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 دكتور اكرم عثمانتقریظ                 

 
، سيساتا  »ناام م محمد اعظم سيستاني زيريقي محترتحق -علمي پروژۀ

كه به همكاري  (بل از اسالمق :سيستا جلداول«)سرزمي  ماسه ها وحماسه ها

مطالعه م   يك بار ديگر مورد ،و رهنمايي اينجانب تحقيق و تأليف شده است

بايد اذعا  داشت كه روش تحقيق و اسلوب نگارش اثار وطبقاه  .قرار گرفت 

 .ميتود هاي علمي است بروار آ  استبندي و تصنيف 

ي باستانشناسااي سيسااتا  و : يكاا اثاار داراي دو ب ااش مشاا   اساات

يم كه مجموعاً شاامل ياك مقدماه بر سيستا  قدوادبی ديگري تحقيقات تاري ي 

 فصل ميباشد .ده و

در ب ش اول ، منااب  و سرششامه هااي ماورد بجاره جاويي م لاف در  

، كاه در نايم قار  ا يار در حاوزه درجه اول هما  منااب  باستانشناساي اسات 

صاااورت وامريکااا ی رود هيرمنااد و سيسااتا  از جانااب دانشااامندا  اروپااايي 

گرفته و يافته ها و در يافته هاي آنجا در اي  زمينه معتبر تري  سند تحقياق و 

 پژوهش شنا ته مي شود.

عالقمنادي  اا  تصانيف كارده و از  نتايج اي  كااوش هاا را باا م لف

 آنجا مواد بسيار سومند و جالبي به ميا  آورده است . تلفي  و التقاط

اي  ب ش از نظر سالست زبا  و قوت انشاء و انسجام مطالاب نياز از 

از  بر وردارساات . بطااور مثااال بااه ياا  جملااه ا شاايوايي و زيبااايي  ااا  

كلناااا باستانشاساااا  در دهاناااه رود هيرمناااد »فصااال اول توجاااه ماااي كنااايم : 

و  به اعماق تاريخ كج  كشور نقاب زد ارغنداب )سيستا  ( و در حاشيه رود

تمادني را كاه زياار ماساه هااي روا  و  اااك تاوده هااي باا يم  فتاه بااود، از 

 واب گرا  قارو  و اعصاار بيادار ساا ت و ششام اناداز تاازه ياي در ازمناه 

 «پيش از تاريخ كشور به وجود آورد...
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 ات رواياا ادباای و ،تاااري یمناااب  پژوهشاای ب ااش دوم اثاار را  تااب   

اياا  ب ااش نيااز  لااف درغيااره تشااکيل ميدهااد. دقاات م  و شااتی زرت  مااذهبی

بادر آماده تحليل مطلاب  اميااب  و بحق از عجدۀ بيا  و سزاوار ستايش است.

، داساتا  هاا   جا  حماسای  لف دراي  ب اش  بناابر روايات ملای وم  است.

 ساام، زال و قجرماناا  شااهنامه شاو  : وسيستا  را محال پارورش پجلواناا  

رستم وسجراب  وغيره ميداند وبراساس نا  اوساتا) تاب مقادس زرتشاتيا ( 

اسااات،  ماااذهبی  شاااور ادبااای و  ی وجغرافياااا فرهنگااای و  اااه قاااديمتري  ساااند

 س، ي سارو و ای الی  اانوادۀ  ياانی شاو :  يقباد، يکسيستا  را وط  اصا

ۀ دورۀ سالطنت ايا  سلساله را باه عگشتاسپ وغيره ميشمارد وبرورت مطال

 دورۀ تاري ی تا يد ورزيده مادعی اسات  اه سالطنت ايا   اانواده عنوا  ي 

قاار  هيجاادهم ماايالد  اوا اار  تااا  پااس از ي ساارو بااه سيسااتا  منتقاال شااده و

 ياااانی در سيساااتا  زنااادگی ميکردناااد و اااود را از اعقااااب  هااازارا   اااانوادۀ

  يانيا  سی قر  قبل می دانستند.

وساااه هااا ا هااا وساسااانی هاا از بحااس ساالطۀ ه امنساای هااا واشااکانی

س جالب و واندنی ديگر اي  اثر به ديانت زرتشاتی برسيستا   ه بگذريم، بح

مطالبی را  ه دراي  ب ش مولف گارد  پيوند آ  با سيستا  ا تصا  دارد. و

برا  شناسا ی ديانت مردما  سيساتا  قبال از  آورده، نه تنجا  يلی دلشسپ و

وماورد توجاه ديانات اسالم سودمند است، بلکه گردآور  نکاات بسايار جالاب 

محال پيادايش نبياره هاا  زرتشات باه   اه سيساتا  را در آ رالزماا  زرتشتی

 نادرستی ميداند، قابل ذ ر است. از  ژ  و عنوا  ناجيا  ججا  بشريت 

اي   تاب است  اه حماسه ها  ملی ب ش ديگر تکوي  سجم سيستا  در

با توجه  يق وبنابراي  تحق تحقيق نسبتاً مفصلی رو  آ  صورت گرفته است.

شاه پاس ازاساالم دياده  شاه پايش  و ،به آثار حماسی وداساتانجا   جا  رزمای

رزمنامه ها   ج   درصد( اي  حماسه ها و 80)حدود  ميشود  ه ب ش عمده

دالورا  سيسااتا  انااد و اياا  ساارزمي ، بسااتر رويااش  مربااوط بااه پجلوانااا  و

م، سااجراب، زال، رساات سااام، شاسااپ،ردلياارا  نااامور  شااو  : گ گنااداورا  و

سارزمي   شاجرت بر ای از آنجاا از پجناۀ وغيره قجرمانا  ملی است  ه نام و

لف دراي  اگنده شده است، حقا  ه م تا اقصاء قارۀ آسيا پر شا  فراتر رفته و

 نه  ار در ور قدر انجام داده استزمي
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قاباال توجااه ديگاار، نتيجااه گياار   تاااب اساات  ااه در آ   نکتااه مجاام و

ی از سيستا  ماقبال تااري ی از عجاد ناو سانگی تاا ب صو  سايه روش  هاي

دساات سااا ت دورا  پيشاارفته  مااو  اوليااه وظجااور باارده دار  بااا ابزارهااا  

مفيد نيروها  مولده با توجاه باه انسا  آ  دورا  وشکل وشيوۀ توليد اجتماعاً 

نتااايج  اوشااجا  ديااري  شناساای سيسااتا  مااورد اسااتنتا  عالمانااه قاارار گرفتااه 

قيقاات دياري  شناسای جت نتايج حاصله از پاژوهش هاا  تحاز اي  ج است. و

داده شاده اسات  اه بادو  تردياد  اار  در قالب ميتاود تااريخ نگاار  علمای جاا

 .تمجيد است مولف دراي  زمينه در ور قدر دانی و

درپايا  مي واهم يااد آور شاوم  اه سيساتا  قبال از اساالم، اثار  اسات 

ديم. و بنااابراي  يکجااا بااا تمنااا  تحقيقاای و مفيااد در زمينااۀ شاانا ت سيسااتا  قاا

نشاار آ  را ساافارش  توفيااق مزيااد باارا  مولااف اياا  اثاار رامثباات ارزيااابی و

قابل تذكر مي دانم كه اي  اثر وقتاي كامال  واهاد باود كاه اوباا  و  مينمايم.

 .به نشر برسد احوال اجتماعي و اقتصادي سيستا  بعد از اسالم نيز تحقيق و

اياا  زمينااه ، تحقيقااات و مطالعااات بساايار  وشااب تانه جناااب م لااف كااه در 

طااوالني دارد توانسااته اساات جلااد دوم و سااوم سيسااتا  عصاار اسااالمي را نيااز 

انسااتيتوت تاااريخ آرزومنااد اساات تااا بااا  .تكمياال و آ  را بااراي شاااپ آماااده كنااد

شاپ كارهاي تحقيقي م لف در اي  زمينه شنا ت بجتر و كامال تاري از ايا  

 ل پژوهش ميسر گردد.منطقه تاري ي كشور براي اه

 ،دكتور محمد اكرم عثما 

 ش1364/ 26/1 - ابل
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 فمقدمه مؤل
سيستا  در گوشه جنوب غرب كشور سرزمي  معروف و كجا  ساالي  

اساات كااه در آ  آثااار و بقاياااي دوره هاااي گونااه گااو  تاااريخ فااراوا  اساات . 

اش  شنا ت سيستا  )دلتاي هيرمند( نه تنجا از لحاظ موقعيت مجام جغرافياايي

كه آنرا روي يكي از شاهراه هاي ارتباطي شرق و غرب قرار داده و امروز 

، را در يك نقطه با هم پيوند ميزنادسه كشور )افغانستا  ، ايرا  و پاكستا  ( 

حايز اهميت فراوا  است ، بلكه از لحاظ تاري ي و اشكال تمد  هاي م تلفي 

آنرا  تمد  پنج هزار سالۀشده و پيشينه  كه در آ  يكي بعد از ديگري جاگزي 

تثبياات نمااود و نيااز از اياا  ججاات كااه مجااد  1963تحقيقااات ديااري  شناسااي در 

تجذيب اوستايي و محور حماسه هاي كج  ملي شماره ماي گاردد، باراي درك 

 ل اهميت را دارا است .، كما شورو فجم و نگارش تاريخ 

 ياز سيستا  ،همشنا  كه در دوره اسالمي يكاي از نقااط معماور و زر

بدو  ترديد ، كشور و كانو  پر جوشش نجبت هاي رهايي ب ش بوده است 

 در دورا  هاي قبل از اسالم نيز از لحاظ اقتصادي و اجتماعي پيشرفته باوده 

و همانا توانمندي اقتصادي آ  همواره توجه كشور كشايا  و فاتحا  شارق و 

ي تاوا  قشاو  شنانكه بعنوا  نمونه ما .غرب را به آ  معطوف ميداشته است

كشاايا  را بساوي  كشي كوروش ه امنشي و اساكندر مقادوني و غياره ججاا 

 شرق از طريق سيستا  نام برد.

باداشااات    ايااا  منطقاااه از لحااااظ  ااااك حاصااال يز  اااود و وفااارت آب

رغناااداب ، فاااراه رود، اهيرمناااد،  :رود اناااه هااااي  روشاااا  و متعااادد شاااو 

پيشارفته و نياروي بشاري   اشرود و غيره در گذشته داراي اقتصاد زراعتاي

  قابل مالحظه بوده و بقاياي شجرها و قلعه ها و بر  هااي از هام فارو پاشايده

 ه زنده ي اي  مدعا مي تواند باشدگوا آ فراوا   

 تاكنو   در مورد گذشته تاري ي قبل از اسالم سيستا  اثر مستقلي در 

و ادبااي  شاااپ نرساايده و تنجااا در كتااب تاااري ي و جغرافياااييه كشااور مااا باا

مطالبي به طور پراكنده در ارتباط به مسايل اقتصادي و اجتماعي آ  به ششم 

عالقمناد را فارو  اقتناا  كنناده نيسات و عطاش  واننادۀ مي  ورد كاه كاافي و
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نمي نشاند.آنشه بر اهميت تاري ي اي  منطقه زر يز بيش از بيش مي افزايد، 

هاا، المااني هاا، آمريكاايي غرب )ايتالوي ها، فرانسوي ديرينشناسا  تحقيقات 

ها( است كه در نيم قر  ا ير در سيساتا  صاورت گرفتاه و اهميات تااري ي 

 آنرا هر شه بيشتر و دقيقتر جلوه گر مي سازد.

ظاهراً براي ن ستي  مرتبه در مورد باستانشناسي سيستا  از جانب يك 

 . همشنااا ينگر تحقيقاااتي صااورت گرفتااه اسااتيااوت  افساار بريتانيااايي بااه نااام

پاي اسكندر از طريق مقدونيه ، تركيه ،  باستا  شناسا  آلماني براي يافت  رد

و   اياارا  و افغانسااتا  و پاكسااتا  شاارقي تحقيقااات دامنااه دار تاااري ي هنااري

معماري را شرو  كردند و سعي ورزيدند تا در ماورد آثاار تااري ي سيساتا  

ات مقدماتي  اود را در انجا مطالع اي  نيز مطالعاتي انجام دهند، بنابر و بلخ 

مااورد مسااايل گونااه گااو  سيسااتا  بااا همكاااري مت صصااي  جيااالوجي تحاات 

در افغانساااتا  شااارو  كردناااد و در ماااورد مساااايل « ورتاااز »رياسااات داكتااار 

توپوگرافي منطقه ، نقشه هاي متعددي تجيه گرديد كه هنوز هم داراي اهميات 

  ود مي باشند.

و  18در اوا اار قاار   اسااناد و گاازارش هاااي موجااوده مااي رساااند كااه

ماايالدي سااياحي  اروپااايي بااه سيسااتا  راه باااز كاارده انااد و  19سراساار قاار  

يكت  دانشمند انگليسي موسوم به سر هنري  ظاهراً ن ستي  نقشه مفصل آ  را

ولي نقشه هاي حقيقي سيساتا   .ميالدي تجيه و نشر كرد 1873رالينسو  در 

 ۀمايالدي مقاار  فيصال 1900ل ايارا  و هندوساتا  در ساا براي افغانستا  و

مسايل سرحدي طرح و تجيه شده اند. در جريا  دهه دوم قر  بيستم از جانب 

فلد و هرتس 1915 -16در « سراوريل ست   »و« مارك »و « سوي  هدي »

در ماورد مسااايل جغرافياايي ،ناژاد شناسااي و باساتا  شناسااي  1925در ساال 

ياد كاه سيساتا  و توباي  گرد سيستا  مطالب  يلي دلشسپ تجيه و نشار شاد.

وس تاري  نقااط التااريخ يكاي از حاصال يز تاري  و پار نفاحتي در ازمنه قبال 

ً  آسيا بوده و در دورۀ تاري ي  از لحاظ داشت  رود اناه هااي  روشانده  واقعا

شاارق  آبياااري يكااي از نقاااط غنااي و پيشاارفتۀو كانااال هاااي جاااري و سيسااتم 

 محسوب مي گرديده است .

هفتاليا  امنشيا ،  اشكانيا  ،  كوشانيا  ، ساسانيا  ودر دوره هاي ه 

كوه و پار روناق باوده يكي از نقاط پرش ،سالم نيز سيستا عجد حكمروايي ا و
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است و راه هاي كه از شرق به طرف غرب و يا از شامال باه طارف جناوب 

 امتداد مي يافتند، سيستا  را مي بايست قط  كنند.

از جانب مغوال  مورد نجاب و  ، ميالدي سيستا 14و  13در قرنجاي 

غارت قرار گرفات و در نتيجاه ناه تنجاا قاال  و آباادي هااي متعادد آ  ويارا  

، كانااال هااا، بناادها و رود انااه هااا نيااز رديااد، بلكااه شاابكه هاااي ماانظم آبياااريگ

حماتكش آ  سااما  باراي بقااء و صدمه كلي ديدند، مگر بازهم تاالش ماردم ز

ردناد ا و بندهاي م روبه مرمت و تعمير گزندگي ، موجب شد تا نجر ه ادامۀ

و مجاادداً از رود انااه هيرمنااد بوساايله كانااال هاااي منشااعب از آ  بااراي امااور 

زراعت استفاده كنند و در پجلوي انجار سابقه ، نجر هااي جديادي نياز احاداس 

 نمايند.

تيماور لناا كاه قابالً در   (1383مايالدي ) 14نه در اوا ر قر  متأسفا

نا شده بود، آتشي ب رم  تمد  آ  ساما  زد و با ويرا  سيستا  ز مي و ل

سا ت  شبكه هااي آبيااري و  اراب كارد  بنادهاي آب از روي هيرمناد گوياا 

  ببعد ديگر اي  منطقه زر يز كه نمود. از آشاهرگ زندگي را در آنجا قط  

 شجرت داشت ، ديگر روي آبادي و  وشب تي را نديد.« غلهگدام »به 

جاا  بساالمت باارده  لنااا،آنجااايي كاه از دم تيام تيمور بقياه ماردم يعناي

ديدنااد،  بودنااد شااو  در ااود قاادرت احياااء مجاادد شاابكه هاااي آبياااري را نمااي

مجبور به ترك ده و ديار  ود شدند و بر ي از آنجا دوباره بزندگي شاباني و 

صحرا نوردي روي آوردند و عاده ياي هام در قاال  مجلال و باشاكوه متاروك 

زندگي ادامه دادند. ولي ديگر از شجر ه  الي شده بودند ب اشراف كه از سكنه

دساات در دساات بادهاااي لجااام  ريااا هاااي ساايار و شااجر نشاايني  بااري نبااود.

ب و آبياري و دهكده ها را شو  كف  سفيد زير گسي تۀ طبيعت داده مجاري آ

ازلشكرگاه از كراناه نيمروز يا شجاربرج  امروز هر كه از فراه تا  .گرفتند

كيلااومتر  300مسااافرت كنااد در طااول ت مااي  منااد  تااا الش وجااوي  هاااي هير

 واهد ديد كه  رابه هاي متعدد يكي بعد ديگري افتاده و تا گلو در زير ماسه 

ها و ريا هااي روا  غارق اناد و جغاد هام بايم دارد كاه شابي را بار كنگاره 

گر اي  آثار و بقاياي فراوا  تاري ي در سيستا  بيان حصار آنجا سپري نمايد.

 و ثروت سر شار سيستا  در باستا  زما  اند. غنا
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تقريبااً تمااام نشاراتي كااه در مااورد مساايل ديااري  شناساي آساايا صااورت 

گرفتااه بااراي  مساااله فشااار وارد نمااوده كااه سيسااتا  بااا وجااود آ  همااه نقاااط 

و باساااتاني از لحااااظ باستانشناساااي ماااورد مطالعاااات الزم صاااورت  تااااري ي 

 نگرفته است .

رود  دا  ديااري  شناسااي ايتااالوي در دهانااۀبااار دانشاامن بااراي ن سااتي 

هيرمند با كشف شجر سو ته پرده از راز زندگي پنچ هازار ساال پايش ماردم 

سااال پاايش از  3000سيساتا  برداشااتند و ثاباات ساا تند كااه در اياا  ناحياه در 

ميالد تحرك وجوشش شجر نشيني آغاز شده و مردم آ  با تركساتا  شاوروي 

يرو در شرق و بد شاا  در النجري  در غرب و موهنجو د با بي در شمال و 

شمال افغانستا  با انتقال سنا هاي الجاورد رواباط تجاارتي و فرهنگاي قاايم 

كاارده بودنااد وعااده يااي از مااردم شااجر سااو ته بكااار تااراش الجااورد و سااا ت  

ار الت و اباز وزه گاري و تجياه آمجره ها و حكاكي روي آنجا، حصير بافي، 

دانشاامندا   ،ر و اشااياي بدساات آمااده از آ ودنااد. كشااف اياا  شااجقلبااه مشااغول ب

مايالدي بارآ   1998موزيم فالدلفياا را در )دانشگاه( ديري  شناسي پوهنتو  

تا  در محال داشت تا آنجا مطالعات  ود را در زمينه مسايل قبل التاريخ سيسا

ات مجااال نماينااد. امااا شاارايط جااوي بااه اياا  هيااز آغاااز ورگاارد  ريااا نيماا

ثار و اشياء اندك دنباله كار را باه  كافي را نداد و آنجا بادستيابي به آت تحقيقا

 آينده موكول كردند.

بااادرك تاااري ي و شاانا تي كااه از محاال دارد، برآنساات كااه  ،نويساانده

حيثيت كلياد را  شاورشناسايي تاريخ قديم سيستا  باراي شانا ت تااريخ تماد  

ده باشاايم ، از درك واقعااي دارد، و تااا هنگااامي كااه اياا  كليااد را بدساات نياااور

عاجز  واهيم بود و ناگزير به تقلياد از ديگارا  باياد هناوز وط  تاريخ تمد  

هم باور داشته باشيم كاه )بابال( در باي  النجاري  و )موهنجاوديرو( در حاوزه 

 ،سند، ن ستي   استگاه هاي مادنيت در شارق نزدياك و شارق مياناه باوده اناد

پنجااه وشصاات  ر سيسااتا  طاي دو دهااۀاي ديااري  شناساي دحاالنكاه كاااوش ها

بوباحت بر اي  باور  ط بطال  كشايبد و پااي تيازش جديادي را قر  بيستم 

بميا  آورد كه دلتاي رود هيرمند )سيستا  ( ن ستي  پرورشگاه مدنيت شرق 

مياناه بااوه و شاواهد زناادگي انساا  متمااد  و شاجر نشااي  را در اوا ار هاازاره 
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د پنج شش هزار سال پايش از اماروز تا ياد شجارم قبل از ميالد يعني در حدو

 مي كند.

شنا ت سيستا  قبل  و باستانشناسي در زمينۀبنابراي  تحقيقات تاري ي 

از اسالم يكي از فصول مجم و قابل توجاه تااريخ افغانساتا  قاديم تواناد باود و 

براي برآورده شد  شني  مامولي نويسنده با توجه به نتايج كاوش ها و گماناه 

دانش ديري  شناسي ، برگ هاي از تاريخ قبل از اسالم سيستا  را  زني هاي

همااراه بااا بجااره گيااري از كتااب تاااري ي ، ادبااي ، مااذهبي و روايااات ملااي و 

حماسي تا آنجااي كاه مقادور باود فاراهم كارده آنارا تاوام باا نقشاه هاا و عكاس 

هااايي جالااب و ذيقيمتااي بااه پيشااواز عالقمناادا  تقااديم مااي نمايااد و اميدوارساات 

 اادمتي كوشااك در راه شناسااايي فرهنااا غنااي و تمااد  پيشاارفته اياا  گوشااه 

 محمد اعظم سيستاني انديد ا ادميسي      كشور انجام داده باشد.

 1363حوت

 

 منابع عمده تحقیق :

 

سيسااتا  باار اثاار موقعياات مجاام جغرافيااايي اش كااه آناارا روي يكااي از 

ت زيااادي از شاااهراه هاااي باازرگ ارتباااطي شاارق و غاارب قاارار داده ، اهمياا

لحاظ روابط فرهنگي ، نظامي و تجارتي در دورا  هاي م تلف كسب كارده 

است . همشنا  از لحاظ اهميتي كه براي تسلط فاتحا  شرق و يا غرب داشته 

و نيااز از لحاااظ تاااريخ و اشااكال تمااد  هاااي م تلفااي كااه درا  يكااي پااس از 

جالاب توجاه  ديگري جايگزي  شده بدو  شك نه تنجا معرف يكي از مكانجااي

 افغانستا  و همشنا  ايرا  است بلكه به طور كلي آسيا نيز هست .

نويسااانده باااادرك اهميااات تااااري ي و اقتصاااادي منطقاااه ماااورد مطالعاااه 

برانست كه شنا ت سيستا  باراي شناساايي و درك تااريخ تماد  افغانساتا  و 

سااارزمي  هااااي شااارق و غااارب و شااامال و جناااوب آ  از اهميااات وياااژه ياااي 

بنابراي  براي شانا ت بجتار و كااملتر سيساتا  شانا ت منااب   .بر وردارست

تحقيااق در اياا  زمينااه ميتوانااد راه پااژوهش هاااي مفيااد را بااراي عالقمناادا  
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موبو  سجل و ساده نمايد ب صو  كه منااب  تحقيقاي سيساتا  شانا تي در 

 دوره اسالمي فراوا  است .

ا  قباال از بمنظاور ايجااد سااجولت بجتار و بيشااتر در كاار مطالعااه سيسات

 :اسالم مناب  عمده تحقيق را به دو ب ش ذيل تصنيف كرده ام 

 الف ( مناب  باستانشناسي 

 ب ( مناب  زردشتي و ا بار  روايتي 

براي جلوگيري از تطويل كالم از نقد و تحليل اي  منااب   اود داري و 

 صرف به معرفي م تصر آنجا اكتفا مي شود.

 الف ( منابع باستانشناسي :

 وش هاي باستانشناسي در دهانه رود هيرمند:كا-1

بااري نشاامندا  باستانشناسااي ايتااالوي برهاياا  كاااوش هااا كااه بوساايله دا

ما  نزديك در محل دها  غال 1963تا  1959پروفيسر توشي طي سال هاي 

كوهااك  سيسااتا  در دهانااه رود هيرمنااد در زياار بنااد قلعااه نااو و شااجر سااو تۀ

از آ  بدساات آمااده كااه پاارده از راز  صااورت گرفتااه ، نتااايج بساايار سااودمندي

زناادگي پاانج هاازار سااال پاايش مااردم دلتاااي هيرمنااد )سيسااتا  ( برداشااته اساات 

 شماره هاي :« ويست  ايست ايند».نتايج اي  كاوش ها در مجله 

East and West, vol.16,Nos ,1-2, .1966,  

Vol.22,No.4,1970,Vol.21,Nos.1-2. 

1970.Vol,22,Nos.3-4. ,1972.Vol.18-Nos.1-2(1968) 

 در يك اثر مستقل تحت عنوا  : و بزبا  ايتالوي  بزبا  انگليسي

G.Gnoli,Ricerch storiche sul Sistan Antici 

تصااوير جالاب ا نقشاه هاا و)تحقيقات تاري ي برسيستا  قديم (همراه با 

 رسيده است .به نشر 

ه شامار« هنار و ماردم »همشنا  ترجماه فشارده ايا  مقااالت در مجلاه 

و مجله س   دوره شجارم دهم شماره ششم نيز به نشر رسيده  81و  69هاي 

 1است.

 
                                                 

1
، مجله سخن ، دوره ي چهاردهم شماره ششم ،  81و  69رك : مجله هنر و مردم شماره هاي  - 

 كهزاد ، تاريخ افغانستان جلد اول .
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 :كاوش هاي باستانشناسي در نیمروز -2

وز بوسااااايله هي اااااات تحقيقاااااات دياااااري  شناساااااي در نيمااااار 1936در 

نسوي برهبري موسيو گيرشم  در تپه هاي سرخ دك و سفيد باستانشناسي فرا

راناه هااي دور و دراز حصاار طاااق دك نزدياك زرناج و ديگاري در محاال وي

شجر غلغله به رهبري موسايو هااك  صاورت گرفتاه  "ساروتار" ومعروف به

زندگي مردم انجا در هزاره ي  كه با وجود گمانه زني هاي مقدماتي ، شواهد

 1اول قبل از ميالد بدست آمد

مطالعات ديري  شناسي سراوريل استي  در اطراف درياشه هامو   -3

 2كه بر فراز كوه  واجه متعلق به عجد پارتي و سكايي گرديد.متروو ا جا  

 1358اره هاي م تلف مجله باستانشناساي افغانساتا  )شاماره هااي شم

( و دوره هاي م تلف مجله آريانا و افغانستا  بجتري  منااب  تحقياق  1363–

و پژوهش هاي علمي و تااري ي بار نقااط باساتاني كشاور و منجملاه سيساتا  

 وند.شمرده مي ش

 

 شتي و اخبار روایتي :ب ( منابع مذهبي زرت

 :شتیان اوستا، كتاب مقدس زرت -1

هنگااي ، دينااي و ادبااي و جغرافيااايي كجاا  تااري  سااند فراوسااتا،   تاااب

شت در بلخ يا سيستا  به كي گشتاسپ طي ساده ريا يا  است كه بوسيله زرتآ

وستا در درجه هاي هشتم تا دوازدهم قبل از ميالد، پيشكش شده است .كتاب ا

اول از لحاظ تااريخ قاديم آرياناا و در درجاه دوم از لحااظ جغرافياا و تماميات 

اربي آ  و در درجه سوم از ججت فرهنا وساي  و ادبياات گياراي  اود و 

باال ره در مرتبه شجاارم از لحااظ ديا  و ماذهب مردماا  قاديم آرياناا اهميات 

 فراوا  دارد.

دي  مزديسنا، قبل از انكه گفته شت صاحب اي  كتاب و بنيا  گذار زرت

، اصاالحاتي پدياد آورد نسابت باه تااريخ و يانااشود در دي  قديم باشند گاا  آر

                                                 
1

 ، حفريات در نادعلي سيستان افغاني ، احمد علي كهزاد. 1317رك : سالنامه كابل - 
2

 ترجمه فخرداعي گيالني . شمسي 1323طبع  1پرسي سايكس ،مقاله مقدماتي تاريخ ايران ج  - 
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ارزش مند  فرهنا و تماميت اربي )حدود و وسعت قلمرو( آريانا  دمات 

 انجام داده است. 

گرفتاه تاا « وندياداد»با مراجعه به نسك هااي باقيماناده اوساتا از كتااب 

يشت ها مالحظه مي شود كه بيش از هار جاا و هار مكاا   ب ش هاي م تلف

و اينجا يگانه كانو  براي  .ديگر در اوستا راج  به سيستا  س   بيشتر است

شات تشا ي  شاده نت زرتشاتي و پيادايش نبياره هااي زرتتقديس و نياايش سا

شااتي بزباا  پجلاوي نيااز مطاالبي در باااره دربنادهش يكااي از كتاب زرت 1اسات.

 2.سيستا  آمده است 

ارزشيابي روايات و حماسه ها، در زمينه شانا ت پدياده هااي تااري ي 

نوعي آثار شناسي قياسي بر رهگذر استقراء و در ججت هدف تحقيق اسات . 

ه ماي توانساته هايي حاكي از بود  هايي است كروش  به عبارت ديگر سايه 

وسي و در ميا  ا بار روايتي در اينجا به شاهنامه فرد به نوعي محتمل باشد.

رماوز  نامه كه حاوي قديمتري  گازارش هااي زنادگي روساتا يا  و گرشاسپ

 كشور داري است توجه شده است .

جاويدا  باشندگا   راسا  قديم و  ، بمثابۀ حماسۀفردوسي  شاهنامۀ -2

 ه بمعرفااي بيشااتر آ  در اينجااا سيسااتا  اثاار معااروف و شاانا ته شااده ايساات كاا

ر اينجا بي مورد نيست و آ  اينسات كاه برورتي نيست . اما ذكر يك نكته د

روح شاهنامه فردوسي را كارنامه هاي رستم و  انواده ي زال و سام تشكيل 

ايااا   اااانواده ه ميدهاااد. عااارو  و نااازول  اااانواده سااالطنتي كيااااني وابساااته بااا

رزمجااوي و نيرومنااد سيسااتاني اساات . و از همااي  جاساات كااه در تمااام دوره 

ا  و زابلستا  در تيول  انواده پيكار جاوي حكمروايي كيانيا  در بلخ ، سيست

جلادهاي اول و دوم و ساوم شااهنامه  و با شجامت سام و زال و رساتم اسات .

 ي هاي رستم و اوالد اوست . كارنامه ها و قجرماني ها و دلير وقف

در ملحقات شاهنامه نيز مطالب جالبي دربااره حكمراناا  قاديم سيساتا  

بياره هااي او باه ششام ماي  اورد. بادي  گوناه و اجداد ججا  پجلوا  رستم و ن

بلكااه  م شاااهنامه نااه تنجااا تاااريخ ساارزمي  مااا را نوشااته اساات ،فردوسااي بااانظ

 اسطوره هاي ما را زنده نگه داشته است . روايات كج  حماسي و
                                                 

1
 . 1342پورداود، يشت ها ، ج اول )زامياديشت و فروردين يشت ( طبع  - 
2

 . 1928تاليف و تفسير پورداود، طبع هند  1-2ادبيات مزديسنا، ج  - 
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هجااري ،  458گفتااه شااده در  ،از اساادي طوسااي ،نامااه گرشاسااپ -3

مردمااا  سيسااتا  و اثااري منظااوم و حماسااي اساات و بيااانگر روايااات كجاا  

قجرمااني هاا و كارناماه  .اعلي رساتم گرشاساب ماي باشاد  راسا  درباره جد

هاي گرشاسب در شاهنامه بگونه ناق  و نامكمل آمده اما در اي  اثار بطاور 

كامل به نظم آمده است .در گرشاسپنامه در مورد شجر زرنج و شگونگي بناا 

حل درياشاه زره و شااره نجاد  آ  به وسيله گرشاساپ و موقعيات آ  در ساوا

 1گري از آسيب ريا هاي روا  مطالبي  واندني آمده است .

( از م لف ناامعلوم و جر ه 725 -445تاريخ سيستا  )تاليف در  -4

مند در تااريخ منطقاه در قارو  ن ساتي  گمنام اثري است  بس گرانبجا و ساود

ناد كتااب در ب ش اول ايا  كتااب بالنقال از كتاب كميااب ديگارا  مان .اسالمي

از بوالم يد بل ي مربوط به قر  سوم هجري كه فعاالً در « عجايب البلدا  »

دسااترس مااا نيساات ،ولااي در سااالجاي ا ياار در تجاارا  دسااتياب و طباا  شااده 

مطالب بسيار جالبي در مورد شجر زرنج و ديا  قاديم اهال سيساتا  و  2است.

  هاايي ه روشاست كه مي شود به عنوا  ساي فبايل آ  بر ساير مكانجا آمده

 از آنجا در مورد گذشته پيش از اسالم سيستا  سود برد.

عالوه بر آنشه گفته آمديم تعداد ديگري از آثار تاري ي و تحقيقي و ادبي نياز 

 اشاره شده است .لف قرار گرفته كه در جايش بدانجا مورد اسفاده م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 . 267و  236ص  1350اسدي طوسي ،گرشاسپ نامه، طبع حبيب يغمائي  - 
2

 . 36-1تهران ص  1314تاريخ سيستان ، طبع مرحوم بهار  - 
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 فصل اول

 

 باستانشناسي دردهانه رود هیرمند كاوشهای

63- 1959 

 
 

 

 

 سیستان ، مهد تمدن پنجهزار ساله :

در نشاايب هاااي جنااوب غربااي كوهسااتانجاي مركاازي كشااور، در امتااداد 

دشت هاي سوزا  و پجناوريكه در ميا  مردم انجا بنام هاي )دشت ججنم ( و 

ياا ماارگو( معاروف اناد و  )دشت مرگ ( )ودر لججه بلاوشي باه دشات مرگاو

روزه و حركات رياا  120ابر وزش بادهاي ي در بردگدر تا  قدرت ايستا

و باال ره بر سر راه هيرمند، سرزمي  زر ياز  سيار را ندارندو هاي روا  

و حاصاال يز و همااواري بااا آسااما  وسااي  و آفتاااب در شااا  افتاااده كااه آناارا 

كه در آ  هر سال دريا آتش مي گيرد و شعله هاي اي   جايي .سيستا  مينامند

 1انه مي كشد.آتش تابنا گوش آسما  زب

                                                 
  

1
درياچه هاي هامون سيستان عمده ترين جاي تعليف احشام و اغنام مردم سيستان است . طايفه گاو دار  -

سيستان كه معموالً در حاشيه هامون سگني دارند، هر سال در ايام زمستان براي آنكه سال آينده نيزارهاي 

ا كه چندين متر از سطح آب درياچه قدبر افراشته هامون دوباره سبز شود، ني ها و لوخ هاي سال گذشته ر

اند آتش مي زنند و ديري نمي گذرد كه سراسر هامون به درياي از آتش مبدل مي گردد. شعله هاي اين 

آتش در شب از ده ها كيلومتر دورتر ديده مي شود و اين تابلوئي است از درياي به آتش كشيده شده براي 

 . 3-4شماره  1345از نويسنده در مجله آريانا سال « درياچه زره »له اطالع بيشتر رجوع شود به مقا
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همشنانكااه مصاار را زاده ي نياال  ،سيسااتا  را مولااود هيرمنااد مااي داننااد

شاادابي و سار سابزي مصار  يال ماياۀگفته اند. باه كاالم ديگار: همانطوريكاه ن

. در واقا  وسايله هساتي و موجوديات سيساتا  اساتاست ، هيرمند نيز يگاناه 

رنوشت كوير اگر هيرمند نبود، سيستاني وجود نداشت و سرنوشت بجتر از س

 و( در سمت شرقي  ود نداشت .ي و يادشت مرگ )مارگلوت در سمت غرب

بنابراي  سيستا  كه تااري ي بادرازاي عمار هيرمناد دارد، ممكا  اسات 

يكي از قديمي تري  تمد  ها را در  ود پرورده باشد، همانگونه كه قجرمانا  

ز رساوبات ملي شاهنامه را در  ود پرورده است . اك سيستا  كاه عباارت ا

رود انه هيرمناد و سااير رود اناه هاايي اسات كاه باا آ  در قسامت علياا ماي 

 يلي حاصل يز و پربركت است و بدو  شك از ناو   ااك وادي هااي  ،پيندد

 1دجله و فرات و نيل و سند و ساير دره هاي آباد است 

در زمينه ارتباط مدنيت قبل التاري ي آرياناي باا تري باا  ،استاد كجزاد

نظريااات محققااي  و  د:تا  مااي گويااهاي آسااياي غربااي در مااورد سيسااكشااور

باستانشناسااا  باااي  نكتااه  يلااي گاارايش دارد كااه سيسااتا  بااا موقعياات مجاام و 

دي ساااند و م صاااو  ب اااودش در زميناااه ارتبااااط مااادنيت قبااال التااااريخ وا

ارابي بي  درياي  زر تا  ليج فارس  يا ودر موبلوشستا  و مناطق شمال آ

  هم دورتر تااوادي ي  و حتي ازآوزيا  و عيالم در بي  النجرو دور تر تا س

 نيل رول بس عمده داشته است .

يكي از نقش هاي ارزنده و مجام سيساتا  در ايا  ارتبااط انتشاار سانا 

پربجاي الجورد كشور ماست كه پنج هزار سال پيش و حتاي بيشاتر از آ  از 

سواحل درياي مديترانه و  طريق سيستا  به ايرا  و بي  النجري  و از آنجا به

 2وادي نيل سركشيده است 

ل سات  ( كاه بايش از محقق و باستانشاناس معاروف انگليساي )ساراوري

ايا  ه سيستا  و اطراف درياشاه ي هاامو  كااوش نماوده با ديگرا  در حوزۀ

رساايده اساات كااه موقعياات سيسااتا  بااي  "سااوز" در غاارب و "انااو" در نتيجااه 

فلي انادوس )ساند( در جناوب شارقي  يلاي سا شمال آمو و بلوشستا  و حاوزۀ
                                                 

1
محمد اعظم سيستاني ، مالكيت ارضي و جنبش هاي دهقاني در خراسان قرون وسطي طبع اكادمي  - 

 . 228ص  1362علوم افغانستان 
2

 كهزاد ،تاريخ افغانستان ج اول ، فصل اول )زير نام حفريات در سيستان افغاني (. -
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دانشامند  مجم است و همه اي  نقاط از يك مدنيت قبل التاريخ مستفيذ باوده اناد.

مذكور، درباب تشابه مظاهر ايا  مادنيت ياك قادم جلاوتر گذاشاته شناي  اباراز 

در اثار مجااجرت باه معلوم نيست كاه قرابات مظااهر مادنيت » :عقيده مي كند

در آ  د يال اسات ف فقاط ويا اينکاه ماراودات دوساتانه  ميا  آمده ويا فتوحات

شيزي كه وابا  اسات عموميات مادنيت اسات و شاو  سيساتا  در مياا  ايا  

هماه نقااط متاذكره راه طبيعاي باوده ممكاا  نيسات كاه در ارتبااط نقااط مااذكور 

 1«.برنگي از رنا ها د يل نبوده باشد

و  در حفريااتي كاه پيراماو  حاوزه هااام 1963 - 1959طاي ساالجاي 

 شكوه كوه  واجه، قلعه تپه ، تپۀ باي باي دوسات ، تپاۀ رابه هاي جالب و با 

قلعااه نااو )دهااا  غالمااا  ( از جانااب هي اات باسااتا  شااناس ايتااالوي برهنمااوني 

 پروفيسر توشي صورت گرفته ، نتايج عمده و مجمي داده است .

هي ت در اي  گمانه زني در دها  غالما  به كشاف ياك آتشاكده بازرگ 

دست يافت  به شجر وسيعي باساا تما  هااي اجاري و  شات  اام ، باه  بم 

مساحت يك و نيم كيلومتر از شرق بغرب در امتداد كانال  شكيده  ي از زير 

ماسه هاي روا  موفق شد كه از نگاه  صوصيات هنر معمااري ايا  آتشاكده 

 2به دوره ن ستي  ه امنشي ارتباط مي گيرد

ايا  آتشاكده باساتونجاي عظايم  اود باه  بگفته دانشمندا  ديري  شاناس ،

متاار  ااود در دو نوباات مااورد اسااتفاده قاارار  54در  54شااكل مرباا  بااا ابعاااد 

و در شجار گوشه آ  شجار بر   گرفته و بناي آ  داراي دو طبقه بوده است .

ديااده باااني وجااود داشااته و بااراي ورود بااه آ  معبااد فقااط در باال  جنااوبي يااك 

در سامت  قسامت شامال غارب دهاا  غالماا  دروازه وجود داشاته اسات . در

ياك ساا تما  بزرگاي از زيرريگجااي  «فبار زردشات »شپ تپه معاروف باه 

متار ماي  53در  43روا  بيرو  كشيده شد كه بشكل مستطيل و داراي ابعاد 

اطاق اصالي و دو اطااق الحااقي اسات كاه  - 45باشد، در دا ل اي  سا تما  

                                                 
1

 . 1345سال  11-12همانجا و نيزرگ نيمروز به نيمنگاه از من در مجله آريانا شماره - 
2

از جمله عمارات اين شهر هفت عمارات به  666( شماره ششم ص 1324مجله سخن دوره چهاردهم ) - 

 73سبب اينكه بسيار بزرگ هستند بخوبي از هم جدا و تميز مي شوند ديوار يكي از اين عمارات در حدود 

متر طول دارد همه اين ساختمانها كه يا براي اجتماع مردم بوده و يا امور كشوري و يا اجراي اعمال 

 ( . 1345مذهبي داراي يك صحن و ايوان دار است مجله آريانا ، قوس وجدي 
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 11ه اطااق آ  در سامت جناوب و اطاق آ  در سمت شمال و مشارق و د 12

در  30و  40اطاق آ  در جانب مغرب قرار دارد. تمام اي  اطاق ها به ابعاد 

 متر ميباشد. 5و  20

اي  بنااي بازرگ فقاط ياك دروازه دارد كاه در سامت مشارق واقا  شاده 

است پس از گذشت  از تنجا دروازه ي ورودي اي  سا تما  و دا ل شاد  باه 

روازه ايكه در قسامت شامال و ياا ساه دروازه مشارق و حياط ميتوا  از سه د

 يا دو دروازه جنوب و يا دروازه مغرب به اطاق هاي اطراف دا ل شد.

 110در  110در دا اال اياا  بناااي عظاايم سااتونجاي قطااوري بااه ابعاااد 

سااتو  و در ساامت  9سااانتي متاار وجااود دارد كااه در قساامت شاامال و جنااوب 

ر ي قسمت ها ستونجا در دو رديف بستو  قرار دارد. در 7شرق و مغرب م

 قرار گرفته اند )به نقشه شجر و معبد توجه شود( .

مصال  سا تماني در تمام ابنيه ي دها  غالما  اكثراً از  شت  اام و 

ساانتي متار  11ساانتي متار و قطار  51در  51گل است كه هر  شت بابعااد 

بيشاتر از ياك است در دا ل حياط سه سكوي گلي قارار دارد كاه ارتقاا  آنجاا 

متر است و به وسيله شند پله به آ  راه مي يافته اند و آثار ساو ته گاي روي 

  1اي  سكوها كامال هويدا است .

جز يااات اياا  بنااا نشااا  ميدهااد كااه از زمااا  داريااوش اول اساات ، زياارا 

بكار برد  گل  ام در سا تما  هاي دورا  داريوش اول  يلاي معماول باوده 

داريوش اول در ت ت جمشيد    كاخ معروف به  زانۀنمونه هاي آ و يكي از

حتي ميا  ت ته سنا هاي طرفي  ديوار كاخ صد ساتو  ت ات جمشايد  .است

 نيز باگل  ام پر شده بوده است .

خ را تمامااً از  شات و گال شو  در سيستا  سنا وجود ندارد ايا  كاا

برده شده ( سا ته اند شنانكه در شوش هم تقريباً همي  روش بكار ه ام )پ س

 است .

جالاب توجاه در ساا تما  هااي شاجر مكشاوفه سيساتا  طااق  كتۀمگر ن

هاي بيبوي  شكل اطاق هاي آ  است كه بر  الف سقف و پوشش ساير بنا 

هاي ت ت جمشيد افقي و صااف نيسات و انساا  دشاار شاگفتي ماي گاردد كاه 

                                                 
1

 بقلم دكتور فرخ ملك زاده .....« مقاله سيستان يكي از »25ص  81مجله هنر و مردم شماره  - 
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اق جار و  شات طاتوانسته بودند بادو  اساتفاده از آ شگونه هنرمندا  سيستا 

 هاي بيبوي شكل بزنند.

مااا  نزديااك تپااه هاااي قلعااه نااو و بدينگونااه آثااار مكشااوف در دهااا  غال

اي  فربيه را كه )بكار برد  سنا هاي بزرگ بدو  ماالط  ستا  عمالً شجر

از ويژگي هاي معماري عجد ه امنشاي اسات ( در ماورد بساياري از مساايل 

شااي در قيااد و بنااد معماااري و هنااري رد نمااوده معلااوم گرديااد كااه هناار ه امن

بوابط و شجار شوب هاي زاياد قارار نداشاته هنرمنادا  محلاي در هار محال 

ثاار جالاب و دوار و ساير عوامل قاادر بايجااد آو پي اهو و بنابر مقتبيات آب

متنو  بوده اند كه از نظار اصاول و سابك و فاورم از ياك سار ششامه و منبا  

 1لجام گرفته اند.هنري بسيار قوي كه هما  مكتب هنر ه امنشي است ا

 

 شهر سوخته :

ساام آ  پياادا اساات شااجري بااوده كااه روشاا  اشااجر سااو ته بطوريكااه از 

 نيست در نتيجه شه حادثه  ي سو ته و به صورت ويرانه اي در آمده است ف

ر ساو ته بااي  واقعيات باستا  شناسا  ايتالوي پس از حفرياات در شاج

ساانتي متار  20مت : روي شاجر ساو ته را پوساته  اي باه با اپي بردند كاه

سااال پاايش  4000پوشااانده بااود. اياا  پوشااش موجااب شااده بااود كااه در حاادود 

ويرانه هاي اي  شجر قديمي زير  اك دست ن ورده باقي بماند.ولي مردم اي  

محل در عرض اي  مدت دراز فراموش نكرده بودند كه اي  تپاه باقيماناده اي 

و از از بي  رفته است از تمد  پيشرفته  ي است كه در نتيجه ي آتش سوزي 

 مي شنا تند. پدر به پسر آنرا تحت نام "شجر سو ته "

بااا كشااف آثااار فااراوا  مربااوط بااه دورا  پاايش از تاااريخ سيسااتا  اياا  

موبو  به اثبات رسيده كه اي  محال پايش از آماد  اقاوام هناد و اروپاايي ياا 

 2.گروه آريايي محل سكونت اقوام م تلفي بوده است 

                                                 
1

و  5-7مقاله )سيستان در عهد هخامنش ها( بقلم دكتور عيسي بهنام ص  69هنر و مردم شماره  مجله - 

نيز مقاله دكتور فرخ ملك زاده تحت عنوان )ايران مهد فرهنگ و تمدن باستاني و سيستان يكي از 

 ( ديده شود. 1348) 81افتخارات كشور( در مجله هنر و مردم شمماره 
2

 ببعد. 171ص  1361غانستان ماقبل آريايي ها ، طبع نورهللا تالقاني ، اف - 
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يش از تاريخ ايا  ناحياه سافال هااي ساياه و قرماز رناا از جمله آثار پ

كيلاومتري غاارب زاباال در  110مشاكوف از قبرسااتا  اباراهيم  ااا  واقاا  در 

جنوب جاده زاهدا  ، زابل ميباشد كه تقريباً مربوط باه اوا ار هازاره شجاارم 

 1 .پيش از ميالد است

 
رود هيرمناد از زيار  گفت كاه باا كشاف شاجر ساو ته در دهاناۀميتوا  

 1963 – 1959ا  و ريااا هااااي متحااارك طااي ساااال هااااي ماسااه هااااي رو

ماايالدي ساارانجام پاارده از راز زناادگاني پاانج هاازار سااال پاايش مااردم دلتاااي 

هيرمند)سيستا  ( برداشته شد و ابزارهاي كار و هنار و فرهناا وشگاونگي 

زيست مردمي شنا ته شد كه اگر از پيشرو تري  اقوام روزگار   ود نبودناد 

 2بال هم نبودندبه هيشوجه از آنجا دن

رود سيساتا  در هفتااد كيلاومتري بنادر  بدينگونه باثبات رسيد كه دهانۀ

ر حدود پنج هزار سال پايش كمال  ا  يعني شجار پنج كيلومتري بند كوهك د

كتر )عيساي نويسنده نكته باال، دبادتري  نقاط  اور ميانه بوده است .يكي از آ

ر دلتاي فعلي رود هيرمناد ماي بجنام ( در مورد شگونگي موقعيت اي  شجر د

 نويسد:

                                                 
1

 مقاله دكتور فرخ ملك زاده درباره سيستان ديده شود. 81مجله هنر و مردم شماره  - 
2

 مقاله شهر سوخته سيستان  126دكتر عيسي بهنام ، مجله هنر و مردم شماره  - 
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متار  7هاي اي  شاجر باه ه كاوش هاي ا ير نشا  داد كه بلندي ويران»

رود هيرمند همانطوريكاه در )شاجداد( اتفااق افتااده باود  .از كف جلگه ميرسد

مسااير  ااود را عااوض كاارد و ناشااار ساااكنا  اياا  ناحيااه تغيياار مكااا  دادنااد و 

حيه را ترك كردند و آ  را بدست باد و رياا حيوانات و پرنده گا  نيز آ  نا

و نمك بيابا  سپردند و همي  امر موجب شد كه ما اماروز موفاق شاده ايام باه 

راز زندگي انسانجاي پنججزار سال پيش در زير اي  پوشش  اكي دست يابيم 

. همانطوريكه تمد  پيشرفته مصر قر  ها در زير  اك دست ن ورده پنجاا  

 1برداشتند. ا  پرده از اسرار آ تا  شناسمانده تا امروز باس

بجر حال حفريات و  اك بارداري باستانشناساي در محال شاجر ساو ته 

سيستا  نشاا  داد كاه اينجاا روزي يكاي از مكانجااي پرجمعيات سيساتا  باوده 

قادامت آثاار مكشاوفه از شاجر ساو ته سيساتا  در نتيجاه آزماايش هااي  .است

ده است كه در اي  مكا  تاري ي اقاالً پانج دقيق به طريقه راديوكارب  نشا  دا

تور هزار سال پيش مردمي مستقر و شجرنشي  شده بودند كه از فرهنا و كل

انسا   طور مي كناد كاه اي  مساله در ذه   پيشرفته  ي بر وردار بوده اند.

 ا  از شه قوم و نژادي بوده اندفپس اي  مردم

ج هاازار سااال قباال هرگاااه تصااور شااود كااه باشااندگا  اياا  مناااطق در پاان

شا ه يي از آريايي ها بوده اند صحت اي  مساله و باور آ  قدري مشكل مي 

نمايد زيرا بسياري از محققا  و مور ا  عقيده دارند كاه اقاوام آرياايي يكباار 

ساال پايش  1500سال قبل از ميالد و باار ديگار در حاوالي  2000در حدود 

كمبااود وقتصااادي و اجتماااعي از ماايالد براثاار يااك سلسااله عواماال گونااه گااو  ا

علفشرو شايد هم به علت سرما و ي بندا  شديد و ياا ب ااطر هجاوم ملاخ و ياا 

 شكسالي و از دياد نفوس و شايد هم بر اثر فشاار اقاوام ديگار آرياايي هاا باه 

 2مجاجرت پردا تند.

اينكه آريايي ها براي اولي  بار از كجا و از شه نقطه يي باه مجااجرت 

باوجود ا تالف نظر ميا  محققي  قراي  ميرساند كه ايا  قاوم  آغاز نموده اند

 به يقي  در سرزميني ساك  بوده اند كه آب و هواي بري داشته است .
                                                 

1
 همان مجله ، همان مقاله . - 
2

مقاله نخستين  81و مجله هنر و مردم شماره  172 -171ماقبل آريائيها ص  نور هللا تالقاني افغانستان - 
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هاا در داساتانجايي وياژه  پرسي سايكس دري  باره مي نويسد كه آريايي

مركز اصلي  يجو يعنيب شي از اوستا است ( به آريانا و ود در ونديداد )كه 

ر باه مجااجرت از آنجاا شو  باه علات سارما مجباو .ها اشاره كرده اندآريايي 

سپس به علت هجاوم  .)مرو( رفته اند شده اند به "سوغده " )سغد( و "مورو"

را ترك كنند و به ب دي كشور بلناد رايات  ملخ و دشمنا  مجبور شده اند سغد

ز آنجاا باه "نيساايه " و ا بعادها از بلاخ باه ب ادي بعادها بلاخ نامياده شاد. ،بروند

 )هرات ( و بر ي ديگر به وادي كرت )كابل( رفتند. "هريوا"

سايكس عالوه مي كناد كاه آ اري  دساته هااي آرياايي بادنبال پاارس هاا 

در انژيا  )درنگيا  يا  .كارمانيجا بودند كه در كرما  سكونت ا تيار كردندو

شامال روزيا  در . گاددر انگياا  ( واراكاو زياا  در جناوب افغانساتا  ماندناد

 1.بلوشستا  كنوني اقامت كردند

بادو  ترديااد سيساتا  بايااد محال عبااور پارسايا  از  راسااا  باه كرمااا  

بوده باشد و شه بساا ممكا  اسات كاه پاارس هاا مادتي را در سيساتا  گذراناده 

باشااند و سااپس قااومي مجاااجم آنجااا را از آنجااا بياارو  رانااده باشااد و آنگاااه آنجااا 

 را در پيش گرفته باشند.مجبوراً راه كرما  و سپس پارس 

ر ي  حادس ماي زنناد كاه قبايال سااكه هاا در عجاد كاوروش و شاايد م 

ا هرودت گفته است كاوروش باا زير ،پيشتر از آ  سيستا  را اشغال كرده اند

براي اينكه در جنا ها باه او كماك كارده  است اها بسيار دوست بودهاي  سک

يش از شاهنشااهي ه امنشاي اها پاابراي  اي  امر مسلم مي شود كه سکاند، بن

هااا درياا  ناحيااه مسااك  داشااته انااد و اگاار اياا  فاارض را بپااذيريم بايااد از  ااود 

بپرسيم كه اي  سكاها از كجا به آ  مكا  آمده اند زيرا ماا ماي دانايم كاه محال 

اقامت سكاها در اوايال هازاره اول پايش از مايالد دشات هااي وساي  واقا  در 

م آ  تورانيا  كه فردوسي آنجا را برابار . شايد ه  بوده استشمال شرق ايرا

ايرانيا  قرار مي دهد هماي  ساكاها باشاند ... در صاورتي كاه ايا  فارض را 

ورد آرياايي هاا باه ي داكتر بجرام فره وشي را كه ره آبپذيريم شرا فربيه اقا

اسااات ( را از جاناااب سيساااتا  ماااي داناااد و در شناااي   سايااارا  )مقصاااود پاااار

كه پارسي ها ابتدا در ناحيه سيستا  سكونت داشتند  صورتي بايد پيشنجاد كنيم
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و سااپس در نتيجااه فشااار سااكاها يااا تورانيااا  از سيسااتا  بااه فااارس ساار ازياار 

شدند.و به اي  طريق سكاها يا تورانيا  جاي پاارس هاا را در ناحياه سيساتا  

گرفتند ولي روابط شا  با آنجاا قطا  نشاد و ايا  موباو  جاالبي باراي ايجااد 

 1شاهنامه فردوسي گرديدداستانجاي 

در هر حال قراي  و شواهد تاري ي ماي رسااند كاه شاجر ساو ته شاايد 

در اثر تجاجم قبايل آريايي از بي  رفته باشد و شايد هم تغيير مسير رود  انه 

هيرمند سبب كو  و مجاجرت اقوام سكا ي به سوي حوزه سند و پنجااب شاده 

 ي وسيعي را گذاشتند.طوري ها بنيا  امپراباشد كه در آنجا سكا 

قبرستاني متعلاق باه هازاره ساوم قابالً از مايالد  ، تهغرب شجر سو در

باا كماك مت صصاا   .هازار قبار وجاود داشاته اسات 21ر آ  كشف شده كه د

بساااياري از مطالاااب از قبيااال  "پاااالو پاتولوژيسااات " و "انتااار وپولوژيسااات "

بااه زنااا  و نساابت تعااداد مااردا   ،ساا  مردگااا  ،نااژاد ،صاااحبا  اياا  قبرهااا

 كودكا  در اي  ناحيه با مطالعه اسكليت ها روش  شد.

داناااش مرباااوط در ايااا  زميناااه آنقااادر پيشااارفت نماااوده اسااات كاااه حتاااي 

با معايناه اسات وا  سااق پاهاا، گاروه  او  ايا  مردگاا   ميتوانندمت صصا  

  راهم مش   نمايند و يا مي توانند بفجمند كه از شه گروه نژادي بوده اند.

  اي  منطقاه موفاق شاده اناد تاا اسات وا  جنيناي را در شاكم كاوش گرا

 ه كرده اند  دانشمندا  ت مي   بنابراي  .مادرش كه حامله بوده تش ي  دهند

اسااكليتي كااه  60درصااد از  55در قبرسااتا  كااه مااورد تحقيااق قاارار گرفتااه 

سااله  20ياك اساكيلت از مارد  .ساال باوده اناد 9بيرو  آمده كودكا  كمتر از 

در يك گاور دو نفار قارار داده  .ك كودك پنج ساله ب اك سپرده شده بودبوده ي

شده بودند در نتيجه گيري اي  نكته نيز روش  شد كه زما  معيني يك مرض 

مسري موجب مرگ تعاداد زياادي كودكاا  و نوجواناا  شاده و آنجاا را ب ااك 

 2سپرده اند.

سي زندگي تحقيقات باستا  شناسي در سيستا  راه جديدي براي بازشنا

براي باستانشناساا  ايا  مجام  .ز تاريخ فالت ايرا  بازنموده استمردم پيش ا
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نيست كه اشياء م تلفي را كه داراي ارزش هنري استند جم  كرده در ماوزه 

تجرباه هااي م تلاف از طرياق  ، بلكاه آنجاا ماي  واهناد بوسايلۀها قرار بدهناد

آثار ناشيز مانند ريزه  راديو كارب  و مطالعات دقيق با روش هاي جديد روي

است وا  پرندگا  يا باقيمانده حبوبات و شوب و غيره زندگي ماردم آ  ناحياه 

 را در روزگار بسيار كج  معرفي نمايند.

الجاورد و فياروزه  زينات آالت  وجود آالت تراش سنا هاي قيمتاي و

و پارشااه هاااي ساافال و غيااره دانشاامندا  را بااراي آ  داشاات تااا بااراي انجااام 

ستانشناسااا  شااوروي كااه در تركمنسااتا  مشااغول كاااوش با ات بيشااتر باااتحقيقاا

 اويش  باستانشناساا  شاوروي در نتيجاه تحقيقاات دقياق .بودند تمااس بگيرناد

رابطه مردم شجر سو ته را با مردم تركمنستا  در اوايل هزاره سوم پيش از 

  1ميالد تا يد نمودند.

ر شاجر ساو ته سيساتا  اشياء مكشوفه د دانشمندا  از مقارنه و مقايسۀ

يجااه دساات يافتنااد كااه سيسااتا  و تركمنسااتا  و كاشااا  و بااي  النجااري  باااي  نت

غاارب و بااا مااردم  بساايار كجاا  تاااري ي بااا مااردم بااي  النجااري  در درازمنااۀ

و بد شا  در شمال شارق رواباط تجاارتي داشاته و ايا   تركمنستا  در شمال

ا مصار ميكشايده اسات و روابط هم از طريق راه زمي  و هم از طريق دريا ت

بدو  تردياد يكاي از مراكاز تجاارتي راه ابريشام هماي  شاجر ساو ته سيساتا  

 بوده است .

بدينگونه تحقيقات ديري  شناسي دانشمندا  در اي  محل باه تادريج پااي 

تيزس جديدي را بميا  كشيده كه جلگه باي  النجاري  ن ساتي  مجاد تماد  بشار 

مند  ايا  اسات كاه سارزمي  هااي مياا  بلكه عقياده عماومي دانشا ،نبوده است

هاااي  وبي و دياوار شااي  و اساتپراناه هاااي شارقي درياااي  ازر تااا دشات گااك

سايبريا در شمال و دامنه هاي هماليا در جناوب شارقي و بياباا  هااي جناوب 

 2فرهنگي  ا  بوده است . را  در روزگارا  كج  جايگاه تمد  وفالت اي

نشا  ميدهد كاه انساا  وقتاي باه مطالعه در روند تكامل جوام  آغازي  

را  توانساات اباازار توليااد بسااازد و زمينااۀ فكااري  ااويشكمااك انديشااه  ااويش 
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گسااترش دهااد و عناصاار طبيعااي را بشناسااد، آنگاااه كشاااورزي ، در زناادگاني 

 انسا  آغازي  نقش اساسي و پر اهميتي داشته است .

پاژوهش هااي علماي و ديااري  شناساي تصاديق ماي كنااد كاه نقطاه هاااي 

ل ، ب اش جناوبي آساياي مياناه ، نيا تي  كشاورزي در بي  الجناري  ، درۀن س

ناه هااي آماو درياا و ساير سند و جلگاه هااي هيرمناد و ارغناداب و كرا حوزۀ

اياا  اماار نيااز هساات كااه  ده اساات . اياا  پااژوهش هااا نشااا  دهناادۀآماا دريااا پديااد

 ن ستي  تمد  ها نيز در اي  ناواحي بوجاود آماده و ساپس باه ناواحي ديگار پاا

 1نجاده است .

باستانشناسا  ايتالوي در سيستا  بم  كشاف آثاار فاراوا  مرباوط باه 

زندگي نسبتاً مرفه مردم شجر سو ته در پجلوي دستيابي به هزارا  و مليونجا 

باه انادازه  پيكا  و اشياء كوشك و بسيار رياز قطعات شكسته سفال و شيشه و

ايي و پرناادگا  و غيااره ملااي متاار و تعااداد زياااد اساات وانجاي جااانورا  درياا 2

وغيره آثار دانه هاي گندم وجو و شاهدانه و ت م  ربوزه  حتي انگور را نيز 

پيدا كردند و ايا  امار باراي دانشامندا  دياري  شناساي مسالم گردانياد كاه رود 

ستا  نابود گاردد جلگاه كه در ميا  ش  ها و ريگزارهاي سيهيرمند قبل از آن

و شو  گل و الي كه با  ود باه سيساتا  نقال نيل بوجود آورده  يي شبيه درۀ 

مي دهد موجب حاصل يزي فوق العاده زمي  مي گردد لذا اي  امر سبب شده 

بود كه ساكنا  اي  ناحيه زودتر بتوانناد بكاار زراعات بپردازناد و در مرحلاه 

 2شجرشيني موفق به پيشرفت هاي گردند.

انشناسا  جاپايي دانشمندا  ديري  شناس ايتالوي باهمكاري و كمك باست

در سيستا  پس از آزمايش هاي دقيق علمي بوسيله تجزيه هاي )راديوكاارب  

روي  " 238از طريق روش هاي "پاال و ماكنتياك " و كاار بارد "اورانياوم ( 

آثار مكشوفه از شجر سو ته، تصديق كردند كه شجر سو ته محققاً در فاصله 

كونت باااوده اسااات و ساااال پااايش از مااايالد آبااااد و محااال سااا 1900تاااا  2900

قباار در گورسااتا  واقاا  در جنااوب غاارب شااجر سااو ته  21000موجودياات 

 حاكي از جمعيت انبوه آ  در روزگارا  كج  است .
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آنشه از نظر باستانشناسا  حايز اهميت است اي  است كه ماردم دلتااي 

رود هيرمنااد )سيسااتا ( موفااق شااده انااد، در عاارض ماادت هاازار سااال شااجري 

رود هيرمناد  ظيم به وساعت هفتااد هكتاار در دهاناۀي عبزرگ با سا تما  ها

بوجود آورند كه مردم آ  باه اناوا  صاناي  دساتي مجاارت داشاته و باا تشاكيل 

حكوماات منظمااي پياارو مااذهب واحاادي باشااند و روابااط تجااارتي و فرهنگااي 

گسااترده بااا نااواحي مجاااور  ااود شااو  تركمنسااتا  در شاامال و ساااكنا  بااي  

پنجااب در شارق  اود داشاته  ساك  در درۀ سند جري  در غرب و مردما  الن

 1باشند.

از مطالااب باااال بر ااي دانشاامندا  اينطااور نتيجااه گرفتااه انااد كااه اينجااا 

سااال پاايش از ماايالد از سااوي شاامال آمااو  2900مردمااي بودنااد كااه در حاادود 

( كاه در نتيجاه شارايط ب صاو  به طرف دهانه رود هيرمناد )سيساتا دريا 

سرا زير شاده اناد و هازار ساال بعاد در زمااني  براي شجر نشيني مناسب بود

كه مسير رود هيرمند تغييار يافات ايا  ماردم باه طارف دره پنجااب مجااجرت 

را تشاكيل  كردند و در آنجا امپراطاوري بازرگ "موهنجاود يارو" و "هرپاه "

 اند.  داده

همشنا  تحقيقات ديري  شناسي در شجر ساو ته نشاا  داده كاه صانعت 

، سانا تراشاي و تجياه جاواهرات و زينات آالت از  گري حصاير باافي  كوزه

سنا الجورد و فيروزه عده يي از صنعتگرا  شجر سو ته را ب ود مشغول 

فوق العااده مجماي كاه از حفرياات تپاۀ شجرساتا  و داشته است .از جمله آثار 

قلعااه نااو )نزديااك دهااا  غالمااا  ( در سيسااتا  بدساات آمااده دلشسااپ تااري   تپااۀ

سفالي  و پوست قره قلي ميباشاد كاه روي ايا  ا اري نمونه آ  ظروف رنگه 

 2 ط هاي شكسته يوناني و مجرهاي پارتي ثبت شده است .

هي ت موصوف پس از آنكه بر سيساتا  از لحااظ تااريخ واشاكال تماد  

هاي م تلف كه در آ  يكي پس از ديگر جاي گزي  شده و همشناي  از لحااظ 

شااهراه هااي بازرگ ارتبااطي  موقعيت مجم جغرافيايي كه آنارا روي يكاي از

شرق و غرب قرار داده و هم اهميتي كه از لحااظ رواباط فرهنگاي نظاامي و 
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ر دورا  هاااي م تلااف كسااب كاارده اساات ، روشااني اندا تااه عااالوه تجااارتي د

سيسااتا  از لحاااظ اينكااه در وسااط كااوير وساايعي واقاا  اساات بااه مثابااه ميكنااد: 

باه عاالوه بار اثار  .ده باشادجزيره ايست كه درياي از ماسه آ  را احاطاه كار

موقعيت جغرافيايي اش كه آ  را روي يكي از شاهراه هاي ارتباطي شرق و 

غرب قرار داده اهميتي زيادي از لحاظ روابط فرهنگي نظامي و تجارتي در 

دورا  هاي م تلف كسب كرده اسات و هام از لحااظ اهميتاي كاه باراي تسالط 

 ك ناه تنجاا معارف يكاي از مكاا فاتحا  به شرق و يا غرب آ  داشته بدو  ش

 1ست .ا كلي آسيابلكه بطور ،ايرا فالت هاي جالب 

هي ات موصوف بمناً ياد آور مي شود اي  منطقاه همانطوريكاه سانت 

ها و بقاياي آثار باستاني آ  گواهي ماي دهاد در گذشاته  يلاي غناي و مترقاي 

ت دگرگاوني اه بعلت تغييرات شرايط اقليمي و  واه به علاوبوده ولي بعدها  

آ  كه بعنوا  مثال ماي تاوا  آ اري   هاي حز  انگيز در وب  زندگي مردم

آ  را حمالت  انماا  براناداز تيماور لناا دانسات از لحااظ اقتصاادي رو باه 

 2زوال نجاده و در نتيجه تمام آثار مفيد آ  محو گرديده است .

 

 م :1969کاوشهای 

ربوط باه عصار ميالد   اوشاجايی بمنظاور  شاف آثاارم1969درسال 

مفرغ درشجر سو ته انجام يافت و نيزحفاار  هاايی درتپاه هاا  رود بياباا ، 

مربوط به اوا ر هزارۀ سوم پيش از ميالد بعمل آمد. باستا  شناسا  ايتالو   

در  1969ساپتامبرتا ناومبر   هاا نظر دا تر "ماريزوتوز  " طی مااه  تحت

  تند. مترمرب  به  اوش پردا 1200ساحه يی  به مسا ت 

، شاف قسامت هاا  عماده يای از 1969منظوراز ادامه  ااوش درساال 

شجر سو ته وواحدها  سا تمانی و 3-1ي  حوزۀ مسکونی مربوط به دورۀ 

آثااار معمااار  بااود .هي اات حفااار   در نظرداشاات شناسااا ی بيشااتر  در باااره 

طبقات واليه ها  مربوط به اوا ر  لکوليتي  بدست آورد. بنابري  بمنظاور 

شني  شاواهد  در قسامت جنوبی"حاوزۀ پلکانجاا"  ارحفاار  را مجادداً   شف
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وسعت تقريبای ه آغاز  رد ونزدي  به پايا  فصل  اوش،بنا  يا سا تمانی ب

متاار  شااف  3متاار مرباا  باديوارهااا  قطور شااتی بااه بلنااد  باايش از  500

گرديد. متاسفانه بنا  مکشوفه از ساه طارف در اثرفرساايش ويارا  شاده باود 

درگوشۀ جنوب شرقی آ  اقاداماتی بعمال آورد. ايا  ساا تما  صارف وهي ت 

پيوناد فرهنگای  نظراز فرسايش در واق  نمايشگر دورا  ناوينی در تسلسال و

اي  منطقه باستانی بشمار ميرود. )دورۀ شجارم شجرسو ته(  ه طی آ  شرخ 

سري  سفالگر  ابدا  گرديده ، در آ  انوا  ظروف سفالی برنگجاا  ن اود  

رخ  و نادرتاً منقاوش باا  طاوط ماواز  دياده شادند ودر مياا  آنجاا اناوا  يا س

ظروف  ا ستر  با پردا ت سياه و وزه ها  ن ود  رنا ،دارا  تز ينات 

 منقوش بششم مي ورد.

به نظر ميرسد دورۀ شجارم ،همزماا  باا ربا  ن ساتي  هازارۀ دوم قبال 

سااتطيل شااکلی از ماايالد اساات. نقشااۀ سااا تما  مکشااوفه مر ااب از اطاقجااا  م

دوپلکاا   اه باه تراسای منتجای ميشاود. از لحااظ  و درهاا، است با راهرو ها،

طبقاتی بنا  مزبور برفراز بناها  دورۀ سوم قراردارد و با ظاروف منقاوش 

 ا ستر  و ن ود  رنا مش   ميگردد. در انتجا  سا تما  آثار ونشاانه 

 هايی مبنی بروقو  ي  آتش سوز  بزرگ مشاهده ميشود. 

قايا  تيرها  سو ته باديوارها  اندود شده و ف هاا   اامالً ساو ته ب

وباال ره اسکلت ي  انسا   ه بر رو   ف اطاقی  شاف گردياد ودر نتيجاه 

آزمايش معلوم شد است وانجايش شند ساعت پس از وقو  مارگ در اثار آتاش 

 سوز   امالً سو ته است. در دست راست اسکلت هاونی هم ديده شد.

 

 اتی شهر سوخته:وضعیت طبق

 شف دورۀ شجارم سکونتی ، ه سا تما  ساو ته باه ايا  دوره مارتبط 

ميگاااردد،در واقااا  روشنگروباااعيت فرهنگااای وتمااادنی شاااجر ساااو ته اسااات 

 وبگونۀ زيرتصنيف ميشود:

 دورۀ اواخر کلکولیتیک:

رخ و سااياه باار باااظروف زرد ن ااود  دو رنگااه وظااروف ساااياا  دوره 

وبا  آ   هندسای مشا   ميگاردد ورو   ا ستر  ومنقاوش باا طرحجاا  

" اسات. در مياا  جالاب تاري  اشاياء 3 -نزدي  به تمد "جو سير"، "نمازگاه
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مربوط به اي  دوره سه مجر از نو  مجرها  استوانه  ی نزديا  و شابيه باه 

  اوا ر "اوروه" يا جمدت نصر" را ميتوا  نام برد.

 : مفرغ اوایل و اواسط عصر -3و2دوران

، ناپدياد ميگاردد 1ا  نو  دو رنگه ب صاو  دورۀ دراي  دوره سفالج

وانااوا  ساافالجا بااه ظااروف سااياه برزمينااه ن ااود  وسااياه  ا سااتر  محاادود 

 ميشوند و نمونه ها  سفالجا  شند رنا نيز ديده ميشود. همشني  اشکال گلی

"انتروپومورفي " و" ترويومورفي " انوا  گوناگو  فلزات، ابازار وادوات 

آمااده اساات. درميااا  اشااياء مربااوط بااه اياا  دوره  ساانگی وشااوبی هاام بدساات

ساانتی  29بلناد  آ   پيکرمفرغی زنی ديده ميشود  ه  وزه يی برسارنجاده و

متراست. و  صوصيت هنر بي  النجري  تاحد  در آ  بششام مي اورد. البتاه 

ط به همي  دوره می باشاد بوپيکرۀ مزبور در سط  بدست آمده ولی  امالً مر

بااا    بااه نيمااه دوم هاازارۀ سااوم قباال از ماايالد ميرسااد وواز نظرترتيااب تاااري

 " در بلوشستا  ايرا  ارتباط   پيدا ميکند.1 -4و"بمپور"4-"نمازگاه

 

 دورۀ اواخر عصر مفرغ:

دراياا  دوره شاايوه هااا  ساانتی ساافال منقااوش پايااا  يافتااه و شاارح هااا  

 سري  سا ت  سفال ابدا  گرديده اسات. همشناي  اناوا  جدياد مجرهاا و پيکاره

هاااااا  انتروپومورفيااااا  و ب صاااااو  پيشااااارفتی در امااااار معماااااار  دياااااده 

( ميتوا  ايا  دوره 4ميشود.براساس سفالجا  مکشوفه از سط  ويرا  )طبقه 

مارتبط ( در جزيارۀ عماا  Umman Nar( وحتای تماد )5 -4را با بمپاور)

 1 دانست."

آنشااه از نظرباسااتا  شناسااا  حااايز اهمياات اساات، اياا  اساات  ااه مااردم 

موفق شده اناد، درعارض مادت هزارساال، شاجر   سيستا ()   نددلتا  هيرم

هکتااار در دهانااه رودهيرمنااد  70باازرگ بااا سااا تمانجا  عظاايم بااه وسااعت 

بوجود آورند  ه مردم آ  به اناوا  صاناي  دساتی مجاارت داشاته و باا تشاکيل 

باشااند، وروابااط تجااارتی وفرهنگاای  حکوماات منظماای، پيرومااذهب واحااد 

                                                 
1

،مقاله شهرسوخته، ترجمه غالمعلی 4، شماره 1348يران، سال باستان شناسی وهنر امجلۀ  -

 107 -103شاملو،نيزماتيکان سيستان،ص 
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 ااود، شااو  تر منسااتا  درشاامال و سااا نا  بااي   گسااترده بااا نااواحی مجاااور

 النجري  در غرب ومردما  سا   در درۀ پنجاب در شرق  ود داشته باشند.

همشنا  تحقيقات ديري  شناسای درشاجر ساو ته نشاا  داده  اه صانعت 

وتجيااه جااواهرات وزيناات آالت از حصاايربافی، ساانا تراشاای  ااوزه گاار ، 

ا  شجر سو ته را ب ود مشغول سنا الجورد وفيروزه، عده يی از صنعتگر

ميکرده است. از جمله آثار فوق العاده مجمی  ه از حفريات تپه شيستا  وتپۀ 

قلعه نو نزدي  )دها  غالما ( در سيستا  بدست آمده، دلشساپ تاري  نموناه 

آ  ظروف رنگه سفالي  وپوست قره قلی ميباشد  ه رو  اي  آ ر   ط ها  

  1ت شده است.شکسته يونانی ومجرها  پارتی ثب

 

 مارویزوتوزیعالمانۀ  سحنرانی 

آنشه در بارۀ شجر سو ته و دست آورد ها  باستا  شناسی درآ  شجر  

وهمااااه جانبااااه پروفسااااور  مانااااه بساااايارجالب ومجاااام اساااات، ساااا نرانی عال

" باستا  شاناس پارآوازۀ ايتالياا ی اسات  اه  Mourviotosi "مارويزوتوز 

راناه هاا   شاجر ساو ته باه  ااوش هاا  تقريباً بيست سال عمر ود را در وي

علمی ديري  سناسی صرف  رده است و باال ره اطالعات پارارزش  اودرا 

( 1984ش/1363طاای  نفرانساای در دانشااگاه سيسااتا  وبلوشسااتا  )آبانماااه 

درجمااا  اساااتادا  ودانشاااجويا  آ  دانشاااگاه اباااراز  ااارد. ازآنجاااا ی  اااه ايااا  

  وارزيابی شجرسو ته را تشري س نرانی  املتري  گزارشی از بازيافته ها 

 .راتقريباً بطور امل در اينجا اقتباس ميکنمميکند،م  آ  س نرانی 

" متاسااافانه نميتاااوانم بزباااا  شما)فارسااای(  پروفيساااور تاااوز  ميگوياااد:

ساال ،مطالعاات ما  در ماورد باساتا  شناسای  22صحبت  نم،زيارا درطاول 

 شته ام.بوده وفرصت ووقت  افی برا  آمو ت  زبا  فارسی ندا

تحقيقات شجر سو ته طای ساالجا  ا يار در تماام ججاا  شانا ته شاده   

اساات واياا  اماار تنجااا ب اطر ارهااا  گااروه مااا نيساات، بلکااه گااروه  ثياار  از 

دانشمندا   شورها  م تلف دراي  زمينه به تحقيق پردا تاه  ومجموعاۀ ايا  

زيمی مطالعات به شنا ت يکی از قديم تري  تمدنجا  بشار  وهمشناي  مکااني

                                                 
1

 ،کشف يک شهرگمشده در سيستان1345مجله آريانا،قوس وجدی  - 
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اشااکال پيشيااده آ  تااا امااروز   ااه تکاماال جامعااه بشاار  را در طااول زمااا  بااا

شجر سو ته ودشتجا وتپه ها واشياء وابزار آنست  ميسرسا ته است، اي   ود

 اااه بيااادريم ساااالم ودسااات ن اااورده در سيساااتا  پااايش رو  انساااانجا  قااار  

 . حابر)قر  بيستم( قرارگرفته است

  در دو جنبااه دانساات: ن ساات اهمياات شجرسااو ته وآثااار آناارا ميتااوا

پايت ت سيستا  باوده ومجمتار  ) ق.م(22 00تا3200اينکه، درحدود سالجا  

سااال قباال از ماايالد ، بزرگتااري   2500هکتااار وسااعت در  150اينکااه بااا 

مر ااز تمااد  در دنيااا  شاارق آنروزگاااربوده اساات.  دوم اينکااه، آثااار  شااجرو

ه يی در طاول هزارساال موجود دراي  شجر بطور شگفت انگيز و ارق العاد

، ريکاه ايا  آثاار در تماام آساياوحالت اوليه باقی مانده اند، بطو به هما  شکل

باای نظياار ومنحصاار بااه فاارد اساات. دو واقعااه ،باعااس سااالم مانااد  آثااار شااجر 

سااو ته شااده اساات. يکاای ، انحااراف رود انااه هيرمنااد ازمسااير وبسااتر  ااود 

ط  زماي  باود. دور شاد  هنگام طغيا  وديگر  باال آمد  مداوم نما  باه سا

هيرمند از جنوب سيستا  وبادها  شديد، اي  دشت را به  وير  رسای مملاو 

نياز باعاس راناده شاد  انساانجا از آ  منطقاه شاد.  از ش  وماسه بادل نماوده و

 شااکی هااوا وساااير شاارايط  مجمتااراز انحااراف رود انااه، مساا له نماا  اساات.

  زماي  بااال آماده و رو  اقليمی سيستا  سبب شده تا نم  دايماً بطرف ساط

زمااي  الياااۀ محکااام وساايما  مانناااد  تشاااکيل بدهااد. ايااا  قشرسااااروجی، اوالً 

ازت ريب آثار واشياء جلاوگير   ارده ومجمتار آنکاه باعاس حفاظ بيولاوژيکی 

به همي  ججت در ا تشافات اي  ناحيه باقيمانده ها   آثار زير اه شده است.

وغيااره را بااا تقريباااً همااا  ارگانياا  مثاال: مااو  ساار، شااوب، پارشااه، طناااب 

حالاات اوليااه ميتااوا  مشاااهده نمااود. باارا   سااانی  ااه ازشجرسااو ته  بازديااد 

درطااول  ميکننااد ديااد  دشاات وساايعی از ساافالجا  شکسااته جالااب  واهااد بااود.

هزارا  سال باد ب ش ها  سبکتر را جابجا  رده و تاوده  سافالی  اه سانگي  

 انيده است.تر بوده مانند سنا فرش رو   تپه ها را پوش

بااه هرصااورت شجرسااو ته سيسااتا  محاال ساااده ياای باارا  آزمايشااات 

وتحقيقات، بعنوا  اينکه محل سکونتی بوده وآثار  داشته  ه می بايد بررسی 

شود، نيست ، بلکه عظمت و وفور اشيا   ه درحفاريجاا  اولياه بدسات آماده 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

38 

يای  ارد  اه  ما را وادار به ات اذ روشجا  تحقيقاتی پيشارفته و بسايار پيشياده

 در آغاز ما پندار  از آ  نداشتيم.

 8 اارگر وهر اارگر   30تصور  نيد اگري  گروه باستا  شناس با 

 300ساعت  ار در روز به  ار حفاار  درايا  محال مشاغول شاوند،حد اقال 

سال وقت الزم است تا بتوا  آ  ناحيه را  امالً حفاار  نماود. بناابري  بارا  

ايج  ار وتحقيقات روز بروز ناشار به استفاده سرعت در ار ودسترسی به نت

از روش ها  پيشيده تر وفنی  وپيشرفته بوديم. مسا له يا  حفاار   ارسااده 

و ار   رد  اشياء نيست، بررسی تماد  عظيمای اسات واينکاه شگوناه پدياد 

آمده وشه سا  از ميا  رفته ودارا  شه شارايط، رواباط اجتمااعی وفرهنگای 

  بوده استف

شاجر ساو ته، نباياد ايا  پنادار را بوجاود آورد  اه پيادايش  عظمت آثار

عای مناسابی باوده يوشکوفا ی اي  تمد  بر الف زماا  حاال ودر موقعيات طب

نيز است. آب وهوا در گذشته وحال تغيير اساسی ننموده و ميزا  آب هيرمند 

 درطول اي  مدت ثابت بوده است.

  پارآب هساتند معروف است  ه  شورهايی را  ه دارا  رود اناه هاا

فرزند آ  رود انه گفته اند، ازاي  رو مصر را فرزند نيل وسيستا  را فرزند 

پيشارفته در  ولی درحقيقت بايد گفت اي  تمد  ها  عظايم و هيرمند ميگويند.

مسالماً بادو  صارف ميلونجاا  هزارا  سال قبل ،فرزند  ار انسانجا بوده است.

  و اار دساته جمعای در زميناه ساعت  اار بارا  حفار  انالجاا  عظايم آبياار

توليدات  شااورز  امکاا  بوجاود آورد  ايا  تماد  وامکاا  تمر از هازارا  

عجياب اينجاسات  سال پيش نبوده است و 4000انسا  دري  محل در حدود 

 ه ما قديمی تري  تمدنجا را درمناطق  ش  مانند مصار، محادودۀ رود زرد 

 در هند، واطراف مسيرهيرمند می يابيم.

رت هدف استراتيژي  تحقيقاات ماا شانا ت ساازما  اجتمااعی بجرصو

ت صصااي  م تلااف ه اساات واياا   ااار را بايااد بااه  ماا  متمااد  شجرسااو ت

ومطالعااه باقيمانااده هااا  باسااتانی انجااام دهاايم. مطالعااه باار رو  رودهيرمنااد 

عموماً و نه فقاط شاجر ساو ته م صوصااً حاصال همکاار  دانشامندا  علاوم 

 .طبيعی و باستانشناسی است
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بناااابري  براسااااس  آنشاااه گفتااايم، تااااريخ سيساااتا  سر ذشااات رود اناااه 

ومردماااانی اسااات  اااه در  ناااار آ  زنااادگی ميکااارده اناااد، تااااريخ رود اناااه را 

انساااانجا  اااه هااادف مطالعاااۀ ماااا  گذشاااتۀبساااادگی ميتاااوا  مطالعاااه  ااارد ولااای 

است،مطلب پيشيده يی ميباشد. متاسفانه آثار مکتوب در زمينۀ تاريخ سيساتا  

بايد در ا تيار مانيست. يکی از داليل اي  امر جوا  باود  ا تشاافات  آنشنا ه

وتحقيقات است و اميد ميرود  اه در ايناده شاه در اوشاجا  شجرساو ته وشاه 

در دهانۀ غالما   ه يکی ازمرا ز ه امنشيا  است، آثار مکتاوبی در ماورد 

 تاريخ و زندگی انسانجا در آ  دورانجا بدست ايد.

  آگاهی از زندگی توده ها  وسي  مردم بايد دست به به اعتقاد م  برا

دام  تحقيقات باستا  شناسی زد و از آ  مدد گرفات. ابتادا ايا  ساوال مطارح 

بااود  ااه  اای اياا  شااجر بنااا شاادهف وسااعت آ  شقاادر بااودهف و يفياات زناادگی شااه 

شکلی داشته استف در اي  مرحله از ار، مطالعه تنجاا باساتا  شناساا  باود و 

  دانشاامندا  علااوم طبيعاای  ناااشيز بااوده اساات.برا  پاسااخ بااه مياازا  همکااار

ساا وال بااااليعنی تعيااي  موقعياات شااجر وطااول زناادگی ، حفاريجااا  عمقاای و 

م تصر درنقاط م تالف انجام شاد و در الياه م تلفای  اه بام  حفاار  پيادا 

 شده، قديمتري  ب ش  شجر وسا تمانجا  شجر پديدارشد.

  مواجاه شاديم و آ  اينکاه ايا  شاجر دراينجا با مس له اعجااز برانگياز

سااال قباال از ماايالد   2200قبال از ماايالد سااا ته شااده و در  حاادود 3200در

ساال باوده اسات. ايا  زماا  دورا   900ناگجا  ازباي  رفتاه وعماراي  تماد  

شگوفا ی تمد  دراسايا  جناوب رغربایس اسات ودر هماي  ساالجا يعنای حادود 

تمد  سومر  هم در او  شکوفا ی سال قبل از ميالد مسي ، 2200تا  3200

  ويش بوده است....

بااه هرحااال عظماات و وسااعت  اوشااجا واطالعاااتی  ااه از حفاريجااا    

به بعد  نظر وتوجه دانشمندا  ومحققا   1972شجرسو ته بدست آمد از سال 

سرتاسردنيا را ب ود معطوف داشته ودرمباحثات باستا  شناسی جا   اويش 

 را بازنمود.

مد  با تمدنجا  شگوفا  فارس س والی را برانگي ات  اه همزما  اي  ت

شگونه دو تمد  يکی در  وير وديگر  در منطقۀ اباد وآماده ا  شاو  دشات 

حاصل يز فارس همزما  بوده، ومساالۀ مجام ديگار اينکاه تحات شاه شارايطی 
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اي  تمد  هزارسال طول  شيد وسپس محاو شاده اساتف باه هرحاال مطالعاات 

 واهااد بااود  ااه شگونااه ياا  شااجر بااا شنااي  وبااعيتی آينااده حااول اياا  محااور 

 بوجود می ايد،هزارسال عمرميکند وبعد از بي  ميرودف

سيساااتا   اااالً دارا  محااايط طبيعااای بساااته ايسااات وتنجاااا منبااا  آبااای آ  

رودهيرمند است .اي  رود انه درطول مسيرطوالنی  ويش پنجاه درصاد از 

بعااد از ورود ربااه  آب و شاادت جريااا   ااويش را از دساات ميدهااد و بالفاصااله

درجه تشکيل داده بطرف شامال جرياا  مای ياباد  90شجاربرج سي  زاويۀ 

 وسرانجام به نيزارها فرو می ريزد.

مسيرهيرمند در زما  ماقبل تاريخ، عمدتاً غيار از آ  باوده  اه اماروز 

درجااه  90مشاااهده ميشااود. مياازا  انحااراف وجابجااا ی مسااير هيرمنااد زاويااۀ 

ابجااا ی بسااتر هيرمنااد بايااد گفاات  ااه اياا  رود انااه ايساات و در مااورد علاات ج

هميشه مقدار عظيمی ازمواد رساوبی را درطاول مساير  اويش حمال مينماياد 

 ه هيشگاه آنجا را به دريا نمی ريزد، بلکه اي  مواد درقسمت دلتاا  سيساتا  

ته نشاي  شاده، مرتبااً باعاس بااال آماد  بساتررود انه ميگاردد، ب صاو  در 

ماااي  امرباعاااس ايجااااد تغييااارات در بساااتر ومساااير قسااامت شجاربرجااا ، وه

رود انه گشته وحر ت آنرا متغير ميسازد. ويژه گی ديگر هيرمند عدم تداوم 

وثاباات نبااود  مياازا  آب  اياا  رود انااه اساات. زمااانی  ااه برفجااا  زمسااتانی 

ازارتفاعااات ) ااوه بابااا(ذوب ميشااوند، آب رود انااه زياااد ميشااود و در غياار 

م ميشود. باه هماي  ججات ميازا  متوساطی نميتاوا  اينصورت مقدار آب آ   

برايش تعيي   رد. شنانکه پرآبای رود اناه رشاد وشاکوفا ی زنادگی ماردم را 

بدنبال داشته ، شکی آ  فقر وبی شيز  آنا  راسبب ميشده است. تقدير شنا  

باااااود  اااااه هرموقااااا  آب باشاااااد ، اااااوب زنااااادگی  نناااااد ودرغيراينصاااااورت 

 بافقروتنگدستی مواجه باشند.

عت زمي  هايی  ه شه درماقبل تاريخ وشه امروزه درتماام سيساتا  وس

هکتاااار  150هزار يلاااومتر اسااات. شجرساااو ته  20اسااات   شااااورز  قابااال 

وسااعت داشااته و در ياا  برآماادگی بااي  درياشااه )هااامو  هيرمنااد( و رود بنااا 

شااده، محصااوالت مناااطق اطااراف درا تيااار اياا  شااجر قرارميگرفتااه اساات. 

وثروت جز دشت بی آب وعلفی برجا  نمانده وتپه ها   امروز از آ  ابادانی
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از روستا   شاورز  است  ه  100حدود  انتجا   وير شجرسو ته باقيمانده

 آ  زما  مانده وتا بحال در آنجا حفار  صورت نگرفته است.

سااال زناادگی درشااجر سااو ته صااحبت شااد. وسااعت شااجر در  900از  

  مرحله رشد سري  شجر از نظر هکتار بوده، پس ازآ 10تا  5اولي  مرحله 

قبال از مايالد درعارض شناد ده  2200وسعت پديد آمده، وبالفاصله در ساال 

 سال منجدم شده است.

ما اسکلت هايی بدست آورديم  ه جا  بريدگی درگرد  آنجا باود وايا  

نشااا  ميدهااد  ااه بااه هرصااورت هجااومی صااورت گرفتااه وآتااش سااوز  در 

ساات. اينکااه دقيقاااً بوساايله شااه قااومی قساامت اصاالی شااجرحا ی از همااي  امرا

فحتماااً توسااط يکاای از اقااوام نزدياا  وهمسااايه، شااو  در آ  زمااا  بوساايله 

باه  امکاا  حملاه را نداشاته اناد. تاراقوام دور طوايف نزدي  حمله می شده و

 هرحال دقيقاً نميدانيم  دام قوم بوده است.

را معي   رديم و در مطالعه درمورد وسعت شجر وطول عمر آن

تحقيقاتی  ه رو  نقش وشکل وجنس سفالجا انجام داديم، بطول  رحله دوم بام

مراحل  هردوره، زما  آ ، نو  زندگی و شکل آ  و بطور لی اينکه تمد  و

شند صد سال طول  شيده است، پی برديم. جالب است بداينم،  شند ده سال و

سري  آ   مرحله رشد شجر سو ته دوبار به آتش  شيده شده، يکبار درابتدا 

انجدام آ . بنابري  هردو حريق در رشد  و بارديگر درست در لحظۀ مرگ و

وتوسعه شجر  بی اثر بوده، زيرا اولی زمانی بوده   ه شجر هنوز تمدنی 

 نداشته و دومی وقتی رخ داده   ه شجر بجرصورت ويرا  شده است.  
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 هۀ دونمونه از مهرهای مدور شهرسوخت      شهرسوخته:ظروف جام مانندسفالی،سیاه

   
 شهرسوخته،باال:سه عددابزراهای سنگی    شهرسوخته: ابزارهای سنگی جهت سوراخ

 کردن سنگ های نیمه قیمتی   نزی با دستهای چوبی       پائین سه عدد ابزاربرو 

 

هکتار وسعت داشاته و  15قديمتري  محل شجر)درقسمت شرقی شجر( 

ساال  2500ی ايا  تماد  باوده  درحاوالی ساالجا  قسمت دوم  ه او  شکوفا 

 هکتار مساحت داشته است. 80قبل از ميالد 
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وقتااای مشاااغول تحقياااق در ماااورد وساااعت شاااجر باااوديم بطوراتفااااقی باااا 

هکتاار وساعت داشاته  21قبرستانی روبرو شديم  ه  امالً از شجر جدا بوده و

ل از ساال قبا 3000است. شجرساو ته نموناۀ تنجاا شاجر  اسات  اه درحادود 

بيش از هرمحل ديگر  در دنيا  ميالد بطورناگجانی زندگی در آ  قط  شده و

آثااار موجااود در آ  تااا نو  سااالم باااقی مانااده اساات. قبرسااتا  شااجر زيرقشاار 

ب يم سيما  مانند ) انکريت مانند ( نما   اه قابالً توباي  داده شاد، ساالم 

نشا  داد  ه بي   ست. تحقيقات بعمل آمدهه اودست ن ورده برا  ما باقی ماند

هزارقبر در آ  وجود دارد وبايد گفت در حقيقت اي  بزرگتاري  و  35تا  25

وسي  تري  و سالم تري  قبرستانی است  اه در دنياا از ماقبال تااريخ تاا بحاال 

سالم مانده است. اهميت علمی وفنی اي  قبرستا  تنجا بدليل اشياء دا ل قباور 

  ه در هر گور سالم مانده است.نيست بلکه است وانجا  مردگا  است 

ره مجموعاااه زنااادگی ماااا در بااااال  آميااازش و تولاااد، زنااادگی، مااارگ،

مااا باابط اساات. مطالعاااتی در حااال حاباار در آزمايشااگاه رو   اساات وانجا 

ما ميدهد تا حلقه ها  پروتينی ا  ه است وا  ها انجام ميشود، اي  امکا  را ب

ايل ژنيتيکای آنجاا را روشا  را  ه ژنجا رو  آنجا قارار دارناد، بررسای ومسا

ساااازيم. تاااا جاااايی  اااه حتااای گاااروه  اااو  صااااحبا  اسااات وانجا را  اااه در 

 4تاا  2پنججزارسال قبل مرده اند تش ي  دهيم. از آنجا  ه در هرگاور باي  

 ايا  قبرساتا  قرارگرفتاه، و گرفته،  الً حدود صاد هازار جساد در جسد قرار

 ته در دل  ااود نجااا  اياا  يکاای از گنجينااه هااا  عظيماای اساات  ااه شااجر سااو

ساااانتی متااار زير ااااه باااه  15دارد. پاااس  ناااار زد  قشرساااطحی زماااي  در 

پاس از زدود  ايا  قشار باه اولاي  آثاار  قشرنمکی سيما  مانند  می رسايم و

زندگی رسيده، ديوارهاا  شاجر  را  اه هازارا  ساال ساالم و دسات  حيات و

 ن ورده برجا  مانده اند مشاهده می  نيم.

مالحظااه ميشااود  ااه قساامت هااا  جديااد شااجرحفاظتی  گاااهی درحفاريجااا

  محسوب گشته اند. از ساو  ديگار آ برا  محالت و آثار  ج  تر و قديميتر

قدرت حفظ و نگجدار  قشر نمکی بحد  بوده  اه ساقف  اناه هاا باا تيرهاا  

متر زير بناا و 160تا  150شوبی آ  هنوز سالم در دسترس ماست. هر انه 

 اناه يای واقا   6تا  4البته منازل در مجتم  ها   اطاق داشته است و 6 - 5

شني  تصور ميشود  ه هر انواده آسيا  دستی مورد احتيا   اود  شده است.
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را در دا ل  انواده راساً تجيه ميکرده است. بشر در طول تااريخ  اويش در 

تمام زمينه ها از شوب استفاده ها  بسيار  نموده و شنا ت استفاده هاا  آ  

ه نااو  زناادگی انسااانجا  واهااد  اارد. از اياا  ججاات سااالم مانااد   ماا  بااه در

 شوبجا  شجر سو ته امتياز بزرگی برا  مطالعات دقيق ترمحسوب ميشود و

پااس از  شااف قبرسااتا ، اياا  مساا له يعناای پياادا شااد  اشااياء شااوبی از اهمياات 

...  ما موفق به گردآور  ميليونجاا داناه گيااهی  ب صوصی بر وردار است.

 اار درآ  موقا ، آنجاا را   شات و زراعات و    اطال  از نحاوۀشديم  ه برا

به آزمايشگاه فرستاديم. مطم ناً گياها  عماده يای  اه در آ  هنگاام  شات مای 

شده گندم وجو بوده است و ما اطالعاتی از نحوۀ اصالح بذر   اه در ماورد 

اي  دوگياه انجام ميشده، بدسات آورديام. بار رو  داناه گيااهی بدسات آماده ماا 

حتی حشراتی را هم  ه با دانه ها همراه بودند ياافتيم. اهميات  شاف حشارات 

در شااجر سااو ته بااه اناادازه ايساات  ااه تااا نو  سااه تيز)پايااا  نامااه تحصاايلی( 

ليسانس وي  تيز د ترا در ايتاليا فقط در مورد حشرات شاجر ساو ته نوشاته 

دف شده است. در حفاريجا  ما، اسکلت حلزونی  ه در حاال رفات  دا ال صا

 ود بوده وسپر را  ه درصدف  ود قرار می داده، بدست آمد، واز آنجاا  اه 

حلاازو  بااه محاايط وآب وهااوا  اطااراف  ااود بساايار حساااس اساات، ميتااوانيم 

  يفيت آبجا  آ  روز را بدانيم.

