت درس ه بس ج ب د     ) از زرن ران گردی وش آن وی ول وح هر وح ن ش ای
تم   "ودرضمن همين لشکرکشی بندعظيم هيرمند نيز که بنام          د رس تاهای      .شهرت داشت خراب شد       " بن ام روس د تم ن بن ای

  )١٠ (.باختری سيستان را مشروب ميکرد
ویس مع   ه ن ياح وجغرافي راهيم اصطخری، س حاق اب اب    ابواس ری در کت ارم هج رن چه ه اول ق المی، درنيم روف اس

ه روی                  : ميگوید) مسالک وممالک (خود ی وجود دارد ک جلو دروازۀ بست، باالی دریا چنانکه درعراق معمول است، پل
ل ميگذرد                ن پ د از روی ای ه بست می آی ج ب ه از زرن اده بزرگی ک .( یک عده زورق های خورد وبزرگ تعبيه شده وج

ه نيکویئ        ٣۶۵غرافيه نگاردیگر اسالمی،  درسال        ابن جوقل ج   )١١ اب صورت االرض خود،از بست ب  هجری درکت
د   ل اهل عراق                         : یادآورشده گوی ردم آن مث رین شهر سيستان است وم ج، بزرگت ونی   (شهر بست، پس از زرن ران کن ) ای

د    ارت دارن تان تج ا هندوس د و ب وانگر ان وانمرد وت د وج دگانی ميکنن ا وا. زن ا خرم ی  و در آنج راوان بدست م ور ف نگ
  )١٢.(آید

واحی                           اره بست ولشکرگاه وشهرک های دیگر آن ن وجهی در ب ل ت ی، آنکه شرح قاب اما درميان جغرافيه نگاران عرب
ه درسال            ه البشاری است ک اب احسن    ٣٧۵بدست ميدهد،ابوعبداهللا محمدبن احمدمقدسی شامی معروف ب  هجری، درکت

  :نوشته استالتقاسيم خود
ت ردروی     ، باقلع بس ه خ ای رودخان االی نلتق خی ب ک فرس اوری دری ه پهن زرگ وحوم داب(ه ب د ) ارغن وهيرمن

ين                      .بازارهایش معموراند ودارای مسجدی نيکو است     .قراردارد ه آئ ه ب د ک ا مروت  وصاحب نعمت ان دین  وب اهل آن مت
رم خویش مشهوراند      ا وا        .ودرایت وخوی ن م اش ،خرم ا موقعيت مه اکيزه وسرسبز ب ن شهرچه پ راوان وگل    ای نگور ف

وه         : از ابومنصور دانشمند سيستانی شنيدم که گفتی      .ریحان بسيار دارد   در دنيا شهری باین کوچکيولی سرسبز ودارای مي
ا دارد    ا وب ده ام، ام راوان ندی م ف ا ونع جدجامع وربض  .ه ت ومس ی اباداس هر آن خيل اربيرونی(وش ه  ) حص ز دارد ک ني

د  ازاردر آن ان د ن . ب ردم آن ازاب هيرمن ردروی    م ه خ م دارد ک ری ه ه  دیگ ند ورودخان داب(وش د) ارغن ن دو .گوین ای
تقریبًا بفاصله نيم فرسخ، . رودخانه بفاصله یک فرسخ از بست باهم می آميزند ودرجای آميزش آنها پلی از کشتيها است            

  )١٣(.قراردارد که مسکن سلطان ولشکریان است) شبيه مدینه(کتار جاده ایکه بغزنين روند،شهرچه العسکر
ه های آن       ،موجوده " لشکرگاه"مقصود مقدسی از شهرچه العسکر یا معسکر،همين       ه خراب اریخ بيهقی است ک متذکره ت

  .درپنج شش کيلومتری شمال ویرانه های بست شاهد عظمت وجالل پارینه آن است

   
  رکرانه رودهيرمندرگاه بدرلشکسلطان مسعود غزنوی کاخ   عه بست از سمت جنوب                    خرابه های قل

اش                   ی، محل بودوب از لحاظ موقعيت وساختمان عمومی، بست ولشکری بازار، درحقيقت دوحصه یک شهربودند که اول
تند          .مردم ودومی محل سکونت سپاه وادارات دولتی بود        دگی داش الی بست زن ردم واه ه م ارت دیگر،دریکی قاطب ه عب ب
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اروان سرایها بش          اه               وکانون تجارت وسرای هاوک اه گ ان وصاحب منصبان وگ پاه ونظامي د، ودردیگرش، س مار می آم
  .سالطين غزنوی محمود ومسعودرهایش داشتند