باااه عاااالوه اطالعاااات وسااايعتر  و دقيقتااار  از بقاياااا  اسااات وانجا  

ري  اي  حيوانات اهلای، گااو حيوانات اهلی آ  دوره بدست آمده است. عمده ت

معروف سيستانی  بوده اسات. وياژه گای گاوسيساتا  بار الف تماام نژادهاا  

دراي  ميباشد  ه تا نصف پاا)حتی نصاف باد ( ميتواناد در آب رفتاه واز  گاو

 نی تغذيه  ند. اي  گااو حياوا  مقااومی اسات، جثاۀ  اوشکی داشاته و نيزشاير

و قااو  هيکاال و بزرگاای  ااه دو  ماای ماای داده اساات. با شااف بقايااا  شاااخ گااا

براباار گاااو هااا  فعلاای اساات حاادس زده ميشااود  ااه پاارورش دام بطوردقيااق و 

صحي  انجام ميشده است. ايا  اطالعاات وسااير آگااهی ماا از دورۀ اشاکانی، 

ه امنشی، ساسانی وبعد اسالم، حا ی از روند طوالنی اي  حيوانات باشرايط 

و  بوده وطی اي  مدت توانسته سال پيش تا  ن 2500طبيعی اطراف  ود از 

 نسل  ويش را حفظ  ند.
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 4تاااا  2شاااجر ساااو ته ايجااااد  ننااادۀ زنااادگی ياااا تماااد  جدياااد  نيسااات. 

هزارسااال قباال از آ  نيااز آدم دراينجااا بااوده  واگرشااه آثااار واباا  وروشاانی 

هزارسال  دراي  مورد وجود ندارد ولی شواهد  دال بروجود زندگی در شند

اساات. يکاای از اياا  شااواهد پياادا شااد  جمجمااه  قباال، از شااجر سااو ته موجااود

" اساات Obisicnyگوساافند وحشاای اساات. نااام اياا  گوساافند "آباای سااي  ناای 

وهنگااام بنااا شااد  شااجر سااو ته نساال آ  منقاارض شااده اساات.درحقيقت امکااا  

همزيسااتی ميااا  گوساافند وحشاای واهلاای هيشگاااه وجااود نداشااته، هرجااايی  ااه  

 ميتوانسته زندگی  ند.گوسفند اهلی باشد،گوسفند وحشی بطورقط  ن

مساا له ديگاار   ااه موجااب  اهمياات مطالعااات  وافاازايش تحقيقااات مااا 

هزار ساال قبال از مايالد از  3بود  ه نشا  ميداد  شد، شف است وانجا  شتر

 2اشتر استفاده ميشده است. تا قبل ازاي  ، دانشمندا  معتقد بودند  ه شاتر از 

شده، ولی  شف ما  االف آنارا  هزارسال قبل از ميالد وارد زندگی انسا  ها

ثابت  رد. عالوه براست وانجا  شتر ما باه فباوالت شاتر  اه بارا  ساو ت 

 استفاده ميشده و پشم آ  ر ه ازآ  پارشه می بافته اندسهم دسترسی پيدا رديم.

نکته ديگر   ه حاصل شد اي  بود  ه در آ  زما  از شرخ گاار  باه 

ماي  ججات در ساومي  مرحلاه  اار باه ه شکل امروز  استفاده ميشده اسات و

تحقيقات، بدنيال نحاوۀ اساتفاده از ابازار وآالت وساازما  و شاکل  اار درايا  

درحاالی  ااه دانشامندا  ومحققاا  علاوم طبيعاای دنباال ايا  مساا له  شاجر رفتايم.

بر ورد  رديم، ازجمله بودند. دراي  زمينه ما با آثار باور نکردنی وعحبيبی 

امي  وسفال پيادا  ارديم  اه  ناار آنجاا هام حيااط ارگاه  وزه سرحد اقل سه  

 ارگاااه بااوده اساات. بقايااا  بساايارزياد ساافالجا  شکسااته بيااانگر  ااار زياااد و 

مااداومی اساات  ااه در اياا   ارگاااه  انجااام ميشااده اساات. ساافالجا  نقاشاای شااده 

دراي   وره ها سا ته ميشده، اي  سفال ها  رنگی را پس از پ ت  در  وره 

 ا آميز  ميکرده اند.با  ا سيد آه  رن

دراي  زمينه آنشه  انساا  را تحات تااثير قارار ميدهاد  اار رو  سانا 

مرماار اساات  ااه از منطقااۀ  ااوه شغااا ی )پا سااتا ( بدساات آمااده اساات. ثااروت 

سيستا  عالوه بروجود امکانات وسي  بيولوژيکی در مر ز آ ، معادنی است 

مارز  ساه  شاور(   وه مل  سياه )نقطۀ و  ه در وه ها  سلطا  )پا ستا (

ساير نقاط آ  وجاود دارد. در باي  ارتفاعاات اطاراف سيساتا   اوه سالطا   و
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و وه شاگی عظيم تري   وه ها  گوگرد، عقيق، سنا الجورد)ف( و فياروزه 

و اصااوالً ا ثاار مااواد معاادنی اعاام از قيميتاای وفلااز  بااوده و از آنجااا در شااجر 

يميتی تري  سنا ماقبل سو ته استفاده ميشده است. سنا الجورد درحقيقت ق

تاريخ محسوب ميشود. در آنزما  ازافغانستا  ر نونیس  است را  ميشاده وباه 

شجرسو ته حمل ميگرديده وايا  شاجر يکای از مرا از شاکل داد   اار رو  

سنا الجورد بوده است. محل هايی در شجر سو ته  هام ا ناو  وجاود دارد 

شند  ارگاه ساالم و دسات   ه هزارا  قطعه ازاي  سنا در آنجاست و بعالوه

 ن ورده   ار رو  سنا الجورد را بدست آورده ايم.

آثااار ابزار ااار نيااز در شااجر سااو ته پياادا شااده  ااه از جملااه آنجااا ياا    

مته)پل( سنگی است  ه هنوز  رده ها  الجاورد رو  آ  بااقی ماناده اسات. 

بار ملی متر طول دارد، با ذره ها يای از سانا الجاورد  12تا  10نوه مته 

رو  آ . سنا ها  بزرگ آهکی قبالً در سا ارا  مصر  شف شده بود  اه 

در مورد استفاده و  ار بارد آنجاا در آ  مکاا  اطالعای نداشاتيم، درحاالی  اه 

ماننااد آ  ساانگجا در شااجر سااو ته، در جااوار  ارگاااه هااا   ااار رو  ساانا 

باه الجورد بدست آمد و بعالوه دانستيم  ه اي  سانا هاا وظيفاۀ حر ات داد  

مته ها  بزرگ برا  سا ت  سنا مرمر را داشته و با  م  آنجا مته ها را 

 به حر ت وامی داشته اند.

شياء پيدا شده درشاجر ساو ته اله ومجار اسات  اه در يکی ديگر از ا 

انوا  سربی وگلای در قسامتجا  م تلاف شاجر وجاود دارد. دياد  اله ومجار 

ساای وگلای  اه بااقی مانااده ظااهراً شياز  بياا  نميکنااد، درحاالی  اه قطعاات ر

واثرمجرهااا رو  آنجاساات، نشااا  ميدهااد  ااه مااوارد اسااتفاده از آنجااا شااه بااوده  

واياا  مجاار هااا بااه شااه  ااار  ماای آمااده انااد. ازمکااا  ومحاال پياادا شااد  مجاار 

درهرقسامت ، ميتاوا  باه شاکل وساازما  ادار  آ  مکاا  پای بباريم. بعااالوه 

برا  بست  دروازه هاا واله بررسی اي  اله و مجر نشا  ميدهد  ه از آنجا 

 ومجر رد  آنجا استفاده ميشده است.

 تيبه يی قديمی نيز ازعميقتري  بنا  شجرو اولاي  وهلاه ساا ت آ  در 

سال قبل بدست آمده  ه قديم تاري   تباه  3200قسمت شرقی شجر سو ته در 

درشرق)ظ: غرب( آسايا بشامار ميارود.ر درپاساخ  يا  پرساش ،آقاا  تاوز  
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ياا   تيبااه  ااط ايالماای بااوده ولاای زبااا  شااا  دقيقاااً فجميااده نشااد گفتااه  ااه  ااط ا

 واروپا ی بوده باشد.س وحدس زده ميشود  ه زبا  هند

اينگونه آگاهی ها فقط هنگامی امکا  دارد  ه مطالعاات  رد  بدست آو

وحفاري ااا  وساايعی در آنجااا صااورت بگياارد، و مااا بتااوانيم راجاا  بااه تفکاار، 

 مطالبی  سب  نيم. شکل ايديالوژ  واعتقادات آنجا

همشنااي  در شااجر سااو ته ... ياا  شاابه مجساامه گلاای  ااه تصااوير  از 

 4-3انسا  بوده و سرو دست هم ندارد،پيدا شده،ازاي  مجسامه هاا   وشا )

سااانتی متاار( ده هاااهزار پياادا شااده  ااه همااي   ثاارت تعااداد اياا  احتمااال را  ااه 

ه اندربوجود می نوعی وسيله دعا ونياش بوده ومردم هميشه با ود همراه داشت

آوردس. بمناً اغلب  اينجا پاس از ساا ته شاد  دور اندا تاه شاده وحفاظ نشاده 

اند. مجسمه هايی از گاو سيستانی نيزبدست آمده  ه شمار بسيار  از آنجاا باا 

درصاد  75نقشجا، اندازه ها و رنگجا  م تلفی سا ته شده اند. قبالً گفتايم  اه 

ند وبز بوده ولای باي  مجسامه هاا  گوشت مصرفی مردم ، آ  موق  از گوسف

    ديده شده تنجا ي  درصد گوسفند وبز بوده و بقيه از گاو بوده است.

درحفاريجا دربي  اسات وانجا  حيواناات حتای يا  قطعاه  از اسات وا  

گااراز)  ااوه( مشاااهده نشااد، درحااالی  ااه در بااي  مجساامه هااا   وشاا  پياادا 

  هزاراساات وا  پرنااده شااده، حاادود پاانج درصااد از گااراز بااوده اساات. هاازارا

باا  بدست آمده وهمه می دانند  ه پرنده در سيستا   شه اهميتی  داشاته اسات.

توجه به اي  است وانجا می دانيم  ه پرنده ها وماهی به عنوا  غاذا  تکميلای 

 نقش درجه ي  داشته اند.

 يلااو از ساانا مرماار در شااجر  25مااا مجساامه پرنااده ياای را بااه وز  

مجساامه هااايی  ااه تابحااال از انسااا  بدساات آمااده،ي  سااو ته بدساات آوردياام. 

نمونه از سنا آه   5 تا 4مجسمه برونز  است  ه در موزۀ تجرا  است و

اسااات  اااه  لاااۀ يااا  انساااا  را نشاااا  ميدهاااد. ازمعااادود واردات شجرساااو ته 

صدفجايی اسات  اه از  لايج فاارس باه آنجاا حمال ميشاده و درو  آ  احتمااالً 

مای شاده اسات. مباادالت اقتصااد  باي  شاجر  سرمه برا  ششم  انمجا ريحته

سااو ته و نااواحی اطااراف محاادود بااه صاادف نبااوده و  ااوزۀ زيبااا ی  ااه در 

 بمپورباستا  سا ته شده وبه شجر سو ته حمل گرديده، ديده شده است.
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بحااال درآساايا  جنااوب غرباای بااي  دو تمااد  عظاايم هنااد  وفارساای  تااا

از بااي  باارد.  ق را ال اای مشاااهده ميشااد  ااه  شااف شااجر سااو ته،  ااالء فااو

اينا  بارا  پاياا  داد  باه آ   سالۀ مابعد از انقالب قط  شاد و 20مطالعات 

اميادواريم در  آمده ايم، ولی مثلی است  ه ميگويند: می ميريم تازناده شاويم و

آينده بتوانيم با همکارا  ايرانی به اي  تحقيقات ادامه دهيم.در هرصورت پس 

بيانش ما  شد،رابای   وارتقاا  داناش  وسال مطالعاه  اه باعاس رشاد  18از 

  1. و شنودهستم وبرا  همه آرزو  موفقيت ميکنم."
 

 

 کاوشهای باستان شناسی در نادعلی زرنج:

واقعاً در سيستا  نقاط تاري ي فراواني است كاه مطالعاه آنجاا از لحااظ 

از ايا   يكي ديگر  تاري ي مذهبي و فرهنگي داراي اهميت  ا  مي باشد.

 راباه هااي  نسبتاً بازرگ )سار دك ( در حاشايۀ ميت تاري ي تپۀنقاط پر اه

 1936زرنااج )كرسااي سيسااتا  در قاارو  وسااطي( مااي باشااد، كااه در سااال 

مقاادماتي باستانشناسااي  ماايالدي توسااط پروفيساار گيرشاام  مااورد كاااوش هاااي

 قرار گرفت .

 كه سي متار از ساط  جلگاه مجااور ارتفاا  داشات. در تپه "سر دك "

ط  تپه آثار و شواهد زندگاني هزار سال اول قبل از ميالد در ده متر اول س

پيدا شد و با اينكه ادامه حفريات بداليل نامعلومي معاوق ماناد مگار سارانجام 

معلوم گرديد كه تپه هاي مصنوعي ايكه در حوزه هيرمند و ارغنداب فاصله 

 .2بفاصله افتاده هر كدام نشاني از زمانه هاي قبل التاريخ اند

نستا  ساحه ايكاه باراي زنادگاني بعاد از مغااره نشايني و شاكار در افغا

مساااعد باشااد و انسااا  در مجاااورت رود انااه از آب و هااوا و  اااك مساااعد 

بااراي آغاااز زناادگاني كشاااورزي و بسااط آ  اسااتفاده بتوانااد دو ساااحه باازرگ 

دوم  ،(يااا حااوزه هيرمنااد )بااه شاامول ارغناادابيكااي سيسااتا   :موجااود اساات

يااا  سااااحه وساااي  رود اناااه هااااي بااازرگ هيرمناااد و در ا .صااافحات باااا تر

                                                 
1

  ماتيکان سيستان، مجموعه مقاالت سيستان شناسی،نوشته وگردآوری جواد محمدی خمک سکائی - 

 121 -109ن،،صفحات ش مشهد ايرا1378سيستانی،چاپ 
2

 . 6-5ص  1346كهزاد افغانستان در پرتو تاريخ،  - 
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 ااك حاصال يز جلگاه هااي وساي  را  .آموردريا با معاوني  آ  جريا  دارند

پوشااانيده و هااواي نساابتاً گاارم در پجناااي جلگااه بااه نشااو و نماااي نبااات و گياااه 

وسااي   هاز اياا  دو ساااح واهلااي سااا ت  و پاارورش حيوانااات كمااك مااي كنااد.

 التاريخ در سيستا  شرو  شده و بمناً در حوزه اقدامي در تثبيت اماك  قبل

هم تا جايي عملي شده و اي  كار  قسماً  معاوني  هيرمند و ارغنداب و ترن 

از  طرف هي ات هاي فرانسوي و قسماً از طرف هي ات بشار شناساي ماوزه 

ميالدي در يك سااحه وساي  از  1951 -1950 - 1949طبيعي نيويارك در 

ه تااا پنجااوا ي ارغنااداب در جنااوب قناادهار و حتااي فااراه والش وجااوي  گرفتاا

 تاحوزه ترنك صورت گرفت .

اساتا  شناساي ايا  نقااط استاد كجازاد باا دسترساي باه ماواد دسات اول ب

در طي اي  مطالعات معلوم شد كه دري  نواحي نقاطي است كه  :مينگارد كه

بادهااي  بقاياي زندگاني قبل التاريخ را در آنجا ميتاوا  مشااهده كارد باا اينكاه

رساوباتي كاه رود اناه  مداوم سيستا  كه از سواحل  زر مياورزد هماراه باا

هيرمند و معاوني  آ  روي جلگه هموار كرده اسات قسامتي از امااك  قديماه 

معاذا لاك درساه نقطاه ذيال شاواهد  بود يا سا يده و م فاي ساا ته اسات ،را نا

 زياد باقي مانده : 

 هيرمنااد كااه در غاارب شجااارو  شااكيده  در كرانااه هاااي مسااير قااديم-1

امناد )باه عقياده ما  و آنارا ماردم محال رود بياباا  ماي نبرجك منبساط اسات 

 (.بجتر است دلتاي تراكو ناميده شود

 در پيرامو  فراه و گرد و نواح جوي  . -  2

  در اطراف قندهار يا در تمام ساحه ارغنداب و ترنك .  -3

ي  سه منطقه ايكه ذكر شد تحقيقات قبل التاريخ در اي  ساحه وسي  به ا

 1951و  1950بلكاااه از ساااال  ،محااادود باااه مالحظاااات روي  ااااكي نماناااد

يااانوراني « »سااپي  غناادي »ماايالدي باااينطرف در شناادي  نقطااه موسااوم بااه 

واق   ش هاي مقدماتي و در تپه "ُمنديگك "كاو« ديمراسي غندي »و «غندي

 1957-1950در پنجااااه كيلاااومتري شااامال غااارب قنااادهار طاااي ساااال هااااي 

ماايالدي حفريااات دامنااه داري صااورت گرفاات كااه نتااايج اياا  حفريااات طااي 
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تااا  1337مقاااالت مفصاالي در مجلااه آريانااا و مجلااه افغانسااتا  در سااال هاااي 

 و ما فشرده يي از آنرا در اينجا مي آوريم . 1به نشر رسيده است  1345

 

 مندیگك شهر پنج هزار ساله افغانستان :

ر بروناز )مفار  ( كاه در مارور زماا  به تعقيب كشافيات شاواهد عصا

گذشته در نقاط م تلف شرق نزديك به عمل آماد و كااوش هااي كاه از پنجااه 

ه شصت سال باي  طرف در نيم قاره هند )هند و پاكستا  امروز ( مرباوط با

شاافياتي در اياا  انتظااار مااي رفاات كااه روزي ك اياا  دوره صااورت گرفاات ،

 .غانستا  هم عملي شودزمينه در سرزمي  اف

بعااد از كاااوش هاااي مقاادماتي كااه موساايو گيرشاام  ماادير سااابق هي ااات 

 ،مااايالدي در ناااادعلي )زرناااج ( نماااود 1936حفرياااات فرانساااوي در ساااال 

قنادهار از نظار ساروي  كه عالقاۀ 1950فوق تقويت يافت و بعد از  مفكورۀ

مجماي كشاف شاد كاه در  اريخ ماورد مطالعاه قارار گرفات . تپاۀقبل التا نقاط 

ار است رق حفريات آ  صورت گرفت و  الصه نتايج آ  بدي شندي  مرحله 

. 

ناام دارد كاه از آ اري  تااريخ ساكونت بشار در  اي  تپه همانا "تپۀ مناديگك "

ه ماذكور آنجا سه هزار سال مي گذرد. باد و بارا  دري  مدت طوالني به تپا

ميلاي  20موازي مجراي ارغنداب باه فاصاله  شكل م روطي داده و در درۀ

دهار هرات و تقريباً به همي  فاصله در شمال شرق شجر قنادهار باه سرك قن

شند صد متري مجراي رود انه اي افتاده كه غير از ايام سيالبي  شك است 

.البته در بدو امر تعجب آور است كه شطور شناي  تپاه اي دور از راه هااي 

تجارتي و در نقطه اي كه از نظر عمراني و شجرسازي مساعد نيسات واقا  

ده است ولي اگر موباو  مجااجرت هااي موسامي و حركات قبايال كاوشي ش

ماذكور شاامگاها   ثابت مي شود كاه در گارد و ناواح تپاۀمدنظر گرفته شود 

باا حركات قبيلاه غژدي هاي سياه به تعداد زياد بر پا ماي شاود و فاردا صاب  

پس شابجه  اي نيسات كاه آنجاا يكاي از راه هااي  .ماند نمي اثري از آنجا باقي

قاديم  نوي قبايل كوشي و معبر كاروا  ها بوده است و شواهد آبادي هايعنع

                                                 
1

 كهزاد ، همان اثر همانجا. - 
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 ااه هيرمنااد اياا  مفكااوره را ثاباات مااي سااازد  ديگاار ماننااد اياا  تپااه در حااوزۀ

ب و علفشاار احتيااا  مباارم ات ايشااا  بااه آمردمااا  كااو شااي كااه  ااود و حيواناا

ه دارند و ميا  كوه ها و جلگه ها دايم در حركت مي باشند دري  حدود هميش

 رفت و آمد داشته اند.

بدو  شك امروز ارابي زراعتي دري  حادود كمتار اسات و آنشاه هام اسات 

از آب كاريز آبياري مي شود ولي در آ  زمانه هاي دور افتااده كاه مناديگك 

 1آباد و مسكو  بوده آب مورد برورت  ود را از رود انه مي گرفت .

رونز افغانساتا  اسات و ب يگك ن ستي  موب  قبل التاريخ دورۀبجر حال مند

كشااور شااو  سااتاره يااي تابااا   اياا  روي در ماادنيت شناادي  هاازار سااالۀاز 

كشف و حفريات منديگك يكاي از پياروزي هااي ششامگير هي اات  ميدر شد.

مشترك باستانشناسي افغا  و فرانساه در تحقياق و پاژوهش سااحات باساتاني 

 ز منطقه باربرون از اهميت بزرگ در روش  سا ت  دورۀ كشور ماست كه 

  وردار است .

( زير نظر )ژا  ماري كزل ( 1950) 1329حفريات منديگك در بجار سال 

كارشناس قبل التااريخ فرانساه روي تپاه مناديگك قنادهار آغااز و مادت هفات 

باه  1337  در عقارب رحلاه انجاام يافات و مرحلاه ياازدهم آسال درياازده م

ر هي ات باستانشناسي فرانسه پايا  رسيد و همانطوريكه استاد شلوم برژه مدي

پرتويكه از اي  تپه بر استه مانند ستاره به »در آغاز كار منديگك گفته بود: 

نظر مي  ورد كه مراتب قدامت دوره هاي پيش افغانستا  را روش   واهد 

 2«.سا ت 

در »از اي  تپه شواهد عيني و موثق تاريخ پنج هزار ساله كشور بدست آمد.

مناديگك هفات مرحلاه مساكوني مشا   گردياد.  در تپۀ اثر  اك برداري ها

ار سال دوام كرد كه از آغااز از نگاه مدت زماني اي  دوره ها تقريباً سه هز

. را در بار گرفات  يالد آغااز و تاا هازاره دوم ق. م شجارم پيش از م هزارۀ

زماااني منااديگك از يااك دهكااده كوشااك زراعتااي انكشاااف كاارده  در اياا  ماادت

آثاار  م ( تا اينكه باه ياك مركاز عماده تجاارتي مبادل گردياد اول تا سو )دورۀ
                                                 

1
 . 9-8، ص  1346كهزاد، افغانستان در پرتو تاريخ ، طبع  - 
2

( پايان 12-11) 1337آريانا  45مجله باستانشناسي افغانستان شماره اول سال ششم ص  - 

 حفرياتمنديگك 
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آ ري  دورۀ اشغال تپه بشكل انبار  انه اي ظاهر شده اسات كاه دياوار هااي 

 1.اند تماماً پ سه  ي بودهآ  

محل انبار كرد  حبوبات بشكل محوطه هاي مستطيل شكل بنا يافته بود. اي  

ي در ماهي ت و اصل مفكوره انبار  انه ها اگر شه به تناسب كوشك است ول

كشاف شاده اسات ، قرابات  (حاوزه ساند« )هرپاه»با انبار  اناه هااي كاه در 

اشغال كرده و داللت بر  را كامل دارد. اي  انبار انه ها روي هم دوسه طبقه

ا  هااي سانگي، پيكاا  هااي وجاود پيكا .يك دوره طوالني اشغال تپه مي كناد

نجااد  در فل ماا  ثابات ماي  مفرغي ، كلوله هااي گال م صاو  سه پجلوي

كند كه باشندگا  تپاه باراي محافظات انباار  اود بوساايل دفااعي متوسال ماي 

اشااغال تپااه  رغااي و پاااره شاواهد ديگاار آ ااري  دورۀشادند. از روي پيكااا  مف

منديگك را به آغاز هزاره اول ق . م يعني به سه هزار ساال قبال از اماروز 

طاوالني  انبار در جرياا  روزگاارا پايا  تراز طبقات  مي توا  تعيي  كرد.

فعال ديده نمي شود و شناي  مينماياد كاه مادتي تپاه  اثر زندگاني از كدام دورۀ

قتي باوده و شاواهد آنجام مانده و اگر مسكو  هم شده باشاد ما مذكور متروك 

پاس از آ   از وجود  اكستر و محل در داد  آتش و غياره معلاوم ماي شاود.

يگك در ا  مي دهاد كاه تپاه منادد و نشمي شوشواهد آبادي هاي ديگر ظاهر 

 م عمر  ويش را گذرانيده است .طي آ  يكي از دوره هاي مج

 رابه ايكه در اي  جاا باساتا  شناساا  بادا  مواجاه شاده اناد بقايااي عماارت 

رفتاه شاكل م روطاي داشاته و فيال رگي اسات از  شات  اام كاه روي همبز

امروز هم اي  ستو  ها به آ   پايه هايي در نمايي  ارجي  ود داشته و حتي

بيشاتر  م صوصاً در سمت شمالي عمارت كه تعدادابجت  اصي مي دهد و 

 فياال پايااه هااا باااقي مانااده عظماات عمااارت  ااوب تاار بااه نظاار جلااوه مااي كنااد.

آثاريكااه تاااكنو  از عمااارت مااذكور بدساات آمااده شاقوهاااي تيغااه  ااي دسااته 

ذالك ايا  قادر حادس معا.اسات  )سفالی(است وا  و پارشه هاي قشنا تيكري

 زده مي شود كه بناي مذكور براي منظور نظامي سا ته نشده و محض كدام 

ود يااك پارشااه شكسااته مجساامه اگاار بوجاا اساات. رهايشااگاه عااادي هاام نبااوده 
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بناااي مااذكور شااايد متعلااق بااه كاادام  النااو  مااا در اسااتناد شااود، تيكااري رباا 

البتااه هيكاال  .عبادتگاااه بااوده باشااد ولااي اياا  قباااوت هاام پاايش از وقاات اساات

ثار هم مانند  اود دارد كاه از بلوشساتا  و دورتار كوشك شكسته شباهت به آ

اي  عمارت باشاكوه روي ديوارهاا و فيال پاياه  از حوزه سند پيدا شده است .

هاي  ود آثار رنا آميزي سفيد هام دارد و شناي  مينماياد كاه شنادي  مرتباه 

 در مرور زما  رنا شده است .

از روي  از پا ي  به باال قرار آتي است : تپه منديگك  الصه طبقات م تلف

زمي  به باال تانه طبقه شواهد زندگاني نيمه كوشي ديده مي شود و نشا  مي 

ماادتي باشااندگا  اوليااه تپااه   دهنااد كااه در عصاار آهاا   ااالي از سااكنه گرديااد.

طرز سا تما  منازل ايشاا  .بوده اند مالدار و نيمه كوشي  یمنديگك مردمان

 ي بوده سپس بار اول  شت هاي  ام ظاهر ماي شاود و تاا ساه طبقاه  پ سه

فوقاني ادامه دارد. ظروف سفالي در طبقات پا ي  ساده و ابتدايي بوده بعدتر 

جتر ترقي محسوس ميشود و ظروف تيكري قشنا تر مي شود و به تدريج ب

ظااهر ماي گاردد و اشاكال حيواناات و  شده مي رود تاا ظاروف گلاي منقاوش

  و گل ها از قبيل قوچ باشا جاي بلناد ياا كباك زريا  ياا فيال مارغ باا پرندگا

ظاروف گلاي  .پرهاي عشقه پيشا  روي جاام هااي پاياه دار پديادار ماي شاود

منقوش از طبقه هشتم به بعد كثارت پيادا ماي كناد باه نحاوي كاه تعاداد آ  در 

طبقه نجم  يلي زيااد  ماي شاود و ايا  ظاروف باا ظاروف مكشاوفه از كويتاه 

 جت بجم مي رساند.مشاب

باا  .مرحوم كجزاد مي افزايد: )مفرغ و مس ( از طبقه ششم شرو  ماي شاود

بر آثار طبقه پنجم به عمل آمده تاريخ طبقه  14آزمايش هاي كه ذريه كارب  

امااا شاايفر در تحلياال و   ،1پاايش از ماايالد نساابت داده شااده  2625مااذكور بااه 

دراثنااي كااوش  نويساد كاه:استنتا   ويش بر اثاار مكشاوفه از مناديگك ماي 

باراي دوره  14( يك سلسله تاريخ هارا ذريعه كاارب   1258 -1961 زل )

هاااي اول و سااوم فااراهم نمااوده امااا اكثاار تاااريخ هاااي تعبااي  شااده قاباال قبااول 

نگرديدند . زيرا روش گرد آوري مواد امكا  ملوس بود  و باال ره مقايساه 

 -1973ايي بودنااد. دالااس )آنجااا بااا مفروبااات ديگاار غياار معمااول و اسااتثن
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( ا يااراً مقااداري از ذغااال شااوب را از قشاار دوره اول منااديگك جماا  1967

آوري نموده و باه اساتناد باه آ  اولاي  گازارش تااري ي دقياق را باراي دوره 

تاااريخ هاااي اول ساااحه مسااكو  تعيااي  نمااود. تاااريخ هاااي زياار عبااارت از 

 تصحي  شده ميباشند.

 ق . م 3274 مراحل  دوم و سوم دوره اول 

 ق. م . 3375مرحله پنجم دوره اول  

 ق. م  3635مرحله اول دوره دوم و یا مرحله پنجم دوره اول 

 تاريخ هاي مذكور حاكي از آ  است كه ساحه مسكوني اولي منديگك 

)مراحل اول تا پانجم دوره اول ( اوايال و اواساط هازاره شجاارم قبال المايالد 

 1ديده است .اشغال گر ق . م ( 3500 – 4000)

روي  رابه هاي آبادي هاي ايا  طبقاه عماارت بزرگاي ظااهر شاده كاه قابالً 

بدا  اشاره شد. و تاريخ آ  را با مقايسه شواهد مكشوفه در نيمه دوم هازاره 

سااوم نساابت داده انااد اياا  عمااارت باازرگ هاام بااه تاادريج در دوره هاااي آينااده 

شده اناد . كاه انباار ويرا  شده و مردما  تازه تري روي تپه مذكور مسكو  

 انه هاي آنجا درسه طبقه تا قسمت هاي فوقاني تپه منديگك بششم مي  ورد 

و به اي  ترتيب تپۀ منديگك آبده ايست كه از پنج هزار سال تا دو هزار سال 

مفرغ ( را با تحوالت بمني آ  در حوزه  -قبل از ميالد )حيات دورۀ برونز

 2ارغنداب نشا  مي دهد.
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 وخته:مرتبان سفالی ،ازهزاره سوم ق.مباال،شهرس

پائین:جامهای مکشوفه ازمندگک مربوط هزارۀ چارم ق.م 

باتصاویرحیوانی، مربوط هزارۀ سوم ق.م)منبع:سیستان،سرزمین ماسه ها 

 ،فصل اول(1وحماسه ها،ج

 

آقاي معتمدي دانشمند ديري  شناس كشور طي مقالتي تحت عنوا  دوره 

دساات  نتااايج حفريااات در منااديگك قناادهار را بااا هاااي ماقباال تاااريخ افغانسااتا 

تپاه يحياي ،  ،آوردهاي ديري  شناسي از حوزه هاي شو  شوش ، تپه حصار

موراسي  نمازگاه ، شجداد، شجر سو ته )سيستا ( تپه مثلي، آق كوپروك ، ده

ژوپ و  سند شو  موهنجو دارو و هرپاه و درۀ ، شمشير غارقندهار و حوزۀ

 نموده در ب شي از آ  مينگارد: غيره مقايسه و مقارنه

 در منديگك )شجر پنج هازار سااله 1957 -1951فيسر كزل كه از وپر

مينگااارد كااه آباادات منااديگك از منااديگك  افغانسااتا  ( حفريااات نمااوده دربااارۀ

هد كاه ايا  كشاور در ساه هازار بدات افغانستا  است و نشا  مي دقديمتري  آ

ساند  قديم كه از مديتراناه تاا حاوزۀنياي شه سجم مجمي درمدنيت د ،. مسال ق

افغانساتا  "گسترده بود، داشته است . ايا  دانشامند فرانساوي عاالوه ماي كناد:
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در شجار راهي قرار دارد كه بامتداد   يابانجاي كه اي  كشور در آ  موقعيت 

 "دارد شرق با غرب وصل مي گردد.

 :ژا  ماري كزل مدير هي ت موصوف درباره اي  شجر قديم مي گويد

حوزه متشكل از كوه بشه هاي زياد است كه بلندتري  آ  از سط  زمي  

متاار ارتفااا  دارد. رود كشااك ن ااود كااه شنااد ساااعت بعااد از بااارا  هاااي  20

هاااي حاليااه اياا  حااوزه ذريعااه  صاا ره يااي و الماازرو  پايااا  مااي يابااد دهكااده

 كه از داما  كوهجا سرششمه مي گيرد آبياري ميشود. يكاريز

ات معلاوم گردياد كاه مناديگك حالياه باا مناديگك شااداب در جريا  حفريا

قديم  يلي متفاوت است .اي  شاجر در زماناه هااي قاديم مركاز راه هااي غيار 

مر ي بود. اي  راه هاي عنعنوي هنوز توسط شادر نشيناني كه در مسير ايا  

 راه  يمه مي زنند و با مواشي  ويش اقامت مي نمايند طي مي شود.

ت مرحله حفريات شنا ته شپنج هزار ساله طي ه اصلي اي  شجرشجره 

شده است . هسته شجر منديگك با عمارات آ  محاط بيك حصار مستحكم بوده 

احتكاالتي كاه در جرياا  پنججازار ساال بعمال آماده اسات ، اكثار قسامت هااي 

ه است . بجرحال بدو  شك اي  شاجر سااح ارجي اي  شجر را ت ريب نموده 

 ال مي كرده است .يك كيلومتر مرب  را اشغ

در دا ل حصار مستحكم دو عمارت بزرگ بمالحظه رسيد كه اولي آ  

متار طاول  35 وا  قصر ناميد. ديوار سامت شامال آ را از لحاظ بزرگي ميت

دارد. بطرف شرق قصر عمارت دومي هست كه مراسم ماذهبي در آ  اجارا 

وجاود  و در يك اطاق كوشك آ  محلاي باراي قربااني  داونادا  شاا  همي شد

 داشت .

با وجود عادم اساناد كتباي ، تنجاا از مطالعاه معمااري شناي  فجمياده ماي 

شود كه در منديگك مدنيت اعلي وجود داشته است و مردم آ  )در ساه هازار 

سال ق . م ( اصول زراعت گندم را ميدانستند و نو  گندمي را كه در منطقه 

گنادم سااقه هااي قاوي ايا   .ميكاشاتند ابل و شمال غرب هند نيز مرو  بود،ك

ولي دانه هاي كوشك نرم داشت كه م صو  زمي  هااي كام حاصال باود... 

مردما  منديگك قديم تري  وسايل زراعتي را كه عبارت از يك نو  كاج بيال 

اي  كج بيل از مفرغ بشكل تيشه ساا ته شاده اسات . تيام  .بود بكار مي بردند

تي متر مي باشد . )اي  سان 5،  7سانتي متر و عرض  14،  4آ  به درازي 
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د( تااكنو  بدرساتي در اطاق قبل التاريخ نگجداري ميش كج بيل در موزه كابل

ولاي از  شاه گاروه ناژادي باوده اناد،مش   نشده است كه ماردم مناديگك از 

روي مطالعاه اسات وا  بناادي مردگاا  قبرساتا  آنجااا معلاوم ماي شااود كاه اياا  

روپايي بوده اند. كشف مجرهاي و از تيپ ا« دوليكو سيفل »مردم داراي سر 

سنگي داراي تز ينات هندسي نشا  مي دهاد كاه مناديگك باا ممالاك و همساايه 

هااي دور دسات فعاليات تجاارتي داشاته اسات ... در ظاروف سافالي  مناديگك 

ظجااور حيوانااات طوياال البااد  وششاام هاااي  ااط دار ششااما  حلقااه يااي باازرگ 

 پارس تا بلوشساتا  و درۀ شي در شوشمفجوم قابل توججي دارد اي  طرز نقا

 .سند بمالحظه رسيده است 

 
 ظروف سفالی مکشوفه مندیگ با نقش های حیوانات

ارتباط منديگك باشمال پارس نيز وابا  اسات. قادح هاايي بشاكل بلاو  

كه در صناي  سفال سازي منديگك معمول بود نموناه هااي مشاابه  آ  در تپاه 

.همشناا  از ناو  سافال هااي  حصار برنا سفالي   اكي نيز ديده شاده اسات

  اكي رنا تپه حصار در منديگك نيز بدست آمده است . 

فياار ساارويس، باسااتا  شااناس آمريكااايي بعااد از مطالعااات مقاادماتي در 

سيستا  مي گويد:شواهد مكشوفه از سيستا  نشا  مي دهد كه افغانستا  نقاش 

 مجمي در تكامل مراتب زندگاني  راسا  زمي  داشته است .

العااه معماااري و اشااياي متعلااق بااه ن سااتي  دوره اي كااه منااديگك از مط

بشاكل ياك شاجر در آماده اسات شناي  نتيجاه بدسات ماي آياد كاه ايا  حاوزه هام 
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عصاار دوره اول بااي  النجااري  اساات . در زمااا  جريانااات توسااعه و ارتقاااي 

اقتصادي منديگك مشابه بي  النجري  بود. وجود قصرها و استحكامات در اي  

ا  مي دهد كه قدرت سياسي و سلسله مراتب اجتماعي آنجا با هم دو حوزه نش

مشااابه بااوده اساات . امااا طوريكااه معمااوالً در تاااريخ واقاا  شااده صاال  و ترقااي 

 براي هميشه پايدار نمانده است .

در منديگك نيز حفريات واب  سا ت كه اي  ترقي و پيشرفت باال ره 

ات ديوارهااي قصار باه طعمه حرياق گردياده اسات . آثاار حرياق در اساتحكام

نظر مي  ورد. يك قسمت باشندگا  شايد كشته شاده باشاند وعاده ديگار اساير 

 گرديده يا فرار كرده و بعد از رف   طر بارديگر مراجعت كرده باشند.

بعااد از اياا  مصاايبت عظاايم ، آبااادي هااا بااارديگر شاارو  شااده و اياا  

ه ، بااه تعقيااب آ  برقااراري نيااز دياار دوام نكاارده و بااه اثاار زلزلااه از بااي  رفتاا

زندگي بارديگر آغاز يافته است . اما اي  دفعه زنادگي مانحط تار باوده اسات. 

  انه هاي كوشك و حقير، فقر و غربت ساكنا  را منعكس ميسازد.   

ل را به ميراس منديگك بسياري از اجزاي دوره او رۀا ير دو در شجرۀ

اي  اويش را باا د تمااس هاا ير مناديگك بجتاري  شاواه دورۀ است. در برده 

سند حفظ كرده است . سفالجاي باا طارح ساياه در هار دو حاوزه  مدنيت حوزۀ

  بدست آمده است .

موبااو  هنااري سااه باارگ عشااقه پيشااا  كااه تنجااا  يااك نمونااه آ  باااالي 

ساند آنارا  ده معني آنرا دارد كاه مردماا  حاوزۀپه بدست آمي  هرظروف سفال

شاه در حاوزه ا يار الاذكر وجاود  از مردما  منديگك آمو ته و نقل كرده اند.

 سفالي  با نقوش برگ هاي عشقه پيشا  بكثرت ديده شده است .

هساات كااه بنااام  وبجتااري  مقايسااه بااي  دو حااوزه همانااا كلااه مااو هنجااودار

راهاب ياااد ماي شااود. كشاف سااريك مارد از شااجر ساوم منااديگك شاباهت هاااي 

در ايا   .زيادي در قسمت سا تما  گوش ها و روي ساري بافتاه آ  ميرسااند

اوا اار در شااجداد ) بااي  ( نيااز مجساامه يااي كشااف شااده اساات كااه گوينااد بااا 

مجسمه معروف موهنجو دارو شباهت هايي را دارا است .دوره اول منديگك 

اوروك بي  النجاري  مطابقات ماي كناد.  ورۀ دوره جمدت نصر و يا ا ير دا ب

 ق .م .( 2800-3200)ا ير هزاره شجارم يا اوايل هزاره سوم 
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دوم وصااايت پاياااا  دوره اول برقاااراري در شاااجر اسااات . و دوره  ص

تمااس هاا وها عموماً بادست سا ته مي شود  حاوي عاليم ركود است . سفال

ب ار  انتظام ندارند. ن ستي  مجر سنا ابتدايي كاه نموناه اصالي مجار هااي 

در دوره  .پ ته و رسيده آينده بشمار مي رود در همي  دوره سا ته شده است

ساه طبقاه كوشاك  طبقاه ا يار باه .ش طبقه آبادي ها به نظر مي  اوردسوم ش

و مي توا  آ  را دوره انكشاف و توسعه مدنيت منديگك  ديگر تقسيم مي شود

دانست . تعداد  انه ها از يك طبقه به طبقه ديگر در توساعه باوده اسات شاايد 

در اي  دوره مجاجرت مردما  ديگر صورت گرفته كه ممك  است از شاوش 

 مده باشند.آ

باااال ره الزم اساات تااذكر دهاايم كااه منااديگك در دوره پاانجم يااك سلسااله 

ارتباطات ، با حوزه هاي فرغانه ميرساند شه ظروف سفالي  فرغانه از لحاظ 

 شكل و طرح به ظروف سفالي  منديگك شباهت دارد.

ظروف سفالي  با دسات ساا ته شاده و  طاوط ساياه هندساي بااالي مات  

ا وجااود مشااابجت هااا ا تالفاااتي نيااز بااي  منااديگك و ساارخ نقااش شااده اساات باا

تاااكنو  هاايچ آبااده يااي بااه بزرگااي منااديگك در فرغانااه  .فرغانااه موجااود اساات

 كشف نشده است . تاريخ اي  دو حوزه نيز از هم متفاوت است .

سوم ق. م مطابقت مي كند.  دورۀ شجارم منديگك به قسمت ا ير هزارۀ

اري كازل شناي  بار ماي آياد كاه مناديگك باال ره از نتيجه حفريات پروفسر م

نقااش و سااجم افغانسااتا  را در انكشاااف ماادنيت بشااري از لشكركشااي اسااكندر 

مقدوني تاا ساه هازار ساال قبال از مايالد بياا  ميادارد و ثابات ميساازد كاه در 

شرو  مدنيت دوره هاي قبل التاريخ اي  كشور مركز بر ورد مردم و افكاار 

 بوده است .

گا  در معماري و احداس قصرها، ستو  پاياه هااي قدرت ايجادي باشند

آ  و نموناااه هيكااال تراشاااي آ  در شناااي  دوره هااااي دور، مقدماااه دلشساااپ و 

اساسي براي تاريخ هنر قديم افغانستا  ميباشد. و از مقايساه آثاار مكشاوفه آ  

ا   باي  ثابت مي گردد كه افغانستا  در اولي  مرحلاه مادنيت بحياس ياك شا

  1و مجم داشته است . یسند نقش اساس   وحوزۀفارس ، بي  النجري

                                                 
1

 بل از تاريخ افغانستان از معتمدي .،مقاله دوره هاي ق 1354مجله آريانا، شماره دوم سال  - 
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بدينگونه گلنا باستا  شناسا  در دهاناه رود هيرمناد )سيساتا  ( و در 

حاشيه رود ارغنداب به اعماق تاريخ كج  كشور نقب زد و تمادني را كاه در 

زياار ماسااه هاااي روا  و  اااك تااوده هاااي باا يم  فتااه بااود، از  ااواب گاارا  

و ششام اناداز تاازه ياي درازمناه پايش از تااريخ قرو  و اعصار بيدار سا ت 

 كشور به وجود آورد.

با كشف شجر سو ته در دهانه رود هيرمند از زير ماساه هااي روا  و 

ميالدي از يك سو  1969 - 1959ريا هاي متحرك و سوزا  طي سالجاي 

و بااا اكتشاااف شااواهد زناادگاني پاانج هاازار ساااله درمنااديگك واقاا  در پنجاااه 

غارب شاجر قنادهار از ساوي ديگار، باه شاگفت انگياز تاري   كيلومتري شمال

تماااد  هااااي ججاااا  باساااتا  ره گشاااا ي شاااد و ابزارهاااا و هنااار و فرهناااا و 

شگونگي زيست مردمي شانا ته شاد كاه اگار از پيشارو تاري  اقاوام روزگاار 

  ود نبودند، به هيشوجه از آنجا دنبال هم نبودند.

مي خورد و حقایق تازه بدینسان برگ هاي از تاریخ كهن كشور تغییر 

افزوده مي شود، كه جلگه بین النهرین نخستین مهد تمدن بشر  یي بر آن 

هاي معجزه مانند باستان شناسان در دهانه رود  نبوده است ، بلكه كاوش 

سوخته روشن ساخت كه اینجا در پنج  هیرمند )سیستان ( و با كشف شهر 

بوده است و همچنان است  انه هزار سال پیش یكي از آبادترین نقاط خاور می

-8قندهار از  ق . م درمندیگك  3500مدنیتي كه همزمان با ایجاد خط در 

  مرحله زندگي یكي بعد از دیگري آباد شده و باز از میان رفته است. 13

 

 نقش سیستان در تجارت الجورد طي هزارۀ سوم قبل از میالد
 

را  معلوماات تاازه افزايش پژوهش هاي ا ير باستانشناسي در شرق ايا

يي ببار آورد كه نگرش تازه يي را در مورد راه هاي تجارتي باي  سارزمي  

 هاي سند تا بي  النجري  در هزاره سوم پيثش از ميالد ايجاب مي كند.

اي  سرزمي  پجناور كه از بي  النجري  تاوادي سند امتداد يافته است در 

اي تجارتي در آ  رفت و آمد آ  روزگار داراي نفوس انبوه بود كه كاروا  ه

داشاات ، مردمااا  در نااواحي تحاات آبياااري متمركااز بودنااد، موقعياات و وباا  
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ايكولوژيااك و قاادرت نمااو و رشااد آ  مناااطق را بااراي رشااد اقتصااادي ججاات 

 صورتبندي و تشكيل عملي شجريگري ممك  سا ته بود.

جلگه هاي پست جنوب تركمنستا  در امتداد دلتااي تجاي ، ب اش ميااني 

اي هيرمنااد، نشاايب هاااي جنااوب كااوه هاااي الباارز، جلگااه گرگااا  ، منطقااه دلتاا

كاشااا  و روسااتا هاااي تحاات آبياااري جنااوب كرمااا  )يحيااي ( در هاازاره سااوم 

پيش از ميالد بصورت متاراكم و فشارده ياي مساكوني بودناد كاه متعاقبااً ساجم 

فعااالي در آمااد و رفاات شاابكه هاااي بااه هاام فشاارده راه هاااي تجااارتي كااه بااي  

 را با اياالت شمال غربي هند وصل مي كرد جريا  داشت .النجري  

موازي با بي  النجري  در شارو  هازارۀ ساومقبل از مايالد سااحاتي كاه 

در آنجااا توسااعه ماادنيت و شااجري گااري ميتوانساات رشااد كنااد، عماادتاً عبااارت 

بودند از وادي كاشا  )سيالك ( نشيب هاي جنوب البرز)حصار(، تركمنستا  

-1و شجر ساو ته  3وادي هاي هلمند و ارغنداب )منديگك (  3 –)نماز گاه 

( و وادي هااااي ميااااني باااي  ايااا   5-4( و وادي سااارغو  كرماااا  )يحياااي  2

مناااطق كمتاار آبااادا  و مسااكوني بااوده اساات . ب اااطر امكانااات بساايار محاادود 

زراعتي اي  سااحات كماابيش نقاش منااطق ماان  را در برابار مراكاز شاجري 

 .همجوار ايفاء مي كردند

شباهت هاي فراواني كه بي  فرهنا مادي اي  اياالت وجود دارد شني  

بر مي آيد كه تباادالت تجاارتي و تمااس هااي دايماي و گساترده ياي باي  شاا  

موجود بوده است . براساس بررسي هاي جغرافيايي ودرجات تكامل فرهنا 

 مادي ، پنج ايالت فرهنگي ذيل تش ي  شده اند:

كيلااومتر مرباا   200اكني  آ  در ساااحه _جنااوب تركمنسااتا  كااه ساا1

پراكنده بودند .در آغاز هزاره ساوم قبال از مايالد عمادتاً در دلتااي رود اناۀ 

 تجي  تمركز داشتند.

_ جلگه هاي گرگا  و دامغا  كاه در اثار حاصال  يازي و بااروري 2

موجب اسكا  و بود و باش گرديده بودند، حصار نمونه و شاهد بسيار  وب 

 اشد.اي  دوره ميب

_ وادي رود انه هيرمند ب صاو  نقطاه تالقاي آ  باا ارغناداب كاه 3

 ساحه مسكوني منديگك در عقب آ  واق  گرديده بود. 
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بر مبناي امكانات فراواني كه در اي  منطقه يعني سيستا  وجود داشت 

، انكشاف جدي ديموگرافيك  در حاال توساعه باوده اسات كاه ماا تمركاز آنارا 

 2900 - 2500الحظه مي كنيم. ايا  شاجر در ب صو  در شجر سو ته م

 هكتار را احتوا مي كرد. 240سال پيش از ميالد ساحه يي در حدود 

_ واحااۀ باازرگ و وسااي  كاشااا  كااه از طاارف غاارب بااه عاايالم و از 4

طاارف شاارق بكرمااا  مااي انجاميااد غنااا و تااوا نگااري )ساايالك ( بازتاااب كلااي 

 موقعيت مركزي آ  ميباشد.

نوب كرما  ، كه كاوش هاي ا ير )يحيي ( _ دروادي هاي تنا ج5

ً در زمينه هاي آتي  حاكي از آ  است فعاليت هاي عمده اقتصادي عمدتا

متمركز بود: كشاورزي ، مالداري و تربيه حيوانات و حمل و نقل و استفاده 

از احجار قيمتي .اياالت فوق الذكر از ججات م تلف يكي با ديگري ارتباط 

رهنا شا  يكسا  بود و كذا تجارت نيز به تسري  داشتند. محيط  و سط  ف

 پروسه تكاملي كه قبالً بوجود آمده بود كمك مي كرد.

ساارانجام باستانشناسااا  موفااق بااه كشااف ساافال تيپيااك حاااوي تز ينااات 

در دوره ساوم در مناديگك  قنادهار و   Bichroneهندسي متناوب با زمينه 

 -تا  )يعناي در شاجر ساو تهدر باستاني تري  منطقه مسكوني و آباداني سيس

 ( گرديده اند.1

 Ivc-vbمعلومات بسيار تازه يي از كشفيات يحيي در طبقه دوره هاي 

در آ  جاا   Geoksjarدر دست است كه حاكي از وجود پارشه هاي سفال 

 مي باشد و بسيار محتمل است كه از راه سيستا  به آنجا انتقال يافته باشد.

حاظ جالب است كه مي تواناد باا الاواح قاديم اي  كشفيات بويژه از اي  ل

تر و داراي اهميت بيشتر بدوي عيالمي مجره هاي استوانه يي بعبي پارشه 

تيااپ جماادت نصاار كااه از طبقااات بساايار زيااري  و  Biconicهاااي ظااروف 

 ابتدايي عي  دوره بدست آمده اند گره ب ورد و پيوند داده شود.

( نقاش عماده و برجساته ياي  بايد ب اطر داشت كه در اي  دوره )يحيي

را در تجااارت ساانا الجااورد بااازي مااي كاارد، و از اينجااا بااود كااه ساانا 

صاابو  يااا تلااك بدساات مااي آماد. ساانا صااابو  تلااك ) ساانا ( در كرمااا  و 

شماش و سيستا  فراوا  بود و تعداد زيااد اشاياء باي مصارف و بااي  شاده 

 اي  ماده در شجر سو ته سيستا  بدست آمده است .
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حسااوس سااه ايالاات شاارقي تركمنسااتا  ، هلمنااد و قسااماً كرمااا  تكاماال م

بصورت قط  انعكاس دهنادۀ ياك جرياا  نيرومناد تباادالت دو جانباه ميباشاد. 

در بااي  اياا  مناااطق سيسااتا  از بركاات موقعياات ميانااه آ  )يعنااي يااك وساايله 

طبيعي د ول و تقرب به افغانستا  و ايرا  و ب ااطر موقعيات آ  در مركاز 

ي شاجر نشايني كاه ب اودي  اود نماياانگر وجاود ياك ماركيات يك مدنيت بدو

  ريد در آ  ميباشد ( يقيناً بايد وظيفه كليد را انجام ميداده باشد.

نشااانه مشاا   موجودياات روابااط و مناساابات بااي  سيسااتا  و مناااطق 

وسااحات غربااي در دورۀ شاجر سااو ته از روي ساه عاادد مجارۀ اسااتوانه يااي 

( اي  مجره هاتيپ هااي 1لوم ميگردد )شكل شكل كه از آ  جا بدست آمده مع

 ق . م را بياد ميدهند. 2800 -3100جمدت نصر 

 صوصيات آنجا ياد آور اي  مطلب است كه اي  مجاره هاا در سيساتا  

يااادر اياارا  سااا ته شااده اساات و ميتوانااد بااا مجااره هاااي اسااتوانه كااه طااي يااك 

شند. بايد يااد سروي مقدماتي از سط  ارابي در ايرا  بدست آمده مرتبط با

( بااابي  النجااري  بصااورت غياار مسااتقيم ارتباااط 1آور شااد كااه شااجر سااو ته )

داشته اسات . ايا  محال آشاكارا ياك مركاز بادوي شاجر نشايني ميباشاد كاه از 

تركمنساتا  جناوبي منشااء گرفتاه اسات . ميتاوا  احتماال داد كاه از جملااه دو 

ره سوم قبال از جاده شمالي و جنوبي كه در  تم هزاره شجارم و شرو  هزا

كرما  ( فعال  -ميالد از بد شا  آغاز مي يافتند، فقط جاده جنوبي )سيستا  

( حصار بدست آمده بسيار نادر و 2-1بوده است .الجورديكه از دوره هاي )

(ميتوانسات غيار 4-3كمياب است در حاالي كاه الجاورد بدسات آماده سايالك )

ا  شاو  جااده شامالي تاا مستقيم يا بجتر بگو يم واسطه يي باشاد بطارف كرما

 تركمنستا  ادامه مي يافت . 

قرار گواهي تحليالت سنا شناسي كه بار پارشاه هااي بدسات آماده از 
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مناطق مسكوني و قبرستا  هاي دلتاي تجي  صورت گرفته است، ايا  تولياد 

در ماركيت تركمنستا  جنوبي بوده است كه از ب ش اندكي از آ  م تصاراً 

اده مي گردياد و قسامت بيشاتر آ  از طرياق كنااره براي مصرف دا لي استف

هاي هيرمند به سيستا  فرستاده ماي شاد و از آنجاا در امتاداد حاشايه جناوبي 

دشاات لاااوت باااه كرمااا  ميرسااايد. در ايااا  نقطااه راه دو شاااا ه ميشاااد، جااااده 

كوهستاني بطرف شمال بسوي سيالك كشيده مي شد و جاده هموار در جنوب 

 ت .بسوي سيرجا  و فارس ميرف

 معرفی تصویر:

شهرسوخته: باال سمت  چپ، ابزارهای شکار ماهی از برونز.سمت راست، 

(احجار قیمتی 2)دوره ایزارهای استخوانی و سوزن استخوانی، پائین، شهر سوخته

 وابزار های گوناگون تراش   مهره،

وسط: دسته مخروطی شکل که برای نگهداشتن مهره از آن استفاده میشده   

راست لوحه های چوبی جهت قراردادن مهره دروقت تراش،از آن استفاده  است ، دست

میشد.پائین سمت راست سرپل برمۀ سنگی،سمت چپ ، دو توده سنگ های قیمیتی، باال 

 پارچه های سنگ الجورد،پائین پارچه های عقیق وتبرهای کوچک.

 

( ماادنيت سيسااتا  اهمياات 4-1( و منااديگك )2در دورۀ شااجر سااو ته )

فزاينده يي كسب مي كناد. كشاف تعاداد فاراوا  مجاره هاا كاه باراي  اقتصادي

ن سااتي  بااار فقااط در اياا  دوره ظاااهر مااي شااوند نمايااانگر وجااود تبااادالت 

تجااارتي پيشيااده يااي در دا اال جامعااه باسااتا  ميباشااد. از اياا  مناااطق مقااادير 

فراوا  الجورد عقيق و فيروزه يكجا با ابزار الزماه تاراش آنجاا بدسات آماده 

( بيشتر از نود درصد پارشه هاي سنگي كاه از شاجر ساو ته  2)شكل  است

بدست آمده نشا  ميدهد كه بطور ناشيانه يي بروي آنجاا كاار صاورت گرفتاه 

است و از اي  مطلب شني  نتيجه حاصل مي شود كه فا  تاراش سانا هااي 

قيمتي در آنجا در مراحل مقادماتي  اود باوده ولاي از روي تحاول بعادي بار 

 (.4-3ه مقادير فراوا  مجره در اي  مناطق توليد ميشده است )مي آيد ك

براساس كشفيات باستانشناسي ديده شد كاه الجاورد بصاورت تماامي ناا 

پذيري به باي  النجاري  ميرسايده اسات، بناابر ايا  فربايه منطقاي و ماوججي 

ق . م ( شااجر سااو ته  2800 -2600بميااا  مااي آيااد كااه اقااالً تااا تم دوره )

ا كنترول حمل و نقل الجورد بد شا  را بدست داشته بلكه هم سيستا  نه تنج
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شنااا  حيثياات اولااي  واسااطه را نيااز دارا بااوده اساات كااه باام  انجااام وظيفااه 

 1 تراش وصيقل الجورد الجرم در قيمت آ  نيز افزايش بعمل مي آورده اند.

براساااس اياا  كشاافيات ب ااوبي مااي تااوا  ارزش واقعااي ساارزمي  غنااي 

زيارا هرگوشاه آ  ماوزه كامال و نموناه ياي اسات باراي سيستا  را شنا ت، 

معرفااي تماادنجاي باسااتاني و از همااي  جاساات كااه داكتاار ريشااارد فااراي گفتااه 

است : سيستا  بجشت باستانشناسا  است زيرا كه آثار تاري ي از تمام دوره 

 2هاي پيش در آنجا موجود و دست ن ورده است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

در باره تجارت الجورد در هزارۀ سوم پيش »،مقالۀ1358مجله باستان شناسی، شماره اول، سال اول،  - 

 بقلم مارويزيوتوزی، ترجمۀ داود کاويان.« از ميالد
2

 . 532ش ، ص  133،  11 -10مجله دانش شماره   - 
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 ومفصل د

 

 ي باستانشناسي در نیمروزكاوشها

1936- 1973 
 

 مدخل:

آنكه ، نيمروز از لحاظ نقاط تاري ي هساته مركازي مادنيت باساتاني  با

سيسااتا  را تشااكيل ميدهااد، مگاار متأساافانه تااا حااال تحقيقااات كاااملي از نگاااه 

آثاار تااري ي  ت نگرفته است . بدو  ترديد مطالعاۀباستانشناسي در آ  صور

 مذهبي و فرهنگي داراي اهميت  اصي ميباشد. نيمروز از لحاظ تاري ي

ي سيسااتا  در محاال  ت اات قاارو  وسااطاشااجر ب اااك نشسااته زرنااج پاي

كنگاره  ،باا طااق هااي زيباايش ،حصاار در هام ري تاه بسات ،نادعلي نيمروز

هاي از هم پاشيده ارگ قلعه فات  باد ماه هااي مرماوزش درشارق نزدياك آ  

حصااار  ،يسااتاده قلعااه جااوي پااا اه برججاااي نيمااه باا،« حااوض »باار ساار راه 

ويرانه  ،ز ساحل شكسته فراه رودانگيز وحيرت آور قلعه الش بر فراشگفتي 

دهكاده هااي مصايبت  ،هاي دور و دراز شجر رستم در جناوب غارب تراقاو 

زده و طاق هاي زيبا ولاي متاروك شاجر غلغلاه در قلاب ريگساتانجاي ساوزا  

تپاه هااي وساي  و  ،جاوي  رابه هاي پجنااور پيشااورا  در جناوب  ،تاروسار

 ايوانجااي فارو ،سيساتا  )بناد كوهاك ( مرموز شجرستا  در جنوب غرب بناد

ا كااروا  ، بار  فلاك ساربساام در امتاداد  راباه زارشاجر ساو ته ري ته قلعاۀ

فتي معروف به ميل قاسم آبااد در  85مناره بلند  ،سراي وسيعي در سه كوهه

قلعااه و كاااخ و كوشااك  محاال  رابااه زار معااروف زاهاادا  و همشنااا  صاادها

، قلعااه شگينااي ، قلعااه امياارا  ديگااري ماننااد قلعااه شجاال باار  ، قلعااه د تاارا  
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حمد، قلعه تراكو، قلعه سارخ )معاروف باه ساوري  كاالت مقلعه  ،()امير مع 

قلعاه  ،قلعاه گااوك ، قلعاه د تار پادشااه ،قلعه اصال ش انساور، قلعاه زريا  ،(

قلعاه  ااش ،  ،معاروف باه نيشاك (مادر پادشاه ، قلعه پوست گاو، قلعاه زال )

قلعاه ساامور، كوشاه ، كوگاه )قوقااه ( و غياره كاه آنجااا در  ،قلعاه درگ )درق(

هار كادام  ،پجناي سرزمي  زر  يز و پجلوا  پرور سيستا   ود نماا ي دارناد

، بلكاه مجمتاري  مادف  گنجيناه نه تنجا شاهد شكوه وجالل گذشته سيستا  اسات

 هاي مدنيت آ  ساما  است .

هااي بارو  شاجر فولكلااوري ساابور شااه در زيار  روارهااا آب  كنگاره

)بقاياي بر  آسياب بادي اسات كاه  ما  هاي آجري "بر  آس"هامو  و سا ت

در قديم در سيستا  معمول بوده ( در آغاز پيچ بازرگ شايله شارخ در مساير 

آب هاي سركش هيرمند و همشني   انه هاي ثابت و سالمي كه بعباً از شكم 

 متار تاا ساط  اصالي زماي  _ 4-2كناد   رهاي زراعتي _بعد ازجويجا و نج

د بياادريم انسااا  را در ياااد گذشااته هاااي آباااد و شاااداب ناااينااك ظاااهر مااي گرد

 سيستا  فرو مي برد.

الرد كرز  نايب السلطنه هناد برتاانوي در آغااز قار  بيساتم نسابت باه 

افغانساتا  هايچ نقطاه اي در "ويد: و بقاياي تاري ي در اي  سرزمي  ميگ اثار

مانند سيستا  از هاوا و هاوس هااي انسااني صادمه ندياده اسات زيارا در هايچ 

جادي ديگر نمي توا  در يك همشو محوطه كوشك اي  همه  رابه هاي شجر 

 1"و قراء يافت .

د در نيماه دوم كرز  از قول محقق ديگر انگليسي داكتر بليو ) كاه  او

كرده و اي  آ ري با كلمات  سيستا  راديده است ( نقل -1872-قر  نوزدهم 

ب سيساتا  سا   راناده ماي آميزي از حاصل  يزي زمي  و وفارت آشگفتي 

فقط استقرار حكومت مقتدر و عالي بكار است تاا ريگساتانجاي را باه  »گويد:

 2"باغستانجا و  رابه ها را به شجرستانجا مبدل كند.

دابي اگار اماروز انطوريكاه باياد از سرسابزي و شاا ،بجر حاال سيساتا 

نصيبي ندارد و در ريگستانجايش در تي ديده نمي شود و  رما ي نمي رويد 

  گااارروز کااه تاااريخ شااجادت ميدهااد،يااا زعفرانااي حاصاال نميدهااد مگاار شنان
                                                 

 
1

 . 124ص  بار تولد، جغرافياي تاريخي ايران - 

 
2

 . 124بار تولد، جغرافياي تاريخي ايران ص  - 
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دارا  ن لسااتانجا  شاااداب بااوده و طااراوت تا سااتانجايش در دلجااا نشاااط ماای 

بز روز  بازارها  گرم ، شجرها  معمور و  شتزارها  سرس .آفريده است

 داشته و روزگار  سعادت برويش لب ند ميزده است .

امروز هر  ه از گرش  يا فراه تا شجار برج  نيمروز مسافرت  ناد 

 يلومتر مالحظه  واهد  رد  ه  رابه ها  وساي   300در طول متجاوز از 

دراز در امتداد هم ديگر افتااده و ديوارهاا  نيماه ويراناه شاجرها تاا  و و دور

در  نگاره هاا  رياا هاا فارو رفتاه و جغاد هام بايم دارد  اه  مرها در ميا  

قسام صادها قلعاه و حصاار و  وشا  حصار آنجا شبی را سپر   ند . همي  

جلوانا  روز  هر  دام از آنجا مقر پنمايی دارد  ه  زيبا  ديگر در آنجا  ود

 و درسگاه دانشمندا  و مردا  بزرگ بوده است .

د دورا  ی فراوا  بيدريم انسا  را بياااي  آثار و بقايا  تاري  مشاهدۀ 

د و ماياه تأساف آدمای مای گاردد  اه اي  منطقه می اناداز مجد و شکوه گذشتۀ

ر آب و انه هاا  پاونه ي  شني  منطقه وسي  و حاصل يز با داشت  رود شگ

ويرانه موحشی تبديل گشته و حتی تا اي  زمانجا نيز از نظار هاا ه  روشا  ب

 ل آ  نشده است.بدور افتاده و توججی بحا

سات  ( در اطاراف ستم در اثر  اوش هاا  )سارواريل در اوايل قر  بي

هااامو  و  ااااه هاااا  سيساااتا  ايراناای ، و  شااافيات )سااارجا  مارشااال ( در 

در  ،ساند امريکاايی تحات نظار پاومپلی در حاوزۀ بلوشستا  و تحقيقات هي ات

قباال  تحقيقاااتی در زمينااهماايالد  در نيمااروز )سيسااتا  افغااانی( نيااز  1936

ت حفرياات فرانساه در دو نقطاه يکای در  راباه التاريخ افغانستا  توساط هياأ

 يلااومتر  جنااوب شاارق قلعااه  25زار وسااي  وحياارت آور)سااارتار( واقاا  در 

فاات  بااه رهنمااايی موساايو هااا   و ديگاارش در تپااه )ساارخ ده ( نااادعلی در 

شاارق نزدياا  ويرانااه هااا  تماشااايی زرنااج برهنمااونی )موساايو گيرشاام  ( 

ه گرفتااه  ااه متاساافانه مطالعااات و تحقيقااات هي ااات در هاار دو نقطاا صااورت

 آنشه انجام گرفته جالب و  واندنی است . ناتکميل و ناق  مانده ولی 

 

 گزارش کهزاد از موقعیت نادعلی:

: در جاو  مرحوم  جزاد طی گزارشای در ايا  زميناه يااد آور شاده اناد

و در  ريس حر ت  اردي ت باستانشناس فرانسو  از پاميالد  ه 1936سال 
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 ز آ  روز نيمروز مواصلت نمود.  بعد نا مرا ير سپتامبر هما  سال به  

آور  در اطراف قلعه نادعلی  ه بر فاراز  ااه تاوده هاا   علمو  از تجسس

ز شاجر زرناج ارگ زرنج بناء يافته است تصميم گرفته شد تا در ي  گوشه ا

ومتر  جناوب  ناا )و ده ( واقا  در دوازده  يلام صوصاً در نقطه )سر 

 هفت هشت  يلومتر  شمال شجر جديد زرنج ( حفرياتی صورت گيرد.

اعبااا  هي اات عبااارت بودنااد از مااادام هااا   و ميساايو هااا   و ژاه 

بلنادتري   مونی و گيرشم  و  انمش  يمه ها   ود را در پا  بزرگتاري  و

بساو  ده بر پا  ردناد و بقياه باه رهنماايی ميسايوها   زرنج يعنی سر  تپۀ

ريگستا  ها  سارتار )حصار طاق( يکصد  يلومتر پيشتر باه طارف جناوب 

جااا   ااه بيساات و پاانج  يلااومتر از آب و آباااد  دور  داشاات پاايش رفتنااد.  

معروف به نادعلی در شرق  رابه ها  زرنج باه  ر ده امروز در منطقۀس

ونايم  يلاومتر واقا  اسات و باه سابب سار ی رناا  شات  فاصله تقريباً يا 

مااذ ور    تجااداب ديااوار هااا  آ  باار فااراز تپااۀباديجااا   ااه هنااوز بقاياااهااا  آ

حاوم ده در مياا  ماردم محال معاروف اسات ولای مرموجود است بناام سار 

 ۀ)به فات  اول( در لججا هترجمه  رده اند.  د  جزاد آنرا به نام "سرخ داغ "

به نظر م  ببط تلفظ محلی بر تپه استعمال می گردد.  محلی به معنی قلعه و

جنوب سر ده تپه ديگر  موسوم  متر در ندساير ببط ها ارج  مينمايد. ش

قاارار دارد  ااه از حيااس بزرگاای و عظماات تقريباااً ماننااد تپااه  بااه "ساافيد ده "

نشاايبجا    اارد شااده و بااا زمااا دامنااه هااا  اياا  تپااه بااه مرور .ساار ده اساات

 ااه وجااود شااجر مجاام اياا  دو تپااه دو نقطااه مجماای انااد  .ماای گااردد پااا ي  يااممال

 د.ن ن ی  میتاري ی را يادهان

ذات  ود ي  قبرستا  و سفيد ده قلعه جنگای باوده اسات ه بسر ده 

شاامال و جنااوب زرنااج تقريباااً در عااي  فاصااله در حاادود ساای الاای شجاال  ر. د

 يلااومتر  رابااه هااا  دو قلعااه ديگاار بصااورت  اااه تااوده وجااود دارد  ااه در 

سبب رنا ساياه  شات  ميا  مردم آنجا به سياه ده شجرت دارد و ظاهراً به

شاو  شنگياز و تيماور ب ااه  یها   ود  ه از اثر آتش ساوز  هاا  فاتحاان

 يکسا  شده اند بدي  نام شجرت يافته اند.

بزرگتري  تپه  ازحيس وساعت و پجناايی هماناا تپاه باالحصاار )ارگ ( 

جدياد نظاامی ظااهراً در عصار   ه بر فاراز  ااه تاوده آ  قلعاۀ)است  زرنج
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نشاايم  گاااه شاااها  و امااراء و ملااوه  ( ااا  اعمااار گرديااده امياار عباادالرحم 

در پا  باالحصاار ارگ  راباه هاا  دورو دراز و  . يانی سيستا  بوده است

پجناور شجر تاري ی زرنج بشکل ي  مستطيل بزرگ افتاده است و دياد  آ  

يا  هماه بزرگای ا ابجت و حيرت می  ند  ه شگونه شجر  باا انسا  را دشار

وده ها  عظايم  اه هار  ادام آ  روز   وشا  و  اا ی ياا و وسعت ب اه ت

 مدرسه يی بوده به ويرانه يی تبديل گشته است .

 ااه قلعااه  نااا را بشااجر جديااد زرنااج وصاال ماای  نااد از پااا  راهاای 

 باالحصااار م روبااه و قساامت شاارقی ويرانااه هااا  قااديمی زرنااج ماای گااذرد.

دشت مرتبای  يادآور می شود  ه منطقه نادعلی را بومی ها  آنجاگيرشم  

 از تاذ ر ايا  اسام اشااره بوجاه تساميۀعلی مينامند و ظاهراً مقصود گيرشم  

ولاای در هشااتاد سااال پاايش يکاای از همراهااا  ما ماااهو   .نااادعلی  واهااد بااود

ناادعلی اينجاا را  )ييت ( بم  نقشه بردار  از شاجر م روباه زرناج و قلعاه

 1است . يانيا  سيستا  ( ناميده ه )منسوب ب بنام "بنا   ی "

و بدنيساات ياااد آور شااويم  ااه در نيمااه اول قاار  نااوزدهم اياا  محاال در 

بلاوچ باوده اسات و  تحت تصرف علی  ا  سنجرانی پسر  انججا  سنجرانی

رد و نواح  رابه ها  زرنج قديم اقوام بلوشی سکنی دارند شو  تاهنوز در گ

علی احتمال بعيف ميرود  ه نادعلی و همشنا  علای آبااد در شارق قلعاه نااد

 علت انتساب به ش   علی  ا  بنام و  معروف و منسوب گشته باشند.ه ب

ر بااراق  ااه همااه جادرميااا  رشاام  عقيااده دارد  ااه پارشااه هااا  تيکااگي

ويرانه ها  تماشايی زرنج رو  زمي  را پوشانيده ارا ه می  ند  ه اي  شجر 

مايالد  بدسات  1383بزرگ اسالمی مانند بسی شجرها  ديگار سيساتا  در 

 مور لنا  راب شده است .تي

بطرف شرق و شمال شرق پارشه بقايا  ديوارها  شجر قديمی زرناج 

بحد پابرجاست اي  ديوارها از  شات  اام ساا ته شاده و از رو  ارتفاا   حد

فعلی آنجا  ه باه شجاار پانج متار مای رساد ميتاوا  گفات  اه عمراناات تادافعی 

پارشاه ايا  دياوار شجر  يلی مجم بوده اسات . در شارق سار ده بزرگتاري  

نگاااه  علاای  ااا  را از صاادمه باااديااه  وشاا  بلااوشی موسااوم بااه قلعااه نظرقر
                                                 

1
 کلکته و نقشه نادعلی . 1910رجوع شود به کتاب سروی سيستان از ييت، چاپ  - 
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 دري  قريه قريب شجل  انواده مردما  رشيد بلوشی در مياا  شپرهاا .ميدارد

  ه از شا ه ها  گز سا ته شده امرار حيات می نمايند.

بطاارف شاارق عقااب آ ااري  شپرهااا  قريااه مااذ ور  رابااه هااا  شااجر 

افتاااده اساات  ااه بااه عقيااده گيرشاام  بااا شااجر اسااالمی دشاات  قااديمی ديگاار 

مرتبی علای يعنای زرناج فارق دارد گيرشام  عاالوه مای  ناد ايا  جاا مانناد 

انااد بلکااه گاااه گاااه مياادانجا    شااجر زرنااج  رابااه هااا مسلسااالً پشاات هاام نيفتاااده

م جادا ساا ته و گااهی فاراز تپاه هاا  هموار  دسته يای از  اناه هاا را از ها

دورتار يا  سلساله  .زل و رهايشاگاه مجمتار  دياده مای شاود وش  فقط منا

ديگر  وجود دارد  ه مزار  و  شت زارها  آنجا را از  رابه   رابه ها  

رو  بقاياا  فعلای ايا  شاجر ه تقريبااً از دو  زها  فوق الذ ر جدا می  ناد. ا

تا دو نيم  يلومتر مرب  را در بر می گيرد شني  معلوم می شود  ه اي  شاجر 

ند بسيار  شاجرها  عصار قاديم در دا ال  اود بعاالوه  اناه هاا و مناازل مان

شنانشاه وباعيت شااجر بابال در بااي   اساات، اهاالی باغجاا و ماازار  هام داشاته

 .النجري  هم همينطور بوده است

اغلب عمرانات اي  شجر  ه آنرا زرنج پايت ت قديم سيستا  ميدانند با  

ماي  از تيکرهاا  معمولاه  شت ها   وش  پ تاه ساا ته شاده و در رو  ز

سرخ بسيار  م ديده می شود و در ميا  آنجا پارشه هاا   اا ی ياا ساياه ناادر 

 است .

می  ه غيار از م  الوصف نميتوا  نظر گيرشم  را در مورد شجر دو

زيرا آثار و بقايا   اه گيرشام  از آنجاا  بعناوا  شاجر  زرنج باشد قبول  رد،

حومااه پجناااور شااجر زرنااج اساات كااه دومااي ياااد آور مااي شااود همانااا بقاياااي 

 28بشاااجادت كتاااب مساااالك و ممالاااك محااايط زرناااج را شجاااار فرساااخ معاااادل 

كيلومتر مرب  نوشاته اناد و گيرشام  ظااهراً معلوماات كاافي از تااريخ زرناج 

اساالمي حادس ماي نداشته و به هماي  علات او زرناج را از شاجرهاي عصار 

عرباي باه فات  آ   هجار  قمار   اه  ساردار 23زند حاالنكاه زرناج درساال 

 مامور و موفق نشد  
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هجاري باه صال   30شجري بزرگ و پرجمعيت و ناگشودني باود و در ساال 

 1گشوده شد.

اگر در اطراف بااال حصاار زرناج ياا نقااط ديگاري مجام دا ال  او البته

شجر م روبه آ  تحقيقات باستا  شناساي كااملي بعمال ماي آورد و بعاد شناي  

 ل اعتماد مي بود.حكمي صادر مي كرد بيشتر قاب

اي كاش آنروز بيايد كه در تپه هااي متعادد زرناج و همشناا  تپاه هااي 

سر دك، سفيد دك و سياه دك و تپه طالياي و غياره تپاه هاا كااوش هااي قاان  

كننااده از لحاااظ باستانشناسااي صااورت گياارد تااا پاارده هاااي باا يم قاارو  و 

شااته شااود و اعصااار از روي اياا  گنجينااه هاااي ماادنيت باسااتاني سيسااتا  بردا

 شجره واقعي اي  اعجوبه هاي روزگار ب وبي نمايا  گردد.

اينك بازتاابي از انادك حفرياات و مطالعاات باستانشناساي كاه طاي ربا  

كنار زرنج و به طور كلي نيماروز ودوم و سوم قر  بيستم ميالدي در گوشه 

 صورت گرفته اينجا ارا ه مي گردد.

 

 گمانه زني در تپه سرخدك زرنج :

ر دك شنانكه قبالً اشاره شد تقريباً در يك و نايم كيلاومتري شارق س تپۀ

تاا  50متر طاول و از  200باالحصار زرنج م روبه افتاده است . در حدود 

از سه سمت يعني  .كرده اندمتر( شمار 31دارد. بلندي آنرا )متر عرض  60

نشاايب ماليمااي  شاامال ، شاارق و غاارب  ااوردگي دارد و از جانااب جنااوبي بااا

نقطاه ايكاه باراي حفرياات از طارف گيرشام  تعياي  شاده در  .مي شاود پا ي 

ي ت باساتا  شاناس هيچ معلوم نشد كه شرا ه .دامنه غربي سر دك قرار دارد

ه مجاام از پاااريس تااا نيمااروز افغانسااتا  بااراي يااافت  حلقااكااه زحمااات ساافر را 

نيل بر  اود هماوار ساا ته باود بادو  تكميال  درۀ سند با اتصال مدنيت حوزۀ

متري با كشف مقدار  31متر از تپه مرتف   50/12ار حفريات فقط با كند  ك

كاام ولااي پاار ارزش از آثااار تمااد  بشااري قااان  شاادند و بااوط  شااا  مراجعاات 

)احتماالً  طاارات جنااا دوم ججااانی باعااس تااره  ااار حفريااات آ  هااا كردنااد.

 شده باشد/(

                                                 
1

 ، حفريات در نادعلي سيستان افغاني ،ترجمۀ احمدعلی کهزاد1317سالنامه كابل  - 
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متااري  ااويش بااه كشااف دو آبااادي  50/12گيرشاام  درياا  گمانااه زنااي 

بااوط بااه دو عصاار م تلااف دساات يافتااه كااه نتااايج كااار كاااوش هاااي باسااتا  مر

 شناسي  ود را اينطور تشري  و تحليل مي نمايد:

 آبادي نمره اول :

اي  عمرانات كه برفراز تپه واق  و عبارت از آ ري  مرحله اشغال آ  

بود از گزند زما  و آسيب روزگاار  ساارات زيااد كشايده ، عماارت ماذكور 

بي بناء شده كه از  شات هااي  اام ، نايم پ تاه و پ تاه تعميار شاده باالي تجدا

متر ب امت داشات  4تا  3بود و يك سط  غير منظم تشكيل داده بود كه از 

ديوارهاي اي  عمارت همه افتاده و فقط در قسمتي كه ذريعه حفريات  الي . 

آ  كااه از  شاات  ااام آباااد شااده بااود ديااده مااي شااود، در  هااا   شااده پارشااه

ا لاوا  سافيد و آباي ه رت آ  بسايار پارشاه هااي  شات هااي پ تاه كاه بامجاو

ايا   شات هاا ساط  دا لاي اطااق را تشاكيل ،رنا شده باود هام بدسات آماده 

 ميداد.

متاار باااالي زمااي  در باا امت  شاات هاااي نيمااه پ تااه  50/1بفاصااله 

اي  مجراها هميشه از شرق باه  .مجراهاي آمد هوا )هواكش ( كشيده شده بود

اناادازه هاااي  ،ميرفاات و بصااورت بيبااوي يااا مرباا  شااكل بااودهطاارف غاارب 

اشات و روي صافحات دا لاي آ  را ساانتي متار( د 20×  30م تلف )تقريباً 

 گل از سرتا ا ير تجداب فرا گرفته بود. ورقۀ

 آبادي نمره دوم :

متاار قطااار هاااي  شاات  50/12و  7/  70در ا ياار حفريااات بااه عمااق 

اي   شات هاا باا تاوده ايكاه تشاكيل داده  .ت امي پيدا شد كه هنوز پا ي  ميرف

بدسات  شسپانيده شده بود تا سط  بزرگتاريجدار تپه ه بود براي اي  مقصد ب

 اينجا آبادي دوم بر پا شده بود كه ما فقط يك گوشه آنرا حفر نموديم . .آيد

ديوارهاي  ارجي اي  بنا از  شت هاي  ام سا ته شاده و انادازه آنجاا 

ديوارهااي دا لاي آ  از  شات هااي  ،( سانتي متر 35×  35×  9شني  بود)

( سانتي متار باوده بناا شاده  75×  28×  9 ام و پ ته كه اندازه هر يك آ  )

اي  دو قسام  شات متناوبااً اساتعمال شاده روي تجادابي كاه آنارا ده قطاار  .بود

 شت پ ته كار شده بود بنا يافته بود. وبعيت عماومي عماارت طاوري باود 
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اقالً دروازه آ  قسامت    به شجار سمت معينه موافقت ميكرد وكه كنج هاي آ

 كه حفريات شد در ديوار جنوب غربي قرار داشت .

بعااد از دروازه اطاااق بزرگااي كااه در زمااي  آ   شاات هاااي  ااورد و 

بزرگ م تلف فرش شده بود. بطرف راست دروازه ياك كاوزه گلاي معماولي 

امت تجاداب دياوار مجاراي ك گور شده بود پجلوي كوزه در ب اتا گلو در  

 آبي كشيده شده بود.

 

 عصر اول

 :)یا سفالها(تیكرها

بااه تااازه تااري  عصاارها ميباشاادعبارت از  تمااام تيکرهااا   ااه  مربااوط

نگااه عااار  ولی گلاای اساات  ااه بکلاای از تز ينااات رپارشااه هااا  ظااروف معماا

نصوار ، سرخ يا  ا ی است.  ميرۀ آ  شندا   روفاست. رنا گل اي  ظ

شااد ولااب هااا  ظااروف مااذ ور نساابتاً باا يم تراساات.  ارهااا  صاااف نماای با

هاايی  سا ت ظروف با شرخ عملی شده اسات . درمياا  ظاروف متعلقاه جاام

  هاا   اه دها  آنجاا است  ه تۀ آ  هموار وده  آ   می گشاد است.يا مرتبا

 د داشت.م تلف است وجو

 اشیای فلزی :

 يکی از  است.درميا  اشيا  شودنی سرها  پيکا  سه گانه  يلی مجم 

عصار سايتی را يااد دهاانی ميکناد.  از  ود دندانه هام دارد تيرهاا آنجا شو  

ديگر از قسم اسلحه باب ناوه  نجار شاودنی هام  شاف شاده اسات. از جملاه 

اشيا   انگی وآرايش ساوزنی يافات شاده  اه سار آ  هماوار وآ ار آ  مادور 

ها  انار هم بدست عالوه  بر اي  گوشواره نقره  ی بشکل پنجه يا دانه  است.

 آمده است.

 اشیای سنگی واستخوانی:

در رو  زمي  عمارت نمره اول، پارشه ها  ظروف سنگی هم افتاده 

 اساه هاا وهااو  هاا  دانسات  اه از  بود. ميتوا  آنجا را بقايا  بشاقاب هاا و

سنا س ت سياه يا  ا ی تاري  ساا ته شاده باود. ماواد   اه بارا  ساا ت 

موماً  يلی قشنا است. از طرف ديگر با ماواظبتی اي  ظروف بکار رفته ع
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 ه در تکميل اي  ظروف بکار رفته اشيا  بعمل آمده  اه از هايچ نقطاه نظار 

هااا   ظااروف ساانگی  ااه از اياارا  پياادا شااده پااس نميمانااد.  از بجتااري  نمونااه

يا  تکماه يافات شاده  فقاط يا  پا  و اشيا  است وانی دراينجا  مياب بوده و

 است.

 عصر دوم:

ي  عصر نسبت باه عصار اول تيكرهاا باه اقساام زيااد  اود عارض در 

 وجود مي كند و عبارت است از :

الف ( تيكرهاي عادي : كه با تيكرهاي عصار اولاي تشاابجاتي بجام ماي 

 زرد ياا سارخ و گايالس هااي كاه تاه آ  رساند. در اينجا مرتباا  هااي از گال

رنا جام هاا و هموار و تز ينات م تلف دارد و آب  ور هاي كوشك  اكي 

 تز ينات م تلف و بريده بريده كشف شده است . سرپوش هاي بزرگ با

و بعباي هام كاه  ظروف اي  دسته كميااب اسات  :ب ( تيكرهاي سرخ

ار يا كمي بر آماده و جادار بارت از تشتك هاي است كه ته آ  هموپيدا شده ع

لشام اطراف آ  تنا يا كشاده مي باشاد و از  ااك مياده صااف  يلاي پ تاه و 

 سا ته شده و رنا آ  سرخ نصواري نما و شير شا ي است .

  ( تيكرهاي  اكي سياه : نمونه هاي اي  نو  تيكرهاا هام مانناد دساته 

 پارشه هاي ظروف دو گيالس كه ته آ )ب ( كمياب است . باستثناي بعبي 

هموار است يك جام و پارشه دراز نوله آفتاباه كاه در قبرهااي قبرساتا  نماره 

سيالك )محلي است كه در ايرا  كمي پيشتر از ناادعلي حفرياات شاده (   )ب (

 زياد ديده شده شيز ديگري بدست نيامده است .

 تیكرهاي ملون :

ظروف مرباوط بااي  دساته از  ااك هااي ساا ته شاده كاه داراي رناا 

ظاروف ياك رنگاه سارخ ياا ساياه كميااب  .هاي زرد، گالبي ، سرخ ماي باشاد

 ينات ظروف شندي  رناا بكاار رفتاه و صانعتكار است . اغلب اوقات در تز

شنانشاه سافيد و زرد  .كوشش نموده تا رنا روش  را در مقابل تياره بيااورد

تالف رنا ها زياد است . به عالوه  . امتناوباً با سرخ و سياه كار شده است

سرخ  .استده ارنجي با تالف سرخ و زرد بدست آمالوا  فوق الذكر رنا ن

 .م ديده مي شودوجگري ه زرد نما
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نقشه هاي ظروف مذكور عبارت از اشاكال هندساي  يلاي سااده اسات  

ماي  گلي ديگر كه روي آنجا زده شده باشد مستقيماً باالي  كه بدو  وجود كدام

جدار ظروف رسم شده و عموماً بشكل  ط هاي داياروي راسات ياا منحناي ، 

هااي آنجاا شنادا  مثلس ها دايره ها كشيده شده اسات و روي همرفتاه در رسام 

 ،از دسته تيكرهاي رنگه فقط دو قسم ظروف بدست آماده .توججي بكار نرفته

و  تاه آ  هماوار و گارد  آ  گشااد اسات يكي مرتباا  هااي شاكم بار آماده كاه 

در  .ديگاار ساارپوش هاااي كااه در وسااط  ااود برجسااتگي بااراي گاارفت  دارد

پسااتي و و  ظااروف شااكل مرتبااي ب ااود نگرفتااه انااد عمليااات قالااب گيااري اياا 

بلندي سط  آ  را بعد از پ ته شد  يا شرخ يا وسيله ديگر برابر كرده اناد و 

 وجود  طوطي اي  عمليات ثانوي را تاييد مي كند.

 اشیاي فلزي :

 ۀشود  در اسالحه بااب ، پيكاا  ياا سارتير بشاكل بارگ بياد كاه در دور

در  پيكا  هاي سه گوشه يي هم ظجاور نماوده اسات .اول ديده نشده زياد است

كاه شجاار  ميا  اشياي كه در لباس بكار مي رفت باياد تكماه ياي را ذكار كارد

 .ي را كه از سه ريسما  زده شده است نشا  ميدهدسوراخ دارد و ته آ  گره

از زيورات يك گل كمار بناد، ياك پا  سااده و تكماه هااي نيماه كاروي و باازو 

 بندها بدست آمده است .

 طال:

 سه شيز طال ي بدست آماده ياك دساتۀ، از اطاق هاي عمارت نمره دوم

پيش قبض بشكل تكمه محدب كه به اطاراف  اود شجاار ساوراخ دارد. اصاالً 

ليت نماوده اناد ه و روي آ  را كامالً با يك طال گاي  شيز از شود  ري ته شد

ياك صافحه كاه روي كادام شيازي  .و روي آ  شكلي برجسته معلوم ماي شاود

 رپيچ دارد، يك پوش قطي كوشك .نصب بوده و تز ينات برجسته بشكل ما

 اشیاي سنگي :

تنجا شيزيكه پيدا شده عباارت  .اشياي سنگي در عصر دوم وجود ندارد

 از يك هاونا كال  و دو دسته آ  مي باشد.

 

 : روابط خارجي و تاریخ
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ظاروف  گلاي عصار دوم را نماي تاوا  باه آسااني باا اشاياي همشاكل و 

بدست آماده مقايساه كارد. در قسامت شبيه آ  كه از دوره هاي مدنيت مشترك 

كار انااه هاااي « جيااا  سااوم و جمشاايدي سااوم »هاااي غربااي فااالت اياارا  در 

ظروف سازي محلي مادت كوتااهي ظاروف گلاي باا تز يناات م تلاف الرناا 

 با ظاروف و رناا ظروف آنجا كامالً  سا ته اند ولي الوا  مستعمله و اشكال

« جيااا  » تاااريخ ماادنيت  ت دارد. از نقطااه نظاار ساانه وناايهاااي نااادعلي مبا

مربوط به دو هزار سال قبل از ميالد است و قراريكه پايا  ترديده  واهد شد 

امكااا  دارد كااه ظااروف گلااي م تلااف  هاازار سااال از نااادعلي پيشااتر ميباشااد.

كار انااه هاااي محلاي باشااد كااه  ا عمااارت نماره دوم مراتااب ا ياار روياۀالرنا

گلي شندي  رنگه روسيه جنوبي  تاريخ آ  بسيار بلند ميرود و شايد با ظروف

ظرياه ولي ايا  نزياد استعمال شده بي رابطه نباشد كه الوا  روش  در آ  ها 

ق  واهاد شاد. اگار ظاروف جز نظريه فربي نيست كه با تحقيقات آينده محقا

مقاابر قبرساتا  گلي  اكي سياه و م صوصاً پارشه نوله آفتابه  اي را كاه در 

باه نظار گرفتاه شاود تااريخ اشاياي سار دك  رت پيادا شادهسيالك بكثا  Bنمره 

ياا  10ف فوق الاذكر سايالك مرباوط قار  زيرا ظرو ،زرنج نزديكتر مي شود

در قبرستا  مذكور بعالوه تكمه هاي شجار سورا ه تكماه  .ق . م مي باشد 9

« ساايالك »هاااي نيمااه كااروي شااودني هاام بدساات آمااده اساات .در دوره ماادنيت 

در عماارت نماره دوم ناادعلي نيماروز  هما  اصول معماري روا  داشت كه

مانناد سار داغ )سار دك ( در تپاه جناوبي سايالك تاوده .)سر دك ( ديده شده 

كاال  شاود و هام  شت هاي  ام و سنا عاالوه شاده اسات تاا هام ساط  تپاه 

شو  در سيستا  افغااني سانا نيسات عاوض سانا  .يردقبرستا  استحكام پذ

 از .ا  شات  اام بكاار رفتاه اساتدر عمارت نمره دوم  شات پ تاه متناوبااً با

نااادعلي و سايالك مساااوي اساات امااا  طارف ديگاار اناادازه  شات  ااام ساار ده

ماي دهاد ايا  اسات كاه در جرياا   نظريه اي كه تاريخ ايا  دو جاا را مباينات

بعالوه پيكا  هاي برگ بيد مانند سرهاي تير سه  (نيمروز )دوم نادعلي دورۀ

  .بدست نيامده Bتا  نمره داشته كه در مقابر قبرسگوشه هم روا  

شني  معلوم مي شود كه آبادي سر دك نسبت به سيالك تازه تر باشد و 

 .كه در نظر گرفته مي ساود از قار  هشات ق ، م تجااوز نكناد بلندتري  حدي

از روي احتماالت شني  معلوم مي شود كه اي  نو  سرپيكا  به همي  تااريخ 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

78 

تپاه »و « ي كاو -بغااز»فقااز ماا وراي ق« ساير»به بعبي نقاط ديگار شاو  

  و يونااا»هاام پياادا شااده باشااد. اياا  ساارپيكا  را  و "كورديااو  "« علااي شااجر

  جناوب روسايه اسات و از آنجاا باه سااير گويند و سرزمي  اصلي آ« سيتي 

 نقاط آسيايي انتشار يافته است .

معلومااات مربااوط عصاار اول كااه بااا اولااي  حفريااات بدساات آمااده  يلااي 

تيكرهاي معموله راج  باه تااريخ تقريباي بنااي ماذكور  از روي .محدود است

نظريه به دست نمي آيد . استعمال فرش  شت هاي پ ته ملو  در كف اطاق 

نقشي دارد. نقشاي كاه  به ديگر جاي ديده نشده هر يك از  شت ها روي  ود

ه بعمل آمده و با اصول تز ينات نقش هاي ديواري مربوط عصر به همراه تاپ

دياده شاده كاامالً ا اتالف دارد. « كوه  واجاه »يستا  در مقام پارت كه در س

ه اصول فوق بيشاتر باا روش عصار ه امنشاي قرياب اسات . گفته ميتوانيم ك

و « ساوز»يرا در زماا  آنجاا  شات هااي ملاو  باراق در عمراناات شااهي ز

موارد استعمال زياد داشته ولي اصول عمرانات  صوصي « پرسه پوليس »

 ر ما مججول است .اي  عصر كامالً ب

از طاارف ديگاار شنااي  معلااوم نمااي شااود كااه دوره طااوالني دوم عصاار 

نادعلي )سر دك ( را از هم جدا نموده باشد . دياوار هااي عماارت نماره دوم 

تقريباً سه متر ارتفا   ود را حفظ نموده است پس امكا  دارد كه عصر اول 

زماناه  اي را بقاياي عمراناات عصار ه امنشاي را نشاا  دهاد. و ايا  عصار 

بياااد مااي دهااد كااه سيسااتا  يكااي از ساااتراپي )ايالاات ( شاارقي ه امنشااي بااوده 

 باشد.

گيرشاام  ر اايس هي اات حفريااات در تپااه ساار دك در ا ياار راپااور  ااود 

كه تا حال حفرياات  قسمتي »راج  به تپه مذكور شني  اظجار عقيده مي كند: 

ماي كناد كاه هار دو شده فقط شواهد زندگي دو دوره ا ير ايا  تپاه را وانماود 

متار ارتفاا   31مربوط به هازار اول )ق ، م ( ميباشاد در سار دك تپاه ايكاه 

هاااي  ( متار بيشاتر حفار نشاده امكاا  دارد آباادي 12/ 50دارد و از آ  جاز )

شنانشاه در تپاه هااي  ،قديمي تار پاياا  تار از ساط  اصالي جلگاه كشاف شاود

متر  20نوز در حدود شو  ه .فارس اغلب اي  نظريه به حقيقت پيوسته است

ت فاارض كاارده مااي متاار بااه جر اا 20شااده فقااط از روي رقاام ديگاار حفريااات ن

توانيم كه در طبقات تحتاني معلوماتي راج  به ظروف تيكري سه هزار سال 
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كرهااي تپاه هااي فاارس و وادي ساند پيدا شده و مسايل ارتباط آ  باا تي ق ، م

شارو  كاار را نشاا  ماي روشنتر گردد. در سر دك با آنكاه انادازه حفرياات 

 20متر ارتفا  تپه مذكور تقريباً ثلس آ  حفر شاده و در حادود  31دهد و از 

متر ديگر آ  باقي مانده تا به سط  جلگه برسد، باازهم امياد آنسات تاا اشاياي 

قديمتر در حفريات بعدي بدست آيد. زيرا تجرباه ثابات نماوده كاه آباادي هااي 

 1ير شده اند.قديمتر پايا  تر از سط  جلگه تعم

 شمساااااي 1344دكتاااااور لشااااانيك باساااااتا  شاااااناس آلمااااااني در ميااااازا  

دقيااق "تپااه ساار دك" و تپااه هاااي مرغااوب پااس از مشاااهده  م(1965)ا تااوبر

)زرنج ( نظر موسايو گيرشام  را تايياد و اظجاار امياد  "نادعلي "و "سفيدك "

كرد كه باال ره موق  مساعدي را براي كاوش حوزه نيمروز به دست آرد تاا 

باشد كه با حفريات تپه هاي مذكور در كشاف حلقاه اتصاال مادنيت انادوس باا 

 2مدنيت بي  النجري  و وادي نيل از ديگرا  پيشقدم گردد.

 

 حفریات درسارتار )یا حصار طاق ( :

دگااي يااك هي اات موساايوهاك  فرانسااوي بساار كر 1936ال در  اازا  ساا

 25يااه سااارتار باسااتا  شناسااي وارد سيسااتا  شااد. و حفريااات  ااود را در ناح

 كيلومتري جنوب شرقي قلعه فت  شرو  كرد.