ونی                       "بگفته مرحوم حبيبی،   د شهرهای کن د اسالمی مانن ل عه زرگ اوای این نکته را باید ملحوظ داشت که درشهرهای ب
ي        ل اداره مع کریان واه کونت لش رای س هر ب ه دور از ش ه جداگان ک حص کری را   ی ر عس ن مق د وای کر"ن ميش " لش

چنانکه عسکرمصر، وعسکرمکرم، وعسکر    . ميگفتند" لشکری بازار "وبه پشتو   " العسکر"وبزبان عربی " لشکرگاه"یا
ود  " لشکر " ونيز در بيرون شهر زرنج جایی بنام ) ١۴.(رمله وعسکر نيشاپورنزدجغرافيون عرب مشهوراند     . موجود ب

در وقایع سال   .  ضبط شده  است    )که همان لشکراست  ("بسکر" اغلب بصورت     سيستان درتاریخ حل نام این م   شوربختانه
ن اسحاق            دی گرده سيستان توسط سپاه سامانی فتح        هجری ک  ٢٩٩ ه پسرعم خود منصور ب امانی ، سيستان را ب واميرس

امانی   ج   وداد س ا           شاو وارد زرن ردم جابج ازل وسراهای م ه داخل شهر درمن م ب ه    دکر د،لشکریان خود را ه وسپس ب
ام  . یدمبادرت ورزحصول  ماليات گزاف از مردم       ز   یکی از رجال دراک وزبان آورسيستان بن ن هرم د ب معروف  (محم

ادت     ": رفت واظهارداشت که  "مظالم"به نمایندگی از مردم شهر به       ) به مولی سندلی   ال بزی ه م به سيستان رسم نيست ک
ردان            . ن ودختران باشد  باشد که مردمان را زنا     لشکری به لشکرجای  خواهند و  زل وسرای ازادم ه من ه ب ردم بيگان م

د و                      ."واجب نکند  ردم را بشورش فراخوان د  وی م نج روز بع نيد، پ  چون حکمران سامانی این سخن نماینده مردم را نش
د و                                      ه فرارنمودن ور ب ا مجب يدند وی غ کش ا از دم تي ه را ی د وهم امانی زدن پاه س ل س ه قت خود  مردم با او همنوا شده دست ب

ویکی از بقایای خاندان صفاری که کودکی ده ساله . پناه برد مگردستگيروزندانی شد) زرتشتی(حکمران به خانه گبری 
د        اه کردن ود را برخود پادش اب         )١۵( .بنام ابوحفص عمرو ب ن کت ا هرجائيکه درای افی است ت وق ک ال ف ا  " بسکر "مث ي

  .اصالح گردد" لشکر"ضبط شده باشد، به "سرلشکر"
ا                      امروز ای بقعات وزیارته ه های وبقای و از خراب د ممل ه هيرمن  ساحه ميان بست ولشکرگاه بخصوص، ساحل رودخان

  .معروف اند" شهزاده حسينی" و"" شهزادگان گنبد سرباز" است که از آن ميان مزار
  

   
  م١٩٣٨ درطاق قلعه بست بعد از ترميم                            طاق بست قبل از ترميم            

  
هر        ه ش ت پارین کوه وعظم ه حکایتگرش دنی است ک ای ارگ آن، از آثاردی ه ه ای خراب ه بست ، درپ زرگ قلع اق ب ط

ادان و استواربوده و                        . تاریخی بست ميابشد   رن اول هجری  آب ه دوم ق دالملک اموی درنيم این طاق در زمان خالفت عب
ه             ی آن موجود است ک الذری گو   روایت تاریخی از والی عرب د ب ن        )  م ۶٩٢(= هجری    ٧۴در سال     :ی ه ب ن امي داهللا ب عب

پار    . "عبداهللا حاکم سيستان شد و او به فکر تسخير کابل افتاد   ل رهس رد بارتبي د بست عبداهللا بقصد نب وی در آغاز  .  گردی
ن              اه ای ذیرفت، وگفت هرگ ه صلح برسد نپ د و ب  قرواپيشنهاد رتبيل را که ميخواست یک ميليون درهم به او خراج بده

د             )  است طاق بست منظور  ( ه کن ه کاریک روی ذیرفت   . را پر از زر کند صلح خواهد کرد ورنه شمشير دو روی ل نپ رتبي
تانی زابلستان عقب نشست        واز پيش اوبه ن     دان،ص  ."(واحی کوهس وح البل وم ميشودکه طاق      ) ٢٧٠فت ن روایت معل ازای

اعرض   وحيرت انگيز را دیده ام ،       من این طاق عظيم      .بست در قرن اول هجری آباد وستوار بوده است          ميتوانم پهنائی ی
دن   . هشت مترتخمين کنم- متر وبلندی آنرا شش   ٢٠آنرا حدود    به هرحال کسانی که به شهرلشکرگاه مسافرت ميکنند، دی

  . این طاق برایش جالب وتماشائی است
  :چاه قلعه بست

ا هفت      ه باالحصایکی دیگرازعجایب  دیدنی قلعه بست، چاه دایروی است که دروسط تپ   ردم محل ت ه م رحفرشده و بگفت
ت         ته اس اه قرارداش دان پادش ط آن زن ه در وس ود ک ده ب اخته ش ی س ای بزرگ ه دورا دور آن اطاقه ه  . طبق ول ب راه دخ

رای               رد، ب اه صورت می گي ر از مرکز چ ساختمانهای زیرزمينی باالحصار که توسط دهليز های تنگ وتاریک دورت
د         ی بع ه                        هرکس ميسرنيست ول ی مشکل ب ه ساختمانهای مرکزی باالحصار بست، امکان خروج از آن خيل ازدخول ب
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 از طرف اداره باستان شناسی وحفظ آبدات تاریخی،پاک کاری  شد که آشنائی بااین               ١٩٧٩این چاه در سال     . نظرمی اید 
ز ميباشد                  ه بست ني ون دو  . چاه ، رهنمائی خوبی برای معرفت با چگونگی ساختمان های قلع انی اطاق       اکن ه فوق سه طبق

های دورادور این چاه که رنگ خشت های آن سوخته ودود آلوداست وحاکی از آتش سوزی های دوران های گذشته                            
  .ميباشد، بدرستی قابل تشخيص است

ات                     بنابرگزارش اداره باستان شناسی افغانستان، طبقات زیرین این چاه به مرورزمان از خاک وریزش خشت وگل طبق
ه        ۴٢تمان انباشته شده بود، وپس از پاک کاری ، عمق آن            فوقانی ساخ  االئی ب  ٢٢ متر و قطرزیرین آن ده متر، وقطر ب
ه     (قسمت زیرین چاه تا سه متر ازمواد سياه چونه          .مترميرسد وق        ) مخلوط خاکسترو چونه باخشت پخت ل آب ف ه در مقاب ک

داز،             قسمت خشک چاه باقطر پنج      . العاده مقاومت دارد،اعمارگردیده است    ا شش دریچه روشنی ان ده مترب متروعمق هف
  .از قسم موری وراهرو زینه دار الی سطح آب اعمار گردیده است

باالی راهرو زینه، چهارمنزل مجزا ازهم قراردارند که هریک دارای اطاق     
ت   دد هس ای متع ر،  :ه الم دیگ ه ک ارم ب زل چه ه   من ل پای ،دارای چهارفي

ا اطاق  ه اطراف آنه اررواق است ک د و بایک دیگر وچه ده ان اخته ش ا س ه
  .اتصال یافته اند
وم زل س نائی  :من ذ روس ت اخ ار رواق جه ه وچه ل پای زدارای چهارفي ني

  . قرارگرفته است)پلکان(ودراطراف اطاق ها، روشنی انداز وراه زینه 
زل دوم ت  ١٣ دارای :من اه جه راف چ اررواق از اط ه وچه ل پای  في

بيه        اخذروشنائی ودوروشنی انداز راهرو زی     د ان ش نه اعمارشده ورواق وگنب
  .منزل سوم می باشد

با هفت فيل پایه، وچهاررواق جهت گرفتن روشنی، وروشنی :منزل اول
ساختمان کمان وگنبد آن مشابه به منزل . انداز و راه زینه اعمار شده است

ارتفاع این چهارمنزل تا سطح . دوم به قسم نوک تيزهموار ساخته شده است 
 متر وعمق تخمينی آب به ١٧عمق راه رو زینه .  مترميباشد٢٢باالی چاه 

 خورشيدی،به ١٣۵٨بدینسان هيئت باستان شناسی درسال .  سه متر ميرسد
کشف اخرین قسمت راهرو زینه وکشيدن اب چاه،وپيدا نمودن فرش منزل 
اول، دوم، سوم وترميم فرش وکناره های آن وترميم راهرو زینه الی قسمت 

  )١۶. (چاه وپاک کاری سه منزل فوقانی موفق گردیداصلی وآخرین 
ا      يالد  ت ل از م ال قب دود هزارس ادخود درح ان بني ت از زم ه شهربس خالص