از قلعه فات  بعازم ساارتار باه  بتاريخ پانزده اكتوبر » ينويسد : هاك  م

باالحصااار قلعااه از بااس بلنااد و باازرگ بااود از فاصااله هاااي  . حركاات افتاااديم

 يلااي دور در ميااا  امااوا  تااوده هاااي ريااا تشاا ي  مااي شااد. پااس از طااي 

عااه نزديااك شااديم در كااج گردشااي يااك تااوده ريااا  طااوط مسااافتي وقتااي بااه قل

 ندق و يك سلسله استحكامات قلعه ظاهر گرديد. شجار بال  بازرگ حصاار 

 ارجي طوري دقيق طرح شده بود كه از شدت وزش باد و  ساره آ  بشجر 

ه زاوياه شامالي حصاار بازرگ باه از فاراز قلعا .به  وبي جلوگيري ماي كارد

جلااوه مااي نمااود كااه ريااا در اكثاار نقاااط از ججاااز متالشااي شااده  مثابااۀ سااينۀ

حصااار بيبااوي شااكل دومااي كااه در طااول آ  باار  هاااي ماادور عظيمااي بنااا 

در قسامت دا لاي حصاار پاياه  .گرديده بود گذشته ديوار ها را فرا گرفته باود
                                                 

1
 ي ترجمه احمد علي كهزاد.مقاله حفريات نادعلي سيستان افغان 1317سالنامه كابل  - 
2

 . 8-7شماره  24مجله آريانا دوره  - 
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هاي قوي به فاصله هاي  يلي نزديك به هم بناء شده بود كاه در هار كادام آ  

فظي  حصااار هنگااام باارورت اكااه محااگااذرگاه هاااي كاام عاارض سااا ته شااده 

 بتواند از روي آ  عبور نموده  ود را به نقاط تجديد شده برساند.

، حصااار سااومي كااه بصااورت مسااتقيم از مااد ل قلعااه مدافعااه مااي نمااود

جااجمي  ماي بايسات باراي رسايد  باه آ  پجلاوي داراي سه دروازه است كه م

و روزنه مانند كه در  ود را سپر نمايند . عالوتاً وجود تنگناهاي كم عرض 

ديوارها تعبيه شده بود مي توانسات ب اوبي از پيشارفت مجااجمي  جلاو گياري 

نمايد. اي  شيز ها از م تصات مجم دفاعي عصر اسالمي نمايندگي مي نمايد. 

يكي از همراها  موسيو كزل قابالً عماارت زيار زميناي قلعاه را كشاف كارده 

د ها و طاق هاي آ  بصاورت شااه بود كه در اثر فرو ري ته گي و انجدام گنب

هاااي تارياااك در آمااده باااود و فاارود آماااد  در آ  باادو  ريساااما  و تشااا ي  

 .از آنجاا  يلاي مشاكل باود دستي و دوبااره بار آماد سا تما  آ  بدو  شراغ 

براي مالحظه اي  اطاق هاي بزرگ زير زميناي كاه در تااريكي مطلاق قارار 

، پااال  طبقااه تحتاااني عمااارت گرفتااه بودنااد از شااراغ هاااي برقااي اسااتفاده شااد

بصورت واب  پاال  قصاري را كاه اردشاير پاپكاا  موساس سلساله ساسااني 

در فيااروز آباااد بنااا كاارده بااود   بعااد از ماايالد( 241سااپتامبر  – 226)دسااامبر 

شارقي قلعاه  ۀب اطر مي آورد. پس از مشاهده عمارت زير زميني قلعه گوشا

زياارا  ،پاايش مااي رفاات بااراي حفريااات انت اااب شااد ولااي كاربااه آهسااته گااي

مزدوركارا  اي  شجر  اموش را مسك  ج  و پري تصور نموده م صوصاً 

باااال ره در نتيجااه  .شااب هنگااام از اقاماات در آ  جااا تاارس و وحشاات داشااتند

كاوش يك هفتاه گاي شناد پارشاه نموناه هااي كاشايكاري دوره اساالمي و شناد 

ماد ل ياك دهلياز پارشه ديگر از زما  ساساني ها بدست آمد و در عي  حاال 

كم عرض كه سر آ  پوشيده شده بود ظاهر گرديد. ميرم  هاك  كاه مجاذوب 

دورنماهاي پركيف ايا  قلعاه و قصار هااي م روباه آ  شاده باود عكاس هااي 

اكتوبر( باراي نجساس و تحقيقاات باه طارف  23زيادي برداشت و روز بعد )

توده هاي  منطقه غير مكشوفه به شمال حركت كرديم كه در طول راه در بي 

 .ريا بقاياي دهليز هاي كم عرض قلعه هاي متعدد مشاهده مي شد

بعبي اوقات در مسير حركات آنجاا كاه از رياا برهناه شاده باود باه  

سدهاي بي سر و پاي از قبيل سدهاي ريگي عمودي به ارتفا  تقريبااً ده متار 
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تصادف مي نمود و در همي  جاها بود كه مالحظه ميشاد در اثار  اورده گاي 

هاي عصر ايوني  زمي  مسط  و هموار گردياده و همشناا  تكاه هااي متعادد 

ظاروف سافالي و افازار روي زماي  را پوساانيده باود و اساكليت هااي امااوات 

نزديكي شجرهاي پرجمعيت را به هم ديگر كاه باه مارور زماا  از باي  رفتاه 

 اند اعالم مي كرد.

ه معمااري مش ص بوي شكل كه عالمتبايد متذكر شد كه گنبدهاي بي

و  م  هفتوعصر ساساني است فوقيت  ود را بر سبك معماري عجد اسالم قر

ميالدي نشاا  مياداد و ترتياب پيشاروي عماارات باا تز يناات دريجاه هااي  منج

بسته  ود سابك كالسايك معمااري طااق  سارو را در )تيزفاو  ( ب ااطر ماي 

 آورد.

 كمااي دورتاار بااه طاارف شاامال حصااار طاااق ، مجاام تااري  عمااارتي كااه

ب وبي در مقابل حوادس روزگار پايه داري كرده و از گزند آ  محفوظ مانده 

بود بنا ي مرب  شكلي را ارا ه مي كرد كاه طااق بازرگ آ  بصاورت گنبادي 

پوشانيده شده بود. گنبد مذكور با ورقه آبي رناا  اود باه انساا  نياروي ماي 

 داد تااا جااالل و شااكوه م صااو  ب ااودش را منحيااس آ ااري  شاااهد ترقااي و

در دو جناح راه  1( در مقابل  ود مجسم سازد.13-12عظمت سيستا  قر  )

حركت ما بناهاي زيااد عماارات دياده ماي شاد كاه ساراز تاه رياا بادر آورده 

بودند و هر يك شاهد  اوبي از دورا  هااي مجاد و عظمات ايا  سارزمي  باه 

 حساب مي رود.

احب بجر حال از مالحظه نقشه قلعه طاق كاه سار جاار  پيتار تيات صا

منصب نقشه بردار هي ت ماكماهو  آنرا كشيده بر مي آيد كه قلعه طاق مانناد 

 اكثر شجرهاي قديمي كشور داراي سه قسمت بوده است .

كااه در وسااط شااجر و در جاااي نساابتاً بلناادتري قاارار داشااته  -اول ارگ 

اساات و دورا دور آ  حصااار بيبااوي شااكل كشاايده شااده بااود و در پاااي اياا  

شده باود كاه توصال باه ارگ از طرياق پال متحارك روي حصار  ندقي كنده 

  ندق ميسر شده مي توانست و محل زندگاني حكام و ماموري  بود.

                                                 
1

 . 48 - 44مجله آريانا، سال اول شماره چهارم ص  - 
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بعااد از ارگ شارسااتا  واقاا  بااود كااه محاال بااود و باااش دوم شارسااتا : 

و اطاااراف آ  را  نااادقي احاطاااه ماااي كااارده بعاااد از  مالكاااا  و اشاااراف باااود

بازرگ تار باود و محال باود و شارستا  قسمت ربض كه نسابت باه شارساتا  

باااش دهقانااا  و پيشااه ورا  و اهاال كساابه و محااافظي  قلعااه بااود شاارو  مااي 

 كرديد.

ربا  شاكل باا بار  هااي قسمت رباض را حصاار بازرگ مسوم ربض: 

متعدد احاطه مي كرد كاه دور آ   نادق بازرگ و وساي  كشايده شاده باود كاه 

 يكي از وسايل مجم دفاعي عصر  ود بشمار مي رفت .

 

 العات موسسۀ سمت سونیون:مط
 

ساااااااامت  ت مربااااااااوط موسسااااااااۀمسااااااااافرت هي اااااااا 1971 در سااااااااال

ري انستيتوت باستانشناسي افغانستا  براي ه همکاب Smithsonionسونيو 

مطالعه قسمتي از نيمروز كاه در ب اش جناوب زرناج موقعيات دارد صاورت 

 گرفت .

« ويلياااااام تاااااروز دل كوراتاااااور»ر ااااايس عامااااال موسساااااه ماااااذكور 

(WiliamTrausdalcorator)    در مااورد سااا تما  هاااي عظيمااي كااه درياا

"زادگااه  وي زيار عناوا   .منطقه وجود دارد، توبايحاتي ارا اه نماوده اسات

كشور و مردمي نيست كه به شاعر و روماا  دري عالقاه " مي نويسد: "رستم

گيرد و در قباال آ  دلشسابي  اود را باه سارزمي  سيساتو  )سيساتا  ( نشاا  

به  ود  1815نستو  ( را در سال جه )مونتستوارت الفسرزميني كه توندهد 

 جلب كرده بود.

باشد كه يك ساحه جغرافيايي بحيس قلب آرياناي بزرگ مربوط  اگر بنا

و( تاا انادوس شامال اكساوس )رود آماماوراي )بابل ( تاشي  و ازعجد قديم از 

 آ  ساحه بدو  ترديد ساحه سيستا   واهد بود.گردد،)رود سند( مش   

م كااه ممثاال و نمايااانگر قجرماااني هاااي اثاار ملااي و حماسااي شااو  رساات

كاه شااهد  جاايي ،شاهنامه ماي باشاد در ايا  جاا يعناي سيساتا  تولاد يافتاه باود

جنا هاي افسانوي و سرنوشت ساز باراي تشاكل كركتار ملاي آريانااي كبيار 

 امااروز تعاادادي نااواحي مشاا   و متمااايز ازياا  ساااحه آشااكار. بااوده اساات 
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و معماوالً باه معناي )دشات مارگ ( و عباارت از دشات ماارگگرديده است كه 

( و دشات اميارا  صااحب و دشت ساروتار )دشت  االي از ساكنهدشت ججنم 

 )امير مع  ( مي باشد.

باراي « دشت ساروتار»ليك  در حالي كه امروز زندگي در آ  جا در 

ميل مربا  سااحه وسايعي از ويراناه هاا  500انسا  محال مي نمايد در حدود 

اده است و اي  شاهدي از زندگي و شكوه گذشته اي  ناحيه هست زيارا ياك افت

دام غله شرق ( ياد مي گرديد و در پجلوي آ  انوا  بتاه حيه بنام گوقتي اي  نا

، تااك :هاي مثمر ديده شده كه به شكل فراوا  در آنجا زر  مي گردياده مثال 

 غيره .توت  و  در ت  رما و در ت

بااااه همکااااار  موسسااااه باستانشناساااای  «سااااميت سااااونيو  »موسسااااه  

در ن سات  .افغانستا  مطالعات وسيعی در قسمت سيستا  افغاانی آغااز نماود

زيارا  ،باشاد باستات  شناسی فکر نمی شد مقصد آ  فقط تحقيقات و مطالعات 

در پجلو  آ  شنا ت علل و اساباب سياسای و اجتمااعی  اه باعاس ت رياب و 

 جمله اهداف آ  مطالعات بود. از تره جمعيت از اي  منطقه شده نيز

محل  14ساحه سرو  و مطالعه شد،  140حدود  تقريباً  دربه هرحال 

بااه منظااور بررساای پيکاار شناساای و  رنولااوژيکی باارا  مطالعااه و ساارو  

مرحله از اي  بررسی هاا ن ساتي  نمودهاايی از محال   ي درانت اب گرديد. 

اي  زمانی باود  اه  اار  معمار  و ابينه م تلف دري  ساحه تثبيت گرديد و 

 يافت و باال ره مثمر واق  گرديد. انجامس ت و وسي  

مادر  ار  ود قابليت آنرا بدست آوريم  تا فجرستی مکمل از نقااط  اگر

 ،مربوط قبل التاريخ و بعد التاريخ اي  ناحياه را تشاري  باداريمسکونت  قابل 

 بگشاييم .ميتوانيم دريشه روشنی را برو  وب  آينده اي  سرزمي  

جا  سيستا  موجود است  ه در آ  آثاار و  ها  زياد  در هر  زمي 

 بآايا  ست و در قبال آ  آب زياد  هم وجود دارد.  ا بقايا  جماعات هويدا

هيرمنااد از دراز تااري   .از دريااا  هيرمنااد دسااتياب ماای شااده اساات معمااوالً 

ميال را  ساه صاداي  دريا حلقه يی به طول  .رود انه ها در افغانستا  ميباشد

به  شکه ميريزد  ه  طدر سيستا  در بر گرفته و باال ره درهامو  ها  محا

در سالجا  ناادر و اساتثنايی  .به شکل عجيب دارا  آب صاف و پا يزه است
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يار مای  ناد بااوجود آ  در  ي  هامو   م عماق را  ه آب در آ  وجود دارد

 ميل را در مسير  ود آب ميدهد. 4000حدود 

 ه عمق انتجاايی درياشاه هاامو  از ساه متار بسا تی تجااوز  در حالی 

 می  ند بدينوسيله اندازه و ميزا  تب ير آب نيز از رو  آ  معلوم می گاردد.

البتااه  مصاارف آب در هاار سااال بکلاای فاارق ماای  نااد و اياا  موبااو  نيااز از 

 رو  هما  ججيل اندازه می شود.

يا    اطاراف اواد  هاا در طول هزارها سال درتسلط و حيات انسا  

حتای در هماي  ساالجا  اه تابساتا   شا  و دوره  ،رود انه ادامه داشته است

افتاااده آب اياا  دريااا باارا  زناادگی مااردم آ   هااا  باای آباای در آنجااا اتفاااق ماای

نااواحی بساانده و  ااافی  و تااا حاادود مياازا  وجماا   اارد   اارم  هااا نيااز آب 

 بدسترس بوده است .

ور از رود اناااه هيرمناااد قابااال تعجاااب آنسااات  اااه در نقااااط بسااايار د 

)دردشات ساار و تااار( انکشاافات فاوق العاااده ساا تمانی در سااحه وساايعی از 

زمي  ها ديده مای شاود  اه يکای از ايا  نمودهاا  انکشاافی و معماار  شاجر 

سااار و   ااال  تااري  ب ااش سااا تمانی بااوده و پيوساات بناحيااۀ غلغلااه اساات  ااه

از درياا فاصاله دارد ميال  20اي  شجر در حدود  .می باشد )حصار طاق(تار

و ابی  ه از دريا به آنجا می رسيده از پشت ي  بند بزرگ در رو  هيرمند 

ميل طول داشته بادانجا ميرسايده و در  50توسط  انالجا  عظيم  ه در حدود 

جااايی  ااه شااجر غلغلااه در آنجااا موقعياات دارد.   ،سااه  ناادق جماا  ميشااده اساات

زياارا آثااار  ،جااا وجااود داشااته انااداز  انالجااا  آبيااار  نيااز در آن ياااد زتعااداد 

مجرا  آنجا هنوز در رو  زمي  به مشاهده ميرسيد  ناره ها  اي   انالجا به 

 مرور زما  ساييده شده و از عمق آنجا  استه شده است .

ل آبيار  مينماوده  اه اي   انالجا ساحه ا  را در عرض ده تا بيست مي

دود ده هازار  اارگر و در حا.ميال مای رسايده اسات  50ازا  آ  ساحه به در

دهقااا  اياا  ساااحه باارورت داشااته تااا سااا تما  سيسااتم آبيااار  آناارا ا مااال و 

اي  همه ماردم رعيات محکاوم باوده اناد  اه فرهنگای  .نگاهدار  نموده بتواند

پسمانده داشته و در درجه پايي  زندگی داشته اند و در اي  جريا  شايد تلفات 

 زياد  هم ديده باشند.



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

85 

اثار حماالت و اشاغال هاا  پای در پای ه يرمند مکرراً بوادي دريا  ه 

 روناو اناه ماورد مطالعاه قارار گيارد تاا ت ريب گرديده  ه باياد بسايار محتاط

 لوژ  دورا  رفاهيت و آرامش ساحه سارتار مش   گردد.

نيمروز امروزه پوشيده از ريا ها و توده ها  يا « سارو تار»ناحيه  

متر می رسد و اي   20عبی ساحات تا ش  متحره است  ه ارتفا  آ  در ب

آشاکار مای گردناد  اه   متار بگوناه متوساط 6ريا ها در ي  سال تقريباً تا 

در نواحی شمالی  نار اي  ريگساتا  انادازه و معياار  .انچ می شود 6روزانه 

ميرساند ايا  « دشات ججانم »زمانيکه به نقطه جنوبی  .آ  دو شندا  می شود

و به تاوده هاا   وشا  تار پاره   عظيم پاره توده ها  ش  توسط طوفا  ها

تغيياار شااکل ميدهنااد  ااه بالوساايله عبااور و ماارور  از آنجااا ميساار و آسااا  تاار 

 ميگردد.

له روش  است  ه اگر در گذشته مثل امروز توده ها  شا  از اينرو ي  مسأ

بگونااه دواماادار باعااس  راباای و تباااهی داراياای هااا و اماااله و زمااي  هااا  

 ً  امکا  حيات را در اينجا مشکل می نمود. زراعتی می شد طبعا

ز ام   اثارزمانی  ه تيمور بدي  ناحيه رسايد و بر ،در تاريخ آمده است

او تمام بندها  آب را  اراب  گرديد،وارده لنا شد و به تيمور لنا مشجور 

سا ت ، بند ها   ه حيات و  وشب تی مردم اي  ناحيه بدا  وابسته باود.  و 

شا  وصل  آميز و دارا   و انکشاف سيستا  مربوط يکی از دوره ها  در 

 ميالد  يعنی دورا   شور گشايی ها  تيمور می شود. 14بعد از قر  

 ااه تيمااور در سيسااتا  ز اام برداشاات و ماادتی بعااد در آنجااا  د باااوجو

تسلط يافات اشاتياقی غيار قابال قباول باه پيشارفت آ  منطقاه داشات زيارا يا  

 وط به همي  دوره است .ب ش مجم انکشاف اي  سرزمي  مرب

عالوتاً  اي  ناحيه  ه ا نو  منطقاه ريگازار  اسات در گذشاته دارا   

منطقاه جايگااه  يا ادرانگيز و با  يفيت عالی بوده اسات .  حرمت  دورنما  

همشناا   .ها  باشکوه آباد گرديده  ه بر ی زياده از شصت اطاق داشاته اناد

باشاکوهی وجاود داشاته اسات  اه در قبال آ  گورستا  ها  وسي  و تز ينات 

بر ی مقبره ها  آ  رنا آمياز  شاده و در آ  هاا  اشای هاا  مانقش بکاار 

رفتااه اساات و اياا   اشاای هااا  ماانقش نشااا  ماای دهااد  ااه مااردم اياا  ناحيااه در 

 برده اند. وبعی بلند زندگی بسر می
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در  قر  پانزدهم سيستا  يگانه جاا  باعظمات مملاو از معماار  هاا  

 ني  آ  تشکيالت  ا  اجتماعی داشته اند  ه اي  اصل برا  زيبا بوده و سا

 مطالعه ما امروز بسيار ارزنده می نمايد.

در جريا  ي  قر  حکمروايای تيمورياا  و بعاد از آ  حادود سياسای  

سيستا  تغيير  رده و مردم آ  منطقه را تره  ردند و در اي  پنج قر  ا ير 

  متحااره ناحيااه اصاالی و جريانااات م اارب بادهااا  طوفااانزا و ريااا هااا

 باستانی سيستا  را تغيير داده است .

تمااام  اماااله و معمااار  هااا  باادو  حصااار دورا  تيمااور لنااا در 

زياارا  ااه جااوانتري   ،سيسااتا  بااه صااورت نمايااا  و آشااکارا باااقی مانااده انااد

معمار  ها  اي  منطقه به شمار می روند و اي  سا تما  ها  شگفت انگيز 

 ر  دوامدار باقی مانده اند.بگونه عناصر معما

نصف ايا  معماار  هاا  پنجاه  سال ا ير بيشتر از جريا   متر از در 

شنا ته شده  ه باثر زحمت  شای هاا  متادوام و پاال  حفريااتی و ساا تمانی 

در يا  ب اش  اار پاروژه بسايار  ازايا   .از زير ريگجاا نماياا  گردياده اناد

يا  منطقاه شناي  دور افتااده و باه لايک  در  ،بقايا  سا تمانی تثبيات گردياده

اي     م  شني  گروهی  وش  به طور حتم سعی وجديت ما بی اثر ميماند.

ناحيااه از قاار  نجاام تااا قاار  پااانزدهم ياا  منطقااه مسااکونی بشاامار ماای رفاات 

باستثنا  قر  سيزدهم  ه حمالت لشکر شنگيز مدت  وتاهی آنجا را بويرانی 

  شانيد.

يت ها  قابل اهميت را در اي  ناحيه در المتو   اسالمی ي  سلسله فع

ليک  تا حال ما  دام سند محسوس را در اي   ،قر  اول هجر  ثبت نموده اند

امر طاور  معلاوم مای شاود  اه از آ ار  اقعيت ودر باره در دست نداريم .  

طاور   اه اماروز هام  ،قر  نجم هجر  اي  منطقه  الی از سکنه شاده اسات

 ديده می شود.

ره ياای  ااه در گذشااته در اينجااا سااکنه وجااود داشااته اساات بايااد گفاات دو

مربوط بي  قر  پيش از ميالد تا قر  سوم ميالد  می شاود و شاواهد   اه 

 گا  ساساانی تجياه دياده شاده و بگوناۀدر اي  سااحه وجاود دارد توساط شاجزاد

و مجر شده  سفالي اتاق ها  ذ يره در قلعه ها  بزرگ  ه حاو   وزه ها  
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باشد جلوه گراست و در آ  ميا  تا  شاجزاده شااپور  اه باه  و نشانی دار می

 بيشتر از همه جلب توجه می  ند. ،قر  سوم مربوط است

پيشتر از اينکه در قر  اول قبل از ميالد سکونت بشر در آنجا شارو  

شود ي  دوره طوالنی را اي  سرزمي  پشت سر گذارده  ه متروه و بدو  

می توا  گفت  ه اي  دوره شاه مادت زماانی به طور يقي  ن .انسا  بوده است

ا نو  ي  حقيقت روشا  شاده  اه  ساربندها و سيساتم  .را در بر گرفته است

توزي  آب در سيستا  و مجندسی سا تمانی آ  مربوط باه هازاره دوم قبال از 

در هر  جايی از بقايا اي  تمد  شنا ته شده و مجندسی سا تمانی  .ميالد است

ناد و منجملاه در هار نقطاه )ساارتار( باه مشااهده مای مساحه وساي  واد  هير

 رسيد.

اگرشه در مورد زما  فرهنا قبل التاريخ اي  ساما   ه در آ  دوره  

وسايلی شو  اسلحه هاا  ظرياف و متناساب سانگی و سافال هاا  رنگارناا 

  ولی اي  مردم توانسته اناد باه  ما ،سا ته شده باشد معلوماتی بدست نيست

اي  سرزمي  ريگزار را باا  ها ميل مرب  دسی  ود هزارتکني  و لياقت مجن

سارزمي  ثاروت هاا  يال تغييار شاکل داده و آنجاا را باه سا ت   انالجاا  طو

 افسانو  بدل نمايند.

شااواهدي در ميااا  اساات  ااه اياا  ساااحه در سااه دوره عمااده انکشاااف 

البته اي  زما  مربوط بيا  قار   .منطقو  زمانی هم بدو  باشنده بوده است

پاارتی هاا  ، زيرا در حدود دورۀش از ميالد و ي  قر  بعد از آ  می شودپي

سراسر اي  ناحيه دفعتاً از ري  پوشيده شاده و تاا  اتم قار  ساوم مايالد  باه 

 1هما  شکل باقيمانده. 

ت ( بااه معياات هي اا 1971) 1351ر عقاارب عباادالرحم  امياار   ااه د

را ديده اسات  «ارسارو ت»يستا  زده و  رابه زار سمت سونيو  سر  به س

آبده تااري ی ساار و "   2وتار اينطور می نويسد. طی مقالتی در مورد سار و

ه بوسيله تار  ه نزد مردم محل به شجر غلغله معروف است برا  اولي  مرتب

ت تثبيت سرحد جناوب ر يس هي  Henry-MacMahonهنر  ما ماهو   

                                                 
1

 ( مقاله زادگاه رستم يليام تروزدل . 1360مجله باستان شناسی افغانستان شماره اول سال سوم ) - 
2

 غلغله . مقاله شهر 1358مجله باستان شناسی شماره اول سال اول ،  - 
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د از آ  در باابط شااده  ااه بعاا "سااار و تااار"بنااام  1905 -1903غرباای در 

 نشرات انگليسی به همي  نام ثبت و تشري  گرديده است .

متعلاق  دشت  سار و تار در واليت نيمروز باه ولساوالی شجاار برجا 

و و دشت ه دشت مارگاست و از جانب شمال به ش انسور و از سمت شرق ب

 از طرف غرب و جنوب به رود هيرمند محدود می شود. و ججنم

و پيشتر از آ  ( جدصفاريا  قديم )در ع ار در دوره ها سار و ت

منطقه يی حاصل يز و با عظمت بوده مگر امروز آثار و بقايا  تاري ی آ  

 86ساروتار  .در ميا  ش  ها و ريا ها  متحره رو به نابود  است

 نجا جادۀآ در يلومتر از قلعه فت  فاصله دارد.  28 و   يلومتر از زرنج

در ميا  ا قبول مشکل از راه ها  فرعی موتر رو بششم نمی  ورد ولی ب

نجا رسانيد در سا تما  شجر غلغله  دفا  و ريا زار ميتوا   ود را به آ

 شه به وسيلۀ بوده است .  استقامت در برابر تجاجم دشم  س ت مورد توجه

سه مجاجمي  می بايستی از اي  ، سه حصار و سه  ندق محافظت می شده 

بور نمايند تا به  اخ مر ز  ع حصار و سه  ندق هر طور  شده

 ه را می توا  بدينگونه تصوير  رد:برسند.دور نما  شجر غلغل

حصار بيرونی شجر بشاکل يا  داياره ناامنظم ت ماي  يا  ميلاومتر -1

مرب  جا  را احاطه  رده و در طول ديوار حصار بر  هاا  دفااعی اعماار 

حاا م نشاي  گرديده  ه معلوم می شود موبو  دفا  شجر س ت مورد توجاه 

 محل بوده است .

صار ديگر  اعمار شده  اه متصال باه ح ،در دا ل حصار بيرونی -2

ثار و عاليم منازل مسکونی فراوا  بششم می  ورد و تمام يا ا ثريت آ  آ  آ

زير ريا و ش  مدفو  شده و نمی توا  در مورد طارز ساا تما  مناازل آ  

 شيز  گفت .

يماای قصاار شاااهی ديااده ماای سااا تما  عظ ،در درو  حصااار دوماای -3

 اناه هاا  ايا  ساا تما  . شود  ه رو  تپاه مصانوعی اعماار گردياده اسات 

سا ته شده اند  ه منزل دومای آنجاا  عظيم عموماً به شکل گنبد  در دو منزل

 ،نشانه هايی از منازل دومای بششام مای  اورد  امالً ت ريب گرديده وصرف

هاار شنااد  ااه براثاار  ،انااده اناادامااا  انااه هااا  مناازل اول تقريباااً سااالم برجااا  م
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ريزش  اه منزل دوم  انه ها  منزل اول انباشته شده اند و امکا  مشااهده 

 دقيق را بدو  پاه ساز  مشکل سا ته است .

سانتی متر شکافته شده  70سقف يکی از طاق ها  منزل اول به قطر 

 ايا  اتااق بيا  اتااق ديگار  ارتبااط. ه می توا  از آنجا بادرو  اتااق رفات 

 دارد  ه بزرگی آ  اينطور اندازه شد:

 متر  75/5 طول         :   اتاق  الف

 متر 00/3  عرض                     

 متر  00/2     ب امت ديوارها                   

 متر  00/9 طول          اتاق ب : 

 متر  60/3 عرض                      

 )از سط   اه ري ته ( متر 50/3             بلند                      

شااو   شاات پ تااه و  در سااا تما  اياا  قصاار مااواد م تلااف سااا تمانی 

ه بااه  ااار رفتااه و اناادازه  شاات هااا  مااذ ور بطااور عمااوم  شاات  ااام و پ ساا

ايوا  ها  قصر بطور عماوم  رواق و .(  سانتی متر ميباشد 9×  33× 33)

و تاقشاه هاا و تز يناات آ  از  جاا و رفک اما پيزاربنا يافته اند.  از  شت  ام 

  شت پ ته )آجر( تعمير شده اند.

از  مالحظااه اياا  آبااده تاااري ی ميتااوا  اسااتنباط  اارد  ااه حصااار اولاای 

)ربض ( جا  بود و باش  طبقه زحمتکش يعنی دهقانا  و اهل  سبه و پيشاه 

آ  حصااار آثااار فااراوا   انااه هااا و منااازل و  ا االددرورا  بااوده اساات .  

الح جغرافياا داناا   الساي  طصااا ديده می شود حصاار دوم )باه قبرستا  ه

اسالم شارستا  ناميده می شد( محل زنادگی ثروتمنادا  و پيشاوايا  ماذهبی و 

مامورا  عاليرتبه بوده است . قسمت سوم  يعنی قصر شاهی متعلق به  سای 

در  ااار  دروازه  .بااوده  ااه رهباار  و زعاماات مااردم را باادوش داشااته اساات

سااجد  بمشاااهده ماای وماای آثااار و بقايااا  مو در دا اال حصااار د قصاار شاااهی

عاليم شش ساتو  آ  تاا هناوز دياده مای رسد  ه قسمتی از تز ينات محراب و

 .و بقيه آ  زير ريا پنجا  شده استشوند 

در بيرو  شجر غلغله ي  تعداد زياد آثار و بقايا  تاري ی به نظر می 

و رياا هاا  سايار مادفو  اناد و   ورند  ه ا ثر آنجا تا گلو در زيار شا  هاا

نمی توا  ارتباطات تاري ی آنجا را مش    ارد . ايا   راباه هاا تاا حاوالی 
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 يلومتر( امتداد دارند.  د ا ل حصار  ارجی  100ش انسور )بطول ت مي  

شجر و همشنا  در بيرو  شجر غلغله قبرستا  ها  زياد  ديده می شوند  اه 

شاا   اهاا پ ل ورمردگا  بطارف شامازيرا س ،متعلق به عصر اسالمی است

 بطرف جنوب و رو  آنجا قدر  متمايل بغرب قرار دارد.

همشنااا   ياا  تعااداد قبرهااايی ديگاار  در آنجااا بمشاااهده ماای رسااد  ااه 

بشکل سرداب  انه سا ته شده و در آنجا دو سه نفر پجلو  هم قرار داده شده 

هاا را باا  اود باارده و اينجاا اتفاقااً وقتای دياده مای شاوند  اه بااد  ااه قبر .اناد

اسااکليت امااوات را برهنااه سااا ته اساات .موجودياات  قبرسااتا  هااا  متعاادد و 

قبرها  گنبد  دو سه نفر  به انسا  امکا  ميدهد تا حدس بزند  ه اي  شاجر 

تحت تجاجم شديد فاتحا  و  شور گشايا  واق  شده و  ونريز  ها  فاراوا  

  ها  بيشمار  جا   اود را در آنجا صورت گرفته است  ه بر اثر آ  انسا

از جمله  شتارها  دسته جمعی مردم اي  سرزمي  يکی هم  .از دست داده اند

ب در سيسااتا  در آ ياورش و  شااتار باای امااا  امياار تيمااور و ت ريااب بناادها 

 ميالد  بود. 1383

تيمور  عالوه بر  شتار انسانجا با ت ريب بنادها  آب شااهرگ زنادگی 

سيستا  قطا   ارد  اه از آ  ببعاد ديگار سيساتا   را در شجر غلغله و سراسر

شتی ماردم آواره و آنجاايی  اه السيف م . از بقي شادابی را نديد رو  آباد  و

در سيساتا  ماندناد فقاط از راه پارورش احشاام در  راناه هاا  هاامو  امارار 

بکه حيات می  ردند و ديگر قادر به ايجاد شجر واحداس سد و بند و تنظايم شا

ه نشدند و بالنتيجه سيستا  و ب صو  ناحيه سار و تار ب يستا آبيار  در س

تبديل گرديد  ه جغد هم بيم دارد شبی را بر  نگره  بر  و  ويرانه وحشتنا ی

 بار و  شجر غلغله سپر  نمايد.

بر ي  از محققي  علت  الی شد  اي  ناحياه را از ماردم تااثيرات دو  

ت رياب بااد و رياا در ورمند هي د  بستر دريايطبيعي يعني عميق ش عامل

           آ  منطقه ميدانند.

امكااا  دارد كااه درياااي هيرمنااد بماارور  :احتكااال بسااتر رود انااه الااف/ 

آب طوري بلناد  بستر  ود را عميق كرده باشد و ارابي مجاور آ  از سط 

قرار گرفته باشد كه جريا  آ  رود اناه را در نجرهااي منشاعب باراي ماردم 

در نتيجه باه علات نرسايد  آب و عادم آبيااري اراباي . ست ناممك  سا ته ا
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زيارا هار قادر جرياا  آب  ،مردم مجبور به ترك  انه و كاشانه  اود شاده اناد

رود انه سري  تر باشد به هما  تناسب بستر دريا را زود تار عمياق ميساازد 

)با  و رساند  آب را به ارابي مرتف  دو جنا  رود انه مشكل تر مي نمايد.

 بندهاي آب توسط تيمور اي  علت تحقق پذيرفته است .( ت ريب

ت ريبااات باااد وريااا در نيمروز يلاای زياااد  بججاد وریججگ: تخریججب ب/  

سارعت ايا  ميوزد.  است. اي  بادها عموماً از ي  سمت)سمت شمال غرب(

 صوصايت ت رياب ايا  بااد  .كيلومتر ماي رساد 200باد گاهي در ساعت تا 

ا ديوار سمت شمال و بعد ديوار جنوبي اماك  در نيمروز طوري است كه ابتد

ت رياب ديوارهااي غرباي و شارقي ساا تما  هاا  .تاري ي را ت ريب مي كند

 1نسبت به ديوارهاي شمالي و جنوبي كمتر است 

روزه  120ت دايمي ذرات ريگي بوسيله بادهاي شديد و معروف اصاب

 ً تولياد روزناه  سيستا  در قسمت پا ي  سا تما  متدرجاً سبب ت ريب و بعبا

هاااي متعاادد و كوشااك در ديوارهاااي عمااارت مااي گااردد و ساارانجام ديااوار 

راهرقدر ب يم هم باشد از پااي ماي نشااند . گااهي كاه در مساير جرياا  بااد 

ذرات ريگي فراوا  تر باشد، بزودي تاوده هااي رياا روي هام انباشاته ماي 

ر  و شوند و سپس عقارب وار باه پيشاروي  اود بساوي ساا تما  هاا و مازا

شبكه هاي آبياري ادامه مي دهند و ديري نمي گذرد كه نجر ها و كاناال هااي 

آبياري مزار  و دهكده ها و سا تما  هااي مساكوني ياا متاروك و ياا در كاام 

ماسااه هاااي روا  و ساايار فاارو مااي رونااد و نااابود مااي شااوند معجااذا هاار گاااه 

  ماي توانسات ا  آروزه در سيستا  نميوزيد بدو  مبالغه تابسات 120بادهاي 

 ري نمايد.با گرمي دوزخ براب

م لف تاريخ سيستا  ، اب  حوقل ، اصط ري و غيره جغرافيه نگارا  

اسالمي داستانجاي از ت ريب باد در سيستا  و همشنا  اساتفاده معقاول ماردم 

از اياا  نيااروي طبيعااي و رايگااا  بياااد مااي دهنااد. از آنجملااه اساات ا تاارا  

را بوسيله آ  آرد مي كردند و يا از شااه هاا آب  آسيابجاي بادي كه مردم گندم

 مي كشيدند و مزار  و باغات  ود را آبياري مي كردند.

 
                                                 

1
)بحواله مجله باستان شناسي  28-25ص  8جلد  1959هاكن ، تحقيقات باستان شناسي در افغانستان - 

 ( . 8شماره اول سال اول ص 
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 در نیمروز 1973 -1950مطالعات دیرین شناسي 

 

ميالدي براي ن ستي  بار فعاليت هاي دياري   1950 -51طي سالجاي 

ناب ماوزيم ياباا  از جاشناسي در زمينه قبل التااريخ سيساتا  در ناحياه رود ب

مريكااا بااه وساايله فاااير ساارويس صااورت گرفاات كااه نتااايج اياا  تاااري ي ملااي ا

پژوهش ها بعدها اساس كاوش هاي ديري  شناتسي دانشمندا  ديگر كشور ها 

 1قرار گرفت .

فاير سرويس  اطر نشا  سا ت كه، شو  زمي  سيستا  در اثر وزش 

ده است لذا تحقيقات بادهاي شديد و طويل المدت قرو  متوالي بسيار سا يده ش

و تعياي  مراتاب فرهناا آ   سطحي و عمقي در آ  جا بسايار دشاوار اسات .

هام كااري اساات مشاكل . از روي مطالعااات مقادماتي اينقادر ميتااوا  گفات كااه 

ط مساتقيم روي همرفته ثقافت سيستا  با مدنيت ايرا  جنوبي و مركزي ارتباا

يم دارد.وبعيت جغرافيايي اندوس ارتباط غير مستق و با مدنيت قندهار و درۀ

واهد و كشاف شا.سيستا  بي  هند و ايارا  داراي اهميات شاايا  توجاه اسات  

نساتا  داراي اهميات قبل التاريخ در ايا  گوشاه افغا بقاياي آثار زياد از ازمنۀ

  2بزرگي ميباشد.

از آنجمله است تحقيقات باستانشناساا  ايتالياا ي در دهاناه رود سيساتا  

ميالدي كه نتايج بسايار ساودمند و  1959 -63طي سالجاي نزديك بند كوهك 

 جالبي از آ  بدست آمد و ما قبالً آنرا تشري  كرديم .

س يااااك تاااايم از در رأ« هاموناااادنااااورم  » 1966همشنااااا  در سااااال 

دانشااامندا  باستانشاااناس پوهنتاااو  كمباااريج انگلساااتا  سااااحه مياااا  بسااات و 

و سااروي كاارد و در  شجاربرجااك را از طريااق كرانااه هاااي هيرمنااد مطالعااه

قصر سلطا  وقلعاه ماادر پادشااه و قلعاه سانگر در  ، رابه هاي كوشك صفار

هلمند سفلي )رودباار( باه كشاف ياك تعاداد تصااوير و اشاكال بادوي نباتاات و 

اي ظاروف سافالي متعلاق اعباي بد  انسا  و حيوا  و مقداري از پارشه ها

                                                 
1

مقاله افغانستان به جنوب  ( 11362مجله باستانشناسي افغانستان شماره اول سال چهارم )سنبله  - 

 ببعد و نيز رجوع شود به  68، زمري محقق ص اويديحه سيمه كي دلرغون پيژند ونكو تحقيقات

W.A.Fairservis, Archa eological studies in the siestan basin of south- west 

Afghanistan and eastern Ian, new yirk 1961. 
2

 مقاله دوره هاي قبل التاريخ افغانستان  1354مجله آريانا شماره دوم ، سال - 
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ا  دست يافات ، ولاي ني و اوايل عصر اسالمي و تا عجد غزنويبه عجد كوشا

از آنجااايي كااه اياا  مطالعااات محاادود باار ششاام دياادها و شااواهد  اااكي بااود لااذا 

هيشگونه آثاريكاه باه عجاد بروناز متعلاق باه هازاره ساوم و دوم قبال از مايالد 

 باشد بدست نيامد.

از جاناااب هياااات دانشااامندا   1969 -1968دو ساااال بعااادتر يعناااي در 

باااا همكااااري موسساااه باستانشناساااي دياااري  شاااناس ماااوزيم پوهنتاااو  فالدلفياااا 

 افغانستا  در نيمروز در اطراف رود بيابا  رامرود، گرد  ريا ، گاودزره

تحقيقاتي صورت گرفت كه  ، دم ، رود سرشيله و زيارت گذر "شاه مردا " 

اباازار م تلااف زناادگي روسااتا يا  در ادوار قباال از  بااا دسااتيبابي بااه اشااياء و

شد و تاكيد گردياد كاه در اطاراف رود بياباا   اسالم و حتي قبل از ميالد تا يد

شنا  نقاطي هست كه در آنجا شواهد عصر بروناز و كلكوليتياك را ماي تاوا  

 مشاهده كرد.

گزارش مي رساند كه هيات مذكور اي  نقاط را در دو نوبت يكباار در 

قاارار داده اساات . و در  مااورد مطالعااه  1971ار ديگاار در و باا 1969سااال 

كيلااو متاار  200يااك ساااحه  ،كنااار شااپ رود ساار شاايله محاال گاارد  ريااا در

مربعي را كشف كرد كه روزگاري يكي از مناطق آباد و پرنفوس و صناعتي 

سري به نيمروز  1969سيستا  بشمار ميرفته است . )فاير سرويس در سال 

 نقاط ما قبل تاري ي را كشف و تعيي  نمود.(  ل گرد  ريازد و در مح

نا صابو  وريزه هاايي از سانا الجاورد كشف يك مجرتاپه  ي از س

مربوط ماقبل از ميالد در محل گرد  ريا كم از كم مي تواند عصر آباداني 

 اي  ساحه را معي  نمايد.

 1969ر يس هيات باستانشناسي پنسلوانيا گزارش مي دهد كه در سال 

رود  ود را تادهنااۀبااا مشااكالت فااراوا  توانسااته اساات بوساايله مااوتر سااايكل  اا

برساند. و در آنجا موفق به كشف دو سااحه بسايار پار ارزش متعلاق  سرشيله

كه يكي از اي  دو محل موسوم به "دم "  به عصر ماقبل تاري ي سيستا  شود

گدرشاااه مااردا   )گذرشاااه مااردا  ( ميباشااد. و ديگااري موسااوم بااه "ُگدرشاااه "

 زيارتي است كه روي قبرهاي آ  انوا  م تلف آالت و ابزار كاللي و سنگي

 و فلزي مشاهده مي شود.
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ساي يا  قار  پايش حاي  برردر مورد زيارت شاه مردا  مكماهو  در

مسايل سرحدي ، روايتي از قول مردم محل نقل كرده مي نويسد كه حبرت 

 .علي پسر عمو و داماد حبارت محماد) ( از ايا  محال عباور كارده اسات

دت و ارادت سپس مردم به ميمنت قدم او ، زيارتي بار پاا داشاته ، ماورد عقيا

 1قرار داده اند.

يقل يكي از اشياي جالب توجه درزيارت "شاه مردا  " سانا هااي صا

شااده تاااري ي بااه سااايزها و رنااا هاااي م تلااف از قبياال ، ساافيد، ساابز، سااياه 

ميباشد كه با دقت  ا  سا ته و پالش شده اند. از اينگوناه سانا هاا و آثاار 

 1800سات كااه متعلااق بااه تااري ي در تركمنسااتا  شااوروي نياز بدساات آمااده ا

 سال قبل از ميالد مي باشند.

شنا  معلوم مي شود كه بر ي از اشياء سنگي زيارت گذرشااه ماردا  

آسياي دستي ( متعلق به عجد ماقبل تاري ي يعني پيش از  )مثال سال  3500ًً

 قبل از ميالد باشد.

گذرشاه مردا  از لحاظ شرايط مساعد زنادگي درازمناه  هر شند منطقۀ

صاد مي شاود ولاي تااكنو  ايا  سااحه باه مقا  جاي  يلي مساعد پنداشته باست

 تحقيقات باستانشناسي مورد مطالعه قرار نگرفته است .

پار از قبرهااي  اورد و بازرگ بناام  در جنوب رود سرشيله يك منطقه

در ميا  اي  قبور يكي از آنجا  يلي جالب و پرشكوه اسات  .افتاده است "دم "

دكه به ش صيت مجمي تعلق داشته باشد. زيارا ايا  قبرباا و شنا  معلوم ميشو

ديوارهاي مستحكم و بلند از  شت احاطه شده است كاه ارتفاا  ديوارهااي آ  

قبربا پارشه هاي سنا مرمر توته هاي شكسته  .متر مي رسد 30به بيش از 

شيني و شيشه پوشاانيده شاده اسات .همشناا  در اطاراف ايا  قبرهاا ياك تعاداد 

طال ي دستياب مي شوند كه بر ي از آنجا باه عجاد ماقبال تااري ي  زياد اشياء

سال قبل  4000تا  3000بجر حال سيستا  از لحاظ تاري ي از  2تعلق دارند.

عصاار كلتااور برونااز و مااس بااي  بلوشسااتا  و قناادهار ، ب اااطر از ماايالد در 

                                                 
No.4,1970,p437-459--Est and West New Series.Vol.2051 

.NormanHammond.An Archaeological Reconnaissace in the Helmand Valley. 
1

 . 72( ص 1361مجله باستانشناسي افغانستان ، شماره اول سال چهارم )سنبله  - 
2

 . 72-71، ص  1361مجله باستانشناسي افغانستان شماره اول  - 
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موجوديت رود انه بزرگ هيرمند، يك ساحه حاصل يز و سر سبز در طاول 

 1وده است .تاريخ ب

مريكاايي باه ا موسسه "سامت ساونيو  " 1971به همي  روال در سال 

را  ناسااي افغانسااتا  در نيمااروز ناحيااه "سااارتار"همكاااري انسااتيتوت باستانش

ر يس هيات مذكور ويلياام تاروز دل  مورد مطالعات باستانشناسي قرار دادند.

صاري ، گزارش مفصل اي  مطالعات را با  اود بارد و صارف گازارش م ت

 2.بدست نشر سپرد 1973از آ  را در مجله افغانستا  سپتمبر 

 

 :مطالعات دانشمندان آلمانی در نیمروز

ميالدي تيم دانشمندا  ديري  شناس پوهنتو  ب   1973متعاقباً در سال 

آلما  در نيماروز تحقيقاات باساتا  شناساي  اود را در زميناه عصار اساالمي 

، د كه دانشمندا  ديري  شناسيلي  باري بوآنجا متمركز سا تند و گويا اي  او

 درباره تمد  عصر اسالمي سيستا  به فعاليت هاي تحقيقاتي دست يازيدند.

ميالدي از طرف پوهنتو  ب  آلماا  غارب در  1973مطالعاتي كه در 

نيمروز در منطقه كده ، پوست گاو و دشت اميرا  از نقطه نظر باستانشناسي 

يج اياا  مطالعاات و كااوش هاا طاي دو جلاد كتاااب بعمال آماده بااوجود آنكاه نتاا

نسبتاً با يم بناام نيماروز بزباا  آلمااني باه شااپ رسايده اسات ولاي تاا كناو  

موسسااه باستانشناسااي اكااادمي علااوم افغانسااتا  موفااق بااه ترجمااه و نشاار آ  

معجااذا از  .نگرديااده تااا باار محتويااات كتااب مااذكور اطااال  كااافي حاصاال ميشااد

ليسي نگاشته شده برميايد كه نتايج اي  كااوش هاا مقدمه م تصريكه بزبا  انگ

هي ت باستا  شناساي آلمااني را بااي  نكتاه معتقاد ساا ته اسات كاه طاي قارو  

ميالدي نيمروز و سراسر سيستا  از يك كلتاور غناي و مادنيت قابال  12-15

مالحظااه مبنااي باار سيسااتم ماانظم شاابكه هاااي آبياااري و كانااال هاااي متعاادد و 

 بجر سوي كشيده بودند بر وردار بوده است . وسيعي ايكه از هيرمند

طاارز سااا تما  منااازل بااا اسااتفاده از  شاات  ااام بشااكل گنباادي و بكااار 

برد   شت هاي بزرگ پ ته در تز ينات سا تما  ها با ت نيك هااي م تلاف 

                                                 
1

 . 73، ص  1361غانستان شماره اول مجله باستانشناسي اف - 
2

 مجله باستانشناسي افغانستان شماره اول مقاله "سارتار" بقلم غالم رحمن اميري . - 
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روش هنرمعماري عنعنوي دوره هااي قبال از اساالم  طرز و هنري نمايانگر

 در  راسا  و سيستا  مي باشد.

شنا  هي ت مذكور به يك تعداد مسكوكات برب نيماروز متعلاق باه هم

د بناام عزالحاق ميالدي دست يافت كه در آ  ميا  سكه  ي باو 14و  13قر  

  1 .هجري ( 785 -753مطابق به ) (م1382 -1352الدي  )

 -753نشاده اسات زيارا ساالجاي به نظر م  ايا  ساكه بدرساتي  واناده 

)عزالدي  ( ب  شاه رك  الدي  محماود و مصادف است به حكومت ملك  785

ميالدي اسير   1383پدر ملك قطب الدي  كياني كه بدست امير تيمور در سال

بااه همااي  گونااه هي اات از نااو  و طاارز مسااكوكات  2.و بااه ب ااارا فرسااتاده شااد

 .برب نيمروز نيز ياد آور شده است 

بام  سافري باه قلعاه فات  در  م( 1963)ولي نگارنده بيست سال پيش

و عبادالغفور ماراد پسار   اا  نزد حاجي عبدالقادوس پسار كرنيال محماد عمر

محااي الاادي   ااا  كااه اياا  آ ااري جااوا   ااوش بر ااورد و صاااحب قريحااه 

ياك مقادار مساكوكات قديماه طاال و نقاره و ماس كاه بعصار  ،شاعري نيز باود

عباسيا  و دوره هاي ملوك نيمروز پاس از قار  دوازدهام مايالدي تعلاق ماي 

كردم و بم  تعارف شد و گفته شاد كاه آنجاا را از  راباه هااي گرفت مشاهده 

شجر غلغله )به سبب كثرت  رابه قال  و  انه هاي نزدياك بجام كاه غالبااً دو 

منزله بوده اند بنام شجر غلغله شجرت يافته است ( در جنوب شارق قلعاه فات  

 ظر روش  شد  تاريخ منطقاه شاا  وبدست آورده اند. ايشا  با عالقمندي منت

 دنيتي كه در آنجا وجود داشته بودند.م

پرسي سايكس مي گويد: در دياداري كاه از  راباه هااي شاجر م روباه 

ماايالدي بعماال آمااد ر اايس دهكااده اسااكل  19زاهاادا  در سااالجاي ا ياار قاار  

)ميرعباااس ( مقااداري سااكه و اشااياء قااديمي قيمتااي كااه از مياادا  هاااي دشاات 

ناد بما  ارا اه كارد. در مياا  اميرا  و سارتار)حصار طاق ( كشف كرده بود

بادوره  لفااي  آنجا سكه هااي يونااني ، پاارتي ، ساسااني و ساكه هااي مرباوط

يس ( ديده مي شد و در ميا  اشيا عتيقاه از هماه نفايس اسالم و سكه هاي )ون

تر يك عدد شمعداني بود كه بيكي از فرزندا  ميرعباس تعلق داشت و به ما  
                                                 

1
 « .نيمروز لرغون پيژندني »شماره سوم مقاله  1352مجله آريانا  - 
2

  32-31فصلهاي  2ج  1336پرسي سايكس ده هزار ميل در ايران، ترجمه  سعادت نوري،  - 
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واقاا  در شاامال  ر  رابااه هاااي شااجر "نيااه "ه اشااياء قيمتااي دمااي گفتنااد اينگوناا

 1غرب هامو  سابوري نيز بدست مي آيد.

سايكس بم  تماس به تاريخ قاديم سيساتا  از ياك ساكه منقاوش پرسی 

نقااره  ااي در فجرساات مسااكوكات بااا تر در مااوزه بريتانيااا ياااد آور شااده مااي 

ي ( پادشاااه سيسااتا  بااوده اساات . روي اياا  سااكه تصااوير )پالتااو بيفااانگويااد:

 كه تابحال به اثباات نرسايده اسات بااور ايكس محققاً به صحت اي  موبو س

 2ندارد ولي تذكر آ  را بم  تاريخ قديم سيستا  الزم مي شمارد.

هي ت باستانشناساي آلمااني بطاور كلاي تاذكر ميدهناد كاه از كتيباه هاا و 

سكه ها و ظروف سفالي رنگه كشف شده باي  نتيجه مي رسيم كه بار  هااي 

كااز عمااده نفااوس ، شااجرها و دهااات ساارباز)بدو  حصااار( قساامت ساااعت مرا

ميالدي آباد بوده است . كثرت  15ميالدي تا پايا  قر   12زياد آنجا از قر  

انبوه  رابه هاي نيمروز را ماي تاوا  نتيجاه تجااجم و حماالت مكارر فااتحي  

پاايش و پااس از )اسااكندر، شنگيااز ، تيمااور لنااا و غيااره ( در ادوار م تلفااه 

محل مجبور بوده اند پس از هر بار ت ريب شجرها و  دانست . و سكنۀ اسالم

منازل به تعمير و واحداس بندها و اصالح نجرهاي م روبه بپردازند فقاط از 

قر  هفدهم و هجدهم به بعد است كه ديگر سيستم منظم آبياري در منطقاه بار 

و هم ماي  اورد و تاراكم رياا هااي روا  در نجرهاا و شاجرها، در مازار  

زمااي  هاااي مزروعااي و ساارازير شااد  ساابالب هاااي ماادهش مااردم را شنااا  

ياري سابقه را در  اود يگر قدرت اعمار مجدد آ  سيستم آبعاجز سا ته كه د

  وتااري  منطقااه افغانسااتا  بصااحراي الماازر ندياده انااد. و بالنتيجااه حاصاال يز

 ي آب و علف مبدل شده است .وب

ا براي روش  سا ت  گوشه يي تحقيقات باستانشناسي دري  نقطه نه تنج

بايد امكانات ياك طارح عصاري را  بلكه مي ،از تاريخ آسيا كمك  واهد نمود

براي عمرا  و سرسبزي مجدد اي  منطقه با وساايل ت نياك مادر  جساتجو و 

 3پيشكش كند.

                                                 
1

 32-31فصل هاي  2ج  1336پرسي سايكس ، ده هزار ميل در ايران ، ترجمه حسين سعادت نوري ، - 

. 
2

 زير نامه سيستان ديده شود. 2سفر نامه سايكس ج  - 
3

)دنيمروز لرغون پيژندني ( بقلم كالوس فيشر آلماني ترجمه محرابي  1352سال  3مجله آريانا شماره  - 

. 
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نگااااهي باااه نقشاااه هااااي جغرافياااايي و باساااتا  شناساااي نيماااروز كاااه از 

مجاام تاااري ي و توريسااتيكي دشاات  دلشسااپي  ااالي نيساات انسااا  را بااه نقاااط

نجرهااي  دريا  نقشاه هاا .اميرا  و دشت پوست گاو ب وبي رهنمايي مي كناد

ل دو نجار اول نسبتاً مجم زركا  و زوركا  و نجار بازرگ كجناه واقا  در شاما

يني )قلعه ملك قطب الدي  ( كه طويل تاري  كاناال هااي الذكر نزديك قلعه شگ

ناده  واقا  در محال شاوال هااا بار  كُ  زماا  قاديم شامرده ماي شاوند و همشنااا 

 40( كه منفردانه از  شت  ام سا ته شده و ارتفا  فعلي آ  تاا )ف)شواليه ها

فات ( ماي رسااد و ممكا  اساات باراي معلاوم نمااود  وقات اعمااار شاده باشااد و 

توجه به  رابه زار پوست گاو كه در شمال آ  منااره  اي از  شات پ تاه در 

ماروز دياده ماي شاود و قسامت فوقااني آ  نزديك زياارت  واجاه ساياه پاوش ا

هادا  را بيااد مناار معاروف  راباه هااي زاانساا   ،بيش از نيمه ت ريب شاده

واق  در محل كوهك كه به عصر سلجوقيا  در قر  ششم هجري پجلو ميزناد 

مي اندازد و شايد متعلق به مسجد بزرگي بوده باشد كاه فعاالً اثاري از آ  در 

شاجر قارني  و مساجد آ  در هماا  حادود جغرافياه  ولاي از ،آنجا ديده نميشود

نگارا  كالسيك اسالم مانناد المقدساي و اصاط ري در قار  دهام مايالدي يااد 

 1آور شده اند.

نااده بااا اسااتقامت جنااوب بوسااعت پنجصااد مياال از قلعااه شگينااي و باار  گُ 

مرب  يك سلسله قلعه ها و آتشكده ها و شجرهاي پجلوي هم پشت سار يكاديگر 

 كه انسا  را بياد روزگارا  گذشته اي  سرزمي  مي اندازد.افتاده اند 

 

 ست بُ  گاهكاوش هاي باستانشناسي در لشكر
 

تحقيقااااات باستانشناسااااي در لشااااكري بااااازار بساااات در امتااااداد مسااااير 

رودهيرمنااد مياااا  كااااخ سااالطا  مسااعود و طااااق معاااروف بسااات ، در شااامار 

شامرده ماي  ن ستي  پژوهش هاي دوره در شا  تمد  هااي اساالمي سيساتا 

 شود.

                                                 
1

ببعد و جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خالفت  153بحث سيستان ص صورت االرض ابن حوقل ،  - 

به بعد ، فنوج البلدان بالذري چاپ مصر  80ببعد.تاريخ سيستان ص  358شرقي از لسترنج بحث سيستان 

 ببعد. 267، ترجمه فارسي ، طبع تهران ص  401ص 
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 لشكري بازار به تعبيري هما  لشكر گاه عصر غزنوي است كه در 

 تاريخ بيجقي شرح آ  آمده است .

 

 
 خرابه های قلعه بست از سمت جنوب

 

 1949كشااف و مراحاال اساسااي حفريااات لشااكري بااازار در سااال هاااي 

ري رياساات مااوزه كاباال توسااط هيااات باستانشااناس فرانسااه بااا تشااويق و همكااا

و به موفقيت هاي ششمگير در زمينه كشاف آثاار دوره غزناوي م گرفت .انجا

، دوره اعتالثي فرهنگاي و ادباي كشاور مانايال آماد. در ايا  كااوش هاا مادير 

وقاات دافااا )شاالوم باارژه ( بااا اشااتراك كورياال ، لااوبر، كاازل و  ااانم اشااتراك 

 داشتند.

به بعاد در جرياا  شناد ساال در حادود پانج مرحلاه  1327حمل  26از 

فريات در لشكر گاه صورت گرفت و ساه مجموعاه  راباه هاا در جناوب و ح

كاخ باازرگ )يااا كوشااك ساالطاني ( ، حاارام  شاامال و مركااز تشاا ي  گرديااد:

شااها  غزناوي )سالطا  محماود و سالطا  مي تااالر در بارسراي پايگااه نظاا

مسعود( مقصوره يا مسجد كوشك دا ال تااالر ، مساجد جاام  ياا مساجد اديناه 
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م ( ادامه -1951) 1330ف شد و دامنه كاوش ها تا  زا  سال لشكر گاه كش

 داشت .

 
 کاخ  سلطان مسعود غزنوی درکرانه رودهیرمند

شيزيكه در اينجا از نظار هناري قابال يااد آوري اسات كشاف ياك تعاداد 

تصوير رنگاه بار روي فيال پاياه  40تصاوير رنگه ديواري است . در حدود 

گاه ( از پاسادارا  ش صاي شااهي لشاكراه كوشك دشات لكاا  )كااخ هاي بارگ

سلطا  كشف شاد كاه متاسافانه عاده ياي از آنجاا زياا  دياده اناد. وعاده ياي هام 

تاا مجندسي لوبر به كابل آورده شد كه ب شاي از آ  در ماوزه كابال وبكوشش 

. تصاوير رنگه ديواري عجاد اساالمي  قر  بيستم موجود بود 90قبل از دهه 

دنيااي اساالمي اهميات ب صاو  دارد. زيارا غزنوي لشكر گاه از نظر هنار 

معاصر بدا  به استثناي شند پارشه كوشك كه از حوالي قاهره پيدا شده و در 

موزه اسالمي آنجا گذاشته شده است مجموعه ديگري با اي  اهميت ديده نشده 

 1است 

  37در  27( سه جلد كتاب مطول )1978بايد يادآور شد كه ا يراً )

 فرانسوي زير عنوا  لشكري بازار قرارگاه سالطي  سانتي متر( بزبا  

 بشاپ رسيده است باي  تفصيل :« غزنوي و غوري 

 جلد اول و دوم شرح معماري اثر دانيل شلو مبرژه .

                                                 
1

 . 43ص  1363_ مجله باستانشناسي شماره اول سال ششم سنبه  
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 جلد سوم ديكور )تز ينات ( اثر ژاني  سوردل تومي  .

كتابجاااي فوالااذكر نتااايج تحقيقااات و كاااوش هاااي هي اات باسااتا  شناسااي 

غانساااتا  اسااات كاااه ساااي ساااال و انااادي پااايش در م روباااه هااااي فرانسااه در اف

نگارناده جلاد اول ، باساتا  شناساي فقياد  لشكرگاه و بست صورت گرفته بود.

فرانسااه اساات كااه شااجرت ججاااني دارد. شاالوم باارژه همااا  بااود كااه در سااال 

شمسااي اهمياات اياا  مكانجااارا در كرانااه هاااي هيرمنااد درك كاارد و از  1327

ي با گرد و گرما سا ت و كااوش هااي باساتا  هجري شمس 1331تا  1328

 را بطور  ستگي ناپذيري پيش برد. شناسي

 
 م1938طاق بست قبل از ترمیم در

شلوم برژه هما  كسي بود كه در سال هاي مابعاد سارخ كوتال و كجناه 

نشاكا باه مااداد و را نزديك پل مري كشف كرد و كتيبۀ آنارا باا پيكاره ك مسجد

را كشف نمود و در سال وردگي كار رياسات گاروه  هما  بود كه )آي  انم (

اكتااوبر  21گذاشاات .شاالوم باارژه بتاااريخ « پااول برنااارد»باستانشناسااي را بااه 

شمسي ( ناگجا  از ججا  ششم پوشايده و ايا   1351ميالدي مطابق ) 1972

آثااار در حااالي بشاااپ مااي رسااد كااه  ااودش بااراي باااز  وانااد  آ  در ميااا  
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تاومي   اانم بافبال و داناش از جملاه اساتادا  زندگا  نيست .ژاناي  ساوردل 

 تاريخ هنر اسالمي تاهنوز در قيد حيات است .

 
 رواق  بست بعد از مرمت

 

درمجلاه وزيا  « معمااري هازار سااله در كناار هلمناد»مقالاه  نويسيندۀ 

بام  يااد آوري مطالاب فاوق ابيااتي   (1359شماره اول و دوم و سوم )هنر 

ي و عنصري را در مورد كاخ هاي كناار هيرمناد شند از استاد فر ي سيستان

نقل مي كند و نيز از كتاب لشكرگاه اثر مرحوم استاد احمد علي كجزاد كه در 

شمسي از طارف انجما  تااريخ بشااپ رسايده متاذكر شاده عاالوه  1332سال 

 1978مي نمايد كه نتايج حفريات لشاكري باازار در ساه جلاد كتااب در ساال 

ور  ارجه فرانسه باه حسااب ب اش هجادهم سلساله بمساعدت مالي وزارت ام



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

103 

به نشار رسايده و « هيات باستا  شناس فرانسه در افغانستا  »نشرات علمي 

ترجمه اي  سه جلد كتاب بصورت فشارده از طرياق دانشامندا  اكاادمي علاوم 

افغانستا  و يا شعبه باستانشناسي براي عالقمندا  تاريخ و هنر عجد غزونوي 

 س ت مجم است . 

ويساانده مقالااه فااوق الااذكر عااالوه باار باااز تاااب نمونااه هاااي متعاادد هناار ن

معماري در كاخ هاي كرانه هاي هيرمند منسوب باه سالطا  مساعود غزناوي 

« لشاكري باازار»نيز سه لوحه مجندسي و فوتو گرافي را از روي جلاد ساوم 

بكمك يكي از شاگردا  ورزيده پوهنحي انجنيري كابل )محمد اسحاق واحادي 

يم كرده و در ا ير مقاله متذكره افازوده ناد كاه سا ت غنيمات و جالاب ( ترس

 است .

 الصه ياي از « هنر هزار ساله معماري در لشكر گاه »نويسنده مقاله 

مجمتري  مطالبي كه در تحقيقات علمي ثابات گردياده هماراه باا كروناو لاوژي 

ي ي و را ارا ه داده كه با در نظر داشت اهميت تاارلشکرگاهتاري ي بست و 

 هنري آنرا عيناً اينجا نقل مي كنيم .

قبل از غزنويا  )وحتي بيش از اساالم در كراناه هلمناد اساتحكامات  -1

 افراشته بوده و پيش از اسالم شجر بست وجود داشته است .

اعمار كوشك عظيم الشا  و ديگر استحكامات و عمارات و بازار و  -2

 سا ت  شجر وسي  كارغزنويا  است .

ه عاالوه الادي  شجانساوز در بسات و لشاكرگاه آتشاي افرو ات و ساپا -3

امروز آثار حريق در  رابه هااي آ  بااقي اسات و كااوش هااي باستانشناساي 

 آنرا تا يد نمود.

را غورياا  و حكاام ايشاا  دوبااره بسات پس از عاالء الادي  ديگار   -4

رگ اعمار و در آ  كوشك ها اقامت كردند و بست داراي رونق و اعتبار باز

 شد.

انسوز بود ديگر غورياا  آبااد كنناده ججاا  جهمانگونه كه ججانسوز ، ج

بودنااد بطااور  ااا  غياااس الاادي  غااوري ، بااه اياا  صااورت عظماات و رونااق 

 بست زياده از دو قر  در شا  بود.

حريق بزرگ ديگري در بست واق  شد و كاوش ها شااهد آنسات و   -5

 يست اثر دست سپاه شنگيز باشد.آ  با
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ز آ  ، از قلعه بست و  رابه هاي آ  شنا  استفاده كه شايساته  پس ا -6

 ذكر باشد بعمل نيامده است .

شلوم برژه فقيد، در فصل دوم جلد اول ، مجمل تاريخ اي  محل باستاني 

 :نويا  بيا  مي كند كه  الصه آ  اينستما  غزرا تا ز

يابااا  رود هلمنااد را مااي تااوا  بااه رود نياال تشاابيه كاارد. هلمنااد هاام در ب 

تا به دلتااي  اود )هاامو   در دو جانب  ود دو نوار سبز داردجاري است و 

در طااول تاااري ي سااپاه هاااي  .آ  دلتااا همااي  سيسااتا  اساات .(  ااتم شااده اساات

مجاجم شاره نداشتند جز اينكه در كنار هلمند سفر كنند و تا شجر بست برساند 

م وساي  تار كه جايگااه آغااز وادي ارغناداب اسات و سارزمي  سرسابز و  ار

 ميسر مي بود.

بعد از فت  بست ( در پايش  مقدوني راه وادي ارغنداب را )ظ : اسكندر

هشااتاد سااال پااس از او  .گرفاات تااا قاادرت  ااود را در اركوزيااا اسااتوار كنااد

هار كساي  ت.امپراتور هند اشوكا كتيبه ها را در همي  ناحيه كندهار برافراش

سايدني باود و بناابر ايا  شااره كه از سوي هند به  راسا  مي رفات باينجاا ر

آنكااه درياا  كرانااه رود انااه كااا ي ودژي و لشااكرگاهي و شااجري  نبااود جااز

 ظجور كند.

نام بست ،در آثاريونانی،دربيا  عجد پارتيا  آمده است.درتاريخ طبر ، 

نام بست در رابطه به فتوحات م تلف زما  قبل از اسالم ذ ر شده است. بعد 

 ر بست، درتاريخ بی شمار است، زيرا ه  راسا  ذ از ظجور اسالم، در

درجنا ها  آ  زما  مقام مجمی داشت. از آنجمله درتاريخ سيستا  بارها 

 بيا  احوال بست آمده است.

احيه ديا  اسالمي بست به تصرف امويا  در آمد، دري  ن دورۀدر آغاز

. بعد از كامياابي جنابش هااي اساتقالل طلباي در اسالم بسرعت گسترش يافت

 هجاار   298  و  راسااا  شااجر بساات بدساات صاافاريا  و سااپس در سيسااتا

ماايالد (  9۶2هجاار  ) 3۵0بدساات سااامانيا  افتاد.بااا قيااام الپتگااي  در سااال 

غزنه از دست سامانيا  بدست غزنويا  افتاد وبست از ن ستي  شجرهايی بود 

م، ساابکتيگي  977 ااه شنااد  پااس ازآ  در براباار آ  سربرافراشاات. دراپرياال

 ارشد. درغزنه برقر
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ميالد ،پادشاااه صاافار ، ابواحمااد لف باارآ  حملااه  987 -98۶درسااال 

غزنويا  دوبااره بارآ  شجرتسالط  اود را قاايم  ، مگروآنرا متصرف شد  رد

م( پسارش محماود  اه برنيشااپور 997 ردند. پس از مارگ سبکتگي )اگسات 

و راسا  حا م بود، با پسرديگرش اسماعيل،  اه حاا م غزناه وبلاخ باود، در 

بساااات باااااهم ناااازا  داشااااتند. حااااا م بساااات بااااه محمااااود پيوساااات. در  ۀربااااا

)ماااه مااارچ( ساالطا  محمااود برعزنااه تساالط يافاات وبزرگتااري  998بجااارا 

مايالد ، بسات زيارحکم  11۵0ازاي  تااريخ تاا ساال  شجنشاه سالله  ود شد.

 1غزنويا  بود.

 

 وقایع مهم تاریخی بست:

باااازار بسااات" شااالوم برياااژه، درجلاااد دوم  تااااب "حفرياااات درلشاااکر   

 فجرستی از وقاي  تاري ی بست را اينطور بيا  ميکند:

مااايالد ، بسااات بدسااات هفتالياااا  وساااپس بدسااات  سااارو اول  ۶قااار   -

 ساسانی افتاد.)طبر (

مااايالد ، بسااات را ربيااا  بااا  زيااااد حاااارثی تصااارف  7وساااط قااار   -

  رد.)بالذر  وتاريخ سيستا ( 

ورتباااايال   ميالد ،پيکارهااااا ميااااا  فرماناااادها  عاااارب7ا يرقاااار   -

  ابل.)طبر  واب  اثير(

مااايالد ، اعماربناهاااا باااه حکااام طااااهرب  لياااس پادشااااه  8۶9 - 8۶۵ -

 صفار .)تاريخ سيستا (

 ميالد  بست بدست الپتگي  افتاد.)حدود العالم( -9۶2

 ميالد ، بست بدست سبکتگي  افتاد.)تاريخ يمينی( 977-

ساات رابيااا  ا يرقاار  دهاام ماايالد ، جغرافيااه نگااارا  عاارب احااوال ب -

 ميکنند.)اصط ر ، اب  حوقل ومقدسی(

رونااق  اااخ هااا در نااار هيرمنااد  دورا  عظماات و آغااز قاار  يااازدهم، -

درزماااا سااالطا  مساااعود بربناهاااا  بسااات، در ناااار  اسااات.)فر ی سيساااتانی(

 رود انه هيرمند بنا  ها  ديگر  افزوده شد.)تاريخ بيجقی(

                                                 
1

 . 50ص  1359هنر شماره دوم و سوم  _ مجله- 
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سفيرساالجوقيا  ماايالد ، مسااعود در بساات ولشااکرگاه  1037 -103۶ -

 )طبقات ناصر ( رابارداد.

 ميالد ، غلبه سلجوقيا  بر بست)طبقات ناصر ( 10۴۴ - 

 ميالد ، شکست سلجوقيا  در بست )طبقات ناصر ( 10۴9 -

ماايالد ، ارسااال  سااالطنت را گرفاات وبرگرمسااايروزمينداور  110۶ -

 )طبقات ناصر ( غلبه  رد.

بعاد از  ز، بسات راهجار (، عالءالادي  ججانساو۵۴۵ميالد ) 11۵0 -

 غزنه، در آتش  سو ت.)طبقات ناصر (

ميالد ، بست زيرسلطه غياس الدي  محمدغور  اند ی رونق  120۵ -

 )طبقات ناصر ( گرفت.

ميالد ،غياااس الاادي  غااور  سااپاه بساات وفااراه واساافزار را  120۶ -

 بسو  مرو سوق داد.)طبقات ناصر (

رزمشاااه، مغلااوب هجاار ( جااالل الاادي  محمد وا۶17) ماايالد 1220 -

شنگيزياا   مغول شد واز  راسا  به سو  نيمروز وبسات وغزناه گري ات و

 بست را سو تند.)تاريخ مغول(

 است.)معجم البلدا ( بست ويرا  ميالد ، بقول ياقوت، 13قر   -

گرفااات، امااا روناااق  ماايالد ، بساات را سااالطا  حسااي  بااايقرا 1۴98 -

 نيافت.

 بابر، فت  شد.)آ ي  ا بر (ميالد ، بست توسط همايو  پسر 1۵۴2 -

مااااااايالد ، نادرافشاااااااار برويراناااااااه هاااااااا  بسااااااات اسااااااايب  1738 - 

 رسانيد.)ججانکشا  نادر (

 ميالد ، بعبی ديوارها  بست مرمت گرديد. 18۴8 -

ميالد  )عجد سراجيه( هي ات الماانی اولاي  فوتاوگرافی طااق  1917  -

 )سفرنامه نيدرماير( بست را برداشت.

حفريات باستا  شناسی فرانسو  درلشکر   ،ميالد  19۵2 -19۴9 -

 بازار بست انجام شد.)لشکرگاه ،  جزاد(
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رب  سوم قر  بيستم، وپس از آ  لشکرگاه به عنوا  مر از  و 19۵0 -

 پاااروژه انکشاااافی واد  هيرمناااد، شاااجر  عصااار  ومر اااز واليااات هلمناااد و

  1 رياست بجره بردار  واد  هلمندشد.

ثر اي  كاوش ها، دربارگاه كاخ مسعود، در ا ير بايد متذكر شد كه در ا

پاسبا  زري  كمر، مطابق قامت طبيعي ديده شده كه هار  20تصاوير رنگي  

يك قباي برنا سرخ ، الجاوردي  ، سابز، بانفش ببرداشاته اناد و نقاش ديبااي 

قباها گوناگو  بوده است . همينگونه برفراز يكستو  شجاره ياك پاسابا  نقاش 

تصاوير رنگه شند ت  پاسبانا  بشاپ رسيده و  123و  122شده در لوحه ها 

نيااز نمونااه هاااي نقاشااي از هناار معماااري هاازار سااال قباال بااا همااه شكساات و 

ري اات در طااي قاارو  متمااادي اشااكال مساادس ياشااش گوشااه  ااي بااا تز ينااات 

 م تلف و  طوط كوفي از محراب مسجد لشكري بازار باقي مانده است .
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 مفصل سو

 

 

 وطن اصلي كیانیان تان ، به مثابۀسیس

 و قهرمانان شاهنامه 
 

 :سیستان ، به مثابة وطن اصلي كیانیان

شتي ، شو  اوستا و بندهش و داستا  هاي كج  در روايات مذهبي زرت

ساتا  تعلاق داشاته و حماسي، سلطنت كيانيا  پاس از كي سارو مساتقيماً باه سي

 ست .لي كيانيا  شنا ته شده ااينجا وط  اص

آباا  يشات  108( در فقاره شاتيا دريشت هاي اوستا )كتاب مقدس زرت

از باراي اناهيتاا  "فرزادناوكاي شتاساپ بلناد همات روباروي آب  "»آمده كاه :

)ناهيد ، ايزد آب ( نذر نمود و  واستار شد كه بر ارجاساپ تاوراني و ديگار 

 «تورانيا  شيره شود.

 12در فصاال   (جلااويشاتي بزبااا  پدر بنادهش )يكااي از كتااب دينااي زرت

 1.در  سيستا  است« فرزدا  »درياشه آمده كه  فقرۀ پنج

ده كااه : هوشاايدر ( آماا 2 ۀفقاار 7همشنااا  در زنااد بجماا  يشاات )فصاال 

رو بعاد شتي ( در كنار درياشه فرزدا  متولد  واهد شاد.)ن ستي  موعود زرت

 بر ي گويند كه از كنار زره كيانسيه ، متولد  واهد شد. عالوه شده س

                                                 
1

 . 294ص  2تهران ج  1347ابراهيم پور داود، يشت ها ،  - 
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كيانساي در جاايي  » :( منادر  اسات كاه 7 فقرۀ 21ر بندهش )فصل د

پانج بنادهش  فقارۀ 13و در فصل   «.است كه آنجا منزل  اندا  كياني است 

 1.تصري  شده كه درياي كيانسي در سيستا  است 

به تاييد نكتاه بااال در جاالي ديگار از اوساتا بصاراحت ، سيساتا  وطا  

زامياااد يشاات آمااده  66 فقاارۀ 9در كااردۀ  شاانا ته شااده اساات . شنانكااه كيانيااا 

را در آنجااا كااه رود  از آ  كسااي كااه شااجرياري  ااود "فركياااني "اساات كااه :

 2« كيانسي )هامو  ( را تشكيل مي دهد، برانگيزد. هيرمند درياشۀ

در اينجا صراحتاً سلطنت سلسله كياني اراده شده و سيستا  يا پيرامو  

 ني معي  شده است .وط  اصلي  اندا  كيا« هامو  هيرمند»

آ  يشات  10 -9زامياديشت و كارده هااي  8نظري به مندرجات كرده 

زامياد يشت كاه  8 ۀزيرا در فقرات كرد ،اي  مساله را ب وبي ثابت مي سازد

ي از باراي ، گفتاه ماي شاود كاه افراساياب تاوراناز فركياني تقديس ماي گاردد

ورت فرا كرت )كه در پجلوي بص« ووروكش»در درياي  3بدست آورد  فر

شااه رنججااا كااه نباارد ولااي سااودي  4آمااده و بااه معنااي فااراخ كرانااه مااي باشااد(.

 نگرفت و دستش بدام  فر نرسيد.

( زامياااد يشاات از هيرمنااد و هشاات  69 - 66در فقاارات ) 9در كاارده 

رود اناه ديگاري كاه معااوني  آنارا تشاكيل ماي دهناد باه عناوا  ياك رود اناه 

)هااامو  « كيانسااي»سااوي درياشااه شااكوهمند و  روشااا  و بااا فااروغ كااه ب

سيستا  ( روا  است و توانايي آنرا دارد كه دشمنا  راغرقه و نابود وزباو  

 كند ستايش مي شود.

از  71تقااديس مااي گااردد و باادنبال آ  در فقااره  باااز "فاار" 7در فقااره 

ايازدي رسايده اناد و از پرتاو آ  « فار »ن ستي  شاها  دودما  كياني كه باه 

                                                 
1

 همانجا. - 
2

  303ص  1343همانجا و نيز رك : اوستا نگارش جليل دوستخواه ، تهران  - 
3

فر، بنابر كتاب اوستا فروغي است اهورامزدائي كه با هر كه همراه شود، اورا پيروز و كامگار مي  - 

فر مخصوص شاهان كياني است كه بنابر يشت هاي اوستا، بصورت هاي قرص « فركياني»سازد. 

سپ خورشيد، و مرغ شاهين و گوسفندنر، پس از جمشيد به شاهان كياني و خاندان جهان پهلوان گرشا

 سام پيوسته است.
4

در مورد درياچه ووروكش يا درياچه هامون به فصل پنجم اين  332،  135 - 133ص  1يشت ها ج  - 

 كتاب رجوع شود.
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فردي كه به كيقباد »ند. بدينگونه ياد شده است ا امروا بودههمواره پيروز و ك

ي بياارش و كاي ساياوش و كا كاي يشاي  و كي اپيوه و كيكاوس و كي آرش و

هماه  ،سا  كه كيانيا  )از پرتو اي  فر( همه شسات هماه پجلاوا پيوست . بدان

 همه شاالك و بي باك شدند. ،پرهيزگار، همه بزرگ منش

شاااهنامه و  :بااي و حماسااي و تاااري ي شااو عالوتاااً نظااري بااه كتااب اد

هـ( و تاريخ احياء الملوك از ملاك شااه حساي   445تاريخ سيستا  )تاليف در 

كياني ، بصراحت و وبوح تماام ايا  نكتاه را باثباات ماي رسااند كاه پاس از 

، سيساتا  مرگ كي سرو كه پاياا  عارو  سلساله شااها  كيااني در بلاخ اسات

اناادا  كياااني در دوره هاااي قباال و بعااد از وثي  كااانو  زناادگي و تيااول مااور

 اسالم بوده است .

ند كه سلسله ه امنشي كاه پادشااهاني شاو  بر ي از محققا  عقيده دار

نيااز از  ،كااوروش و داريااوش باادنيا دادنااد تااا مقاادرات ججااا  را تغيياار دهنااد

 1سيستا  بر استه اند.

ياااني درينجااا الزم مااي افتااد قباال از آنكااه فجرسااتي از ن سااتي  شاااها  ك

آريانا بدست داده شود اي  نكته توبي  گردد كه آيا كيانيا  و ه امنشيا  هار 

معيني از تاريخ آمده و  سلسله جداگانه كه هر كدام در دورۀيا دو  فدو يكي اند

كيااني  متقدمرفته اند و در صورتيكه آ  دو يكي نباشند آيا مي توا  از تاريخ 

 لعه كرد يا  يرفآريانا را بعنوا  يك دوره تاري ي مطا

 

 آیا كیانیان و هخامنشیان یكي اند؟ 

بر ي از مستشرقي  و محققي  اروپايي ، كيانيا  سيساتا  را باا سلساله 

يشتاساپ )گشتاساپ ( ه امنشايا  يكاي دانساته اناد. ظااهراً يكساا  باود  ناام و

تاييد ماي شاود و « گاتاها»شت كه وجود تاري ي او بوسيله پادشاه حامي زرت

ق م ( باعاس شاده اسات  485 -521در دارياوش اول ه امنشاي )ويشتاسپ پا

 را يكي پندارند.  كه بر ي از دانشمندا  آ  دو

                                                 
1

حكميت ماكماهون در  7ميالدي ج  19محمود محمود، تاريخ روابط سياسي ايرا ن و انگليس در قرن  - 

 . 3-1كيانيان ، ص  ،235سيستان نيز اناهيتا )پنجاه گفتار پورداود( ص 
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و " زمااا  زردشاات "در كتابجاااي  "Hertel تاالبااراي اولااي  بااار "هر

اياا  مطلااب را طاارح كاارده  واسااته اساات بااه اثبااات  " ه امنشاايا  و كيانيااا "

 برساند.

ا  )كوياا  ( قااديم )يعناي سلسااله سلساله پادشاااها  كيا "تاالباه عقياده "هر

سااي ر ر اوه  اتم ماي شاود( علاي الظااهيكه از كوات آغاز شده و به هوسرا

سيساتا  ( زنادگاني ماي كردناد  اواه  -قبايلي هساتند كاه در شارق ايارا  )بلاخ

 1.آنانرا داستاني بدانيم و  واه تاري ي

در دو جلاد كتااب  اود )باساتا    Hertzfeldاز طرف ديگر هر تسفلد

ساعي  ،مايالدي در بارلي  باه طبا  رسايده 1929ناسي ايرا  ( كاه در ساال ش

كرده است آنا  را پادشاها  كم و بيش داستاني ماد )كه هردوت فجرست آنرا 

ياق كناد و ماي ذكر كرده ( و با كوروش كه متشاابه باا )هوساراوه ( اسات تطب

د، بعااد از حااذف عناصراساااطير  باااقی ميماناا  گويااد آنشااه از داسااتا   ويااا 

موساس  كه قابل تطبياق برتااريخ ديوكيادس )دياا اكاو داستانی عبارت است از

ش اساات بااا تغييراتااي كااه در روايااات مردمااا  شاارق وو كااور  سلسااله مااادي (

 ايرا  )زرنا ، سيستا  ( در آ  راه يافته است .

بسيار مجام و اساساي تلقاي شاده  ،وهرتل تسفلداما نكته ايكه در نظر هر

است كاه  )كي كشتاسپ ( با )ويشتاسپ ( ه امنشي«  كوي ويشتاسپ»تشابه 

 وه ) راسا  ( و گرگا  بوده است .ساتراب )والي ( ايالت پرث

بااه عقيااده هاار تساالفد اياا  ايالاات شااامل )زرنااا ( نيااز بااود و زردشاات 

ري ( آمااده بااود ناازد همااي    پيااامبر آريانااا كااه از مولااد  ااود شااجر )رگ يااا

پساارش  . ويشتاسااپ وا بدوسااتو روي ساا   وي در گانجاا ويشتاسااپ آمااده 

 را پذيرفتند و از طرفدارا  پرشور آ  گرديدناد. سپنتودات )اسفنديار( دي  نو

سااينتودات )اساافنديار( اساام اصاالي كسااي اساات كااه شااو  شاهنشاااه شااد عنااوا  

 2)داريوش ( پيدا كرد. "داري و هوش"سلطنتي 

در ماورد نظار هرتسافلد  ،كريست  س  مستشرق صا ب نظر دانمااركي

از عقيده مي كند كه شباهت اسامي هيشگاه دليل كافي باراي اثباات وحادت ابر
                                                 

1
، حماسه سرايي در ايران ، دكتر  2-1تهران ص  1335كريستين سن ، كيانيان ، ترجمه دكتر صفا،  - 

 . 485، تهران ص  1333صفا، 
2

 . 213_ 212ص  2همان آثار، همانجا و يشت ها ج  - 
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زيرا اوالً بعبي اسامي ممك  است بيش از آ   ،ت  نمي تواند باشد يا شند دو

عموميت داشته و عادي بوده باشند كه فقط باستناد بورد اتفاقي آنجا در افسانه 

ياً ممك  است  اندا  هاي ها نمي توانيم بوسعت دايره روا  آنجا پي ببريم .ثان

آريااايي اطفااال  ااود را بنااام افااراد مشااجور زمااا  هاااي گذشااته ناميااده باشااند. 

بنحوي كه بسياري از اسامي كه متعلق بيك  اندا  تاري ي يا افسانه يي بوده 

بنابراي  اگار   1در  انداني ديگر يا در محيطي تاري ي جديد بكار برده شود.

و مورد ارتباط نژادي و نسبي وجود نداشته باشد بي  دارندگا  اي  اسامي درد

)بااراي آنكااه آ  دو را يكااي بپنااداريم ( ناااگزيريم در روايااات مربااوط بااه آ  

 بوجود  طاهاي معتقد شويم .

بجر حال از آنجايي كه توبايحات قليال يشات هاا باراي اثباات تشاابه و 

يست في نيا بطور كلي كيانيا  و سلسله ه امنشيا  كا  وحدت دو )ويشتاسپ (

دوساي ميتوانيم مناب  جديد تريعني كتب پجلاوي و عرباي وحتاي شااهنامه فر ،

اتجاا اب  فوق الذكر و توجه باه گبا مراجعه به من .را مورد استفادذه قرار دهيم

شتي تاسپ و  اندا  او حاميا  آ ي  زرتو يشت ها مي توا  گفت : كوي ويش

ولاي آياا ايا   ،ا  اظجاار كاردهستند. اي  است آنشه درباره او باه تحقياق ميتاو

نكته مسلم است كه ويشتاسپ ه امنشي و پسرش داريوش پذيرندگا  مزديستا 

 بوده اندف

هشاتاد شرق شناس و دانشمند معروف فرانسه بنونيست )ماردي كاه بر 

باا توجاه باه  "آ اي  ايراناي"در كتااب  اود بناام   (زبا  زنده دنيا بلاديت داشات

 مايالدي در پااريس باه طبا  رسايده ، 1929 متو  شاهكارهاي يوناني كه در

بطريقي كه پذيرنده است ثابت كرد كه مذهب ه امنشي بنحوي كه هرودت و 

بلكه آ اي  قاديم را شرح مي دهند آ ي  زرتشاتي نيسات.كتيبه هاي داريوش آ  

  2آريايي است كه هنوز تجديد و اصالحي در آ  صورت نگرفته بود.

دانسات  پادر دارياوش يكام و   يكاي اگر اي  نظر را قباول كنايم موباو

مي شود. زيرا ويشتاسپ را باياد بزمااني پايش از دورۀ شت منتفي حامي زرت

شاه ،در قلمرو حكومت ه امنشي هاا منساوب داشات   (ورود زرنا )سيستا 
                                                 

1
راي تسميه شهزادگان مورد چنانكه اسامي كويان قديم مانند قباد و خسرو و غيره در خاندان ساساني ب - 

 . 487استفاده قرار مي گرفت . و نيز حماسه سرايي در ايران ص 
2

 . 486 - 487حماسه سرايي در ايران ، ص  9كيانيان ، ص  - 
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از امارت نشي  هاي كويا  مشرق ايارا  اثاري در كتيباه هااي ه امنشايا  و 

 1.كتب مور ا  يوناني برجاي نمانده است 

باا توجاه بااي   ،اوستا شاناس معاروف ايراناي ، اساتاد اباراهيم پاورداود

مس اله در جلد دوم گزارش يشت ها، هنگام بحاس دربااره كيانياا  ماي نويساد 

عالوتااً ماا  .كه از سلسله ه امنشي ها و مادها در سراسر اوستا ذكري نيست

 .آيد، ناداريم وارد ايرادي كه به هرتل وارد آمده و ممك  است بازه كاري ب»

فقط در اينجا متذكر مي شويم كه پادشاها  كياني را طاوري كاه در اوساتا از 

آنا  ياد شده و آ  طاوري كاه در سانت كجا  ايرانياا  آماده اباداً نماي تاوا  باا 

، ناااه پادشااااها  مااااد را باپيشاااداد ياااا پادشااااها  ه امنشاااي مرباااوط كااارد و 

لسله داستاني بكلي غير ياد آور مي شويم كه اسامي پادشاها  دو س ب صو 

و  و فرورتااي ، از اسااامي پادشاااها  دو سلسااله تاااري ي اساات . مااثالً فريااد

شيازي كاه هسات ايا     نيساتند،اً از يك ريشاه و بنيااكي سرو و كوروش لفظ

ه است كه بر ي از وقاي  پادشاها  ه امنشي را كاه بيااد ماناده باود، بعادها با

 2پادشاها  كياني نسبت داده اند.

 

 مطالعه سلسله كیاني اوستا ضرورت

 به عنوان یك مرحله تاریخي 

 

شات ويشتاساپ كاه سرگذشاتش باا سرگذشات زرتشتاسپ ياا كاوي كي گ

بسااتگي دارد و از ش صاايت هاااي مجاام در گاتجاااي اوسااتا اساات بايااد يااك فاارد 

 كامالً تاري ي محسوب گردد.

ويشتاسااپ )گشتاسااپ ( كااه داراي  امااا راجاا  بااه هشاات پادشاااه مقاادم باار

كريساات  ساا  عقيااده دارد كااه گرشااه اولااي   كااي ( بااوده انااد، )كااوي يااا عنااوا 

( افاراد اسااطيري ياا داساتاني و غالبااً از شاها  مذكور دريشت ها )پيشداديا 

ليك  كيانيا  كاه سلساله سالطنتي را تشاكيل  عجود هند وايراني باقي مانده اند،

اي اسااطير اساتوار تاريخ آنجا بر مبن و مي دهند افرادي كامالً آريا ي ميباشند

                                                 
1

 . 53 -52همان اثر ص  - 
2

 . 489، حماسه سرايي در ايران ص  49 -47كيانيان، ص  - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

114 

نيساات و اعمااال آنااا  عبااارت اساات از قجرماااني هااايي كااه كااامالً جنبااه عااادي 

 بشري دارد.

با آنكه در روايات بعدي يشت ها داستا  هاي فرعي اساطيري در سار 

( وارد  گذشت تاري ي كوي اوساذ  )كيكااوس ( و كاوي ه وساراوه )كي سارو

ده تاريخ گردد.شه حتي يكي شده است ولي اي  امر نبايد علت گمراهي پژوهن

از افراد تاري ي مانند گيوهم كه از ميا  افراد سلسله شاها  اشكاني برداشاته 

در روايات ماذهبي عجاد ساسااني بعناوا  يكاي از موعودهااي جاوياداني  ،شده

و از اي  گذشته پادشاها  اساطيري دريشت ها اصالً به عنوا   .در آمده است

عنوا  م صو  شاهاني مي باشد كاه در شارق )كوي ( ذكر نشده اند و اي  

 است . (كيقباد )ايرا  ظجور كرده اند و اولي  آنجا كوات

كريساات  ساا  مااي افزايااد دور از حقيقاات نيساات اگاار فاارض كناايم كااه 

عجد بعد از استقرار آريا يا  سلطنت سلسله كيانيا  نموداري تاري ي است از 

سالطنتی منظمای حکومت جر در شرق ايرا  و در آمد  آنا  تحت روش مجا

فربايه پذيرفتاه شاود، ايا  شات بطاول انجامياد.  اگار ظجاور زرت  ه تاا دورۀ

اطالعاااتی  ااه ماای تااوا  ازيشاات هااا اساات را   اارد دارا  م تصاار ارزش 

ر عجد مقدم بار دوره تاري ی برا  روش   رد  تاريخ نواحی شرقی ايرا  د

مابجم و تاريا   و بدو   ايا  اطالعاات تااريخ ناحياه ماذ ور ه امنشی است 

 ميماند.

حقاايق تااري ی را )رواياات يشات هاا  شيوۀ  مطلوب آنست  ه نباياد آ 

ايا  رواياات را باه  لکاه بايادب  ه منزله اطالعات اساطير  فرض  رد،را ( ب

و مای  عنوا  رواياتی تلقای  ارد  اه وقتای بربنياانی از حقيقات اساتوار باوده 

تشاکيل داساتانجا ماورد پاژوهش و  النفس آنجا را در پرتو قواني  معرف   وا ت

 1تحقيق قرار داد

باااا توجاااه باااه منااادرجات يشااات هاااا ميتاااوا  گفااات  اااه در درباااار  اااو  

ويشتاسپ بدو  ترديد نسب ناماه  ای از  پادشااها  پيشاي  و مساايل مجمای از 
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سرگذشاات آنااا  را ميدانسااته انااد و  اااطراتی از آ  هنااوز در محاايط ز باااقی 

 1مانده بود.

پاياا  مای رساد و در ه مجد و عظمات  ياانی با رۀبا مرگ  ي سرو دو

دوره ها  بعد   سرزمي  ها  شرق ايرا  )افغانستا  ( مسلماً تحت اطاعت 

داشاتند و يکای از  ها   وشکی در آمد  ه همگی عنوا  " او " ياا " ای "شا

شات و پذيرناده ديا  او حاامی زرتآنا  ) و  ويشتاسپ يا  ی گشتاساپ(   اه 

 2بود.

اتجا نام او و وزيرش جاماسپ و فرشوشتر در گاز شت آنطوريکه زرت

می برد، ابداً جا  ترديد نيست  ه او يا  شاجريار ياا امياد واقعای و تااري ی 

 در سيستا  يا بلخ بوده است .

صورتيکه زردشات م ساس ديا  مزديسانا و گاتجاا مسالماً از سارود  در

معاصار   ای گشتاساپ را -ايد به تصري   تاب او يعنی اوساتاها  او باشد، ب

 شت بشماريم .با  و مرو  دي  زرت تیو دوست و پش

البتااه اشااکالی  ااه در ساارتعيي  زمااا  زردشاات موجااود اساات در ساار   

شاات را ريار معاصاار او نيااز وجااود دارد.  بر اای عجااد زرتتعيااي  عجااد شااج

شات در ايا   ارده اناد.  ولای ظجاور زرتاواسط قر  ششم قبل از ميالد معي  

 .شيده تاري ی عصر ه امنشی روبرو می سازدعجد ما را به اشکاالت پي

گروهی از دانشمندا  و مور ي  و مستشرقي  عقيده دارند  ه زردشت 

( تشاکيل م ق . 713پيش از سلطنت ماد  ه در مغرب ايرا  در حدود ساال )

م ( .ق  1200 – 800شت را ميا  سالجا  )زيسته است و زما  زرتيافته مي

ق .م  1200 – 800 ی گشتاسپ نيز در ميا  )و بنابراي   3تعيي  می  نند .

 ( ميزيسته است .

به روايات  تب پجلو   ی گشتاسپ ده سال بعد از مرگ زردشات از  

 4ججا  در گذشت و بجم  پسر اسفنديار جانشي  و  شد.
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انتقاام  او  پادرش ه اولي  عمل بجما  نظار باه شااهنامه ايا  باود  اه با

بعد به  شاورها  ديگار غربای ايارا   اندا  زال را از سيستا  براندا ت و 

 لشکر  شی نمود.

اوساااتا از رساااتم و واقعاااه  شاااته شاااد  اسااافنديار و جانشاااي   ااای  در 

گشتاسپ ذ ر نشده است و اصاالً پاس از گشتاساپ از پادشااها  ديگار  ياانی 

نامی در اوساتا نيسات . مسالماً سلساله سالطنتی  ياانی بعاد از  ای گشتاساپ و 

نکاه ظجاور سلساله شااها  ه امنشای ايا  سلساله را بجم  نيز دوام داشاته تاا آ

 قط   رده است .

، احتمال داد  ه سلطنت اي  سلسله هر شند محدود هم شده باشد ميتوا  

باشااند و يااا آنکااه تحاات  ودهباا شااه مسااتقل.  دوام يافتااه اسااتالاقاال در سيسااتا  

 قيموميت سالطي  مقتدر ديگر قرار داشته بوده باشند.

ياا ا ثار پادشااهانی  اه از سيساتا  بر اساته اناد  اسالمی تماام در دورۀ

 ود را از اعقاب  يانيا  سه هزار سال پيش دانساته و نساب ناماه هاا   اود 

تاااريخ سيسااتا  م صوصاااً در بحااس  هباانظاار  را بااه  يقباااد پيوسااته انااد .  

مربوط به  اندا  صفار  سيساتا  و تااريخ احيااء الملاوه ملا  شااه حساي  

   س   است . يانی سيستا  گواه اي

 

 فهرست واره یی از شاهان متقدم کیانی : 
 

كيقباااد : كيقباااد ساار سلسااله پادشاااها  كياااني آرياناساات و كلمااه )كااي يااا 

اوستا به معني شاجريار و  كوي ( كه بعد از كيقباد ب اندا  او م ت  شده در

 1مده است .پادشاه آ

فرياادو  كيقباااد پااس از گرشاسااپ آ ااري  شاااه پيشاادادي بااا آنكااه  اناادا  

، نوذر در قياد حياات بودناد   نرفته بود و طوس و گستجم پسرا هنوز از ميا

شاااهي (  )يااا فااروغ« فاار»باادا  و بزرگااا  كااه از در اثاار مشااوره زال بااا م 

برگزياده شاد... رساتم پسار زال ماامور آورد  او  بر وردار بود به پادشااهي

                                                 
1

 . 285ص  2يشت ها ج  - 16219 -218ص  2همان اثر ج  - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

117 

ياا  كاه بار آرياناا از البرز كوه به ت ات شااهي آرياناا شاد و باا آماد  او توران

 1هجوم آورده بودند شكست  ورده مراجعت نمودند.