يالدی  ١١۵٠ ه (م ه جهانسوز پس       ک دین غوری مشهور ب   سلطان عالء ال
ه خود سوخت               رای مدت      )ازویرانی غزنه،  آن را نيزدر آتش خشم وکين ،  ب

ای     ٢١ ه کاروانه ود ک تان ب ور سيس ت ومعم هرهای پرنعم ی از ش رن، یک ق
  قلعه بست بعد ازپاک کاریساختمان چاه  .                            تجارتی هندوستان وخراسان وفارس را بسوی خود ميکشيد

   :دروازه های بست
ردم، شهر بست         برطبق راوایات جغرافيه نگاران کالسيک عرب مانند ابن حوقل،واصطخری وغيره روایات شفاهی م

ه                    . دو دروازه ویا بيشتز ازدو داشته است       ه بررودخان ود ک ع ب ی واق روی پل یکی ازاین دروازه های درسمت غرب روب
د            هيرمند برروی یک عده    ج ميرفتن دروازه دیگر شهر بست بطرف شرق          .  زورق ها تعبيه شده بود واز آن بسوی زرن

ممکن است شهر بست دروازه های دیگری هم در . برجاده ایکه از آن به طرف پنجوائی قندهار وهند ميرفتند، باز ميشد
ا در دس                 اره آنه دکی در ب ی ان اریح سيستان از    .ت است شمال وجنوب داشته داشته  بوده باشد که معلومات کتب ه ت از جمل

  )١٧.( هجری با صالح بستی خبرميدهد٢۴٩ درحوادث بست دروازه ميرکان
ته است وب شهر موقعيت داش ه ظاهرًا درجن ان . ک واندروازه شمال شهر ممکن است هم اریخ دروازه دي ه ت د ک  باش

د    ٢٩٨سيستان از آن دروقایع      ن      ٢٩۴درسال   :  هجری چنين خبرميده اه          هجری، طاهر ب دبن عمروليث سومين ش  محم
وان    وسيعی در نزدیک    ) چمن(صفاری دربست کاخی وباغی اعمار نمود وخضراء       ساخت وکوشک دیگری      دروازه دي

ارنمود        دل                       .برلب آب هيرمند، نزدیک پل بست، اعم ه را در ب ه آن هم ود  ک درون ب د درون ب ه گنب کوشک طاهرشامل ن
ه بست             .دپول نقد یعنی بدون کار بيگار اعمار کرده بو         ج ب وسال چندبار برای وارسی از پيشرفت کارقصر خود از زرن

  )١٨. (می رفت وبرميگشت
  :راه های تجارتی وخراج

ور   هرعمده کش ه ش ين س ت شهربست ب ه ( موقعي ج وغزن رات، زرن زرگ  ) ه ه ب ين دو رودخان ه ب ًا در زاوی مخصوص
رون وسطی بطرف آن       هيرمند وارغنداب ، که جاده های کاروان رو از سوی مغرب یعنی هرات              وزرنج در سراسر ق

وده است                  م ب ی مساعد ومه ين مناسبت    .سرازیرميشد و از آنجا بسمت بلوچستان وغزنه وهند امتداد می یافت، خيل ه هم ب
  .نيز توانسته قرنها حيثيت خود را به صفت دروازه هندوستان وکانون آمد و شد بازرگانان دراین گوشه آسيا حفظ نماید
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 وسطی راهی که از زرنج بسوی غزنه یا هندوستان امتداد می یافت، به بست ميرسيد واز روی پلی که      در دوران قرون  
رون         . درجنوب بست بر روی یک عده زورقها تعبيه شده بودميگذشت          دهار ق سپس  از بست بسوی پنجوائی، مرکز قن

تا                   .وسطی ميرفت  ا زابلس ه ی ه        در پنجوائی راه بدوشاخه منقسم ميشد، راهی بسوی غزن تقامت ارتفاعات  رودخان ن باس
ل منتهی ميشد         ه کاب يد وب ه ميرس والن و        . ترنک ميرفت تا به غزن ه سوی درۀ ب وب ب وراه دیگراز پنجوائی  بسمت جن

  )١٩.(سيبی قزداربلوچستان امتداد می یافت وازآنجا به سند منتهی ميگردید
داو          ن        ابن حوقل نه تنها از راه های که از بست بسوی پنجوائی وزمين ات ای اره خراج و مالي يده شده بود،بلکه در ب ر کش
ت وده اس اران رب ایرجغرافيه نگ بقت از س وی س ز گ واحی ني د. ن الد :"وی مينویس ق ب روان، برطری ا س ت ت از بس