كيقبااد با  "در آثار الباقيه البيروني نسبت كيقباد را اينطاور مي اوانيم : 

در تاريخ بلعمي مندر  است كه   2."ب  آذر ب  منوشجر ب  يسو زغ ب  نوذكا

كساااتا  تااارا  تروشجر باااود و او از د تااار يكاااي از مجكيقبااااد از فرزنااادا  منااا

يكي را نام كيكاوس و ديگري را كاي آرش و يكاي  » صاحب پنج فرزند شد:

اي  كيقباد ملكي باا عادل و  واوسذ   را  را كي پشي  و يكي را بيارش و يكي

حاادها و فرساانا هااا پديااد  بنااا كاارد و هاداد بااود و ججااا  آبااادا  كاارد و شااجر

 ولي فردوسي از شجار پسر او نام مي برد باي  شرح :3كرد.

 كيارش دوم بد، سوم كي پشي          ن ستي  شه كاوس با آفـــري   

 رام و كامه آتي بـردند گيــسپ          شجارم كي ارمي  كجا بود نام

 

ولاي در اوساتا ايا  اشا ا   ،گرشه روايت شاهنامه مطاابق اوستاسات

ي بيرشا  فرزنادا  كاي يعني كوي اوسذ  و كاوي ارشا  و كاوي پشاي  ، كاو

 4ببط شده است . ،ا  كيقباد كه بصواب نزديك تر استه گاپيوه و نو

شنانكااه مالحظااه ميشااود كيكاااوس و كااي پشااي  شاااهنامه مطااابق كااوي 

اوسااذ  و كااوي ارشاا  و كااوي پشااي  اوسااتا اساات ولااي كااي ارمااي  شاااهنامه 

 .البته كي ارمي  بجاي بيرش  آمده است شباهتي به كوي بيرش  اوستا ندارد.

 5اند. سال نوشته مدت سلطنت كيقباد را صد

 :كيكاوس 

)اپيوه آريانا و بقول اكثريت مور ي  پسركيكاوس دومي  پادشاه كياني  

 6 .و نبيره كيقباد است  (
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و  ا   يااره سااردر داسااتا  هاااي ملااي و كتااب تااواريخ وي از پادشاااه

. كيكاوس پس از لشكر كشي بسوي مازندرا  كه در بلجوس تعريف شده است

رهايي  امي ( شد و بعد توسط رستم يل سيستا اقوام سآنجا اسير ديوها )اسير

 حس  و زيبايي سودابه . در آنجا آوازۀشد  (ماورا  )يم يافت بقصد تس ير ها

( بگااوش وي رساايد. او را  واسااتگاري كاارد و د تاار پادشاااه هاماااورا  )يماا 

 1بزني گرفت 

بنابر روايات دينكرت بر هفات كشاور پادشااهي ماي كارد در حاالي كاه 

وي  2و  كيقباد و  لف او كي سرو تنجاا پادشااه آرياناا  واناده شاده اناد.سلف ا

پادشاه مستبد  وانده شده شنانكه فرماا  او زودتار از گاردش دسات اجارا ماي 

بنابر روايت سوتكر نسك ، كيكاوس در ميانه كوه البارز هفات كااخ بار   3.شد

بودناد و سامي  و دو پاوالدي  و دوي ديگار بلاوري   آورد كه يكي زري  و دو

از همي  دژ بود كه ديوا  مازندارا  را ببند افكناده و از ويارا  كارد  ججاا  

 4باز داشته بود. 

كيكااوس كشاور را از شار دشامنا  محفاوظ ماي داشات و  ،بقول طبري

زيرا نسبت بزور مندا   ،تنجا اي  بود كه بزرگا  را بسيار مي كشت وعيب ا

زيار دساتا  و باعيفا   كس با شونت و س تي فراوا  روا مي داشت و بالع

نرم و مجربا  بود. مگر  وي وي هميشه باي  سا  نماند، شنانكاه بار آساما  

 5بشوريد.

سوتكرنسااك ، باام  ياااد آوري از هفاات كاااخ كيكاااوس در ميانااه الباارز 

كاوه ، متااذكر مااي گاردد كااه پااس از شنادي ديااوا  )سااامي هاا( قصااد هااالك او 

هفات كشاور و را برماد و پادشااهي اكردند و ديو  شم از پاي تبااهي نازد او آ

جا و جايگاه فرشته آسمانبر فرمانروايي  وار نمود و از آ  به بعد او بانديشه 

  6 گا  افتاد.
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ما  كيكااوس را بار آ  داشاتند كاه بار آسابنابر مندرجات بندهش ديوهاا 

پاس از آ   .اما سرافكنده بزمي  افتاد و فرشاهي از او جادا گشات صعود كند،

هاماورا  فردوساي( باا بزرگاا  و  ،را  )يم  حاليه ، حمير قديمدر  اك شمي

 1سرا  بزنجير كشيده شد.

كيكاااوس پااس از شجااار سااال حاابس در يماا  ، توسااط  بقااول مسااعودي ،

او  .فارسي ( بكشورش بازگشت عدي )سودابۀزنش سُ  رستم رها ي يافت و با

مجمال  ن ستي  شااهي باود كاه پايت ات را از عاراق باه بلاخ نقال داد. صااحب

 2التواريخ نيز روايتي شبيه روايت مسعودي دارد.

پاياه ه بمنظور صعود به آسما  شجاار عقااب با ،بنابر شاهنامه كيكاوس

ه هاي كاه بادا  بساته باود آنكه بباال پرواز كند بر نوك نيزت ت بست و براي 

بقااول بناااكتي او معاصاار داود و سااليما     3قطعاااتي از گوشاات آوي تااه بااود. 

لقما  حكيم بود و از آثار وي آ  است كاه آب باه بلاخ آورد و سادي پيغمبر و 

 4سال پادشاهي كرد. 120در بابل سا ت و 

اوس باود. وي را رساتم در سيساتا  تربيات كارد و يکپسر ك : سیاوش

جواني كار آمد و مطل  از همه فنو  سواري ،شو  بدربار پدر  ود بازگشت 

 و را نزد پدر متجم كرد.و جنا آوري بود. مادر اندر او سودابه ا

از  دشواري كه براي او پيش آماده باود، سياوش براي رهايي از وب 

نگاي در ج .پدر  واست تا او را بفرماندهي سپاهي بجناا افراساياب بفرساتد

انسااات قاااراري مبناااي بااار تااارك ساااياوش تو كاااه مياااا  او وافراساااياب رخ داد،

رد و سياوش نااگزير تورانيا  بگذارد وليك  كاوس آنرا قبول نك بام اصمت 

باااه افراساااياب پنااااه بااارد. افراساااياب او را باااا احتااارام پاااذيرفت و د تااار  اااود 

ليك  حسادت افراسياب بر شاهزاده كياني كاه  ،)فرنگيس ( را به زني بدو داد

د عالقاه عماوم شاده باود و تحريكاات بزودي بر اثر افكار قجرماني  اود ماور

مارگ آ  شااهزاده  باد او ماياۀيدا  برادر افراسياب بررسيوز مشجور به كگ

 .گشت . با آنكه پيرا  سپجساالر تورا  از  اندا  ويسه با او دوستي ميورزيد
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در اي  وقت فرنگيس از سياوش آبست  بود و بر اثار مجاهادت پيارا  از قتال 

كه شندي بعد از فرنگيس بدنيا آمد كي سارو نامياده شاد.  رهايي يافت . پسري

از  ،ستياري گيو پسر گودرز كاه دامااد رساتم باودبعدها اي  پسر با مادرش بد

شتانده تورا  زمي  در عي  م اطرات و مواجه با حوادس بسيار به اريانا برگ

انتقام  و  سياوش ويرا  ه ، كشور تورا  را بشد . رستم و طوس پسر نوذر

واه كااوس را در كردند. و اي  عمل بعد از آ  بود كاه رساتم ساودابه ز  دل ا

وس سالطنت را بااو زگشات كي سارو كاابعاد از با .يدسر بر روبروي ششمش

 1واگذار شد.

 

 كیخسرو:

عجد سلطنت كي سرو پراست از جنا هاي كه بانتقام  و  سياوش باا 

 .افراسياب انجام گرفته است و تفصيل آنرا طبري و فردوسي و غيره داده اند

 سارو در ن ستي  جنا با افراسياب طوس سپجساالر آريانا  الف فرماا  كي

بر قلعه اي كه فرود پسار ساياوش باا ماادر  اود در آ  بسار ماي بردناد حملاه 

حابس طاوس گردياد.  ايا  جناا باا  د. فرود كشته شاد و ايا  امار موجاب كر

علاات اصاالي اياا   .شكساات كي ساارو انجاميااده وجااود شااجاعت هاااي گااودرز باا

شكست سستي سپجساالر آريانا فريبرز پسر كيكاوس بود كه عماوي كي سارو 

زيارا او در ايا  هنگاام باه هناد  ،د. رستم در ايا  جناا شاركت نداشاتمي ش

 لشكر كشيده بود.

در دومااي  جنگااي كااه باااز رسااتم بنااا باار رواياات طبااري در آ  شااركت 

نداشت كي سرو شجاار ساپاه فاراهم آورد و بادانا  فرماا  داد كاه از راه هااي 

دساته م تلف بجانب دشم  پايش روناد. از مياال  ايا  شجاار دساته بزرگتاري  

سپاهيا  تحت فرماندهي گودرز و فريبرز قارار داشات كاه درفاش كاوياا  را 

در ايا  جنااا پياارا  و بساياري از باارادرا  و پساارا   .محافظات مااي نمودنااد

افراسااياب كشااته شاادند و قاتاال سااياوش )گااروي ( زنااده بدساات آمااد و پااس از 

ا شكنجه هاي زياد بفرما  كي سارو كاه  اود در ايا  گيار و دار بميادا  جنا

رماا  و مكارا  را باه پااداش ايا   ادمت كه بقتال رسايد كي سارو با ،آمده بود
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معجااذا دسااته هاااي ديگاار  .ا  و گرگااا  را بااه گااودرز ب شاايدفريباارز و اصاافج

سپاهيا  دشم  بسركردگي شيده پسر افراسياب جنگي بزرگ با كي سرو كرد 

  افراسااياب قااوت هاااي پراكنااده را بجاام آورد و آ ااري .و ساارانجام كشااته شااد

در اي  جنا نيز تورانياا  شكسات  وردناد  .جنا را با كي سرو بعمل آورد

ذربا يجااا  رساايد و ه آو افراسااياب از تركسااتا  بگري اات و در پايااا  گريااز باا

 1 ود را نزديك درياشه شيشست پنجا  كرد.

لايك  باا جاادويي از  ،در آنجا بدست مردي روحاني بنام هوم اساير شاد

گرسايوزرا  ،در اي  هنگام گودرز .پنجا  گشت درياشهه نزد او بگري ت و ب

كااه پاايش از اياا  اسااير شااده بااود نزديااك درياشااه آورد و او را شااكنجه كاارد. 

بكمنااد  ،افراسااياب كااه بااه فرياااد هاااي دردناااك باارادر از آب بياارو  آمااده بااود

 رسااايدند و كي سااارو ، در ايااا  وقااات كااااوس و كي سااارو فااارا .گاااودرز افتااااد

 2ل آورد و گرسيوز نيز كشته شد.تقه افراسياب را بدست  ود ب

كي سرو سر انجام  .رگ افراسياب صل  در ججا  حكمروا شدبعد از م

اهدانااه  ااي پاايش گرفاات و مصاامم شااد تااا  و ت اات را تاارك گويااد و ناادگي زز

ه نتيجه كوشش هاي سرا  دولت و پجلوانا  در بازگردانيد  او از اي  قصد ب

لجراساپ واگاذار و باه نحاوي  سالطنت را باه كاي  ي نرسيد. عاقبت كي سرو 

 3مرموز ناپديد شد. مدت سلطنت او بقول بناكتي شصت سال بود. 

 

 كي لهراسپ : 

كي لجراساپ پاس از كي سارو باه ت ات نشسات ، حمازه اصافحاني ماي 

نويسد كه : كي لجراسپ پسر عموي كي سرو بوده و نسبت او را اينطور مي 

كاي فشاي  با  كاي افاوه  كي لجراسپ ب  كي اوجا  ب  كي مانش با »نويسد: 

اسپ يكااي از بنااوا عمااام لجــااـرمسااعودي و ثعااالبي نيااز گوينااد كااه كااي  4«.

 5كي سرو مي باشد.
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در هر حال كي لجراساپ از پشات كاي پشاي  و پسار كاي اوجاي )يااكي 

نامياد و « شاجر زيباا »بندهش است كه شجر بلاخ را احاداس كارد و آنارا  اوز(

الاك غرباي  اود ب ات نصار )ب ات و سردار مم 1مقر سلطنت  ود قرار داد.

و حمازه  2نبو د نصر، ب ت نرسيه ( را كه بروايات تااريخ سيساتا   -النصر

بااه فاات   د تااري رسااتم دسااتا  بااود پساار گيااوب  گااودرز نواسااۀ 3اصاافحاني 

فلسااطي  فرسااتاد و او اورشااليم )بياات المقاادس ( را فاات  كاارد و يجوديااا  را 

 باسارت با ود آورد. را بپراگند وعده يي

تاا  و ت ات ششام ول دقيقي در شاهنامه ، لجراسپ در پايا  عمر از بق

جاااي گزيااد و در آنجااا بااه سااتايش  داونااد « نااوش آذر» پوشاايده و در آتشااكدۀ

ر شااااهنامه ، بنااااب .پردا ااات و پسااارش گشتاساااپ را جانشاااي   اااويش ساااا ت

ابراهيم پور داود مي گويد كاه :  4.( را سا تلجراسپ در بلخ آتشكدۀ )برزي 

اها  كياني ياد شده از فروردي  يشت كه از كليه پادش 132تا در فقره در اوس

آبا  يشت( آنجم به واسطه  105ي نيست و صرف در يك فقره )لجراسپ ذ ر

معنااي لفظااي لجراسااپ )صاااحب اسااپ  5.پساارش گشتاسااپ نااام باارده مااي شااود

  6( است .تيزتا

او ساال باود و از  120بنابر شاهنامه فردوسي مدت پادشاهي لجراسپ 

اي  مطلب را بندهش در   7.شتاسپ و ديگرش زريردو پسر بجاي ماند يكي گ

  8تا يد مي كند. 32فصل  7و فقره  31فصل  29فقره 

شااجادت كتااب تاااريخ و ادب لجراسااپ از طاارف ارجاسااپ ه بجاار حااال باا

تاا  ديگاار از موباادا  و هيرباادا    80تااوراني در آتشااكده نااوش آذر بلااخ بااا 

شتاسپ مدت دو سال مي شد كاه ام كي گاي  هنگزردشتي كشته مي شود. در 

به سيساتا  نازد زال و رساتم رفتاه باود تاادي  زردشاتي را در سيساتا  روا  

 دهد.
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كتاايو  »فردوسي در داستا  حمله ارجاسپ توراني بر بلخ ماي گوياد: 

ز  كااي كشتاسااپ بسااواري اسااپ از بلااخ بااه سيسااتا  رفاات و  باار حملااه « 

 1د  لجراسپ را دري  حمله باورساندتورانيا  به شجر بلخ و كشته ش

ماذكور  108در اوستا نيز ايا  معناي تايياد شاده و در آباا  يشات فقاره 

باروي آب فرزداناو  صداساپ ،هازار  كي كشتاسپ بلند همت رو»است كه : 

نذر كرد و  واستار شد تا   گاو و ده هزار گوسفند از براي اناهيتا )ايزد آب (

 2«نيا  شيره شو.بر ارجاسپ توراني و ديگر تورا

در سيستا  سراغ داده  (فقره پنج 22درياشه فرزدا  در بندهش )فصل 

شده و عالوه گرديده كه اگر مرد پارسا ي شيزي در آ  افكناد آ  آب پذيرفتاه 

 3نگاهدارد و اگر آ  مرد پارسا نباشد آب آ  شيز را بيرو  افكند.

اناهيتاا در  بدي  گوناه كاي كشتاساپ پاس از داد  ناذر فاراوا  از باراي

برابر درياشه هامو  استدعا كرد تا او را بردشم  كامياب  گرداند و سپس با 

 سپاه گرا  از سيستا  ببلخ رفت و براي حمله بر تورانيا  آمادگي گرفت .

 

 كي كشتاسپ : 

ز  .كي كشتاسپ پس از گوشه گيري كاي لجراساپ بجااي پادر نشسات 

تصاور شاده   ود يوناا  اسات (او كتايو  در شاهنامه د تر قيصار روم )مقصا

است . بنابر شاهنامه دو ت  از شاهزادگا  كيكاوس نزد لجراسپ مورد توجاه 

 ااا  بااود و گشتاسااپ كااه ديااد در درگاااه پاادر تااوججي باادو نمااي شااود آزرده 

  د تار شااه روم عاشاق كتايو  اطر از درگاه پدر برو  رفت و بروم رسيد.

اعماال قجرمااني كتاايو  را باه  شتاسپ پس از انجام ياك سلسالهاو شد و كي گ

لجراسپ تاا  شااهي را بادو ساپرده و  اود در  .بلخ بازگشته زني گرفت و ب

 4.بلخ معتكف شد و به عبادت پردا ت

سي سال از عمر سلطنت كي گشتاسپ گذشته بود كه زردشت با 

شعارهاي يكتاپرستي بدو ظاهر شد و او را به قبول دي  يكتاپرستي )دي  بجي 
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صاحب  تاب اوستا با عالى تري  مفکوره و اصول  زرتشت، .د( دعوت كر

ا القى براى بشريت )انديشه ني  و گفتار ني  و  ردار ني  ( در واق  بر 

همه را به  هبد تمام اوهام و  رافات و بيجودگى زما   ويش قيام نمود

 پرستش  داى يگانه و علم حقيقت جو ى و راستى شناسى دعوت  رد.

ها بنا كرد و هيربدا  را بر آنجا  ت را پذيرفت و آتشكده گشتاسپ دي  زردش

 1بگماشت و به اقوام يجود نيز اجازه داد بكشورشا  باز گردند.

ساال راهنماايي و تبليام ديانات  47بجر حاال سارانجام زردشات پاس از 

زردشتي هنگاام هجاوم تورانياا  بار بلاخ بدسات يكاي از مردماا  شاجر )فساا( 

فرما  كي كشتاسپ دستگير كرده كشتند. بعد از قتال كشته شد و اي  قاتل را ب

يافاات و او ن سااتي  زردشاات ، جاماسااپ حكاايم رياساات عاليااه دياا  زردشااتيا  

 2بود كه اي  مقام را از گشتاسپ گرفت . )روحانی زرتشتی(بديم 

پس از ظجور دي  جديد است كه داساتا  جناا ارجاساپ بار بلاخ پايش 

از گروياد  كشتاساپ بادي  جدياد بار  مي آياد.بنابر شااهنامه ارجاساپ تاوراني

آشفت و به بلاخ حملاه و رشاد كشتاساپ باراي دفاا   اود و كشاورش مرداناي 

زرياار باارادر  ااويش و پساارش بسااتور و اساافنديار و  شااو  جاماسااپ حكاايم و

پشوت  دو فرزند  ود را بگماشت . اينا  با سپاه  اود بار لشاكر تاورا  غلباه 

لايك   ،، لشكر تركا  به هزيمت رفتند آوردند و بر اثر پجلواني هاي اسفنديار

زريردري  جنا كشته شد. بعد از اي  پيروزي اسفنديار به تحرياك )گارزم ( 

شتاسااپ بااراي تاارويج و روا و  ااود گگشتاسااپ مااتجم و محبااوس گشاات  ناازد

ساپ اماور كشاور را باه لجراوكرد  دي  زردشت به سيستا  وزابلستا  رفت 

ني از بنادي شاد  اسافنديار و سپ توراارجا پير كه در بلخ معتكف بود سپرد.

شتاسپ به سيستا  و تجي ماند  بلخ از سپاه آگاه شده موق  را غنيمات رفت  گ

باار بار  شمرد و با يكصد هزار مرد جنگي بسر كردگي پسرش كجرم ، ديگر

سپاه تورا  بدو  موانا  باه شاجر بلاخ دا ال شادند، لجراساپ  بلخ هجوم آورد.

پايش بارده نتوانسات و  اود كشاته شاد و ساپاه بدفا  بر اسات ولاي كااري از 

تاورا  دا اال آتشاكده شااده زناد و اوسااتا را باا پرستشااگاه بساو تند و هيرباادا  
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فردوساي تعاداد هيربادا  را كاه باه  را كشاتند.)موظفا  نگجبانی آتش مقادس( 

 ت  مي شمارد. 80 دمت آتشكده گماشته شده بودند. 

( بود در لباس مرد  ود  ز  گشتاسپ كتايو  كه د تر شاه روم )يونا 

 را به سيستا  رسانده واقعه را براي كي گشتاسپ اينطور  بيا  كرد:

 روزما تار و تلخ بكشتند و شدشجنشاه لجراسپ در شجر بلخ           

 رزدندرا همه ســ بدهـير و رد            نوش آذر اندر شدندــوزانجا ب

 بدكنش  وار نتوا  شمردشني  آتش بمرد            ز ونشا  فروزنده 

             يرــترانت اســببردند پس د 

 1شني  كار دشوار آسا  مگير

كي گشتاسپ پس از شنيد  اي  س نا  از سيستا  و زابلستا  با سپاهي 

و ميساره   رديمنه لشكر را باه پسار  اود فرشايدوم .آراسته پي رزم بر است

جااا گرفاات ، از آ  طاارف  را بااه بسااتور پساار زرياار داد و  ااود در قلااب سااپاه

در ايا   فرشايد ورد ارجاسپ سپاه بياراست سه شبانه روز جنا طول كشيد.

جنااا در جملااه سااي و هشاات بااارادر كشااته شااد و گروهااي از ساارا  ساااپاه 

 گشتاسپ نيز از پاي در آمدند.

گشتاسااپ از دشاام  شكساات  ااورده فاارار نمااود و بااه مشااوره جاماسااپ 

كااارد. اسااافنديار باااا پاااايمردي باااازهم حكااايم پسااارش اسااافنديار را از بناااد رهاااا 

ارجاسپ را شكست داد و از پي نجات  اواهرانش تاارو ي  دژ كاه حصااري 

رش پشاوت  ناگشودني بود ارجاسپ را تعاقب نمود. اسفنديار به همراهي براد

به عنوا  فروشنده وارد قلعه شد و يك شبي بر  در لباس بازرگانا  در آ  دژ

انباوهي افرو تاه لشاكر ياانش را كاه دور از بام قلعه باه عناوا  جشا  ، آتاش 

 قلعه با برادرش پشوت  نگاهداشته بود به هجوم اشاره كرد.

ارجاسپ در اي  گير و دار بدست اسفنديار كشته شد. رو ي  دژ بدست 

اسفنديار افتاد و آنگاه دو  واهرش را كه )هماي و به آفريد( ناميده مي شادند 

                                                 
1

فردوسي بصراحت از كشته شدن زردشت يكجا باهيربدان در آتشكده نوش آذر تذكر نداده ولي از دومين  - 

اصالً « رد»معلوم مي شود كه مراد وي زردشت باشد. چه « هيربد»همراه « رد»بيت منقول و بردن كلمه 

ي متفتقاً مرگ زردشت را در اوستا ست به معني سردار و پيشوا و اكثريت كتب مذهبي پهلو« رتو»همان 

سال از رسالتش گذشته  47سالگي كه  77همين جنگ تورانيان در آتشكده بلخ بدست يك توراني درسن 

 (. 279 -278ص  2بود مي دانند )يشت ها ج 
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شاو  گشتاساپ قابالً باه شاجزاده جاوا   .تاز اسارت نجات داده به بلخ بازگش

اسفنديار وعده داده بود كه در بادل قتال ارجاساپ تاوراني و آزادي د تارانش 

پادشاهي را به او واگذار  واهد شد.اي  بار نيز بعذري متوسل شد و او را به 

 1جنا رستم فرستاد كه سرانجام بدست رستم كشته شد.

ي گشتاساپ باا  صاايلي كاه شنانكه مالحظه مي شود در ايا  داساتا  كا

شندا  برازنده نيست نشا  داده شده است . وي ديگر آ  جنگجوي بي بااك و 

دور از سرزنش و مالمت نيست كه پار از شاوق عابداناه باراي دفاا  از ديا  

ت پادشااهي را به جبار بعيف النفسي ميماناد كاه ت ابجي و نشر آ  بود بلكه 

پسر را  ،ه  طر را دورتر مي بيندبه وجود پسرش وابسته مي داند و آنگاه ك

بزنجير مي كشد و شو  باز  طر را در برابر  ود حس مي كند با او از در 

مدارا و لطف پيش مي آيد و با او وعاده تاا  و ت ات ماي دهاد و شاو   طار 

رف  و كشور ايم  مي گردد از قول  ود سر مي پيشد و سرانجام پسر را باه 

ايا  رفتاار نظيار  .با رستم مي فرساتد پيشواز مرگ به جنا دور از انصاف

هما  عمل زشتي اسات كاه كيكااوس باا پسار  اود ساياوش داشات و اينجاا باه 

 نحو شديد تري در داستا  بازتاب شده است .

ي صاا ب سا   ولي بنابر روايت بناكتي كی گشتاساپ شااهي عاالي رأ

 بود و  طاي او اي  بود كه دي  مجاوس پاذيرفت و ايا  وجيازه را از قاول او

مي آورد: هر كه بنام فريفته شود به نا  درماند و هر كاه باه ناا   يانات كناد 

 2به جا  درماند.

 

 اسفندیار و دیگر اعقاب گشتاسپ :

 اااذ پجلاااوي فرزنااادا  بساااياري از پسااار و د تااار باااه در شااااهنامه و م 

شنانكه بنابر شاهنامه سي و هشت تا  از فرزنادا   ،گشتاسپ  نسبت داده شده

 با تورانيا  كشته شدند.گشتاسپ در جنا 

 دليرا  كوه و سوارا  دشت         هشت پسر بود گستاسپ را سي و

 يكبارگي تيره شد ب ت شاهــب          اهـــــبكشتند يكسر بر آ  رزرمگ

                                                 
1

 شاهنامه فردوسي ، پادشاهي گشتاسپ هختخان اسفنديار.  -
2

 . 37تاريخ بناكتي ص  - 
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در زمره پسرا  گشتاسپ عالوه بر اسفنديار از كساني مانند اردشير و 

  هماي و باه و از د ترا شيرو و شيداسپ و نيوزار و پشوت  و فرشيد ورد 

 د شده اند.آفريد در شاهنامه يا

پشوت   1ناميده شده است .« پيشي اوت  »پشوت  همانست كه در اوستا 

بنابر شاهنامه همواره شو  جواني هوشيار و عاقل توصيف شده كه اسفنديار 

را در همه امور راهنمايي مي كرد و از جنا با رستم نيز من  مي نمود.اماا 

 فاارش هاام »در اوسااتا موسااوم اساات بااه  ورد پساار ديگاار گشتاسااپ فرشاايد 

 م پسر ارجاسپ توراني كشته شد.كه بنابر شاهنامه بدست كجر 2ورت"

 103و  102ات دار مسااتتر معتقااد اساات كااه تمااام كساااني كااه در فقاار

پسرا  كي گشتاسپ  ،همورت تا سپنتودات مذكور اندفروردي  يشت از فرش 

ت  بالم مي شود كه تا حدي درست باه نظار ماي  13شمار اي  اسامي به  .اند

زيرا كه نام پسراني كه از ويشتاسپ )گشتاسپ ( مي شناسايم در آغااز و  ،آيد

ميا  و اوا ر آ  آمده و در حقيقت ساير اسامي در مياناه آنجاا قارار گرفتاه و 

گشتاسااپ يعنااي  بالفاصااله بعااد از اياا  اسااامي فااروردي  يشاات نااام باارادر زاده

 3 .نستور( و سپس نام وزيركي گشتاسپ آمده است -)بستور «بستو يري »

در دوماي  حملاه « آفريدبه » و « هماي »دو د تر كي گشتاسپ يعني 

ارجاسااپ تااوراني باار بلااخ اسااير و در رو ااي  دژ محبااوس شاادند و ساارانجام 

امااا از ميااا  همااه  اساافنديار بااا قبااول رنججاااي فااراوا  ايشااا  را نجااات داد.

 است كاه پاس از آورتر و مشجورتر اسفنديار رو ي  ت  فرزندا  گشتاسپ نام

 رستم هماورد و نظيري نداشت و حتي رستم نيز از مقابله با او عاجز بود.

آماااده و در ادبياااات پجلاااوي   4« ساااپنتودات »ناااام اسااافنديار در اوساااتا 

و در ادبيات دري همانگونه كه عناوا  « اسفندياذ»و در عربي « سپنددات »

                                                 
1

 . 103فروردين يشت فقره  - 
1

 . 102فروردين يشت فقره  - 

 
3

 . 536حماسه سرايي در ايرالن ص  - 
4

 . 103فروردين يشت فقره  - 
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شنانكاه  ،شات او را رو اي  تا  كاردبنابر روايات پجلوي زرتمده است . شده آ

  1.حربه برجسم او كارگر نبود

 29ت شااده در فقااره بناادهش كااه از سلسااله كيانيااا  صااحب 31در فصاال 

ياار و باارادرا  ديگاار شااا  از كااي لجراسااپ رز شتاسااپ وگ:»آمااده اساات كااه 

  و يار بجم.از اسفنداز گشتاسپ اسفنديار ويشوت  بوجود آمدند وبوجود آمدند 

امااا در شاااهنامه «. آتارو ترسااه و ميتروترسااه و فرزنادا  ديگاار بوجااود آمدناد

اسفنديار نسبت داده شده است : بجم  ، مجر ناوش ، آذر افاروز ه شجار پسر ب

 2و نوش آذر.

اسفنديار در شاهنامه در زمره پجلوانا  بازرگ آرياناا و همااورد رساتم 

او انجام شاده كاه مجمتار از هماه است و مانند رستم كارهاي بزرگ بر دست 

آنجاااا منكاااوب كااارد  ارجاساااپ تاااوراني و كشااات  او و گذشااات  از هفت اااا  و 

اسفنديار در شاهنامه دوسمت دارد از يكسو قجرماا   .گشود  رو ي  دژ است

ملي بزرگيست كه شر تورانيا  را به هنگامي كاه رساتم از جناا كنااره باود 

ديناي ناام آوريسات كاه توانسات  ا نا دور كرد و از ساوي ديگار قجرمااز آريا

 دي  زردشت را در سراسر آريانا بپراكند.

شجاعت وجاوا  ماردي و احتارام قاول و اطاعات از پادشااه از صافات 

رفش تااوراني ساتي  كااار باازرگ اسافنديار كشاات  بياادن  باارز اساافنديار اساات .

در منظوماه يادگاار زريارا  گفتاه ماي شاود كاه :  .است بكي  عام  اود زريار

از قتل پدر بدست  يونا   هنگام مرگ پدر جواني نارسيده بود و شو بستور 

بجنا آنا  رفت و بسيار  .هياتله يا تورانيا  ( آگجي يافت -يفتلي ها -)هونجا 

ويدرفشا  ( را هاالك كارد و شنادا   -از ايشا  بكشت و كشنده پدر  ود  مرد

را دياااد اسااافنديار شاااو  او  .جنگيااد كاااه در ميااادا  جنااا باااه اسااافنديار رساايد

سپاهساالري را كه پس از قتل زرير بر عجاده داشات باوي داد و  اود جناا 

  يونا  را دنبال كرد.

                                                 
1

 . 596حماسه سرايي در ايران ص  - 
2

 . 596مقايسه شود با حماسه سرايي در ايران ص  87ص  2يشت ها ج  - 
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فروردي  يشات باه اسام  103اي  بستور همانست كه در اوستا در فقره 

ولااي بنااا باار  1ياااد شااده و معنااي آ  جوشاا  بسااته مااي باشااد.« )يساات و يااري 

زريار بار آماده اسات ناه  ساركاار بدسات بساتور پ منظومه يادگار زريرا  اي 

 .اسفنديار

ن سااتي  جنااا گشتاسااپ بااا تورانيااا  بااه هماات اساافنديار بااه شكساات 

مقصاود آرياناا  )تورانيا  انجاميد و پس از آ  اسفنديار در شجار گوشه ججاا 

 در آورد. "رمزد( گشت و همه مردمانرا بدي  "اواست

 وردي  فر 103ولي بعد به سعايت گرزم )در اوستا كووار سم  ، فقره 

 پدر افتاد و بدژ گنبدا  محبوس شد  ( يكي از نزديكا  گشتاسپ از ديدۀ يشت

 2تا پس از حمله ثانوي ارجاسپ توراني ب واهش جاماسپ برو ي  دژ رفت .

منظااور مااا از نقاال سرگذشاات يااك عااده ش صاايت هاااي پيشااينه كياااني 

اياد باه توبي  اي  نكته است كه دورۀ يا سلسله كيانيا  مقدم بركي گشتاساپ ب

عنوا  يك دورۀ تاري ي مطالعه شود نه بصافت ياك عجاد داساتاني، زيارا ايا  

توده هاي ماردم اناد كاه افت اارات تااري ي  اود را اوالً بصاورت شافاهي در 

لوح سينه و حافظه  ويش نسالً بعد نسل حك ميکنند و ثانياً پاس از دسترساي 

پوسات نباات و  به امكانات كتباي باه ثبات و بابط آنجاا از  ااطره هاا و روي

 حيوا  مبادرت مي ورزند.

                                                 
1

تور در نام بس 87ص  2، ج  287ص  1يشت ها ج  597)  595حماسه سرايي در ايران ص  - 

شاهنامه بصورت نستور آمده و شايد اين اشتباه از نساخ نشاعت كرده باشد نه از دقيقي يا نويسنده 

 شاهنامه .
2

داستان هفتخان اسفنديار راجع به همين سفر جنگي اوست . و اين داستان را از بعضي جهات بايد  - 

نست . اسفنديار در هفتخان خود با گرگ و تقليدي از هفتخان رستم و يا القل هردو را متاثر از يك ديگر دا

شير و اژدهار و زن جادو و سيمرغ جنگيد و ببرفي سخت دچار شد. رستم نيز درخان سيم خود با اژدها و 

در خان چهارم بازن جادوگر مصاف داد و رخش او در خان اول باشير در آويخت. ظهور زن جادو بشكل 

داستان شباهت فراوان به خان چهارم اسفنديار دارد. حوادث  دختري جوان و نزديك شدن او برستم تا آخر

جوي از قبيل شدت گرما و فرو ريختن برف نيز در اين هردو داستان نمونه يي دارد، چنانكه در هفتخان 

رستم گرماي شديد و تشنگي پهلوان را از پاي در آورد و در هفتخان اسفنديار برف سخت مانع راه و مايه 

سفنديار و رستم هر يك در هفتخان خويش راهنمايي داشتند. راهنماي اسفنديار گرگسار بود آزار شده بود. ا

كه در جنگ با ارجاسپ اسير ايرانيان شد و رستم هم درخان پنجم اوالد را اسير كرد و راهنماي خود قرار 

تل آورد اما رستم داد. تفاوت اسفنديار و رستم در اينجاست كه اسفنديار گرگسار را بان آن همه مواعيد بق

 در پايان كار بپاداش راهنمايي هاي اوالد واليت مازندران را از كاوس براي او خواست .
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ساال ماي گاذرد كاه طايفاه  1300از عجد صافاريا  تاا اماروز بايش از 

پرعاادۀ كياااني در سيسااتا  اياا   اااطره هااا را ب اااطر مااي آورنااد و هاازارا  

 انوادۀ منسوب به اي  تباركه پشت در پشت در سيستا  زاد و ولد داشته اند، 

واجاداد ساه هازار ساال پايش  اود ماي دانناد. آنجا را به عنوا  زادگاه نياكاا  

ميالدي است كاه ايا  سلساله در سيساتا  از شاوكت و  19فقط از اوا ر قر  

اعتبااار گذشااتۀ  ااويش فاارو افتاااد و روبااه زوال نجاااد و جاااي آنجااا را طوايااف 

 مجاجر گرفته اند.

كاه هادف از تااليف آ  ظااهراً احيااء ناام و « احيااء الملاوك »در كتاب 

ياني سيستا  به عنوا  وارس حقيقي حكمروايي آنجا بوده است، نشا  ملوك ك

بام  بار آورد  ايا  هادف مطاالبي يااد آوري شاده اسات  اه باراي شناسااايي 

طبقااات م تلااف اجتماااعي سيسااتا  در قاارو  نجاام و دهاام هجااري و اوبااا  

واحوال آ  روز گار سيستا  بسيار مفيد و ممت  ماي باشاد.در عصار صافوي 

و  شااااها  اميااارا  ، ميرزاياااا  ، ميااارا  ، ياااارا ، از طبقاااات واقشااااري شااا

منشيا ، نقيبا ، سادات،  واجه ها، هنرمندا  )  وشنويساا ، موسايقي داناا  

، شااااعرا  ( تيرگااارا ، شاااي ا ، سااار يال ، ر يساااا ، پاااادارا ، كد ااادايا ، 

تيم بازا ، طااس باازا  ، شابگردا  ،   كالنترا  ، شعبده بازا  ، حقه بازا  ،

، شاهنامه  وانا  ، منجما  ، كشتي گيرا  ، پجلواناا  ، لولياا   قصه  وانا 

و معركه آرايا  و از همه مجمتر ملك ها و ملك الملوك هاي منسوب ب اندا  

كه قرار شمارش آقاي باستاني پاريزي در اي    1كياني ذكر بعمل آمده است، 

س ت كماا   نام امير آمده: از امير حيدر 125كتاب )احياء الملوك ( بيش از 

گرفتاه تاا امياار شايرمحمد  مايش مساات ، نزدياك پنجااه  واجااه، نزدياك بيساات 

شاه از شاه ملاك ظرياف گرفتاه  160ر يس ، نزديك به بيست سلطا ، نزديك 

تااا شاااه كاارم آقااا، نزديااك دويساات ملااك منسااوب ب اناادا  كياااني از ملااك ب اات 

لادي  محماود، و افزو  گرفته تا ملك شاه ملك )شاه اندرشاه اندر شااه ( ركا  ا

همه اينجا زنا  و همسرا  ايشا  ملكه ها و بي بي ها بوده اند كه نزديك صد 

بااي بااي و بااو بااو نااام باارده مااي شااود، از قبياال بوبااو شاااه د تاار شاااه علااي شاااه 

                                                 
1

 1344ملك شاه حسين كياني، احياء الملوك در تاريخ سيستان، تصحيح دكتور منوچهر ستوده ، تهران  - 

 . 601،  597، ص 
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ابوسعيد، بي بي پيكر ماه و بي بي عاروس  ااتو  و باي باي كاال  و باي باي 

م شااهي و ملاك الملاوكي و باي ملي ... و جالب آنكه هيشكدام از ايشا  از مقا

مجادعليا »بي  انمي و ملكه  ي پا را پا ي  تر نمي گذاشته اند و كمتري  آنجاا 

  1حرم ملك بوده است .« پريزاد  انم »و « بي بي جاني 

بنابرتاريخ احياء الملوك تمام امراي معاروف باه ملاوك نيماروز كاه در 

فويا  سيساتا  ميراثاي عجد سلجوقيا  و غوريا  و مغول ها وتيموريا  و صا

آنا  بوده،  انواده  اود را باه پادشااها  كيااني اوساتا منساوب ماي دانساتند و 

سعي و تالش فراوا  مي كردند تا با رعيت  ود و مردم گرد و نواح طوري 

پيش آمد كنناد كاه گوياا ا االق و شايساته گاي پادشااهي و ملاك الملاوكي را از 

 اجداد  ود بارس برده اند.

 1005ر فشار و قتل و غارت اوزبك هاي شايباني در ساال باري بر اث

هجري در حدود پنج هازار  اانوار از ملاوك كيااني مجباور باه تارك سيساتا  

هجااري كااه اوبااا   1007شاادند و بااه قناادهار كااوچ كردنااد، ولااي در سااال 

سيسااتا  رو بااه بجبااودي نجاااد آنااا  دوباااره بااوط  آبااا ي  ااود يعنااي سيسااتا  

 2مراجعت كردند.

ميالدي، ملاك  18رد مقتدر  انواده كياني در دهه شجارم قر  آ ري  م

محمود كياني پشاه  راسا  بود كه ناه تنجاا سيساتا  بلكاه مشاجد و راساا  را 

نيز براي  ود قبباه كارد و تااجي مرصا  بجاواهر برسام شااها  كيااني ساه 

 -1722هزار سال پيش تجيه و بار سار نجااد، اماا دولات او پاس از پانج ساال)

ومات در  راسااا ، بدساات ناادر افشااار سااقوط كارد و  ااودش بااا م( حک1727

ت  اعبااي فااميلش در مشاجد بقتال رسايد. بارادرا  او در سيساتا  مادت  18

هفاات سااال در براباار نااادر مقاوماات و قيااام مااردم سيسااتا  را در براباار نااادر 

  3رهبري كردند و سرانجام بقتل رسيدند.

دار هي ات مارز  جى ، پى ،تيت ، يکاى از صااحب منصابا  نقشاه بار

، آنجا  ه از نسال شارقى ايارا  سا   ميگوياد، 1905-1903ما ماهو ، در 

                                                 
1

 . 613 - 612مجله راهنماي كتاب ، سال نهم شماره ششم ص  - 
2

 . 370 - 464احياء الملوك ص  - 
3

ر ك  1354دولت نادر شاه افشار نوشته خانم اشرفيان و ن . ك ء ارنوا، ترجمه حميد مومني ، تهران  - 

 : زير عنوان قيام سيستان .
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از  يانيا  به عناوا  وارس شااها  ايارا  يااد  ارده اباراز عقياده ميکناد  اه ، 

 يانيا  ويژه گاى نسال  اود را بحاد  اافى حقاظ  ارده اناد. مسا  تاري  وارس 

ر  ويش مل  جالل م( از پد1905 اندا   يانى ، مل  عظيم  ا  )درسال 

الدي  نقشى زيبا به ارس برده است . در قيافه و شکل وصاورت ملا  عظايم 

 ا  تربيت م صو  و متوقعى از حسب و نسب قديمى آشکار است . ششم 

هاى غزال مانند  ه در حلقه هاى جلى نصب اند و  اسه متناسب سر ورياش 

)  اه ا ناو  قشنا و  امل و دست ها و بازوهاى قوى و ي  هيکل متواز  

بعلت پيرى  ميده است( با هم ، وى را نمونه  امل ٓا  نسل و نژاد ميساازد . 

البتااه در افااراد  اام ساا  و سااال تاار ب صااو  در برادرزادگااا  عظاايم  ااا  و 

 ويشاااوندا  ديگاار او آثااار تناازل برجسااته و آشااکارى وجااود دارد  ااه ايناا  

  1ويژه جمعيت ب ارا شده است .

 ر ميشاود : در هرحاال  انادا   ياانى ديگار تيت ، درجاى ديگرى متذ

روبه زوال نجاده و از رونق مانده اند و حتى بقايا و نمايندگا  اي   اندا  نيز 

در سيستا  ديگر از آتيه اى روش  بر وردار نيستند. گل سرسابد و بجتار از 

همه جوانا   يانى پسر جوا  مل  محمدعظيم  ا  ، بنام حيدرقلى اسات  اه 

و  و ديگر مواد م در آلوده نشده و در تحت نفاوذ او، اوالده ايا  هنوز به افي

 اندا  سلطنتى جز يات حقارت آميز فقر و افالس  ويش را فراموش نکرده 

اند. گفته ميشود حشمت المل  حا م سيستا ، شکايت و تظلم عليه  يانيا  را 

رسم  رد و  واه به عنوا  ي  حربه سياسى و يا به علت اغاراض ش صاى 

صورت شديدى برآنجا فشار آورد. شايعه اى موجود بود و ميا  ماردم نجاوا ب

ميشااد  ااه  يانيااا  از بوصاالت داد  يکااى از د تاارا   ااود بااه حااا م )حشاامت 

الملاا ( اباااء ورزيااده بودنااد. در نتيجااه حشاامت الملاا ، ملاا  گلزار يااانى 

ر رامجبور به داد  د ترش به  د دا تا  محمد نمود.  د دا تا  محمد از تباا

غالم زادگا  و به طبقه  ولى متعلاق باود . بادي  ترتياب بار غارور و غيارت 

  2مل  بربه وارد شد  ه در اثر آ  مل  گلزار بزودى درگذشت. 

                                                 
1

 .187 - 186،ص 2تيت ، سيستان ، ج  جی.پی. - 
2

 .183، ص 1ج  سيستان،جى ، پى ، تيت ، -  
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ميالدى ، مي اوانيم  اه :  19در تاريخ روابط ايرا  و انگليس در قر  

(  ساانى از اعقااب  يانياا  1905- 1902در زما  ما مااهو  در سيساتا  )

و براى تميز  تا  وجود داشتند  ه بحال فقر و فال ت زندگى ميکردنددر سيس

 1بکار ميرفت.« سيستانى»شا  از سايرعناصر غريب  لمه 

  

 سیستان در روایات ملي :

 گرشاساپ ،بنابر روايات ملي و داستانجاي كج  حماسي شاو  شااهنامه

نامه ، يارررز ناماه ، ججانگيرناماه ، شاجنامه ، سام نامه ، بارزو ناماه ، فراما

آذر گشسااپ نامااه ، بجماا  نامااه و غياااره و غيااره ، سيسااتا  زادگاااه و محااال 

پاارورش قجرمانااا  و ججااا  پجلوانااا  ملااي بااوده و مجااد داسااتانجاي رزمااي و 

 ميدا  نبردهاي راد مردا  و ججا  گشايا  بوده است .

 وساي از پجلواناا  و قجرماناا  آزادۀحماسه پارداز نامادار  راساا  فرد

ور ششام گياري يااد آوري كارده و از اينكاه در دوره حماساه هااي سيستا  بط

 اينطور مي گويد: ي شاداب و سرسبز بوده ، در وصف آ ملي سيستا   يل

          بیاراسته سیستان چون بهشت 

 خشت رز و دمشك سارا بُ  گلش

بنابر شاهنامه و همشنا  گرشاسپنامه در عصر سلطنت جمشيد پادشااه  

 .بااود 2صااي بنااام كورنااا پادشاااه سيسااتا  و زابلسااتا معااروف ييشاادادي ش 

آواره شد و سرنوشت  ،شاه بابل شكست  وردآنكه از بحاك پس از   جمشيد

باااغي راه ه او را بااه سيسااتا  كشااانيد. در سيسااتا  روزي گرساانه و  سااته باا

. اتفاقااً آ  روز د تار شااه ساتا  باودياز د تر شاه سن علق به سم يافت كه مت

  ماهروي و نديما   وبروي  اود باراي هاوا  اوري و تفاري  نيز با كنيزكا

 .دياد و باناك زدر تای ببباغ رفتاه باود. كنيزكاي از دور جمشايد را در پااي د

دو ساه   اه ست به اربابش بگويدنيد كه مردي  سته و گم كرده راه اجواب ش

                                                 
1

 .1953، ص 7ج  ميالدی، 19تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس در قرن محمود محمود، - 
2

شاهنامه ، جغرافياي وسيعي براي سيستان دارد. او گاهي غور و هرات را نيز همراه با ارا خوزيا،  - 

زابل تاغزني شامل سيستان ميداند و زماني قلمرو حكمراوايي سام را از سيستان تا كشمير بر مي شمارد 

هزاد مي نويسد كه زابل و زابلستان در گذشته خطه جغرافيايي وسيعي بوده كه از حوالي غزني استاد ك

 ( . 58تاهامون سيستان را در بر مي گرفت. )افغانستان در شاهنامه ص 
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اي  تصادف منجر به آ  شاد  .جام شراب براي او بفرستد تا از  ستگي برهد

  ه سيستا  از نزديك آشنا گردد و سارانجام باه ازدوا  آايد با د تر شتا جمش

ناميده  دو شاه و شاهد ت بيانجامد. ثمرۀ اي  وصلت فرزندي بود كه  " تور"

دياري نگذشات كاه ماردم فجميدناد  .زابلي معني آ  شمشاير باود شد و به لججۀ

 .بحاك است از دست داماد شاه هما  جمشيد فراري

 انجم  پراكنده شد بر سر           زبا  دو ت   و گذشت ازس    

باديار  جمشيد از ترس بحاك ز  و فرزند به سيستا  گذاشات و  اود 

او تاور پسار جمشايد در سيساتا  باه  ۀهند آواره شد. بعد از مرگ كورنا ناو

پادشاهي برگزيده شد و مدتي بعد از او فرزندي بدنيا آماد كاه شيداساپ نامياده 

ز او سااام و سااپس اثاارت و از اثاارت اسااپ تااورك و ا .  الصااه از شاايدشااد

و )نرمينو يا  )گرزور( تا گرشاسپ قجرما  بزرگ آ ي  اوستا ي داراي صف

  1نريما  ( در عصر فريدو  ظجور كرد.

گرشاسااپ كااه گاااهي بالقااب  ااانوادگي  ااود )سااام ( و زماااني باصاافت 

مااا  ه ،يااد شاده بناادهش( و زرتشتی)اوساتانرميناو )نارمنش( در كتااب مقادس 

سام معروف به )سام يكز م ( پدر زال و جد رستم است كه در رواياات ملاي 

  2بيشتري  اوصاف گرشاسپ را ب ود ا تصا  داده است .

گرشاسپ سام ، در حالي كه مانند اجدادش مالاك الرقااب سيساتا  باود، 

در تحاات اواماار آ  دو ججااا  پجلااوا  دربااار فرياادو  و منااوشجر نيااز بااود. و 

سله قجرماني ها و اژدركشي ها بردست او انجام گرفت و اكثار يك سل پادشاه 

بااه جداگانااه  یدشاامنا  آريانااا و مردمااا  منطقااه را نااابود سااا ت كااه در فصاال

جر در سيساتا  تفصيل از آ  س    واهيم داشت . بنابر گرشاسنامه اولاي  شا

 اسدي گويد: .اده شدتوسط گرشاسپ بنا نج

 ك آب زرهـــزديــــه نــد بـــامــيــب         ماهي فره شت از اينكارذـشو بگ

 كه بد نامدارــان دــنــجـروم و بــــب   مار      ـدس شـنـجــمزا تر شناس و

 ود روزي زرنجــاسـن ارـك ه درــك     ر زرنج    ــجـاد شــجــاورد و بنــبي

 شيدركــمه بــربــش دژي ســيانــم      يد   ـكشدرــردش انـگل باره يي گز
                                                 

1
شاهنامه فردوسي ، ملحقات ،داستان فرار جمشيد از ضحاك ماردوش ، گرشاسپنامه طبع حبيب يغمائي  - 

 . 36 -21ص 
2

 ببعد. 140ستن سن ، كيانيان ، ترجمه داكتر ذبيح هللا صفا، طبع تهران ص كر - 
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 وي بتا توي ونجر آب درـزهـر ج     ـده سا ت   نـم  دژ يكي كراـــيــزپ

 ا برفكندـزهـــوي و كاريـــزا  ج و       د  ـنــرمــت از هيـبسا رود برداش

 ر نشا تـي  بـج در آهنــنـرو پـــــب        باره بسا تشجر پرد ت وشو آن

 ت سالـر پردا ته در هفـشد آ  شج     ال   ـــده فــنــپجدار فــر ــرســـفـب

 شت بري سيستا ــتي بجـفـو گــت

 1  سيست رمیـــست از  ـي نيـيك
 

 ، ده سال قبل از تصنيف  مولف تاريخ سيستا ،همزما  اسدي طوسي

  ذ هر اسدي آورده و شنا  مينمايد كه مأ گرشاسپنامه روايتي مشابه روايت

ل ي )كه فعاالً در دساترس ماا نيسات ( ابوالم يد ب گرشاسپنامهدوي آنجا كتاب 

بوده باشد. عي  عبارات تاريخ سيستا  بنابر روايت ابوالم يد بل اي اينسات : 

شاجر ت گرشاساپ با  اثارت با  بر دس ناكرد  سيستا  )شجرسيستا  (اما ب» 

با  جمشايد الملاك آ  روز  رداسپ ( با  تاو)سم ( ب  كورنا ب  بيداسپ )شي

را گارد كارده باود كاه ما  شاجري بناا  اواهم  بود كه گرشاسپ داناياا  ججاا 

آزادگاا  راهماي كشاد  ،كرد و بدي  روزگار كه بحاك همه ججا  ويرا  كند

و از ججا  بجا دويي همي بركند. تا مردما  عالم را سامه )جاي ام  ( باشاد 

كه او را بر شجري كه م  كرده باشم فرما  نباشد. اما شنا   واهم كاه نيكاو 

و  بنگريااد و حساااب كنيااد.  2دوازده )ده (  فاات و شجااار ونگاااه كنيااد و از ه

د باشد بي هايچ نحاس شنانكاه ديرگااه بماناد شناداني كاه ابتدا كنيد كه سعبوقتي 

 ماه با ويست بار گذراسات و هاشد هر شند كه ججا  و هر شه اندرحد امكا  ب

  ر ناشيز گردد.

كردناد  روزگار كردند تا وقتي نگاه ايشا  بر فرما  او بسيار درنا و

پس حكم كارد كاه تاا  .فكندا و گفتند كه اكنو  بنا ك  او ابتدا بدست  ويش پي

علياه الساالم بارو   شمسي اي  شجر بماند. و شو  مصاطفی شجار هزار سال

اول كسااني كاه او  ،آيد و اسالم آشكار گردد و مردم عجم را بدي  حاق  واناد
                                                 

1
 هـ(. 458)تاليف در حدود  267 -236اسدي طوسي ، گرشسپنامه صفحات  - 
2

بايد بجاي دوازده ، ده باشد زيرا مراد اينجا ديدن طالع شهر است و طالع در قبال چهار و هفت كه  - 

براين طالع باشد و ده كه نقطه برابر چهار است . قرار دارد و در اين باصطالح اهل نجوم غارب و نقطه 

اصطالحات دوازدهي وجود ندارد. مقصود آنست كه طالع ساعت بناي شهر را از چهار و هفت و ده كه اوتا 

 طالع اند. نگاه كنيد )بهار، حواشي تاريخ سيستان (.
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ند شه بطو  و شاه بكاره را اجابت كنند مردم سيستا  باشند و او را اجابت كن

و اندر روزگاردي  او عليه السالم شجار صدو شجل و شجاار ساال وقات هاا ، 

باشد و شو  شجار صد و شجل سال بگذرد اي  شجر باز آبادا  گردد بردسات 

گرشاساپ  .كه نزديكا  زما  كياا  باوده باشاد1شه پور گا  ب  كرايست شا  

 شجر بنا كرد و تمام كرد و قصه  ها داد و اي  بدا  شاد شد و ايشا  را  لعت

  2«گرشاسپ زيا د است و بكتاب او )گرشاسپنامه ( تمام گفته آيد.

م لف تاريخ سيستا  جااي ديگاري علات بنياا  گاذاري شاجر زرناج را 

توسااط گرشاسااپ در سيسااتا  موجودياات در اات  رمااا و انااار و باااد شاامال و 

يزهااا از فبااايل آفتاااب در شااا  آ  وانمااود كاارده مااي گويااد كااه وجااود اياا  ش

 3سيستا  بود كه ساير مكانجا آ  همه را نداشت .

هجاري آنارا تااليف  740حمدهللا مستوفي در نزه  القلوب كاه در ساال 

سا ت  "گرشاسپ"كرده نيز اي  موبو  را تا يد مي كند كه شجرسيستا  را 

و زرنا نام كرد و عرب زرناج  واناد و بار راه رياا روا  نزدياك بحياره 

 4.«ظيم بست تا شجر از آسيب ريا روا  ايم  باشدزره بندي ع

بنااابر شاااهنامه پااس از گرشاسااپ نريمااا  و بعااد سااام و از آ  پااس زال 

فردوساي آنجاا كاه باراي باار اول از  پدر رستم در سيستا  حكومت كرده اند.

زابل نام مي برد از عجد نامه يي كه در آ  حدود قلمرو سام بدستور منوشجر 

 ياد مي كند. تعيي  شده اينگونه

 شتـتايش بسا  بجـسر س سرا          عجدي نوشتاز آ  پس منوشجر

 ا به درياي سندـ  تـزدرياي شي         ندـاي و هـل و نـهمه كابل و زاب  

 دي درستـــجـوشتند عـبنوي ن          ستـُ ب دا  روي ـزابلستا  تا بز

 

 م سيستا  مي گردد:سپاس گزاري عاز و سام پس از دريافت فرما  و اظجار

 همه شجر و كوي نظاره برو برد           ـــادند رويستا  نجـسوي زابل

                                                 
1

چهل و چهار سال بسعي جمعي از نبيره شاهان  گويد پس از چهار صد و ( 20مولف احياء الملوك )ص  - 

 كيان روي به آبادي نهد.
2

 . 5 -2تاريخ سيستان ص  - 
3

 . 11تاريخ سيستان ص  - 
4

 حمدهلل مستوفي، نزهت القلوب طبع دبير سياقي تهران .  - 
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 االر گيتي فروزــد زســر شـبــ           روز ــيمــن ینزديكي شو آمد به 

 و زر شت دـمشك سارا بُ  گلش           بيا راسته سيستا  شو  بجشت

بناام رساتم صاادر ماي منشاور حكومات سيساتا   ،هنگام سلطنت كيقبااد

 شود و شاه كياني  طاب برستم گويد:

 جدي ترا بر پرندــوشتيم عـن         ندــس درياي ه ــزابلستا  تا ب ز

 بدار و همي باش گيتي فروز        ــسر نيمـــروز ـــت با افــسرت 

 راسر سنانت بزهراب دهــسل به مجراب ده          وزي  روي كاب

 :رستم مي گفته كيقباد ب ،مي شناسد ارا  پجلوا  و پادشاه قدر جج

 1"."وبي زال تخت بزرگي مباد " ،بیك موي دستان نیرزد جهان "

 

 منوشجر شاه به پسرش مي گفت :

 زال و زسام آنگجي ياوري ز            بجوي اي پسر شو  رسد داوري

كيكااااوس واليااات سيساااتا  و نيماااروز و زابلساااتا  و  ،رديااازيبگفتاااه گ

رستم را داد و عجد كرد هر شه از هندوستا  بگيرد او را باشاد و  مر ،ر ود

بري  جمله او را منشور داد و كي سرو نيز حكومت ايا  واليات را باه او داد 

 2كه هيشكس از وي و فرزندا  وي نتواند ستد.

ت سيساتا  بيشاتر از آ  ججات اسات كاه  الصه در دوره هاي باساتاني شاجر

 ما  حماسه جاودا  شاهنامه است .وط  ججا  پجلوا  رستم قجر

 

 جنگ رستم واسفندیار:

شنانكه از داستا  اي  دو قجرما  مرد روزگار بر ماي آياد، نبارد ايا  

دو نامور حماسه ملي ، بدو  ميل و رباي باطني هر دو، بر هر دو تحميال 

كااي  شااد. شااجزاده جااوا  اساافنديار  واسااتار تااا  و ت اات كيااا  بااود و پاادرش

سازي سه بار شرايط باس  طرنااك را پايش پااي اسافنديار  شتاسپ با زمينهگ

قرار داد و هر بار پسر جوانش را به بجانه اي از پاي ت ات دور ماي كارد و 

حابر نبود به آساني از ت ت سلطنت به  ااطر وعاده هااي كاه باه پسار داده 

                                                 
1

 . 238ص  1شاهنامه فردوسی، ج  - 
2

 . 12وهاند حبيبي ص به تصحيح مرحوم پ 1348زين االخبار گرديزي ،طبع تهران  - 
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بود پا ي   آيد. و ايا  باار اسافنديار باه ايا  دليال كاه رساتم مغارور و ساركش 

ترام پادشاهي ما را بجااي نيااورده و  اود را همسانا  انادا  ماام است و اح

مي داند، به سيستا  مي فرستد تا رستم را دست بسته به پايت ت بياورد و باه 

 اسفنديار مي گويد:

 اگر تخت خواهي زمن با كاله      رۀ سیستان گیر و بركش سپاه

 1ه كمـنـدچو آنجا رسي دست رستم ببند       بیارش به بازو فـكـند 

اساافنديار بااا وجااود آنكااه ناازد پاادر از  اادمات رسااتم و  ااانوادۀ او بااه 

شاها  كياني تعريف مي كند، معجذا ششام داشات او باه ت ات و تاا  كيااني و 

دسيسه سازي پدر او را راهي سيستا  مي سازد. و از ابيات شاجنامه بار ماي 

باار و در كناار آيد كه اولي  مالقات ايا  دو پجلاوا  زورمناد در نزديكاي رود 

 هيرمند كه از شجر رستم شندا  فاصله زياد نداشت، صورت مي گيرد.

 رستم گويد:مالقات  فردوسي درباره رفت  اسفنديار به

 بیامد دمان تالب هیرمند         به فتراك بر گرد كرده كمند

 و بمناسبت  تم اي  مالقات گويد:

 نامـدار بلندچو رستم برفت از لب هیرمند       پر اندیشه شد 

 الصااه رسااتم كااه از ديااد  شااجزاده  وشااحال شااده بااود ، بافت ااار او در     

ايوا   ود دعوتي مجلال و باشاكوهي ترتياب داد، مگار اسافنديار از رفات  باه 

آنجااا  ااود داري ورزيااد و در مالقااات دوم  ااود كااه باساا   نيشاادار و تحقياار 

ر نازد شاجزاده باه آمياز اسافنديار هماراه باود ، شاو  دياد نارمش و مصاالحه د

 گونه ديگر تعبير مي شود، با قجر و  شم به اسفنديار پاسخ مي دهد:

 تت برو دست رستم بـبـند         نبندد مــرا دســت چــرخ بـلــندكه گفـ

 بگرز گرانــش بمالم دو گـوشگرچرخ گوید مرا كاین نیوش       كه 

 آســمان بر زمین كه من از گشاد كمان روز كیــن         بدوزم هــمي

 نبـیـنـد مرا زنــده با بـنــد كــس

 كه روشن روانم براینست وبس

سرانجام شو  اسفنديار از رأي  ويش بر نمي گردد، رستم براي دفا         

از نام و حيثيت  ود به جنا مي پردازد و پس از نبرد س ت اسفنديار را به 

                                                 
1

 داستان نبرد رستم با اسفنديار. -_  
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جانه اي براي مارگ او باوده همه ب  1اشاره سيمرغ با شوب گز، كور ميكند. 

 اند:

 بهـانه تو بودي پدر بُـد زمان          نه رستم نه سیمرغ و تیروكمان

 مرا گفت رو سیستان را بسوز        نخــواهم كزین پس بود نیمروز

 

همااي  كااه آ  دو بجنااا بااا يااك ديگاار بر اسااتند بااي  دو پساار اساافنديار از يااك 

ساار او از طاارف ديگاار جنااا در طاارف و زواره باارادر رسااتم و فراماارز پ

گرفاات و دو پساار اساافنديار كشااته شاادند. رسااتم نيااز كااه از تيرهاااي اساافنديار 

 س ت مجروح شده بودآ برجا   ود ترسا  گشت و از جنا باز گشت . 

ساارانجام جنااا در گرفاات و شااو  رسااتم در كااار اساافنديار درمانااد بااه شاااره 

  آوردديار را از پاي درگريي زال و راهنمايي سيمرغ ، پجلوا  كياني اسفن

 و همي  كار مايه زوال  اندا  سام و بر افتاد  ايشا  از سيستا  شد.

بنابر شاهنامه در ايا  واقعاه درد نااك دو تا  از پسارا  اسافنديار يعناي 

 مجر نوش و نوش آذر كشته شدند و بجم  زنده ماند.

د و د تا بجم  را پرورش دهارار در واپسي  دم از رستم تقابا كاسفندي

و بجما  را  فتپاذير برموز جنا و پجلواني آگاه سازد. رستم اي  تقاباي را

د و سرانجام طفال دامنگيار گريباا گيار رنكه اسفنديار  واسته بود تربيت كشنا

                                                 
1

كه رستم تیر چوب گز را بسوي اسفنديار رها مي كرد زير لب گفت : بمیرم بنام و  هنگامي - 

نمانم به ننگ ... و چشم اسفنديار را هدف تیر قرار داد. تیر از  كمان رستم جست و در چشم 

رد تیر سرش را بر زين خم كرد و بیهوش  شد و لحظه اي اسفنديار نشست . اسفنديار از شدت د

 بعد از اسپ بزير غلتید. رستم خطاب به اسفنديار گفت :

 ننالیدم از درد و از نام و ننگ بخوردم زتو شصت تیر خدنگ 

 سرخود نهادي تو بر روي زين تو از بهر دو تیر چوبي چنین 

ا بخانه برد و شرط گذاشت كه هر چه اسفنديار بنابر روايات شفاهي مردم سیستان رستم اسفنديار ر

از او بخواهد برآورده سازد. اسفنديار از رستم خواست تا اول بهمن پسر او را بر موز جنگ و 

سروري آشنا سازد و دوم اينكه گنبدي بسازد كه تنها يك در و يك ستون داشته باشد. رستم هر دو 

د خود نگهداشت و گنبدي ساخت كه يك ستون و دو تقاضاي او را پذيرفت. بهمن را براي تربیت نز

در داشت. بعد رستم دست اسفنديار را گرفته به گنبدي كه گفته بود داخل برد. اسفنديار در را بست 

و بفكر اينكه رستم در داخل گنبد با او يكجا است ستون گنبد را از بیخ بر كند وگنبد غلتید و 

ت او را درك كرده بود از در ديگر برون رفت و جان اسفنديارجان داد ولي رستم كه قبالً نی

 بسالمت برد.
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كااي   واساات  از دودمااا  اون سااتي  كااار ،ميشااود. بجماا  وقتاای بشاااهی ميرسد

ود بند فرماود و رستم بود. پس به سيستا  رفت و زال را كه به پوزش آمده ب

آنگاااه فراماارز بااا سااپاه باازرگ از بساات بااه نباارد او آمااد و جنگااي ساا ت در 

گرفاات. سااپاهيا  فراماارز باار اثاار طوفااا  باااد پراكنااده شاادند و بساايار كااس از 

نزديكا  او كشته شدند و  ودش نيز ز مجااي فاراوا  برداشات و آ ار اساير 

پ و وزير بجم  از شد و او را بفرما  بجم  بردار كردند.پشوت  پسر گشتاس

نفااري  رودابااه بترساايد و بجماا  را باار آ  داشاات كااه باار زال بب شااايد و همااه 

. 1جما  نياز شناي  كارد و بابلخ بازگشات  اندا  رستم را بجاي  ود فرستد. ب

نام بجم  در اوستا نيامده و اي  ن ستي  باري است كه ريشه رواياات ملاي باا 

 ته مي شود.اوستا جدا و با تاريخ سلسله ه امنشي آمي 

در حماسااه » مستشاارق معااروف انگليسااي ادوارد بااراو  مااي نويسااد: 

هاي كج  ايراني بزرگتري  و نام آورتري  پجلوانا  از سيستا  بر استه اند و 

از آ  ميا  سام و زال و رستم و سجراب بيش از ديگرا  ، شايا  توجه اند و 

و نقشي كه رساتم آنكه بدرجات از همه مجمتر است رستم است .قرنجا گذشت 

بازي مي كرد نقشي بود كه  دايا  اساطيري يوناا  باازي ماي كردناد. رساتم 

در ايا  نقاش بااا اساب معااروفش كاه در اش نااام داشات بحيااس  اداي جنااا و 

پيروزي هماواره بسار وقات پادشااها  كيااني م صوصااً كيقبااد و كيكااوس و 

 شاايد كي ساارو مااي رساايد و آنجااا را از مشااكالت و م اااطرات رهااايي مااي ب

سرانجام برادرش شغاد با غدر و  يانت او را در شاهي اندا ت و به هالكت 

 2«.رسانيد و اي  واقعه پس از آ  بود كه رستم اسفنديار را كشت. 

عاارو  سلسااله كياااني كااه باار  رسااتم تقريباااً مااا را بااه پايااا  دورۀماارگ 

ساالطنت داشااتند ميرساااند و همشنااا  بااا ماارگ رسااتم ، فااالت اياارا  سراساار 

ندا  زال نياز رو باه زوال ماي نجاد و رفتاه رفتاه از اهميات و شاجرت ماي  ا

 افتد .

بجم  پسر اسفنديار پس از آنكه از مرگ رستم اطال  حاصل كارد، باه 

و فرامارز و دو زال   ، ونبجاي پدرش بر سيستا  كشيد. بروايت بجما  ناماه

                                                 
1

 ببعد. 319، ص 3شاهنامه فردوسي داستان رزم رستم و اسفنديار، ج  - 
2

 . 178ادوارد براون ، تاريخ ادبي ايران ، ترجمه علي پاشا صالح، ص  - 
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سرانجام  ولي ،د تر رستم زربانو و بانوگشسپ سه بار بجم  را تا بلخ راندند

بجم   انواده زال را از آنجا براندا ت و فرامرز پسر رساتم را پاس از شناد 

 ،شبانه روز جنا تك تازي و تنجايي در حالي كه از اثر ز مجا رمق نداشت

شساپ و زرباانو را پاس از وي ت و د ترا  رستم باانو گدستگير كرده بدار آ

 1جنا هاي س ت به كشمير تبعيد كرد.

رامرز كه از هند براي كمك پدر باه سيساتا  ماي آماد ف پسر آذر برزي 

دانسااور ب ،بااا لشااكر بجماا  باار  ااورد و آ  لشااكر را از آ  پاادر  ااود پنداشاات

زال كه در قفسي ديگر زنداني  .سي اندا ته شدفقشتافت ولي دستگير شده در 

د مه هاي ججا  پجلوانا  سيستا   و همراه سپاه بجم  به زابل برده مي شد تا

برزي  را زناداني دياد آذر را به بجم  نشا  بدهد. در راه سفر  شا و  زاي  

بجمااا  پاااس از دياااد  د ماااه هااااي و قبااايه را باااه او حاااالي كااارد. سااارانجام 

زال  ،كاه كارده باود ندامت از كااري مك و گرشاسپ و سام و رستم باپورسيا

را آزاد كرد تا به سيستا  برود ولي آذر برزي  را محبوس در هما  قفس باه 

فرستاد تا حبس باشد. آذر برزي  در حوالي بلخ توسط مردي جنگلي بناام  بلخ

زواره عمو بزرگ آذر بارزي  ماي  رستم تور )يا رستم تبردار كه گويند پسر

 .در عالم ناشناسي از بند كسا  بجم  نجات يافت و بجنا بجم  پردا ت،2شد

لشااكر صال  انجامياد و سره سارانجام بجما  بحصااري پنااه بارد و آ ار كاار با

بجم  مقرر شد ولي يكاروز كاه او و رساتم تباردار هماراه بجما  بشاكار رفتاه 

دها و را بلعيد و آذربرزي  با شمشير اژ بجم  ،بودند اتفاقاً اژدهاي بقوت نفس

  3.را گرفت ر برزي  انتقام پدر  ودبجم  را  بدونيم كرد و بدي  ترتيب آذ

يه عمر را در سيساتا  آذر برزي  پس از اي  واقعه به سيستا  آمد و بق

هوشنا برادر كوشك  ،به عيش و كامراني گذرانيد و شو  از دنيا در گذشت

اورنااا ججااا   او كااه هنگااام فاات  سيسااتا  بدساات بجماا  هفاات ساااله بااود باار

 پجلواني قرار گرفت .

پس از هوشنا پسرش فريدو  بر مسند ججاا  پجلاواني پادر نشسات و 

و بعد فرخ و سپس نرشخ و بعاد از آ   بعد از او سام و پس از سام داد آفري 
                                                 

1
 ،پادشاهي بهمن . 5،شاهنامه، ج  556دکتر ذبيح هللا صفا، حماسه سرايي در ايران، ص  - 
2

 . 141مردم و فردوسي، گرد آورده ابوالقاسم انجوي شيرازي، طبع مشهد ص  - 
3

 ببعد. 30حماسه سرايي در ايران، زير عنوان آذربرزين نامه، احياء الملوك ص  - 
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پااوالد  اوپااس از و شجاارزاد و سااپس رسااتم و بعااد كااا  آزاد ماارد و بعااد پااوالد

مجرزاد، و بعد از مجارزاد رساتم و بعاد ساپجبد و پاس از آ  گاودرز آفاري  و 

بعااد از آ  فيااروز و پااس از فيااروز فاارخ زاد و بعااد از او  اادايگا  و پااس از 

مازي و بعاد شااه فياروز معاصار انوشاايروا   ادايگا  شايرارما  و ساپس هر

بعااد از شاااه فيااروز دورا  بااه ب تيااار  .سااپجدار لشااكر و صاااحب سيسااتا  بااود

اماه سپجبد معاصر  سرو پرويز ميرسد كه شرح پجلواني هاي او در ب تيار ن

 1.مذكور است

ا  با  رساتم با  ايار ،آ ري  فرد از افراد اي   انواده مشجور سيستاني

ماايالدي  652پجبد ، مرزبااا  سيسااتا  بااود كااه در سااال ر سااآزاد  ااوب  ب تيااا

هـ( باربي  ب  زياد الحارثي سردار لشكر عرب پس از نباردي  اوني   30=)

 2بصل  رابي شد.

                                                 
1

تأملي در ميان روايت نسب نامه اعقاب رستم دستان در تاريخ احياء الملوك ملك شاه حسين صفاري  - 

اني و تاريخ سيستان مجهول المؤلف نمايانگر اختالف چندي است منجمله در تاريخ سيستان بعد از سيست

هوشنگ به آفريد برمسند جهاذن پهلواني پدر مي نشيند ولي در احياء الملوك عوض به آفريد فريدون نام 

و احياء الملوك تنها برده مي شود و همچنين در تاريخ سيستان بعد از داد آفرين نوبت به فرخبه مي رسد. 

از آن بصورت فرخ نام مي برد و عالوه مي كند كه بعد از فرخ نوبت به نرشخ مي رسد. در تاريخ سيستان 

نام نرشخ بشكل )نيرو سنج ( ضبط شده و همچنان در همين كتاب بعد از پوالد نوبت برستم نامي مي رسد 

لوان مي رسد كه در احياء الملوك از اين دو و سپس به مهرزاد و قدري بعدتر پس از سپهبد نوبت به په

شخص )يعني رستم و پهلوان ( نام برده نمي شود. و گرد آفرين )ياگرد آفريد( تاريخ سيستان را احياء 

الملوك بشكل گودرز آفرين ضبط كرده است .در تاريخ سيستان بعد از فيروز ماه خداي و بعد فرخبه بر 

احياء الملوك از ماه خداي نام نگرفته عوض فرخ به از فرخ زاد ذكر مسند جهان پهلواني مي نشيند، اما 

نموده و بعد پسر خدايگان را بنام شيرارمان ياد مي كند، ولي در تاريخ سيستان از پسر خدايگان به اسم 

)شيراوژن ( نام برده شده و بعد از شيراوژن )شيركش( از بز فري )فريبرز( تذكر رفته كه در احياء الملوك 

صي بنام هرموزي پدر شاه فيروز جاي آن را گرفته و بعد از شاه فيروز نوبت به بختيار اسپهبد نيمروز شخ

 . 46احياء الملوك ص  28مي رسد.)رك تاريخ سيستان ص 

 
2

 . 81تاريخ سيستان، ص  - 
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 مفصل چهار

 

 اوضاع سیاسي سیستان 

 از عهد هخامنشي ها تا ظهور اسالم

 

 

 شهرهای عمده سیستان در عهد هخامنشی:

افغانسااتا  وايارا  و بطاور كلاي شارق ميانااه ، باا توجاه باه تااريخ قاديم 

بمالحظااه مااي رسااد كااه گاهگاااهي شاااها  و كشااور گشااايا  ديگاار، از دور و 

نزديك ششم به سيستا  دو ته و موقتاً به استقالل محلاي آ  لطماه وارد كارده 

 اند.

م قبال از ه امنشي ايرا  در نيمه اول قر  شش سس سلسلهكوروش م 

 ،ق ايرا  يعني با تر و هند لشكر كشي ماي كاردميالد هنگامي كه بسوي شر

ولاي نزدياك باود از گرماا و گرسانگي باا ساپاهش در  ،سيستا  را عبور نمود

اماا در اثار عمال  ،دشت هاي وسي  و ريگستانجاي سوزا  نيمروز جا  بدهاد

س اوتمندانه مردم سيستا  م صوصاً قبايل آرياسپ ها از مرگ حتمي نجات 

 1.ناميد (نيكوكارا )يعني « اگرياسپ »بنام يافت و كوروش آنجا را 

بدو  شك در دورا  اقتدار سلسله ه امنشي ، سيستا  يكي از ساتراپي 

هاي غني و معمور منوط بحكومت ه امنشيا  بحساب مي رفت كاه سااتراپ 

 )والي ( آ  از جانب دربار ه امنشي تعيي  مي شد.

                                                 
1

 ،زير عنوان لشكر كشي هاي كوروش بسوي باختر ديده شود. 2حسن پيرنيا، ايران باستان، ج  - 
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ات هنگفتااي سيسااتا  ماليااميااا  ممالااك شاارقي ه امنشااي م صوصاااً در 

مي پردا ت هرودت )مورخ يوناني در قر  پنجم ق . م ( در كتاب سوم  ود 

مااااي  93كااااه از ماليااااات ممالااااك ه امنشااااي صااااحبت مااااي دارد در فقااااره 

تالنات ب زاناه دولتاي  600سيستا  با  اكجاي همسايه  اود هار ساال "نويسد:

  1."مي پردازد

سيستاني را  داريوش يكم و داريوش هاي بعدي در ت ت جمشيد هداياي

مااي پذيرفتناااد و در ساانا نوشاااته هاااي بجساااتو  در ت اات جمشااايد از ماااردم 

به شاها  ه امنشاي در نقاش  و نحوه پيشكش هداياي مردما  زرناسيستا  

 2رستم يادگارهاي باقيمانده است .

ه امنشيا  سرحد  در دورۀ بقول يكي از مور ي  مشجور يعني ويلس 

( مااي رسايده و ساارحد غربااي آ  را اتهار) "آريااا"شامالي سيسااتا  بكوهجااي 

 )قنادهار( "اراكوزيا"به طرف شرق آ   ،)كرما  ( تشكيل مي داده "كرمانيا"

 3" )بلوشستا  ( منتجي مي شده است.كدروزيا"بوده و از جانب جنوب هم به  

يكي از جغرافيه نگارا  كالسيك يونا  در يك قر  پايش از  ،استرابو 

 4 .ذكر را براي سيستا  تعيي  كرده استميالد مسي  همي  حدود فوق ال

از معااروف تااري  جغرافيانگااارا  كالساايك بطليمااوس اساات كااه در دو 

در حالي كاه عاي  حادود متاذكره ويلاس  ،هزار و دو صد سال پيش از امروز

آ  اينگوناه  يي  ماي كناد از ياازده شاجر بازرگ آنروزگااررا براي سيستا  تع

 نام مي برد:

( كااه قاارار نظريااه اراتوسااتنس بااه  Prophthasia_ پروفتازيااا   )1

 5 .فاصله داشات  استاديا از اسكندريه اريو  )هرات ( 1600تا  1500مقدار 

پشاااورا   محاالميلااي جنااوب هاارات در183ويلساا  موقعياات اياا  شااجر را در

  6( قرار مي دهد.ليا  ياصالحا  )واق  در جنوب جوي س

                                                 
1

  295ص  ،2ج  ،يشت هاابراهيم پورداود، - 
2

 نقش رستم در بهستون . 1342رك . تخت جمشيد )كتاب مصور ( چاپ ايران  - 
3

 مجله آريانا سال هجدهم شماره دوم مقاله هيرمند بقلم پوهاند مير حسين شاه . - 
4

 ( .1325طبع كابل ) 75نجيب هللا تور وايانا ، آريانا و استرابون، ص   - 
5

 . 128 - 84هزاد ، آريانا ص ك - 
6

 . 129همان اثر ص   - 
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ا در هماي  جااي رنياز محال ايا  شاجر  ،بطليموس و استفانوس بيزانتي

ر اا  و محققاي  اروپاايي بنااي ايا  شاجر را در جمجور م  1دهند.سراغ مي 

 هر محلي از سيستا  مي  واهد باشد به اسكندر مقدوني نسبت داده اند.

 Nostana_ نوستانا pharazara    7ا _ فارازار2

 Pharazana_ فارازانجا  Rhauda   8_ رودا 3

 Bigis_ بيگيس Inna  9_ اينا  4

  Aranaآرنا  -Arikada  10اريكادا  -5

 Ariasps آریاسجپ یجا اگریاسجپ  -Xarxiar             11گاذار زياار   -6

Agrisp 

 

 :آریاسپ شهر

مااورخ رومااي كااه بظاا  قااوي در قاار  اول ماايالدي  :كوناات كااورس 

يونااني  ، ما رخ ( و آرياا  3بناد  - 7ميزيسته در تاريخ اسكندر كبير )كتاب 

 -فصال نجام  3دي در تاريخ سفرهاي جنگي اسكندر )كتااب در قر  دوم ميال

تا  كه به بلوشستا  نزديك بوده اند ( از مردمي بنام اگرياسپ  در سيس 3بند 

زره سكني داشته اند( ياد كرده و عالوه نموده اند كه  ودو شايد در حوالي گ )

 اي  مردم بعد ها در اثر س اوت و يك حركت جوانمردانه نسبت باه كاوروش

)نياك ماردا   ، باسام "ايورگات " كه لشكر او را از مرگ حتمي نجات داده اند

مسمي شدند و كوروش در ازاي ايا  همراهاي غيار مترقاب   (يا نيكي كنندگا 

 2آنجا را از داد  ماليه معاف سا ت و هداياي زيادي به آنجا ب شيد.

 مينويسااند كااه .اسااكندر را نيااز اياا  مااردم بگاارم جوشااي پااذيرايي كردنااد

اساكندر درياا  والياات شصاات روز بساار باارد و ب شااش هاااي فااراوا  در باادل 

رفتار جوانمردانه شاا  بااكوروش باه ماردم آ  باداد و قبال از حركات بجاناب 

والاي آنجاا  ،اراكوزيا )قندهار( امنيد نامي را كه گويند دبير داريوش سوم بود

  3مقرر كرد.

                                                 
1

 . 130همان اثر ص  - 
2

 . 1683، كتاب ششم، ص  2حسن پيرنيا، ايران باستان، ج  - 
3

 . 6كتاب  1684ايران باستان، ص  - 
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وقتاي معاروف  معتقد است كاه ايا  طايفاه م رخ ديگري بنام "ديودور"

ياك   1.مينامناد حااال آنجاا را "ايورگات " باود و  Arimaspaباه )اريماساپ 

تروك پومپه ( از اي  مردم بناام اراساپ يااد مورخ ديگر بنام ژوست  )بحواله 

 .آور شده است

اگرياسپ بوده  ،ريا آ شني  مينمايد كه اي  مردم نه بقول كنت كورس و

امياده اناد صالً اي  مردم را آرياسپ ماي نه ابلك ،و نه بگفته ديودور اريماسپ

زياارا  ،وم نيساات كااه كااوروش شااه اساامي بااه آنجااا داده اسااتياا  هاام معلااو ا

ظ  قوي ميرود كه اداساپ هام مصاحف آراساپ  .لفظ يوناني است  ()ايورگت

 2باشد.

، به عقيده مور ي  يوناني ، آرياسپ ها، مردماني بودند راستگو، قان  

 داد و نظاام و ايفااء ۀهمراه ، دلير و دوست دارناد بي آزار، همكار و بردبار،

 3 .كننده عجد و پيما  

گويا در دو هزار  ،ميالد  زنده بود 37ايسيدور  ارا سی  ه در سال 

در  "زرنگاا" ياا، RANGIANA Dسال پيش از اماروز در  اود در نگياناا 

 ولای ، تيبه ها  داريوش  بير فقط دو شجر پاريو و  وروه را ذ ر می  ند

در سا ستانا  ه محققاً نام سيستا  و تازه سا جا در قسامتی از درنگياناا فارود 

 ،شجرها  باردا و مي  وپاال نتی و سايگل  ه مر ز مملکت بوده ،آمده بودند

 4.نام برده است

 

 :اسکندر در سیستان  

سااال پاايش از ماايالد بعااد از درهاام شکساات   330اسااکندر مقاادونی در 

انجاام يا  سلساله  فات  هارات وآريانا شد و بعد ازدولت ه امنشی ها متوجه 

 رابی ها و آدم  شی ها در هرات راهش را از استقامت بلخ بساو  سيساتا  

 تغيير داد.

                                                 
1

 . 1684همانجا، ص  - 
2

 . 1685 - 1684همان اثر، ص  -
3

 . 53ص  1ج  2نيان ج پروفيسر عباس شوشتري ايراننامه يكارنامه ايرا - 
4

 . 85کهزاد ، آريانا ، ص  - 
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والااای )ياساااا تاااراپ ( ايالااات سيساااتا   اااه دريااا  وقااات يونانياااا  آ  را 

پرهيباات اسااکندر  ، در تحاات آوازۀ)درنگيانااا( يااا )درانجيانااا( باابط  اارده انااد

و بدو  مقابله با اساکندر باه ارا وزياا و از آنجاا باه هناد فارار  دست پاشه شد

اساکندر بناابر   1 رد.   و اسکندر سپاه مقدونی اش دا ل ايالت درنگيانا شاد.

و زمساتانی را در ايالات  2عادتش )اسکندريه پروفتازيا( را در اينجا بنا  ارد.

را  اه جنارال  اوتوط اه يایولی در مدت اقامتش در اينجا  ،)درنگيانا( گذراند

ري  و  شاااف و در نتيجاااه نزديکتااا ،هاااا  او بااار بااادش باااراه اندا تاااه بودناااد

ت علنااً محا ماه و در جلاو ناام داشا بزرگتري  جنرال  ود را  اه "فيلوتااس "

ياد  سياسای را بتماشااا ژاو را آتاش زد و غام انگيزتاري  تراونش ششاما  قشا

  3نشست .

داد، شنانکااه ساابب  عماال اسااکندر شااديداً قااوا  مقاادونی را تکااا  اياا  

توقاف بيشاتر  .  وحشت و پرا ندگی و فرار بر ی از عسا ر اساکندر گردياد

را در درنگيانا مجاز ندانسته به عسا رش امر حر ت داد، ولی هنوز عسا ر 

د  ه دومي  قربانی را دادند. اي  قربانی مقدونی درنگيانا را عبور نکرده بودن

 4د.قوماندا  گارد اسکندر بو متريوس "د" 

در تاريخ فتوحاات لشاکر  شای مقادونی هايچ شياز  آنقادر حيارت آور 

شکر از پادشاهی اطاعت می نمودناد  اه هار روز منفارد تار ل نيست  ه ي  

 ااه ساابب عظماات و  ماای گرديااد ودر فکاار و تصااميم بااا هيشکاادام از افااراد 

  ،هنگاامی  اه )دمترياوس ( اعادام مای شاد .شجرت او شده بودند نزدي  نباود

يااااا رود  ونی در ميااااا  قباياااال آرياسااااپ هااااا )در حااااوالی ترا ااااولشااااکر مقااااد

ز ورود ناميااده انااد و قباال ا "ايورگياات"بااارنيمروز( بااود  ااه يونانيااا  ايشااانرا 

نااام داشااتند .  و آريااا  "  يااا  "ارياسااپی"گرياسااپیاسااکندر بااه درنگيانااا آنجااا "ا

ت  اه بمعنای بطليماوس اسا تلفظ ديگار صاورت اسام آرياساپ متاذ رۀ ،سواها

 5لی ( ترجمه شده است .ار ارا  اسپ ها  اع)سو

                                                 
1

 ايران باستان جلد ششم ، لشکر کشی اسکندر به سيستان ديده شود. - 
2

 . 85کهزاد، آريانا، ص  - 
3

 ايران باستان کتاب ششم . - 
4

 . 372ص  1کهزاد، تاريخ افغانستان ج  - 
5

 ببعد. 84کهزاد، آريانا ، ص  - 
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ديو دورس جغرافيه نگاريونانی ، مساک  آرياساپ هاا را در  ناار رود 

بلوشستا  ( سراغ ميدهد و گودزره يا اتيمندر )هيرمند( نزدي  به گدروسيا )

عااالوه ماای  نااد  ااه اسااکندر قباياال آرياسااپ را تحاات رياساات ش صاای بنااام 

 1مالقات  رد. "تيريديتس"

 

 :مال وقایع پس از مرگ اسکندراج 

، فاالت ايارا مينمايد  ه تا بيسات ساال بعاد از حملاه اساکندر بار شني  

از  سپا اساکندرماناده باشاد.  بااقیر سيستا  نيز  راجگازار جانشاينا  اساکند

فت  هند مجدداً از سرحد جنوبی سيستا  از ميا  قبايال آرياساپ يعنای حاوالی 

و از طرياق  اوير لاوط باه  رماا  و  امروز  عبور  رد زره  دوگو رودبار

 2.ق.م ( 323و  رد )جبابل رسيد و مُ سرانجام به 

د تاا بعد از مارگ اساکندر جنارال هاا  او بام  مجلسای فيصاله  ردنا

فااات  مقاادونی بااي  شاااهزادگا  و جناارال هااا  باازرگ  ساارزمي  هااا  مفتوحااه

ا  ( به باي  ترتيب مناطق ارا وزيا )قندهار( و گدروشيا )بلوشست .تقسيم شود

سيبريتاس و عالقه ها  آريا )هرات( و درنگيانا )سيساتا  ( باه ستاساندر  اه 

 از اهالی قبرس بود سپرده شد.

وا  در هنااد ياا  واقعااه باازرگ و مجاام سياساای  ااه از لحاااظ در همااي  آ

بوقاو   ،نا  آنوقت بيشاتري  تااثير را انادا تامذهب و صنعت و هنر بر آري

ور  باازرگ هنااد تحاات قيااادت ي  امپراتاااياا  واقعااه مجاام ظجااور اولاا .پيوساات

و  سلطنت مورياا هاا را باي  ساند ا بانی سالله موريا بود  ه شالودۀشندراگوپت

گنگا، شش ساال بعاد از مارگ اساکندر در پتاالی پاوترا )پتناه اماروزه ( بنيااد 

يافته بود و سرنوشت آرياناا بنا شو  اي  سلطنت بر جنبش بد يونانی   .نجاد

 ،و  ودسار يوناانی شنادا  روز  وشای نداشات هد  امدر دست جنرالجا   و

بنابر آ  شاه موريا بقصد انتقام جويی از يونانيا  متوجاه  شاور ماا شاد و در 

( با جنرال سالو وس ملقاب باه نيکااتور حکمارا  بابال  اه  مق .  305سال )

ر درجاه يا  امپراتاور  اساکندر در آسايا مای دانسات و ا ود را ميراس  او

در  نااار رود سااند  ،نت موريااا ی متوجااه هنااد شااده بااودبقصااد اباامحالل ساالط
                                                 

1
 . 376 -372ص  1 تاريخ افغانستان ج - 
2

 . 31_ 30سفرنامه سايکس ، مبحث سيستان فصل های  - 
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مقابل هم قرار گرفتند و بالنتيجه سلو وش مغلوب شد و د تر  ود را بحبالاه 

ش  ابدل پنجصد فيل منااطق جناوب هناد و نکاح شاه هند در آورد و سپس در

 1تسليم  رد. راگوپتارا از پشاور تاسيستا  برا  شند

ارا و بعااد از او نواسااه اش آشااو ا سااپساارش بندو ،بعااد از شناادراگوپتا

ق .م ( آشو ا در  232 -273مجمتري  پادشاه اي   اندا  به سلطنت رسيدند )

 يلاي  رحايم و ديا  باودا گرا ياد، ه لای پاس از آنکاه باابتدا شااه ظاالمی باود و

او تمااام  .مجربااا  گرديااد و بحيااس ياا  راهااب برت اات ساالطنت جلااوس داشاات

می ملتش صرف  رد و حتی حيوانات را کومتش را برا  رفاه و آرادوره ح

تاارويج تبلياام بااوديزم سااعی  رد آشااو ا نيااز از اذياات انسااانجا رهااايی ب شاايد. 

فااراوا  ب اارچ داد و در زمااا  ساالطنت همااي  پادشاااه اساات  ااه دياا  بااودا در 

 شااور افغانسااتا  راه باااز  اارد و نااواحی جنااوب هناادو ش را از پشاااور تااا 

 .ار وزيا بتدريج تحت شعا  قرار داد

، آ اي  اوساتا ي كاه ديا  يو  تدريجي بود يزم در افغانستا همزما  باش

آهسااته آهسااته بااه طاارف غاارب  ،قااديمي مردمااا  كشااور مااا محسااوب مااي شااد

مجبور به عقب نشيني گرديد و در اي  ميا  سيستا  باا آنكاه قساماً از باوديزم 

د ولي بازهم يكي از مكاا  هااي بسايار مجام حفاظ سانت هاا و عقايا ،متاثر بود

زردشتي باقيماند و آنرا تا ظجاور اساالم قساماً تاا نيماه اول قار  هفاتم هجاري 

 2ميالدي ( حفظ كرد. 13)قر  

در بلاخ  ،كه سلطنت مورياها در جنوب هندوكش نافاذ باود در دوره اي

از ميا  يونانيا  با تري شده صداهاي مبني بار قطا  رواباط  اود بايونانياا  

. اياا  قل يونانوبااا تري بلنااد مااي شاادشااامي سلوسااي و تشااكيل يااك دولاات مساات

دياودوت »كرد و ديري نگذشت كاه در بلاخ  نمايا  ش راصداها بزودي تاثير

 3ق . م ( 256ريا ي ها تاسيس كرد )دولت مستقلي مطابق روحيه آ« 

دومااااي   ااااانواده يونااااانو بااااا تري بنااااام ،بعااااد از  اناااادا  ديااااودوت 

لاوس نماود و دياري ق .م بار ت ات باا تر ج 227در حاوالي « ايوتيدموس »

از شام باه م الفات بر اسات و ش صااً در « انتي اوكوش سوم »نگذشت كه 

                                                 
1

 ، لشکر کشی های اسکندر مقدونی برآريانا 1کهزاد،تاريخ افغانستان، ج  - 
2

 همان اثر، همان جا. - 
3

 ، فصل دولت مستقل يونانو باختري ديده شود. 1تاريخ افغانستان ج  - 
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م  در قشو  كشي اشتراك كرد. اما بلخ شجري نبود كاه بازودي بتصارف دشا

ق . م ( شجر در برابر تجااجم دشام  مقاومات  208 -206دو سال تمام ) ،آيد

سلوساي هااي شاام كرد و سرانجام بصل  انجاميد و اساتقالل باا تر از طارف 

ابال ده مجباور شاد باه بشاد. انتيكاوش ساوم باا آرزوهااي واز برسميت شانا ته

شت  ود از دره كابل بساوي وادي اراكوزياا بازگردد. انتيكوش سوم در بازگ

فرود آمد و سيستا  را بعزم بابل عبور كارد. ايوتيادموس فرصات را غنيمات 

 ،ماي كارد كابال بدرقاهتيكوش سوم را در وادي دسته قشوني كه انه ب ،شمرده

هاادايت داد تااا نفااوذ آ ااري  حكوماات موريااا يعنااي سااوفاگزينوس را از كاباال و 

ستي عملي شد و ساوفاگزينوس بادو  ركار بد اي  .ماحول آ  از ميا  بردارد

 1جنا فرما  پادشاه با تر را گرد  نجاد و تسليم شد.

كااه هنگااام  ق . م ( 160 -200بعااد از ايوتياادموس پساارش دمتريااوس )

حيات پدر نايب الحكوماه اراكوزياا و درنگياناا )قنادهار و سيساتا  ( باود، در 

را حاكم اراكوزيا و   با تر برجاي پدر نشست و برادر كوشكش )اپولودوت (

، بنااابر آ  شااو  دمتريااوس روح كشااور گشااايي داشاات .درنگيانااا مقاارر كاارد

بااه  بجتاار كشااور در غيااابش پساار باازرگ  ااود ايوتياادمس دوم  را بااراي ادارۀ

والي را « تريوس دوم دم»نيابت  ويش در با تر و سغديا  و پسر كوشكش 

هيرمنااد مقاارر كاارد و  ااود بااه تاكساايال قشااو  كشاايد و بااه  درنگيانااا و حااوزۀ

اپولاااودوت بااارادرش كاااه والاااي اراكوزياااا و درنگياناااا باااود هااادايت داد تاااا باااه 

 2پيوندد.بعد از فت  در تاكسيال با او ب گدروشيا )بلوشستا  ( حمله كرده 

دمتريوس بعد از يك غيابات طاوالني باه كشاور مراجعات كارد و طبعااً 

شاو  دوري شنادي  سااله اش از كشاور تجدياد نظاري را در تشاكيالت اداري 

ايجاب مي نمود بنابراي  اولي  كار او اي  بود كه دمتريوس دوم والي سيستا  

باه حكومات  را در بلخ تعيي  كرد و عوض او پسر سوم  اود )پانتاال و  ( را

ق . م ( سراغ  190سيستا  گذاشت . ايام امارت اي  ش   سالجاي بعد از )

مسكوكات اندك از اي  امير سيستا  بار جااي ماناده اسات ولاي  .داده مي شود

                                                 
1

 همان اثر ، همانجا  - 
2

 ر، همانجا.همان اث - 
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وي پس  .سكه برب كرده است « ايوتيدمس »او بيشتر بنام پدر بزرگ  ود

 1 .از مدت كم در سيستا  در گذشت

يوناااني بااا تري در بلااخ توسااط  ي   ااانوادۀق م ، سااوم 175در سااال 

توانست تسلط  اود را  ،ق م 165 -163بقدرت رسيد و تا سال « ايوكراتيد»

در جنوب هندوكش تعميم   پارو پاميزادي امير« اكاتوكلس»با از ميا  برد  

گرشه وبعيت درنگيانا و اراكوزيا دري  ايام به درستي معلوم نيسات  .ب شد

 هسااته از دسااات اوالدۀ دو ايالااات آهسااته آ  ياااد كااه ايااولااي از قااراي  برمااي آ

ايوتيدمس بر آمده و مثل ساير قسمت هاي آريانا تحت اداره ايوكراتياد وجازو 

 وردهااي دا لاي باا تجااوزات  و زد معجذا نفااق و ،دولت با تر كرديده باشد

پارتجاا و آماادگي سااك هااا در سارحدات غرباي و شاامالي بار عظمات ساالطنت 

 2.لطمه وارد كردوبا تري  يونا 

ق م (  159 -171مجرداد اول مقتدر تري  پادشاه پارتي طي ساالجاي )

اول  .ناا گذاشاتااز سمت شمال غرب بناي توساعه طلباي را بر ااك هااي آري

 اااك هاااي شاامال غربااي هناادوكش )هاارات ( را و بعااد ساارزمي  هاااي جنااوب 

 3غربي هندوكش درنگيانا و گدروسيا را متصرف شد.