زل است ل .داور،دومن ه درت د گذشت و ب د بای روان از رودهيرمن ی س يد) گرشک: ظ(سپس دریک منزل ل . رس از درت
د           ) هدرحوالی موسی قلع    (تادرغش زل است وهردو دریک سمت ان يش از یک من د ب ار هيرمن ل . برکن د  (وازدرت بخواني
تند               ) درغش ل بشلنگ هش ين قبای وب بغن ه      . تا بغنين یک روز است ودر جن از بست چارمنزل     .... پنجوائی  بسمت غزن

زل است        .فاصله دارد  فنجای سه من ا اس روی آن روب" قصر "و. کوهک دریک فرسخی پنجوائی است واز پنجوائی ت
زل  ) سيبی (قراردارد وفاصله آن ميان قصرواسفنجای یک فرسخ است واسفنجای حصنی زیباست واز آن تا سيوی      دومن

  )٢٠."(است
تيها   -اما عبرت : "ابن حوقل  در موردخراج سيستان وبست ورخج مينویسد  واحی   -ماليات کوچيها ومحصول  کش ن ن  ای

ج        تان ورخ وداز سيس ه ميش ه گرفت والی ک وه ام راج،         ووج ت خ وانين پرداخ ات وق ال وجبای ام اعم ا تم ت ب ز بس بج
ات  ث جبای ت از حي دهزاردرهم، وبس راج(ص اج وخ ت   )  ب زآن صدهزاردیناروهش راج وج مات وخ وال و مقاس ام

ين    ت آن از آن الپتگ ه جبای د ک ال هن ل اعم دان متصل است از قبي ه ب الی ک ل واعم ه وکاب راج غزن صدهزاردرهم، وخ
دهزاردینا  ود، ص ب ب ت حاج م اس تر    . ر وششصدهزار دره دازه بيش ن ان تان از ای راج سيس ته خ اران گذش و در روزگ

  ) ٢١. "(وزمينش پربرکت تربود وعایدی فراوان داشت
  

  :پيداوار صادراتی
الد اسالمی  صادر ميشده است                           بقول   ه ب اس و صابون ب بروایت حدود   . اصطخری ، از بست ميوه های خشک ، کرب

دار                            ازسيستان، فرش    العالم،   ی و مق دگان آب اهی و پرن ا و انگور وم ه و خرم ام اطعم ای خشک و اقس و و خرم های زیل
ان سيستان و مکران           ) [هنگ(عظيم انگوزه    رّا درخوراک های خود می               ] از اراضی مي ه آن را اکث د ک بدست می آم

د     راه ،   .آميختند، و از طاق سيستان، انگور فراوان بعمل می آم وه های ب    از ف ا و مي ران    خرم داور، زعف يار واز زمين س
  )٢٢. (وغله فراوان بدست می آمد) کوسی(البسه پشمی) قندهار(واز رخج

ر راه             ) ساربان قلعه امروزی  :ظ(یکی از شهرکهای مهم نزدیک بست،سروان      ی شمال بست، ب ه در دومنزل ام داشت ک ن
شهرچه " انی ميوه های آن یادکرده گوید     ابن حوقل از فراو   . زمينداور، وکمی دورتر از ساحل رودخانه هيرمند واقع بود        

ه بجاهای دیگرمی                  یی به اندازه قرنين ولی آبادتر وپرجمعيت تر از آن است، ميوه فراوان وخرما وانگور بسيار دارد ک
ه است                    ) ٢٣.(برند واحی گرمسيرخوانده در توصيف آن  گفت الم سروان را ازن سروان، شهرکيست،   :" مولف حدود الع

زد وجایی استواراست   " الين" است کی  واورا ناحيتی خورد   وب  ) ٢۴."(خوانند وگرم سيراست واندروی خرما خي درجن
  )٢۵.(واقع بود که از آن ميوه فراوان بخارج صادرميگردید)کشکنخودحاليه(سروان  ومشرق بست،فيروز قند

  
  :تخريب بست

وی در مملکت روی داد،        دراثربرخورد دو خا  )  ميالدی ١٢نيمه قرن   (ازفجایعی که در وسط قرن پنجم هجری       ندان غزن
د ازآن                     ًا بع ران وسوختانده شد وغالب غزنه ، آن پایتخت زیبای سلطان محمودوسلطان مسعود غزنوی وهم شهر بست وی

يد   ود نرس تين خ کوه نخس ق وش ان رون ه هم راج   . ب اج س ان دوره منه ورخ هم ز را م م انگي ای غ تصویراین صحنه ه
  :زجانی چنين بيان ميکندجو