اهراً تاسااي سااال بعاد يعنااي تاا هجااوم اقااوام سااك هااا باار ايا  دوايالاات ظا

ورود اقاوام  .حوزه هريرود و سيستا  جزو قلمرو و پارتجا بشامار ماي رفتناد

با تر و سرازير شاد  شاا ه ياي باه هيرمنادو حاوزه سيساتا  فصال  اكجا بهس

تازه ياي در تااريخ درنگياناا بااز نماود كاه پاس از آ  ايا  سارزمي  بناام شاا  

 سيستا  ناميده شد.ساكستا  يا 

 

 :ورود ساكها به سیستان 

از سيساتا  باه ناام از امروزسال پيش ايزيدور  ارا كسي در دو هزار 

 ،باد آور شده است ولاي او ايا  اسام را باه ايالات درنگياناا نميدهاد" ا"ساكستان

                                                 
1

 همان اثر ، همانجا. - 
2

 ،مبحث دولت مستقل يونانو باختري . 1تاريخ افغانستان، ج  - 
3

 ديده شود. 47تاريخ ايران، ترجمه كريم كشاورز بعد از ص   - 
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و  2قارار ماي دهاد ( 1رتاكناا )باي  درنگياناا و هناد سافيدبلكه آ  را در محل پا

يده موسيوفوشاه و بر اي ديگار از قهما  محلي باشد كه به ع اي  ممك  است

محققي  شا ه يي از اقوام سكايي موسوم به امور جيز در قديمتري  ازمناه از 

از حااوالي ماارو و هرياارود بطاارف جنااوب   حااوزه ساافلي اكسااوس )آمودريااا(

  3بسرزميني كه پسانجا به اسم  ودشا  بنام ساكستا  ياد شد آمده مستقر شدند.

مش   تري  اطر نشا  ساا ته اناد  ي از دانشمندا  تاريخ بگونۀبر 

كه گروهي از قبايل ساكه ها در حدود قار  ششام قبال از مايالد از آ  طارف 

آمودريا، از سارزمي  فرغاناه و حاوزه سانكيانا و تركساتا  شاي  از طرياق 

 راسا  به سيستا  آمده و باشاندگا  قبلاي آنجاا را وادار باه مجااجرت بساوي 

 4.ناميدند« ساكستا  »و پارس كرده اند و اي  مكا  را بنام  ود  كرما 

بجر حال نام ساكستا  محققاً وقتي جاي اسم بومي زرنگا و درنگيانا را 

گرفت كه قبايل ساكجا آنرا مركز قلمرو سياسي و اداري  ود در قار  دوم ق 

 ، م قرار دادند.

ساكايي باه ناام  نويساندگا  كالسايك از اقاوام ،شنانكه مالحظه ماي شاود

هاااي م تلفااي ياااد آور شااده انااد.هرودت )مااورخ يوناااني در قاار  پاانج پاايش از 

« سايت »گفته و از همي  كلمه فرانساوي هاا « سكيت »ميالد( اي  طايفه را 

 ز ( متذكر شده اند.گا  اروپايي از آنجا بنام )سيتين سا ته و نويسنده

جناا يوناا   هرودت آنجا كه وبا  لبااس واسالحه لشاكر ايارا  را در

شرح مي دهد مي نويسد : سكيس ها كالهي سرتيز ناوك بلناد داشاتند كاه آناا  

س هاا بودناد ولاي ياگر شه آنجا اميرجي اواي و از ساك ،مي نامند« ساك »را 

 5.ايرانيا  سكيس ها را ساك مي نامند

داريوش بزرگ در قر  ششم قبل از مايالد در كتيباه هااي مي اي  اود 

ر ت اات جمشاايد )پرسااپوليس ( در نقااش رسااتم از سااه شااه در بجسااتو  و شااه د

 قبيله سكاها اينطور نام گرفته است :
                                                 

1
واليتي را كه امروز قندهار مي ناميم ،در اوستا به نام هراخواتي )رودمند( در سنگ نبشته هاي   - 

(  298ص  2هرا او واتي و در نزد نويسندگان كالسيك بنام اراكوزيا ياد شده )يشت ها ج داريوش به اسم 

  ( 60و ايزيدور در تعريف واليات پارتي آنرا هندوستان سفيد ناميده است )جغرافياي تاريخي بار تولد ص 
2

 . 120، ص  1308بار تولد جغرافياي تاريخي ايران ترجمه حمزه سردادور تهران   - 
3

 . 139ص  2كهزاد تاريخ افغانستان ج   - 
4

  مقاله )مهاجرت آرياها( 81_ مجله هنر و مردم شماره - 
5

 به بعد. 298ص  2و نيز يشت ها ج  14تاريخ هرودت كتاب هفتم فقره  - 
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سكاهو ماور كا )ساك هاي برگ هومي ( : اي  قبيله به گفته يوستي   -1

نزد آنا  معماول باوده   بوده كه استعمال گياه هوم )يا سوم هندوا  (يی ساكجا 

 و از اي  اسم تمد  آريا ي آنا  مفجوم مي شود.

ايا  قبيلاه الباد  ودا )سااكجاي ملباوس باه  اود سارتيز(: اسكاتيكرا   -2

 متذكره هرودت است كه ذكرش گذشت .   ها هما  ساك

اياا  « ويساباخ »باه قاول  ساكاتيرا درياا )سااكجاي آ  طارف دريااا(:  -3

 1قبيله از ساكجاي بوسفور و بحيره سياه بوده اند .

قبيله ساكجا نموده اند باا هام كه محققي  در مورد اي  سه  ليك  تعبيراتي

)ساكجاي ملبوس  "دا وسكاتيرا  "ا تالف دارند، شنانكه پروفيسر رپس  قبيله 

)سااكجاي « ساكاهو ماوركاا»را باشندگا  مااوراي آمودرياا و  به  ود نوكدار(

)ساااكجاي آ  طاارف دريااا( را  «سااكاتيرا دريااا »و  (فااات  فااارس و سيسااتا 

از وحااد غربااي روساايه تااا بحيااره سااياه جماعاات ساااكجاي كااه در  صاافحات قفقاا

 2متوط  شده اند ميداند.

قبايل سه گانه سكايي كه داريوش از آنجاا ناام بارده از لحااظ قوميات باا 

هم فرق ندارند، بلكه تمام اي  قبايل كه از حوالي قراقروم و تيانشا  تاا ججيال 

اند، در ارال و از محيط كسپي  تا رود ُد  و از آنجا تارود دانوب منتشر شده 

حقيقاات عبااارت از يااك قااوم سااكايي هسااتند كااه در باادو اماار داراي عااادات و 

عادات وا الق به نقاط م تلف تقسيم شده اند در ا الق واحدي بوده و همينكه

 3وحتي طرز معاشرت و زبا  شا  تفاوت پيش شد.

ژوست  )از قول تروگ پومپه ( راج  به ا الق و رفتار سكاها اينطور 

ت بوسايله قاواني  بار ساكاها تحميال نشاده، بلكاه باالطب  در دل مي نويسد عدال

آنجا نقش بسته است. دزدي را بزرگتري  جنايت مي دانند. اگر ساير ملال هام 

اي  اعتدال و سادگي را داشتند آ  همه قتل وقتال و غارت و  ونريزي روي 

نمااي داد. غريااب اساات كااه اياا  وحشااي هااا بااه شياازي رساايده انااد كااه حكمااا و 

 4ه يونا  نتوانستند آ  را به يونانيا  بياموزند.فالسف

                                                 
1

  61 -60ص  1ج  1340، تهران  1312بورداود، يشت ها بمبئي   - 
2

تاريخ افغانستان  2سكايي در شرق و غرب ( و نيز جلد  كلكسيون مجله آريانا سال اول شماره )اقوام - 

 فصل سكايي ها و پهلواها.
3

 . 65 -50ص  1350رونه كروسه امپراتوري صحرا نوردان، ترجمه ميكده، تهران  - 
4

 . 618ص  1پيرنيا، ايران باستان، ج   - 
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در هر حال اسامي و عادات و رسومي كه توسط نويسندگا  قديم به ما 

رسيده است شبجه  ي در آريايي باود  آناا  بااقي نماي گاذارد ولاي باا ايا  هام 

هستند عده يي كه كوشيده اناد تاابي  سااكجاي و ياافثي هااي قفقااز يعناي طايفاۀ 

ي ملاال ارمنااي و گرجااي و غيااره رابطااه قااومي برقاارار كننااد. از قباال از آريااا 

دو مستشرق روسي را نام « ب، فارما كوفسكي »و «   ،مار»جمله ميتوا  

 1گرفت .

راج  به وط  اصلي ساكجا اطالعات م ر اا  قادري تبااي  دارد ولاي 

شواهديكه ا يراً از آثار تاري ي حفريات تركستا  شرقي بدست آمده م ر ي  

ي  عقيده متمايل نموده كه در تشكيالت اجتماعي ساكجا موقعيت تركستا  را با

شيني و حوالي سير دريا را موثر تر شنا ته و اي  ناواحي را بحياس گجاواره 

 2اوليه يا وط  اصلي قوم سكايي بشناسند.

َساااکاها  »در ويکااای پياااديا  درزيرناااام ساااکاها اينطورمي اااوانيم  اااه:

تباار بودناد  اه محال زناادگی   ياايی و ايراناایي  آرنشا ا  از مردماا   وچ دساته

جنااوب بااه دريااا   اازر و  ها  جنااوب ساايبر ، از  آنااا  از شاامال بااه دشاات

رسايد.  درياشه آرال، از  اور به تر ستا  شي  و از با تر تا رود داناوب می

ها  همساايه  اود ياورش  بودند و گجگاه به سارزمي  سکاها مردمانی جنگجو 

تاريخ  ها  نژاد هند و اروپايی بودند  ه همواره در  بردند. سکاها از شا ه می

ها  هاارودوت، بقااراط، ارسااطو،   ردنااد.در نوشااته قااديم اياارا   ودنمااايی می

  سکاها داده شده است. استرابو ، و بطلميوس اطالعاتی در مورد 

ه امنشی نگاشته شده؛ َسَ  يا َسکا ناامی اسات  اه  ها   آ  شنا   ه در  تيبه

باستا  برا  سکاهايی  ه از طرف آسيا  مياناه باا ايرانياا   در زبا  پارسی

نبشااتهه ه امنشاای بيسااتو ، از سااکا  اساات. سنا سارو ار داشااتند، بااه  ااار رفته 

  : است ياد  ردهشني  

(  Dahā (= Sakā paradraya)/Dahae )ساااکا پََردراياااه/داها  -

  )سکاها  آ  سو  دريا:  ريمه، دانوب( 

 ( Sakā tigraxaudā/Massagetae ها ) اژت وده/ماساا سااکا تيگااره  -

  )سکاها  تيز ود، سکاها  ماورا  سيحو ( 
                                                 

1
 .10بار تولد ، جغرافياي تاريخي ايران، ص  - 
2

 ببعد. 65ص  امپراتوري صحرا نوردان، - 
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 ( Sakā haumavargā/Amyrgians ها ) ورگاه/اميرجيا  ساکا ه ومه -

  1 جيحو (  نوش، سکاها  ماورا   )سکاها  هوم

ها  هرودوت موسوم به سکيس هساتند. ايا  ناام از ايا   ها در نوشته آ 

يونااانی بااه معنااا   ا  داده شااده بااود  ااه سااکيس در زبااا  ججاات بااه اياا  مردماا

افزاياد  اه  ا  باا  اود داشاتند. هارودوت می است و اي  افراد هميشه پيالاه پياله

( ميناميدنااد. همااي   لمااه در  Secolotes سااُکلُتس) سااکاها  اروپااايی  ااود را 

م در زباا  عربای ها  2 اسات. ( تبديل شده Scythe ها  اروپايی به سيت ) زبا 

  اند. ها را ساه ناميده دانا  دورا  امپراتور  اسالمی آ  مور ي  و جغرافی 

ناميدند، اما گماا  قاو   به دقت آشکار نيست سکاها  ود را شگونه می

اسات،   باه آ  باوده ها هما  َسَ  يا َساکا ياا شياز  نزديا   رود  ه اسم آ  می

دنياا بارا  اشااره باه هايی  ه توسط اقوام م تلف در نقاط م تلاف  شرا  ه نام

هساتند. در فرهناا شااهنامه، زيار واژهه  رفتاه، همگای مشاابه  آنا  به  اار می

  «.هايی  ه داهيا  در آ  جا  گرفتند از مرز و بوم»است:  سگسار آمده

   وانيم: و راج  به داهيا  زير  لمهه سکز  می

گرفتناد و  جاا     اوارزم    اه در دشات   آريا    گروهی بودناد از   داه »....

آنا  ماردم بساتوه  جايگير شدند. از...    دريا   زر   آ  در  نار جنوبی   پس از

  پرا ناده ساا ت. يا  دساته از آناا  را باه   را   داه   آمدناد. پادشااه ايارا  گاروه

داهساتا      اوارزم   دشات    واندناد... و   ساکز     وشانياد و آناا  را   زابلساتا  

    دهستا  اسات و ا ناو  باه دهساتا  معاروف اسات وناميده شد  ه م فف آ

 «... طبرستا    گروه داه را در زمينی جا  دادند در ي  دسته از  

توا  گفت سنگسر  ه در نواحی جناوبی درياا   ازر  به اي  ترتيب می

از سگساار باساتانی  شجر معروف است، جز ی  قرار دارد و امروزه به مجد 

گا  داهيااا  و بااا مااردم سيسااتا  )سجسااتا ( و ها از بازمانااد اساات و سنگساار 

باشند و نيز ناام سنگسار از ناام هماي  قاوم و  می  وارزميا  قديم از ي  نژاد 

  است. واژهه سگسار گرفته شده

درمااورد   نويسااد: هارودوت در  تاااب شجااارم در مااورد اياا  مردمااا  می

 . ساکاها حکايات ديگار  هسات  اه باه عقياده ما  بيشاتر ماورد اعتمااد اسات
                                                 

1
 ( ACHAEMENIDSATRAPIES )سرواژٔه  انيهخامنش یها یساتراپ کا،يرانيدانشنامه ا - 
2

 ۵77باستان، جلد اول، ص  رانيحسن، ا ا،يرنيپ - 
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ها آنا  را    ماساگت   داشتند، بعد موافق اي  حکايت سکاها ابتدا در آسيا مسک   

  رانااده و سااکاها از رود آرا ااس )همااا  جيحااو ( گذشااته بااه زمااي    بياارو 

ها مشورت  ردند  ه  سکاها زياد بود،  يمر    شو  عده وارد شدند.    ها  يمر  

ود را بااه  طاار نيندازنااد،  اا   داشااتند  ااه باارا   اااه شااه  ننااد. مااردم عقيده

پادشااهانی  اه تارجي     دار   نند. باي  پادشاها  به عکس معتقد بودند  ه پا  

گشاته باا هام    دساته تقسايم دادند بجنگند تا  شته شوند، ا تالف شد و باه دو  می

جنگيدند و هماه  شاته شادند. بعاد ماردم جساد آنجاا را دفا  و ارابای  اود را 

ها   يمر   راگرفتند. هنوز هم در مملکت سکاها قلعه  ره و سکاها انجا    رها

   ... وجود دارد

هاا راه را گام  ارده وارد آسايا  روش  است  ه سکاها در تعقيب  يمر 

 ردناد و ساکاها باه  ها در طاول درياا حر ات  زيرا  يمر    و مملت ماد شدند،

و بربرهاا  يلای هاا  روايت بي  يونانی   رفته و دا ل ماد شدند. اي    قفقاز   سمت

  1.شاي  است

هاارودوت در انتجااا  اياا  گفتااار از تجاااجم سااکاها بااه اياارا  در دورا  

پايت اات آشااور را  هوو شااتره ماااد  ياااد  اارده؛ در حااالی  ااه سااپاه ماااد نينااوا 

محاصره  رده بود.  بر تجاجم سکاها به آذربايجا  هوو شتر را ناشار  ارد 

 ند، شکست مادهاا در جنگای  اه در   ود دفا  از نينوا بازگشته تا از  شور 

نزديکی درياشه اروميه واق  شد، موجب شاد ساکاها باه قادرت اول آسايا بادل 

هااا  آنااا  در  تاااب ارميااا از  تااب مااذهبی  شااوند. از تا اات و تاااز و غارت 

 شاات  رهباارا  آنااا   اساات. شنااد سااال بعااد هوو شااتر بااا  يجوديااا  نيااز ياااد شده

روزگار مادها بارهاا باه مرزهاا  ايارا  شا  شد. سکاها در  موفق به شکست

شاادند و زمااانی بااه همااراه مادهااا بااا  پيمااا  می  هاام هااا گاااه بااا آشااور  تا تنااد. آ 

جنگيدند. باه دنباال حملاهه مجادد آشاور باه مادهاا،  شاتريته بارا   آشوريا  می

داد  به حمالت آشور با مانناا و ساکاها پيماا  دوساتی بسات و عماالً باا  پايا  

تااري  پادشاااه ماااد در ده سااال اول  ا شااد. هوو شااتره بزرگآشااور وارد جناا

رابطه  وبی با پروتوثيس پادشاه سکاها برقارار  ناد.  حکومتش موفق شد  ه 

                                                 
1

 -[ http://ebooks.adelaide.edu.au/h/herodotus/h 4 /book 4 .html   Herodotus The 

History, The Fourth Book, MELPOMENE, translated by George   Rawlinson, 

University of Adelaide Library Electronic Texts Collection ]. 
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نظاام  هوو شتره ارتشش را به دو ب ش پيااده نظاام مججاز باه نيازه و ساواره 

تيرانداز )شکلی  ه از سکاها آمو ته بود( تقسيم  ارد و دولات نيرومناد  در 

سکاها در ماد، گروهی از سکاها را  شکيل داد. هوو شتره پس از انقياد ماد ت

بااه غاارب ماااد  ااوچ دادنااد و اياا  ساارزمي  را بااه نااام آنااا  سااکز  يااا سااا ز 

نويسد: سکاها در زما   به سقز معروف است. گيرشم  می  واندند  ه ا نو  

دند. شنانکاه دا ا  از  ردستا  را پايت ت  ود قرار  اشغال ايرا ، َسِقز، ناحيه

اثار  از ايشا  در ا  حوالی پيدا شاده و گويناد  اه  لماۀ )ساقز(، مشاتق اسام 

 1سکا است.

 

  
 نبشته سنگپادشاه اسیرسکائی در ،      پ.م. 100در سال  سکائیهو  سرمتسرزمین 

 بیستون )از ویژگیهای وی کاله نوک  پارتیان نیز به چشم میخورد     دراین نقشه قلمرو 

 باشد.( تیز منسوب به سکاها می                                        .                   

 

ها  مرز  با سکاها ادامه داشت. در  در اويل دورا  ه امنشيا  درگير 

گذار ه امنشيا  در  بنيا  ها  مرز   ورش بزرگ  يکی از همي  درگير 

وه به ها در منطقه  ي   اور  به نام ماساژتسکاهاينبرد  با گروهی از 

 شته شد. بعدها داريوش بزرگ ديگر پادشاه  پيش از ميالد  ۵29سال 

                                                 
1

  7-032-445-964-978. شابک: نياز آغاز تا اسالم. محمد مع رانيا رشمن،يرومن گ - 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Scythia-Parthia_100_BC.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Scythia-Parthia_100_BC.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
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پ.م برا  تنبيه سکاها تا مر ز اروپا و حدود  ۵1۴-۵12ه امنشی درسال 

   پيشرو   رد.  1مولداو  امروز  

در زما  اشکانيا  و در حدود اوا ر قر  دوم پيش از مايالد ساکاها  

و ناواحی قناادهار و  پيشارو   ردنااد  نشاي  در مرزهااا  شارقی اشااکانيا   وچ

سيستا  امروز  را تس ير نمودند. سکاها از آنجا به  ابل و پنجاب نيز نفوذ 

باود، شنانشاه ناام سيساتا  در واقا  باه ناام ايا    ردند. تس ير سيساتا  دا مای 

اقوام برمی گردد. آنجا در اي  دوره مشکالت بزرگی بارا  اشاکانيا  بوجاود 

را تااا سراشاايبی سااقوط پاايش بردنااد. شنانشااه فرهاااد دوم  و اشااکانيا  آوردنااد 

جانشاي  او اردوا   ق.م( در نبرد با سکاها  شته شد و  128 -137يا  138)

ق.م( نيااز در نباارد بااا آنااا  بااه طاارز مرگبااار  ز ماای  123ح -128دوم )ح

ق.م(  اااه اشاااکانيا   87 -123باااود )ح گردياااد. تنجاااا در زماااا  مجااارداد دوم 

غلباه يابناد و مجارداد دوم ساکاها  سيساتا  تحات فرماا   توانستند بار ساکاها

   2 «درآورد. اشکانيا  

 ريست  سا  نيزعقياده دارد كاه سااكجاي اساكا  شاده  دانشمند دانمار ی 

ق . م ( بدولت اشكاني با  ماي  88 - 123در سيستا  در عجد مجرداد دوم )

شاادر نشاي  بجر حال شنانكه مالحظه شد ساك هاي ساوار كاار و    3گذاردند.

با حوادثي كه در مسير حركت شا  بظجور پيوست ، سرنوشت آنجا را بجاي 

كشااانيد كااه از لحاااظ زناادگاني مسااكوني و شااجر نشاايني و انكشاااف زراعاات 

بري  ومالااداري بجتااري  و سااازگارتري  محاال و مكااا  بشاامار مااي رفاات . بنااا

 باازودي در سراساار هيرمنااد و ارغنااداب ساااكجا پااس از فاارود آمااد  بحااوزۀ

، در كرانااه هاااي درياشااه هااا و رودبارهااا پ ااش و مااتمك  گرديدنااد و سيسااتا 

قلعااه هااا و كاااخ هااا و شااجرها  ،آهسااته آهسااته بااه سااا ت  دهااات و روسااتا هااا

مبادرت ورزيدند و از منطق بدور نيست اگر گفته شاود، سااك هااي جنگااور 

سارا  رقبات پاارتي سيساتا  را  ،كه با غلبه سيساتا  را متصارف شاده بودناد

بحاوزه ارغنااداب و هيرمنااد ساافلي عقاب زده و رياساات آنجااا را بدساات گرفتااه 

                                                 
1

 - Bessarabiaويکی پيديا، 
2

 -   Rene Grousset, Naomi Walford Translated   by Naomi Walford ( 1998 ). "The 

Empire of the Steppes: A History of Central Asia ، Rutgers University  

۴٫02۴٫1۴٫ ۴٫3 ۴٫۴Press7, Page  
3

 . 11كريستن سن ، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، ص  - 
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اه اشاكاني باشند. و شاو  قبال از فارود آماد  باه سيساتا  باا مجارداد دوم پادشا

اساااني بااور كاارد كاه بعااد از اشااغال ه نمااي تاوا  باازور آزماايي كاارده بودناد، 

 سيستا  ديگر از دولت پارتي  راسا  اطاعت كرده باشند.

ر ي  از اولااي  پادشاااه سااكايي سيسااتا  ول پاايش از ماايالد ماا در قاار  ا

كي پ  )ارغناداب ( شاالوده سالطنت  اسم مي برند كه در حوزۀ "مو يس"نام ب

 ري ته و بعد ها به فتوحات پردا ته قسمتي از بلوشستا  و سند را تا تااكزيال

بنااام اياا   تحاات قلمرو ااويش در آورده اساات.از رو   تيبااه ايکااه در تااا زيال

مسكوكاتي هام  .ق ، م  وانده اند 72، عجد مو يس را سال ه  كشف شدش 

از اياا  شاااه باااقي مانااده كااه بااه تقليااد از شاااها  يونااانو بااا تري ناحيااه پنجاااب 

 1ببرب رسيده است .

يس ناام دارد كاه بار قلمارو پسر ماو  شاه  اندا  سكايي "ازس " دومي 

ياري از  ااود تحاات نفااوذش باايش از مااو يس فتوحااات كاارده و مسااكوكات بساا

ق .م  45 -40پس از ازس ، پسرش ازيليارس )حاوالي  2برجاي مانده است .

حكومت رسيده و از روي مساكوكاتش شناا   واناده ماي شاود كاه وي باا ه ب (

)ازس ( نامي كه گويا غير از پدرش باشد، يكجا مملكت را اداره مي كارده و 

ياا  حاادس قااري  نااام داشااته بااوده باشااد و اگاار ا« ازس»شااايد پساار ازيلياارس 

 3نيز قايل شد.  حقيقت باشد بايد بوجود )ازس دوم (

ظاهراً ازيليرس آ ري  شاه مستقل و  الصاً سكايي سيستا  شماره مي 

پس از سقوط سالله شاهي سكايي سيستا  از مياا  دودماا  منساوب باه  .شود

 رده بااه تشااكيل ساالطنت مسااتقل در حااوزۀافاارادي ظجااور كاا 4سااور  پجلااوي 

دست زدند كه بر ي آنجا را شاها  )هند و سيت  )قندهار(اكوزياار سيستا  و

 ( و يا )سيت و پارت ( ناميده اند.

                                                 
1

 . 149 -147ص  2کهزاد، تاريخ افغانستان، ج  - 
2

 .150همان اثر، ص  - 
3

 . 154همان اثر، ص   - 
4

ساي خانواده اشكاني بود كه از لحاظ شهرت و نفوذ قومي بعد از سورن پهلوي يا پارتي يكي از رؤ  - 

 ( . 63 -62مهرداد اول قرار مي گرفت و در سيستان حكومت مي كرد )ايران در زمان ساساني ص 
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 است)ویکی پیدیا(. طرحی از سربازان سکایی که از روی یک پیاله کشیده شده

 

و نونس ناميده مي   اولي  ش   اي   انواده ) انواده پجلوي سيستا  (

كايي دانساته و عجاد حكومات را معاصار ماو يس سا« ونونس »مور ي   .شد

كاه اولاي در  پايش از مايالد تعياي  كارده اناد و گفتاه اناد 120راحوالي  آ  دو

 ،1ارغنداب و سيستا  همزما  به سلطنت رسيده اند پنجاب و دومي در حوزۀ

ولااي بر ااي از محققااي  ابااراز عقيااده كاارده انااد كااه بعااد از آنكااه دامنااه نفااوذ و 

ه و مركااز ساالطنت از ارا وزيااا و يدساالطنت مااو يس وازس بااه پنجاااب رساا

 پنجاب ( نقل مكا  نماود،شرقي )پشاور تا   اسند و گندهار سيستا  به حوزۀ

ي ساي اقوام پارتي سيستا  بنام ونونس قدعلم كرده حكومت مساتقليكي از ر 

وزياا )ارغناداب ( را نياز در بار ميگرفات ارا كرد كه را در سيستا  تاسيس 

.2 

 ي از  ااانواده سااور  پجلااوي سيسااتا  بجرحااال دومااي  ش صاايت تاااري

)يكاي از « سنتوماس »گندوفارس يا گندو فار است كه بنابر داستا  معروف 

حواريو  مسي  ( در كندهار يا هندوستا  بدي  عيسوي در آمده از اي  ججت 

بيش از ونوس و ساير شاها  نيمه سكايي و نيمه پارتي در تاريخ كشور ما و 

 3 .ر ميا  ديگر ملل مشجور استتاريخ انتشار دي  مسي  د

 "ندوفارگ"كندهار شكل متحول و متكامل اسم  د كه نام، عقيده دار جزاد

ارغنااداب شاجري بنااام  اود بنااا كارده بااود كاه مركااز  اسات زياارا او در حاوزۀ

 4.سلطنتش بحساب مي آيد

                                                 
1

 . 159 -158، ص 2تاريخ افغانستان، ج  - 
2

 . 11، ايران در زمان ساسانيان، ص 171، ص 2انستان، ج تاريخ افغ - 
3

 به بعد. 170، ص 2تاريخ افغانستان، ج  - 
4

 78کهزاد ، تاريخ افغانستان ،ص - 
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در هر صورت گندوفار معروف تري  فرد  انادا  پجلاوي سيساتا  كاه 

قلمرو وسيعي را در جناوب  ،ندوسيت ( نيز ناميده اندبعبي ها آ  را شاه )ه

و ظااهراً او گلايم آ اري  شااه  .هندوكش از سيساتا  تاا پنجااب اداره ماي كارد

 ،ميالدي ( نامياده ماي شاد 20 -45نانو با تري را كه )هرمايوس( )دولت يو

 1.كابل برشيد در درۀ

ول ادر اوا ااار قااار  اول پااايش از مااايالد و نيماااه اول قااار   ،گنااادوفار

ساس دودماا  كوشااني هااي ومعاصر كجاوال كالفيازس م زيست  ميالدي مي

شمال هندوكش است . بقول رپس  ، از روي كتيباه ياي كاه در منطقاه پشااور 

مايالدي  48 -19سالجاي از ت ت )ماهي ( كشف شده تاريخ سلطنت گندوفار 

اه روي مسكوكاتي كه از وي برجاي مانده ، بنام شاهنش 2تعيي  گرديده است .

 ديندار ومنجي و غيره القاب بزرگ ناميده شده است .

 

 :سیستان از عهد كوشانیان تا ظهور اسالم 

ندوفار بعنوا  شاه پجلوي از سيستا  تا پنجاب را تحت كه گ در دوراني

در سيستا  و ب اش اراكوزياا  داشت و برادرزاده اش بنام "گاس "  تسلط  ود

كوشاااني را در شاامال هناادوكش  مااردي كااه رياساات  قبيلااه3،كاارد حكوماات مي

بعجده داشت ب اود جنبياد و باا از مياا  برداشات  آ اري  بقايااي دولات يوناانو 

كجوال كدفيزس »اي  مرد  .با تري به تشكيل حكومتي بس مقتدر اقدام ورزيد

سر حلقه  اندا  بزرگ كوشاني هاا باود. كاار بعادي او بار هام زد  روش « 

بود كه مان  عماده در راه تشاكيل ياك  هاي ملوك الطوايفي در شمال هندوكش

دولاات مقتاادر مركاازي شاامرده مااي شااد. سااپس بحكوماات هاااي محلااي سااكاها و 

 -40يا  شا   را ساالجاي )سيستا   اتمه داد. دورا  حكومت اپجلوي هاي 

 4ميالدي ( تعيي  كرده اند. 70

پااس از اياا  شاا   پساارش كاادفيزس دوم روي كااار آمااد كااه قاادرت 

اولاي    انادا  كادفيزس ياا .تري در دست داشات مركزي را با شوكات وسي 

                                                 
1

 . 169همان اثر، ص  - 
2

 169ص  2کهزاد،تاريخ افغانستان، ج    - 
3

 . 172ص  2تاريخ افغانستان ج  - 
4

 همان اثر، فصل كوشاني ها.  - 
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سااال دوام كاارد و بعااد از يااك وقفااه ده ساااله  80 -70دودمااا  كوشاااني تقريباااً 

هر  و مر  هااي فياودالي ، دوماي  و ناام آورتاري   انادا  كوشااني بااروي 

  1كار آمد  كنشكاي كبير زمام امور كشور را در دست گرفت .

شااجزاده »لقااب ه ( كااه بعباااً  بااماايالدي  160 -120كنشااكاي باازرگ )

 نيز ياد شده برجسته تري  ش صيت كوشاني ها است .« گندهارا

دوره عظمت كوشاني هاي بزرگ از اوايل عجد مسي  تارب  اول قار  

سااوم باايش از دو صااد سااال دوام نمااود. و در اياا  ماادت دو قرنااه سااالله اول 

يس نمودند و يماكدفيزس ( سلطنت عظيمي تاس كوشاني ها )كجوله كدفيزس و

سرحلقه  اندا  دوم سالطنتي كوشااني هااي بازرگ كنشاكاي كبيار باا سياسات 

عاقالنااه و كااارداني و بااه پشااتيباني نيااروي هاااي عظاايم لشااكري دامنااه اياا  

 2وطارم بسط داد. نكاوري را از هامو  سيستا  تا وادي گامپراط

ي از مجمتااري  دوره هاااي عاارو  امپراطااوري كوشاااني در آريانااا يكاا

مت افغانستا  قديم را نشا  مي دهد. زيرا مملكات در اثار امنيات و عظجالل 

 ،  حيااااتي ، صااانعت ، تجاااارتوو آراماااش دو امااادار دو قرناااه در هماااه شااا 

زراعات ، هنار و ادبياات و بساط علاوم و نشار معاارف ترقياات شاايا  نماوده 

بااود. مبااادي و عواماال نيااك آنقاادر بجاام يكجااا شااده بااود كااه از آ  يااك )ماادنيت 

و شاي  تاا  آ  ممالاك همجاوار  صوصااً هناد رۀ( بوجود آمد و از ثمكوشاني 

 ند.شرق اقصي مستفيد شد

ها   ود در طال تپه واق   باستا  شناسا  بم   اوش1978درسال 

در نزديکی شجر شبورغا  درشمال افغانستا  ، شش قبر پر از جواهرات و 

ست آمده به طال را  شف  ردند. آثار و اشيا  طاليی  ه از اي  قبرها بد

ها  بزرگ تعلق ميگيرد  ه  دو هزار سال قبل از امروز  دوره  وشانی

 دراي   شور حکمروا ی داشتند.

 ها نيز مانند  شود  ه  وشانی ها  طالتپه شنا  معلوم می  اوش از

ها   فراعنه مصر، اموات نجبا، جنگجويا ، شاها ، شاهزادگا  و شاهد ت

شمار دف  ميکردند.  ورات و طال  بیشانرا با فيش   ا  و توأم با زي

 طوريکه هر انج مرب  از بد  مرده را با توته از طال زينت ميدادند.
                                                 

1
 اثر، همان فصل . همان  - 
2

 فصل كوشاني هاي بزرگ . 2کهزاد،تاريخ افغانستان، ج  - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

163 

 التپه در شمال افغانستا ، ججا  را به حيرت اندا ت، ط گنجينه  شف

زيرا در هيچ ب شی از دنيا  امروز  گنجينه ارزشمند   ه انباشته از 

 ها  گوناگو   ج  باشد  تمد 

شناسا  اي  گنجينه را با غنايم فراعنه مصر پادشاه  ده است. باستا بروز نکر

 قابل مقايسه ميدانند. Keng Tatankhamunتت   امو 

  ً  شي  باستا ، يونا  قديم، روم ذ اير از نمودار  طالتپه، آثار عالوتا

و  و طال يگانه افت ار تاريخ  ج   ميباشد پيشي  هند و پارينه، پارس  ج ،

 ها است.  وشانی سرتا  تمد 

            
 الهه افرودیت           شلشلۀ طال      تاج طال                           

 : عبارتناااداز آماااده بدسااات قبرهاااا  ااااوش از  اااه طاليااای آثاااار مجمتاااري 

 طاال، ها  ساکه طال، شلشاله طاال،  گوشاواره طال، بند گرد  طال،  قوچ طال، تا 

 از تاا  ايا ) طاال  تاا  طال، انگشاتر طاال،  ماتيکاه ،(الط زياب  پا ) طال بند پا 

تپه ميباشد(، طاوق    غنايم طالشاهکارها از يکی و آمده بدست ۶ شماره قبر

طاااال،  طاااال، قااااب   بنااادطال، شااانگوله طال، مو طال، بازوبناااد بناااد طاااال، دسااات  

طال،  عا ، شاوب دسات طاال، شاانه دار  طال، مرتبا  سرپوش  آرايش صندوقشه 

طاليای،   هاا  طاال، دولفي  دسته  طاليی، شمشير پوش طال،  نجر مردانه بند  مر

النو  شراب و د تر پادشااه  ها  رب آناهيتا، هيکل طال   طال ی، الجه بالدار  الجۀ 

 1طاليی الجه آتينه و غيره. از طال، مجر

در اوايل قر  سوم مسيحي امپراطوري با عظمت كوشاني هاي بزرگ 

تجديد قرار گرفت ، يكاي از شامال باا هجاوم اقاوام هياطلاه  از دو طرف مورد

)يفتلي ها( و ديگر از جانب غرب باظجور دولات مقتادر و جاوا  ساسااني باا 
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دو صاد  آ ري  شاه كوشااني هااي بازرگ دورۀ (م  260« )داواوواس»مرگ 

 1ساله كوشاني هاي بزرگ  اتمه يافت .

 

 ظهور ساسانیان وسیستان:

همزما    ميالدي ( 141 -226سلسله ساساني ) ر بابكا ، م سساردشي

اساات طايفااه كياااني سيسااتا  را نيااز متصاارف شااد. ممكاا   ،بااا تساا ير هاارات

آنجاا در پيوسات  باا دولات ساسااني  سيستا  با موافقت ساكجاي سالطنت با تاۀ

 سازش كرده باشند.

پسارش شااپور اول در هنگاام حياات  ،سلطنت اردشاير بابكاا  در دورۀ

 ا  را اداره مي كرد و شكي نيست كه سيستا  هم جزو قلمروپدر ايالت  راس

") ه درميااا  مااردم شاااپور شاااه" او بااوده باشااد. شااايد موجودياات شااجرم روبۀ

واق  در مصاب دو رود اناه فاراه رود  محل بصورت سابورشاه تلفظ ميشود(

و هاروت رود منسوب به هماي  شااهزاده شااپور پسار هرمازد بارادر شااپور 

 دوم باشد.

ميالدي پادشاهي كارد و  اود را شاهنشااه  272تا  241 ر اول ازشاپو

بعااد از او دو فرزناادش هرمااز  .اياارا  وانياارا  )اياارا  و غياار اياارا  (  وانااد

ماااايالدي  293 -276ر ت ااات نشساااتند . بجااارام دوم از اول و بجااارام اول بااا

عليااه بجاارام دوم  ،. باارادرش كااه حاااكم سيسااتا  و  راسااا  بااودپادشاااهي كاارد

و كوشيد بياري ساك ها و كوشاني ها سلطنت مستقلي تشكيل دهاد عاصي شد 

بجرام دوم آتش اي  شورش را بزودي  اموش كارد و فرزناد  اويش بجارام . 

 2د. اه به حكومت سيستا  نصب نموسوم را به لقب سكانش

شاهي كرد . ظاهراً در عجد هرماز دوم پاد 379تا  302 از هرمز دوم

سكانشااه ه برادر شاپور دوم ملقاب با ،هرمزد پسرش بنام شاهزاده شاپورب ، 

بر سيستا  و سند و ط ارستا  حكومت ميكرده اسات . ايا  مطلاب در كتيباه 

مجارا  شاتربا  زرناا و ايكه از شاهزاده شاپور برجاي مانده و در آ  پسر 
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رسي دبير و ديگر سيستانيا  آزاد و مردم شجر زرنا كاه او را پاذيره شاده ن

 1ست.نام برده شده ا ،اند

شااپور دوم، باه سالطنت ايارا  ناامزد شاد وحکاومتش تاا  309در سال 

ماايالدي دوام نمااود. شاااپور دوم سيسااتا  را مجاادداً فاات  كاارد و در سااال  379

هنگام حمله بر روم و محاصرۀ شجر آمد دروازۀ غربي آ  شجر بدست  359

يرتر لشكر سكاها كه بقول )امي  مارتسلي  ( از تمام جنگجويا  شاپور دوم دل

 بودند كشوده شد.

بعد از مرگ شااپور دوم تاا بيسات ساال ديگار اوباا  ايارا  بار هام و 

  2ميالدي يزدگرد اول بر سرير سلطنت قرار گرفت. 399درهم بود. در سال 

.م ( نياز  457 -9در اي  ميا  و به سلسله شجزادگا  ساسااني هرمازد ساوم )

  3.حكومت كرده است  مدتي در سيستا  با لقب سكانشاه

سقوط كوشاني هااي بازرگ در افغانساتا  و مدا لاه هااي مكارر و پاي 

درپااي دولاات ساساااني باار كشااور مااا تعقيااب رشااته تاااري ي سيسااتا  را مشااكل 

يكاياك  سا ته است و نمي توا  بطور دقيق اسامي شاها  و حكام سيساتا  را

رد هااااي ساسااااني بااار حاليكاااه  سااارو اول نوشااايروا  و يزدگااا در ،برشااامرد 

 سلط داشته اند.سيستا  ت

بطور كلي مي توا  گفت كاه پاس از ساقوط كوشااني هااي بازرگ در  

دولاات  وسيساتا  تااا نزديكااي هاااي ظجاور اسااالم جااز ،نيماه قاار  سااوم ماايالدي

ساساني شمرده مي شده ولي با ظجور اسالم و حوادس ما بعد معلوم مي شاود 

 كه دوباره استقالل محلي  ود را كسب كرده است .

ايرا  ، يزدگرد سوم پادشاه ساسااني ه اعراب مسلما  ب در هنگام حمله

يا ) ايرا  ب  رستم  ،از طريق كرما  به سيستا  آمد تا شايد مرزبا  سيستا 

نيرو هااي ملاي  اود را در ا تياارش  (بقول بالذري در فتوح البلدا  اپرويز، 

در قرار دهد ولي مرزبا  سيستا  تنجا باه او پنااه داد و يزدگارد پانج ساال را 

كه اعراب همين و حرم سراي وسيعش پناهنده بود مگرسيستا  با  دم و حشم 

يزدگرد سوم با هزار كس حرم و حشم و  دم  ود فات  متوجه سيستا  شدند، 
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مارو گري ات و در آنجاا همراهاا  بشامول ه  راسا  و سپس به از سيستا  ب

ما  شب بدست ي پناه برد و هبانحرم از وي بريدند و اويكه ودرمانده به آسيا

 1آسيابا  ياكسا  حاكم مرو بقتل رسيد.

هجاااري  23)رض( در ساااال در آ اااري  ساااال  الفااات حبااارت عمااار

سلسله فتوحات مسلمي  در ايرا  ، دو نفر سرلشكر عرب بنام هاي عاصم ب  

پااس از فاات  كرمااا  و مركااز آ  ساايرجا   عماارو تميمااي و عباادهللا باا  عماار

در ميااا  مساالمي  و بوميااا  زرتشااتي مااامور فاات  سيسااتا  شاادند. در نبرديكااه 

سيستا  در نزديكي هاي زرنج بوقو  پيوست موفقيت شندا  محكماي نصايب 

طرفي  بصل  رابي شدند و شرط بسته شد كه محصول مزار   .اعراب نشد

زرنج و كشتزار هاي ميا  زرنج و بياباا  كرماا  باه لشاكريا  اعاراب تعلاق 

م طباري دريا  هنگاام سيساتا  از بناابر توشاه ماورخ شاجير اساال .داشته باشد

 2 راسا  بزرگ تر و مردم آ  بيشتر و مرز آ  محكم تر بود.
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 مفصل پنج

 

 )زرتشتی(سیستان در ادبیات مزدیسنا

 
 

 :فرکیانی ودریاچه های سیستان در مزدیسنا

با توجه به ب ش هاي م تلف اوستا مالحظه مي شود كاه از هار جاا و 

 آريانا در اي  كتاب راج  به سيستا  س   بيشتر است .هر مكا  ديگر 

در اوساااتا، سيساااتا  باااه اسااام رود معاااروفش يعناااي هلمناااد باااه شاااكل 

(  13لب را در فرگرد اول وندياداد )فقارۀ اي  مط .ياد شده است« هيتومنت »

 ،يااازدهمي  كشااوري كااه ماا  اهااورا ماازدا بيافرياادم» نطااور مااي  ااوانيم :اي

اهااريم  پرگزنااد در آنجااا جااادوي زشاات پديااد  .هيتومناات بااا شااكوه و فراساات

نياز از مملكات هيتومنات يااد  39 ونديداد فقرۀ 19و باز در فرگرد  1« آورد.

 شده است .

كاه اسام رود معاروف سيساتا  اسات )سادمند(  "هيتومنات"معني لغاوي 

  به معني پل و سد است و ايا « هيتو»شد . بدي  ترتيب كه جزء اول آ  ميبا

به هماي  معناي بکاررفتاه  و جازء دوم  30و نديداد فقرۀ  19كلمه در فرگرد 

معادل )مناد( اسات كاه باه صاورت تركياب ، هيتومنات )رود اناه  آ  "منت "

 2داراي پل و بند( معني ميدهد.

 در كتاب سانت پجلاوي ،هيتومنت يا هيرمند و يا به تلفظ امروزي هلمند

كااه بنااابر مقاادس و باشااكوهي اساات  )بناادهش و اوسااتا( رود انااۀوزرتشااتي 
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 يااز آبجاااي سااپيد برانگياازد و »( زامياااد يشاات: 69-66مناادرجات فقاارات )

سركشي كند. به سوي درياشه كيانسي )درياشه هاامو  ( روا  گاردد و بادا  

 .فرو ريزد

كاه نياروي  ،هيرمند رودي است كه نياروي اساپي از آ  اوسات 

كاه  ،كاه نياروي مارد دلياري از آ  اوسات ،اشتري از آ  اوسات

)فروغ اهورامزدا ی  اه ي از آ  اوست . شندا  فركيانيفركيان»

بشکل قر   ورشيد تصورميشد وعالمات مشاروعيت سالطنت 

است كه مي تواند سرزمي  هاي دشام  را بار  در رهيرمندس بود(

سرگشاته وپريشاا  آب فارو بارد. ماي تواناد دشامنا  را كند و در

 1«نمايد.گرسنگي و تشنگي و سرما و گرماكند و دشار 

 

 زامياد يشت شني  آمده است : 66فقره در 

فركیججاني ، از آن كسججي اسججت كججه شججهریاري وي از آنجججاي كججه »

رود هیرمنجججد دریاچجججه كیانسجججي )هجججامون ( را پدیجججد مجججي آورد ، 

برخاسججته اسججت . آنجججایي كججه كججوه )اوشججیدم ( جججاي دارد و از 

 2«. گرداگرد آن آب بسیار از كوه ها سرازیر شده است

 ً ساالطنت سلسااله كياااني اراده شااده و سيسااتا  يااا  در اياا  فقااره صااريحا

 پيرامو  هامو  هيرمند وط  اصلي  اندا  كياني معي  شده است .

(  19زاميااد يشات )يشات  10 -9و كارده  8نظري به مندرجات كرده 

  اي  مساله را ب وبي ثابت مي سازد.

( زامياديشت  ه "فر يانی" تقديس ميگاردد، ۶3 -۵۵)فقرات 8در رده 

ميشود:" فر يانی نيرومند مزدا آفريده بدست نيامدنی را می ساتا يم. رآ  گفته 

فاااارس بساااايار سااااتوده زبردساااات پرهيزگااااار،  ارگرشساااات را  ااااه برتاااار از 

 سايرآفريدگا  است.

رفاااااااااار س  ااااااااااه افراسااااااااااياب تااااااااااورانی تبجکااااااااااار، در دريااااااااااا  

بااه .") تلفااظ پجلااو  اياا   لمااه فرا کاارت اساات( Vourukasha"وورو ااش
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ت . افراسااياب جامااه از تاا  بياارو  كاارد و بااه درياااي جسااتوجوي آ  پردا اا

زرتشت  فروجست و شناكنا  بسوي اي  فر، فريكه بايرانيا  و« ووروكش »

«  سرو»تا ت  گرفت و از آنجا به درياشه « فر»اما  ،متعلق است ، شتافت

 ازدرياي ووروكش بر است .

بيارو  « ووروكاش »آنگاه افراسياب توراني زورمند از درياي 

ه و ناسزا گويا  با  ود گفت : م  نتوانستم اي  فررا كه ب جست

 «.بر بايم  ،وم ايراني و به زرتشت پاك متعلق استـق

و  شك و آنشه را كه بزرگ و نيك و زيباست تباه  اينك تر پس 

و بار ديگر افراسياب توراني زورمناد جاماه از تا  بار  .مي كنم

نياا  وزرتشات آورد و در جست و جوي اي  فار، فاري كاه بايرا

تاا ت  « فار» ه دريااي ووروكاش فروجسات . اماا متعلق است ب

از دريااي ووروكاش « ونگجزاد او»گرفت و از آنجا به درياشاه 

 بر است .

آنگاااه افراسااياب تااوراني نيرومنااد از درياااي ووروكااش بياارو  

اي   گويا  با  ود گفت : م  نتوانستم راينبار نيزسجست و ناسزا 

پاس  ،ي و يزرتشات پااك متعلاق اسات برباايمفر را كه بقوم ايرانا

اينك تر و  شك و آنشه را كه بزرگ و نيك و زيباسات تبااه ماي 

 كنم .

و باز سومي  بار افراسياب توراني نيرومند جامه از ت  بر آورد 

و در جست و جوي ايا  فار، فريكاه بايرانياا  وبزرتشات متعلاق 

 است بدرياي ووروكش فرو جست .

« وژدانااو»ت و از آنجااا بدرياشااه تااا ت  گرفاا« فاار »امااا 

 فرزادنوف( از درياي ووروكش بر است . ،)ظ

فراسياب توراني زورمند از اآنگاه اي زرتشت سپينتما  ، 

درياي ووروكش بيرو  جست و ناسزاگويا  با  ود شناي  گفات 

ماا  نتوانسااتم اياا  فاار را كااه بقااوم ايرانااي ، آنانكااه زاده انااد و : »

 1« .ت پاك متعلق است بربايمآنكه  واهند زاد، و بزرتش
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 := دریاچۀ هامون دریای ووروکش یا دریاچه کیانسی

( زامياديشت  ه "فر يانی" تقديس ۶3 -۵۵در رده هشتم)فقرات 

 ميگردد، گفته ميشود:

" فر يانی نيرومند مزدا آفريده بدست نيامدنی را می ستا يم..رفر س  ه 

) تلفظ  "Vourukasha ووروکشافراسياب تورانی تبجکار، در دريا  "

 به جست وجو  آ  پردا ت. پجلو  اي   لمه فرا کرت است(

بايد ديد درياي فرا كرت )ووروكش ( كه در يشات هاا و سااير قسامت 

هاي اوستا از آ  فراوا  نام برده مي شود، نام كدام درياشه آرياايي در فاالت 

 ايرا  است ف

و گااهي آنارا  در گزارش استاد پورداود محال ايا  درياا مشا   نشاده

اما مستشرق معاروف  1درياي مازندرا  و زماني درياي هند حدس زده است

طالب و فقرات م تلف يشت هاي ي )كريست  س  ( با توجه دقيق به مدانمارك

 قديم در اي  مورد مي گويد:

معاروف  هاا  پجنااور( اسام درياشاۀ يعني )دارنده  لايج« ووروكش »

يشات هااي بسايار قاديم  ياا  دورۀكاه آريا  آريايي است و بايد دياد درياشاه ياي

)زامياااد  19مااي ناميدنااد كاادام و كجااا بااوده اساات ف يشاات « ووروكااش »آناارا 

 يشت ( جواب اي  سوال را به صراحت مي دهد.

آ  يشاات آمااده و در حقيقاات  8در قساامتي كااه بالفاصااله بعااد از كاارده 

هيتااو "( رود  69 -66در بناادهاي ) 9اساات ، يعنااي كاارده دنبالااه منطقااي آ  

)درياشااه « اس اويااا اا»نااد( و رودهاااي ديگااري كااه بدرياشااه )رود هلم "مناات

با صراحت و تحقيق جغرافيايي بي شماريكه جاي ترديد  ،هامو  ( مي ريزند

شنانكه گذشت  66. منجمله در فقره أملي باقي نمي گذارد وصف شده استو ت

  وانده مي شود:

را از آنجااايي كااه از آ  كسااي اساات كااه شااجرياري  ااود « فركياااني  »

 «.رود هيرمند درياشه كيانسي )هامو  ( را تشكيل مي دهد برانگيزد
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ت مي تاوا  گفات بنابر آ  با توجه به صراحت فقرۀ فوق الذكر به جر 

عبارت از درياشه كااس  19يشت  8كه درياشه ورووكش يا فرا كرت كرده 

و از كساپي  ه تاا دجلا زيرا از آمو 1.اويا= كيانسي = درياشه هامو  مي باشد

تا  ليج فارس بجز درياشه هامو  درياشه ديگري كه اينقادر ماورد ساتايش و 

 توجه آريا يا  عصر اوستا واق  شده باشد وجود نداشته و ندارد.

 :بنابر اي  همانگونه كه در اوستا درياشه هامو  بنام هاي م تلف شو 

پيشانگه »و « وفرزادنا »زره كيانسي و كانسويا و كاس اوياا و   ،كيانسيآب 

« درياشه  سارو»كه شنا  مي نمايد  ،ناميده شده« ووروكش »و باال ره « 

نامجااي كجا  و قاديمي درياشاه هااي « وژداناو » و« و  ادو" درياشۀ ونگجاز

هامو  مي باشد كه براثر تغييرات هيرمناد در گذشاته در دلتااي هااي م تلاف 

نكااه امااروز هاام درياشااه شنا .سيسااتا  بوجااود آمااده و باااز تغيياار بسااتر داده انااد

شجار پاره هامو  هاي از هم جدا و نسبتاً بزرگ تقسيم شده كه هر ه هامو  ب

 يك از ديگري ده ها كيلومتر فاصله و هزارا  كيلومتر مرب  پجنايي دارد.

اياا  درياشااه هااا در حااال حاباار بنااام هاااي هااامو  پااوزك )يااا هااامو  

ياد ماي گردناد كاه فقاط   هرزهامو  سابوري ، هامو  هلمند و گودسوارا  ( 

در مواق  سيالب هاي فوق العاده اي  هر شجار هامو  بجام متصال و درياشاه 

 واحدي را تشكيل  مي دهند.

كانسااااه يااااا »ه در اوسااااتا بصااااورت بجاااار حااااال درياشااااه هااااامو  كاااا

Kunsaya ااساو »وKasua » ذرياه كيانسايه»وZraya-Kyansih » 2 

در كتااب پجلااوي بااه شااكل و  3ياااد شااده  "App-Kyansih آب كيانساايهو "

و در متاااو  فارساااي مياناااه مثااال صاااد در بنااادهش و  " Kyansihكيانسااايه"

هماااواره باااا كاااوهي  4آماااده  ، باااه صاااورت "كانفساااه "رواياااات هرمااازد ياااار

توصاايف شااده و هااار "Ushidarnaيااا اوشاايدر   Ushidomاوشاايدم بنام"

 : بم  دعاييه يي اينشني  مي  وانيم ،زامياد يشت 69دوي آ  را در فقره 

                                                 
1

  39 -30كريستن سن ، كيانيان ، ترجمه دكتر ذبيح هللا صفا ، ص  - 
2

 زامياد يشت . 66يشتها، فقره  - 
3

 . 19ونديداد ، فرگرد   - 
4

 . 345، ص 2يشتها،ج   - 
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ما به عظمت پرهيبتاي كاه نماي تواناد باه زور تسا ير شاود و » 

كساي وفاادار  .)اهورا مازدا( آنارا ساا ته اسات قربااني ماي كنايم

« كاساوا»جاييكاه درياشاه  ،است به او كه اينجا رشاد كارده باشاد

آنجا كوه  ،)درياشه هامو  ( ورود هيتومنت )رود هيرمند( افتاده

د ماي آياد ايي كاه از كاوه هاا فاروستاده و آبج)اوشيدر  ( بر پا اي

باازهم از كاوه  7بند  25اطراف آ  را احاطه كرده و در يسناي 

 1اوشيدم يا اوشيدر  دريشت ها ستايش بعمل آمده .

م ياا اوشايدر از امثله فوق به روشني پيداست كه مقصود از كاوه اوشايد

جاايي  ،زاميااد يشات ( كاه محال آ  در سيساتا  69 -66در يشت ها )فقرات 

همانااا كااوه  ،كااه رود هيرمنااد درياشااه هااامو  را تشااكيل داده سااراغ داده شااده

زيارا در دلتااي هيرمناد غيار از كاوه  واجاه هايچ پشاته سانگي  . واجه اسات

تاهيرمند بر پيراماو  آ  ساينه بساايد و درياشاه كاساوايا  ،ديگري وجود ندارد

 هامو  را تشكيل بدهد.

يرمناد از هشات رود ديگار زامياد يشات گذشاته از رود ه 67در فقره  

د اياا  طااور نااام باارده شااده اساات نااسيسااتا  كااه بااه درياشااه هااامو  مااي ريز

اوشتو يتي توانا »و آ  « تي زيبا وارتنگجي»و آ  « هواسپا»، «  واسترا:»

 .«زرنوم تي زرينمند»و « ارزي »ه شراگاه بسيار و دارند« اورواذ »و «

باياد رود « رينمنادزرناوم تي ز»حدس بر ي از محققي  آ  اسات كاه  

ارغنااداب باشااد كااه از معاااوني  درجااه يااك هيرمنااد اساات . ولااي ارغنااداب در 

ذكاار شااده كااه عبااارت از همااا  ، Harauvatiاوسااتا بااه اساام هاارا او واتااي 

"  اذرُ "عرباي و  " جالارُ  "مناب  يوناني و "ارا  وزياي" و "ار وت پجلوي"

ولاي رود هيرمناد  .واليت قندهار هم اطاالق شاده اسات فارسي است كه برنام

 و 2 واناده شاده اسات « زرينمناد»در بندهش يكاي از كتاب ماذهبي زرتشاتي 

اينك مصب اي  رودها كه )هامو  ( باشد به معني دشت و بيابا  اسات شناا  

 كه امير معزي آنجا كه شترش را وصف مي نمايد گويد:

 اندك  ور و بسيار دو هامو  نوردي تيز رو    
                                                 

1
نا، سال زامياد يشت بحواله مقاله )هيرمند( بقلم پوهاند مير حسين شاه منتشره مجله آريا 69فقره  - 

 هجدهم شماره دوم .
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 پويه و در تا ت  رــرو دـــوا  بـرده گـهاز آ

 

 هامو  اسمي است كه بعد ها در اثر استعمال زياد به جاي كلمه

شنانكه امروز وقتي هامو  سابوري و يا  درياشه نشسته و اعالم گشته است،

مقصود از آ  درياشه سابوري و  و  پوزك و هامو  هيرمند گفته شود،هام

 . درياشه پوزك و هامو  هيرمند است نه شيز ديگري

بنابر روايات مذهبی زرتشتيا ، درياشه هامو  ورودهيرمند تا  

زيرا  ه هامو   آ رالزما  با زرتشت وديانت زرتشتی پيوند ناگسستنی دارد،

اي  نطفه  محل پا ی است از برا  حفاظت ونگجداشت نطفه ها  زرتشت. و

  ه از  وه   پانزده سالهها هري  به فاصله هزارسال از ي  ديگر ازد تر

تنی ميکند نفوذ  واهد  رد  اوشيدر  فرود می ايد ودر ابجا  هامو  آب

وازآ  نطفه يکی از نبيره ها  زرتشت ظجورميکند  ه عالم بشريت را 

 ازدروغ وفساد وپليد  وپلشتی نجات می ب شد.

 

 :كوه خواجه و تقدس آن در سنت مزدیسنا

وف باه تقريباً در وسط غربي درياشه هامو  تپۀ سنگي يي هسات معار

متار باا تالف بابط شاده  612تا  فت 469كه ارتفا  آ  از « كوه  واجه »

ورود باي  كوه  در هنگام سيالب بوسيلبه قايق هاي كوشكي كه ازناي  1.است

ماي گويناد ميسار شاده ماي تواناد « تاوتي  »سا ته مي شود و در محل باه آ  

از  1905 - 1903وبس . تحقيقاتي كه همراها  فناي ماكمااهو  در ساالجاي 

فات  499لحاظ جيالوجيكي درباره اي  كوه نموده اند، ايا  اسات كاه ايا  كاوه 

ارتفا  دارد و از نو  آتاش فشاا  اسات. قارار تاذكر ماكمااهو  در رأس ايا  

كوه قله يی از سنا سياه مرمار گدا تاه شاده باه با امت دو صاد فات قارار 

اسات . طبقاه  دارد كه در زير آ  گل و الي بسيار ته نشي  شده ترساب كارده

اول آ  به رنا اجر قرمز و زير آ  به رنا زرد معلوم مي شود و طوري 

هاام پ تااه و سااو ته شااده كااه حالاات بلااور پياادا كاارده اساات )گاازارش حكمياات 

                                                 
1

و تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس  133تهران ، ص  1353_ باستاني پاريزي ، يعقوب ليث طبع  

 ببعد. 2000ص  7ميالدي ، از محمود محمود ج  19در قرن 
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از  19ماكماهو  در جلد هفتم تاريخ روابط سياسي ايرا  و انگلايس در قار  

 محمود محمود مالحظه شود( .

 

 
 ب. م( ۶19 -ق. م2۴0ساسانی ) -ریخی اشکانیکوه خواجه سیستان، اثار تا

 

عظيم كا جاي متروكه   مت جنوبي اي  كوه  رابه هادر سراشيبي قس

 نظر راجلب مي كند كه بايد به زمانجاي  يلي دور ارتباط داشته باشد.

كاه از حفرياات كاوه  واجاه و قلعاه تپاه و تپاه  یآثار فوق العاده دلشساب

ماايالدي بااه دساات آمااده و  1962 -1959قلعااه نااو در سيسااتا  طااي سااالجاي 

دلشسپتري  نمونه آ  ظروف سفالي  و پوست قاره قلاي ميباشاد كاه بااالي ايا  

باه انساا  نيارو ماي  1آ ري  ط شكسته يوناني و مجرهاي پاارتي ثبات اسات 

 دهد كه تاريخ اي  كا جا را تا عصر ه امنشيا  پيش ببرد.

انگليساي "اوريال ميالدي مستشرق و باستانشناس  1915 -16در سال 

ساات " اياا  كااوه را بااا كا جاااي آ  مالحظااه كاارد و در پرتااو فراساات و دانااش 

 ااويش يااك عااده نقاشاايجاي ديااواري قباال از اسااالم سيسااتا  را كااه بااه عصاار 

 د در آنجا كشف كرد.يرساسانيا  و پيشتر از آ  تعلق مي گ

                                                 
1

سيستان ( ترجمه يعقوب حسن  ( مقاله )آثار يك شهر گمشده در 1345مجله آريانا )قوس وجدي  - 

 قريشي .
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در ميا  ايا  نقاشايجا آنشاه از هماه جاالبتر اسات تصاوير رساتم پجلاوا  

كه نشسته گرزي منحناي در دسات دارد. گارز ناامبرده است وف سيستا  معر

بااه شااكل ساارگاو و آ  از گاارز مشااجور رسااتم حكاياات مااي كنااد. اياا  تصااوير 

 بارنا قرمز نقاشي شده و بارنا زرد آرايش يافته است .

همشنا  يكي از اشياي مكشوفه شكلي است، داراي سه سار ايساتاده كاه 

آ  در وب  و شكل مانند تصاويري است كه  به حال پرستش ديده مي شود و

 در تركستا  شي  كشف شده است .

در ميا  ساير نقاشيجاي ديواري صورتي است تقريبااً باه انادازه قاد آدم 

كااه بااا  رقااه اش ايسااتاده در شااكل و وباا  و لباااس بااه آ  روحانيااا  باازرگ 

و بودايي شباهت ماي رسااند كاه هنارورا  باودايي آساياي مياناه در حجاريجاا 

نقاشيجاي ديواري با برجسته كاريجاي  ودشا  آنجا را باه ماا روشاناس كارده 

 اند.

ظاهراً اي  نقاشيجا به امر پادشاها  )سكاها( به معرض نماايش گذاشاته 

شده اند در هر حال اكتشافات مزبور كه نمودار هنر بودايي اسات باي نجايات 

 1مجم و قابل توجه مي باشد.

ا "تپاۀ مقادس سيساتا  " نامياده و شارح اي  كوه كاه پرساي ساايكس آنار

مفصالي دربااره آ  در ساافر ناماه اش داده، اماروز هاام ماورد احتاارام وارادت 

 ااا  سيسااتانيا  اساات. بقااول اياار  افشارسيسااتانی، ساانا آتشااگاهي كااه از 

آتشكده اي  كوه بدست آمده كامال مشابه سانا آتشاگاه آباادا  شاوش اسات كاه 

 .ه شده استه امنشيا  بدانجا گذاشتاز زما  

در ادبيات مزديسنا و كتب سنت پجلاوي ايا   اوه مقاام مقدساي اسات از 

بااراي پياادايي موعودهاااي زرتشااتي و از آ  در فصاال سااي و پاانجم )صااد در 

ياد شده و تذكر رفته است  Ahuranaيا اهور « كوه  دا»بندهش ( به اسم 

 كه : 

د تاارا  بجااديناني كااه در باااالي "كااوه  اادا" بااه نزديكااي »

ه )كيانساااي ياااا درياشاااه هاااامو  ( منااازل دارناااد، در كانفسااا

                                                 
1
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درآ  آب  ود را بشويند و هر يك باه  هنگام جش  نوروز

 1« نوبت  ود به يكي از موعودها بارور گردند.

امروز نيز بوميا  سيستا  كه در اطراف هامو  هيرمند سكني دارناد، 

  و رسم دارند كه در شب نوروز )شبي كه فردايش نوروز است ( د تر جوا

زيبايي را برشتر آذي  شاده ساوار ماي كنناد و بكناار آب هاامو  ماي برناد در 

آنجا گروه مردا  و زنا  از هم جدا مي شوند. مردا  دور از اجتما  زنا  و 

« اوشايدر»د ترا  به شادي مي پردازند، زناا  د تار جاوا  و بااكره را كاه 

شاب باه نشااط ماي  نام نجاده اند، برهنه و ل ات دا ال آب ماي كنناد و تاا نيماه

پردازنااد. و پااس از آ  د تاار را باار همااا  شااتر سااوار نمااوده ب انااه باااز مااي 

گرداننااد و اياا  رساام بااي گمااا  از باااور هاااي زرتشااتي و ظجااور موعودهاااي 

 زرتشتي آب مي  ورد كه تا كنو  در سيستا  بجا آورده مي شود.

ه بنااابر روايااات مااذهبي زرتشااتيا  عااالم از باادو  لقاات روح تااا پايااا  باا

دوازده هاازاره تقساايم مااي شااود كااه دهمااي  هاازاره ، هاازاره هوشاايدر و سااپس 

هزاره هوشيدر ماه و در آ ر هزاره سوشيانس اسات كاه از پرتاو ايا  آ اري 

ججا  راستي و جاوداني بر پا  واهد شد. اينا  نبيره هاي زرتشت اند كاه از 

ناد كنار آب هاي هامو  هار ياك بفاصاله هازار ساال از هماديگر ظجاور  واه

  2كرد.

بدينسا  گويا سيستانيا  هنوز باور دارند كه ممك  است نطفۀ زرتشات 

از آب هامو  در د تر زيباي باكره نفوذ كند و سرانجام افت اار ماادري يكاي 

 از موعود ها را كمايي كنند.

بجر حال از آنجايي كه در دشتجاي هموار اطراف هامو  تپه وپشته يي 

د، مي توا  گفات كاه مقصاود از )كاوه  ادا( جز همي  كوه  واجه وجود ندار

در فقرۀ مذكور همي  كوه  واجه است. هناوز هام سيساتانيا  در عياد ناوروز 

جشني براي طغياا  آب كاه موجاب حاصال يزي و سرسابزي  اكشاا  اسات، 

در پاي ايا  كاوه ماي آرايناد و دساته هااي گنادم سابز را آتاش زده باه يكاي از 

معروف است اهدا مي كنند. « گندم بريا  پير»مقبره هاي آنجا كه به زيارت 
                                                 

1
در جزو كوه ها از كوهي موسوم به   313و نيز فقره پنج زامياد يشت ص  302ص  2يشت ها ج  - 

 است . ااهورن ياد شده كه به معني كوه خدا ترجمه شده و ريشه آن در كلمه اهورا
2

 . 22حواشي تاريخ سيستان، ص  - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

177 

و گندم برياا  بار آ  ناذر ماي برناد و ايا   ااطره ياي از يااد بودهااي قبال از 

اسالم است كه بسياري از عادات و رسوم كج  آ  سرزمي  در اي  جشا  باه 

 مشاهده مي رسد.

عجالتاً همي  قدر راج  بااي  كاوه ) كاه بازودي باازهم از آ  يااد شاود( 

ينك به مجمتري  قسمت بحس  ود راج  به تقدس درياشه هامو  بس است و ا

 درسنت مزديسنا شرو  مي كنيم .

 

 :تقدس دریاچه هامون در سنت مزدیسنا

و قادر و منزلات بسايار دارد .اهميات  درياشه هامو  در سنت مزديسانا

منزلاات هااامو  در اياا  اساات كااه در آينااده نبيااره هاااي زرتشاات از سااواحل آ  

در ظجااااااور فرزنااااااد آ ااااااري  كااااااه غالباااااااً كلمااااااه  .ظجااااااور  واهنااااااد كاااااارد

لشاكر دروغ  ،)رهاننده ( بر آ  اطالق مي شاود«   Sushiyantسوشيانت»

ساااپاه راساااتي درفاااش پياااروزي  واهاااد  ،يكساااره ناااابود  واهاااد شاااد اهاااريم 

دوسااتا   .نااو و  اارم  واهااد شااد ،ججااا  از گزنااد اهااريم  رسااته .برافراشاات

 1. واهند پيوستبه زندگاني جاوداني راستي كامروا گشته 

 الي از شگفتي نيست كه با گذشت دهجا و صدها سال از عمر درياشه 

هاي هامو  ، آب اي  درياشه شيري  است و انوا  ماهيجا و مرغابيجاا در آ  

 .هساتند يادهاذيه باشندگا  سواحل آ  معروف باه صابسر مي برند كه مايه تغ

جا  باه هاامو  ايا  ( را 17 - 16بنادهش )فقارات  13باوجود ايا  در فصال 

 مطالب  وانده مي شود:

كيانسي در سيستا  از همه سالم  درياشۀ ،در ميا  درياشه هاي  ورد»

تاار بااود و جااانورا  زيااا  آور مثاال مارهااا و زغجااا در آ  نبودنااد و آبااش از 

درياشه هاي ديگر شيري  تار باود. بعادها شورشاد و بااال ره شناا  گندياد كاه 

ناممك  شاد وزش بااد بيشاتر باه گنديادگي آ   بيك فرسنگي آ  هم نزديك شد 

افزوده و در هنگام رساتا يز )ظجاور سوشايانت ( ديگار بااره شايري   واهاد 

 2«شد.

                                                 
1

 . 290ص  2يشت ها ج   -
2

  290همان اثر، ص  - 
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صادق  ،اي  تعريف بندهش نسبت به هامو  كه گفتيم آبش شيري  اسات

نمااي كنااد و حتااي بااه درياشااه گااودزره در جنااوب هااامو  كااه آبااش بااه علاات 

. نياز مصاداق پيادا نماي كناد ،ي  اساتمکهمسايگي بازمي  هاي شوره  يلي ن

در آنجاا تحقيقاات  1909كاه  اود در  گردشاگر ساويدنی، «ساو  هادي »شه 

ر و در رنااا بزماارد تشاابيه كاارده آب گااودزره را در صااافي بااه بلااو ،نمااوده

شكي نيست كه مقصود بندهش هما  درياشه هامو  است كه اطرافش  1.است

 جوم پشه سرزمي  است طاقت از هتابستا  از شدت گرما دوز ي است و در

 فرسا.

مطابق روايات زرتشتيا  موعودهااي زرتشاتي از كناار هماي  درياشاه 

(  99 999آمااده كااه ) 62ظجااور  واهنااد كاارد. در فاارور دياا  يشاات فقااره 

تواناي پارسايا  نطفه اساپنتما  زرتشات را پاساباني ماي فروهر هاي نيك  و 

وسانا نطفاه زرتشات را باه ينر بناا باه تفصايل كتاب سانت پجلاوي ايازد .كنند

 2فرشته آب )ناهيد( سپرد تا نگجداري كند. 

بااراي نگجااداري نساال آينااده زرتشاات باادريا شااه  3گويااا اياا  فروهرهااا 

گذشااته از كتااب پجلااوي مكاارراً در  ااود  .كيانسااي )هااامو  ( گماشااته شااده انااد

اوستا )كانس اويا( )درياشه هامو  ( محل ظجور سوشيانت  وانده شده و در 

« Astvat-eretaاسااتوت ارت »زامياااد يشاات آمااده كااه  96-92هاااي فقااره 

يك مزدا اهورا پسر )ويست ت ورو يري( بدا  هنگام كه از آب پ 4()سوشيانت

 ، گرزي پيروزمند در دست دارد.يانسي بدرآيد 

 داشت . 5« اژي دهاك »كه فريدو  دلير به هنگام كشت   رُگرزيس           

                                                 
1

  291ص  ،2ج  ،يشتها - 
2

 . 9-8فقره  32بندهش، فصل   -
3

فروهر، يكي از نيروهاي پنجگانه آدمي است كه پيش از به جهان آمدن و پس از رفتن از جهان وجود  - 

يروهاي پنجگانه عبارت اند از )جان ، دين ، بوي ، روان و فروهر كه دارد و نيستي ناپذير است. اين ن

نخستين اينها نيستي پذير و چهار ديگر جاويدان و پايدار است. )رك فروردين يشت، جلد دوم يشت ها و 

 .( 362،اوستا نگارش جليل دو ستخواه، ص  582يشت ها، ص  1همچنان ج 
4

 د مزديسنا است .استوت ارت ، نام سوشيانت آخرين موعو - 
5

اژي دهاك، همان است كه در ادبيات فارسي از او بنام )ضحاك مار دوش ( ياد شده و در شاهنامه آمده   - 

 كه كاوه آهنگر بر او بشوريد و به ياري فريدون سرنگونش ساخت و در كوه دماوند به زنجيرش كشيد.
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 2 راني باااه هنگاااام كشااات  "زنگيااااب "تاااو 1كاااه افراساااياب  رگااارزي س

داشاات و بااا شنااي  گاارزي  ااود بدساات كي ساارو و نااابود  دروغگااو ردردسااتس

  3شد.

 آ  آموزگار راستي براي سپاهش داشت .4كه كي كشتاسپ  سرگرزي 

   انه ، دروغ را از گيتي و)سوشيانت ( بدي  گرز« استوت ارت »

دياادگا   اارد  واهااد  راسااتي بياارو   واهااد رانااد، سراساار ججااا  مااادي را بااا

 نگريست و گيتي را نيستي ناپذير  واهد نمود.

پنادار ، نياك يارا  سوشيانت كه باوي پيروزمندانه بادر آيناد، هماه نياك 

آنا  هرگز دروغ بر زبا  نياورند، در برابر آنا   شام  گفتار و نيك دي  اند.

راساتي بار دروغ شياره شاود.منش زشات از مانش  اوب  و روي بگريز نجاد

گرسنگي و تشنگي را نابود ساازند و اهاريم   5امرداد  ت يابد.  رداد وشكس

 6از گيتي سرنگو  گردد

زرتشات  »پنجم مندر  اسات كاه  ، فقرۀونديداد 19همشني  در فرگرد 

اي اهااريم  م مااا  آنشااه آفاارينش دياااو اساات  اااواهم  ،اهااريم  را آگاااه نماااود

ز گر از آب كيانسي )سوشيانت ( پيرو« استوت ارت »براندا ت ... تا اينكه 

  7تولد گردد.

در كتب سنت پجلوي مفصالً ازكيفيات تولاد موعودهااي مزديسانا سا   

رفته كه شگونه مادرهاي آنا  در آب كيانسي ت  شسته بارور  واهند شد.در 

فااروردي  يشاات اسااامي موعااود هاااي مزديساانا اينشنااي  نااام گرفتااه  128فقااره 

 شده:

                                                 
1

دشمن سرسخت دودمان كياني شمرده شده افراسياب:مقتدرترين پادشاه توراني است كه در شاهنامه  - 

واخراالمر بدست كيخسرو كشته شد. كلمه افراسياب به معني هراسناك آمده )حواشي اوستا، جليل دوستخوا 

) 
2

 نام يكي از هم اوران افراسياب است . - 
3

 كيخسرو  سومين شاه كياني و كشندۀ افراسياب توراني است . - 
4

دشاهان معروف دودمان كياني است كه بنابر داستانهاي شاهنامه و كي كشتاسپ پسر لهراسپ از پا - 

 روايات اوستا معاصر زرتشت و پذيرنده و حامي آئين وي بوده است .
5

فرشته خرداد در جهان خاكي نگهبان آب و امرداد پاسبان گياه است . ديو تشنگي )توري ( رقيب خرداد  - 

 ( . 96 - 95، ص 1شده اند )يشتها ج و ديو گرسنگي )زئيريج ( رقيب امرداد شمرده 
6

  309، اوستا نگارش جليل دوستخواه، ص 300، ص 2يشتها، ج   - 
7

 يشت ها. 300فروردين يشت ( نيز، ص  129 -128)توضيح فقرات  101، ص 2يشتها ج  - 
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و  مقدس ، امروز باه آ  اوشايدر يعني پروراننده قان ،اوخشت ارت -1

 يا هوشيدر گويند.

يعني پروراننده نماز و نياايش اماروز اوشايدر مااه ياا  ،اوخشت نمه -2

 هوشيدر ماه ناميده مي شود.

يعني كسيكه مظجر و پيكر قانو  مقادس اسات .حالياه  ،استوت ارت -3

 سوشيانت يا سوشيانس گويند.

باادو  لقاات روح نايايااا  بااه بنااابر روايااات مااذهبي زرتشااتيا  عااالم از  

هوشيدر و سپس هزاره  قسيم مي شود كه دهمي  هزاره هزارۀهزاره ت ۀدوازد

هوشيدر ماه و در آ ر هزاره سوشيانس اسات كاه از پرتاو ايا  آ اري ججاا  

 اينا  نبيره هاي زرتشت اند كاه از كناار .راستي و جاويداني بر پا  واهد شد

 همديگر ظجور  واهند كرد.آبجاي هامو  به فاصله هزار سال از 

يازدهم )سي سال قبال از ساپري  مطابق سنت مزديسنا در اوايل هزارۀ

بجروز ( پسر ،از  اندا  )بجرو    1د تري پانزده ساله  شد  دهمي  هزارة(

)يعناي كسايكه از پادر Sarutat Fidhri)فريا  ( موسوم باه ساروتت فاذري 

هااامو  آب تنااي  واهااد  مشااجور اساات از كااوه  واجااه فاارود آمااده در درياشااه

پس  .نمود و از نطفه زرتشت كه در آب هامو  نگجداري شده آبست  مي شود

از انفصال مدت نه ماه هوشيدر ن ستي  موعود مزديسنا پا باه عرصاه وجاود 

 واهد گذاشت و در س  سي سالگي از جانب اهورا مزدا برانگي ته شده دي  

 از پرتو او جاني  واهد گرفت .

روز غير متحرك ه ور وي يكي اي  است كه آفتاب ده شباناز عاليم ظج

در وسط آسما   واهد ايستاد و بر هفت كشور روي زماي  روشاني و فاروغ 

آنكااه دلااش از فااروغ  اادا روشاا  ، از ديااد  اياا   ااارق العاااده  . واهااد پاشاايد

 نيست زهره آب مي كند و جا  ميدهد و 

در آغااز هازاره دوازدهام  بااز 2از ناپاكاا  پااك ماي گاردد. باي  ترتيب ججاا 

باار ديگار د تاري پاانزده  از ساپري شاد  ياازدهمي  هازاره ،)سي سال پيش 

                                                 
1

 ( 3ج  -168ص  2سن پانزده سالگي در اوستا بهترين اوقات عمر آدمي شمرد ه شده است )يشتها ج  - 
2

در اينجا الزم است ياد آور شد كه در عهد هوشيدر پادشاهي سركار خواهد آمد كه او را بهرام ورجاوند  - 

خوانند اين پادشاه كه آريانا را نجات خواهد داد هوشيدر را در دادگستري ياري خواهدنمود، نيز از پشت 
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)يعناي  Vanhu Fidhri «ونجوفاذري»سااله از  انادا  بجاروز موساوم باه 

كساايكه از پاادر شااريف اساات ( از كااوه  واجااه فاارود آمااده در آب هااامو  تاا  

دوماي   ،شايدر مااهشو ي مي كند و بارور مي شود و پس از مادت ناه مااه هو

در  .موعود مزديسنا متولد  واهد شد و شو  سي ساله شود برسالت مي رسد

آسما  غير متحرك  واهد  هنگام ظجور وي آفتاب بيست شبانه روز در وسط

دماونااد ايسااتاد و در عجااد ساالطنت روحاااني هوشاايدر ماااه )بااحاك ( از كااوه 

ا  "اهاورا مازدا" ، اماا باه زودي باه فرماشاايدزنجير گسي ته دست ستم مي گ

از دشت زابلستا  بر استه آ  ناپاك را  پيك نامور آ ي  مزديسنا "گرشاسب "

 . 1هالك مي نمايد

در پايا  هزاره دوازدهم )سي سال قبل از  تم هازار هوشايدر  باال ره

«  اردت فاذري »ماه ( همشنا  د تري پاانزده سااله از  انادا  بجاروز باسام 

Eredat Fidhriيد بروي پدر است( از كوه  واجه فرود مي آ)كسيكه مايۀ آ

و در آب هامو   ود را شسته آبست  مي گردد و بعد از گذشت مادت ناه مااه 

سوشيانت آ ري  آفريده اهورا مزدا ظجور مي نمايد و ظجورش بواسطه غير 

متحرك ماند  آفتاب در وسط آسما  به عالميا  بشارت داده مي شود و شو  

الت مزديسنا بوي برگزار مي گردد. يارا  جاوداني امانت رس ،سي ساله شود

پشاوت  و گرشاساب نريماا  باشاند  ،  گيو ، گاودرز ، طاوس ،او كه كي سرو

مردگا  بر يزند و ججاا   .اهريم  نيست و دروغ نابود گردد 2نيز قيام كنند.

  3معنوي و مينويي روي نمايد.

                                                                                                                   
مان و هر حال دين زرتشتي ارتباط شاهان كياني است. چنانكه مالحظه مي شود در مزديسنا هميشه در هر ز

 ( . 300ص  2تامي به سلسله كياني سيستان دارد)يشتها ج 
1

در نوشته هاي پس از اسالم پهلوان بزرگ آئين « اثرط»گرشاسب پسر )ثريتا( بروايت اوستا يا  - 

.  مزديسنا وجد اعلي رستم قهرمان سرزمين هاي آريايي از نسل جمشيد و كورنگ پادشاه سيستان است

بنابرروايات مذهبي زرتشتيان، گرشاسپ به سبب اهانتي كه به آتش روا داشته در خواب فرو رفته  اما 

( فروهر پاك تواناي پارسايان پيكر او را پاسداري 99 999نمرده است. چه او يكي از جاويدان هاست كه )

 ( . 195ص  1ج مي كند تا به هنگام رستاخيز بر خيزد و به ياري سوشيانت بشتابد. )يشتها 
2

، پانزده تن مرد و پانزده تن زن از ياران سوشيانت شمرده شده كه 17، فقره 30در بندهش فصل  - 

 زامياد يشت ديده شود. 89(، توضيح فقره  349ص  2اسامي برخي از آنان درباال تذكر رفت )يشتها ج 
3

 121كشيد )توضيح فقره  بروايت دادستان دينيك، مدت رستاخيز پنجاه و هفت سال طول خواهد - 

 يشتها(. 2فروردين يشت ج 
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ورا مازدا هر ياك از موعودهاا وقتاي از طارف اها ،سنت مزديسنا بنابر

سيب شده و نيكا  در شنگاال ساتم ا  دشار گزند و آفرستاده  واهد شد كه جج

رهاا ننادگا  ساه . از پرتو ظجور موعود ها )و بيداد اهريم  بستوه آمده باشند

  1گانه ( متدرجاً آسيب ها بر طرف  واهد شد.

ججا   .زمينه براي شوشيانت حابر مي گردد ،هوشيدر ماه در هزارۀ

ل مي رود و متدرجاً از ماديات رهايي يافته به معنويات نزديك مي رو به كما

 2شود.

 ،بندهش كه از رستا يز و بر است  مردگاا  سا   رفتاه 30در فصل 

توبي  شده كه همانطوري كه مشيا و مشيانه )آدم و حوا( پس از فرود آمد  

ز به زمي  ن ست از نا  و پس از آ  از گياهجا و پس از آ  از شير و پاس ا

آ  از گوشت تغذيه نمودند و همانطوري كه مردگا  پس از فرا رسيد  مرگ 

، ن ست از گوشت و پس از آ  از شير و پس از آ  از نا  امساك ماي كنناد 

و تااا باار ساايد  دم آ اار و جااا  سااپرد  بااا آب ميسااازند، همااي  طااور هاام در 

هزاره هوشايدر مااه ن سات ميال و پاس از آ  از  اورد  گوشات  اود داري 

پس از آ  از شير  نيز امسااك كنناد و از آب  ،ند و با گياهجا و شير بسازندكن

تغذيه يابند، باال ره شنا  شود كه ده سال پايش از ظجاور سوشايانت مردماا  

 3يرد.جت نيفتد و كسي از گرسنگي نمرا به غذا حا

از پادشااها   در پايا  ميتاوا  گفات، كاه شاو  در گذشاته ديا  مزديسانا

سب ( كاه سلساله وي از سيساتا  بر اسات ، روناق گرفات ، شتاكياني )كي گ

در آينده نيز روناق مزديسانا را از رهاننادگاني دانساته اناد كاه از كناار آبجااي 

 همي   اك ظجور  واهند كرد.

ميتوا  گفت سرزمي  هاي آرياا ي ، يكباار از پرتاو يكاي از رادماردا  

كاه توانسات  بود اي  راد مرد يعقوب ليس صفاري اي  سرزمي  نجات يافت ،

اسااارت بااه كلااي از شنااا سااتم   سااال ( 240را پااس از )افغانسااتا  اياارا  و 

  لفاي بغداد رهايي ب شد.

 
                                                 

1
 فروردين يشت ( . 142 - 128)توضيح فقرات  108 - 101ص  2يشت ها ج  -  
2

 فروردين يشت ( . 142 - 128)توضيح فقرات  108 - 101ص  2يشت ها ج  -  
3

 . 103ص  2يشت ها ج  - 
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 پناه گاه مهم كیش مزدیسنا: سیستان بمثابۀ

ور زرتشت وحشتناك ارجاسپ توراني بر بلخ به سبب ظج لۀپس از حم

اسااكندر پاايش از ماايالد  331شتاسااب ، در سااال و قبااول كاايش آ  از جانااب گ

مقادوني بعاد از ساقوط دارياوش سااوم ه امنشاي و تسا ير ايارا  وفات  پرسااه 

پوليس پاي ت ت شاها  ه امنشي ، هنگام به آتش كشيد  شجر شوش ، كتاب 

اوستا را نيز در آتش سو تاند و موبدا  وهيربدا  زرتشتي را ياا كشات و ياا 

 1آواره سا ت .

شجااارم ق ، م ( بااوديزم بااا ر قاار  در اواياال قاار  سااوم پاايش از ماايالد )اوا اا

يباني آشااوكا امپراتااور باازرگ و معااروف دودمااا  گوپتاااي هنااد در نقاااط پشاات

م تلااف جنااوب هناادوكش ، در وادي گناادهارا از پشاااور تااا كاباال و بتاادريج 

 وزيا و شط هيرمند به پيشروي و انتشار  ود ادامه داد.ارا  وي زابل وبس

ي قدرت هاي سياساي هناد فشار و نفوذ روز افزو  بوديزم به پشتي بان

موجب شد تا دي  زرتشتي در جناوب هنادوكش ، م صوصااً در نقااط شارقي 

جايش را كامالً براي بوديزم  الي كند و در بعبي نقاط ديگر نيز حارارتش 

هيرمناد و سيساتا   ه حاوزۀبساردي گراياد و كام كام بطارف جناوب غارب ، با

 عقب نشيني نمايد.

ذ دولاات مسااتقل يونااانو بااا تري البتااه در شاامال هناادوكش كااه تحاات نفااو

الساابق روناق داشات و شااها  و  فیقرار داشت آ ي  زرتشتي در جناوب كماا

امراي يونانو با تري اگر بادي  زرتشاتي گروياده ناه بودناد ولاي باه معتقادات 

شنانشااه در روي مسااكوكات بعبااي از  ،مااذهبي مااردم احتاارام مااي گذاشااتند

يتاا )فرشاته آب ( منقاوش  ي اناهپادشاها  يونانو با تري تصاوير ايازد اوساتا

 2شده است.

ساال پايش از  250همزما  با تشكيل دولت مساتقل يوناانو باا تري در 

ماايالد در شاامال غاارب كشااور يااك واقعااه مجاام تاااري ي بظجااور پيوساات و آ  

 تشكيل دولت مقتدر اشكاني يا پارتي بود.

                                                 
1

 ديباچه . 4ير آن در ادب پارسي ص به بعد، مزديسنا و تاث 21گاتها )سرودهاي زرتشت ( ص  - 
2

 به بعد. 93، ص 2کهزاد،تاريخ افغانستان ، ج  - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

184 

قباال از ماايالد  250موسااس سلسااله اشااكاني در  ،تياارداد باارادر ارشاااك

دولات پاارتي را اسااس گذاشات كاه  «نيساايه»ير هركانيا )گرگا  ( در تس با

بزودي يكي از دولت هاي مقتدر آسياي مقدم گشات و كوشاش هااي گونااگو  

 1  جاي را نگرفت .ابمحالل آانتيوكوش شجارم در جلوگيري و 

اه شااد و او باازودي هرياااوه ق ، م ( مجاارداد اول پادشاا 171در سااال )

ناااا )زرناااا ( و گدروسااايا )بلوشساااتا  ( را يكاااي بعاااد نگيا)هااارات ( و   در

 2ديگري متصرف شد

اياااالت پااارتي ، دياا  زرتشااتي  بااا قاارار گاارفت  مناااطق مااذكور در ردۀ

ي و مااذهبي بااوديزم رهااايي يافاات و درياا  نااواحي ، از تجديااد و فشااار سياساا

مورد حمايت دولت پارتي كه  اود معتقاد اً بدا  و روحانيو  زرتشتي مجددم 

در اي  مياا  و دريا  دوره سيساتا  يكاي  .شتي بودند، قرار گرفتندبكيش زرت

 از مكانجاي بسيار مجم آ ي  زرتشتي شماره مي شد.

 (پايش از مايالد 124 -138ساكجاي نو وارد در سيساتا  ) بدو  ترديد

نيااز آ ااي  زرتشااتي را پذيرفتااه انااد و از اياا  طريااق بااا اقااوام پااارتي ساااك  در 

 3بومي آنجا سازش و آميزش كرده اند.سيستا  و ساير باشندگا  

ناام داشات كاه در « وناونس »آ ري  حكمرا  از  اندا  سور  پارتي 

 4كرد. كوزيا فرمانروايي ميارا ميالد مستقالً در سيستا  وسال پيش از 120

م سااكايي بنااام هاااي مااو س و بعااد از اياا  شاا   دو سااه نفاار از اقااوا

ق ، م (  88ز مايالد )پاس از در قر  اول قبل ا "ازيليزس"و  "سپسرش "از

 ،شااا كااه كتيبااه هااا و مسااكوكات منسااوب بديبشاااهي درياا  نااواحي رساايده انااد 

هاايچ  5وساعت قلمارو شاا  را از سيساتا  تاا تاااكزيال و پنجااب نشاا  ماي دهاد

شااواهدي در دساات نيساات كااه اياا  شاااها  نيمااه پااارتي و نيمااه سااكايي )يااا 

بادور نشاا  بدهاد. حتاي تي هندوسيت ( را از حمايت و اعتقاد باه آ اي  زرتشا

ميالدي ( معروفتري  پادشاه نيمه پارتي و نيمه سكايي كاه  48 -19ندوفار )گ

                                                 
1

 . 47تاريخ ايران، نوشته گروهي از مورخين شوروي ترجمه كريم كشاورز، ص   - 
2

 . 59 -49اثر قبل الذكر ص  - 
3

 . 172و  77، ص 2کهزاد،تاريخ افغانستان، ج  - 
4

 . 161همان اثر، ص  - 
5

 . 11و همچنان ايران در زمان ساسانيان از كريستن سن، ص  194 -193ص ايضا،  - 
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مسيحی بنام "سنت توماس"بدي  نستور  در اثر بر ورد با يكي از حواريو  

عيسو  در آمد وقلمروسلطنتش از مر از  نادهار بر ال سيساتا  وبلوشساتا  

 اه گاواهی بدهاد و   دسات نيسات  باازهم ساند  در 1وسند وپنجاب پج  ميشد

پااس از گرويااد  باادي  عيسااو  درصاادد بر نااد  آتشااکده هااا و معابااد آ ااي  

 زرتشتی در اورا وزيا و سيستا  بر آمده باشد.

دورا   وشا نيا  و همشنا  در زما  ساسانيا   ه باوديزم سراسار  در

ر دي  زرتشتی بيشتر و بجت ،جنوب هندو ش را تحت نفوذ  ود در آورده بود

و آتشکده ها  فراوا   .از هر جا  ديگر افغانستا  در سيستا  تقديس می شد

باارا  پرسااتش و بجااا آورد  ساانت هااا  اياا  آ ااي  وجااود داشاات وحتاای آتااش 

تا اوايل قر  هفتم هجار  باا  ،مثل :"آتشکدۀ  ر ويه"بر ی از اي  آتشکده ها

  واند  سرودها  پرشکوه و ويژه يی فروزا  نگجداشته می شد.

 

 الساي  اساالمی ، نشاا  ميدهاد  اه شنا  نظر  در متو  تااري ی هم

باادا  و هيرباادا  و متکلمااا  زرتشااتی در سيسااتا  از پيشااوايا  بااا تاادبير و م 

 ردمند و مورد احترام بوده اند و سا   شاا  در گاوش بزرگاا  و شااها  و 

اميرا  راه داشته و عقيده و نظر شا  در صل  و سالم مردم موثر بوده است 

تاااريخ سيسااتا  بيااانگر آ  اساات  ااه  اايش  پيوسااتۀپرا نااده  و گاااه   اشااارات .

زرتشتی تا قرنجا  سوم و شجارم )قر  دهام مايالد  ( باا تماام فروعااتش در 

ر ي  و جغرافيه نگارا  تا اوايل وجود داشته و بنابر تذ ر ساير  م سيستا  

حتاارام بااه يعنای تااا حملاه مغااول اعتقااد و ا /سايزدهم ماايالد قار  هفااتم هجر 

مذهب زرتشتی باا تماام قاوتش در ب اش هاا  زرتشاتی نشاي  سيساتا  وجاود 

    2داشته است .

سيستا   ه آيينه تمام نما  اوباا  و احاوال سياسای و فرهنگای تاريخ 

آنجااا  ااه از آ ااي  قااديم  ،و مااذهبی آ  ساارزمي  در سااده هااا  اول اسااالم اساات

به  يش زرتشاتی صاريحاً  سيستا  ياد آور می شود ، از اعتقاد مردم سيستا 

                                                 
1

 174 -172، ص2کهزاد،تاريخ افغانستان، ج- 
2

 ، زير عنوان زبان دری مراجعه شود.1دکتر ذبيح هللا صفا، تاريخ ادبيات ايران ج  - 
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نکااتی در ايا   ولی در جريا  شرح وقاي  عصر اسالمی 1،صحبت نمی  ند 

لف نامعلوم آ  فروشکيده  ه نشا  می دهد تاا قار  هاا  مورد از زير قلم م 

طايفااه زرتشااتی بنااام  2شجااارم و پاانجم و حتاای تااا اوا اار قاار  هفااتم هجاار  

وجود داشته است و ظاهراً عنوا  ي  اقليت با اهميت در سيستا  ه مجوس ب

 رده و اي  پشاتی باانی گوياا ماان  طبقه  وار  سيستا  از ايشا  حمايت می 

  وال قطعی شا  در آ  ديار بوده است .ز

 

 :کیش مزدیسنا در سیستان معابد

در سيسااتا   رابااه هاااي متعاادد معابااد  1905جااي پااي ، تياات در سااال 

ه جزبوم  اموش برفاراز زرتشتي را تش ي  نمود و بر ججا  متعددي را ك

آنجا ننشساته )ويادگااري از د ماه هااي زرتشاتي تواناد باود( يااد داشات كارد. 

ب صو  در حوالي رام شجرستا  واق  در جنوب زرنج يك م روباه را كاه 

و پنجااه و پانج ساال بعاد از تيات در  3 عبارت از يك آتشكده باود كشاف كارد.

ري پروفيسور توشي بم  ميالدي ه يت ديري  شناسي ايتالوي بر هب 1959

دست يافت  به شجر بزرگي از زير ماسه هاي روا  شجرستا  در دهاناه رود 

هلمند ، آتشكده يي نيز كشف نمود كه از لحاظ هنر معماري به دوره ن ساتي  

 ه امنشي تعلق مي گيرد.

بنابر راپور پروفيسور سراتو، عبو هي ت باستا  شناسي ايتاليا ي در 

سااا تما  هاااي باازرگ مكشااوفه از دهااا  غالمااا  قاباال سيسااتا  در مجموعااه 

متاار  53توجااه تااراز همااه آنجااا سااا تما  مرباا  شااكلي اساات كااه هاار باال  آ  

درازي دارد و داراي برججااايي بااا شجااار دهليااز دا لااي اساات كااه بااه حياااط 

وسيعي منتجي مي شود. اي  سا تما  م صو  تشريفات امور مذهبي باوده 

 است .

                                                 
1

احترام شديد بمردم آن ديار  چنان مينمايد که مولف نامعلوم تاريخ سيستان بنابر تعصب مذهبی و يا بنابر - 

از ارادت و عقيدت هموطنان خود در دوران قبل از اسالم به دين زرتشتی که آتش پرستی عالمه مشخصه 

 آن است با مقايسه بدين اسالم ، آن را نوعی اهانت و تحقير بحال مردم خود می دانسته اباورزيده باشد.
2

 و غيره صفحات . 106،_ 93،_ 63_ تاريخ سيستان ،چاپ بهار، ص - 
3
-G.P.Tate,Frontier of Baluchistan,London1909,p96-97 

-G.P.Tate,Seistan(A memoir on the Histry,Topograpgy,Ruins, and People of 

country) Culcuta,1910,p191-197  
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بااه سااتونجاي داال  جنااوبي كااه داال  ورودي يااك رشااته از هفاات ايااوا  

باشد تكيه كارده اناد بناهااي كاه در داالنجااي شارق و شامال قارار دارناد جنباه 

 13مقادس داشاته و وباا  بسايار مبجمااي را دارا ماي باشااد در آنجاا در حاادود 

ايوا  باسا تما  م صو  ديده مي شود كه بوسيله طااق هااي  مياده شاكلي 

بر اينجا هفت ت ته سنا براي انجاام مراسام قربااني پوشيده شده اند و عالوه 

 در آنجا ديده مي شود.

در دا ل داال  غربی وب  متفاوت است .  بدي  معنی  ه شش اياوا  

به رديف دا ل ستونجا تکيه  رده اند. د صورتيکه در داال  ها  اطراف سه 

.شيز حوبشه قرار گرفته اند  ه برا  قرار داد  آتش در نظر گرفته شده اند

بساايار جااالبی  ااه در حاشاايه داال  غرباای و در ميااا  بقايااا  مااواد سااو تنی 

 حوبشه ها پيدا شده مقدار  زياد از توده ها  است وا  حيوانات است .