رد وسوم کرت مصاف شد،                         امشاه کرت سوم    بهر"...  يارجمع ک اده بس ق شهر وپي طاقت ومقاومت    حشم غزنين وخل
د  ته ش اورد وشکس وخت       ني ش ودود بس زنين در آت بانه روزغ ت ش ت وهف زنين را بگرف هر غ ر ش ه قه دین ب الء ال  وع

  .ومکابره فرمود
ه روز، شب را           ،سواد دود در این هفت شبانه روز از کثر        ... «: ادامه ميدهد جوزجانی با اندوه     د ک م گردی وا مظل چنان ه

ود                        ان روشن می ب وا چن روز مانستی      مانستی، وشب از شعله ها آتش که در شهر غزنين ميسوخت، ه ه ب ن    . ک و در ای
د،     . هفت روز دست کشتار و غارت وکشتن مکابره بود     ال را اسير کردن ان و اطف هرکه را از مردان یافتند بکشتند و زن

راهيم را   و فرمان داد   ود و مسعودو اب ... تا اجساد سالطين محمودی را از خاک برآوردند و بسوخت ، مگر سلطان محم
عالءالدین بعد از انهدام غزنين که        ...". روز بگذشت وشب هشتم شد، شهر تمام خرابه گشت و سوخته شد             چون هفت 

ت   ته افغانس ای گذش دن قرنه ر و اقتصادو حاصل تم ز دانش و فرهنگ و هن ور  مرک ه غ دهار و بست ب راه قن ود، ب ان ب
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ا و قصرهای لشکری                   اخ ه ام ک ا تم ه وار ب ود، دیوان وی ب دان شاهی غزن ه اقطاع خان بازگشت، ولی والیت ُبست را ک
  .بازارو عمارات کم نظير آن منهدم ساخت 

قصوروعمارات از غزنين رخت بربست وبه بالد داور وبست، کوچ کرد وچون به شهر بست رسيد،      :" جوزجانی ميگوید 
ران            رد ووی ه راخراب ک ود، جمل ان مضاف ب ه محمودی محمودی را که آفاق مثل آننبود تمام خراب کرد، وکل والیت که ب

  )٢۶...."(گردانيد وبغورباز آمد
اریخ       ) عصرمحمود وپسرش مسعود     (بست ولشگرگاه قرنها ومخصوصًا در دوره عروج غزنویان        دوره های مشعشع ت

تباه  )م١١۵٠( هجری ۵۴۵ وتا یک قرن بعد از آن نيز هردو رونقی داشتند،ولی درسال          خود را سپری کرده اند     دراثراش
دین جهانسوز                " کوچک یک شهزاده غزنوی    بست ولشکرگاهمانند غزنه درفاصله چندهفته به آتش قهروغضب عالء ال

وختند  دند وبازس اری ش وختند، سپس مرمت ک دانها ض .س زی ب والن چنگي ا مغ د ت غال گردیدن د بازاش ه کردن ربتی حوال
ات بست         ) اواحر قرن چهاردهم ميالدی(وتيمورلنگ درنيمه دوم قرن هشتم هجری    ه حي ا ب ه تنه دهای اب ن ا تخریب بن ب

  )٢٧."(ولشکرگاه خاتمه داد، بلکه زندگانی را به مفهوم عام کلمه در آن دیار خاموش گردانيد
  

  :وقايع مهم تاريخی بست
 وقایع تاریخی بست را اینطور فهرستی ازکرونولوژی " یات درلشکری بازار بستحفر"شلوم بریژه، درجلد دوم کتاب 

  :بيان ميکند
درتاریخ طبری، نام بست در رابطه به فتوحات مختلف زمان قبل .نام بست ،در آثاریونانی،دربيان عهد پارتيان آمده است

ی شمار است، زیراکه درجنگ های آن بعد از ظهوراسالم، درخراسان ذکر بست، درتاریخ ب. از اسالم ذکر شده است
  .از آنجمله درتاریخ سيستان بارها بيان احوال بست آمده است. زمان مقام مهمی داشت

بعد از کاميابی . دراین ناحيه دین اسالم بسرعت گسترش یافت.  در آغاز عهد اسالمی، بست به تصرف امویان درآمد
با . هجری بدست سامانيان افتاد٢٩٨بدست صفاریان وسپس در جنبش استقالل طلبی در سيستان وخراسان، شهر بست 

غزنه از دست سامانيان بدست غزنویان افتاد وبست از نخستين )  ميالدی٩۶٢( هجری ٣۵٠قيام الپتگين در سال 
  . م، سبکتيگين درغزنه برقرارشد٩٧٧دراپریل. شهرهایی بود که چندی پس ازآن در برابر آن سربرافراشت

 ميالدی،پادشاه صفاری، ابواحمدخلف برآن حمله کرد، مگرغزنویان دوباره برآن شهرتسلط خود را ٩٨٧ -٩٨۶درسال 
پسرش محمود که برنيشاپور وخراسان حاکم بود، با پسردیگرش ) م٩٩٧اگست (پس از مرگ سبکتگين. قایم کردند

ماه (٩٩٨در بهاران. حمود پيوستحاکم بست به م. اسماعيل، که حاکم غزنه وبلخ بود، در باره بست باهم نزاع داشتند
 ميالدی، بست ١١۵٠ازاین تاریخ تا سال .سلطان محمود برعزنه تسلط یافت وبزرگترین شهنشاه سالله خود شد) مارچ

  .شلوم بریژه، دراخيرکتاب خود، دریک تابلو، جریان احوال بست را چنين خالصه ميکند. زیرحکم غزنویان بود
  )طبری.(افتادساسانی ليان وسپس بدست خسرو اول  ميالدی، بست بدست هفتا۶ قرن -
  ) بالذری وتاریخ سيستان.( ميالدی، بست را ربيع بن زیاد حارثی تصرف کرد٧ وسط قرن -
  )طبری وابن اثير.(ميالدی،پيکارها ميان فرماندهان عرب ورتبيالن کابل٧ اخيرقرن -
  )تاریخ سيستان.(فاری ميالدی، اعماربناها به حکم طاهربن ليث پادشاه ص٨۶٩ - ٨۶۵ -
  )حدود العالم.( ميالدی بست بدست الپتگين افتاد٩۶٢ -
  )تاریخ یمينی.( ميالدی، بست بدست سبکتگين افتاد٩٧٧- -
  )اصطخری، ابن حوقل ومقدسی.( اخيرقرن دهم ميالدی، جغرافيه نگاران عرب احوال بست رابيان ميکنند-
درزما سلطان مسعود بربناهای )فرخی سيستانی.(رکنار هيرمند است آغاز قرن یازدهم،دوران عظمت ورونق کاخ ها د-

  )تاریخ بيهقی.(بست، درکنار رودخانه هيرمند بنای های دیگری افزوده شد
  )طبقات ناصری.( ميالدی، مسعود در بست ولشکرگاه سفيرسلجوقيان رابارداد١٠٣٧ -١٠٣۶ -
  )طبقات ناصری( ميالدی، غلبه سلجوقيان بر بست١٠۴۴ - 
  )طبقات ناصری( ميالدی، شکست سلجوقيان در بست ١٠۴٩ -
  )طبقات ناصری.( ميالدی، ارسالن سلطنت را گرفت وبرگرمسيروزمينداور غلبه کرد١١٠۶ -
  )طبقات ناصری.(، عالءالدین جهانسوز، بست رابعد از غزنه، در آتش  سوخت)هجری۵۴۵( ميالدی١١۵٠ -
  )طبقات ناصری.(غوری اندکی رونق گرفت ميالدی، بست زیرسلطه غياث الدین محمد١٢٠۵ -
  )طبقات ناصری.( ميالدی،غياث الدین غوری سپاه بست وفراه واسفزار را بسوی مرو سوق داد١٢٠۶ -
جالل الدین محمدخوارزمشاه، مغلوب مغول شد واز خراسان به سوی نيمروز وبست ) هجری۶١٧(ميالدی١٢٢٠ -

  ) مغولتاریخ.(وغزنه گریخت وچنگيزیان بست را سوختند
  )معجم البلدان.( ميالدی، بقول یاقوت، بست ویرانه است١٣ قرن -
  . ميالدی، بست را سلطان حسين بایقراگرفت، اما رونق نيافت١۴٩٨ -
  )آئين اکبری.( ميالدی، بست توسط همایون پسربابر، فتح شد١۵۴٢ -
  )یجهانکشای نادر.( ميالدی، نادرافشار برویرانه های بست اسيب رسانيد١٧٣٨ - 



 
 