بدو  ش  دري  بنا  مقدس اعمال مذهبی در دو قسمت اجرا می شده 

 ه عبارت بوده از مراسم مذهبی آتش و قرباانی حيواناات در صاورتيکه ساه 

يااوا  حياااط مطم ناااً بااه سااه تاا  از برجسااتگا  و بزرگااا  مااذهبی ا تصااا  ا

داشااته و اياا  بناااء اولااي  ماادر ی اساات  ااه تااا بااه امااروز از دوره ن سااتي  

ه امنشی  شف شده و الاقل اطالعاتی از مذاهب قر  ششم ق ، م ايرا  قديم 

 )آريانا( بدست می دهد.

به مذهبی آريانا است آنشه باعس اهميت اي  ا تشاف می گردد همانا جن

 ه بسيار مبجم بوده و تا هنوز  يلای  ام شانا ته شاده اسات و مای تاوا  پايش 

بينی  رد  ه اي  ا تشاف ممک  است در ميا  مت صصا  تاريخ اديا  بطور 

 لی و در ميا  مت صصا  اديا  ايرانی يا هندو اروپايی م صوصاً انعکاس 

  رشته مباحس پر شور و ثمر  وبی پيدا  ند و باعس بررسی ها  تازه و ي

 ب ش گردد.

پروفيسر مذ ور در پايا  راپور ود می افزايد  ه در اينجا باياد اشااره 

( در قسامتی از حيااط ساا تما  ماذ ور  اه  1962 رد  ه در حاال حابار )

برا  مراسم م صو  مذهبی در نظر گرفتاه شاده مای تاوا  دو ناو  ماذبي  

ارا  شاش محال باوده و بادو دساته ساه ججت قربانی ديد  ه هر ي  از آنجاا د

تايی تقسيم می شوند و در دورسته مقابل هام در ججات افقای و عماود  قارار 
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گرفته اند.  شف اي  شجر و معبد آ  از نظر تاري ی مذهبی و معمار  و هم 

  1از نظر تشکيالت اجتماعی دارا  اهميت بسزا  است .

 

 می در فاالت ايارا ،با فرو پاشی دولت ساسانی وجاگزينی نظاام  اساال

آ ي  زردشتی از پشتی بانی دساتگاهی غيار روحاانی محاروم گردياد. ساطوح 

ی سلسله مراتاب رسامی، يعنای ساطوح موبذموباذا  در بااال و آهاورامزد  باال

موبذا   ه بال فاصله پس از و  قرار داشت، ا ناو  ديگار وجاود نداشات. و 

ی زردشااتی  ات باااالاياا  از ميااا  رفاات  رهباار  بااه اسااالم آورد  سااري  طبقاا

درشااجرها  باازرگ و ميانااه  ماا   اارد. امااا درحومااه شااجرها و روسااتاها، 

 موبذا  محلی غالباً پاره ا  از نفوذگذشته  ود را بر پيروانشا  نگجداشتند.

پيکر هموار وباز سيستا  مان  آ  گرديد  ه ايا  سارزمي  دژ اساتوار  

اي  روزهاا باه هايچ باوجود سياست رسمی )  ه در  وبزرگ آ ي   ج  گردد.

رو  به سود تشويق فعاالنه مردم غيرعرب به پيوست  به امت مسالما  نباود 

( در آمااد  بااه آ ااي  اسااالمی نماای توانساات بااه تعااداد فااراوا  وبااا شااتاب انجااام 

 ر سيستا  احساسات نيرومند  دربارۀپذيرد.مناب  تاري ی گواهی ميدهند ه د

 فرهنا و سن  باستانی وجود داشته است.

مر ز آ ي  مزديسنا انطور يکه  تب سنت پجلو  سيستا  را يگانه هم

ميتوا  گفت اي  دي  برا  مدتجا در سيستا  مورد احترام و معرفی  رده. 

تقديس  بوده و طايفه مغا  و علما و متکلما  زرتشتی تا اواسط و بلکه تا 

اض در سيستا  بسيار بوده اند و مان  عمده از انقر  هجر هفتماوا ر قر  

ار  در آ  سرزمي  و اي  طايفه و ديگر اقليت ها  مذهبی همانا غلبه  و

  ر ويه بوده است . شجر ب صو  در 

م( ربي  از سيستا  عزل و بجا  او عبيدهللا ۶71هجر  ) ۵1در سال 

اوفرما  داشت  تا بزرگا  و مجترا  زرتشتی  ب  ابی بکره تعيي  گشت. و

را ويرا  نمايد. اما هنوز دست بکار نشده را بکشد و معابد و آتشگاهجا  شان

بود  ه دهقانا  سيستا  و م بدا  و هيربدا  زرتشتی از قصد او آگاه شدند و 

به عصيا  بر استند، ولی بزود  از شام نامه رسيد  ه نبايد باي   ار دست 

                                                 
1

 . 666_ مجله سخن دوره چهاردهم ،شماره ششم، ص  



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

189 

زد : زيرا  ه ايشا  معاهد اند و آ  معبد جا  ايشا  است و ايشا  گويند  ه 

را  ه داريم نه بدا   1رستيم و اي  آتش انه را  ه داريم و  ورشيدما  دا  پ

داريم  ه گو يم اي  را پرستيم اما بجايگاه آ  داريم  ه شما محراب داريد و 

 انه مکه، شو  بدي  منوال باشد واجب نکند ربر ند س  ه ججود  را نيز 

اهد  نشت است و ترسايا  را  ليسا و گبرگا  را آتشگاه. شو  همه مع

اند،ميا  معبد جا  ايشا  رشه فرق  نيم س و نيز دوست ندارند بر ند  شيز  

  2«و جا   ه ديرينه گردد...

شاتی درسيساتا  زرت ياي آ  از اشارات تاريخ سيستا  معلاوم ميشاود  اه 

اداماه داد. درطای  ظاهرا در سراسر سده يکم هجر  )هفتم م( به حياات  اود

م سااده يکاام هجاار  )هفااتم ماايالد ( ششاا ۀعامردردهااواليتاادار  عباادالعزيزب  

ياد ميشود  ه س نگو  زرتشتيا  سيستا   رستم بن مهرهرمزدازدهقانی بنام 

رساتم با  مجار هرمازد مجوساي يكاي از  دربرابر واليتدار عارب باوده اسات.

دهقانا  و متكلما  دانشمند و ماورد احتارام همگااني زرتشاتي در عصار بناي 

كماات و آ ااي  ججانااداري مااي آمو اات اميااه بااود كااه بااه عمااال عاارب درس ح

هاـ( در  65.بنابرتاريخ سيستا ، روزي عبادالعزيز با  عبادهللا عامال عارب )

  :سيستا  باو گفت

 :دهججاقین را سججخنان حكمججت باشججد مججا را از آن چیججزي بگججوي ، گفججت»

نادان ترمردمان اویست كه دوستي بازنان بدرشتي جویجد، و منفعجت خجویش 

گفجت نیجز گجوي بجاز  .كجه ادب آمجوزد بجه آسجاني به ازار مردم جوید و خواهجد

ش بود تا بدریا رسجد و خانجدان بسجالمت باشجد هجر آب جوي خو :دهقان گفت

چند فرزند نزاید و دوستي میان دو تجن بصجالح باشجد چنجد بجد گجوي در میجان 

نشود و دانا همیشه قوي بود چند هوي بر او غالجب نگجردد و كجار پادشجاهي 

 3«.اشد چند وزیران بصالح باشندو پادشاه همیشه مستقیم ب

هجر   ه والی سامانی واليت، 299به گزارش تاريخ سيستا  درسال 

منصورب  اسحاق با شورش هوادارا  صفاريا  از اورنا امارت سرنگو  

                                                 
1
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بنابري  به   1گرديد، به سرا  گبر   ه با و  دوستی داشت پناه برد.

در سيستا  افغانستا  ر  ه آ ي  مزديسنا بيشتر از هر جا  ديگنظرميرسد 

 .ه استدوام  رد

آتشاااکده »ها  بااازرگ ومعاااروف سيساااتا ، يکااای هااام  ازجملاااه آتشاااکده

در ي  منزلی شمال زرناج بار راه  راساا  در محال  ر وياه باود «  ر ويه

 ه قدامت آنرا از زماا  گرشاساپ ميدانساتند و آتاش آ  هرگاز  ااموش نشاده 

رو  ن سااتي  اسااالمی در بااود. زرتشااتيا  سيسااتا  در عصاار ساسااانيا  و قاا

آتشکااـده  ر ويااه، هنگااام نيااايش دربراباارآتش مقاادس، اياا  ساارود را زمزمااه 

براي آنكه الگاويي از معاباد و رساوم آ اي  زرتشاتي را در سيساتا  ميکردند: 

و داساتا  « سارود آتشاكده كركوياه »مي پاردازيم باه بياا   ،بدست داده باشيم

ي  ساروده هااي ماذهبي زرتشاتيا  پديد آمد  آ  كاه يكاي از جاالبتري  و بجتار

 سيستا  در دوره ساسانيا  بوده است .

 

 : كركویه و سرود آن  آتشكدۀ

در نيمه راه بي  زرنج و جوي  در قر  دهم ميالدي پلي بود كه باروي 

گويند و « ت ته پل »بزرگتري  شا ه هيرمند كشيده شده بود، و امروز به آ  

ده ولاي رود اناه هيرمناد قرنجاا پايش صرف آثار شند تاقشه آ  پل برجاي مان

مسااير  ااود را از آ  طاارف هااا تغيياار داده و بااه آنجاهااا آبااي نمااي رساااند در 

د كه شاو   راباه اسم برده مي شو «ت ت شاه »ي اي  پل از محلي بنام حوال

ب رفته و جز نامي از آ  بيادگار نيست در باره اصل و هاي آ  همگي زير آ

 نسب آ  شيزي دستگيرم نشد.

ر جنوب ت ت شاه و شند ميل پايا  تر )جنوب تر( از ت تاه پال شاجر د

ر يااك منزلااي شاامال زرنااج قاارار )كركااوي ( د« كركويااه »مجاام و تاااري ي 

 كوي يا كركويه از كر .داشت

شجرهاي قديمي و مجم سيستا  بود كه تمام كتاب مساالك و ممالاك و جغرافياه 

 2نگارا  كالسيك عرب از آ  ذكري دارند.
                                                 

1
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كيلاومتري شامال  25به هااي ايا  شاجر تااري ي ت ماي  در امروز  را

كيلااومتري زادگاااه نگارنااده بركنااار شااپ رود  8-7نااادعلي )زرنااج قااديم ( در 

از آثاار باقياه ايا   .باه نظار ماي  اورد« ديه دوسات محماد»هيرمند در محل 

ت متار كاه مياا  ماردم آنجاا بناام شجر  اك توده يي است بارتفا  بيش از بيس

را  « ر وشجر»معروف است. بر ی از عوام الناس محل  «كركوشجر» تپۀ

آنرا  1905تيت در جار  پيتربگونه كركوشاه تلفظ مي كنند و به همي  ججت 

آنجا كه مي گويد  راباه  .ببط كرده است« كركو شاه »شنانكه شنيده بشكل 

هااي كركوشاااه بشااكل يااك  ااك تااوده عظاايم بااا عاليام ديوارهااا و ساانگر بناادي 

ياس ياك  ااطره مقادس زماا  پيشاي  هناوز هام نگجاداري ماي بطرز  ا  بح

در بعبي از سا تمانجاي م روبه كركوي ، آجر پاره هاي به بزرگي  1شود.

 سانتي متر ديده مي شود. 45در  60

شاجري « كركوياه »اصط ري در حدود يكجزار سال پايش نوشاته كاه 

 ولااي بر ااي از جغرافيااه نگااارا  عاارب ،اساات در سااه فرساانگي شاامال زرنااج

عد كه با شواهد موجوده و بُ  2فاصله كركوي را از زرنج يك منزل نوشته اند 

ميا  دو شجر با واقعيت تطابق مي نمايد يكي از دروازه هاي شجر زرنج نيز 

زالااق پاانج مياال  قلعااۀ و بااالذري فاصااله آناارا بااا 3بنااام اياا  شااجر ياااد مااي شااده 

 4حساب كرده كه اي  آ ري در پنج فرسنگي زرنج واق  بود.

ياااقوت حمااوي جغرافيااه نااويس معااروف عاارب در قاار  هفااتم هجااري 

قمااري راجاا  بااه كركااوي نوشااته كااه شااجري اساات در نااواحي زرنااج و در آ  

و  5آتشاااكده بزرگاااي اسااات كاااه مجوسااايا  حرمااات زيااااد باااه آ  ماااي گذارناااد.

اصط ري گفته است كه اهل آ   وار  اند ولي عباادت نمااز و روزه در آ  

نويساد لساترنج ماي   6.ما و فقجاي بسايار اساتشجر صاحب علمي شود و آ  

                                                 
1
-G.P.Tate,Frontier of Baluchistan,London1909,p.136 
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 ااود را  يلااي احتاارام مااي نمودنااد و آناارا  كااه زرتشااتي هاااي كركااوي آتشااكدۀ

  1مي ناميدند.« مينو كركوي »

ذكريا ب  محمد قزويني محقق و نويسنده بازرگ قار  هفاتم شارحي در 

  باره اي  آتشكده نوشته گويد: دو گنبد بزرگ دارد كه حدس مي زنند از زما

ه و هار شااخ باه رستم باقي مانده است سار هار گنبادي شااخ گااوي نصاب شاد

در زيار ايا  دو  .شنانكاه دو شااخ گااو بيكاديگر مايال اساتشاخ ديگر متمايل 

ه  اموش نمي شود و  دام آنجا تشكده مجوسيا  است كه آتش آ  هيشگاگنبد آ

رساد هر كدام به نوبت آتش را حراست مي كنند و هر كاس كاه نوبات او فارا 

از آتش مي نشيند و دها  و بيني  ود را مي پوشاند و باا تربيست زر  دور 

انبري از سيم  ام شوب هاي گزرا كه با اندازه يك وجب بريده شده است گاه 

و مقدسي  يلي هم پيشتر از اي  آ ري گفته  2.افگند بگاه به درو  آتشگاه مي

 3بود. كه اي  آتشكده يكي از محترم تري  آتشكده هاي مجوس

ظاهراً اي  آتشكده تا قر  هفتم هجري يعني تا هجاوم شنگيزياا  بار آ  

بناي اي  آتشكده شنانكه از روايات تاريخ سيستا  بر مي  ديار باقي مانده بود.

آيد در جاي معبد گرشاسپ سر سلسله قجرمانا  ملي سيستا  بدسات كي سارو 

 4پادشاه معروف دودما  كياني گذاشته شده است .

عني بصورت واب  در داساتا  بوجاود آماد  آتاش كركاوي دياده اي  م

داسااتا  پديااد آمااد  آتااش كركااوي و سااا ت  ساارود آ  در تاااريخ  مااي شااود:

شاااو   : سيساااتا  بروايااات از كتااااب گرشاساااپ ابوالموياااد بل اااي شناااي  اسااات

كي سرو با رستم ججا  پجلوا  مشجور سيستا  به آذر بادگا  رفات و بشااهي 

اهي پدرش سياوش به تركستا  رفت تا از افراسياب رسيد.بعد براي  و   و

ريز گرفت و به شاي  گ« افراسياب »بكشد ولي از بيم او پادشاه آ  ديار كي  

ما  بزنجاار :»شد و از آنجا به هندوستا  آمد و آ ر به سيستا  كشيد و گفات 

 «.رستم آمده ام 
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ايي افراسياب را در قلعه يي كه در پناه كاوهي  اود نماايي داشات پاذير

شنانكاه برهار جاانبي  »كردند و شو  اي  قلعه حيثيت گدام سيستا  را داشت 

لجذا افراسيات  1« از آ  بر سه سو مقدار صد هزار كيل غله دايم نجاده بودند

اي  جا علف هست و حصار محكام عجاز نباياد  »به تدبير جادوگرا  كه گفتند

ارياك كارد كاه بار او تا دو فرسنا پيرامو   ود را ت «آورد تا  ود شه باشد

وقتااي كي ساارو از تركسااتا  بازگشاات و اطااال  يافاات كااه او در  .راه نيابنااد

سيستا  مردم را فريب داده و به حيله در قلعه اي متحص  شده است باه آنجاا 

آمااد تااا مگاار در سيسااتا  كااارش را يكطرفااه سااازد ولااي وقتااي بااه آ  قلعااه كااه 

را شنا  تاريك ديد كه دوسات  افراسياب در آ  پناه گرفته بود نزديك شد فبا

اينجا است كه براي يااري  واسات  از  ادا  .از بيگانه تميز شده نمي توانست

به معبد گرشاسپ كه در كركوي بود ملتجي و متوسل گرديد و پشمينه لباساي 

ايزد تعالي از آنجاا روشانايي پدياد آورد كاه ظلمات را ناابود  .پوشيده دعا كرد

 سا ت . 

بپااي قلعاه شادند و باه منجنياق آتاش  »اهاي رساتم همره بعد كي سرو با

اندا تند و آ  انبار ها هماه آتاش گرفات شنادي  ساال كاه نجااده باود و آ  قلعاه 

ر كسا  بسو تند و قلعه بسو ت و افراسياب از آنجا بجادويي بگري ت و ديگ

 ،آنگاه كي سرو نه تنجا نيمي از شارساتا  سيساتا  را آبااد كارد 2«ويرا  شد.

 عبد جاي گرشاساپ كاه از آ  روشانايي بر اساته باود آتشاگاهي بناابلكه در م

 .پ است تشكده هوش گرشاسنجاد و گويند آتش اي  آ

 

از زيبااا تااري  ساارودهاي مااذهبي  ساارود آتشااكده كركااوي يكااي الصااه 

شتيا  سيستا  است كه آنرا هنگام روش  نمود  آتشگاه هاي  ود به آواز زرت

ديسانا را هار شاه پار شاكوه تار انجاام داده بلند ماي  واندناد تاا مراسام ديا  مز

 باشند.
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 گرشاسپ هوش 2هخنید         1روش ا داـفروخت ب

 وشــن مي نـــوش كـــن    وش    ـهمي برست از ج

 وشاده گـــرین نهــبه آف        3وشــدا كــــدوست ب

 ذشت و دوشــــدي گ ــوش          همیشه نیكي ك

 دایگانا، ـــشاها، خ

 4رین شاهي ــــــبآف

 

مرحوم بجار  راساني در حواشي تاريخ سيستا  نوشته اند كه به عقيده 

 و قرا ت صحي  آ  شني  باشد:(ت   -بايد وز  اي  شعر )تنا تن   ت   م 

 

 سپ، هوش نيذه گرش       اذا، روشـــته بـر ـــف

 انوشوش ك  مي ــــان       همي پراست از، جوش

 ري  نه ، گوشــــبه آف       وشـذا... آگبت ــــدوس           

 ، دوشه دي گذشت وـك        وشــهميشه نيكي ، ك

 ري  شاهيـــــب ف، اشاها  دا يگان

وي در جاااي  5 اساات. كااه درياا  صااورت رعاياات اسااباب هجااا هااا شااده

ولي دكتر دباي  هللا صافا   6ديگري اي  سرودرا از آثار دوره ساساني دانسته 

افته و در عماق آ  ايا  سارود را از اشاعار كجناه محلاي مغز موبو  را شگ

  7سيستا  كه هما  دري نو ري ت مقار  ظجور اسالم بوده باشد ، ميداند.

                                                 
1

ت و )روش ( بمعني نورو فروغ مي باشد مصراع اول )فروخت ( اصلش ، فروخته بمعني افروخته اس - 

و روشنايي اسم مكان از )روش ( و )ناي ( مركب است و روشن اسم مصدر هم از آن كلمه ماخوذ است 

 )بهار حواشي تاريخ سيستان ( .
2

 ُخنيده )بضم اول ( بمعني نافذ وطنين افكنده در عالم وزيرسقف آسمان است. )بهار(. - 
3

رسي بايد باشد، بمعني آغوش ،چه اگوش و آغوش يكي است و بداگوش از قبيل اگوش ظاهراً باكاف فا - 

 بدان و بدين معني به آن و با ين و غيره است . )بهار(
4

 . 37و  36،  35تاريخ سيستان ص  - 
5

 . 37تاريخ سيستان ص  - 
6

 . 219سال پنجم ص  3مجله مهر شماره  - 
7

 . 147 صفا جلد اول چاپ سوم ص تاريخ ادبيات در ايران از دكتور ذبيح هللا - 
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بجر حال ، سرود آتشكده كركوي از قديمتري  و زيبا تري  اشعار شاش 

محلااي سيسااتا   اساااني و اواياال عجااد اسااالمي در لججااۀهجااايي اوا اار دوره س

ي از روايات كج  حماسي )شنانكه ديده شد( بوجود آماده است كه با توجه بيك

 است .

سرود آتشکدۀ  ر و  يکای اززيباا تاري  سارودها  ماذهبی زرتشاتيا  

است  ه آ  را در هنگام بجا اورد  نمازدر برابر  آتشگاه ها   اود باه آواز 

 بلند مي واندند تا مراسم دي  مزديسنا هرشه پرشکوه تر انجام گرفته باشد.

» علای ا برجعفار ، زرتشاتيا  ،آتاش را شناي  نياايش ميکنناد :  بگفته

درود بااه تااو اى آتااش م اى برتااري  آفريااده ساازاوار سااتايش اهااورا ماازدا. بااه 

 شنودى اهورا مزدا راستى ، بجتري  نيکى است ،  رسندى است.  رسندى 

براى  سى  ه راستى را باراى بجتاري  راساتى ب واناد. ) ساه بار واناده ماى 

ى گاازينم  ااه ماازدا پرساات زرتشااتى باشاام و  داوناادا  پناادارى را شااود( برماا

زدوده، تنجا به اهورا باور داشته باشم. به تاو اى آتاش، اى پرتاو اهاورامزدا، 

 شنودى و ستايش آفريدگار و آفريدگانش برساد. افرو ته بااش در ايا   اناه 

ر زما  ، پيوسته افرو ته باش در اي   انه ،فروزا  باش در اي   انه ، تا دي

افزاينده باش در اي   انه ، افزاينده باش در اي   انه تا رست يز، تا رست يز 

باازرگ و نياا  . بماا  ارزانااى ده اى آتااش ، اى پرتااو اهااورا ماازدا ، آسااايش 

آساا  ، پناااه آساا  ، زناادگى آساا  ، آسااايش فاراوا  ، پناااه فاراوا  ، زناادگانى 

شايارى روا  و پاس از آ  فراوا  ، فرزانگى ، افزونى ، شيوا ى زبا  و هو

 اارد وباازرگ نياا  وبااي زيااا  ، و پااس از آ  دلياارى مردانااه ، اسااتوارى ، 

هوشيارى و بيدارى و فرزنادا  برومناد و  ااردا  ،  شاوردار و انجما  آرا، 

بالنده ني   ردار، آزادى ب اش و جاوانمرد،  اه  اناه مارا و ده مارا و شاجر 

 شورها و همبستگى ججاا  را مرا و  شور مرا آباد سازند و انجم  برادرى 

فروغ ب شند. راستى ، بجتري  نيکى است ،  رسندى است ،  رسندى باراى 

   1« سى  ه راستى براى بجتري  راستى ب واهد.

 

 :در سیستان وکابل پرستی خورشید یا مهرمعابد 

                                                 
1

 .54على اکبر جعفرى ، خرده اوستا ، چاپ ، انجمن زرتشتيان سوئد ، ص  - 
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درمباحس قبلی گفتيم  ه آ ي  زرتشاتی ، آ اي  يکتاا پرساتی وحمايات از 

 نيکو  ار  ومبارزه با دروغ واهريم  وفسااد اسات.راستی وني  انديشی و

درايا  راه تاا آنجاا  ادايا  طبيعياو  بر اسات و  زرتشت با اي  هادف برباد

 مبارزه نمود  ه سرانجام جانش را فدا  رد.

طبيعااای اسااات  اااه درپجلاااو  انجاااام آ اااي  زرتشاااتی، بر ااای از ماااردم  

تايش از آ  و نياايش وسارستش عناصر طبيعات برنداشاته بودناد هنوزدل از پ

عناصررا بجاا مای آوردناد. يکای از ايا  عناصار طبيعای  اه درحياات انساا  

 نبااات همااواره  تااااثير قاباال لمااس داشاااته ودارد، ميتاارا يااا مجرياااا وحيااوا  و

 ورشاايد اساات  ااه از ازمنااه باسااتا  مااورد توجااه وسااتايش بساايار  ازجواماا  

  ايارا  بوده است. در جامعه آريا ی نياز ايا  عنصار قبال از مجااجرت بساو

راو  اديا  زرتشاتی وباودا ی، وهنادو ی ، ماورد  پيش از وافغانستا  وهند و

 پرستش بوده وحتی تاشند قر  پس از اسالم نيز درسيساتا  و ابال و لاوگر و

 مولتا ، عبادت ميشده است.

 يا نظريات دانشامندا  را درزميناۀقبل ازاينکه به سراغ اوستا برويم و 

نيم، مي واهم تأملی داشته باشم بريکای دو ماورد ميترا يا ورشيد پرستی ب وا

از تاريخ سيساتا ،  اه نشاا  ميدهاد آ اي   ورشايد پرساتی، همانناد آ اي  هاا  

نصااارا و يجااود و زرتشااتی  در بر اای ازنااواحی سيسااتا  تااا عجااد صاافاريا  

 )قر  نجم ميالد ( روا  داشته است.

   ه م( هنگاااامی  اااه زرتشاااتيا  سيساااتا  عليااا۶71هجااار )۵1درساااال  

اقاادامات ت ريااب  ارانااهً حکماارا  عرباای عبيااد هللا باا  اباای بکااره  ااه فرمااا  

صاادا   «گاهااا  گبرگااا  برافکنااد. همااه هيرباادا  را بکشااد و آتش»  :داشاات

اعتااراض شااا  را بلنااد  ردنااد وحکماارا  مجبورشااد دوباااره از شااام هاادايت 

 بگيرد،" جاواب آماد  اه نبايد اه ايشاا  معاهدناد، و آ  معباد جاا  ايشانسات و

ايشاا  ميگوينااد  ااه مااا  اادا  پرساتيم و اياا  آتشاا انه  را  ااه دارياام و  رشاايد 

) ورشيد( را  ه داريم نه بدا  داريم  ه گوييم اي  را پرستيم، اما بجايگاه آ  

داريم  ه شما محراب داريد و  انه مکه، شاو  باري  حاال باشاد واجاب نکناد 

 ليسااا وگبرگااا  را نشات اساات و ترساايا  را ربر ناد س  ااه ججاودا  را نيااز  ِ 

آتشگاه، شو  همه معاهدند، ميا  معبد جاا  ايشاا  رشاه فارق  نايمس... و نياز 
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اي  عباارت باه  در 1«دوست ندارند ربر ند س شيز  و جا   ه ديرينه گردد.

 تی  ياد شده است.پرس ورشيدوبوح تمام از موجوديت معابد 

سيساتا   ماردم ودرجا  ديگر  ازتاريخ سيساتا   اه ازاعتتقاادات قاديم

 ميگويد:ياد شده است شنانکه از سنت  ورشيد پرستی  بحس شده، بازهم 

"ا نو  يااد نيم از طريقای  اه ماردم سيساتا  داشاتند اندرقاديم تاا اساالم 

 آورده شد: 

نبيرگا  او تا فرامرزب  رستم همه برآ  طريقت بودند  اه  گرشاسپ و

) نيماااااروز(. بوقااااات زوال آفتااااااب باماااااداد و آدم علياااااه ساااااالم آورده باااااود،

شبانگاه)غروب آفتاب( نماز ردند  وپرستش ايزدتعالی وديگربه هماه اوقاات 

پيشاترنماز  ردناد ،پس از آ    ه بشغل دنياا ی اناده وبسيار واساتند  شاد،

باادا  شااغل رفتنااد  وزنااا ولااواط ودزد  و ااو  ناااحق ميااا  شااا  حاارام بااود 

ورد  آ  ومااردار ن وردنااد ، تااا ذبيحاات نکردنااد  آنشااه حاللساات ا نااو   اا

ن وردناااد ، وصااادقه بسااايار دادناااد  وهميشاااه ميزباااا  بودناااد  ومجماااا  را 

نيکوداشتند  واي  همه از جمله فرايض داشتند  بر ويشت ، د تار و اواهر 

ومادر را بزنی نکردند ، وپيکار  ه ميا  رستم واسفنديار افتاد سبب آ  باود 

منکرشااد  دياا  مزديساانا  آورد، رسااتم آناارا  ااه شااو  زرتشاات بياارو  آمااد و

ونپذيرفت وبدا  سبب از پادشاه گشتاسپ سر شايد وهرگاز مالزمات ت ات او 

  2« نکرد....

ملی درايااا  روايااات وگااازارد  نمااااز در اوقاااات طلاااو   ورشااايد باااا تاااأ

وظجروغااروب  ااه بيااانگر اجاارا  مناساا  آ ااي  مجاارو باورهااا   جاا  مااردم 

سيساااتا  در دورا  زرتشااات وقبااال ازآ  اسااات، ميتاااوا  باااه وبااااحت سااانت 

ورشيد)آفتاب( پرستی را مشاهده  رد. شنانکه جنا رستم با اسفنديارنيز به  

دلياال ا ااتالف مااذهب وعاادم پااذيرش آ ااي  زرتشاات صااورت پذيرفتااه اساات. 

گرديز  نيز برآنست  ه شو  اسفنديار به سيستا  رفت،رستم او رانماز برد، 

 اسفتديار گفت: 

                                                 
1

 .93تاريخ سيستان، ص  - 
2

 33تاريخ سيستان، ص  - 
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يا با ما  جناا مرا فرما  شاه شنانست  ه يا دي  زرتشتی بپذير  و» 

 نی ويا دست دهی تا ترا بند نم وپيش شاه برم.... رستم گفت : دي  زرتشتی 

نپااذيرم  ااه ازروزگااار  يااومرس تااا باادي  غاياات اياا  دياا  داشااتم. ا نااو  دياا  

ديگر  نگيرم، اما دست به بند داد  هم واجب نکند  اه دشامنا  ايارا  زماي  

باشد شاو  ما  مارد  دسات را م  و پدرم  و جدم  به بند آورده ايم. زشت 

ببنادد. وحارب  ارد  هاام باا تاو روا نباشااد، رشاو س توپسرشااه گشتاسااپی و از 

  1« دوده  يانی...

فردوسی در داستا  حمله ارجاسپ تورانی بربلخ دليلی می آورد مبنی   

براينکه  ی گشتاسپ برا  پ ش  يش زرتشتی باه سيساتا  رفتاه باود ومادت 

سپ تورانی با استفاده از غيابت طاوالنی  ای دوسال درآنجا ماندگارشد. ارجا

گشتاسپ بربلخ حملاه  ارد و روحاانيو  و آتشاکده هاا ومعاباد زرتشاتی را از 

ميا  برد و ی گشتاسپ از اي  واقعه توسط زنش  تاايو   اه  اود را از بلاخ 

 بسوار  اسپ به سيستا  رسانده بود، آگاه شد، زيرا:

 

 سـو  سيستا   ردرو  ه  سروزگـــارا  بـرو          برآمد بسی رو

 ســتـا روا           ــنـــد مــوبــدا  را بـدا  بر گواآنجا  ــند زنــد واُ    ه

 وا  ســپاهـــدش پـجــلـذيــره شـمايه شاه         پـيد آ  گرانـو آنجا رسشـ

 انـديـده همـتــا  نـامستمـش نام          ســوار جـجــه رمروز آنکـــشه ني

 در  ـتــرا  وگـــزيـــنــا ودش پـدر         ابـا مــجــردســتا   ه بـاپــيابـ

 ـستـادند پيشهــمـه بــنـده وار ايـ     ويش    ـــش بردند مجمـا   بـزابل

 2نشــستـند و آتـش بـر افـرو تند    تـنـد     ـامـو ـاز او زنـد واُســتا بــي

 

د  ه، رستم وپدرش زال، از ی ار اي  روايت شاهنامه معلوم ميشو

نيز فراگرفته اند. مگر از  گشتاسپ پذيرا ی  رده اند و آ ي  زرتشتی را

داستا  جنا رستم با اسفنديار برمی آيد  ه رستم آ ي  زرتشتی را نپذيرفته 

ً شاه گشتاسپ را درحمله انتقام جويانه بر  بود و اگر پديرفته می بود،حتما

                                                 
1

 .12-9ص يه اهتمام حبيبی، ، زين االخبارگرديزی -
2

 30۵ -30۴چاپ اميرکبير، ص شاهنامه فردوسی، - 
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د، وشو  درآ  جنا شر ت نکرد، اي  امر ارجاسپ تورانی همراهی ميکر

سبب  شم  ی گشتاسپ نسبت به رستم شد  ه پس ازگرفت  انتقام از 

به  ارجاسپ تورانی و رها ی د ترانش از اسارت و  ، پسر ود اسفنديار را

جنا  رستم ميفرستد  ه يا دي  زرتشی را پذيرد ويا او را دست بسته به 

نتيجه جنا به دست رستم  شته حبورش حابرنمايد،ولی اسفندياردر 

پسرش بجم   ه دست پرورده رستم بود، به  ي  پدر ود،  اندا   ميشود، و

 زال را از سيستا  برمی افگند واوالده رستم را اسير رده به بلخ می برد.

با رويکار آمد  بجم  برسريرسلطنت در بلخ يا با تر، تاريخ ايرا  از 

  د ميگردد.مرحله حماسی وارد مرحله تاري ی  و

بااه هااررو ، پااس ازحملااه اسااکندرمقدونی براياارا  وبااه آتااش سااپرد  

نوشاته  قصرسلطنتی  ه گفته ميشود  تاب اوستا  ه برو  ده هزارپوست گاو

ساالطنتی نگجاادار  ميشااد، نيااز دراياا  آتااش سااوز   ۀشااده بااود و در تاب اناا

ياز سو ت. با از هم پاشيدگی امپراطور  ه امنشی درمبانی دينای ايرانياا  ن

تغييراتااای رونماااا گردياااد و آنشاااه بناااام ديااا  زرتشاااتی تبليااام ميشاااد، شاااباهت 

م تصر  با ب شی ازآ ي  زرتشتی داشات.  رافاات ومعتقادات ادياا  ديگار، 

 به ويژه معتقدات قديم آريا ی ها، درقالب دي  زرتشت به مردم عربه ميشد.

 اردشاايربابکا  موسااس سلسااله درعجااد اوسااتا، هنگااام تاادوي  دوبااارۀدر

 اهنااا  اديااا  پيشااي ، درلباااس  بر اای از مغجااا و  .م(2۴1-  22۶) سااانیسا

. قااوا  طبيعاات  ااه 1موباادا  زرتشااتی، بااه انتشااار عقايااد  جنااه  ااود پردا تنااد

درگاتاهاااا  زرتشااات پدياااده هاااا  طبيعااای بودناااد، ماااورد ساااتايش وپرساااتش 

قرارگرفتند. تقديم قرباانی هاا  فاروا ، پرساتش ايزدهاا ونوشايد  مساکرات، 

فااات. باادي  ساااا  آ اااي  زرتشاای و انديشاااه هاااا  يکتااا پساااتی دشاااار رونااق گر

نيرو  ماوراء  الجه ها  متعدد  با قدرت و انحرافات وتغييرات بسيار  شد.

                                                 
1

شاه اشکانی،  تالشی برای جمع آوری  وتدوين اوستا  م(78 -۵1ی  بالش اول)در روزگارپادشاه - 

صورت گرفت، مگر در دوران ساسانيان کار جمع آوری اوستا سامان گرفت و دراين راه  اردشيربايکان، 

م( به "تنسر" موبدان موبد روزگار خويش فرمان داد که اوستا را از 2۴1-22۶موسس سلسله ساسانی)

او اين کار را باکمک گروهی از روحانيان وخبره گان سامان بخشيد. ودر  رد آوری کند وروی حافظه گ

م( گزارشی بربخش های نا مفهوم  اوستا) که زند گفته ميشود( نوشته شد. 379 -310روزگارشاپوردوم)

دراواخرعصر ساسانی، يعنی دراواخر سده ششم يا هفتم ميالدی خط اوستائی)دين دبيره( برای نگارش 

  اوستا اختراع  وتمام بخش های اين کتاب نوشته شد.) جليل دوستا خواه، اوستا،،ص پانزده پيشگفتار(
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الطبيع  ، دراطراف اهورامزدا پديدار شادند. صافات عالياه ايکاه زرتشات باه 

پروباااالی گرفتناااد وبصاااورت فرشاااتگا   ناااام معنوياااات الجااای تعلااايم مياااداد،

ماازدا در آمدنااد. فرشااتگا  ديگاار  بنااام "اياازدا " در دياا  جديااد  همکاااراهورا

ظجور نمودند. هرعنصر  وب وسود رسا  و زيبا ی، جزو ايزدا  محساوب 

شاادند و مااورد سااتايش  شااد.  اادايا  باسااتانی آريا يااا  بااه آ ااي  زرتشاات وارد

قرارگرفتند. ايزدا  ، همانند  دايا  هندوها،درانتظار تقديم قرباانی از طارف 

زمندا  وتعظيم وتکريم آنا  نشستند. جلب رباا يت ايازدا ، فقاط باا تقاديم نيا

  ميسارميگردد. نياايش بادا  وروحاانيوشوه به دالال  و واسطه ها يعنی م ر

. در  تااب  اااه  مااورد قبااول  اادايا  قاارار نميگرفااتبااد و باادو  حبااور م 

مقاادس زرتشاااتی ناااام بسااايار  از ايااازدا  ذ ااار شاااده  اااه، يکااای از مجمتاااري   

دا ، مجريا ميترا) ورشيد(  دا  نور و روشنا ی اسات. اوساتا از مجرباه ايز

ناااام  ااادا  مقتااادر و جناااا آورناااام مااای بااارد  اااه باااه اورمااازد، بااارا  غلباااه 

  1براهريم ،  م  ميکند.

بدا  زرتشتی  ه هنوزبا اديا  باستانی آريا ی رواباط پنجاانی مغا  وم 

رتشات قلماداد  ردناد و داشتند، پرستش ميترا يا  ورشيد را جز ی از  ايش ز

در اوسااتا دا اال سااا تند.  ويکاای از يشااتجا  اوسااتا را بااه ميتاارا يامجربنااام 

 ا تصا  دادند. "مجريشت"

بنابر"مجريشاات" مجاار،رب النااو  پيمااا ، دارناادۀ شراگاااه هااا  وسااي ، 

راساات پناادارا  اساات.رب  نگجبااا  وحااامی ويااار  دهنااده درساات  ااارا  و

  ششاام دارد وهاايچ شيااز  از نظاار النااوعی اساات  ااه هاازارا  گااوش وهاازارا

تيزبينش پنجا  نمی ماند. ششم روز ومظجر  ورشيد بی زوال است. مجرنرم 

دل وصميمی نسبت به نيکا  وبی رحام وسا ت دل بارا  شاريرا  وباد ارا  

اساات. پرسااتندگا  ونيااايش گاارانش راغرقااه در بر اات ولطااف  ااود مينمايااد. 

ب شاد و باارا  حياات  محصاول شاانرا زياادگی مای احشاام و زر  و  شت و

  2ب ش را بيدريم برزمي  ها  شا  فرومی ريزد.

                                                 
1

 رجوع شود به مقالۀ آئين ميترايا مهرپرستی درسيستان وکابل، درسايت انترنتی افغان جرمن آنالين .  - 
2

 وغيره 107، 103تا  9۵مهريشت، فقرات - 
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روشانا ی عالمات  زيارا راساتی اسات، مجر) آفتاب(،  داوناد حقيقات و

ونشانه حقيقت است وبه همي  ججت است  اه مجاردر اوساتا ششام اهاورامزدا 

آنشاه  او همه جا را بوسيله اي  ششم ديده بانی ونظارت ميکند و ناميده شده و

باانی نگج مايد. مجار  ادا  روشانا ی اسات ودروغ باشد دره مين يا ست ورا

  1حققت وعدالت در اوستا به عجده و  گذاشته شده است. 

پس ازتماس روميجا با ايرانيجا، افکارمذهبی زرتشتيا  به روم سارايت 

نمود. ميترا ) ورشيد( پرستی مقام ارجمند  دربي  روميجا وتماام اروپاا پيادا 

م معبد ميترا برپاشد  ه تااقر  پانجم همشناا  پرشاکوه بااقی باود.  رد. در رو

معابد ميترا، بسايار  وشا  و باه نحاو  ساا ته ميشاد  اه مشاابه معاباد اولياه 

بشاار در درو  غارهااا باشااد. ازسااقف ماادور اياا  معابااد، آسااما  ديااده ميشااد و 

پرسااتا  درنظرگرفتااه شااده بااود.  دراطااراف معابااد جااا  باارا  نشساات  ميتاارا

راه ورود ، نقش برجسته ميترا، معموالً برو  سنا گارد  قارارداده مقابل 

ميشااد. موبااو  نقااش، تقريباااً درتمااام معابااد يکسااا  وميتاارا درحااال قربااانی 

پاا  راسات، باررو   و گاوبود، طور   ه زانو  شاپ ميتارا، برپشات گااو،

سم راست گاو قرارداشت. ميترا باا دسات شاپ، باا تماام قادرت سارگاو را باه 

کشيد و با دست راست دشنه را دربد  گاو فرو می برد. سگی درحاال باال مي

ججيد  به طرف  اونی  اه از گلاو  گاوجاار  باود، نقاش ميشاد. جشا  تولاد 

دساامبر هرساال برپاا ميشاد. بعاد  2۵ميترا،درتمام امپراطاور  روم،در روز 

ی از قبول مسيحيت  از طرف  نستانتي  امپرطور  روم به عنوا  دي  رسام

دسامبر، يعنای  2۵ره ها محوشد، ولی روزرستی نيزبه تدريج از  اط،ميتراپ

روزجش  تولد ميترا، به حيس روزتولد عيسای پذيرفتاه شاد وهناوزهم در لياه 

 شااورها   اتولياا  وپروتسااتا ، اياا  مراساام بااا تشااريفات  اصاای برگاازار 

  2ميگردد.

روميجااا  ااه، ميتاارا را درساايما  ياا  هيکاال پرقاادرت  بارعکس تصااور

بانی  رد  گااو تجسام ميکردناد، در هنرگنادهارا، ميتارا در سايما  درحال قر

                                                 
1

 ۴۴8ی ايران باستان، صدکترموسی جوان،تاريخ اجتماع - 
2
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ي  ز  زيبا  سواربرگردونه ا   ه آ  را شجار اساپ بالادار بساو  آساما  

  ميکشد، تصوير  رده اند.

محقاااااق دانشااااامند دانماااااار ی  ريسااااات  سااااا  مينويساااااد: شااااااپوردوم 

آفتاب م( به "سيمو " قول داد  ه اورا نکشد بشرط آنکه 379 -309ساسانی)

را ستايش  ند.ويزدگرد دوم به اي  عبارت ساوگند مي اورد:" قسام باه آفتااب، 

 دا  بزرگ  اه از پرتو اويش ججاا  را مناور واز حارارتش جميا   ايناات 

  1 «راگرم  رده است.

مستشرق ماذ ور مای افزاياد  اه، در نقاش اردشايردوم طااق بساتا   اه 

پشات سرشااه مجر)ميتارا( اهورا مزداحلقه سلطنت به پادشااه اعطاا ميکناد، در

ايستاده است و از انوار اشعه ايکاه برگردسارش هالاه بساته، شانا ته ميشاود. 

جرساسانی هم درماوزه بارل  محفاوظ اسات  اه دريا  قسامت رو  آ  ي  مُ 

 اساام صاااحب مجاارب ط پجلااو  نقاار شااده اساات ونااام او "هااوم مجاار" اساات و

ش  ارده و اراباۀ  درقسمت ديگار هيکال نايم تناه ميتارا را باا تااجی ناورانی نقا

آفتاب را دو اساپ بالادار ميکشاند، طارح ري تاه اسات. درنقاوش قاديم يوناانی 

اراباااه آفتااااب را معماااوالً شجاراساااپ ميکشاااند، ال ااا  درنقشااای  اااه برمجااار 

مزبورهساات وهمشنااي  درپارشااه ايکااه درمااوزه "ساانکا  تناار" برو ساال ديااده 

اسانيا  عوض ميشود آ  ارابه را دو اسپ ميکشد ومعلوم ميشود  ه درعجد س

  2 شجاراسپ، دو اسپ را متداول  رده بودند.

 

 سوریا در خیرخانۀ کابل:خورشیدیا معبد 

» بايد توجه داشت  ه در زبا  هاى هند واروپا ى،  ورشيد به نامجاى 

ناميده ميشود. بنابري  بت زور )يا « سو ، زو ، زور، سور و سول

ت. و اي  امر بيانگر اي  سور(مجسمهً ميترا يارب  النو   ورشيد بوده اس

واقعيت است  ه دي  ميترايی )آفتاب پرستی( دراي  مرزها در نارساير 

 اديا )بودايی ، شيوايی و زرتشتی( برا   ود معابد و پيروانی داشته است. 

                                                 
1

 .91 - 90کريستن سن،ايران در زمان ساسانيان،ترجمه رشيد ياسمی، ص  - 
2

 .10۵ -91همان اثر،ص  - 
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دانشمندا  باستا  شناسى در نيمه دوم قر  بيستم در دامنه  

به  شف مجسمه مرمري  ( در ابل ، موفق معبد  ورشيد - ير انه) ور انه

النو  سوريا بشکل ي  ز  سوار   رب  النو  سوريا ) ورشيد( شدند. رب

برگردونه  ورشيد درحالى  ه گردونهً 

اورا دو اسپ بالدار بسوى آسما  

النو    د. هيکل ربوميکشند، ديده مي ش

 ورشيد،  ه از معبد سوريا واق   وتل 

 ير انه)ُ رشيد انه(  شف شده و تا 

درموزه  ابل نگجدار   1992 اوايل

 نيز توسط دواسپ  شيده ميشود. ميشد،

طوريکه ديده ميشود، در 

دوطرف هيکل رب النو   ورشيد، 

  مصاحبي  رب  دوت  از معاوني  يا 

النو  ديده ميشوند. معاو  سمت راست 

دارا  موها  غلو وريش انبوه است وموها  سراو شبيه موها  مردما  

 ه    درافغانستا  از حفريات هده در ننگرهار شبيه سيتی)ساه ها( است  

  ها  ي   يال آنجا فراوا  بدست آمده اند.  اله او بشکل م روطی وگوشه

ده است. در دست راستش شوبی شبيه قلم توسط حلقۀ رو  سينه بجم وصل ش

معاو  دست شپش  ميشود. ن ی ودر دست شپش برگ يا ورقه  ی ديده  

س او شبيه معاو  دست راست است.  اله او ي  مرد  است بی ريش ولبا

نو  گوش پت  می باشد. دست او بر سپر مدور  تکيه دارد وبدست 

 راستش نيزۀ  وتاهی ديده ميشود.

 

 :ید()خورشگردونۀ  سوریا

در زيرت تی  ه رب النو  ومعاوني  او قرار گرفته اند، گردونۀ رب 

ت شپ وراست  درحال النو  با اسپجا يی ديده ميشوند  ه اسپجا درسم

حيزاند.زي  ها  شوبی وشرمی با دوشکشه ها   ام  دوز  برپشت آنجا 

گذاشته شده وگردونه رانی  اله دستار مانند  برسر رده با شالق دراز اسپجا 

را می راند.  جزاد شرح جز يات معاوني  رب النو  سوريا را از قول 
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اوني  سوريا منحصر به   وجود مع  پروفيسور ها   بيا  ميکند وميگويد  ه 

معابد  وتل  ير انه نيست، بلکه نظير آ  صحنه  ی از معبد  ورشيد 

از حوالی آله آباد هند  شف شده  ه مربوط قر  ششم « بجيومارا»پرستی 

د است  ه شو  آبدات قديم هند فاقد معاوني  قميالد  است. پروفيسرها   معت

پنج ميالد  در  ابل به حبور  ميباشند، ميتوا  گفت  ه ايشا  فقط در قر 

در دوطرف سوريا مجاز شده اند. مبداء اي  معاوني  را در غرب بايد جست 

وجو  رد نه در هند. پروفيسور ها   به اساس تحقيقات دانشمندا  غربی 

وجود معاوني  رب النو  سوريا را سمبول و مميزۀ ستارگا  صب  وشام 

انجا  رزمي  ها  غربی آسيا در داستدر ستعبير ميکند  ه به نامجا  م تلفی 

 1يونانو شرقی شجرت داشتند.

مرحاااوم  جااازاد يادآورميشاااود  اااه پروفساااورها   در تااااب "تحقيقاااات 

درپاريس بطب  رسيده وموبو   193۶باستا  شناسی  وتل  ير انه"  ه در

مطالعه آ "معبد سوريا" رب النو  آفتاب در وتل  ير انه ميباشد، متذ رشده 

ورشيد وآنش  ه بقايا  آ اي  زرتشات ميباشاد، از مادتجا قبال در  ه پرستش  

سيستا  شيو  يافته وآهسته آهسته بطرف هناد پيشارفته اسات و زايار شيناا ی 

"هيوا  تسنا" دراوايل قر  هفتم ميالد  معابد مجلل اي  مذهب را درقناو  

ومولتا  دياده باود. از رو  "بجاويشااپورانه" معلاوم ميشاود  اه ماذهب آفتااب 

پرستی در"سا ادوپيا" )سيستا ( بيشترروا  داشته وبعبی از موبدا  آ  بنام 

  2ها "بجوجگه" و"ماگه" اسم برده شده اند. 

دردهااهً هشااتاد قاار  بيسااتم نياازدر دامنااۀ هااا  جنااوبی  وتاال  ير انااه، 

افساارا  قطعااات نظااامی شااورو  مسااتقر درآنجااا بااه  شااف مجساامه ساانگی 

افتند  ه آنرا به ماوزيم ملای  ابال تساليم ديگر  از رب  النو   ورشيد دست ي

دادنااااد و باااارآ  در همااااا  زمااااا  از راديااااو وتلويزيااااو   اباااال پ ااااش شااااد، 

مگرمتاسفانه  ه اي  مجسمه ها با ساير آثار هنار  انتيا  در دوره حکومات 

 مجاهدي  بر ابل از موزيم ملی افغانستا  بسرقت برده شدند .
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ها  ديوار  بامياا  در  واما جالب تري  تصوير   ه دريکی ازنقاشی

متر  متعلاق باه عجد وشاا  ويفتلای  شاف شاده، رب الناو   3۵رواق بودا  

 ورشيد يا آفتاب را )بدوطرف آ  رب  النو  بادجلب توجاه ميکناد( ملابس باه 

البسااه ساسااانی وسااوار باااال  گااار  ايکااه شجاراسااپ ساافيد بالاادار آناارا  ااش 

نقااش ياا  تابااه باازرگ  ميکننااد، نشااا  ميدهااد. در عقااب رب النااو   ورشاايد

دندانه دار  ه سمبول آفتاب است ديده ميشود وآ  از طرز نقاشی ساساانی  اه 

الجاماات هنار يوناانی را مانعکس ميساازد، حکاياات ميکناد. تاا  ناو  ايا  نااو  

نقاشی ساسانی به جز درنقش "د تر انوشايروا " درجاا  ديگار  دياده نشاده 

يد اصااوالً از موبااوعات بااود. تابااۀ زرياا  دندانااه دارمنحيااس ساامبول  ورشاا

هنر  يونانی بوده  ه ا ثراً درهنرها  پارتی ظاهرشده اسات وايا  موباو  

 هنر  نسبت به پ ش هنر پارتی آ  در باميا  بسيار طراحی شده است.

طوريکااااه درهنرگناااادهارا  طاااارح نقااااش رب النااااو  سوريا) ورشاااايد(

شتره مانند: ومتجورا، نمونه ها  آ  ديده شده، با نقاشی حاليه،بعبی نقاط م

دقت باه نشاا  داد  روبارو  ياا اراباه ايکاه تو ساط اساپجا درحاال پارش اناد، 

دارد. تاااثيرات هنريونااانی درعصاار  وشااانيجا   ياادار  درباميااا  نفااوذ  اارد 

و وشانيا  بزرگ عنعنه يونانی را به  يداريجا به مياراس گذاشاتند. دراواساط 

ور  اه مقدماه يای باود قر  سوم ميالد  باظجور ونفوذ ساسانيا  درغرب  شا

باارا  سااقوط  وشااانيا  باازرگ، پرسااتش ميترا) ورشاايد( دربااي  مااردم ار  

متار  تحات تااثيرقو   3۵ورونقی پيدا  رد ونقاشی ها  هنر  رواق باودا 

  1 هنر ساسانی صورت گرفت.

بگفتااه مرحااوم  جاازاد، ماادققي  بااه اياا  نظرانااد  ااه در دورا   وشااانيا  

ی درنيماه شارقی درشامال وجناوب هنادو ش بزرگ و يفتلی ها  ه ديا  باودا 

تسلط  امال داشات، سيساتا  باازهم يکای ازمرا از مجام آ اي  زرتشاتی بشامار 

يکاای از فروعااات عمااده  اايش زرتشااتی در دورا  عاارو  ساسااانی  ميرفاات و

ميترا) آفتاب( بود  ه بيشتر درسيستا  عبادت و ستايش ميشد واز آنجا آهسته 

                                                 
1

متری باميان را مرحوم احمدعلی معتمدی باستان شناس  3۵مطالب مربوط به نقاشی رواق بودای  - 

 .را گرامی ميخواهم.آن مروحم  تيارم گذاشتند که از ايشان متشکرويادکشور دراخ
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دباااار، زميناااداور وزابلساااتا  ودرۀ آهساااته بطااارف شااارق از طرياااق واد  رو

 رود ابل جانب هند پيشرفته وراهش را تا اقصا  شرق نيزبازنموده است.

 جاازاد ماای افزايااد  ااه از قاار  شجااارم ماايالد  بااه بعااد اياا  مااذهب در 

سيستا  وزابلستا  وزمينداور و ابل معابد وپيروانای بارا   اود داشاته اسات 

  ناميد. اي  ادعا را مساکو اتی از  ه آنجا را برهم  ها  آفتاب پرست ميتوا

ماااايالد  تا يااااد ميکنااااد. اياااا  مسااااکو ات را 7 -۶عجد وشااااا  ويفتلاااای قاااار  

دا ترهانريش جونکرآلماانی مطالعاه  ارده ودر رو  آنجاا پيکاره نايم تناه رب 

النو   ورشيد رادر حالی  اه شاعله آتاش از پشات سارآ  زباناه ميکشاد نقاش 

 داور(،رودباااااارور)زماااااي  ی ديگرناااااام محالتااااای مثااااال: داشاااااده ودر بعبااااا

)لوگر( واناده ميشاود وايا  صاري  تاري   ساگاوند زابلساتا ، )هيرمندسافلی(،

وواثق تري  شجادتی ميتواندباه حسااب آياد  اه پرساتش آفتااب را درافغانساتا  

   1 جنوب غربی يعنی سيستا  وزابلستا  تا  ابل حکم ميکند.

هااام عاااالوه برشاااجادت مساااکو ات، تاااذ رات منااااب  عربااای وفارسااای 

معلوماتی در دست ميگذارد  ه در نيمروز وزمينداور بارا  نياايش ايا  آ اي  

معابد وبتکده هايی وجود داشته است. بالذر  ميگوياد: عبادارحم  با  سامره 

م( در زمينااداوراز معبااد جباال ۶۵3هجاار ) 33سرلشااکر سااپاه عرب،درسااال 

الاازور مجساامه ا  طال اای بااا ششاامانی ار ياااقوت ساارخ  بدساات آورد وآناارا 

 اه بادو  شا  ايا  مجسامه رب الناو  آفتااب ومنساوب باه   2  ورد ساا ت.

  يش  ورشيدپرستی بوده است.

در زمينداورامروز هم يکی از روستاها  موسی قلعه به نام "ده زور" 

معروف است ومعلوم ميشود  ه اي  ده به سابب نزديکای باا "بتکاده زور" باه 

 اي  نام مسمی شده است.

هجااار  283ساااعود  مينويساااد  اااه: درساااال پوهاناااد حبيبااای از قاااول م

عمروليس در باالد بسات و زميناداور بتای از رو  )صافر( بدسات آورد. ايا  

باات مجساامهً زناای بااود دارا  شجااار دساات  ااه دو دساات آ  از برونااز طال اای 

وگرد  بند  مرص  با جواهر سرخ و سپيد داشت. عمارو آنارا درجملاه بات 

                                                 
1

 ۴00آريانادايره المعارف، افغانستان،ص  - 
2

  2۶7، ترجمه فارسی فتوح البلدان، طبع تهران، ص ۴01ری،متن عربی، ص فتوح البلدان بالذ - 
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واهر اااار شاااده بودباااه هاااا   وشااا  ديگااار   اااه بااار رو  آنجاااا زياااور وج 

باادو  شاا  اياا  مجساامه هااا نيزمتعلااق بااه رباا  النااو     1دارال الفااه فرسااتاد.

زور، زو ، سو ،سول،ميترا) ورشيد( بوده اند.وبه نظرميرساد  اه تاا پاياا  

قر  سوم هجار ، آ اي   ورشايد پرساتی پيروانای درب اش شارق سيساتا  تاا 

  ابل برا   ود داشته است. 

نگليساای، ماادعی اساات  ااه بنااابرگزارش بوسااورت،محقق صاااحب نظرا

 -انا)دراوايل قار  هفاتم مايالد (، لقاب زنبيال "شاو ست -وا هيزايربودايی 

تااا" را بصااورت "زو  داذ"  -تااا" بااوده اساات.مار وارت تلفااظ باسااتانی "شااو 

و  اي   لمه را واژۀ مر بای ميداناد  اه درب اش اول آ   توبي   رده است.

ُز  »زُو  داددهنااده(يا«)رُز  داتباا»بااه نااام  اادا)زو ( آمااده اساات وريشااه آ 

 -ب اااش داتبااار -ن سااات درماااورد ُزو  داده( درفارسااای مياناااه ميرساااد.«)داذ

داتباار)زمي  داددهنااده( بازتاااب  -احتماااالً درنااام جغرافيااايی زمينااداور، زمااي 

يافته است. به باور بوسورت،زنبيلجا زمستا  را در گرمسيرالر ج) قنادهار( 

تابساتانی آنجاا بلناديجا  سردساير زابلساتا  باود، اماا قشالق ميکردند و يايالق 

مر ز دينی وفرهنگی پادشاهی در زمينداور قرارداشت. پرستش ايزد زو = 

سو  يا زور) ورشيد(  ه هياوا  تسانا باا شايفتگی وتفصايل ازآ  توصايف 

 رده است، بريکی از تپه ها  اي  ناحيه صورت ميگرفت. بوسورت عاالوه 

ۀ فتاااوح يعقاااوب لياااس  اااه دوقااار  پاااس از حملاااه ميکند:درگزارشااای درباااار

عبدالرحم  ب  سمره برزمينداور رو  داد از پرستشگاه زو  يااد ميشاود  اه 

برسر وهی نجاده بود. دراينجا شاه را" ادا" مي واندناد و برت ات زرينای  اه 

دوازده نفارآ  راحماال ميکردناد، ازيکجااا باه جااا  ديگار  ميرفاات. بوسااورت 

  ميدهد ااه زو  درجايگاااه مقدساای جانشااي  ميگويااد: هيااوا  تسااانا توبااي

اياازد   جاا  گرديااد. ومااار وارت عقيااده داشاات  ااه پرسااتش زو  احتماااال بااه 

  2 دا  آديتا" درملتا  پيوند داشت.  -پرستشگاه  ج  بنياد" ور

بوساااورت در پيوسااات  تااااب "سيساااتا "  اااود ازقاااول پروفساااورتوشی 

ميااا  اياازد زو  و  باسااتا  شااناس معااروف ايتاليااا ی ميگويااد: امکااا  پيونااد
                                                 

1
، 2، مسعودی، مروج الذهب، ترجمه فارسی ج  271پوهاندعبدالحی حبيبی،افغانستان بعد از اسالم ص  - 

 ۶32ص 
2

      271،فتوح البلدان،ترجمهً فارسی، ص81،  80بوسورت، سيستان، ص  - 
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ايزدهند  شيوا، قابل بحس است، بنابگفته ججا  گردا  شينا ی، ميا  پرستش 

سونا وشيوا پاره ا  همانند  ها  مجم بششم مي ورد. پروفيسر توشی نتيجاه 

هاايچ شيااز  پااا  اياا  باورمااا را سساات نميکنااد  ااه زو )يااا :» ميگياارد  ااه 

نطبااق داد  شايوا باا ايازد  زونا(= سو )ياسونا( برگرفته از شکل شايوا ياا ا

محلااای اسااات  اااه ازهناااد باااه  اپيسااای )شااامال  ابااال(آورده شاااده و ساااپس باااه 

  1« جاگوند)=جاغور ، در غرب غزنی(انتقال يافته است.

بگفتهً غبار،هيوا  تساانا زايرشيناايی  اه درساال ششام هجر )اوايال 

عباد قر  هفتم مايالد ( از افغانساتا  عباور  ارده، در اپيسا)شامال  ابال( ازم

"سونا")= سو ، سور، زور= آفتاب( س   ميگويد  ه روحاانيو  پيارو آ اي  

سونا با بدنجا  نيمه برهنه و ا ستر ماليده ، زنار هاا  از اسات وا  جمجماه 

ايااا  روحاااانيو   ا ساااتر مالياااده هماااا  بااارهم  هاااا   2در دسااات داشاااتند. 

عاد ايا  ميتراپرستی بودند  ه بقول مرحوم  جزاداز قار  شجاارم مايالد  باه ب

آ اي  در سيساتا  و زمينااداور وزابلساتا  و ابال باارا   اود  معاباد وپيرواناای 

 داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .2۵7بوسورت، سيستان، ص  -- 
2

 .  ۶۶، ص1غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، ج- 
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 فصل ششم
 

 و پیوند آن با سیستان مزدیسنا 

 

 

 و يش مزديسنا اوستا

اوستا،  تاب مقدس زرتشتيا  است   ه توسط زرتشت  ساروده شاده و 

ا  فاالت ايارا  برطباق دسااتير در ازمنۀ قبل از اسالم وقبل از ميالد  مردما

آ  عمل ميکردند و رهنماا  بازرگ آ اي  زرتشاتی بشامار ميرفات. اوساتا در 

درجااه اول از لحاااظ تاااريخ قااديم آريانااا و در درجااه دوم از لحاااظ جغرافيااا  

طبيعی آ  و در درجه سوم از ججت فرهنا وسي  و ادبيات گيراي  اود كاه 

دار مي نمايد و بااال ره در مرتباه شديداً احساس وط  دوستي را در انسا  بي

 شجارم از لحاظ دي  و مذهب مردما  قديم فالت ايرا  اهميت فراوا  دارد.

هرگاه ب واهيم تا نسبت باه اوساتا شانا تي حاصال كنايم ، بايساتي ابتادا 

 اي  درك را داشته باشيم كه اي  كتاب از شه مباحثي گفت و گو كرده است .

تقسيم بندي سنتي اي  كتاب سايه روشاني  در ن ستي  نظر بايد از جنبه

در  اطر و ذه  ما باشد . منظور از تقسيم بندي سانتي آ  ب اش بنادي اسات 

 كه به موجب آ  اوستا به پنج قسمت ب ش بندي شده است :

 ونديداد  -5 رده اوستا،  -4ويسپرد،  -3يشت ها،  -2يسنا،  -1

سااوم اساات بااه يساانا، باادوب ش جداگانااه تقساايم شااده اساات ب شاای مو -1

"گاتجا" كه در زمينه تحقيقات مذهبي در اصاول ديا  زردشاتي داراي اهميات 

فاراوا  اساات. قسامت دوم مااابقي يساانا ماي باشااد كااه درباارۀ مااذهب، اقتصاااد، 
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اساس اجتما   انواده، دور نماي عمومي زندگي، ستايش طبيعت و غيره در 

 آ  گفتگو شده است .

براي ايازدا  ، امشاساپندا  و  يشت ها، سرودهاي ستايشي است از -2

سارود كاه سرششامه سرشااري  22-20اهوارا مزدا. يشت ها عباارت اناد از 

مي باشند از براي مطالعۀ آ ي  قاديم مردماا  ساا   در فاالت ايارا  و تااريخ 

داستاني، اوبا  اجتماعي و زندگي مردم و ادبيات كج  اي  سرزمي  كاه در 

 .او  بالغت و زيبايي سروده شده است 

ويسپرد و  رده اوستا، درازمنۀ متأ ر يعني در اواسط دورا    -4 -3

ساسااااني و پاااس از آ  بوسااايله م بااادا  از روي اوساااتا و رواياااات ديناااي باااا 

ابافات و دستبردهايي تنظيم شده اند. و يسپرد بيشتر جنبه ادبي دارد و گفت 

ماا  ارده گوهايي است درباره ايزدا  و امشاساپندا  و آميازه ياي از ا االق، ا

اوسااتا بيشااتر جنبااۀ مااذهبي دارد و ادعيااه يااي اساات كااه در اوقااات معااي  بايااد 

  وانده شوند.

_ ونديداد، يا واپسي  قسمت اوستاي موجود مجموعه ايست از قواني  5

در فاراهم كارد  و رساميت داد  باه آ  « مغاا  » و  رافات ديني كه طايفۀ 

هاي از اوستاي اصيل را  كوشش فوق العاده كرده اند.  مطابق معمول قسمت

در آ  گنجانيدند تا سابقه  ي پديد آورند كه معتقدات قديم  اود شاا  نياز قباول 

 شود. در ونديداد از شانزده قطعه زمي  فالت ايرا  نام گرفته شده است .

البته اي  معرفي اجمالي به هيشوجه رسانيست ولي براي شنا ت اولياه 

باقيمانده اوساتا، از كتااب وندياداد گرفتاه با مراجعه به نسك هاي  1الزم است.

تا ب ش هاي م تلف يشت ها و يسناها مالحظه مي شود كه بيش از هر جا و 

هر مكا  ديگر در اوستا راجا  باه سيساتا  سا   بيشاتر اسات و اينجاا يگاناه 

كانو  براي تقديس و نيايش آ ي  زرتشتي تش ي  شده است و به همي  دليل 

را بزبااا  « يشاات هااا»ي  معتقااد اناد كااه زرتشاات اسات كااه بر ااي از مستشاارق

مااردم سيسااتا  برشااتۀ تحرياار در آورده و سيسااتا  را بجتااري  محاال تبلياام و 

  2تبشير آ ي   ويش تش ي  كرده بود. 

                                                 
1

 برای اطالع بيشتر رجوع شود به"گنيجينۀ اوستا"تاليف هاشم رضی،کتاب اول، تهران، - 
2

 تهران . 1350طبع  5-3كريستن سن ، كيانيان ترجمه رشيد ياسمي ص  - 
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شايد به همي  دليل بوده است كه آ ي  زرتشتي بيش از جاي ديگري از 

 است . افغانستا  در سيستا  تقديس و حمايت شده و عمر بيشتر يافته

از آنجااايي كااه ساارودهاي زرتشااتي باايش از هاار نقطااه و ناحيااه ديگاار 

كشور با سيستا  پيوند پيدا مي كند و م  از آنجا فراوا  سود برداشته ام، لجذا 

قبل از اينكه از سيستا  به عنوا  يك مكا  قابل توجاه كايش زرتشاتي سا ني 

ول  ايش او بميا  آيد، الزم مي بينيم تا م تصري ازش صيت زرتشت  واص

 ه بنام ها  : دي  آتش پرستی،دي  گبرگا ،دي  مجوس،دي  زرتشاتی،  ايش 

       مزديسنا وغيره مشجوراست،  در اينجا اند ی بگو يم:

 

   :زرتشت 

زرتشات ، صاااحب  تااب اوسااتا و بنياااد گاذار دياا  مزديسانا،  ااه هنااوز 

از پيااروا  بساايارى در هنااد و اياارا  و ساااير  شااورهاى ججااا  دارد، يکاای 

متفکرا  بزرگ عجدباستا   شورما است  ه با عالى تري  مفکوره و انديشاه 

و اصول ا القى براى بشريت )انديشاه نيا  و گفتاار نيا  و  اردار نيا  ( 

در واق  بر بد تمام اوهام و  رافات و بيجودگى زما   ويش قيام نمود و با 

ت و پرساتش جسارتى نبوغ آميز با  دايا  شند گانه طبيعو  به جنا بر اس

آنا  و پيروى از مراسم گوناگو  و قربانى گاو و نوشيد  شراب را مباموم 

و ناپسند اعال  نمود و همه را به پرستش  داى يگانه و علم حقيقت جو ى و 

راسااتى شناسااى دعااوت  اارد و در اياا  راه نااوي  وعااالى ا القااى بااا وجااود 

عقياده جاا   محروميت هااى پاى در پاى تاا آنجاا مقاومات نماود  اه برسار ايا 

  ويش را فدا  رد.

زرتُشات نااه تنجااا در دياا  قااديم باشاندگا  فااالت اياارا ، اصااالحاتى پديااد 

آورد، بلکاه باه تااريخ و فرهناا و تماميات ارباى )حادود و وساعت قلماارو( 

آريانا  دمات گرانبجايى انجام داده است. نام "زرتُشت" ، مر اب از دو جازء 

نااى سااتاره طال ااى ( اساات . دورۀ )سااتاره( بااه )مع« تُشااتر»)طااال( و « زر»

حياااات زرتُشااات را بر اااى از پژوهشاااگرا  در نيماااه دوم هااازاره دوم پااايش 
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ق م( تصااور رده  800-600ازماايالد و بر اای در دورا  هاازاره اول )بااي  

                   1 اند.

 ريساات  س ،دانشاامند دنمااار ی مينويسااد  ااه:با ماارگ  ي ساارو، دوره 

رسد ودر دوره ها  بعد  سرزمي  ها  شرق مجدوعظمت  يانی به پايا  مي

ايرا )افغانسااتا ( مساالماً تحاات اطاعاات شاااها   ااوشکی درآمدنااد  ااه همگاای 

عنوا  " و  يا  ی " داشتند ويکی از آنا " و  ويشتاسپ ياا  ای گشتاساپ" 

اساات  ااه حااامی زرتشاات و پذيرنااده دياا  او بااود. وعااالوه ميکنااد: آنطوريکااه 

گاتجا نام می برد، ابداً جايی برا  ترديد زرتشت از او و وزيرش جاماسپ در

 نيست  ه او ي  شجريار يا امير واقعی تاري ی در سيستا  يا بلخ بوده است.

2    

مشکلی  ه در سر تعيي  زما  زرتشت موجود است، برسرتعيي  عجاد 

شجريارمعاصر او نيزوجود دارد. بر ای عجاد زرتشات را اواساط قار  ششام 

نااد. ولاای ظجااور زرتشاات دراياا  عجااد مااا را بااه قباال از ماايالد معااي   اارده ا

اشاااکاالت پيشياااده تااااري ی عصااار ه امنشااای روبااارو ميساااازد. گروهااای از 

دانشامندا  وماور ي  ومستشارقي  عقياده دارناد  اه زرتشات پايش از ساالطنت 

ق.م( تشااکيل يافتااه، ميزيسااته  713مادهااا  ااه درمغاارب اياارا  درحاادود سااال)

. 3قم(تعيااي  ميکنناااد.1200 -800اساات و زمااا  زرتشاات را ميااا  سااالجا )

  ق م( ميزيسته است. 1200 – 800بنابري   ی گشتاسپ نيز ميا ) 

مينويسااد : « پيااام زرتشاات »  آقاااى د تاار علااى ا باار جعفاارى در  تاااب

ساال قبال از  1700بجروز از روى گاهشمارى ، زماا  زرتشات را هللا ذبي  

زما  زرتشات را ميالد مسي  است را   رده، ولى آقايا  پور دا ود و داال ، 

 ما بيش هزار سال تا هزار و پانصد سال پيش از مساي  بار آورد  ارده اناد. 

باراى دورا  حياات  ساال قبال از مساي  را 1700آقاى جعفارى هماي  تااريخ 

  4 شمارد و در س نرانى هايش برآ  استناد و تکيه مى  ند.زرتشت معتبر مى

                                                 
1

 . 443 -440تاريخ اجتماعي ايران باستان از دكتر موسي جوان ص   - 
2

ببعد ، اوستا نگارش جليل 20، ص  1305راهيم پورداود، گاتها ) سرودهاى زرتشت ( بمبئى ، اب - 

 دوستخواه، چاپ سوم، صفحه يازدهم پيشگفتار
3

 ۵1تهران، ص133۵آرتورکريستنسن ،کيانيان،ترجمه دکترذبيح هللا صفا، -
4

 .18، در صفحه 1353طبع الهور، « پيام زرتشت » دکترعلی اکبرجعفری، - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

213 

يخ او را برا  دورا  پرسش م  از آقا  ذبي  هللا بجروزو آنانی  ه تار

زرتشاات معتباار ميداننااد،اي  اساات  ااه شااو  زرتشاات در عجااد  ااى گشتاسااپ 

ميزيساات و  ااى گشتاسااپ آ ااري  فاارد از دودمااا  ساالطنتى  يااانى اساات  ااه 

سال  1700وجودش بنابراوستا محقق است. اگر بپذيريم  ه  ى گشتاسپ در 

تااري ى باه  پيش از ميالد برفالت آريانا حکمروا ى داشته است ، يا   االى

سال بي  دو سلسله پادشاهى  يانيا  و سلسله پادشاهى ه امنشيا   1100طول

هللا در قر  ششم قبال از مايالد بوجاود ماى آياد  اه معلاوم نيسات آقاياا  ذباي  ا

بجروز و ديگرا  شگونه ايا   االء تااري ى را پرماى نمايناد ف اماا اگرحياات 

قام( يعنای باي  713زرتشت راپيش از تاسايس دولات مااد درغارب ايارا  )در

 ق.م تصور نيم،اي   ال  تاري ی تقريباً ازميا  ميرود. 1200تا  800

در مقدمه  تاب "وشني  گفت زرتشت" )تااليف نيشاه، فيلساوف آلماانی( 

ايا  دورا  داراى اهميات زيااد اسات، زيارا در ايا  ساده هاا »  :آمده است  ه

ابات ناشاى از انسا  در آستانه تحوالت عظيم اجتماعى قارار داشات . اباطر

دگرگااونى هاااى اجتماااعى بااه ياا  توجيااه مرامااى و ياا  قااانو  نياااز داشاات. 

همااانطور  ااه از تغيياارات و تباادالت اليااه هاااى زمااي   ااوه زاده مااى شااود، 

 -يعنى پيامبرا  و قاانو  گاذارا   -تحوالت اجتماعى نيز به شارحي  مرامى 

يداشاده اسات  اه حيات مى ب شد. در اي  دوره از تاريخ بشر بقادرى پياامبر پ

باااه حاااق ماااى تاااوا  آ  را عصااار پياااامبرا  نامياااد. در ايااا  زماااا  باااود  اااه 

در اياالت شي  به سياحت پردا ت و اصول  ود: )روشانگرى «  نفسيوس»

« ) گوتامااابودا»و  ادمت بمااردم ( را تبلياام  اارد. باااز در اياا  زمااا  بااود  ااه 

تا  باه تبعياد  تاب مقدس او "سه سبد دانش" نام دارد( در هندوس -ق م  600

آ ااااي  جااااي  « ماهاااااويرا»گاااارد  نجاااااد و بودا يساااام را بنياااااد گذاشاااات . و 

Jainism قباال از مسااي  ، آ ااي  احتاارام و سااتايش  600را بنياااد نجاااد.او در

زندگى را پيش  رد و گياه  ورى ، باديت باا جناا ، ريابات ، آراماش و 

م(  ق555- 538شاه اصالح طلاب )« نبونيد»دير  شمى از اصول آ  است.

)جانشاي  موساى( « يوشا »به ي  سياسات تمر از ماذهبى در بابال پردا ات.

يکاى از ن ساتي  «) عااموس»)يکى از پيامبرا  بنى اسرا يل( و « ارمياء»و

پيامبرا  عجد عتياق( در ميادا  هااى اورشاليم ماوجى از نفاري  و تجدياد فارو 

ء بناام ري تند و  وتاه زمانى بعد در اواسط قر  پنجم پايش از مساي  ، عازرا
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اقادام  ارد. « تاورات »موساى نبى ، به تدوي  ن ستي  ب ش اسافار پنجگاناه 

زندگينامۀ ا ثر پيامبرا   ه غالباً اسطوره آميز هستند، باا وجاود تناو  بار تام 

از معر اۀ ججال و  واحادى دور ماى زنناد ، يعناى ن سات راناد  مارد حقيقات

ز وى باه عناوا  اساتقبال ا ساپس  نسابت باه او و ياافت  نفارت عماومى  بسط 

  1«مرج  الجامات آسمانى.

تفاوت زرتشت از متفکرا  ديگر زمانش در اي  بود  ه وى را ج  باه 

علل آفرينش حوادس و اتفاقات طبيعى در ججا  به تحقيق بر است و درصدد 

بر آمد تا براى رفتار انسانى در رابطه با همنو   ويش قواعد و دستورها و 

  انسا  بتواند از بى نظماى و ناا امناى و دروغ شعارهايى وب   ند  ه در آ

و فريب و دغل باازى در اجتماا  جلاو گيارى  ناد و باه  وشاب تى و ساعادت 

 2برسد.

 :درگاتا ها  پیام  زرتشت 

درگاتاها  ه ب شی از سروده ها  ش   زرتُشت است، زرتشت همه 

و ى و جا از داى يگانه ، از صفات او و از فلسفه نيکى و بدى، از ججا  مين

مادى ، از درستکارى و  ارهاى آبادانى، از پارسا ى و نيکو ى ، از رساا ى 

 و جاودانى  س   ميراند. 

بنابر گاتاها، اهورا مزدا، هساتی ب اش بازرگ وداناا ی اسات  اه اباد  

وازلی است وسرآغاز وسرانجام هماه، ازهماه بزرگتار و برتار اسات.  تغييار 

 ال اسات وهايچ راز  از او پوشايده  نمی پذيرد وهميشه يکسا  اسات، دانناده

نيساات. آفريننااده  اال اساات وب صااو  پدراشااا و وهماا  يعناای راسااتی وماانش 

نياا  اساات، ججااا  وهرشااه دراوساات بااا اعمااال وحر ااات شااا  ماننااد زمااي  

واسااما  وآفتاااب  وماهتاااب  وسااتارگا  ونورافشااانی وساايروحر ت آنااا  همااه 

گر   ه با نور اود اقااله بفرما  اواست.بنابر گاتجا، اوست ن ستي  انديشه 

را در شا  سا ت وبا نيارو   ارد  اويش راساتی بيافرياد تاا نيا  انديشاا  

راياااارو پشاااتيبا  باشاااد. ا   داونااادجا  و ااارد، وا   سااای  اااه هميشاااه ودر 

                                                 
1

 .3فريدريش نيچه ، و چنين گفت زرتشت ، ترجمه فارسى ، ص  - 
2

 443 - 440دکتر موسى جوان ، تاريخ اجتماعى ايران باستان ، ص  -
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/ 31هرحال يکسانی با روح مقدست فروغ ايما  را درقلب ما بر افروزم)يسنا

7 ) 

ساتم، درانديشاه  اود درياافتم ا  مزدا،هنگامی  ه تورا با ديده دل نگري

 ااه تااو ی ساارآغاز،  ااه تااو ی ساارانجام،  ااه تااو ی پاادرمنش پاااه،  ااه تااو ی 

  ( 8/ 31آفريننده راستی،  ه تو ی داور ودادگر ارها  ججانی.)يسنا  

از هر اار زشات، هرشناد بسايار  از هرانديشه و ردار اشکار ونجاا  و

باا ديادگا  روشا  باي   وش ،  ه شايسته بزرگتري  توبه است، ا  مزدا تو 

( ودر 13/ 13 ود می بينی. وبرابرقانو  اشا بدقت مراقبات ميکنی.)يسانا  

و غياره  6بناد  31و يساناى  8بناد  58يسناى يکم بند يکام و همشناا  يساناى 

 موارد گاتجا ، اهورا مزدا شني  تعريف شده :

م  معرفى ميکانم ، نياايش ميکانم آفرياده گاار را ، اهاورا مازدا را ، » 

برجسته و تابا  ، بزرگتري  ، زيباتري  ، تواناا تاري  ، داناا تاري  و برتاري  

وجود پاه را ، اعطا  ننده فراوانى ، ب شاينده فر ندگى باى پاياا   اه ماا را 

آفريده ،  ه براى ما آماده ميکند ،  ه براى ما پرورش ميدهاد،  جساته تاري  

 (1، بند1يسنا  «)روا  ما. 

ه شد، صفات اصلی است  ه طبيعت اهاورامزدا آنشه  ه درفوق اشار  

را تشکيل داده است وبنابري  او ي  روح است  ه غير قابل رويات ميباشاد. 

اگرشه او به صفاتی مثل: گويا ی وشانوا ی وبيناا ی متصاف اسات ولای جسام 

نيسات  ااه قاباال روياات باشاد يااا لمااس شااود. زرتشات، بااا زبااا  شاااعرانه ، در 

انه س   گفته و از " اهاورا مازدا " ) آفريادگار توجيه قدرت  داى يکتا و يگ

 ججا  ( اينطور مى پرسد : 

 ! بهشت چیست و براى چه آفریده شده است ؟بگو بمن اى اهورا مزدا

 کیست که آفتاب و ستاره ها را در راه سیر شان قرار داده ؟ 

 از چیست که ماه گهى مى افزاید و گاهى میکاهد ؟  

 آفرید ؟  کیست که گیاهان و آبها را

 کیست که زمین خجسته را درپائین و آسمان را در باال نگاه میدارد ؟

کیست که به باد و ابر تند روى آموخت ؟کیست آفریننده روشجنائى و  

 تاریکى ؟ 

 چه کس سپیده دم ، نیم روز ، و غروب را آفریده است ؟ 
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 چه کسى خواب و بیدارى آورد ؟ 

 ت پسر را دردل پدر نهاد ؟ ...کیست که عقل و دانائى آفرید و محب

در پاسخ به اي  پرسشاجا اسات  اه زرتشات در ديا  آرياا ى اصاالحات 

نوينى بميا  آورد و افکاار و فلسافه تاازه اى بياا   ارد و باه نتيجاه رسايد  اه 

بگويد : "م  مي واهم تارا  ارد  ال بناامم اى مازدا ، همشاو   االق وجاود و 

 ( 7/ 44ب شنده تري  روا ." )يسناى 

 

يساااتم بکااار ا القياااات زرتشااات  اااه بااار روى ساااه اصااال : انديشاااه س

، Humtahني ،گفتاار نياا ، و  اردار نياا  ) وبااه تلفاظ اوسااتا ى : هومتااه 

پايه گذارى شده ، در حقيقت ي   Hurshtah، هورشته Hukhtahهو ته 

معيار مش   و روش  از عظمت و ار  ا القيات  ايش زرتشات اسات  اه 

انجاام آ  در يا  تارازو دانساته و معتقاد اسات  اه انديشه در بااره گنااه را باا 

ريشه تمام عمليات ، اعم از ني  و زشت در فکر است و اي  انديشه ني  يا 

بد است  ه مقدماه گفتاار و  اردار نيا  و باد ميگاردد و بناابري  باياد قبال از 

همااه بااه تجااذيب فکاار و پناادار پردا اات . بااه عقيااده اوسااتا شااناس ژرف نگاار 

ي  تاابلوى ساه  لماه  اى  اه اسااس ا القياات و اصاالحات هم» آلمانى گيگر:

زرتشت را تشکيل ميدهاد ، باا واال تاري  و پار ار  تاري  قسامت هااى  تااب 

عجد قديم و عميق تري  موارد ا القى قابال دره مساي  قابال مقايساه و بلکاه 

  1.«برتر و سنجيده تراست 

ى را باه با توجه بمطالب فوق زرتشت شالوده عالى تري  اصول ا القا

ساده تري  وججى بنيا  گذاشت  ه ارزش جاويدانگى  ود را با وجود گذشت 

سه هزار سال تا هنوز از دست نداده و در  ليه اديا  بزرگ و  وش  از آ  

تکريم مى شود. در ديانت باستانى شرق م صوصاً آريا يا  ، مردم درمقابال 

اريکى قاارار دو راه مشاا    ااوبى و باادى ، راسااتى و ااژى ، روشاانا ى و تاا

ميگرفته اند. شنانکه زرتشت نيز مردم را در برابر شني  راهى قرار ميدهد، 

 آنجا  ه ميگويد :

                                                 
1

 4نوشتۀ پروفيسرگيگر،روفيسرشپيگل، وديگران، ترجمۀ مجيد رضی،ص  عصر اوستا،- 
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به س نا  مجي  گوش فرا دهيد ، با انديشه روش  به آ  بنگريد. ميا  »

دوآ ي  ) دروغ و راستى (  ود تميز دهيد پيش از آنکه روز واپسي  فرارسد 

ار  نااااد ، بشااااود  ااااه در ساااارانجام ،هر سااااى بااااه ش صااااه دياااا   ااااود ا تياااا

 (2/ 30يسناى «)  امرواگرديم.

و درجاى ديگرى از گاتاها ، انت ااب راه درسات و تشا ي  نيکاى از 

آ  دوگاوهر همازادى  اه در آغااز » بدى دليل فجم مرد محسوب شده اسات : 

در عاالم تصاور ظجاور نمودناد يکااى از آ  نيکاى اسات در انديشاه و گفتااار و 

از آ  بدى است ) در انديشه وگفتارو  ردار(.  از ميا  اي   ردار و ديگر ى 

 1(3/ 30)يسناى « دو ، مرد دانا بايد  وب را برگزيند نه زشت را.

بدي  ترتيب فردى  ه به پيام اهاورا مازدا از زباا  زرتشات گاوش فارا 

داده و قلااب  ااود را باادا  مااى گشااايد ، در آسااتانه تصااميم و انت ااابى قاارار 

 اب بي  ني  وبد ، بي  نيروى ايزدى و قواى اهريمنى ، بي  ميگيرد. اي  انت

 رستگارى ابدى و قجر و محکوميت دايمى است .

مساااله انت اااب )يااا ا تيااار( آنشنااا  در اصااول مااذهب زرتشااتى داراى 

اهميااات ميباشاااد  اااه باااه جر ااات ميتاااوا  گفااات : ماااذهب زرتشااات ، " ماااذهب 

( يکاى  اوب Mainyuانت اب"است . وى بطور صري  از دو روا  ) مينياو 

( صااحبت  Angra( و ديگاارى بااد و  بيااس )انگااره  Spentaومقاادس )سااپنتا 

  2ميدارد  ه در آغاز زندگى هري  ججت و طرقى را گزيدند.

زرتشات در عاي  حااال تعلايم ميدهااد  اه اهااورا مازدا ،  ااالق هماه شيااز 

 وب است و انگره مينيو به وجود آورناده بادى و پليادى اسات، زيارا او باود 

 با تيار و انت اب  ود در آغاز ججت بدى و پليدى را برگزيد . ه 

هاادف زرتشاات از اياا  تصااوير و تمثياال يعنااى از بيااا  وجااود دو روح 

ني  و بد و طريق و ججتى  ه هري  انت اب نموده اناد، آ  باوده  اه وجاود 

باادى و پلياادى را درججااا  توجيااه نمايااد و نشااا  دهااد  ااه تاشااه حااد ، بااراى او 

ب و اينکه تمام موجودات به انت اب بپردازند ، حايز اهميت بوده مس اله انت ا

اساات ، نااه اينکااه هاادف زرتشاات از بيااا  دو روا  نياا  و بااد ، اعتقاااد او بااه 

                                                 
1

 ببعد   50، ص 1343پروفسورگيگرو ديگران ، عصر اوستا ، تهران ،  - 
2

 2، بند  45، و يسناى 3بند  30اتاها ، يسناى گ- 
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دوگانااه پرسااتى يااا ثنوياات بااوده اساات . نااه هرگااز شنااي  شياازى در گاتاهااا  ااه 

سرودهاى  ود زرتشت است سراغ نمى شود و اگرغيار از ايا  باود لزوماى 

آنقدر روى وحدانيت و الشاريکى اهاورا مازدا در گاتاهاا پاا فشاارى و نداشت 

  1 تا يد شود.

با در نظر داشت اهميت آزادى اراده و انت اب در آ ي  زرتشاتى اسات 

آ  شنا  مذهبى »  ه دانشمند پر توا  آلمانى دا تر گيگر ابراز عقيده ميکند: 

در مغز پيروا   ود  ه مقصودو منظور  ود را از راه ايجاد استقالل فکرى 

بسوى آزادى عملى  ه قوه درا ه او هادى آنست به پيش ببرد ، اساسى تري  

  2« و مجمتري  قدم ممک  را در طول زندگى مذهبى  ود برداشته است.

" مى 3بند  30دانشمند ايرانى د تر على ا بر جعفرى در تفسير" يسنا  

ياا نياروى « Manما » ه نيکى و بادى ميناو ى اناد و وابساته با» نويسد  ه : 

انديشه ميباشند. يعنى ني  و بد را انديشه روش  انسانى است  ه مى سنجد و 

اي  دو وجود  اارجى ندارناد، بلکاه بساته باه انديشاه ياى هساتند  اه يا   اس 

ميکند و بسا  ه آنرا روى زبا  مى آورد و يا در نتيجه  ارى را انجام ميدهد 

و ديگارى باد اسات . بااز ماى افزاياد از  . او ميگويد  ه از اي  دو يکى نيا 

اياا  دو ، آ   ااس  ااه دانااا ساات ، درساات را باار مااى گزينااد و آ   ااس  ااه بااد 

انديش است ، نادرست را. زرتشت در ي  بند ديگر  ه داراى شاش مصار  

 واژه است شندي  نکته را روش  مى سازد : 35و 

 نیکى و بدى ، جز سنجش فکرى ، چیز دیگرى نیست .  -1 

 دو در کار ونتیجه کار خود آزاد اند.هر -2

اگر از اندیشه بگذرنجد، در صجورت گفتجار و یجا از آنهجم بیشجتر در  -3 

 کردار آشکار مى شوند.

.در بند دوم نتيجه بجم رسيد  اي   گزینش درست کار دانایان است -4  

دو مينيااو را نشااا  ميدهااد. يکااى بااراى بشاار مايااه پيشاارفت شااده ، او را از 

اگو  بجااره منااد سااا ته ، زناادگى مااى ب شااد و ديگاارى باعااس  وبيجاااى گوناا

 ماااودگى او گردياااده ، تبااااهى او را فاااراهم ميساااازد و زنااادگى را از او بااار 

                                                 
1

  210دکتر وهمن ، ديانت زرتشتى ، ص  - 
2

 .  52ص  ترجمه مجيد رضی،عصر اوستا ، - 
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نيکاى  ا  و نتيجاه نيا  بدسات آر و » ميگيرد. زرتشت مى گويد  اه قاانو  

تااااا روزىکااااه بشاااار درججااااا  هساااات ، « باااادى  اااا  و نتيجااااه بااااد بدساااات آر

  1استوار واهد بود.

ى افزايد : در گاتجا هيچ هيااهو ى در بااره نياروى زبردساتى جعفرى م

 ااه در براباار اهااورا ماازدا قااد برافاارازد و هاار  ااار اهااورا ماازدا را  ااراب 

گرداند، به هيچ صورتى ديده نمى شود. گفتيم زرتشات جايگااه سانجش نيکاى 

وبدى را انديشه مردم قرار ميدهد. نيکى و بدى وجود  ارجى ندارند. هرشاه 

  2«نديشه مردم است و نتيجه  ار هم بسته به  ود مردم دارد .... هست در ا

يکى ازعاالى تاري  پياام هااى زرتشات باه دانشامندا  و  باره گاا  ايا  

هر دانايى بايد ديگرا  را از دانش  ود بجره مند سازد. شه بيش » است  ه: 

يا  زيارا بادتري  رناج باراى داناياا  ا  3« از اي  نشايد ناادا  سرگشاته بماناد 

است  ه در ميا  مشاتى ناادا  بسار برناد و بزرگتاري   وشاب تى باراى آناا  

هنگااامى فااراهم ميشااود  ااه اطرافيااانش آنجااارا دره  ننااد و گفتااار شااا  را بااه 

          جا  ودل بپذيرند.

 

 اوستا ، بمثابۀ حماسۀ كشاورزي : 

 

كايش زرتشاتي ياا »به عقياده نويساندۀ معاروف ايارا  ، احساا  طباري 

در دورا  نظااام دودماااني يااا قبيلااوي يااا نظااام )ويااش ( در مقطاا  « امزديساان

زماني كه ابزار  يش ، گاو ، اسب، آبادي هاي نسابتاً بازرگ و ثاروت جااي 

زناادگي فقياار شااباني را مااي گياارد ، پديااد مااي آيااد و از همااي  ججاات اساات كااه 

مزديسانا را ايااد و لااوژي انتقاال از نظااام دودماااني )قبيلاوي ( بااه آ ااي  طبيعاات 

رستي )ناتوراليستي ( و نظام م تلط بردگي ، پاتر ياركالي گفته اناد كاه شااه پ

 4مستبد دررأس آ  قرار داشت.

                                                 
1

 . 86، ص  1353دکتر على اکبر جعفرى ، پيام زرتشت ، تهران فروهر ،  - 
2

  90- 89جعفرى ، همان اثر ، ص دکتر - 
3

  نجاهماجعفرى ، پيام زرتشت ، دکتر - 
4

 . 26 - 25احسان طبری، برخي بررسي ها و جهان بيني ها ... ،ص - 
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هوشنا ساعدلو، بم  مقالتي در مجله راهنماي كتاب مي نويساد: باه 

تصور م  عصر زرتشات، عصار تكااپوي انساا  نجاد )فاالت ايارا  ( باراي 

ه اقاوام م تلاف بتادريج تدوي  امور آبياري و كشاورزي اسات. عصريسات كا

ساك  گرديده اند و رفته رفته در جستجوي رفاه و استفاده بجتر و مانظم تاري 

از آب بر آماده اناد و باراي توليادات كشااورزي و روناق دام پاروري و پيشاه 

وري همت مي كنند.گاتجا ويشتجا حماساه هااي كشااورزي و راه گشااي جلاب 

 1ند.ربا يت و عنايت و عطوفت اهورا مزدا ي هست

دكتر حسي  لسا ، در مجله يغما مي نگاارد كاه، ظااهراً  يلاي پايش از 

اينكه اقوام آريايي در مسير تاريخ قارار گيرناد و از  اود ناام و نشااني بجااي 

گذارند، راز حيات و پيوندهاي آنرا با حيوانات اهلاي و حاصال  يازي زماي  

ي كشات و زر  دريافته بودند. به زمي  عشق ورزيد  آنرا آبااد كارد  و بارا

بكار بست ، به نجرها و بارا  هاا و ششامه ساارها، بششام امياد نگريسات ، باه 

گله ها و رمه ها و پرورش آنجا اهميت و اعتبار ب شيد ، اي  همه شيزهاايي 

بود كه در واق  زير بناي جامعه آريايي را مي سا ت و از همي  ججت است 

ار  گنادم و شراگااه هااي كه در اوساتا ايا  هماه از رماه هاا و ساتورا  و ماز

 وب ب شنده ياد شده و در همه جا به نيايش آمده اند. در اي  سرودهاي كج  

 2هنوز بوي حيات و نشه زندگي مي جوشد.

سجججتائیم و مجججزارع گنجججدم سجججود بخجججش را  گلجججه پجججروري را مي»

میستاییم. رحجم و مجروت راكجه غجم خجوارگي بیچجاره گجان اسجت، 

 3.«ستائیم س را ميمیستائیم. آب مزدا آفریده، مقد

مااا آبجاااي از ششااامه جوشاانده و بااا هااام جماا  شااده و جااااري را 

ميستا يم. و از آسمانجا آبجاي بارور و از شما كه مثل مادريد، و 

از شاااما شاااير گااااو كاااه از فقاااراء توجاااه ماااي كنياااد ،ودر مياااا  

 4مشروبات  وبتري  و بجتري  هستيد، ما استغاثه مي كنيم .

                                                 
1

، مقاله آب در تمدن ايران و اسالم بقلم 3،1353و2و1مجله رهنماي كتاب ، سال هفدهم ، شماره  - 

 . 38-37هوشنگ ساعدلو، ص 
2

  530ن لسان ص مجله يغما، سال هفدهم ، شماره نهم مقاله درسي بزرگ از فردوسي بقلم دكتور حسي - 
3

 . 9-8-7هفتن يشت كوچك بند:  _- 
4

 . 4هفتن يشت بزرگ كرده  - 
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آنجا آب جاري است درود مي فرستيم و به كوه هاي كه از باالي 

به درياشه ها و به است رها درود مي فرستيم و به مازار  گنادم 

. مانيايش مي كنيم اهاورا مازدا را  1سودب ش درود مي فرستيم 

كه ستور و راستي بيافريد، آب ها و گياه هااي  اوب بيافرياد باه 

 2آفريدگار درود مي فرستيم .

 

امي عناصر مادي ، آب را كاه آثاار آشاكار آريا يا  عجد زرتشت از تم

تااري در زناادگي و كشاااورزي دارد ار  مااي نجادنااد، بااراي آب ربااه النااوعي 

همپايه مجر و اهورا مزدا قايل بودند و براي او معابد عظيماي بار پاا كارده و 

اي  الجه را كه بصورت ز  مجسم شده باود ساتايش ماي كردناد. ناام ايا  رباه 

 بود اهورا مزدا گويد: ناهيد« اناهيتا »النو  

 

سزاوار است كه در عالم مادي اناهيتا را ستايش كنناد. مقدساي »

كه جا  فزاست مقدسي كه فزاينده گله و رمه است . مقدساي كاه 

فزاينده گيتي است . مقدساي كاه فزايناده ثاروت اسات مقدساي كاه 

فزاينده مملكت اسات ... از باراي ما  اي زرتشات اساپنتما  ايا  

تاي م  اهورا مزدا ناهياد را از نياروي  اويش پدياد اناهيتا رابس

آوردم تا  انه و ده و قريه مملكت را بپرورانم تا آنجا را حمايات 

 3كنم حفظ كنم پاسباني كنم ...

فرسااتيم و بگااذرهاي آب درود  هاي آب درود مي "مابااه سرششاامه

 4فرستيم" مي

اهورا مزدا در پاسخ اي  پرساش زرتشات كاه كجاا بايش از هماه 

  شاد است مي گوياد: در آنجاايي كاه بيشاتر از هماه گنادم و زمي

                                                 
1

 . 2بند  -8هفتن يشت بزرگ كرده  - 
2

 . 1بند  3هفتن يشت بزرگ كرده  - 
3

 . 3_1آبان يشت ، كرده  - 
4

  8هفتن يشت بزرگ كرده   - 
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گياه و در ت هاي ميوه بكارند در آنجايي كه زماي   شاك اسات 

 1آب رسانند و در آنجايي كه آبگير است  شك كنند.

ايا  مطلاب مااي رسااند كاه آريا يااا  عصار اوساتا بااه فا   شاك سااا ت  

اي  شاك از جملاه باطالق هاا و زراعات در آنجاا و فا  آبرسااني باه زماي  ها

 بوسيله كاريز آشنا بوده اند.

بيم و هراس از بي آبي و  شك سالي ازدير باز در فالت ايرا  مطرح 

بااوده اساات و اياا  انگياازه يااي باارا  ساارود  شكامااۀ شاايوايي شااو  تياار يشاات 

اينطور بازتاب شاده اسات  42و  41گرديده .اي  معني در كردۀ يازدهم فقرۀ 

: 

مي ساتا يم كاه آبجااي ايساتاده و  "تشتر"ستارۀ شكوهمند را

روا  و ششاامه هااا و جويبارهااا و باارف و بااارا  )همااه ( 

شيفتۀ اويند. )زرتشت از تشاتر فرشاتۀ نگجباا  باارا  ماي 

پرسدف( كي ششمه هاي آب دگرباره ساترك تار از نياروي 

 اسپي روا   واهد گرديدف

كااي ششاامه هااا بااه سااوي كشااتزارهاي زيبااا و دشاات هااا و 

واهااد آورد و ريشااه گياهااا  را از تااري پايگاااه هااا رود  

 .«نيرومند  ويش بجره مند  واهد سا ت 

 در جاي ديگر مردم به مبارزه با ديو  شكسالي دعوت شده :

براي پايداري در برابر ديو  شكسالي و شكست داد  او »

و شيااره شااد  باار او و دشاامني او را باادو بازگردانيااد  آ  

رنادۀ ساال نايكش ديو  شكساالي كاه ماردم هارزه در اي آو

 2«مينامند ربايد آماده بودس.

 اهورا مزدا به زرتشت گويد:

اي زرتشاااات از فااااروغ و فرآنااااا  )مااااردا  نيكوكااااار و » 

است كه در روي اي  زمي  رودهاي پار آب روانسات  توانا(

و براي نگجداري ستورا  و مردما  و جانورا  پنجگانه و 

                                                 
1

 . 305ص  2يشت ها ج  4ونديداد، فركردسوم ، فقره   - 
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 . 51فقره  تيريشت ، - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

223 

ه هاااي مااردا  پاااك ساارزمي  هاااي ايرانااي باار پجنااه آ  گيااا

 1«گوناگو  مي رويد.

« فاار»هنگااامي كااه آبجاااي بااا «م سااپيتما  زرتشاات »اي 

ماااازدا آفريااااده از درياااااي فااااراخ كاااارت ساااارازير شااااود 

هاي تواناي پارسايا  بپا يزناد، شنادي  شنادي  « فروهر»

صاادها، شناادي  شناادي  هزارهااا ، شناادي  ده هزارها...تااا 

 هريك براي  انواده و شجر و سرزمي   ود در پي بدست

آورد  آب بر آيد و شني  گوياد : آياا باياد سارزمي  ماا راز 

 بي آبي س ويرا  گردد و  شك شودف

فروهر ها در پجنه رزم براي  انه و سرزمي   ود مي » 

جنگند ... هريك از فروهر ها كه كامياب گاردد آب را باه 

 انه و ده و شجر و سارزمي  ماا  اه باياد  ارم و سرسابز 

 2«گردد و گياهانش برويد.

 

 كارگر زمین برترین آفریده :          

در روزگار اوستا مرد و ز  روساتايي برتاري  ارججاا را دارناد، شارا 

كه سينه زمي  را مي شكافند، گله ها را به شرا مي برند، در ت ماي كارناد، 

شيرگاو ها و گوسفندها را مي دوشند، آبجا را در جويجا اندا ته به كشتزارها 

كه بارنج و كوشش  ود به دست مي آورند قدر ماي نجناد مي برند و آنشه را 

 3و مي ستايند.

" وشا به شما كشورها كه آب جاوي هااي شاما بادو  ماانعي باه 

)تير يشت « سوي محصول و شراگاه و ججا  مادي روا  گردد.

( و آريايي پاك مانش ماي ساتايد پدياد آورنادۀ روساتاها و نعماات 

بااه دساات نياماادني را مااي زناادگي را "فاار" نيرومنااد ماازدا آفريااده 

ستا يم آ  فر، ستوده زبر دست پرهيزگاار كاارگر شسات را ماي 

                                                 
1

 . 10فروردين يشت كرده يكم فقره  - 
2

 . 68 -67 -66 -65فروردين يشت ، بندهاي  - 
3

تاريخ زندگي اقتصادي روستائيان و طبقات اجتماعي ايران از دوران قبل از تاريخ تا پايان عهد ساساني  - 
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ستا يم كه برتر از ساير آفريدگا  است. كارگر روستا ي را ماي 

 1ستا يم." 

اي مزدا اهورا آنگااه كاه باه شارپاياا  آزاداناه راه دادي تاا باه » 

  از كشاورز گرايند يا به شاادر نشاينا  پيوندناد ... پاس شارپاياا

آ  ميا  كشاورز گلاه پارور ، آ  پاسابا  مانش نياك را  ادايگا  

 2«  ويش دانستند.

اهورا مزدا مي گويد: كسي كه گندم مي كارد به اي  ماي ماناد » 

  3 «كه راستي مي افشاند و دي  مزديسنا را از پيش مي برد.

شااادر نشااي ، بيابااا  گاارد )كااه بااه كشاااورزي نپااردازد( هاار شنااد 

نيااك " اهااورا ماازدا" بجااره نيابااد.)گاتجا يساانا.هات بكوشااد از پيااام 

( باااز هاام بااه كشاااورز در 32( در )يساانا، هااات  10، فقااره  31

 رديف آزادگا  ار  گذاشته مي شود.

 

آنشه در اوستا آماده محتاواي زنادگي و آرزوي انساا  فاالت در دياري  

  تري  روزگار اي  سرزمي  است. باراي اينكاه درياابيم انساا  ايا  نجاد در آ

روزگار تا شه اندازه به  اك بارور ار  مي نجااده و كشات و ورز را اماري 

بنيادي در زنادگي  اود ماي دانساته شناد فقاره از وندياداد در اينجاا آورده ماي 

 شود:

اي آفریجدگار پججاك جهججان مججادي ، در كججا زمججین بججیش از همججه » 

شاداسججت ؟ آنگججاه گفججت: اهججورا مججزدا بججه راسججتي اي اسججپنتمان 

آنجایي كه مرد پاكدیني خانه بجر پجا كنجد و آن خانجه زرتشت! در 

از آتش و شیر و زن و فرزنجد و گلجه برخجوردار باشجد و گجاو و 

راستي وعلوفه و سگ و آنچه از براي زندگي خویش باشجد در 

 4«آنجا فراوان باشد.

 

                                                 
1
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اي  پاسخ نمودار اساسي تري  بروريات يك روستا در يك واحد 

ار مي پرسد زرتشت و اهورا مزدا پاسخ اقتصادي آ  زما  است .ديگر ب

 ميدهد:

در آنجاااايي زماااي  شااااد اسااات كاااه گلاااه و رماااه  ااارد و بااازرگ  

همشني  « پرورانده شود و در آنجايي كه گله و رمه فراوا  باشد

اهورا مزدا گويد: اي سپنتما  زرتشات ، زماي  ناشااد اسات اگار 

مي  مدت زماني شيار نشده باير بماند. اگر مردي در روي اي  ز

بادست شاپ و دسات راسات كشات و كاار كناد، ايا  زماي  باه او 

شني  گويد: اي مرد كه در روي م  با دست راست و دست شپ 

كار مي كردي همواره م  در آيناده باارور  اواهم ماناد گگذشاته 

و بااراي 1« از  اارم   ااوب همااه گونااه روزي از ماا  برگيريااد.

 كسي كه بر روي زمي  كار نمي كند، زمي  مي گويد:

تو اي كسي كه با دست راست بر روي م  كار نكردي تاو باياد  

در آينااده پشاات دروازۀ ديگاارا  بپااا ايسااتي و روزي  ااود را از 

آنااا  گاادايي كنااي. آري پااس مانااده و رياازه هااايي كااه از دهااا  

ديگاارا  افتاااده نصاايب تااو  واهااد شااد و از  ااوا  كساااني كااه بااه 

بتااو  واهااد فراوانااي و آسااايش و  وشااي اناادر انااد،شني  شياازي 

 2رسيد.

در برابر اي  پرسش زرتشت كه دي  مزديسنا از شيساتف اهاورا مازدا 

اي سپنتما  زرتشت ، دي  مزديسانا وقتاي تغذياه و قاوت ياباد » پاسخ ميدهد: 

كه مردم باغيرت و كوشش گندم بكارند. كسي كه گندم ميكارد باه ايا  ميماناد 

 3«رد. ه راستی می افشاند ودي  مزديسنا را از پيش ميب

 دربارۀ نيرو ب شي حبوب جو در يسنا ها شني  مي  وانيم : 

شو  جاو آفرياده شاد، دياوا  سراسايمه شادند، و شاو  رويياد، » 

ديااوا  دل  ااود را با تنااد، و شااو  گاال آ  ساارزد، ديااوا  پااا بااه 

گريز نجادند. بنابراي  مردم را وادار كه اينرا در انديشه بسپارند 
                                                 

1
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كارهااي سانگي  زنادگي پارساايي  كسي كه ن ورد نيرو ندارد تاا

را انجااام دهااد. نياارو ناادارد كااه كارهاااي كشاااورزي را از پاايش 

بباارد، نياارو ناادارد كااه دارنااده فرزناادا  شااود. هاار جانااداري در 

ججااا  بااه  ااورد  زنااده مانااد و شااو  غااذا ن ااورد دياار نكشااد كااه 

 1«بميرد.

دي  زرتشت در زمانش يك عامل ترقي شماره مي شد، زيرا كاه ماردم 

به روستا نشيني و شجر نشيني و محبت به حيوانات اهلي و گوسفند و گاو  را

و سا و احترام به آب و در ت و زراعت دعوت مي كرد. احترام به ساا 

براي پاسباني گله، احترام به گاو باراي زراعات صارفاً باراي رفا  احتياا  و 

بجبااود زناادگي مااادي اساات. در آ ااي  زرتشاات نااه فقااط انسااا  بااه مبااارزه بااا 

دروغگويا ، بزه كارا  ، زيانكارا  دعوت شده ، بلكه تاكيد شده تا با تماامي 

جانورا  موذي نظير مار، گژدم ، مگس، مورشه ، موش ، نيز مبارزه شود، 

اي  جانورا  زيانكار بدي  ججت از مظااهر اهاريم  معرفاي شاده اناد. كاه در 

 معرض نفرت قرار گرفته و از ميا  برداشته شوند.

 

 : گله داري

گله پروري در كنار كشاورزي ركا  ديگار حياات اقتصاادي روساتايي 

 است و در موارد زيادي به آ  ار  نجاده شده :

گليه پروري و مزرعه گندم سود ب ش را، مجر دارناده دشات » 

هاي فراخ و رام ، شراگاها   وب ب شنده را و آب مزدا آفريده 

يشت كوشك (  )هفت « را مي ستانيم. گله پروري را مي ستاييم.

نظر به پاداش روز جازا باراي بجتاري  كارهااي ماا، فرماانروا »

يا  و فرمانبردارا  را بر آ  تشويق مي كنايم كاه باه گلاه ورماه 

آسايش و علوفه روا دارند و ماا ماي  اواهيم اهاورا مازدا را كاه 

ستور و راستي بيافريد، آبجا و گياه هاي  وب بيافريد، روشنايي 

 2«بيافريد.و همه شيز هاي  وب 
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گله هاي  وب پرورده راستايش مي كنيم .  رم  سود ب اش » 

 1.«راستايش مي كنيم 

نيرو از براي ستور، درود به ستور، گفتار نرم از براي ساتور، 

پيروزي از براي ستور، پوشاك  از باراي ساتور، كشات و ورز 

 و در مجر يشت مي  وانيم :2«از براي ستور

رام دارناد و پناهگااه ساالم ساتورا  در آنجاهايي كاه ساتورا  آ» 

 3«است مجر توانا نگرا  است.

 دي  يشت از هوش بينايي اسپ توصيف شده : 10ذر فقره 

علم مزدا آفريدۀ مقدس ، قاوت در پاهاا ، شانوا ي در گوشاجا و »

قوت در بازوا  وصحت در سراسر ت  ب شد، آنشنا  قوه بينايي 

را  و ژاله بريزد و كه اسپ داراست كه در شب تيره اگر شه با

تگاارك بيفتااد، يااك مااوي اسااپ را كااه در روي زمااي  افتاااده باشااد 

 4«تواند شنا ت ، از اينكه آ  از يال يا از دم راسپس است.
 

اياا  فقاارات ارزش نظااامي اسااپ را ياااد آور مااي شااود و توجااه بااه اياا  

حيوا  را كه بايد در ميدا  هاي نبارد  و هنگاام شاكار و طاي مساافات ساوار 

ا بااه ساااالمت بگردانااد، بانگجاااداري در جاااي ساااالم و تغذيااه  اااوب و  ااود ر

 وشرفتاري تأكيد مي كند و تعليم ميدهد و همشناي   واساتار اسات كاه باراي 

 شراند  دامجا هيچ مرز و مانعي وجود نداشته باشد.
 

 ( در اي  باره مي گويد: 12دريسنا،هات )

اي مااا  روا ميااادارم آزادي رفااات و آماااد را، آزادي منااازل بااار»

كساني كه در روي زمي  باشارپايا  بسر مي برند. شو  كاه در 

                                                 
1

 . 7خرده اوستا سي روزه بزرگ ، بند   - 
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 . 20بهرام يشت كرده ،  - 
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 . 4مهريشت ، كرده  - 
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 دين يشت است :  10اين ابيات فردوسي در توصيف رخش رستم شبيه به فقره  - 
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زمي  فاراخ اهاورا آفرياده بلناد و پجا  و كاوه هاا و شراگااه هااي 

 1«بسيار و آب فراوا  بر آ  است.

گاو بزرگتري  موهبت اهورا مزدا به انسا  براي كار آمدي و ارزش 

 سود رساني اش مورد قدرداني قرار گرفته :

ز گاااو اساات. قااوت دل مااا از گاااو اساات، تفااا ر نيااروي مااا ا» 

مامنوط به گاو است. شيرگي ما مرهو  گااو اسات .  اوراك ماا 

از گاو است. پوشاك ما از گاو است. شيار ما كه بر اثر آ  غاذا 

 2«از زمي  بيرو  آيد به وسيله گاو انجام  گيرد.

و باااال ره در يشاات هااا تمااامي جااانورا  كااه آدمااي از آنجااا بجااره مااي 

 يد هريك جدا از ديگري ستوده مي شود:جو

روا  هاي شجار پايا  اهلي را مي ستا يم. رروانجاي س جانورا »

بااري را مااي سااتا يم . رروانجاااي س جااانورا  آبااي را مااي سااتاييم. 

رروانجاااااي س پرناااادگا  را مااااي سااااتاييم. رروانجاااااي س جااااانورا  

ا يم بيابانگرد را مي ستاييم.  فروهر هاي اي  جانورا  را مي ست

».3 

 سازمان اجتماعي و طبقات :

زرتشتيا  پيرو اوستا، دامدارا  ده نشي  و كشاورزا  هساتند، دشامنا  

مای باشاند كاه قبال از هرشياز تحات « ديوها»آنا  پيروا  و پرستش كنندگا  

مقاام « تاور»اي  عناوا  كاوچ نشاينا  را ماي تاوا  ناام بارد كاه در باي  آناا  

 اصلي را حايز است .

 اناه ، ده ، »سازما  اجتماعي شجار گانه بدي  ترتيب آمده : در گاتجا 

، اماا اوساتا ماردم را از نظار طبقااتي باه ساه گاروه جداگاناه «كشتزار، ايالات

تقساايم كاارده اساات . اياا  طبقااات سااه گانااه غالباااً بااا هاام نااام باارده مااي شااوند: 

فقط در يك مورد طبقه ديگري « كشاورزا  »و « جنگجويا  »،« موبدا  »

 ه آنجا افزوده شده و آ  طبقه صنعتگر است .هم ب
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است. وياس يعناي « ويس »در گاتجا و يشت ها واحد اساسي اجتماعي 

قبيله و همشني  ده كاه نقطاه ساكونت قبيلاه اسات. وياس باه  اانواده و  اانوار 

)در گاتجاا باه ماناه ( تقسايم ماي شاود. شناد وياس « نماناه»هاي جداگانه يعني 

ميدهناد و ايا  اصاطالح در شامار ناام هااي ديگار « زنتاو»جزو قبيله تشاكيل 

دا ياو يعناي «. نمانه ، ويس ، زنتو، دا ياو»بدي  ترتيب نام برده مي شود : 

 ايالتي كه قبيله و يا اتحادي از قبايل در آنجا ميزيسته اند.

در اوسااتا قاادرت هاااي اجتماااعي بااه ترتيااب سلسااله مراتااب باادي  گونااه آمااده : 

ده (، زنتاو  وياس پااتي )حكمارا   انادا  ياا اناه(، نمانوپاتي )يعني حكمرا   

پاتي )حكمرا  قبيله (،و دا يوپاتي )حكمرا  ايالت (، حكومت پانجم زرتشات 

 1است )يعني روحانيو  (.

 

 : آتش درکیش زرتُشتى مقام 

در  يش زرتُشتى از همه آفريده ها  اهورا مزدا، سه شياز: آتاش وآب 

 ايش زرتشاتى  معتقدناد  اه ايا  ساه  و اه مقدس اساتند. از ايا  رو پياروا 

شيز نبايد با پليد  ها ملوس شوند. به همي  ججت، مرده  ود را به  اه نمی 

سپارند ومعتقدند  ه گناهی  ه هيشگاه توبه درآ  قبول نميشود، سپرد  مارده 

در اه است. بنابري  مرده را درپارشه يی پيشانده در جا  بلند   اه باه آ  

ند تا گوشت مرده طعمه مرغا  وپرندگا  گردد و ااه د مه ميگويند ميگذار

از لوس آ  دراما  ماند. زرتشتيا  به آتش احترام  اصی دارند و آنارا جلاوه 

و موهبت  داوندى ميدانند . شعله اش را يااد آور فاروغ ايازدى مای پندارناد. 

در موق  افرو ت  آتش مقدس، م بدا  دها  وبينی  اود را باا پارشاه يای  اه 

گفته ميشود، می پوشانند تا آتاش مقادس باا نفاس شاا  ملاوس نشاود. در "پنام" 

ديانت زرتشتی به طجارت وپا ی بسيار تا يد ميشود وافراد زرتشتی هروقتی 

 ه ب واهند به آتشکده واردشوند، قبال از ورود باه معباد باياد دسات ودهاا  و 

اوساتا را رو   ود را با آب بشويند.  فشجا را از پا بيرو   نند، وب شی از 

ب واننااد ودر براباار آتااش مقاادس نماااز بگزارنااد. آنجاهديااه  ااود را بااا مقاادار  

شااوب صااندل بااه موبااد تقااديم ميکننااد، ودر مقاباال ، مقاادار   ا سااتر از او 
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ميگيرند وآ  را به نيت  سب فيض، به ششم و يا صورت  ود ميمالناد وپاس 

و بعاد از آتشاکده از دعا آهسته  آهسته به عقب تا  فشاک   باه قجقارا ميروناد 

  ار  ميشوند.

با احترام به آتش است  ه زرتشتيا  آتشادا  فاروزا  را در پرستشاگاه 

ها به منزله محراب دعا وعبادت  ود قرار داده اند. زرتشتيا  در ي  شبانه 

روز پنج بار )باماداد، ظجر،عصر،شاام، ساپيده دم( نمااز مي وانناد ومبامو  

دا، وتشکر وسپاس از نعمت ها  او، و نمازها  شا ،در ستايش از اهورامز

راهنمايانی است  ه مردم را به راستی ودرستی هدايت ميکنند وبه مردم سود 

ميرسانند. نماز بطور ايستاده، دست به ساينه و بطارف نورآفتااب وياا مجتااب 

 ادا ميشود.

در مزديسنا آنشه آفريده اهورا مزدا است ، بايد تعظيم شود، از اي  رو 

يرو  يش زرتشتی به آتش احترام و عالقه  ا  پيدا  ردناد و آنارا آريا يا  پ

جلاااوه و موهبااات  داوناااد  دانساااتند.  شاااعله اش  را يااااد آور فاااروغ ايااازد  

 1 واندند و آتشدا  فروزا  را در پرستشگاه ها به منزله محراب قرار دادند

( مطلباااى اسااات  اااه از لحااااظ شگاااونگى 43در اشاااتوت گاااات )يساااناى 

تا مدتى  ه آتاش تاو »ر مجم است . آنجا  ه زرتُشت گويد : پرستش آتش بسيا

راى اهااورا ماازدا س در هااوا زبانااه  شااد و ماا  درمقاباال آ  سااتايش  نااا  فديااه 

 (9/ 43)يسناى « آورم، پيرو راستى  واهم بود.

در قرآ  مجيد )سوره ياسي  ( آياه ياى اسات  اه در بام  بياا  قادرت 

الاذى جعال لکام ما  » ده اسات :  داوندى به فبيلت و اهميت آتش اشااره شا

)همانکاه از باراى شاما از در ات « الشجر اال بر نارافا ذانتم منه توقادو  

 (  80، آيه  36سبز آتشى پديد  رد  ه از آ  مى افروزد.( )سوره ياسي  ، 

همشنااا  در تااورات )عجااد عتيااق ( و انجياال ) عجااد جديااد( نيااز از آتااش 

(  ااداى تعااالى آتااش را نشااا  24ه ب ااوبى ياااد شااده و در) ساافر االويااا ، آياا

ربامندى  ود و تشويق  داترساا  قارار داد . همشناا  حبارت موساى در 
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وادى طور از دور شعله آتش را ديد و از ميا  شاعله بادو نادا در رسايد و باه 

  1(  19پيغمبرى مبعوس گشت. ) باب سوم ، سفر  رو  و باب 

. ماا هايشکس را » ..د تر على ا بار جعفارى در ايا  ماورد مينويساد: 

سراغ نداريم  ه بجاى روشنى ، تاريکى و يا بجااى ناور ، ظلمات را بجتاري  

نمودار  داى  ود گويد. پس آتش همواره نمودار و مظجر  داى بوده و اينجا 

بايد  اطر نشا  سا ت  ه نمودار جاز انگاار ياا نگاارى از آ  شيازى  اه ماا 

ه يا عکس و تصويرى از مي واهيم نيست . هر س دوست دارد نگاره ياپيکر

 اااود، از ويشااااوندا   اااود، از دوساااتا   اااود و از گراماااى داشاااتگا   اااود 

نگجاادارد و برديوار انااه  ااود بياااويزد.  پيکااره را نگجداشاات  پيکااره پرسااتى 

نيست ، بلکه بزرگ داشت  آ   س است  ه پيکره از آ  اوست . پس آتش را 

نادر آماد  ، آتاش پرساتى فروزا  نگجداشت  و به آ  نگريسات  و باه ساتايش ا

نيساات بلکااه گرامااى داشاات   ااداى باازرگ اساات و نماااز باارد  باااو . زرتشاات 

 گويد : 

ماااا، اى اهاااورا  واهاااا  آتاااش تاااو ماااى باشااايم  اااه از پرتاااو راساااتى » 

تواناساات.آ  نياارو منداساات و آشااکارا بااه نيکااا  ،  ماا  ميکنااد وشااادى مااى 

)يساناى « رميادارد. ب شد.ولی اى اهورا مازدا ، آزار باد واها  را ، يکادم ب

از گرماى آتش تو  ه از راستى نيرومند است ، منش ني  روى ( » 4،/ 43

 2(4/ 43)يسناى « بم  مى  ند.

از اينجااا ملتفاات مااى شااويم  ااه آتااش در ناازد زرتشااتيا  بمنزلااه  ااداى 

مسااتقل ، نبااوده و نيساات ، بلکااه همانگونااه  ااه  عبااه مااورد سااتايش و تقااديس 

جه و احترام مزد يسنا قارار گرفتاه و مقصاود از مسلمانانست ، آتش مورد تو

آتش پرستى نيز پرستش آتاش نيسات ، بلکاه سامبول عبوديات اهاورا مازدا باه 

منزله محراب مسلمانا  است . فردوسى ايا  معناى را در ابياات زيار ب اوبى 

 بيا   رده است : 

 بي  هفته بر پيش يزدا  بدند        مپندار  اتش پرستا  بدند

 نگاه محراب بود         پرستنده را ديده پرآب بود ه آتش بدا
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 و در جاى ديگرى گويد :

 بـــدانگه بـُـدى آتش خوبرنگ        

 1چو مرتـازیان را محراب سنگ

 

 در ادبيات پارسى ، آتش را قبله زرتشت  وانده اند ، امير معزى گويد :

 

 اى روى تـــو ر ــشنــده تر از قبلۀ زرتــشت

 2  زلف تو  وژست مرا پشت بى روى تو شو

 

زرتشاات آتااش را » در مجماال التااواريخ والقصاا  نوشااته شااده اساات : 

بناابر شااهنامه ، ن ساتي   ساى  اه  3« تعظيم نجاد به پرستيد  و قبله سا ت .

 آتش را مقدس شمرد ، هوشنا شجريار قديم آريانا بود: 

 4  گستريد بسنا انــدر آتش از او شد پديد           ـزو روشنى در ججا

 از آ  پس ،  ي سرو آتشکده آذرگشسپ را بنياد نجاد :           

 5فرازندۀ جـوش  و زي  و اسپ            فــروزنده فــــرخ آذرُگشسپ 

 

بگفته نظامى گنجوى ، محل آتشکده آذرگشسپ شجر بلخ بود  ه بعد 

اما دانشمند   6 هابه فرما  اسکندر تمام دارا ى و گنجينه هايش تارا  گرديد.

سيستا  «  ر وى »فقيد ايرا  سعيد نفيسى ، محل اي  آتشکده را در شجر 

 ه با داستا  پديد آمد  آتش  ر وى در تاريخ سيستا   يلى   7سراغ داده اند.

 وب سر مي ورد. اي  داستا  از روى  تاب گشتاسپ نامۀ بوالم يد بل ى 

اصل آ  فعالً در دست  متعلق به اوايل قر  شجارم هجرى نقل شده است  ه

      م  نيست .
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 :خاستگاه زرتُشت

در  ااود اوسااتا وروايااات زرتشااتيا  اشاااراتی هساات  ااه نشااا  ميدهااد  

 وهی بنام "اوشايدر " مادت ده  درآنجا بر زرتشت در سيستا  بزرگ شده و

سااال را بااه رياباات   وعبااادت و شااف اساارار طبيعاات پردا تااه و برسااالت 

 ردم برگشته و به تبليم دي   ود پردا ته است.ازجانب  داوند در ميا  م

بنابرروايااات زرتشااتی، زرتُشااات درساا  سااای سااالگی باااه باااال   اااوه 

رفت و دور از هياهو  مردم برآ   وه گوشه گيار   Ushidarnaاوشيدر 

نمود و در اسرار طبيعت و راز ونياز با  دا   ود مغشول شد. بناا باه گفتاۀ 

گوشه گير ) ه ده ساال را دربرگرفات(  نويسندۀ دينکرد زرتشت درمدت اي 

هفت بار به هم پرسگی باا اهاورامزدا نايال شاد و باه راز آفارينش و بسايار  

مسايل پيشيده وغامض راه يافت و درپاياا  ده ساال  اه پاا بسا  شجال ساالگی 

گذاشته بود، زرتشت از  وه "اوشيدر" به زيرآمد و به ميا  مردم رفت و آنجا 

نا دعوت نمود. ولی مردم به سا نا  و  گاوش ندادناد را به قبول آ ي  مزديس

و اعتنااا ی نکردنااد. ن سااتي   ساای  ااه بااه او گرويااد، "مااديوماه پورآراسااتی" 

پسرعمو  و  بود وبعد افراد  انواده و نزديکا  او بودناد  اه باه آ اي  جدياد 

گرويدناااد. ولااای پياااروا   ااادايا  قاااديمی و اشااا ا  متنفاااذ و ثروتمنااادا  باااا 

ند و به آزار و اذيت او پردا تند تا آنجا  ه باال ره طااقتش اوسردشمنی گرفت

طاااق شااد و از شااجر وديااار  ااود  ااار  شااده راه مشاارق در پاايش گرفاات. 

 زرتشت درگاتجا ازاي  وب  زبا  به شکايت گشوده ميگويد:

بکججدام خججاک روی آورم بکجججا رفتججه پنججاه جججویم مهتججران "

وپیشججججججوایان از مججججججن کنججججججاره جوینججججججد. نججججججه ازدهقانججججججان 

شنودهسججججججججججججتم ونججججججججججججه از بسججججججججججججتگان دروغ کججججججججججججه خ

فرمانروایانشججهراندچگونه تججورا خشججنودتوالنم سججاخت ای 

  1(1/ ۴۶يسنا )" مزدا

زرتشت، پس از  رو  از زادگاه  ود راه بلخ)مر زفرمانروا ی 

سلطنت  يانی( را در پيش گرفت و پس از تحمل مسافرت طوالنی به بلخ 
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ود  ه زرتشت با شعارها  رسيد. سی سال از سلطنت  ی گشتاسپ گذشته ب

يکتاپرستی بدو ظاهرشد و او را به قبول يکتا پرستی دعوت  رد و تاب 

 ود)اوستا( را به پادشاه عربه نمود.  ی گشتاسپ  و دانشمندا  و فبال  

پايت ت به پرسش و بحس پردا تند و پاسخ ها  قان   ننده دريافتند و 

د. بدستورشاه  آتشکده ها بنا سرانجام شاه ودرباريا  به مذهب جديد گرويدن

دقيقی شاعر نامدار زرتشتی بدي    1گرديد وهيربدا   برآنجا گماشته شدند.

 موب  اشاره  رده ميگويد : 

 شو ي  شند گاهى برآمد بري           در تى پــديد آمــد اندر زمي 

 از ايوا  گشتاسپ تا پيش  اخ          در تی گش  بيخ وبسيار شاخ

 و، پند و بارش  رد        سى  ز ـرد بر ورد، ى ُمردهمه برگ ا

  جسته پى و نام او زرد ُهـشت        ه اهـريمـ  بد نش را بکـشت

 به شاه ججـــا  گفـت : پيغـمبرم        تـرا سـوى يزدا  همى رهبـرم

 پس آزاده گشتاسپ برشد بگاه         نجــــاد ازبــــر آذرا  گـنــبـدا 

 ــربـــرزي  نجـاد        بکــشورنگــرتا شــه آ ــي  نجادت ست آذرمجـ

 2رۀ بت پرستى بـــر افگـنده شد        به يزدا  پرستى پـراگنده شد

 

 80دقيقی همشنا  از آتشکده نوش آذر ياد ميکند  ه دربلخ سا ته شد و

تاا  از هيرباادا  در  اادمت آ  بودنااد.  الصااه در پرتااو توجااه  اای گشتاسااپ، 

  تبليم وتارويج آ اي  زرتشاتی فاراهم آماد و بتادريج تماام مردماا  شرايط برا

سرزمي  ها  افغانستا  وايرا  وماوراء النجربه آ ي  زرتشاتی گرويدناد و تاا 

ظجور اسالم، ميليونجا انساا  درطاول  ماا بايش هازار و پنجصاد ساال آماوزه 

 ها  زرتشتی را بکار می بستند.

به سيستا  رفته بود و در   بنابرروايات زرتشتی ،هنگامی  ه گشتاسپ

آنجااا در پااا  معبااد "اناهيتا"ب اااطر پيااروز  باار ارجاسااپ تااورانی فديااه داد و 

آبا  يشت:  " ی گشتاساپ بلناد همات روبارو  آب "فرزداناو  108بنابرفقرۀ 

Frazdanva  از بااارا  اناهيتاااا)ايزدآب( ناااذر نماااود و واساااتار شاااد  اااه "

                                                 
1

 17۶کريستن سن،کيانيان، ،ص -- 
2

  295نامه فردوسى ، امير کبير ، ص شاه - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

235 

." در بنادهش) يکای از  تاب برارجاسپ تورانی وديگار تورانياا  شياره شاود

فقااره پاانجم آمااده  ااه :درياشااه  12ديناای زرتشااتی بزبااا  پجلااو ( در فصاال 

  1"فرزدا " در سيستا  است.

ارجاسپ تورانی با اطال  از غيابت  ی گشتاسپ با يکصد هزارمرد 

جنگی بسر  ردگی پسرش بربلخ هجوم آورد.لجراسپ پير به دفا  بر است، 

انست و ود  شته شد وسپاه تورا  دا ل آتشکده ولی  ار  از پيش برده نتو

شده زند واوستا را با پرستش گاه بسو تند وهيربدا  را  شتند. فردوسی 

ت  ميشمارد. ز   80تعدادهيربدا  را  ه به  دمت آتشکده گماشته شده بودند 

گشتاسپ  تايو  در لباس مرد  ود را به سيستا  رسانيد و بر واقعه را به 

   بيا   رد: ی گشتاسپ شني

 سـپاهى زتـورا  بيـامد بـبــلخ        ه شـد مـردم بلــخ را روز تلخ

 شجنشاه لجراسپ در شجر بلخ       بکشتند و شد روز ما تار وتلـخ

 وزانجا"بنوش آذر" اندر شدند       رد وهيربد را هــمه ســر زدند

 2دز ونشا  فـروزنده آتش بمـرد      شني  بد نش  وارنتوا  شمر

 

دقيقی درشاهنامه بصراحت از شته شد  زرتشت يکجا با هيربادا  در 

آتشکده نوش آذر تذ ر نداده، ولای از دوماي  بيات منقاول و بارد   لماه "رد" 

همراه باا "هيرباد"معلوم ميشاود  اه ماراد و  زرتشات باشاد. شاه "رد" اصاالً 

ی هماا  "رتااو" اوسااتا اساات بااه معنای سااردار و پيشااوا. و ا ثرياات  تااب مااذهب

پجلو  متفقاً مرگ زردشت را درهمي  جنا تورانيا  در آتشکده بلاخ بدسات 

  3 سالگی ميدانند. 77ي  تورانی در س  

: و اماااا در مورد اساااتگاه زرتشااات باياااد گفااات: " پژوهشاااگرانی شاااو 

را بر اسااته از سيسااتا  ميداننااد. و" وياااجی" "مولتااو " و"گيگاار"، زرتشاات 

گا  همااي  حوزه)سيسااتا ( ميدانااد، ب ااش بزرگاای از اوسااتا را نوشااته باشااند

                                                 
1

 29۴، ص 2، تهران،ج13۴7ابراهيم پورداود، يشتها، - 
2

 .شاهنامه فردوسی،آگاه شدن گشتاسپ از کشته شدن لهراسپ - 
3

 279 -278، ص 2يشتها، ج - 
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وهرتسفلد"، سيستا  راناحيه اصلی نشر تعاليم زرتشت معرفی ميکناد ولججاه 

  1ب ش ها  غير از "گاتا" ها رادر اوستا، لججه سيستانی می شناسد.

ي  سايمناربي  المللاى در ماورد فرهناا عجاد  وشاانى 1989در سال 

شااده بااود  ااه دانشاامندا   در  اباال ازطاارف ا ااادمى علااوم افغانسااتا  برگاازار

ناماادارى از  شااورهاى جاپااا  و فرانسااه و اتحاااد شااوروى سااابق عااالوه باار 

دانشمندا  افغانى درآ  اشتراه ورزيده بودند. نکته جالبى  اه در آ  سايمنار 

در باام  ساا نرانى هاااى م تلااف از طاارف دانشاامندا  فرانسااه و جاپااا  و 

، اياا  بااود  ااه زرتشاات از اتحادشااوروى سااابق باارآ  تا يااد و تا يااد بعماال آمااد

سيستا  ظجور نموده و از آنجا دي  او تاا اقصااى قلمارو ايراناى انتشاار يافتاه 

است. دليل عمده اي  دانشمندا  ،  ود متو  اوساتا ى اسات  اه بيشاتر از هار 

 سند ديگرى در اي   صو  روشنى دارد.

 ش با مراجعه به نس  ها  باقيمانده اوستا، از  ناب ونديدادگرفته تا ب

ها  م تلف يشتجا و يسناها مالحظه ميشود  ه بيش ازهرجا وهرمکا  ديگر 

در اوسااتا، راجاا  بااه سيسااتا  ساا   بيشااتر اساات.واينجا يگانااه  ااانو  باارا  

تقديس ونيايش سانت هاا  زرتشاتی تشا ي  شاده و باه هماي  دليال اسات  اه 

بر ااای از مستشااارقي  معتقاااد اناااد  اااه زرتشااات، "يشاااتجا" را باااه زباااا  ماااردم 

)سيسااتا ( نوشااته وسيسااتا  را بجتااري  محاال باارا  تبلياام وتبشاايرآ ي  زرنا

  2  ويش تش ي   رده بود.

م  هم نظريات دانشمندا  فرانسه ، جاپاا  ، روسايه و ايتالياا ى را  اه 

هيشگونااه تعصااب محلااى و منطقااه  ااى و زبااانى و نااژادى نساابت بااه مااردم مااا 

لاى فرهناا عجاد  وشاانى ندارند و نتايج تحقيقات  ود را در سيمنار باي  المل

در  ابل اظجار داشتند، تا يد مينماايم، ب صاو  وقتای مای بيانم  اه در يشات 

ها، بيش از هرمکا  و هر محل ديگرى در باره سيستا  سا   بيشاتر اسات. 

يشتجا را ميتوا  حماسۀ سيستا  و رودهيرمند ودرياشاه هاامو  بشامار آورد. 

ر درياشه اروميه ظجور نماوده و اي  ادعا  ه زرتشت از آذر با يجا  و از نا

 بعد به بلخ رفته ، حرف حسابى و در ور پذيرش نيست. 

                                                 
1

 .۵9ماتيکان سيستان،نگارش وگردآورده جواد محمدی خمک سيستانی، ص  - 
2

 .۵ -3کريستن سن، کيانيان، ص  - 
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در سطوربعد  سعی  اواهم  ارد تاا تاذ رات  تاب زرتشاتی واشاارات 

 متو  اوستا درمورد زرتشت و پيوند آ  باسيستا  بيشترشکافته شود.

 

 :سلسله مراتب مذهبی در آئین زرتشتی 

و  مساالما  ميااا  مااال  ده  ومولااو  همانگونااه  ااه در ميااا  روحاااني

مادرس  و طيااب  نمازهاا  جمعااه واعيااد از نقطااه نظرعلمای و مقااام تفاااوت 

ديااده ميشااود، درميااا  روحانياات زرتشااتی نيااز سلسااه مراتباای وجااود داشااته 

اساات.از قبياال: م بااد ياموبذ)پيشااوا  مااذهبی(، موبااد موبدا )پيشااوا  بزرگتاار 

دا )مدرساااي  متاااو  اوساااتا ی ماااذهبی( وهيرباااد) زيردسااات موباااد( وماااه هيرب

وتکرار نندگا  سرودها( وغيره وجود داشاته اند.متناساب باا ايا  طبقاه بناد  

 عبادتکده ها  زرتشتی نيز به درجات متفاوتی از هم تقسيم  ميشده اند.

بوسااورت، باام  تحقيقااي جالااب در مااورد سيسااتا  قباال از اسااالم در  

 51ورود اسااالم در سااال ارتباااط بااه آتشااكده كركويااه مينويسااد كااه : بعااد از 

مسامي باه شااهپور « ماه هيار باذا  »و « موباذ موباذا  »هجري، در زرناج 

وجود داشت و در آتشاكده كركاوي آتاش مقادس همشناا  شاعله ور باود. مگار 

يعناي ر ايس عاالي موسساه ماذهبي « موباذ موباذا  »شنا  مي نمايد كه شايد 

نااج ، بطاارف شاارق زرتشااتي قباال از ورود عبياادهللا باا  زياااد باا  ابيااه بااه زر

سيسااتا  ر اات اقاماات كشاايده و جاااي وي را يااك موبااذ پااا ي  رتبااه در زمااره 

كاه تصادي اماور « اهاورامزدا م باد»موبذا  كيش زرتشتي ، يعني از جنس 

مذهبي يك واليت يا يك شجر را به عجده داشت گرفته باشد... داستا  زياد ب  

كده هاااي آنجااا و زرنااج و ت ريااب آتشاا« مااه هيربااذ» ابيااه مبتنااي باار اعاادام 

همشنااا  عصاايال  و مقاوماات گبرگااا  در براباارش بطااور باامني احتاارام و 

 عالقمندي بر ي از مردم را نست به آتش مقدس مي رساند. 

قرار توبي  شومو  مقام و مرتبه هيربذا  كه به مواظبت و حراسات 

آتش ارتباط داشت در دوره ساسانيا  متا ر انكشاف كرد و وظيفاه تادريس ، 
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و تلقي  متو  مقدس را )كه اعراب آنرا زمزمه ماي نامناد( نياز در بار  تكرار

 1 گرفت در حالي كه ا تيار كيش زرتشتي اساساً بدست موبذا  بود.

جرياااا  اوباااا  در اواساااط قااار  هفاااتم مااايالدي در سيساااتا  طاااوري 

صورت پذيرفت كه هيربذا  تا اندازه اي ادارۀ آتشكده و بعبي از صالحيت 

 زرتشتي را بدست بگيرند.هاي موبذا  كيش 

در عجد ساسانيا  ، ساه آتشاکده منساوب باه ساه طبقاۀ اجتمااعى بيشاتر 

معروف و مشجور بود. يکى آ  آتشکده "آذرفرنبم " )يعنى آتش روحاانيو  ( 

واق  در  وه رش  در سرزمي   ابلستا  يا  نارنا )ياريوند( واق  در جلگاه 

ش سالطنتى( متعلاق باه شااه و نيشاپورو ديگار آ  آتشاکده "آذرگشساپ ")ياا آتا

جنگجويا  واق  در محل  ر وى سيستا  ياا بلاخ  اه پادشااها  هنگاام جلاوس 

به ت ت سلطنت غالباً پاى پياده به اي  معبد ميرفتند و براى اقباال و پياروزى 

 ود در پاى آ  فديه و نذرها ميکردند. سوم آتشکده " آذربرزي  مجار" )آتاش 

مه فردوسی در شجر بلخ از سا ته هاى حاامى  شاورزا ( بود  ه بنابرشاهنا

  2 و پذيرنده  يش زرتشت يعنى ) ى گشتاسپ( بود.

بايااد گفاات  ااه عااالوه بااراي  سااه آتشااکده مجاام و مشااجور ، در محااالت 

 وش  و بزرگ معابد و آتشکده هايى وجود داشت  ه همواره با آتش مقدس 

« مانباذ»ظ آ  راو محااف« آذرا » گرم و روش  بود. آتاش  اناه ياا قرياه را 

ماى ناميدناد  اه «  ورهارا  ياا ورهارام » ميگفتند. و آتاش بلاوه و ايالات را

» دو نفااار روحااانى ) هيرباااد( و بااراى آتاااش« آذرا  »بااراى حراسااات آتااش 

هي تى از هيربدا  تحات نظارو سار پرساتى يا  نفرموباد، ماامور « ورهرام 

يب دوازده آتاش بودند. مقدس تري  اي  آتش ها ، آتش ورهرام بود  ه از تر 

شعله ور ميشد و آتش قريه و  انه را  م از  م از تر يب سه آتاش شاعله ور 

  3ميسا تند و معموالً آتشکده ها را با انوا   وشبو ى ها معطر مى نمودند. 

در آتشااكده هااا روحااانيو  ادعيااه مقاارره پاانج گاااه روز و تمااام اعمااال 

نيو  نبودناد، نياز در مذهبي را بجا مي آورند. اش اصاي كاه در زماره روحاا

                                                 
1

، ترجمه و تلخيص از پوهاند قيوم قويم ،  1968بوسورت، سيستان در زيرسيطرۀ اعراب، طبع روم  - 

 . 77-76( ص  1349) 2-1مجله ادب ، دوره هجدهم شماره 
2

 .295، شاهنامه ، ص  105- 103کريستن سن ،ايران در زمان ساسانيان،ترجمه رشيد ياسمی ص - 
3

 10۶اسانيان، ص کريستن سن، ايران درزمان س - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

239 

آتشكده ها راه داشتند و مكلف بودناد باه آنجاا رفتاه دعااي آتاش نياايش )نياايش 

آتش ( را ب وانند. مردم معتقد بودند كه هر كس روز سه بار به آتشكده برود 

 1و دعاي )آتش نيايش ( را ب واند، صاحب ثروت و فبيلت مي شود.

ذهبي در پااي آتاش در كريست  س  متذكر مي شود كه اجراي مراسم م

الينقطا  « زا اوتر»عجد ساساني به اي  ترتيب بود كه  اادم آتاش موساوم باه 

ناميااده مااي شااد در آتشااگاه مينجاااد و ادعيااه « برساام »شااوب م صااو  كااه 

ر « هوماا»معيني را تالوت ماي كارد. روحاانيو  هفتگاناه شاا ه هااي نباات 

 يه و نثار مي كردند.اپس از تطجير در هاو  مي  وبيدند و با دقت آ  را تج

هر ياك از هفات نفار روحااني، در اجاراي ايا  مراسام ماذهبي وظاايف 

هوماا را ماي فشارد. ديگاري « هاونا  » ا   باشند.يكي از آنجا موسوم به 

موسوم به )اترو ش( مواظب مي بود و بازانو تر)كسي كه شوب م صو  

آب ماي « ابارت » را در آتشدا  مي نجاد( كمك ماي كارد، ديگاري ملقاب باه 

» هومااا را صاااف مااي كاارد، ديگااري باساام « آس نتاار» آورد. ديگااري بنااام 

» هومااااا را بااااا شااااير مااااي آمي اااات، شاااا   هفااااتم كااااه « رايااااس ويشااااكره 

نام داشت مراقبت اعمال ساايري  باود و بعاالوه تكااليفي هام در « سروشاورز

  ار  معبد بدوش داشت، زيرا كه بايستي مواظب انتظامات روحاني باشد.

ناي آتشكده ها معموال در هماه جاا يكساا  باود. آتشاگاه در وساط شكل ب

معبد قرار داشت و پيوسته آذر مقدس در آ  شعله ور بود، عموماً هر آتشكده 

 2هشت در گاه و شند اتاقجشت گوشه يي داشته است .

شو  در سانت زرتشاتي ايا  قاعاده مقارر باود كاه آفتااب نباياد بار آتاش 

ر سااا تما  آتشااكده معمااول شااد. اطاااقي مطلقاااً بتابااد. بنااابرآ  ساابك جدياادي د

 3تاريك در وسط آتشكده ميسا تند كه مكا  افرو ت  آتش در آتشدا  بود.

دكتر معي  متذكر مي شود كه در كيش زرتشاتي مانناد ماذهب كاتولياك 

مسيحي ، و بر  الف دي  اسالم )كه مساجد آ  ساده و بدو  تشريفات و امام 

ياات اساات ( آالت وادوات فااراوا  و تشاااريفات آ  داراي لباااس عااادي روحان

مذهبي بسيار معمولست اي  تشريفات در مورد آتشاكده هاا نياز مجاري اسات. 
                                                 

1
 ببعد. 106 -105كريستن سن ، همان اثر، ص  - 
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آتشااگاه را در محلااي قاارار مااي دهنااد كااه اطااراف آ  حتماااً باااز باشااد. در هاار 

آتشكده كانو  م صو  براي بر افرو ت  آتش هست كه جز آتريا  )آذريا  

ارد. آتربانا  نيز كه بساوي آتاش ماي روناد بناام ( احدي حق ورود بدا  را ند

)دهابند( بر روي مي بندند تا ازدم هااي ايشاا  آتاش مقادس آلاوده نگاردد. در 

سمت راست مقر آتش اطاقي است و سي  و شجاار گوشاه كاه باه قسامت هااي 

متعدد و مساوي تقسيم شده و هر يك را براي وظيفه اي معي  ا تصا  داده 

)محال انجاام تشاريفات عباادت ( ماي نمامناد. « زش  گاه ي»اند. اي  اطاق را 

اي  است وب  كنوني آتشگاه هاي زرتشتي و بايد عالوه كرد كه مظاهر اي  

نو  تقديس نسبت باه آتاش حتاي پاس از اساالم نياز در مياا  بعباي از ماردم 

مثالً از آنجمله است افرو ت  آتش در شب شجارشنبه پاياا   1ماديده مي شود.

ه و كوشه و يا داد  غسل آتش باه ظروفيكاه آنارا ساا و پشاك و سال در  ان

حيوانات نجس بو يده و يا ملوس كرده باشاد. و ياا وقتيكاه شاراغ روشا  شاود 

بي ا تيار بدا  سالم و تعظيم ماي كنناد و بار پيغمبار صالوات ميفرساتند و از 

  .اي  قبيل شيزهاي ديگر

رگانه  اه و در يش زرتشتی، عالوه بر پرستش وعبادت  عناصر شا

)مجر( نيز بجا آورده می شاد. « ميترا»باد وآب و آتش پرستش آفتاب بعنوا  

اياا  ساانت در سااه قاار  اول ماايالد  بااه او   ااود رساايد وتااا اواياال اسااالم در 

 شورما وم صوصاً سيستا  برا   ود معابد و پيروانی داشت  اه اينا  باه 

 ود ادامه مای طور مش   در مورد  يش مجر پرستی در سيستا  به بحس 

 دهيم .

 

 زناشوئی در آئین زرتشتی :

فرستاده شده  ه در انديشه وگفتار  به ز  پارسا ی درود در اوستا

بدست  پاه بوده واز راه علم ودانش ، احترامی برا   ود و ردار راست و

در فروردي  يشت  ه از روا  مردگا  ياد ميکند، نام زنا    آورده باشد.

يج  دوستی، دي  پرور ،فرزانگی وپارسا ی به بسيار   ه از لحاظ م

بر روا  آنا  درود فرستاده شده  است .  جاويدانا  پيوسته اند، ياد آور   و
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پس از آ   هما  يشت روا  مردا  پا دام   همه  شورها و 31در  رد ه 

 1روا  زنا  پا دام  همه  شورها ستوده شده اند.

مند واوستا شناس  معروف ، دانشDr.Geigerبه قول دا تر گيگر    

آلمانی،در ديانت زرتشتی" ز  درصف همسر  شوهر قرارمی گيرد نه از 

تابعي  او.  نيزش نيست ،بلکه رفيق وهمسر در  ليه حقوق باو  شري  

وبرابر است او در جمي  اموربا مردا  دمساز وهمراز ودر راه انداحت  

تازمانی  ه مرد بويژه  -امور  انوادگی وانتظامات آ  موافق وهم آواز است

می بايست با  وشش پيگير ود لوازم معاش وزندگانی برا   انواده  ويش 

را فراهم آورد واز اي  ججت الزم بود بيشتر از  انه بيرو  برود تربيت 

فرزندا  وآماده  رد   وراه وديگر ارها   انگی به عجده ز  بود و 

  2در انه دار  تسلط واراده  امل بود." 

ي  در باورها  زرتشتی ز  ومرد دارا  حقوق مساو  استند و بنابر

ز  حق دارد برا   ود شوهر انت اب  ند وگاه در رهبر  جامعه 

 فردوسی و مسۀ نظامی برمی ايد، قرارگيرد.شنانکه از داستانجا  شاهنامه 

ز  به سوار ار  می پردا ت و در جنگجا  ميجنی شر ت می جست. 

مادرسجراب،  رستم وسيند ت ز   ابلشاه، وتجمينهداستا  ها  رودابه مادر 

وگردآفريد ز  هجير، وفران  مادر فريدو ، و زربانو وآذرگشسپ  د ترا   

رستم،  تايو  ز   ی گشتاسپ شاه بلخ  و فرهاد وشيري  وغيره نشا  

 ميدهند ه  اي  زنا  از حقوقی  ه بدا  اشاره شد بر وردار بودند.

 ريست بسيارپسنديده وبه حالت تجرددرمذهب زرتشتی،زناشو ی  ا

در ورنکوهش است. در بسيار  از تکه ها   ناپسند و زندگی  رد ،

اوستا،به زرتشتيا  سفارش شده   ه از بی عفتی وزنا و ارها  ناشايست 

بپرهيزندوهمواره ودر هرحال  وشش نمايند  ه گامی بر الف عفت 

 وپا دامنی وپرهيزگار  برندارند.

کلف وموظف است  ه وقتی بحد بلوغ برسد برا  هرفرد زرتشتی م

 ود همسر  برگزيند وزندگانی   انوادگی را درتحت لوا  مجرومحبت 

                                                 
1

 171، ص 1372مراسم مذهبی واداب زرتشتيان، موبد اردشيرآذرگشسپ، چاپ،  - 
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ويگانگی ويکرنگی با ز  آغاز نمايد ودر طول زندگانی  ود بکوشد  ه با 

توليد وپرورش فرزندانی نامور واليق موجبات  وشب تی وپيشرفت مردم 

عي  حال برطرفدارا  دي  راستی وقوا  و شور  ويش را فراهم آورد ودر

سپنتامينو بيفزايد تا بوسيله گسترش فروزه ها  اشو ی وپا ی و راستی 

ودرستی، لشکريا  انگره مينو )دروغ( را منکوب  وهدف آ ري  مزديسنا 

را  ه ريشه     رد  واز بي  برد  ناپا ی وپليد  وبد  از دنيا است، 

 1عملی سازد.

ي  بس  ه نويسندگا  اوستا ی سه گونه داد دراهميت زناشو ی هم

ودهش را  ه موبو  زناشو ی يکی از آنجا است بشرح زير برساير 

 س اوتجا بر تر  داده وستوده  اند.

 دستگير  بينوايا  و مستمندا . -1

 آموزش وپرورش نوباوه گا  هم  يش وهم ميج ، -2

 .فراهم نمود  وسايل زناشو ی دوبينوا به آ ي  زرتشتی -3

در آ ي  زرتشتی ، مرد زندار برمرد بی ز  ومرد   ه دارا  اوالد 

 (37باشد برمرد بدو  فرزند برتر   دارد )ونديدادفرگردشجار م بند 

.  ود ترا  پس از 2س  بلوغ در آ ي  مزديسنا پانزده سالگی است

رسيد  به اي  س  ميتوانستند ازدوا   رده  ب انه شوهر بروند. در ونديداد 

است  ه :" آ  مرد بايد  واهر يا د تر  ود را پس از رسيد  به س  آمده 

پانزده سالگی باگوشواره ها بي  مردپارسا بزنی بدهد.")ونديداد، 

 (24فرگردسوم، بند

در آ ي  زرتشتی تعدد زوجات روانيست وبگرفت  ي  ز  تا يد شده 

شد، است. همانگونه  ه ي  ز  نميتواند در آ  واحد شند شوهر داشته با

برا  مرد هم گرفت  شندز  روانيست ،مگراينکه مرگ يا علتی ديگر  

درميا  باشد. ي  نفر در صورتی ميتواند با داشت  ي  ز ، اقدام به گرفت  

ز  دومی بکند  ه ز  اولی نازا باشد و نتواند برا  شوهر فرزند بدينا آورد. 

ز  دومی اقدام در شني  شرايطی مرد با موافقت ز  اولی ميتواند  بگرفت  

  ند.
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با اي  همه  احترام بر اهميت مقام  ز  و تشکيل  انواده  در ديانت 

اتجام ازدوا  با زرتشتی ،يکی از بدتري  وتلخ تري  اتجامات به زرتشتيا  ، 

امات فقط . با تحقيق در ديانت زرتشتی ثابت ميشود  ه اي  اتج1 محارم است

ده وهنوز هم از جانب بعبی بر زرتشتيا  زده ش  از رو  تعصب مذهبی

از نويسندگا  متعصب بر اقليت زرتشتيا  ، اي  حاملي  پيام انسانی 

 وا القی)پندار ني ،گفتار ني ،  ردارني ( زده ميشود.   

آنجايی  ه شني  اتجامجات تلخ  ودور از واقعيت را  به زرتشتيا  

و مدره نسبت ميدهند، بايد وجدا   ود را شاهد بگيرند و از رو  سند 

س   بزنند  واز رو    تب مقدسه زرتشتی )اوستا( حکم و يا احکامی را 

 ه دراي  مورد صراحت داشته باشد نشا  بدهند، نه اينکه شني  تجمت تلخ و 

جانکاه را از زبا  افراد متعصب طوطی وار تکرار  نند. در حال حابر 

رهرشجر تعداد  از زرتشتيا  مجاجر شه از ايرا  وشه از هندوستا  د

و شور  يافت ميشوند، ميتوا  دراي  مورد واقعيت امر را از زبا   ود 

 آنجا پرسيد و شنيد. 

م  در شور سو د، برا  آشنايی با زندگی زرتشتيا ، گاه گاهی در 

جشنجا  شا  اشتراه ميکنم. بار  دراي  مورد با ي  برگزار ننده جش  

صحبت را باز  ردم و مجرگا   ه مرد زرتشتی آگاه و بادانشی بود، سر

پرسيدم، او با لب نده تل ی پاسخ داد : اي  اتجام ازهزار و شجار صد سال 

                                                 
1

م، درپنج سوره قرآن مورد تائيد قرارگرفته در فرهنگ سامی اسطوره خلقت حوا از دنده)قبرغه( آد - 

( ودر هربارتذکرداده شده است که نوع بشراز 11،شوری/6زمر/ ،21روم/ ،189،انعام/10است :)نساء/ 

بدين ترتيب  قرآن نيز آدميان را زاده وحاصل  همخوابگی پسران آدم با  نسل آدم وحوا پديدآمده اند.

که تمام اين نوع  خواهرزاده، يا برادزاده يا عمه وخاله( ميشمارديا با محارم نزديک شان) خواهران شان و

 (221همخوابگی ها درهردو کتاب منع شده اند)تولدی ديگر، ص 

يکی از نتايج اولين ازدواج پسر و دختر آدم و حوا موجب شد که يک برادر بدست برادر ديگر کشته شود.  

آدم با حوا در آميخت پس حوا بار دار شد » ... د: مؤرخ عرب  يعقوبی در جلد اول تاريخ خويش می نويس

و پسری و دختری زائيد. آدم پسر را "قابيل" و دختر را" لوبذا" نام کرد. بارديگر حوا باردار شد و پسری 

و دختری آورد و آدم پسررا "هابيل" و دختر را "اقليما" نام نهاد و چون فرزندان آدم بزرگ شدند و به 

حوا گفت قابيل را بگو با اقليما ازدواج کند و هابيل را امر کن لوبذا را بگيرد.از اين رو  نکاح رسيدند آدم به

قابيل بر هابيل که خواهرش را به زنی گرفت حسد ورزيد و. در اثر اين حسادت، قابيل، هابيل را 

 (5کشت.")تاريخ بعقوبی، ترجمه فارسی، ص 
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بدينسو بال وقفه بر ما زده ميشود، و مي واهند ما را مردما   بی فرهنا 

وبی شعور ونادانی معرفی  نند  ه فرق  واهر ومادر ود تر ومحارم  ود 

و  تري  انسانجا  رو  زمي  ، را رده نميتوانيم ، درحالی  ه درميا  بد

ازدوا  با محارم پسنديده و مرو  نيست، تا شه رسد به مردم زرتشتی  ه  

ازمتمد  تري  اقوام  اريا ی به حساب ميروند. ودر آ  روزگار   ه ديگرا  

د ترا   ود را زنده بگور ميکردند،وهزار و ي  بت بر سا ته از سنا و 

 دا را به  يگانه گی شنا ته بوديم   شوب  وگل را پرستش مينمودند، ما

وصاحب پيامبر  بنام "زرتشت"  و تابی بنام "اوستا" بوديم. در دي  ما ز  

هما  مقام وحيثيتی را داشت و دارد  ه ي  مرد دارا بود. دردي  ما تعدد 

زوجات روا نبود ونيست. دردي  ما د تر  ودش حق انت اب همسرش را 

سی قبول ميکند  ه دي  ما ازدوا  با محارم داشت ودارد. پس شگونه عقل  

را مجاز رده استف در هيچ ي  ازمتو  دينی ومذهبی ما شني  

دستوروحکمی وجود ندارد. پس اي   اتجام ي  دروغ محض است  و دروغ 

 گفت  دردي  ما و دي  شما بدتري   گناه شمرده ميشود...

ب شده اند و با شما ميدانيد  ه زرتشتيا  در طول تاريخ اسالم، سر و 

انوا   شکنجه ها،قتل عامجا وتوهي  وتحقيرها وجزيه پردازيجا و بسا 

فشارها  ديگر ازسو  مسلمانا   روبرو بوده اند تا از دي  نيا ا   ود 

برگردند و به اسالم در آيند. بسيار  ازآنجايی  ه  ارد به است وا  شا  

شکنجه و توهي  رسيده بود و طاقت شا  طاق، برا  رها ی از زجر و 

ازسو  مسلمانا   مجبور به تره دي   ودشدند واسالم را پذيرفتند و ي  

نعداد ديگر  از دست ظلم و تعد   متعصبي  مذهبی، راه هندوستا   از 

طريق بحر در پيش گرفتند و از مرگ نجات يافتند و بر ی هم در گوشه 

روند   و نار دورافتاده  شور با حسرت ومحروميت از همه حقوق شج

زندگی را تحمل  ردندولی آ ي  نيا ا   ود را تره نگفتند و امروز  به 

هيشوجه در آ  حد  نيستند  ه جلوتبليغات وتجمت ها   دشمنا   ود را 

بگيرند. دولت ها  اسالمی نيز مطابق دستور رهبرا  روحانی  ود عمل 

ميکنند،  ميکنند و از حقوق اقليت ها  مذهبی مطابق منشورحقوق بشر دفا  ن

بنابري  ما  در برابر دشمنا  قو  تر از  ود، جز  موشی هيچ وسيله 

ديگر  نداريم .واال اي  س نا  جز دروغ  و اتجامات پوشی بيش نيستند. 
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ً برويد  ود تحقيق  نيد واگر ميتوانيد يکبار تاب "زناشو ی در ايرا   لطفا

ی زرتشتيا   بشما باستا "را پيدا نيد وب وانيد برا   دره حقيقت  زناشو 

  م  ميکند. 

مراسم مذهبی وآداب زرتشتيا  " نوشته موبد »مدتی بعد م     تاب 

اردشير آذرگشسب ، را يافتم و آنرا مطالعه  ردم ، دراي   تاب  فصلی در 

هرگونه اتجام مورد آداب  زناشو ی ميا  زرتشتيا   هست  ه برمبنا  آ  

 تقديم ميگردد. از تاب يلمطالب ذاردوا  با محارم را رد ميکند.

 

 انواع پیوندهای زناشوئی:

درميا  زرتشتيا  مراسم  واستگار  ونامزد  وعروسی با انده 

تفاوت هما  گونه است  ه درميا  اهل تشي   ايرا  روا   دارد.معجذا پنج  

نو  پيوندزناشو ی  بنابر حالت ز  وجود دارد. ه بنامجا  : ايوه 

 ز ،  ودرا  ز  ياد ميشوند..ز ،پادشاه ز ، شا رز ،ستر

 :   ایوک زن

وقتی مرد  صاحب فرزند پسرنباشدونسل او منحصر به فرزندد تر  

بماند، ازدوا  اي  د تر ويا اگرد ترانش زيادباشد، ازدوا   وشکتري  د تر 

زيرنام )ايوه ز ( ثبت ميگردد. ون ستي  فرزند   ه از اي  پيوند بوجود 

ياد ميگردد. با ي  مثال  بجترتوبي   می ايد، بنام جدمادر    ود

ميشود.فرض  نيد پدر  بنام رستم  تنجا د تر  دارد بنام شيري   ه بعد از 

بلوغ  باپسر  بنام سجراب ازدوا  ميکند، اي  ازدوا  در تحت نام )ايوه 

ز  (بسته ميشود . ن ستي  پسرآنجا  ه جمشيد نام دارد به فرزند  جدش 

 پسر راجمشيد رستم  مينامندنه جمشيد بجرام . رستم  تعيي  ميگردد واي 

نويسندگا  نا آگاه غيرزرتشتی  ه می بينند جمشيد پسر شيري  بجا  

اينکه جمشيد بجرام  وانده شود، بنام جدش  جمشيد رستم نام گذار  شده ، 

شني  می پندارند  ه رستم با د تر  ودشيري  عروسی  رده  است 

 دوا  با محارم متجم ميکنند.وزرتشتيا  را به اشتباه به از

 : پادشاه زن

وقتی د تر  بس  بلوغ رسيدوبه موافقت مادروپدر ت  به ازدوا    

 بدهد، پيوند شا  بنام "پادشاه ز  بسته ميشود.
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 : چاکرزن

اگرزنی  براثرمرگ شوهر بيوه شده باشد وب واهدشوهردوم بگيرد،  

ز  از تمام حقوق  اي  پيوند دومی زيرنام "شا رز " صورت ميگيرد.اي 

ومزايا  پادشاه ز  بر وردار است.ولی بعد از مرگ مصارف  و  درسی 

روزاول از طرف شوهر دومی وپس از آ  مصارف و  از سو  اقارب 

شوهر اولی پردا ته ميشود.زيرامعتقد اند  ه اي  ز  دردنيا  ديگر از ا  

 شوهراولی است.

 : سترزن

وبستگا  او می  کرد،  ويشا وقتی جوانی بدو  ز  وفرزند فوت مي 

بايستی دوشيزه يی را ب ر   ود بنام آ  مردمتوفی زيرنام سترز )ز  

تنجا شرط اي  زناشو ی آ  بود  ه  -نازا(بعقد زناشو ی جوانی در آورند

زوجي  قبول می  ردند  ه يکی از پسرا   ود را بفرزند واندگی ش   

 متوفی بدهند.

 :  خودرای زن

ميشود  ه د تربدو   ربا يت والدي  با را   ود  به زناشو ی اطالق

با پسر دل واهش ازدوا   ند. د تر   ه  ازدواجش زيرنام  ودرا  ز  

 ثبت ميشد از پدرومادر  ود ارس نمی برد.

  مهریه وطالق

: درميا  زرتشتيا  برا  ز  مجريه تعيي  نميکنند، و طالق داد  

ره ممک  نباشد.زرتشتيا  به ا تيار  نيست، مگر درحاالتی  ه زندگی مشت

اي  باوراند  ه شو  پيوند زناشو ی ازرو  ا تيار صورت ميگيرد، اي  

پيوند نه تنجا درجسم بلکه در روا  ز  وشوهر بسته ميشود وز  وشوهر نه 

تنجا درطول زندگی بستگی جدا ی ناپذيردارند،بلکه پس از مرگ نيز 

ز  وشوهر ب صو   دردنيا  آ رت بازهما  نسبت زناشو ی ميا  ي 

  1زوجی  ه عقد آنجا بپادشاه زنی بسته شده باشد موجود است.

در ي  محفل عروسی ز  ومرد زرتشتی در 2008نگارنده درسال 

سو د اشتراه  ردم و م بد امرا  جمشيد  پارسی،هنگام عقد شا  از قول 
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زرتشت اندرزهايی  را به عروس و داماد بيا  ميکرد  ه معنی آ   لمات را 

را برا  م  از س نا  نميدانستم . بعد از  تم مراسم عقد از و   واستم آ  

زبا  اوستا ی به فارسی ترجمه  ند، و  با  مال ميل قبول  رد وبم  

ايميلی  ا  اندرزها رابرايم فرستاد، اينست آ  اندرزها  ه هنگام عقد ي  ز  

 ومرد پارسی گفته ميشود:

 گويم  ا  نو زرتشت : "اي  س نا  را به شما می

 عروسا  و ا  تازه دامادا م

پندم را با انديشه بشنويد و به ياد بسپريد و با نيرو  يابش 

  ود دريابيد و به  ار بنديد.

 پيوسته زندگی با انديشه ني   نيد،

 و هر ي  از شما در راستی از ديگر  پيشی گيريد ،

 تا از زندگی و  انما   وب بر وردار گرديد.

بدرستی بدانيد  ه در اي  را ا  زنا م اي  ا  مردا  و  

 ججا  دروغ فريبنده است.از آ  بگسليد و آ  را مگسترانيد،

و اي  بدانيد  ه : آ   وشی  ه از تباهی و تيرگی راستی  

 به دست آيد مايه اندوه است،

و دروغ منشانی  ه راستی را تباه می سازند،زندگی 

 مينو   ويش را نابود می  نند.

 ه به آيي  آزادگی و برابر  پايبند باشيد،و در  هنگامی 

 زندگی زناشويی  ود، 

شه در تنگی و شه در فرا ی با هم بجوشيد و به هم 

 مجربا  باشيد، از بجتري  پاداش بر وردار  واهيد بود.

اما اگر انديشه دروغ بر شما شيره گردد،و آيي  آزادگی و 

 برو  واهيد گشت."راستی را رها  نيد،با پيامد آه و افسوس رو

 

 نتیجه: 

زرتشاات  ياا  ش صاايت تاااري ی و ياا  متفکرپرجاذبااه بااود  ااه بااا  -

جسارتى نبوغ آميز بربد  ادايا  شندگاناه طبيعاو  بر اسات و ماردم را باه 
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پرساااتش  اااداى يگاناااه و راساااتى ودرساااتی دعاااوت  ااارد. زرتشااات انديشااامند 

 مبتکااار  باااود  اااه ماااردم را از صاااحراگرد  و اااوچ نشاااينی باااه اساااکا  در

واحدها  روستا ی و  شت وزراعت وآباد رد  زمي  تشويق وترغيب  نمود 

و باورها  راستی ودرست انديشی ويکتا پرستی  ود را  درقالب سارودها  

 "گاتا" به يادگارگذاشت.

زرتشاات  ااواه از سيسااتا  بر اسااته باشااد و ااواه از بلخ،و ااواه از  -

 ی بود  ه با انديشاه هاا  گوشۀ ديگر فالت ايرا ، فرزند آينده نگر ودليرآريا

عااالی )انديشااه نياا  وگفتااار نياا  و ااردار نياا (  ااود انقالباای در در طاارز 

تفکاار و انديشااه مااردم عصاار  ااويش پديااد آورد. در نظاار زرتشاات، مقصااود 

آفااارينش و نتيجاااه زنااادگی اينسااات  اااه آدمااای در آبااااد رد  ججاااا  پيراماااو  

نياااا "  وشااااادمانی  ااااود وديگاااارا  بکوشااااد و"بااااا انديشااااه نياااا " و"گفتااااار

و" ردارني "  ود را به  وشب تی برساند. زرتشت، هرگز پياروا   اويش 

را از دلبستگی به ججا  وشادمانه زيست ، من  نکرده ونمی گوياد: آدمای باياد 

  از  وشيجا ولذات زندگی رو  بگرداند تا ب شوده و رستگارشود.

"زرتشت مانند بودا نميگويد:"رها ی هر س در نيستی اوست." وآدمی 

ايااد از تمااام لااذتجا  اياا  ججااانی دساات بشااويد ودر گوشااه ا  بااه رياباات ب

بپردازد، بلکه ميگويد: آدمی برا   امروا ی فارد  واجتمااعی آفرياده شاده و 

زندگی ستيزه ومبارزه ديرپايی است ميا  نيکی وبد  و برماست  ه هماواره 

زه پشتی با  راستی و راهرو راه نيکای باشايم وباا زشاتی ودروغ وظلام مباار

   1  نيم."

دياااا  زرتشاااای، عااااالوه براينکااااه دياااا   اااادا پرسااااتی اساااات، دياااا   -

ا تياروانت اب هم هست. زرتشت دو راه را به انسا  نشا  ميدهاد: يکای راه 

"راسااتی ونيکاای " اساات وديگاار   راه " دروغ  وبااد " اساات و ميگويااد: آدم 

ي   رد دانا از اي  دو، راه راستی ونيکی را برميگزيند.پس دي  زرتشتی ، د

 ورز  و ردگرا ی است، نه دي   شونت ورز  وشمشير شی .

آ ي  زرتشتی، آ ي  آتش پرستی نيست، بلکه آتاش در آ اي  زرتشاتی،  -

 به منزله محراب عبادت است.
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زرتشت متاسفانه درميا  مردم افغانساتا  ناشانا ته ماناده و تاا  ناو   -

ا  افغانی در ماورد  دام اثر مستقل و در ورشأ  از سو  مور ي  ودانشمند

او نوشاااته نشاااده اسااات. اماااا درايااارا  وهندوساااتا  و ساير شاااورها  دور و 

نزدي  آثار مستقلی در باره زرتشت وانديشه ها  او وتوباي  وتفساير تاب 

اوسااتا تاااليف شااده و بااه شاااپ رساايده اساات،  ااه دساات مايااه مجاام وگرانبجااا 

 ب صو  برا  پژوهشگرا  افغا  دراي  زمينه شمرده ميشود.

درنجادها   آموزشی  افغانساتا  نياز از زرتشات وانديشاه هاا واصاول  

آ ااي   او و آمااوزه هااا  ا القاای و   باار  نيساات. داد  آگاااهی عمااومی از 

تاااااريخ اديااااا  سااااابقه  شااااور،  ااااه هرياااا  پيرواناااای از  ااااود در شااااورما 

داشتند،شو :  دي  افتاب پرساتی، ديا  هنادو ی، ديا  باودا ی،دي  زرتشاتی و 

دي  موسو )يجود ( ازملزومات و جزء جدا ی ناپاذير تااريخ  دي  عيسو  و

 شور است. داد  شني  آگاهی هرگز به معنا  ترويج  مجدد آ  اديا  شمرده 

نمی شود، بلکه فجميد   طوط  لی سير انديشه و تفکردراي  سرزمي  بارا  

جوانا  از بروريات زندگی بشمارميرود و با فجم آ   طوط  لای اسات  اه 

 رميشوند تا مزيتجا و وبيجا  ي  دي  را از دي  ديگر تميز بدهند.آنجا قاد

 تاب "اوستا"  ه عالی تاري  انديشاه هاا  انساانی يا  متفکار ويا   -

فيلسوف وي  رهبر مذهبی وط  ما را در ازمنه پيش از اسالم به ماعرباه 

ميکند، قديم تري  سند تاري ی، جغرافيا ی ودينی اقوام آريا ی است  اه بارا  

 ا ت هويت قومی ما از ارزش واهميت فراوا  بر وردار است.شن

همانگونه  ه در اثر  اوش ها  باستا  شناسی گاه گاهی ما موفق به  -

 شااف گنجيبااه هااا  هناار  و فرهنگاای از زياار  روارهااا  اااه ميشااويم و از 

ديد  آ  بر ود می بااليم  اه در روزگاار باساتا  پادرا  و نيا اا  ماا شگوناه 

ش آثار حيرت انگيز دينی و هنر  شده اناد و از رو  آ  آثاار موفق به آفرين

ميتوانيم به اعتقادات و طرز زنادگی وساط  فرهناا وبيانش آناا  پای بباريم. 

وحتی آنجا را درمعرض ديد ديگرا  قرارميادهيم تاا مردماا  ججاا  باا گذشاته 

تاري ی ما آشنا شوند و بدانند  ه ما هم در غنا  تاريخ وفرهنا ججاا  ساجم 

شته ايم، هما  طورهم يادگارها  معنو  بازمانده از اجداد ونيا ا  ما قابل دا

قاادر وحرماات وار  بسااياراند، ب صااو  وقتاای ديااده ميشااود  ااه متفکاارا  

وانديشمندا  وفيلسوفا   اي  سرزمي  با همه دشواريجا در راه  يار و صاالح  
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و جامعااه و وارد  اارد  تغييااار در بنيااا  فکاار  ماااردم  شااور پيشااگام شاااده 

توانسته اند ميليونجا انساا  ايا  سارزمي  وسارزمي  هاا  ديگار را از طرياق 

گفاات وگااو و بحااس وفحاا  و دعااوت بااه راساات انديشاای و راساات گااو ی و 

 درستکار  به قبول انديشه ها   ود رابی  وقان  سازند.

جوانا  ما بايد بدانند  ه  شورشا  در گذشته ها   يلی دور از وجاود 

نديشمند  الی نبوده و توجه به آماوزه هاا  ا القای و بزرگ مردا  متفکر وا

انسااانی آنجااا اگرمايااه افت ااار نباشااد، مايااه  جالاات و ساارافگندگی هاام نيساات. 

همانقاادر  ااه  شااف ياا  مجساامه بااودايی يااا ياا  دسااتبند يااا گوشااواره طال اای 

ازعجد  وشانيا  برا  ماا افغانجاا ماياه شاادمانی وسارفراز  اسات، باه هماا  

ها  واال  زرتشت )انديشه ني  ، گفتار نيا  و ردارنيا ( اندازه هم اندرز

با ارزش است. براستی هم هر آنشاه بربنيااد راساتی ودرساتی اساتوار نباشاد، 

نتيجه يی جز تباهی وبی عدالتی ها وظلم در برن واهاد داشات. نيا  انديشای 

واز راسااتی پياارو   اارد  وبااا دروغ و دروغگااو مبااارزه نمااود  بزرگتااري  

شتی است. واگر  سی  با اي  گوناه درس هاا سارنا ساازگار  درس آ ي  زرت

دارد، حتماً با دروغ  ودروغگو  پيما  بسته است  ه: سايه رو  شاود هر اه 

 دراوغش باشدم
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 مهفتفصل 

 

 معابد مسیحي در سیستان
 

 

دساته هااي پراكنااده  ، رأسيساتا  مانناد  راساا  در دورۀ ساسااانيا  متا

د جاااي داده بااود. راجاا  بااه وباا  كليساااي مساايحي در مساايحيا  را در  ااو

سيستا  معلومات اندكي موجود است . بوسورت دري  مورد بام  تحقيقاات 

هااارات در ره سيساااتا  قبااال از اساااالم ماااي نگاااارد: بسااايار مغتااانم  اااود در باااا

اسااقف نشااي  ماايالدي  424سااال  ی  ليسااا  نسااتور  درشااوراي فرمانجااا  

دراياا  شااجر مسااتقر بااود  ااه اسااقفجا   ماايالد  مطراناای 585گرديااد. و در 

قادس داشت. اي  جوام  مسحی زيرفرماا   زيردستی در پوشنا، بادغيس و

ماايالد  گااروه هااا   549نااه ساسااانيا .تا سااالجا   هپتاليااا  زناادگی ميکردنااد

نستور  در متصارفات هپتالياا  اساتقرار  امال يافتاه بودناد،زيرا در آ  ساال 

داشااتند تااا از شاهنشاااهی ساسااانی ومطاارا   اياا  مساايحيا  شاااه هپتاليااا  را وا

مارابی يکم ب واهد تاا يکای از روحاانيونش راباه عناوا  اساقف باه سارزمي  

 ، اه بوسورت از قول ت وفيال توس سايمو اتا روايات ميکناد هپتاليا  بفرستد.

هنگامي كه بجرام شوبي  عليه  سرو و پرويز مي جنگياد، دساته هااي يفتاالي 

  1 .آوي ته بودنداني  ود صليب در لشكر بجرام، بر پيش
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 ه از يك كشيش سيستاني موسوم به " افريد" نام  بوسورت ادامه ميدهد

ماايالد  برپااا  424 ااه در  Dadisho  وشااباارده شااده   ااه در شااورا  دادي

كليسااي سيساتا  گرديده بود، شر ت داشت. اما مفصلتري  اطالعات در باره 

 يد. ز سال هاي نيمه قر  بعد بدست مي آا

تحت نظر كشيش  م در تيسفو   544وراي مذهبي كه بسال ش در

كشيش و عامه مردم  یعنوان مفصل از طرف وي نامۀ گرديد اعظم بر گزار 

 نصراني سيستا  فرستاده شد.

وجاود داشات: در ، پانج مركاز عماده مسايحيا  در سيستا  و زميناداور

 -را كوزيااا د )يااا ارُ اا و يانااا يااا زرنااا ، فااراه ، قاااش ) اااش ( بسااتدرانگ

رفا  مشااجره ايكاه در مياا  كشايش هاا  در مكتاوب ارساالي درباارۀ .الر ج (

ه دمطاالبي نگاشاته شا ،راج  به انت اب كشيش براي آ  ناواحي بر اساته باود

سارجيوس  ،كه يزد آفريد ججت وارسي امور مربوطه مقرر شدهنگامی  .بود

عي يوس ماداماا سارج .نيز براي عي  منظور بطاور غيار قاانوني گماشاته شاد

فرياد اطالعاي نداشاته اسات و از ايا  واقعاه بود كه وي راج  باه تعياي  يازد آ

از طارف دساته هااي م تلاف  يماني ماي كارد. ايا  انت ااب  ودش اظجار پشا

 د. بو صورت گرفته

راجا  باه رفا  آ  حادثاه و نياز در بااره  ")اسقف اعظم(بامارا"مكتوب 

جري  را توبايحات بي  الن وارسي امور مذهبي مسافت وسيعي از سيستا  تا

و  برند ميبسربا شني  بود كه مناطقي كه در آنجا مسيحيا  ميداد. فيصله مارا

يكاي از  باه دو ب اش قسامت شاود ، ،دبد مسيحي در آنجا وجود داشاته باشامعا

از آ  دو كشاايش گذاشااته شااود و هاار يكااي از آناادو در تمااام يكااي ه اياا  دو، باا

ر حاق ياك نماي تواناد د د وموظف انا وره زندگي در نواحي مربوطۀ  ويشد

د آفريد تعلق مي گرفت بنابر آ  زرنج و فراه و  اش به يزديگر مدا له كند. 

اينكاه  مشاروط باه ،د )قندهار( به سرجيوس ارتباط پيدا مي كردو بست و ر 

اگاار واقعاااً مااردم از قبااول ساارجيوس امتنااا  ورزنااد،  .مااردم او را قبااول كننااد

گزير باود كاه در تماام منااطق بحياس كشايش اجاراي دري  حالت يزد آفرياد ناا

را اسااقفي اش زياارا رتبااۀ وظيفااه كنااد و ساارجيوس بااه صاافت معاااو  وي )

 .جرا ندوظيفه ا( نميتوانستند از و  پس بگيرند
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جيوس در  اش مشاغول انجاام وظيفاه باشاد و سر پس فيصله گرديد تا 

ايا  دو  .شادا، سرجيوس جانشي  او ببست اگر يزد آفريد از زندگي ششم فرو

 یزيرا در شاورايند،ه باشام پدرود حياات گفتا 567در حوالي می بايد كشيش 

تنجاا سراسار سيساتا   در  ه در هما  سال برگزارگرديد،ياد آور  ميشود  ه

 ز شانا تهندگی رهبانی برمسيحيا  سيستا  نيز داشته است.وجودي   شيش 

م( 850ق/236ددناح بصر )نوشاته حاادوباود، زيارا در تااب پا اادامنی اساوع

   رد. آمده  ه ماراستف  در سيستا  دير  بنياد

ناق    يلي   مسيحيا  سيستا  در عجد اسالمي در  صوآگاهی ها 

 شنادي   قار تا بيا  اي  مطلب كاافي اسات كاه ايا  فرقاه اما ،است و پرا نده 

 و حتي از وجود يك كشايش و ياك جامعاه مسايحي،  دوام آوردند ناحيه  در آ

لايك   .ميالدي نيز اطالعي در دست ميباشاد 767 ق/150بسال  در آ  ساما

نا  مسايحيا  در گوشاه و مسالمافرهنگای اجتمااعی ودر اثر فشاار هااي پايجم 

ايارا  )افغانساتا  ( بياك فرقاه باعيف و روباه زوال شارقی  كنار ب ش هاا 

 تبديل گرديد.

هنااوز   ،ياازدهم ماايالديپاانجم هجر /زرنااج حتاي تااا آغاااز قار  معجاذا 

هجاااري  394ساااال  در را در اااود داشااات.  مسااايحيا از جمعيااات   شااامار

ه در ميااا  محمااود غزنااوي كااتوسااط لشااكريا   زرنجشااجر ماايالدي (  1003)

مسااجد آدينااۀ  شااد و وغااارت  هناادو نيااز بااود اشااغال آنجااا دسااته هاااي از طايفااۀ

   1 كليساي نصاري طعمه حريق گرديد. مسلمانا   و

 

شب شنبه باود گااه نمااز  »ست : عي  عبارت تاريخ سيستا  بدينگونه ا

 فاات  ، بوالحساا  كجتاار گفتناادي عيااار دوساات بااا سااعيد حسااي  بااود. در طعااام 

بگشاد و بانك محمود كارد و باوبكر را و گاروه او را هايچ  بار نباود تاا هماه 

غالم سراي محمود به قلعه رسيدند و بر باره بر آمدناد و طبال زدناد و باناا 

و  گرفتند و بازارها و سرايجا بسو تند محمود كردند و غارت و سو ت  فرو

لو گرا  بسو تند  و علوي  باز را بكشتند مسجد آدينه غارت كردند و در  ح
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اندر در مسجد ادينه و اندر كليسا ترسا كشتند و مرد مسلما  را اندر  اناه او 

   1 .«بكشتند و بيش كسي را نكشتند كه غرض غارت بود نه كشت  

ا  در  صاو  سيساتم ماالي و عايادات واليات عالوتاً در تاريخ سيسات

اي  تاذكر  .قلم عايدات نام برده مي شود ازذمي ها به عنوا  يك« جزيه »از 

پانجم شجره اوبا  مربوط زما  مولف تاريخ سيساتا  ياا ساالجاي نيماه قار  

يات ذماي هااا در آ  ياازدهم ماايالدي را تصاوير ماي كنااد و از موجودهجار  /

ياا  ذمااي هااا در حقيقاات زرتشااتيا  و مساايحيا  و ا .دماياانا  حكاياات مااي زماا

 .بوده اند...واحتماالً يجوديجا 

باا مراجعاه باه شاواهد تااري ي شناي   اه  ه ميکنادت اظجار عقيدربوسو

معلوم مي شود كه تعداد يجوديا  در شجرهاي زرناج و بسات برابار باه تعاداد 

يستا  راه هاي تجارتي كه از س .آ  طايفه در هرات و بلخ و غزنه بوده است

 -هاي قلمرو هندي ارتباط ماي ب شايد و ر ج مي گذشت و پارس را با كنار 

 2اتي در ا تيار ما مي گذارد.راج  به موجوديت اي  فرقه اطالع بقدري كافي
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 هشتمفصل 

 

 

 های ملی حماسه   تکویننقش سیستان در

 

 آثارحماسی قبل از اسالم 

 

 :مقدمۀ 

عي از اشججعار وصججفي اسججت كججه حماسججه، نججواز نظرادبيااات شناساای " 

مبتني بر تعریف و توصیف اعمال پهلواني ، دالوري ، مردانگجي و شجهامت 

فردي یا قومي و یجا ملتجي باشجد بنحجوي كجه شجامل تمجام مظجاهر زنجدگي آنجان 

گردد.موضوع سخن در اینگونه اشعار امر جلیل و مهمجي اسجت كجه سراسجر 

 1 "ل و ذینفع بوده باشند.افراد ملتي یا قومي در اعصار مختلف در آن دخی

دكتااور ذبااي  هللا صاافا، در مااورد منشاااء وبنياااد داسااتانجاي حماسااي مااي 

گويد : روايات ملي و اساطير ديني، حقايق تاري ي، سرگذشت پجلوانا  ملي، 

يادگارهاي كه پايش از مجااجرت و از دوره زنادگي مشاترك هنادو ايراناي در 

شرح لشكر كشي هاا و مباارزات  آسياي مركزي در  اطره ها بجا مانده بود،

و مدافعات، داستا  هنر نمايي هاا و پجلاواني هاا در كشاود  ياا اشاغال بر اي 

نواحي فالت ايرا ، غرور نژادي و عظمتي كه آريايي ها براي  اود تصاور 

مي كردند )ب صو  از طريق شجره نسبت ها و مباهات به كاار ناماه هااي 

اياد ماذهبي، تااريخ اعماال پادشااها  و اجداد و نياكا   ود( عالقۀ شديد به عق
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اميراني كه در شمال شرقي فالت، در بلاخ بيارق اساتقالل و مليات برافراشاته 

بودند، شو  بجم در آمي ت، داستا  هاي مرتبي را پدياد آورد كاه اسااس آنجاا 

تاريخ و ظاهر آنجا داستا  و روش آنجا اساطيري وديني بود و ما نمونه هايي 

را در اوستا مي بينيم كه بنوبۀ  ود منشاء داستا  هاي ملي  از همي  داستانجا 

 1 وروايات حماسي در ادواربعد  گشت.

بدينسا  مالحظه ميشود ه حماسه ها  ملی باشندگا  فاالت ايارا ، از  

همااا  روزگااار ن ساات حيااات اجتماااعی، تکااوي  يافاات و روبااه تکاماال نجااادده 

ها  بزرگ تازه  برآنجا است وطی قرو  متوالی  ه قصه گويا  شاخ وبرگ 

 افزودند. 

با توجه به آثار حماسي و داستانجاي كج  رزمي شه پيش و شه پس از 

هشاتاد درصاد( ايا  حماساه هاا و  اسالم ديده مي شود كاه ب اش عماده )حادود

رزمنامه هاي كج  مربوط به پجلوانا  و رزم آورا  ودالورا  سيستا  اناد و 

دليرا  ناموري شاو  گرشاساپ ساام ، اي  سرزمي  بستر رويش گنداورا  و 

زال ، رستم ، سجراب، فرامرز و غيره قجرمانا  ملي است كه ناام و شاجرت 

بر ااي از آنجااا از پجنااه وجغرافيااا  ساارزمي  و كشورشااا  فراتاار رفتااه و تااا 

 اقصاء قاره آسيا پراكنده شده است.

ترديد، سيستا  در بارور  وشکل بند  وغنامند  حماسه ها   دو ب

 راسا  زمي  و از جمله شاهنامۀ فردوسی سجم قابل مالحظه دارد. ج   

با مطالعۀ شاهنامه ميتوا  گفت  ه شعرحماسی ، عالی تري  نو  شعر 

برا  بيا  وتحري  احساسات ميجنی وحفظ روايات  ج  ملی به حساب می 

 ايد وبايستی آنرا حمايت  رد وغنا ب شيد.

ی شو  : شاهنامه، گرشاسپ بنابر روايات ملی وداستانجا   ج  حماس

نامه، سام نامه، برزونامه،بجم  نامه، فرامرز نامه، ججانگيرنامه،شجريار 

نامه، وغيره وغيره، سيستا  پرورشگاه قجرمانا  و ججا  پجلوانا  ملی ومجد 

 داستانجا   رزمی و ميدا  نبردها  رادمردا  و  شور گشايا  بوده  است.

بايد پذيرفت  ه هيچ داستا  و روايت حماسای  جا   اه از آغااز ماورد 

قبول عامه واق  شده باشد، ممک  نيست بدو  مباد  تااري ی و واقعيات هاا  
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عيناای باشااد.  همشنانکااه اصاال تاااري ی حماسااه هااا  ملاای الزماای  اساات، راه 

يافت  مطالب و عناصر داستانی در آنجا نيز ي  امر طبيعی و حتمای اسات ، 

را شنانكه مي دانيم حفظ روايات حماسي در روزگارا  ن ساتي  تماد  هار زي

قااوم ، جااز از طريااق نقاال و قصااه صااورت نمااي گرفاات و قصااه گااوهم بااراي 

شيري  سا ت  يك قصه و انتقال آ  به شنونده اش شيزهاي بر آ  مي افازود. 

اياا  روش قرنجاااي قاار  همينطااور پيمااوده شااد تااا آ  روايااات و حماسااه هاااي 

شاااكل كتبااي مااادو  شاادند، از ايااا  روي بمحااض اينكاااه از كيقبااااد و شاافاهي ب

كي سرو و كيكاوس كتيبه يي بر ص ره يي باقي نمانده و يا اثاري از آنجاا از 

زير  اك توده يي بدر نيامده است، نبايد از وجود ايشا  بيكباره انكار كارد و 

رجاال دروغ و بي اساس پنداشته شاوند. بلكاه باياد قباول كارد كاه بساياري از 

داستانجاي حماسي ما كه بنابر روا  ناگاه آدمي با روايات اسطوره يي آرايش 

يافته اند، اساساً وجودهاي حقيقي و تااري ي باوده اناد. شنانكاه وجاود اكثريات 

ايشا  بدستاويز قديم تري  قطعات اوستا محقق شده اند و از بعبي ايشا  در 

 ي توانيم . روايات ملي و مذهبي هندوا  نيز آثاري ديده م

استاريكف دانشمند شوروي در تحليلي كه از فردوسي و شاهنامه بعمل 

آورده بااه تا يااد از تااذكر فااوق مااي نويسااد: بر ااي از افااراد فعااال در حماسااۀ 

فردوسااي در اوسااتا هاام سااابقه دارنااد از پادشاااها  كياااني )كيقباااد كيكاااوس ، 

راسااياب تااوراني و كي ساارو و ديگاارا  ( و از پجلوانااا  )سااام ، اساافنديار ، اف

سااايري  ( ولااي بااا افت ااار تااري  و اساسااي تااري  نااام هاااي قساامت اياا  قساامت 

رستم و سجراب و امثاال آ  ( در اوساتا دياده نماي شاود. ايا   -پجلواني )زال 

قسمت كه در شاهنامه بيشاتر از هار قسامت ديگار  اوبتر ميدر شاد، اسااطير 

اشته است و آ  گفتاار نيست، بلكه مناب  ديگري در دسترسي فردوسي قرار د

هاي نقلي ملي است كاه هام وقااي  حقيقاي ازمناۀ دور را مانعكس نماوده و هام 

قجرماناني كه زماني واقعاً بوده اند و در آ  وقاي  شركت داشته اند، تمثالجاي 

مردمي كه زماني زنده بوده اند ولي با مرور ساده هاا باا افازايش و راه ياافت  

ا از دست داده مبدل به تمثال هااي جداگاناه نكات  ا  انفرادي شجره  ود ر

قجرمانا  شده اند. پرسناژ قسمت نقلي پجلواني شااهنامه موجاودات اسااطيري 

نيسااتند بلكااه  آدم هاااي هسااتند داراي نياارو و قاادرت مااافوق بشاار عااادي ولااي 

نيروهاي  ارق العاده ندارند. مثالً رستم زور پيل دارد، لايك  او قاادر نيسات 
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يا نامر ي بشود و هكذا دري  قسمت )سرگذشت زال و رستم  تغيير شكل بدهد

( مطالااب معجاازه آسااا و  يالبافانااه باواقعيااات آمي تااه شااده كااه بايااد آناارا از 

 صوصاايات  القياات ملاات دانساات  وبايسااتي بااا دقاات مسااايل  يالبااافي را از 

 .1واقعيتزندگاني قجرمانا  حماسه ملي تفكيك كرد و باز شنا ت 

تعصبي باید قبول داشجت کجه حماسجه هجاي ملجي و پس بدون هیچگونه 

باستاني ما محض افسانه و خیالبافي نیستند، بلكه حتماً چیزكي بوده انجد كجه 

چیز ها شده اند.منتها گذشت زمان عناصر داسجتاني مختلفجي را بجر آنهجا بجار 

كرده و آنها را بصورتي در آورده است كه مي بینیم ، ولی چیزی که درایجن 

ار بجا ارزش اسجت، روح وطجن پرسجتی ودفجاع از مجیهن ومجردم داستانها بسجی

قلمروی است که قهرمانان وسپاهیانی که در پشت سر آنها قجرار داشجته انجد 

در راه حفظ  وصیانت آن از جان می گذشته اند واین درسی بزرگی است که 

 میتوان از این داستانهای حماسی فراگرفت وبدیگران  نیز انتقال داد.

ب مي بينيم كه حماسه هاي ملي ماا در عاي  زناده نگداشات  و باي  ترتي

نامجا  قجرمانا  ودالورا  وجاا  با تگاا   مايج  ، بارا  نسال هاا  حاال و 

اينده ميج  آموزنده نيز هستند.بدينسا  مالحظه مي شود كه حماسه هااي ملاي 

باشندگا  فالت از هما  روزگار ن ست حيات اجتماعي تكوي  يافت و روباه 

جاده است وطي قرو  متوالي كه قصه گويا  شاخ و بارگ هااي تاازه تكامل ن

باار آنجااا افزودنااد، ساارانجام بدساات شااعرا و كساااني رساايد كااه قاادرت تنظاايم و 

 تدوي  آنجا را داشتند و از آنجا آثار حماسي گرانبجايي پديد آوردند.

 

 تاثیرداستانهای حماسی برشخصیت یعقوب لیث:

وط باه  انادا  ساام و رساتم دساتا  ارزش و تاثير روايات حماسي مرب

بر توده هاي وساي  ماردم  راساا  و سيساتا  ساده هااي ن ساتي  اساالمي باه 

حدي عميق و شور آفري  بوده كه جداً حس مفا ره و ميج  پرستي و غارور 

 ملي را بيدار ميسا ته است .

مباهات مردم به مفا ر ملي و كارناماه هااي در شاا  و غارور انگياز 

د شااا  ب صااو  در سيسااتا  ساابب شااد تااا بااا روي كااار آمااد  نياكااا  و اجاادا
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يعقاوب لياس صافاري بااه سالطه بناي عبااس در  راسااا  و ايارا  بطاور قطاا  

 اتمه داده شود و بجاي زبا  رسمي عربي، زباا  دري ناه تنجاا در دربارهاا 

رايج گردد، بلكه شديداً عالقه مند بود تا شعر پارسي و داستانجاي حماسي نيز 

گفته و نوشته شود. زيرا او ميدانست كه زباا  نگجادار يااد  بودهاا بدي  زبا  

و اطره هاي غرور آفري  ملي است و باه ماردم روح يگاانگي و ميجناي ماي 

 ب شد.

مگر آنشه يعقاوب باه شاعراي تاازي گاوي هارات پاس از فات  آ  شاجر 

دلياال روشااني نيساات « چیزیكججه مججن انججدرنیابم ، چججرا بایججد گفججت؟:»گفتااه بااود 

و بزباني كه بدا  تكلم مي كرد، عشق مي ورزياد و مي واسات بادي  براينكه ا

زبا  شعر گفته آياد و پاس از آ  آياا محماد پسار وصايف، دبيار رساايل او باه 

 دري شعر نسرود ف 

مگار ناه ايا  باود كاه روحيااۀ اولياۀ و ترتبيات آغااز جاواني اش را اياا  

 داستانجا رشد و تقويت ب شيده بودندف

از كودكي با شناي  داساتانجاي حماساي ساروكار مگر نه اي  بود كه او 

داشت و روزگارا  بسياري در كنار آتشي كه عيارا  مي افرو تناد، بشانيد  

آنا  پردا ته بود و هر يك از آنجا تاثير بسزاي درروحيۀ او گذاشته بودند. او 

مي  واست بااي  داساتانجا جاا  تاازه ياي بب شاد و واقعيات آنجاا را  اودش و 

 نش لمس كنند.مردما  سرزمي

يعقااوب بااه داسااتانجاي ملااي و قجرماااني كااه يادگااار عظماات و سااربلندي 

نياكا  نامدار او بود، اهميت بسيار مي داد. در نظر يعقوب هيچ شيز بجتر از 

شجاعت، پيروزي و سربلندي و كساب افت اارات نباود و ايا   اوي از هماا  

تا  آشنا شده بود، آوا  كودكي كه بداستانجاي ملي و حماسي آزاده مردا  سيس

  ميرۀ جا  او شده بود.