 
  ٧از  ٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan رس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  . ميالدی، بعضی دیوارهای بست مرمت گردید١٨۴٨ -
  )سفرنامه نيدرمایر.(هيئت المانی اولين فوتوگرافی طاق بست را برداشت) عهد سراجيه( ميالدی ١٩١٧  -
  )لشکرگاه ، کهزاد.( ميالدی،حفریات باستان شناسی فرانسوی درلشکری بازار بست انجام شد١٩۵٢ - ١٩۴٩ -
يستم، وپس از آن لشکرگاه به عنوان مرکز پروژه انکشافی وادی هيرمند، شهری عصری  وربع سوم قرن ب١٩۵٠ -

  )    ٢٨.(ومرکز والیت هلمند وریاست بهره برداری وادی هلمندشد
، تاليف  "٢سيستان،سرزمين ماسه های وحماسه ها،ج    "باید یادآوری کرد که تمام عکسها وتصاویر دراین مقاله از کتاب            

  پايان.   ميالدی برگرفته شده است١٩٨٨= ش١٣۶٧ی علوم افغانستان ،نگارنده ،چاپ اکادم
  

  :مآخذ وزيرنويسها
  ١٣٢۵، چاپ ٢۵۵، ص١ کهزاد، تاریخ افغانستان، ج-١
  کابل١٣٢١،چاپ ٣۶٩ کهزاد، آریانا، ص- ٢
  )حبيبی( ١، طبری،ج٣۶ مارکوارت، ایرانشهر،ص - ٣
  ٣٠٠ -٢٧٠، ترجمه فارسی، ص۴٨۵،  ۴٠١ ببعد، فتوح البلدان بالذری، ص٨١ تاریخ سيستان، ص-۴
  ش، مقاله بست ولشکرگاه، بقلم پوهاندحبيبی١٣۵١ مجله آریانا،سال -۵
  ١٩٢ -١٩٠ تاریخ سيستان، ص -۶
   ١٠٣ ص چاپ دکتور ستوده، حدود العالم،-٧ 
  )حبيبی(٢٨٠،ليدن، ص١٨٩٢ یعقوبی،البلدان، طبع دخویه -٨
  )حبيبی(١٠۵، ص١٨٩١ ابن رسته،االعالق، طبع ليدن،- ٩
  ٣۶٩ تهران، ص ١٣٣٧ لسترانج،جغرافيای تاریخی خالفت شرقی، ترجمه محمودعرفان، چاپ-١٠
  ١٩٧ -١٩۶ اصطخری، مسالک وممالک ، متن فارسی، ص -١١
  ١۵۶ ابن،صورت االرض،چاپ دکتر شعار، ص -١٢
  ٣٠۴، ص ١٩٠۶ مقدسی، احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم، طبع ليدن،-١٣
  )حبيبی( ببعد١٧٧،ص ۶وی،معجم البلدان ،ج  یاقوت حم-١۴
   وغيره٣٢۴، ١۵٩،١۴٠،١۵۶نيزصص ،٢٩٨-٢٩۶ تاریخ سيستان، ص-١۵
   چاپ اکادمی علوم افغانستان٣٨٨، ص ٢اعظم سيستانی،سيستان،سرزمين ماسه ها وحماسه ها، ج-١۶
  ٢١١ تاریخ سيستان،چاپ انتشاران معين، ص -١٧
  ٢٨٠، ص١٣١۴ تاریخ سيستان،چاپ - ١٨
ود - ١٩ ده ش تان دی اریخی سرزمينهای خالفت شرقی، فصل سيس ترانج،جغرافيای ت ز رک. لس تان ، سرزمين : ني سيس

  . دیده شود٢٠١، نقشه راه های سيستان در قرون وسطی مقابل صفحه ٢ماسه ها وحماسه ها،از این قلم، ج
  ١۶٠ -١۵٩ ابن حوقل، صورت االرض، ترجمه فارسی،-٢٠
  ١۶١ – ١۶٠ صورت االرض، ص-٢١
  ١۶١، چاپ اکادمی علوم افغانستان، ص ... اعظم سيستانی،مالکيت ارضی وجنبش های دهقانی -٢٢
  ١۵٨ صورت االرض ابن حوقل، ص-٢٣
  ١٠٣ حدودالعالم، چاپ دکترستوده، ص -٢۴
  ٣٧١ جغرافيای تاریخی خالفت شرقی، ص-٢۵
 ٣۵۴، ص١کابل،ج١٣۴۵ دوم پوهاندحبيبی،  طبقات ناصری،طبع-٢۶

  ١٣۵، لشکرگاه، چاپ انجمن تاریخ، ص کهزاد-٢٧ 
  ٣٨٧ -٣٨۵، چاپ اکادمی علوم افغانستان، ص ٢ سيستانی، سيستان سرزمين ماسه ها وحماسته ها، ج-٢٨

  
 

  