از شعر المتوكلي كه از جانب يعقوب براي  ليفاه معتماد فرساتاده شاده 

بر مي آيد كه او در صدد بوده تا در سايه درفش كاويا  بار هماه امام سايادت 

جويد و بر سرير ملوك عجم برآياد و  انادا  عباساي را بار انادازد، زيارا در 

كرسي نشينا  دساتگاه  الفات بجتار اسات كاه دسات از  اي  شعر گفته شده كه

سر مردم ايرا  و  راسا  بردارند و بدشت هاي سوزا  عربساتا  و اورد  
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از اي  اسات كاه 1سوسمار برگردند در غير آ  منتظر برب شست او باشند.

 م لف تاريخ سيستا  از قول او مي نويسد:

بنجا كجرده انجد. یعقوب بسیار گفتي كه دولت عباسیان بر غجدر و مكجر »

نبیني كه بابوسلمه و بومسلم وآل برامكه وفضلط سهل بجا چنجدان نیكجوئي كجه 

ایشججان را انججدر آن دولججت بججود، چججه كردنججد؟ كججس مبججاد كججه بججر ایشججان اعتمججاد 

 2«كند.

سالجا بعد يعقوب  واست اي  نيت  ود را تحقق بب شد، ولي با او نياز 

ردنااد و بااا حيلااه او را باادام  لفاااي عباسااي )موفااق و باارادر او معتمااد( غاادر ك

اندا تند، مگر يعقوب شاجاعانه از دام  ليفاه بارو  جسات و سارانجام از غام 

 اي  شكست جا  سپرد.

يعقوب اگرشه از ادبيات دري بجره يي نداشت، ولاي ارزش داساتانجاي 

حماسي را نيكو ميدانست و مي فجميد كه از داستانجاي ملي شه بجاره ياي ماي 

  همي  كه استقالل ملي سرزمي  هاي سيستا  و راساا  توا  گرفت. بنابراي

بار آماد كاه «  دانشجور دهقجان»و ايرا  تامي  شد، در صادد پيادا كارد  ناماۀ 

گفته مي شد در آ  تمام سرگذشت ملوك و شاها  عجم از زماا  كياومرس تاا 

 زما   سرو  پرويز گرد آمده است .

                                                 
1

ست.اشعار ا شعر (هجری از تندترين افراد248 -232اصفهانی از ندمای المتوکل عباسی) - 

زيرين او که از قول يعقوب لیث به خلبفۀ بغداد نوشته شده، است، درمعجم االدباء ياقوت حموی 

 بدينگونه نقل شده است: 

 رث ملوک العجمانا ابن االکارم من نسل جم          وحائـز ا

 ومحيی الذی بادمن عـزهم          وعـفی علـيه طوال القــد م

 وطالب او تار هــم  چهــرة         فـمــن نام عـن حقهم لم انم

 معی علم  الکا  بيان الــذی          به ارتــجی ان اسود االمم

 فقل لـبنی هاشم  اجــمعــين         هلمــوا الی الخلع قبل الندم

 ملکنا کم عنـــــوة  بالــرما         ح طعناً وضرباً بسيف خذم

 و اوال کم  المـلک  آبـاء  نا           فـما ان و فيتم بشکر النعم

 فعودوا الی ارضکم بالحجاز        اللکم الضباب ورعی الغنم

 فانی  ساعلو ســرير ملوک          بحــد الحسام وحرف القلم

 (148در ايران، ص )رک:حماسه سرائی 
2

 . 267تاريخ سیستان ص  - 
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مه ( بود كه بفرماا  )يا شاهنا«  خداینامه» نامۀ دانشور دهقا ، هما  

يزدگااارد ساااوم از روي مجموعاااۀ ناماااه هااااي گااارد آورده شاااده در كتاب اناااۀ 

« دانشاور دهقاا  » انوشيروا  به همت يكي از دانشاورا  ماداي  موساوم باه 

 بزبا  پجلوي برشته تحرير در آمده بود.

اگر شه اي  كتاب پس از فت  ايارا  بدسات اعاراب، در نيماه اول قار  

پساار  روزبججهكنفاار زرتشااتي از اهاال  راسااا  موسااوم بااه دوم هجااري توسااط ي

دادويه )دبير عيسي حاكم عراق كه بعدها بدي  اسالم در آماد و باه عبادهللا با  

ياد « سير الملوك »مقف  مسمي شد( از پجلوي به عربي برگردانده شد و بنام 

گرديد. مگر يعقوب از زبا  دهقانا  سيستا  شنيده بود كه نسا ه پجلاوي ايا  

ب را از هندوساتا  ماي تاوا  بدسات آورد. لاذا يعقاوب كاس باه هندوساتا  كتا

فرستاد و مجموعۀ دانشور دهقا  را بدست آورد و به وزير  اود ابومنصاور 

عبدالرزاق پسرعبدهللا فرخ كه لقاب معتماد الملكاي داشات، فرماا  داد تاا آنشاه 

از زما  دانشور دهقا  بزبا  پجلوي ذكر كرده بود به پارسي برگردا  كند و 

 سرو پرويز تا تم كار يزدگرد شجريار هر شه واق  شده بدا  الحاق گرداند. 

و وزياار هاام اياا  كااار را بااه كمااك شجااار تاا  از دهقانااا  سيسااتا  و هاارات و 

  1هجري باتمام رسانيد. 260طوس و مشجد در سال 

شنانكه بعاد تر اواهيم دياد، اگرشاه يعقاوب بناام ابومنصاور عبادالرزاق 

ه اساات ولااي اياا  رواياات كااه در مقدمااۀ شاااهنامۀ بايساانقري در وزيااري نداشاات

هجري آمده است و ممك  است ما ذي داشته باوده باشاد، كام از كام ماا  829

را به عالقه و دلبستگي شديدي كه يعقوب بداستانجاي ملاي داشاته متوجاه ماي 

سازد، زيرا داستانجاي حماسي پجلوانا  سيستا  بيش از هر جااي ديگاري در 

و  راسا  و ماوراء النجر زبا  بزبا  مي گشات و حلقاۀ عالقمنادا   سيستا  

 روايات ملي را وسي  تر مي سا ت .

                                                 
1

، حماسه سرائي در ايران، 19 -6ص  1354ژول مول ، ديباچه شاهنامه فردوسي ، تهران  - 

( تالیف عبدالرفیع حقیقت رفیع ،  106ص  1.در تاريخ نهضت هاي ملي ايران )ج  102ص 

ت اعراب افتاده بود و در وقت مطلبي مبني بر ترجمه تاريخ ملوك عجم كه هنگام فتح ايران بدس

تقسیم غنايم سهم عساكر اهل حبشه شده و آنها آنرا براي ملك خويش به هديه برده بودند و مدتي بعد 

نسخه يي از آن به ايالت دکن هندوستان رسیده بود و يعقوب لیث آنرا از هند به سیستان خواسته و 

 به ترجمه آن پرداخته بود، آمده است .
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ظاهراً ناقال  اي  روايات بيشتر از دهقانا  بوده اند، زيرا دهقانا  يكي 

از طبقات ممتاز و صاحب بايا  و مكنات و داراي ناوعي اشارافيت ارباي 

 استريوشا " ياد مي شده اند.بوده و در ايام قبل از اسالم بنام "و

بجار مي نويسد :" واستر يوشا  يا دهقانا  و  داوندا  مواشي و ستور 

صااحبا  مراتا  و مازار  بودناد كاه غالبااً مالاك ملكاي ياا مساتاجر و نااواب و 

صاحبا  اقطا  و در زمرۀ كد دايا  دهات و جم  آورندگا  ماليات و  را  

 1از امالك برعايا بشمار مي آمدند."

دهقاا  ر يساا  و » بنابر تعريفي كه مجمال التاواريخ بدسات ماي دهاد: 

طبقه اشاراف كشااورزي باوده اناد كاه حتاي در  2«  داوندا  بيا  و امالك 

دوره تسلط اعراب هم نفوذ محلي  ود را حفظ مي كرده اند و اغلاب در كاار 

 حكام عرب مدا لت داشته اند.

كه دهقاناا  باا توجاه فاراوا  از مطالعه در احوال اي  گروه بر مي آيد 

باه سانت هاا و  ااطره هااي تااري ي محال و نياكاا   اويش را حفاظ و بااراي 

ديگاارا  حكاياات مااي كاارده انااد، از همااي  روساات كااه در فرهنااا هااا و كتااب 

و" دانشاور" يااد كارده اناد. شنانكاه در  3تاري ي از ايشا  به عنوا  "م رخ" 

ماه را هار شاه گازارش كنايم از مقدمه شاهنامه ابومنصوري آمده كاه:" ايا  نا

گفتار دهقانا  بايد آورد كه اي  پادشاهي بدست ايشا  باود و از كاار و رفتاار 

 4و از نيك و بد و از كم و بيش ايشا  دانند."

طبري، آنجا  اه بداساتا  هااي زبااني و رواياات شافاهي ماي رساد ماي 

كارد  و ايا  گويد: "گفتار دهقاناا  يااد كنايم كاه گارد آمدناد كاه مايااد  اواهيم 

  5گزارش كه كنيم از گفتار دهقانا  كنيم ."

در شااااهنامه ، دهقاااا  باااه عناااوا  كساااي كاااه حاااافظ سااان  وافت اااارات 

گذشااتگا   ااود اساات و تاااريخ نياكااا   ااود را مااي دانااد، مااورد اعتبااار قاارار 

                                                 
1

 . 102، ص 2535بهار، سبك شناسي، جلد اول چاپ چهارم  محمد تقي - 
2

 . 420ص  ،مجمل التاريخ - 
3

 فرهنگ رشیدي ، جلد اول ، رديف دال زير كلمه دهقان ديده شود.  - 
4

  62حماسه سرايي در ايران، ص  - 
5

 . 7ديباچه شاهنامه فردوسي، ص  - 
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گرفته و براي اثبات صحت اقوالش همواره روايات منقول به دهقانا  حوالت 

 داده مي شود، مثالً:

 

 زگفتار دهقــان یكي داستان              بـپــیونــدم  از گفــتۀ باستان

 يا

 تو بشنو زگفتار دهــقـان پیر             اگر چه نباشد سخن دلـپذیر

 و يا

 سخنگوي دهقان چو بنهاد خوان        یكي داستان راند از هفتخان

 

اناا  نامادار، تاا بدينوگونه دهقانا  دانشور از تباار شااها  و ت ماه پجلو

يكااي دو قاار  بعااد از يعقااوب ليااس، نيااز در  راسااا  و سيسااتا  و غاازني  و 

ماااوراء النجاار وجااود داشااتند كااه داسااتا  نياكااا  واجااداد غيااور  ااود را بااراي 

ديگارا  قصاه ماي كردناد و بادا  مباهاات ماي نمودناد. يكاي از ايا  افاراد كاه 

ده او را بيااد داشاته اناد، بسياري از داستانجا و اعمال قجرماني رساتم و  اانوا

بود كه شاهنامه ابومنصوري را به همكااري  یزدان داد پسر شاپور سیستاني

  1شند ت  ديگر از اهل  راسا  در نيمه اول قر  شجارم هجري نوشت. 

معاصر و معاشر احمد ب  سجل مروي بود كاه  اود  آزاد سروو ديگر 

ه اعماال قجرمااني نياكاا  را از ت مه و نژاد رستم مي شمرد و كتابي راج  ب

   ود نزد  ود داشت. فردوسي در ابتداي داستا  رستم و شغاد گويد:

 كنو  كشت  رستم آريم  پيش         ز دفتر هميدو  بگفتار  ويش

 كه با احمد سجل بودي به مرو         آزاد سرو يكي پير بد نامـش

 ـــلوا  داشتيكجا نامــۀ  ـسروا  داشـتي         ت  و پــيـكر پجـــ

 دلي پرزدانش سري پرس          زبا  پــــرزگـفـــتـار هاي كج 

 بسام نــــريما  كشـيدي نژاد        بسي داشتي رزم رســـــتم بـياد

 بگــويم س   آنشه زو يافـتم         س ــ  را يك انـــدر دگر بافتم

  زمـ  داسـتا   سرآرم م  اي  نامـۀ راستـا         بگــيــتي بمـــاند

 كنو  باز گـردم بگفتار سرو         فــروزندۀ  سجــل ماهـا  بمرو

                                                 
1

 مقدمه . 4ص  ،2535 ،مجتبي مینوي ، داستان رستم و سهراب ، مشهد - 
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  شني  گويد آ  پير دانش پژوه        هــنرمند و گــوينـدۀ  با شـكـوه 

  كه در پرده زال بُـد بنـده يي          نـــوازنـــدۀ رود و گويـنده يي 

 

ي و پاايش از او در عجااد از اينجااا نيااك پياادا اساات كااه در عجااد فردوساا

سامانيا  و صفاريا  در سيستا  و  راسا  و ماوراء النجر اش اصي آگااه و 

مطل  از داستانجاي دل انگيز حماسي مربوط باه  انادا  ساام و زال باوده اناد 

كه بازبا  فصي  و كالم روا  اي  داستانجا را باز گو مي كرده و بدي  وسيله 

ساتي را در تاوده هااي انباوه ماردم زناده روح شجامت و مردانگاي و مايج  پر

 نگه مي داشته اند.

احترام و اعتقاد ماردم نسابت باه قجرماناا  و پجلواناا  سيساتا  در ساده 

هاااي ن سااتي  اسااالمي ساابب شااد تااا نااه تنجااا بااه تحرياار و تاادوي  شاااهنامه و 

گرشاسپنامه و ا بار نريما  و كيقباد و غيره پردا ته شود، بلكه سابب شاد تاا 

بعدي )قرنجاي پنجم و ششم و غيره پردا ته شود بلكاه سابب شاد تاا  در قرو 

در قارو  بعاادي )قرنجاااي پاانجم و ششاام و هفااتم هجااري ( راجاا  بااه هريااك از 

افراد مجم اي   انواده بزبا  فارسی دري منظومه هاي حماسي پرارجي شو  

: شاااهنامه فردوسااي ، گرشاسااپنامه اساادي ، بجماا  نامااه ، فراماارز نامااه ، آذر 

زي  نامااااه ، باااارزو نامااااه ، ججانگيرنامااااه ، شااااجريار نامااااه ، سااااامنامه ، باااار

آذرگشسپ نامه و غيره و غيره پردا ته شود كه اكثر آنجاا بزباا  هااي ديگار 

ترجمه شده و از روي بر ي از آنجا در امه ها و فلمناماه هااي حماساي قابال 

 توججي نيز سا ته شده است .

نسااوب بااه دالورا  و شااير ياااد كااردي فشاارده از داسااتانجاي حماسااي م

ماهيات ايا  تحقياق را احتاوا ماي شه قبال وشاه  بعاد از اساالم مردا  سيستا  

 كند.

 آثار حماسی قبل از اسالم

 

 الف/ اوستا، مهمترین منبع روایات حماسي سیستان:     
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شنانكه ميدانيم اوستا، كتاب مقدس زرتشتيا  است كه به پنج نسك )باب 

 یسناها، یشت ها، خرده اوستا، ویسپرد، وندیداد. ، كتاب ( تقسيم مي شود:

مجمتري  قسمت اوستا، از ججت تدوي  و حفظ رواياات ملاي و اسااطير 

اسات كاه اصال بساياري از رواياات « يشات هاا» مذهبي ، نساك معاروف باه 

ملي و حماسي ما در آ  ديده مي شود. و در ميا  يشت ها از حيس تحقيق در 

ماساي باشااندگا  فاالت مجمتاار از هماه، آبااا  ريشاه و اصاال رواياات ملااي و ح

( ، رشا  يشات  9(، گاوش يشات )يشات  8(، تيريشات )يشات 5يشات )يشات 

(، اشتاد يشت 15(، بجرام يشت )يشت 13فروردي  يشت )يشت   (،12)يشت 

 است .  (19( و زامياد يشت )يشت 18)يشت 

ا تصااا   فّركیججاني )زامياااد يشاات ( در آنساات كااه بااه19اهمياات يشاات 

ه اساات. فركياااني در اياا  يشاات نوباات بنوباات بااه شاااها  و پجلوانااا  و يافتاا

سوشيانت ها "موعود هاي زرتشتي " و درياشۀ هامو  و رود انۀ هيرمند و 

ساير رود انه هاي تعلق گرفته كه بيشتري  شا  به سرزمي  سيستا  بستگي 

 دارند.

در اي  يشت شند موبو  مجام ديگار هام آماده كاه باراي تحقياق داراي 

هميت و يژه اي است: يكي فجرست جامعي است از شاها  متقدم كياني ، دو ا

ديگاار داسااتا  مفصاال گرشاسااپ قجرمااا  آ ااي  مزديساانا اساات و سااه ديگاار، 

داستا  ظجور سوشيانت ها و رستا يز است كه در هيشيك از قطعات اوستا، 

روش  تر و مفصال تار از زامياديشات نياماده و  اساتگاه اصالي ايا  هار ساه 

 1  نجايت جالب هم سيستا  مش   شده است .موبو

از اينجااا ميتااوا  گفاات كااه زامياااد يشاات، حماسااه يااي اساات از بااراي 

سيستا  و بنابر اي  زرتشت بيگما  مدتي در سيساتا  زنادگي كارده و محايط 

اجتماعي و طبيعي آنرا براي نشر عقايد مذهبي  اويش مناساب و جااي امنای 

 تش ي  داده است .

« فّركيااني »زامياديشت ، هما  سا  كه وجود شااه باا بجر حال بنابر  

بجاره ياي « فّار» شكوه يافته است، وجود ججا  پجلوانا  سيساتا  نياز از ايا  

 داشته اند.

                                                 
1

 ببعد. 333تهران، ص  1347،  2پور داود، يشت ها، ج   - 
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زامياديشااات، فّركيااااني باااه شاااجريارا  ، تناااد ديااادگا ،  15بناااابر فقااارۀ  

ق بزرگوارا ، بسيار داناياا  ، دليارا  اهاورا ي ، زوال ناپاذير مقادس ... تعلا

اينانناد » مي يابد كه همه مقدسا  دي  هستند و بنابر فقره نوزدهم هما  يشت 

كساااني كااه گيتااي را بنابااه  ااواهش شااا  نااو سااازند ريااك گيتااي س پياار نشاادني، 

  1«نمردني، نگنديدني، نپوسيدني ، جاودا  زنده، بالنده و كامروا...

شاود ججا  با نيروي اي  برگزيدگا ، بسوي راستي و نور هادايت ماي 

 و از پرتو فرمانبرداري از راستي و نيكي فنا ناپذير مي گردد.

اي  دليرا  بسيار توانايا ، بزرگوارا  تناد ديادگا ، ماردا  اهاورايي و 

زوال ناپااذير مقاادس، همااا  پجلوانااا  هسااتند كااه از پرتااو راسااتي بااراي نجااات 

مااردم و كشورشااا  از دل و جااا  كوشاايده انااد. در ميااا  پجلوانااا  كااه همگااي 

مااردا  شااجا ، دلياار، قااوي بنجااه، قااوي دل، زبااا  آور، عاادل پاارور و صاال  

گستر، ميج  پرست وبا وفا و با وقاار و در  اناه و وطا  مجار آفاري  و بازم 

 نبوده است .« ججا  پجلوا  »اند( كسي جوانمرد تر و پيشتاز ترازآراء بوده 

ججااا  پجلااوا  يعنااي بزرگتااري  پجلااوا  كشااور و شااايد نااام دار تااري  

جلوا  ججا  بوده باشد كه از لحاظ مقام و مرتبت پس از شاه قرار مي گرفته پ

 است .

جهان پهلوان بزرگ مرتبتي بوده »صاحب مجمل التواريخ مي گويد : 

است از بعد شاه و از فرود آن پهلوان و سپهبد بر آن سجان كجه اكنجون امیجر 

  2«ه اند.گویند و امیر، سپاهساالر و مرزبان، صاحبان طرفان را خواند

بنااابر روايااات كجاا  حماسااي و مااذهبي )اوسااتا و شاااهنامه (، تمااام و يااا 

نزديك به تمام ججا  پجلوانا  از سيساتا  بر اساته اناد. و هار يكاي از ايشاا  

 بجره  ي داشته اند.« فّر» همشو شاها  از 

بنابر اوستا، بزرگتري  ججا  پجلوا  آ ي  مزديسنا، گرشاسپ سام ،جاد 

ساومي  »زامياد يشات، گفتاه ماي شاود:  38ا  است .در فقرۀ اعلي رستم دست

بار كه فرازجمشيد جدا شد، بصورت مرغي به گرشاسپ ، يل نامور سيستا  

روي آورد، اي  فّر را گرشاسپ دلير بر گرفت، زيرا كه او از پرتو رشاادت 

                                                 
1

 . 334ص  ،2ج  ،يشت ها - 
2

 . 420.ص  1318مجمل التواريخ و القصص ، تصحیح مرحوم بهار، تهران  - 
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  1.«مردانه ، در ميا  مردا  زورمند، زور مند تري  بود گذشته از زرتشات 

آ  يشاات، گرشاسااپ سااتايش مااي شااود، زياارا كااه زور و  39در فقااره و باااز 

 رشادت مردانه بدو پيوسته است .

 الصه داستا  گرشاسپ گيسودار گارزور نريماا  از  انادا  ساام در 

 39 -38 -37زاميااد يشات و فقارات  41 - 40موارد مذكور اوساتا )فقارات 

 آبا  يشت و غيره ( شني  است :

)شا دار( را كه اسپا  و آدميا  را ماي  اژدهاي سروور« گرشاسپ »

بلعيد كشت . اي  اژدهاي زهردار، زرد رنا بود و بر پشتش جوي از زهر 

زرد رنا بب امت بندانگشات جرياا  داشات . گرشاساپ نيماروز در دياا 

آهني  برپشت اي  اژدهاا طعاام ماي پ ات و شاو  اژدهاا گارم شاد، ناگجاا  از 

نكاه گرشاساپ از بايم   اود را پاس جاي جسات و آب جوشاا  را پراگناد، شنا

 كشيد، اما سرانجام او را كشت .

زري  پاشنه )يازره پاشنه ( را كشت. رآ  ديو « گندرو»گرشاسپ آنكه 

تبجكارس كه باپوزه گشادش براي تباه كرد  ججا  راستي بر  استه بود، كسي 

و « داشاتياني »و پسارا  « نيوياك »و پسارا  « پتنياه »كه نه ت  از پسرا  

« پيتااو  »و « دانااي ياا  »از  اناادا  « ورشااو»زرياا  تااا   و « هيتاسااپ »

 پري دوست را كشت ...

داراي دليااري مردانااه را كشاات. آنكااه « آرزو شاام  »گرشاسااپ آنكااه 

را كشت. آ  شا دار سنگي  دست كه در انجم  مي گفات: ما  « سناويزك »

  را گردونۀ هنوز نابرنا ام ، در آ  هنگام كه برناشوم زمي  را شرخ و آسما

را از « ساااپنتو مينياااو»  اااود ماااي ساااازم. اگااار گرشاساااپ دليااار مااارا نكشاااد،

روشااا  )بجشااات باااري  ( بزيااار  اااواهم آورد. و اهاااريم  را از « گرزماااا  »

باياد گردوناه « اهاريم  »و « ساپنتو مينياو»دوزخ تيره به باال  اواهم آورد. 

و  ماارا بكشااد. گرشاسااپ دلياار او را كشاات و نيااروي زناادگانيش را بگرفاات

  2نابودش سا ت .

                                                 
1

 . 338 - 337ص  2يشت ها ،ج  پورداود، - 
2

 . 338 - 337ص  2يشت ها، ج  - 
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( آمده كاه گرشاساپ پجلاوا  و دليار  39 -37در آبا  يشت )در فقرات 

براي اناهيتا فدياه داد و  1در كرانه درياشه "پشينگه " )گويا درياشه هامو  ( 

اي اناهيتام اي نياك، اي تواناا، ايا  كامياابي را باه :» از وي  واستار شد كه 

پاشاانه در كرانااه درياااي مااو  ز  زرياا  « گناادرو»ماا  ارزانااي دار كااه باار 

 )در پجلوي فرا كرت يعني فراخ كرانه آمده « ووروكش »

پيروز شوم كه ما  بار روي زماي  فاراخ و گارد و باي كراناه تا ات آورم  2(

»...3 

محال باودو بااش « ووروكاش »كه درياي فرا كارت ياا « گندرو»ديو 

ده، ولااي در نامياده شا« زريا  پاشانه »آباا  يشاات  37آ  باود در هماا  فقاره 

ببط شاده و شناي  معناي كارده اناد كاه « گندرب زره پاشنه »كتب متأ ري  

 4تا پاشنه پاي او بوده است .« آب زره »

باه « ز ناري » بگفتۀ پاوردا ود، در آنجاا مطاابق بابط اوساتا كلماات 

و زريه به معني دريااي زره واقا  در سيساتا  باا هام اشاتباه « زري  »معني 

كاه وقااي  گرشاسااپ را « روايات پجلاوي »ياات رساااله شاده اسات و از ايا  اب

بطور مكالمه با اهورا مزدا نشا  مي دهد موبو   وب تر فجميده مي شاود 

 آنجا كه گويد:

 بده جاي ما را بروش  بجــشت        بمزد آنكه كشتم هما  ديوزشت

 كه بُد نام  آ   ديــو را گـندرب        بالي ستمــباره بــود و عـجب

 يد ر شا  رسيدي سرش         ب ورش

 5بگفـــتـنـد  لـقــا  زره پاشنش 

 

از تذكرات فوق بر مي آيد كه اي  ديو، در درياشاه زره جااي داشاته و 

از بس قدش بلند بوده )شبيه او  اب  عنق( آب درياشه زره تا پاشنه پايش مي 

رسايده و شاو  موجااودي تبجكاار و مااردم آزار باوده اساات، گرشاساپ پااس از 

                                                 
1

 . 146ص  1343، طبع اوستا، نگارش جلیل دوستخواه  - 
2

 . 132،  133ص  ،2يشت ها، ج  - 
3

 . 250 -249ص  ،1يشت ها، ج  - 
4

 . 205ص  ،همان جا - 
5

 . 205ص ،همانجا  - 
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اد  فديه براي ايزد آب )ناهيد( برديو گندرب حمله ورشاده و او را از مياا  د

به آ  معني نيست كه جسمي ناامر ي و غيار از « ديو»برداشته است . و اما 

جنس آدمي بشمار گرفته شود. زيرا در اوستا كلمه ديو به  اداي غيار ماذهب 

دياو »باه آرياا ي و در سااير ماوارد باه كسااني مشارك و بات پرسات و معتقاد 

  1)بد مزديسنا( اطالق شده است .« يسنا

گرشاسپ با همه مقام ومنزلتي كه در معتقدات زرتشتي و كتااب اوساتا 

واكرتاه »پري كه اهريم  او را در سارزمي  «    ث يتي »دارد سرانجام به 

 2)كابلستا  ( آفريده بود دل با ت و مطرود و مورد غبب واق  گشت .« 

يشاات هااا، جاوياادا  و نااا مردنااي  اساات و  گرشاسااپ بنااابر  اشااارات

( ت  از فروهرهاي توانا، جسد او را نگجباني مي كنند. شنانكه در  99999)

ماا باه فروهار هااي مقادس نياك و »( ماي  اوانيم : 61فروردي  يشات )فقاره 

نفر از آنا  بپاساباني جساد  999؛  99تواناي پاك دينا  درود مي فرستيم كه 

 3«ل  بگرز گماشته هستند.سام گرشاسپ گيسو دار مس

ما باه فروهار هااي پااك » همي  يشت گفته مي شود: 136باز در فقره 

سام گرشاسپ مجعد موي و مسل  بگرز درود مي فرساتيم تاا بار باد دشام  

                                                 
1

از قراين زيادي كه در حماسه هاي ملي مشاهده مي شود، و غیره . 34، 22آبان يشت، فقرات  - 

آدمیان بودند و چون همه جا از ايشان به  چنین بر مي آيد كه ديوان در روايات ملي ، دسته يي از

نیرو و پهلواني ياد شده، معلوم مي شود كه مردمي تناور و برومند و از نژادي قوي بوده و چون با 

آريائیان بر سر مسكن خويش جنگ مي كردند، مي توان گفت كه از نژادي ديگر و پیش از 

ازندران و سیستان ساكن بوده آن مثالً ممهاجرت آريائیان در سرزمین آريانا يا نواحي خاصي از 

ظاهراً ديوان سیاه پوست و برومند بوده اند، دندانهاي ايشان دراز بوده و موي دراز براندام اند.

 داشتند. دوبیت ذيل راجع به اكوان ديو بیانگر جمیع اوصاف جسمي ديوان است :

 دهان پر زدندانها چون گراز سرش چون سرپیل ومويش دراز 

 تنش را نشايست كردن نگاه ش سفید  و لبانش  سیاه دو چشم

 در پايان داستان اكوان ديو تفسیري از كلمه ديو شده كه اتفاقاً با تحقیق ما موافق است :

 كسي كو ندارد ز يزدان سپاس تو مر ديو را مردم بـد شناس 

 زديوان شمر مشمرش زادمي هر آنكو گذشت از ره مردمي 
2

 (202، ص 1) يشتها،ج 9فقره ، 9ونديداد، فرگرد  - 
3

 . 202، ص 1يشت ها، ج  - 
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قوي و لشكرش و سنگر فرا ش و درفش بر افراشته اش مقاومات تاوانيم. تاا 

 1«آنكه بتوانيم در مقابل رهزنا  پايداري نمود.

اوستا متاسفانه، نسكي كه در آ  م صوصاً از گرشاسپ سا   ماي در 

رفته مفقود شده و آ  موسوم بوده به سوتگر نسك كاه فرگارد پاانزدهم آ ، از 

گرشاسپ س   ميزده است. در كتاب نجم دينكرد )دايره المعارف بزرگ آ ي  

، به استناد سوتگرنسك مطالبي درباره گرشاسپ آمده 14زرتشتي ( در فصل 

 2ت .اس
 

 :ب/كتب مذهبي پهلوي و حفظ روایات حماسي سیستان 
 

بنابر روايات مذهبي پجلوي، گرشاسپ به منزله رستم در شاهنامه و يا 

هركول در افساانه هااي يونااني اسات. اهميات ايا  كتاب در آنسات كاه قسامت 

اعظم روايات ملي و حتاي قطعااتي از فصاول گمشادۀ اوساتا را حفاظ كارده و 

راي مقايسه روايات ملي عجد اسالمي با رواياات كجا  پايش وسيله  وبي از ب

 از اسالم اند.

به عبارت ديگر اي  كتب واسطه يي ميا  اوستا از يكطرف و روايات 

حماسي فارسي از طرف ديگر شمرده ماي شاوند. از مياا  ايا  كتاب آثاريكاه 

در تحقياااق ما اااذ اصااالي داساااتانجاي حماساااي داراي اهميااات درجاااه اول اناااد، 

 از : عبارتند

 

 دینكرد: -1

ايااا  كتااااب دايااارة المعاااارف بااازرگ آ اااي  زرتشاااتي اسااات كاااه در آ  

اطالعات ديني و عقايد و روايات و تااريخ و ادبياات مزديسانا بطاور مشارح، 

نساك  21درنه جلد به نگارش آمده است. مجمتري  فاياده آ  در ايا  اسات كاه 

تااب را آذر اوستاي عجد ساساني در جلاد هشاتم آ   الصاه شاده اسات. ايا  ك

در جلاد نجام ايا   3فرنبام  پسار فر ازاد در عجاد ماامو  الرشايد نوشاته اسات.
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( باساتناد سوتگرنساك )ن ساتي  نساك اوساتا( كاه فعاالً مفقاود 14كتاب )فصل 

شده و در دسترس نيست، راج  باه گرشاساپ قجرماا  آ اي  مزديسانا مطاالبي 

 بطور  الصه حفظ شده است .

بااه ساابب گناااهي كااه از او نساابت بااه در اياا  روايااات، روا  گرشاسااپ 

آتش سرزده بحالت سراسيمه بزرتشت نشا  داده مي شود. )گرشاسپ پس از 

آنكه اژدهاي سروور،ديك طعامش را با ججش  اود شياه كارده باود،  واسات 

دوباره آتش روش  كند اما شو  آتش ديرتر شعله ور گشت، حوصله اش سر 

ياازد آذر )اردي بجشاات ( از او رفاات و باااگرز آتااش را بااربه زد، از اينجااا ا

آزرده گشت و در مقام ستيز با او بر است و مان  د ول روا  او باه بجشات 

 شد(.

اما گرشاسپ به سبب اعمال دليرانه ايكه از او سا ته اسات، از اهاورا 

را كشته، از آنكاه او گنادرو « سروبر»مزدا ششم عفو دارد، زيرا كه او مار 

آنكاااه او ناااژاد ناپااااك نيوياااك و داشاااتانيك را زره پاشااانه را شكسااات داده، از 

براندا تاااه اسااات. از آنكاااه او وات )دياااو طوفاااا  ( را رام كااارده، از آنكاااه او 

 روزي بحاك را  واهد كشت .

همشنا  در فرگرد پانزدهم اي  فصل، باه ساتيزگي آذر نسابت باه روا  

گرشاسپ كه مان  د ول او به بجشت ماي شاود، اشااره شاده و عاالوه گردياده 

ربه النو  در واساپا( باا او مجرباا  باوده و  -)روا  گاونر«  گوشورون»ه ك

وي را از دوزخ دور ماااي داشااات. اهاااورا مااازدا روا  باااي آرام و سااارگردا  

گرشاساااپ را بزرتشااات نشاااا  داد. و زرتشااات باااه پاااايمردي او نااازد ايااازد 

آذر)اردي بجشااات ( باااه شااافاعت بر اسااات و آ  ايااازد شااافاعت زرتشااات را 

)برزخ ( آرام گرفت «  همیستگان»پس روا  گرشاسپ در  پذيرفت و از آ 

 1و آسايش يافت .

 

 روایت پهلوي :  -2

دياده « دادساتا  دينياك »كه هماراه نسا ۀ « روايت پجلوي »در رساله 

مي شود همي  قسمت از سوتگر نسك، بصاورت مكالماه مياا  اهاورا مازدا و 
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بازرگ  اود و روا  گرشاسپ آمده است .در اي  مكالماه گرشاساپ كارهااي 

وديگر بد كارا  شاماره ماي « گندرو»و « سروور»جنا هاي  ويش را با 

بيات شارح  173كند. روايت پجلوي منظومه ايست كه وقاي  گرشاسپ را در 

مي دهد. ارزش عمدۀ اي  منظومه در اي  است كه اعماال گرشاساپ را حفاظ 

 ده مي شود:كرده است، واال ارزش ادبي آ  كم است. شنانشه از اي  ابيات دي

 رد آ  روا          ــدگر باره فــرياد ك

 بــه پــيش  ـــــدا  داور داورا 

 ش بفــرياد زاري كــنا           ــبگفـت

 كه ب ش اي  دايا زس تي رها 

 ده جاي ما را بروش  بجشت         ـــب 

 1بمزد آنكه كشتم هما  ديو زشت 

 

 صد در بندهش : -3

جلوي كاه داساتا  گرشاساپ را بطاور مفصال ذكار يكي از آثار متأ ر پ

نموده و آنشه به سابب  الصاه باود  مطالاب دينكارد ناامفجوم اسات، در صاد 

 دربندهش بگونه واب  تري بيا  شده است .

ولااي قباال از آنكااه مطالااب عمااده صااد در بناادهش را راجاا  بگرشاسااپ 

بنگاااريم الزم اساات گفتااه شااود كااه عناصاار زشاات شااو : ديااو ،اژدهااا ، ماارغ 

نحس كمك )به فت  اول و دوم ( و گرگ و غيره در داستا  گرشاساپ ، هماه 

سمبول هاي بدي و اهريمني و مرگ اند كه قجرماناا  ملاي ماا هماواره باراي 

از بي  بارد  آنجاا كمار بساته اناد و دل هام وطناا   اود را از شار موجاودات 

 مبر و اهريمني آسايش ب شيده اند.

( گرشاساپ ن سات اژدهاايي را 2بنابر روايت صاد در بناد هاش )بااب 

كشت كه مردم و جانورا  را از يك فرسنگي با نفس  ودمي كشيد وفرو ماي 

برد. بادمش عقاب را از هوا شكار مي كارد و از ششامانش آتاش شاراره ماي 

زد و هر ششم او شو  شر ه يي بزرگ بود. سرش شو  كوه بزرگ و تنش 

بتا ات و شاامگاه برفارق شو  دريا دراز بود. گرشاسپ ساحرگاها  ازدم او 
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او رسيد و آنگاه با گرز سيصد مني بر فرقش  بكوفت تاجا  داد، شو  دهنش 

 بازماند، مردم در الي دندانجايش آوي ته بودند.

شا دار ذكر شده است . دومي  « سروور»در اوستا از اي  اژدها بنام 

باود كاه سارش « گندرب يا گندرو»كار بزرگ گرشاسپ كشت  ديو سجمگي  

 ورشيد مي رسيد. ايا  دياو را زره پاشانه ماي گفتناد، باه سابب آنكاه دريااي ب

زره )هاااامو  سيساااتا  ( تاااا پاشااانه پاااايش و دريااااي شاااي  )اوقياااانوس آرام ( 

تااازانوانش بااود. ماااهي را از قماار دريااا باار مااي گرفاات و در كااوره  ورشاايد 

 بريا  مي كرد. دوازده مرد يك لقمه شارب او باود. تانش ببزرگاي البارز كاوه

بود. گرشاسپ نه شبانه روز با او نبرد كرد و سارانجام او را دسات بساته از 

 دريا بيرو  آورد و باگرز مغزش را متالشي نمود.

عمل سوم گرشاسپ از ميا  برد  هفات  رهزناا  ناپااك  آدم  اور باود 

كه ساالنه نجصد هزار آدم  وراك شا  باود و از بايم آنجاا هايشكس را يااراي 

نجا به آسما  سر مي سا يدند و درياي شي  تا كمرگااه شاا  سفر كرد  نبود. آ

 نمي رسيد. گرشاسپ در ظرف يك هفته همگي آنا  را نابود كرد.

كار شجارم گرشاسپ، آنست كاه بااد را كاه فريفتاۀ اهاريم  شاده باود و 

كوه ها را به دشت ها مبدل مي نمود و در ات هااي بازرگ را از بايخ و با  

ني و ناابودي ماي كشاانيد، رام نماود. و از او قاول مي كشيد و ججا  را بويرا

 گرفت كه در ت ريب ججا  نكوشد و در زير زمي  پنجا  شود.

پنجمي  كارنامه گرشاسپ كشت  مرغ شوم كماك اسات كاه سارش بفلاك 

مااي رساايد و بااا شااجپرش مااان  فاارود آمااد  نااور  ورشاايد و مجتاااب و بااارا  

ر ماي ساا ت و ججاا  را باه بزمي  ماي شاد. هنگاام پارواز دنياا را تياره و تاا

قحطاااي ماااي كشاااانيد. درياااا و ششااامه هاااا را باااا بالجاااايش  شاااك ماااي ساااا ت. 

گرشاسپ اي  موجود اهريمني را با تير بزد و يك هفته از دنبالش دويد تاا از 

آسااما  باازمي  افتاااد. از افتاااد  ماارغ كمااك ججاااني بااويراني فرورفاات . آنگاااه 

 د.گرشاسپ منقارش باگرز بكوفت تا جانش در آم
 

 بندهش : -4

)اصل  لقت ( اسات كاه « بندهش »كتاب مجم و معروف ديگر پجلوي 

دو نس ه هندي و ايراني آ  شجرت دارد. در اي  كتااب از مطاالبي راجا  باه 
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 لقت ومسايل ديگر ديني و بر ي امور تاري ي و جغرافيايي س   مي رود. 

اصاال و در بااارۀ  3۵درباااب نااواحي مجاام ايرانشااجر و فصاال 31ماننااد فصاال 

راجا  باه گسسات  فرشااهي از جمشايد و  1۴نسب كيانيا  و قسمتي از فصال 

( راج  است به گرشاسپ و او در ايا  رواياات  9-8 - 7) فقرات  29فصل 

يكي از جاودانجاي سنت زرتشتي است كه در نونماود  ججاا  و بار انگي ات  

 مردگا  و آراست  رستا يز باسوشيانس همراهي  واهد كرد.

بناادهش ،بااه سااام )گرشاسااپ ( عماار جاااوداني  29فصاال  7 بنااابر بنااد

ب شيده شده بود، اما به سبب بي اعتنايي به آ ي  مزديسنا يك نفر توراني بنام 

نيجاااك )يانيجااا و يااانوهي  ( او را در دشاات پيشااينگه )يااا پيشيانسااي ( )= درۀ 

پشي  ( با تيري ز مي سا ت و از اثر آ  تير بوشاسپ )  واب غير طبيعي 

ر او مسلط شده است. و فار از فاراز آساما  بااالي سار او ايساتاده اسات و ( ب

( فروهر پاك  براي پاسباني جسد او گماشته شده اند تا آنكه بحاك 99999)

دوباره زنجير بگسلد، گناها  بي شمار مرتكب شود و يك ثلاس از مردماا  و 

ب و آتاش ستورا  و گوسفندا  و ساير م لوقات ايزدي را نابود ساازد و باه آ

و گياااه لطمااه زنااد، آنگاااه آب و آتااش و گياااه باادرگاه اهااورا ماازدا شااكوه باارده 

گوينااد: فرياادو  را دگاار باااره برانگيااز تااا بااحاك را هااالك سااازد. اي اهااورا 

مزدا اگر  اواهش ماا بار آورده نشاود، ماا را قاوه پاياداري در ججاا  ن واهاد 

ن اواهم شاد. آنگااه بود. آتش گويد م  گرمي ن واهم داد. آب گويد م  جار  

گويااد پيكاار سااام « نريوساانا »و « سااروش »پروردگااار اهااورا ماازدا بااه 

گرشاسااپ را بجنباننااد تااا از  ااواب بر ياازد و بااه بااحاك روي آورد و بااه 

س نا  او گوش ندهد و با گرز بر فرق او شنا  بكوبد كه در دم هالك گردد. 

ردد و سوشيانس آنگاه ويراني و نكبت از ججا  بيرو  رود و هزاره شرو  گ

  1ججانيا  را از شر و بدي پاك كند و رستا يز و حيات آينده آغاز گردد.

همااا  فصاال از بناادهش آمااده اساات كااه وقتيكااه اژدي  9و 8در فقاارات 

دهاك زنجيار گسساته آزاد شاود، آنگااه ساام گرشاساپ بار  اساته او را هاالك 

بزنجيربناد شاده كند. اي  اژدي دهاك را كه بيور اسپ گويند، در كاوه دماوناد 

است. شه وقتي فريدو  بدو شيره شد نتوانسات او را بكشاد،زيرا اهاورا مازدا 
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باو گفت تو نبايد او را اكنو  بكشي، شرا اه زماي  پار از م لوقاات ماوذي و 

 1مبر  واهد شد.

نسب ناماه گرشاساپ  27 -2۶بندهش در فقرات  31همشنا  در فصل 

( ۶2– ۵8،  فقارات 3فصال و در بجما  يشات ) 2و پدرش ثريات آماده اسات.

  3عي  روايت بندهش ببط شده است. 

 

 مینو خرد: -5

يكي ديگر از كتاب ماذهبي پجلاوي ميناو رد اسات كاه از حياس مطالاب 

ا القااي و اساااطيري و امااور دينااي اهمياات بساايار دارد. يكااي از فصاال هاااي 

آنسات كاه محتاوي اعماال پادشااها  آرياناا تاا  27بسيار مجم اي  كتااب فصال 

 4پ است .گشتاس

 آمده كه : سام  -50و  49اي  كتاب در فقرات  27در فصل 

و گرگ كپوز كه آنرا پجينو )ياا پجا  و ياا پيناو( « سروور»)گرشاسپ ( مار 

 5.« مي وانند و ديوآبي گندرفي و مرغ كمك را كشت 

بدينسا  مالحظه مي شود كه كليه مندرجات كتب مذهبي پجلاوي راجا  

ه او در اوساتا نقال شاده اسات، كام و بايش مطاابق به گرشاسپ باا آنشاه درباار

 است . 

 

 كتاب سكسیكین یا سكیسران :  -6

يكي از كتب مجم حماسي بزباا  پجلاوي، كتاابي باوده بناام سكسايکي  ياا 

برافراسااياب از آ  نااام « زو» سكساايي  كااه مسااعودي هنگااام گفتگااو از غلبااه 

 6برده است. 
                                                 

1
 . 198،  191يشت ها، ص  - 
2

 198،  191يشت ها، ص  - 
3

 . 240همانجا، ص  - 
4

 . 55_ حماسه سرايي در ايران، ص - 
5

 . 201يشت ها، ص  - 
6

،دكتور صفا مي افزايد كه، سكسیك يا سگزيك پهلوي  46 - 45حماسه سرايي در ايران، ص  - 

ي ياء ماقبل يعن« يك » معادل بوده است باسگزي كه بزبان فارسي به معني سیستاني بكار مي رفته 

 .پهلوي است مكسور و گاف فارسي از عاليم نسبت در زبان 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

276 

سكيسارا  »اي  كتااب را دكتر صفا مي گويد، بر ي از مستشرقي  نام 

)سرا  سك ( تصور كارده اناد. و كريسات  سا ، ايا  ناام را باا ايا  توجياه « 

تاييااد مااي كنااد كااه نااام پجلااوي آ  بايااد سكيساارا  يعنااي ساارا  سااك يااا ساارا  

سگستا  )سيستا  ( بوده باشاد، ولاي  اود دكتار صافا حادس ماي زناد كاه ناام 

سكسايكي  باوده اسات، كتاب در اصل نظيار سكسايي  ساكزيي  )ساگزيا  ( ياا 

زيرا رابطۀ موبو  كتاب با ا بار سيستا  و داستا  رساتم شناي  حدساي را 

 ايجاب مي كند.

موبو  يا مطالب كتاب، عبارت بوده است از اعمال كي سرو گرفتار 

كاارد  قاااتال  سااياوش، شاااره گااري هااا و جنااا هاااي كااه ميااا  ايرانيااا  و 

فنديار و قتال او بدسات رسااتم تورانياا  وجاود داشات. ا بااار رساتم ،ا باار اساا

دستا  و قتل ) اندا ( رستم بدست بجم  ب  اسفنديار و غيره . بدينگونه ديده 

مي شود كه كتاب مذكور يكي از مجمتري  كتب حماسي بوده اسات كاه در آ  

روايااات مربااوط بااه  اناادا  كياااني گاارد آمااده و برسااتم و پجلوانااا  سيسااتا  

كتااب ماذكور شاو  مياا  ايرانياا  از  ا تصا  يافته بود. بروايات مساعودي

دار بااود، عباادهللا باا  مقفاا  آناارا از پجلااوي بااه عربااي  شااجرت فااراوا  بر ااور

 1ترجمه كرد. 

 

 داستان رستم و اسفندیار : -7

داستا  رستم و اسفنديار از كتب مشجور روزگارا  اوايل اسالم بوده و 

نثاور و ياا نازد علي الظاهر اصل پجلوي آ  مياا  نويساندگا  شااهنامه هااي م

 راويا  سيستا  و  راسا  شجرتي داشته است .

مينويسند كه يكي از مردم مكه، بناام نبارب  الحاارس، در آغااز بعثات 

پيغمباار اسااالم قصااۀ رسااتم و اساافنديار را كااه در فاارات از مااردم شاانيده بااود، 

براي مردم مكه حكايت مي كرد و اهل مكه از شانيد  آ  داساتا  بسايار لاذت 

. در الفجرست جازو كتاب تااري ي پجلاوي كاه بعرباي نقال شاده، ناام مي بردند
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داستا  رستم و اسفنديار آمده و ترجمه آ  باه عرباي باه جبلاه با  ساالم نسابت 

 1داده شده است. 

 

 یادگار زریران: -8

يادگاااارزريرا  منظوماااه ماااذهبی ودرعاااي  حاااال پجلاااوانی وقجرماااانی 

ماساه هااا  عظايم شااو  اسات.اي  منظوماه در ادبيااات پجلاو  مقدمااۀ ظجاور ح

 شجنامه وگرشاسپ نامه وغيره در فارسی است.

موبو  منظوماه"اياتکار زريارا " جناا مياا  گشتاساپ باا ارجاساپ 

تااورانی اساات. پااس از ظجااور زرتشاات گشتاسااپ و پيااروا  او باادي  بجاای در 

آمدند. ارجاسپ تورانی پادشاه  يونا  ازاي  امر آگاهی يافت وس ت برآشفت 

م داد  اه از ديا  زرتشات بگاذرد واال باا او  واهاد جنگياد. وبه گشتاساپ پيغاا

گشتاسپ از عقيدۀ جديد برنگشت وبه اشارت زرير برادر  ود قرار برجنا 

نجااد و لشااکر گاارد آورد و بجنااا توارنيااا  شااد. در اياا  جنااا زرياار باارادر 

گشتاسااپ و سپجساااالر و  بعااد از مردانگاای هااا بااه دساات وياادرفش جااادوگر 

ر پسر زرير  ي  پدر از ويدرفش بگرفات و او را باه قتال  شته شد. اما بستو

آورد وساارانجام بااه هماات بسااتور و اساافنديار وگرامياا   پسرجاماسااپ وزياار 

 2 شکست در سپاه تورا  افتاد و ارجاسپ تورانی بگري ت.
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 منهفصل 

 

 آثار حماسي بعد از اسالم  بارورینقش سیستان در

 

 

  آثار حماسي بعد از اسالم

 

 الف / آثار حماسي منثور

 

پيش از تحقيق در شاهنامه ها و منظومه هاي حماسي شنا ت و تحقيق 

دربازشناسي داستانجاي كج  حماساي منثاور، كاه اكثريات آنجاا در  راساا  و 

ماااوراء النجاار، بلااخ و غزنااه وسيسااتا  و غيااره نوشااته شااده، كمااال اهمياات را 

هااي حماساي و ماياۀ تحرياك  داراست. زيارا ايا  آثاار اسااس واقعاي منظوماه

 شاعرا  را در نظم داستانجاي كج  تشكيل مي دهد.

در كتاب تااري ي از ايا  آثاار، مانناد كتاب مساتقلي سا   رفتاه اسات و 

عظمت بعبي از آنجا و به نظم كشيد  بر اي از آنجاا را ماي رسااند كاه ايا  

ستقل و داستانجا در عي  ارتباط بروايات حماسي و تاري ي قديم از شاهنامه م

در حقيقاات داسااتانجا  حماساای وتاااري ی  ااا  بااوده انااد. از آنجملااه اساات 

داستانجاي كه درباره  اندا  گرشاسپ وجود داشته، مانند داستا  گرشاسپ و 

نريما  و سام و زال و رستم و فرامرز وسجراب و بروزو و شجريار و باانو 

 گشسپ و بعبي داستانجاي ديگر در باب پجلوانا  ديگر.

 

 امۀ خسروان آزادسرو:ن -1
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يكي از آثار حماسي منثور در مورد  اندا  رستم همانا كتابي بوده كاه 

سيستاني آنرا در مرو نوشته و نس ه يي از آ  بدست فردوساي « آزاد سرو»

رسيده است. فردوسي در آغاز داساتا  مارگ رساتم بادا  اينطاور اشااره ماي 

 كند:

 ر هميدو  بگفتار  ويشكنو  كشت  رستم آريم  پيش          ز دفت

 كه با احمد سجل بودي به مرو           آزاد سرويكي پير بد نامـش 

 كجا نامــۀ  ـسروا  داشـتي           ت  و پــيـكر پجــــــلوا  داشتي

 دلي پرزدانش سري پرس           زبا  پــــرزگـفـــتـار هاي كج 

 شتي رزم رســـــتم بيادبسام نــــريما  كشـيدي نژاد          بسي دا

 ـ  را يك انــدر دگر بافتمــس       بگــويم س   آنشه زو يافـتم    

 

 لمه دفتر در بيت ن ست  اي  داستا  دليل روشنی است  ه فردوسی    

عااالوه باار شاانيد  مسااتقيم روايااات شاافاهی از زبااا   آزادساارو پياار از نامااۀ 

ايات رزمی رستم و  انوادۀ  سروا  او )شاهنامه (  ه بدو  ش  در آ  حک

او ثبت و ببط باوده، نياز اساتفاده  ارده اسات و شاو  آزاد سارو  اود را از 

نژاد و تبار رستم می شمرده، بدو  ترديد روايات مربوط به رستم و  انواده 

) تااابی( بدسااترس « دفتاار »او را برشااته تحرياار در آورده  ااه بااه عنااوا  

 فردوسی نيز قرار داده است . 

در  1ار فرامرز پسر رستم شنانکه از تاريخ سيستا  بر می آيد، اما ا ب

دوازده جلد بوده  ه يقيناً فرامرزنامۀ منظوم از رو  آ   الصاه و نظام شاده 

 اه شااعر  بناام  2است. ديگر ازي  گوناه  تاب،  تاابی باوده در ا باار بجما 

  ايرانشاه ب  ابی ال يرآ  را در غزنی در قر  پنجم هجر  به نظم آورده

  3است.

 ه ظاهراً جز ی از  4ديگر  تابی بوده بنام گرشاسپ يا گرشاسپ نامه 

 تاب اب الموياد بل ای باوده و در ايا  صاورت نباياد آنارا از شااهنامه هاا جادا 
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شمرد. ايا   تااب شنانکاه  اواهيم دياد بوسايله اساد  طوسای شااعر معاروف 

  راسا  در نيمه قر  پنجم هجر  به نظم  آمده است.

ر  بوده بنام "ا بار نريما "   ه علی الظاهر آنجم جز ی از  تاب ديگ

 1شاهنامه اب المويد بل ی بوده و گويا جداگانه به نظم در نيامده است .

 اه  تااب مفصالی در شارح پجلوانيجاا و  2ديگر داستانی در ا بار ساام 

سفرها و عشق باز  ها  سام نريما  بوده است، و آ  را بيرو  از شاهنامه 

 اه علای الظااهر داساتا  مفصالی  3ی به نظم  شيده اند و ا باار  يقباادفردوس

بوده ولی درشاهنامه فردوسی  شنانکاه مای بينايم م تصراسات. وداساتجانجا  

ديگر  مانند بانوگشسپ  وبرزو وگوش وپيل دندا ، وشجريار پساربرزو  اه 

ی همه به نظام در آماده اناد و يقينااً نظام آنجاا وبعبای از منظوماه هاا  حماسا

 شنانکه بعد تر  واهيم ديد، از م  ذ مکتوب استفاده شده است.

 

 شاهنامه ابوالمؤید بلخی : -2

وجود آثار مکتوب ودفترها واوراق وا باار قاديم، و تاب تااري ی تاازه 

بزبا  عربی شو  با حس مفا ره  راسانيا  همراه شد، آنا  را بارآ  داشات 

واحادياس سايرالملوه هاا ونتيجاه  ه روايات وداستانجا  پرا نده را بر ا بار 

مطالعااات وبحااس و فحصااجا  محققااا  بيفزاينااد و تاااب هااا  بزرگاای ماننااد 

شاهنامه ها وگرشاسپ ناماه و فرامارز ناماه و امثاال اينجاا پدياد آورناد. بل ای 

شاعر ونويسندۀ مشجور است  ه در آغاز قر  شجارم هجر  شجرت واهميت 

 داشته است.

تااازه ياای از ابولم يااد ديااده ميشااود و آ  در تاااريخ سيسااتا  ،نااام  تاااب 

 تاب " گرشاسپ" است. نام  تاب گرشاسپ شند بار در تاريخ سيستا  آمده : 

 يکی در آغاز  تاب بدي  عبارت:
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اخبججار سیسججتان از اول کججه بنججا کردنججد وانسججاب بزرگججان وحججدود شججهر "

سجستان کجه از کججا بجود انجدر ابتجداء وفضجایل آن بجر دیگجر شجهرها چنانکجه 

 1 ."فته شد اندرکتاب گرشاسبیا

وقصۀ گرشاسپ زیاد اسجت و بکتجاب  ويکبار در شرح گرشاسپ،بدينگونه:" 

ودراي  هردو مورد شنانکه ديده شد از نويسندۀ  تاب ياد  2 "او تمام گفته آید.

شده  است، ولی در سومي  مورد   ه از اي   تاب در تااريخ سيساتا  سا   

يابيم وآ  در يااد رد   سابب آتاش  ر او  رفته، از نام م لف آ  اطال  می 

بوالم ياد انادر  تااب » سيستا  اسات و در آغااز ايا  فصال شناي  آماده اسات:

گرشاسپ گويد:  ه شو   ي سرو باه آذربادگاا  رفات و رساتم دساتا  بااو ، 

وآ  تاريکی و آ  پتياره ديورا  بفرما  ايزدتعاليبديد وآذر گشسپ پيادا گشات 

  3 ....«وشاهی او را شد با شندا  معجزه  وروشنان ی برگوش اسپ بود

تا اينجا از آثار بوالم يد بنام شاهنامه، ياد نشده و اگرشه بعيد نيست  ه 

اي  آثار وا بار هري  دفتر  مجزا ومستقل بوده باشاد،ولی مسالماً هماه ايا  

دفترها و تابجا  مستقل، تشکيل  تاب عظيم واحد  را بنام شاهنامه مای داده 

 است.

واخبجار نریمجان وسجام ودسجتان  »اريخ سيساتا  شناي  آماده اسات: در ت

ا بار نريما  وسام دراينجاا  4 "خود بشاهنامه بگوید که بتکرار حاجت نیاید.

» درست ياد آور اي  عبارت مجمل التواريخ است هنگاام بياا  م  اذ  تااب : 

از نثااار بوالم ياااد شاااو  ا باااار نريماااا  وساااام و قبااااد از افراساااياب واحاااوال 

 5 «جراسپ...ل

 

واي  حدس ماارا، اشاارۀ اباوعلی محمادب  ابوالفبال بلعمای در ترجماۀ 

وحاديس هاا وا باار هاا  ايشاا ) :» تاريخ طبر  تا ياد ميکناد  اه گفتاه اسات 
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اوالد جمشيد  ه بگرشاسپ ونريما  وسام وزال  ورستم ميرسد( بسيار گويد. 

  1 «ابوالم يد بل ی بشاهنامۀ بزرگ.

ه در شاااهنامه ابوالم يااد بل اای در باااب  اناادا  واياا  ساا   ميرساااند  اا

 گرشاسپ به تفصيل س   رفته است.

باا دقات در هماي  قاول از بلعمای ثابات ميشاود  اه مجموعاۀ داسااتانجا  

ابوالم يااد در ا بااار پجلوانااا  وشاااها  "شاااهنامه" ناميااده ميشااده اساات و تاااب 

لاب آنجاا در عظيمی بوده در تاريخ وداستانجا   راسا  و سيستا  قديم  ه اغ

شاهنامه فردوسی وساير منظومه ها  حماسی نيامده و از آنجا ناامی نرفتاه و 

 يا با تصار س   گفته شده  است.

،  تاب ديگر  نيز معاروف باوده و آنشنانکاه از تااريخ شاهنامه منثور

سيستا  بر می ايد، تابی بوده در عجايب دنيا و يا عجايب البلدا ، يا عجاياب 

تااريخ سيساتا  بسايار  مطالاب  اود را از آ  در بااب  برو بحر  اه صااحب

 تاااب عجايااب البلاادا  تاااليف ابوالم يااد  2 عجا ااب  سيسااتا  نقاال نمااوده اساات.

 بل ی ا يراً در ايرا  بطب  رسيده است  ه متاسفانه در دسترس ما نيست.

 

 شاهنامۀ ابومنصوری: -3

ور فردوساای، در آغاااز شاااهنامه اش از  تااابی  باار ماای دهااد  ااه بدساات

 پجلوا  دهقا  نژاد  تدوي  شده بود:

 يکی نامه بـود ازگـۀ  باستا           فــراوا  بـدو انــدر و داسـتا 

 پراگنده در دست هــر م بد          ازو بجره يی برده هر ب رد 

 يکی پجلوا  بـود دهقــا  نژاد         دلير و بزرگ و  ردمند و راد

 گذشته س   ها همه باز جست        پژوهــنـدۀ روزگــار ن ـست  

 زهر شور  م بد  سال ورد         بياورد و اي  نـامه را  رد گرد

 بـــپرسـيد شا  از نـژاد  ـيـا         وز آ  نامـــدارا  فــرخ گـوا 

 بگفــتند پيشش يکاي  مجــا          س نجا  شاها  و گشت ججا 

 کــی نـامــور  نامـه افگـند بُ شو بشنيد ازايشا  سپجبد س          ي
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 شني  يادگار   شد انـدرججا         بــرو آفـري  از  ـجا  ومــجا 

 

اي   تاب  ه در ابياات بااال از آ  سا   رفتاه "شااهنامه ابومنصاور " 

وآ  پجلوا  دهقا  نژاد هم ابومنصور محمدب  عبدالرزاق سپجساالر  راساا  

شنااد مرتبااه بااه مقااام سپجساااالر  هجاار   250 -349بااود  ااه طاای سااالجا  

 راسااا  رساايده بااود وساارانجام بوساايلۀ زهاار از جانااب عباادالمل  باا  نااوح 

 سامانی  شته شد.

ابومنصااااور باااارا  نگااااارش شاااااهنامه جااااام   ااااود" دسااااتور ويش 

ابومنصورالمعمر  را بفرمود تا  داوندا   تب را از دهقانا  و فرزاناه گاا  

ا ر او ابومنصاور المعمار  بفرماا  وججا  ديدگا  از شجرها  بياورناد و شا

او نامه  رد و س فرستاد بشجرها   راسا  و هشيارا  از آنجا بياوردناد از 

ماخ پیرخراسان از هری، وچجون یجزدان داد پسجر شجاپور از هر جايی شو  :

سیستان، وچون ماهوی خورشید از نیشاپور، وچون شجادان پسجر بجرذین از 

اند و براز آوردند اي  نامجا  شااها  واز هرشارستا  گرد  رد و بنشطوس. 

و  ارنامااه هااا  شااا  وزناادگی هريکاای از داد و باای داد و آشااوب  وجنااا و 

آ ي  از  ی ن ستي   ه اندر ججا  او بود  ه آ ي  مردمی آورد و مردماا  از 

جانورا  پديد  آورد تاا يازد گارد شاجريار  اه آ ار ملاوه عجام باود انادر مااه 

 1 «از هجرت بجتري  عالم محمدمصطفی...محرم وسال سيصد وشجل وشش 

از اينجا پيداست  ه در عجد سامانيا  وغزنويا  در  راسا  وسيساتا  

اش اصااای از دهقاناااا  دانشاااور باااوده اناااد  اااه بسااايار  از داساااتانجا واعماااال 

قجرمانی رستم و انواده او را بياد داشاته اناد و از ايا  جملاه يکای هام يازدا  

 ه شاهنامه ابومنصور  را به همکار  شند تا   داد ب  شاپور سيستانی بود.

 ديگر از اهل  راسا  در نيمه قر  شجارم هجر  نوشت.

 

 بختیار نامه : -4

داستانی است منثاور ومنسوبسات باه ب تياار با  آزادب ات ) ياا آزاد او 

درتاريخ سيستا (معاصر  سرو پرويز ساسانی  اه  درجزو"راحا  االرواح" 

                                                 
1

 101 -100حماسه سرائی درايران، ص  - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

284 

ش از جانب دانشگاه 1345اح  االرواح" درسال گنجانيده شده است.  تاب "ر

تجرا  بکوشش د تر صفا بمناسبت  نگرۀ ايرانشناسا  طب  وتوزي  شاد ولای 

شاااپ قساامت دوم راحاا  االرواح،  ااه مربااوط  بااه سرگذشاات ب تيااار اسااپجبد 

است، جداگانه به عنوا  جلد دوم " راح  االرواح" به همت د ترصفا در سال 

 ربی آ  در تجرا  بزيور طب  آرايش يافت.ش همراه با مت  ع 1347

ب تيار نامۀ موجود از رو  ي  مت  سادۀ فارسی  ه درسات در آغااز 

قاار  نجاام هجاار  تحرياار وترتيااب يافتااه اساات، ونساا ه ياای از آ   ااه مااورخ 

هجاار  اساات در  تاب انااه ملاای پاااريس  908ربياا  االول سااال  23بتاااريخ 

اند  اه داساتا  ب تيارناماه در محفوظ است. مطالعه يی در تحرير  تاب ميرس

گير ودار اياام تاا عجاد نويسانده تغييارات و تبادالتی پذيرفتاه و باه هماا  قارار 

ن ستي  باز نمانده بود.  ا نشاء محرر عباراتی متوسط و شيوه يی ميانه دارد 

و  طاهااايی  ااه گاااه باار قلاام او ماای رود، نشااا  ماای دهااد  ااه او ياا  تحرياار 

ته باااا تصااارفاتی عرباااه  ااارده اسااات و ايااا  بجتااار  را  اااه در ا تياااار داشااا

تصرفات بقصاد همسااز ساا ت  موباو  و عباارات داستانسات بااذوق ماردم 

زما  در عجد تيموريا . و شاپ موجوده با مقابله تحرير ها  م تلف داستا  

هجر  آماده شده است . مطلب  ديگريکاه  809براساس هما  تحرير مورخ 

 ر اسات، افازايش ابياات متعدديسات بار دربارۀ  تحرياراي  داساتا   شاايا  تاذ

مت  داستا . اي  اشعار ما وذ اسات از يکای از رواياات منظاوم ب تياار ناماه 

 ه در مقدمه راحه االرواح به بعبی از آنجا اشاره شده است و بعبای گوياا 

زاده طب  بعيف محرر يا ناسخ  تااب اسات  اه واقعااً زاياد و بمنزلاه وصاله 

 برجامه  وش بافت ابريشمي  بيفزايند.ها  ناجور پالسي  است  ه 

قسمت دوم مت  شاپی ب تيار نامه، موسوم است به "عجا ب الب ت فی  

 .وزيراً وماجر  لجم م  اب  المل  آزاد ب ت" قصۀ االحد  عشر

د تر صفا در مقدمۀ اي  ب ش ميگويد  ه :"  ه اي  مت   )عربی(يکای 

مه  تاب راح  االرواح )  از دو ترجمه عربی ب تيار نامه است  ه در مقد

در مقدماه  میشل عجورا( معرفی  رده ام. اي  نس ه شنانکه مصح  آ   9 -6

 وتاه  ود ذ ار  ارده اسات، اصاالً باه حاروف ساريانی نوشاته شاده و ما رخ 

هجر  ( بود و بعد از نقل ب اط عربای در  309بتاريخ سال هزارم ميالد  )
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هما  طبا  بادو  تصارف  ميالد  در مصر بطب  رسيده و اين  1886سال 

 با بعبی تصحيحات جز ی عيناً دري  مجلد بشاپ رسيده است .

، ظااهراً قاديمی تاري  نسا ه موجاود از داساتا  ب تياار عجایب البخجت 

نامه اسات  اه بعربای و فارسای در دسات اسات و بعياد نيسات  اه مساتقيماً از 

زياااد  پجلاو  بااه عربای نقاال شاده اساات و  فاصاله آ  بااا نسا ۀ  متاارجم شنادا 

  1نبوده است.

 الصه يی از داستا  ب تيار نامه در قديمتري  تحرير موجود اساکندر 

ش باه همات ايار  1343نامه )متعلق به نيمه قر  پنجم هجر (  اه در ساال 

افشار از جاناب بنگااه ترجماه و نشار  تااب بطبا  رسايده، آماده اسات. محارر 

 اسکندر نامه می گويد:

امه را انشااء  ارد و آ   اه او را بار ر يس رمصرس حکايت ب تيار ن» 

سرششاامه بزادنااد و هاام آنجااا بگذاشااتند و دزدا  باادا  جايگاااه رساايدند و مجتاار 

دزدا  او را برگرفت و بپرورد و  دداد نام نجااد. و پاس از آ  او را بادزد  

بگرفتند و پيش پدرش بردند. رحم آمد و او را ب دمت  ويش راه داد. و آنکه 

 ردناد بارز  شااه، و آ   اه شااه او را هار روز سياسات  وزيرا  او را ماتجم

 واسات فرمااود، و او حکاايتی بگفتاای تاا روز دهاام  اال  يافاات . و شاااه را 

معلااوم گشاات  ااه ب تيااار فرزنااد و  اساات و او را باااز شاانا ت. وزياارا  را 

بدست و  بازداد  ه قصد  و  او  رده بودند. و او جملاه را عفاو فرماود. و 

فاارد  تابيساات شاااه بااه نظاام و شاااه بااه نثاار و عباااارت و اياا  داسااتا   اااود م

بر اطرها متداول است . اينجا مجمالً نموده شد  وهماناا  اه ايا  داساتا  بعاد 

 2از اسکندر بوده است. 

 

 خالصۀ داستان بختیار از روی بختیار نامه  چنین است :      

ه  ه د«  آزاد بخت» در روزگارا  قديم در سيستا ، پادشاهی بود بنام 

وزياار و سپاهساااالر بااس شااجا  و دالور داشاات و اياا  سپاهساااالر صاااحب 

د تر  بود با  مال حس  صورت و جمال سيرت  ه پادر بادو  ديادار د تار 
                                                 

1
 ده )مقدمه (  –، ص هفت 1347بختیار نامه، بکوشش دکتر صفا، تهران  - 
2

)بحواله دکتر صفا  199 -198ص  3143تهران  ،بکوشش آقای ايرج افشار،اسکندر نامه  - 

 . مقدمه بختیار نامه (
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ساعتی را نمی توانست طاقت آورد.  برورتی پيش آمد تا سپاهساالر بيکای 

از واليااات دور دساات ساار  بزنااد و از دياادار د تاار شنااد  محااروم بمانااد. 

 ر  س فرستاد و د ترش را نزد  ود  واست .سپاهساال

روزيکه د تر  سو ار بر  عمار )  جا وه( راهی  د يد ار  پدر  بود، 

پادشااه  هام   باه عاز م   شاکا ر و تفاري    از شاجر  بيارو     آزادبخجتاتفاقاً 

رفته   بود.  از دور ششمش بار عماا ر   د  تار سپاهسااالر افتااد،  از  ادم 

اب شانيد  اه آ   عماار   د تار سپاهسااالر اسات  اه نازد   ود  پرسيد و جاو

پدر   ود  ميرود.  پادشاه   وا ست بوسيلۀ  د تر  به   سپاهساالر پيا می  و  

سالمی  بفر ستد، به  عمار   نزدي   شد و پاس از  قباول  ر سام  ادمتگزا 

ر   باارا   سپاهساااالر   پيااام  و سااالمی  فرسااتا د . وقتاای ماای  واساات از  

دور شاااود، ناااا گاااه بااااد  گوشاااۀ شاااا در د تااار را  بااااال زد  و ششااام     آنجاااا

سپاهساالر   بر سار  زيبا   د تار  سپجسااالر  افتااد و دل  از  اف  پادشااه  

ربود.  پادشاه   ل تی  در انديشه  فرو  رفت  و سپس  به  دام   ود امر رد 

رض   ااه عمااار  را بحاارم  شاااه  رهنمااا ياای  ننااد.  ادمااا  سپاهساااالر بعااا

رساندند  ه بجتر است   شاه  اجا زه  بدهد تا د تار  نازد   پادر  اود بارود و 

بعد رسوال  بفرستد و  د تار  را از  پادرش   واساتگا ر  بکناد،   اماا شااه  

با  شونت  آنا   را ادب  رد  و د تار را  بحارم سارا   اود  بارد  و باا او 

. سپاهسااالر   اه  دياد نکاح بست و بعد  از  مو بو  به سپاهساالر  بر داد

 ار از   ا ر گذ شته،  ظاهراً اظجا ر  وشحالی نمود،  اما   اي   پادشاا ه را 

در دل  نگجداشاات. شنااد  بعااد  سااپاهی گاارد  آورد  و باار آزاد  ب اات  حملااه 

آورد.  آزا د ب ات دانساات  ااه سپجساااالر بعازم   ااي  بر اسااته و مقابلااه بااا او 

ر  سپاهساااالر  از راه  زياار زميناای شااجر فايااده ياای  ناادارد، همااراه   بااا د تاا

بيرو   رفت  و راه ديار  رما   در پيش گرفت.   پس از طی ساه روز راه  

بر سر شاهی رسيدند   ه  آب  تلخ  داشت. ز  شاه  ه  حا ملاه  باود و وقات  

زايمااانش  نااز دياا ، ديگاار از  سااتگی راه قاادرت رفاات  نداشاات ، از شاااه  

جا بگذارد  و ود را از پيگرد  سپاهساالر نجا ت  واهش نمود تا او را هما ن

دهد، ولی  آزاد ب ت  اي   حارف را نپاذيرفت  و تاا  آنوقات مانادگار شاد  اه 

همسرش پسر  بزيبايی  ورشيد  بادنيا   آورد. سار انجاا م پسار را از تارس  

اينکه  از شدت  گرما و  ستگی راه  تلف نشود،  نار هماا   شااه گذاشاتند و 
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واريد  نيز در  پجلو  و   گذا شته از  آنجا دور شدند. ساعتی بعد ده دانه مر

عده يی  از دزدا   بر   سر شاه  رسيدند. نا گاه ششم شا   به  اوده ناوزاد  

افتاد. ر يس دزدا   اه  فارخ ساوار ناام  داشات، و هماواره از نداشات  فرزناد 

و حساارت داشاات، از ديااد    ااوده   نوزاد وشااحال شااد و او را برداشاات 

 داداد ناميد و ب انه و واليتش برد و دايه يی بارا  پارورش  اوده موظاف 

سااا ت .   ااداداد شااو  بااه ساا  رشااد رساايد، فاارخ سااوار او را بااا  ااود باارا  

رهزنی می برد.   ولی  داداد  به اي  عمل دلشسپی نمی گرفات و نقاش يا  

 سيل بي  را باز  می  رد.

ميااا  اهاال قافلااه و  روز  بااا  اااروانی بر وردنااد  ااه زد و  ااورد  

دزدا  فرخ سوار واق  شد . فرخ  سوار ز می شده از ميا  فرار نمود، ولی 

 داداد درميدا  ماند و پس از شند حمله بر  اروانيا  پا  اسپش بر سورا ی 

فرو رفت و از اسپ فرو غلتيد و دستگير شد. او را بشاجر  سيساتا  بردناد و 

ادناد. ايا  شااه هماا  آزاد ب ات باود  اه از واقعه ايکه ر داده بود بشاه  بر د

 بکم  شاه  رما  دوباره بر سيستا  مسلط شده بود.

شاه از ديد   داداد بياد فرزند  ود افتاد  ه اگر او هم زنده می بود، با 

اي  قد و باال و س  و سال رسيده باود. از  ادا داد علات رهزنای را پرسايد و 

و بااه اياا   ااار هاايچ مياال و رغباات  اادا داد جااواب داد  ااه  داونااد ميدانااد  ااه ا

نداشته است، ولی  الف ميال و رباا  بااط  باه ايا   اار واداشاته مای شاده 

است. شاه بر او مجربا  شد و از گناه او گذشات و او را باه پرساتار  اساپا  

 ود گماشت و او را ب تيار نام نجااد. مادتی بعاد بار اثار توجاه ب تياار اساپا  

فرباه دياد  وشاحال شاد و گفات : از  فايات  فربه شدند و شاو  شااه اساپا  را

ب تيار است، سپس او را  زانه دار  ود مقرر  رد. ب تيار  در امانت دار  

و حفظ مال  زانه  مال توجه ب ر  می داد. شااه بيشاتر باا او اناس گرفات و 

درحقش محبت مينمود تا آنجا  ه در بسيار  مسايل  ا  با او مشورت می 

 مرتبۀ او نمی رسيد. رد و هيشکس نزد شاه ب

اما شاه ده ت  وزير داشت  ه اي  بر ورد شاه نسبت به ب تيار حساد   

و  ينه و نفرت آنا  را عليه ب تيار بر انگي ته بود و هر  دام با مکر و حيله 

 می  وشيدند تا او را از نظر براندازند و از ميا  بردارند.
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دسات بارد و اناده  اتفاقاً روز  ب تيار در  زينۀ شاه ب ورد  شراب 

انده شراب دراو اثر  رد و شو  مي واست ب انه  ود برود، راه گم  رد و 

بحرمساارا  شاااه در آمااد و برت اات  ااواب ملکااه غلتيااد و ب ااواب رفاات. شاااه 

شو  ازدربار ب انه برگشت ب تيار را بر ت ت  واب  ود  فته ديد، بدگما  

اب  ه او از اي  حر ات شد و از ملکه علت اي  بی ادبی را پرسيد. ملکه جو

اطالعاای ناادارد.  آ   روز  ااه شاااه باادربار رفاات شااو   يلاای غمااي  بااود بااا 

هاايشکس صااحبت نکاارد. وزياار اول ب ااود جر اات داد و بعااد از حمااد و ثنااا  

فراوا  علت را از شاه پرسيد. شاه باال ره قبيه را در ميا  گذاشت و سپس 

ار بجواب شاه گفات :" از ب تيار را  واست و او را بباد مالمت گرفت، ب تي

اي  حال مرا  بر نيست اما شو  شاه شني  گويد روا باشد. مردم مست را از 

 اي  نو  بسيار باشد."

وزير از شاه  اجازه  واست و نزد ملکه رفت و از او جويا  حقيقت  

شد.  ملکه بی اطالعی  ود را بوزير بيا   رد. وزير  ه  يناۀ ب تياار را از 

لش مای پرورانياد، ملکاه را بار سار ايا  امار رابای  ارد تاا مدتجا پيش در د

بگويد  ه ب تيار  مربه بدنامی شاه بسته بود و مي واست داما  ملکاه را لکاه 

دار نمايد. وزير دوباره نزد شاه برگشت و آنشه  اود بملکاه يااد داده باود، از 

زبااا  ملکااه بشاااه و اهاال مجلااس گفاات. سااپس شاااه ملکااه را  واساات و ملکااه  

اً آنشه  را وزير گفته باود، تا ياد نماود. شااه از ايا  بياا  هاا سا ت در مجبور

غبب شد و فرما  داد تاب تيار را بزندا  بيندازند و فردا تمام مردم شجر را 

گاارد  ننااد تااا او را سياساات  نااد. فااردا شااو  شاااه باادربار رفاات وزياار دوم بااه 

شاه ب تياار  سعايت ب تيار پردا ت و شاه را در  شت  ب تيار تحري  نمود.

را  واست و گفت ا  ب تيار امروزترا شنا  سياست  نم  ه همه عالم بمرگ 

تو بگريند. ب تياار گفات: زنادگی شااه دراز بااد. اجاازه مای  اواهم تاا قبال از 

مرگ س نی بر طبق سنت بگويم  ه اگر نگويم  اود در  شات   اويش ساعی 

گشاته را قصاه  ارد   رده باشم. شاه گفت بگوم وب تيار داستا  تاجر ب ت بر

و شو  به  آ ار داساتا  رسايد ، شااه فرماود او را بزنادا  ببرناد  اه روز باه 

 آ ر رسيده، فردا او را سياست  نم .

بدينگونااه  فااردا وزياار سااوم و پااس فااردا وزياار شجااارم و پااس تاار فااردا 

وزير پنجم ...  وسرانجام وزير دهم، بنوبت همينکه شاه بدربار می آمد درود 
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اوا  نثااار او ماای  اارد و  ااود را درغاام و شاااد  شاااه شااري  و تحيااات فاار

وانمود  رده او را بکشت  ب تيار و پاه سا ت  لکۀ بد نامی از دام   انواده 

 شاه  تحري  می نمودند .

ب تيااار نيااز هاار روز از شاااه اجااازت مي واساات و داسااتانی مبناای باار 

گرفتاه  مذمت "عجله" و نتاي  نادامت بار ارهاا   اه از رو  عجلاه صاورت

وميگيرد، بيا  می داشت و وانمود می  رد  اه او نياز بيگنااه اسات و هرگااه 

شاه در  شت  او عجله نکند، بی ش  بی گنااهی او ثابات گاردد.  شااه هام از 

 شاات  او در همااا  روز صاارف نظاار مينمااود و فااردا  آ  روز باااز بنااابر 

ی  واست به دسيسه وزير بعد  ب تيار بدادگاه   شانده می شد و شو  شاه م

اعادام او امار  صاادر نماياد، ب تياار داساتانی سار مای  ارد و شاو  باه آ اار 

داستا  می رسيد، روز به آ ر مای رسايد و  شات   و  باه روز بعاد مو اول 

 ميگرديد تا آنکه روز يازدهم شاه او را گفت:

ا  ب تياار، ده روز تارا مجلاات دادم تاا بيگنااهی  ااود را ثابات نمااايی،  

با گفت  داستانی روز را به پايا  برد ، ديگر به شنيد  هيچ  ولی تو هر روز

داستانی از زبا  تو حابر نيستم و باه  ادماا   اود امار  ارد تاا او را بپاا  

شوبه دار ببرند. هنگامی  اه ماردم شاجر شاو  هالاه يای برگارد اگارد ب تياار 

ياد قرار گرفته بودند، ناگاه مرد  از بحبوحۀ مردم فرياد زد  ه دسات نگجدار

و ي  لحظه مجلت بدهيد تا سرگذشت مرد  را  ه بکشت  او قصد شاده بياا  

  نم.

مردم و شاه همگی متوجه مرد ناشناس شدند. مرد جلوتر آمد و شرو  

 اارد بااه بيااا  سرگذشاات ب تيااار. شاااه در پايااا  از او نشااانی  واساات و ماارد 

فاصااله عااالوه  اارد  ااه نشااانی دورا  طفولياات او را نيااز بااا  ااود دارد و بااال 

آستي  باالزد و شند دانه مرواريد از بازو بند  ود باز  رد و پايش رو  شااه 

گذاشت. شاه با ديد  مرواريد ها و داستانی  ه فرخ سوار بدو بااز گفتاه باود، 

دانست  ه ب تيار هماا  فرزناد اوسات  اه بيسات ساال قبال او را بار لاب شااه 

ملکه رفت و قصاه را باا دشت لوط رها  رده بود.  از ت ت  بزير آمد و نزد 

او گفت و علت تجمت سوء نبت ب تيار را از او پرسيدف ز  شاه گفت:  آنشاه 

م  در مورد ب تيار اظجار  رده ام بدستور و فريب وزيارا  شااه باوده اسات 
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.بعدهر دو به نزدي  پسر بر می گردند و ب تيار را در آغوش مای گيرناد و 

 ر گم شده شاه است. بمردم حالی می  نند  ه ب تيار هما  پس

سپس شاه وزيرا  را سياست می  ند و ب تياار را بجاا   اود برت ات 

مينشاند و فرخ سوار را وزيار ب تياار تعياي  مای  ناد و باه جشا  و شاادمانی 

ماای پردازنااد. باادي  ترتيااب ب تيااار نامااه باداشاات  ده داسااتا  آموزنااده و جالااب 

ر  شات  و بسات  افاراد اجتماعی  ورسوم دادگر  شاها  و بياداد هاا  شاا  د

بيگناه، يکی از مفيد تري  داستانجا  باستا  زما  است و می ارزد  ه انسا  

 آنرا بيش از ي  بار مطالعه  ند.

 

 قصۀ حمزه یا رموز حمزه: -5

رموز حمزه داستا  معروفی است  ه در آ  از قجرماانی هاا ودالور  

 ها  امير حمزۀ صاحب قرا  داستانجا گفته شده است.

زه پساار عباادهللا آذره سيسااتانی، از مااردا  شااجا  ودلياار تاااري ی حماا

هجار  برباد اساتبداد عماال عربای هاارو   181 شور ماسات  اه در ساال 

الرشيد در سيساتا  قياام  ارد. و دوباار هاارو  الرشايد  ليفاه را مجباور  ارد 

برا  جنا با او تا نيشاپور بيايد. حمزه وقتی اطال  يافت  ه هارو  الرشيد 

شاپور رسيده است، در رأس سای هازار مارد قارآ   اوا   اه  فا  هاا  به ني

سفيد بت  داشتند،از سيستا  به استقامت نيشاپور  اه مر از حکومات علای با  

عيسی عامل  راسا  بود به جنبش درآمد ودر طول راه هر ه را از هواها  

حکومت عباسی وعامل عربی عيسی دستگير  رد از دم تيام گذرانياد وشاو  

اپور نزدي  شد، بر يافت  اه هاارو  الرشايد از ججاا  ششام پوشايده، به نيش

جنا را با عسا ر ماتمدار عباسی جايز ندانست وبسو  سرزمي  ها  هند و 

 199سند شتافت و به به انتشار دي  اسال  بادا  مرزهاا پردا ات. و درساال 

هجار   اه  213هجر  پيروز وسربلند دوباره به سيستا  برگشات وتاا ساال 

 فوت اوست  وار  را در سيستا  و رما  رهبر   رد.سال 

پيکارها  مذهبی حمزۀ سيستانی ورساوخ آوازه وشاجرت او در اذهاا  

مردما   راسا  وسيستا  وهند، او را تا آ  درجاه بااال  شايد  اه بر ای  از 

نويسندگا  و  را با حمزه پسر ا ا  پيغمبر اسالم) ( يکی بدانند وآنشه را 

سرزمي  ها  هند باه نفا  اساالم انجاام داده اسات، بناام اميار او در ديار ما و 
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حمزه عرب  ه هرگز پايش بديار ايرا  وافغانستا  وهندوستا  نرسايده اسات 

ثبااات  نناااد. شاااايد درايااا   اربطورعماااد  پاااا  اشااا ا  از دشااامنا  حمااازۀ 

سيسااتانی  ااه  ااارجی شاامرده ميشااد، درميااا  بااوده باشااد تااا بااا نساابت داد  

و به امير حمزه عارب او را فراماوش اذهاا  هموطناا  او  ارها  قجرمانی ا

بنمايند، ولی تاريخ صادقانه قباوت می نمايد وحق هيشکسی را به هايشکس 

 نمی دهد.

براستی حمزه سيستانی برا  اسالم شنا  پر حرارت جنگيد  ه رستم   

برا  حفظ حدود آريانا و اندا  شاهی  يانی جنگيده بود. سرگذشات تااري ی 

مزۀ سيساتانی و قياام هاا  او باا حکومات عباسای را ما  تحات عناوا  امير ح

" رو  حمزه پسار آذره سيساتانی" در جلاد دوم "سيساتا  ، سارزمي  ماساه 

 ها وحماسه ها"نگاشته ام. عالقمندا  ميتوانند بدا  رجو   نند.

 

 سمک عیار: -6

يکی از بزرگتري  داستانجا  عاميانۀ زبا  فارسی اسات  اه ش صايت 

وگااره  شااا  داسااتانجا  آ  ساام  عيااار از سيسااتا  و از عيااارا  مر ااز  

" نام دارد  اه ممکا  اسات منساوب صدقهنامدار آنديار است. گويندۀ داستا  "

" ها باشد. تاريخ سيستا   درعجد حکومت طاهر ب  سمکیبه گروه م الف "

محمااد باا  عمروليس)دهااۀ ا ياار قاار  سااوم هجاار ( از دو فرقااه بااه نامجااا  

"  بر می دهد  ه هري  طرفدار يکی از دو نوادۀ عمرو قیصد" و"سمکی"

ليس باوده اسات. ا اتالف مياا  گاروه عياارا  سامکی وگاروه عياارا  صادقی 

هجر  آغاز شد و سبب جنا هاا   اوني  مياا  آناا   291سيستا  در سال 

هجار ( 353گرديد. و دنبالۀ آ  تاا روزگاار اميار  لاف در سيساتا  )بعاد از 

  شيده شد.

ال  سيساااتا  و راساااا  باااا اطاااال  از ا تالفاااات سااامکی هاااا شاااايد نااااق

وصدقی هاا، بارا  جانبادار  از سامکی هاا، دليار  هاا  سام  عياار را از 

زبا  صدقه  ه م الف سم  بوده، بيا   رده  است تا برشنونده تاثير بيشاتر 

 وارد  رده باشد.
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مدو  يا نويسندۀ داستا  سام  عياار، فرامارز با   اداداد از فاارس و 

ه ب  ابوالقاسام منساوب باه شايراز فاارس اسات  اه در اوا ار قار  ششام صدق

 هجر  تدوي  وجم  آور   رده است.

قجرما  داستا  جلد اول و دوم، شاه حلب)شام( اسات  اه از د تار شااه 

عراق بوجود آمده  ودلبا تۀ د تر فغفور شاه شي  شده  و سپس به جناا پااد 

 ودوم در شي  وماشي  ميگذرد.شاه شي  رفته است. بيشتر وقاي  جلد اول 

بيشتري  مفااد ايا   تااب، توباي  اوباا  اجتمااعی وفرهنگای جامعاه 

فارسی زبا  در قرو  ششم وهفتم هجر  است. در وهلۀ اول، اطالعااتی در 

باااارۀ عياااارا  وجاااوانمردا  در جامعاااه آ  روزگاربدسااات ميدهاااد وشااارايط و 

د و از مجمو   تاب اوصاف ا القی اي  گروه  را در آ  زما  توبي  ميکن

هاام  ااه قجرمااا  ن سااتي  آ  يکاای از عيااارا  اساات دراياا  باااب نکتااه هااا  

 فراوانی ميتوا  يافت.

مفاااد ديگر تاااب، اطالعاااتی اساات در امااور اجتماااعی شااو : سااا تما  

 انه ها و وشه وبرز  وبازار وسرا  و وبا  شاجر و جاماه و زينات آالت 

الح جنگجوياا ، وطارز صاف زنانه و لباس طبقات م تلاف ماردم، اراياش سا

آرا اای جنااا و آداب پيکااار و رزم و آداب در بااار شاااها  ومراساام فرسااتاد  

رسول وطرز پذيرفت  او و نوشيدنی ها و اوردنی هاا وآالت موسايقی وآداب 

 اجتماعی وبسيار  از نکته ها  ديگر.

اياا   تاااب در شجااار مجلااد از طاارف بنياااد فرهنااا اياارا  در سااالجا  

 د تر پرويز ناتل  انلر  تصحي  وشاپ شده است. توسط 1348و 1347

 

 ب / آثار حماسی منظوم 

 

 شاهنامه مسعودی مروزی : -1

ن ستي   سی  ه روايات حماسی را به نظام  شايد، شااعر  اسات بناام 

مسااعود  مااروز . از  ااود شاااعر و از شاااهنامه منظااوم او اطااال  زياااد  

« الباادأ و التاااريخ »دردساات نيساات، فقااط مطجاارب  طاااهر المقدساای در  تاااب 

هجار  تااليف  ارده اسات، دوباار از آ  ناام مای  355 ود  اه آنارا در ساال 
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و بنابراي  بايد شاهنامه مذ ور متعلق به اوايل قر  شجارم باشد، زيرا   1برد.

اي  شاهنامه در نيمه دوم قر  شجارم  تااب مشاجور  باود  اه  راساانيا  آ  

 تند.را بمنزله تاري ی برا   ود می  پنداش

ايا  اثار در يکاای از م  اذ معتبار اواياال قار  پانجم هجاار  يعنای غاارر 

هجر ( تااليف شاده ، دياده مای  412ا بار ملوه الفرس ثعالبی ) ه پيش از 

 شود.

محققي  می پندارناد  اه هنگاامی  اه دقيقای و فردوسای باه نظام شااهنامه اباو  

و از  منصور  دست زده بودند، شاهنامه مسعود  شجرت و اعتبار   داشت

مقايسه داستا  ب شود   زال، شنانکه در شااهنامه فردوسای آماده و  شات  او 

شنانکه در شاهنامه مسعود  يافات مای شاد، باه مغاايرت روايات مساعود  و 

 2نويسندگا  شاهنــامه ابومنصور   در بعبی موارد پی  ميبريم .

 

 گشتاسپ نامه دقیقی : -2

عرا  نامدار عجاد ساامانی ابومنصور محمد ب  احمد دقيقی بل ی، از ش

است  ه در  دمت امير ف رالدوله مظفر احمد ب  محمد شغانی بسر مای بارد 

هجر  و مرگ او را  330 - 320و او را می ستود. تولد او را بي  سالجا  

نوشااته انااد. دقيقاای مااذهب زرتشااتی داشاات و گويااا  370 - 365بااي  سااالجا  

 گويد:نسبت بروايات  ج  ملی عشقی داشته است  ود 

 دقيقی شار صلت برگزيده است      به گيتی از همه  وبی وزشتی

 لب ياقــوت رنا و نالـۀ شـنا      می  ـونـرنا و ديـ  زرتشتی

 

 365 - 350دقيقی به تشويق بلعمی، وزير منصور با  ناوح ساامانی )

هاـ(  387 -365هـ( و ظاهراً ب واهش و ياا امار ناوح با  منصاور ساامانی )

شاااهنامه ابومنصااور  نمااوده اساات. دقيقاای  ااار را از دورۀ شاارو  بااه نظاام 

پادشاهی گشتاساپ و ظجاور زرتشات آغااز  ارد و داساتا  جناا گشتاساپ و 

                                                 
1

 . 160حماسه سرايی در ايران، ص  - 
2

 . 163رايی در ايران، ص حماسه س - 
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ارجاسپ را باه نظام در آورد و هازار بيات گفتاه باود  اه ناگااه ببارب  اارد 

 غالم  ود در مجلس عيش از پا  در آمد و شاهنامه او نا تمام ماند.

وسی در شاهنامه  ود آورده اسات باا ايا  بيات آغااز هزار بيت دقيقی  ه فرد

 می شود.

 شو گشتاسپ را داد لجراسپ ت ت         

 فرود آمد از ت ت و بربست ر ت

 و با اي  بيت  تام می پذيرد:

 به آواز  سرو نجادند گوش             

 سپردند او را همه گوش و هوش

مای شاود و قطا  به  عبارت ديگر رشتۀ مطالب دقيقی در همينجا قط  

شد  عبارت بنحويست  ه وقو  حادثه يای غيار مترقاب را بارا  شااعر مای 

رساند. تنجا همت و جوانمرد  استاد طوس  توانست اي  منظوماه را محفاوظ 

 و از دستبرد زمانه  ايم   دارد.

 

 شاهنامه فردوسی : -3 

منظومااۀ حماساای و تاااري ی  شااور مااا و در مجمااو   فااالت اياارا ، 

دوسی است  ه در شمار عظيم تري  و زيبا تري  آثار حماسی ملل شاهنامه فر

 ججا  است .

ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ قر  شجارم و پنجم هجر  اسات  اه  

هجاار  در قريااه باااژ از قااراء طااابرا  طااوس، در بااي   329در حاادود سااال 

  انواده يی از دهقانا   راسا  متولد شد.

هااـ( و  369 -68دقيقاای  شااته شااد ) شنانکااه  در دوره جااوانی فردوساای ، 

شاهنامه يی را  ه او شرو   رده بود، ناتمام ماند، فردوسی دنبالۀ  ار او را 

 به فحوا  اشعار زير گرفت :

 س نجا  آ  بر منــش راستا         يکی نامه ديد پر از داستا 

 فسانه  ج  بود و منثور بود         طباي   ز پـيـونــد او دور بود

   بپيوند او  ـس گـما          پرانديشه گشت اي  دل شادما نبرد 

 گذشته بر او سالـيا  دوهزار        گـرايدو  گـه برتر نيايد شمار

 گرفـتم بگـويـنده  بــرآفـري           ه پـيوند را راه  داد انــدري 
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اي  ابيات بياانگر ايا  مطلاب اسات  اه شااهنامه ابومنصاور محماد با   

ق پس از نگارش و تاليف بازود  شاجرت  و فکار نظام آ  در مياا  عبدالرزا

مردم  پديد آمد و تنجا دقيقی توانست مدعی اي   ار بزرگ شود و تنجا هازار 

بيت از داستا  گشتاسپ و ارجاسپ را به نظم در آورد و نتوانسات ايا  ناماه 

ر بزرگ را بپايا  برد. اما با اي   ار  ود سرمشق فردوسی گشت و او را با

آ  داشاات  ااه آ  افسااانه  جاا  و منثااور را  ااه طباااي  از پيونااد آ  دور بااود و 

  سی گما  پيوند )بشعر در آورد  ( آنرا نداشت به نظم آرد.

 41ياا  40يعنای در سا   371ياا  370فردوسی در حادود ساال هاا   

هااـ (  401يااا  400سااالگی  ااود شاارو  بااه نظاام شاااهنامه  اارد و در حاادود )

 ل رنج آنرا  امال به پايا  برد. شنانکه  ود گويد:يعنی پس از سی سا

 بسی رنج بردم در اي  سال سی       عجم زنده  ردم بدي  پارسی

 شو سی سال بردم بشجنامه رنج        ه  شاهم بب شد بپاداش گنج

هـ(  421 -378و بعد آنرا بنام سلطا  محمود ب  سبکتگي  غزنو  )

ت از سلطا  محمود بجره يی  ه باو در آورد. ولی بنابر آنشه مشجور اس

وعده داده شده بود نگرفت و آزرده و پريشا  از غزني  به  راسا  و از 

آنجا به طبرستا  به  دمت سپجبد شجريار از آل باوند رفت و هجو نامۀ 

معروف  ود را همانجا سا ت و ظاهراً بصد هزار درم به شجريار فرو ت 

و در مولد  ود بسر می برد تا بسال  و سپس از مازندرا  ب راسا  بازگشت

 1هجر  بدرود ججا  گفت. 416يا  411

 

 مآخذ شاهنامه :

محققااي  و شاااهنامه شناسااا  معتقااد انااد  ااه عااالوه باار شاااهنامه منثااور 

ابومنصور  م  ذ ديگر  نياز در دساترس فردوسای قارار داشاته  اه بعبای 

ستا  منيژه و بيژ  و داستانجا  شاهنامۀ  ود را از آنجا گرفته است. مانند: دا

                                                 
1

 حماسه سرايی در ايران ، زير عنوان شاهنامه فردوسی ديده شود. - 
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داستا  رستم و سجراب  ه ظااهراً در شااهنامه ابومنصاور  نباوده و ترجماۀ 

 1بلعمی از طبر  در غرر ا بار ثعالبی و تاريخ طبر  نيامده است .

فردوسی مکارر در شااهنامه اش عاالوه بار اساتفاده از ناماۀ باساتا  و  

ور ، باه مأ اذ هاا و دفتر پجلو   ه ظاهراً اشاره ايست باه شااهنامه ابومنصا

اش ا  نيز اشاره  رده  ه احتمال قو  می رود غير از  تاب ابومنصور  

 در نظر بوده است. شنانشه در ابتدا  داستا  رستم و سجراب گويد:

 يکی داستا           بـپيوندم از گفتۀ باستا  دهقـانزگفتار 

 باز در ابتدا  داستا  رستم و شغاد گويد:

  ه با احمد سجل بود  بمروآزاد سـرو       يکی پير بُد نامش 

 دلی پر زدانش سر  پر س        زبا  پــر زگفـتار ها   ج 

  جا نامـه  ــسروا  داشـتی        ت  و پــيکر پجـلوا  داشتی

 به سام نريما   شيد  نــژاد        بسی داشــتی رزم رستم بياد

 گوينده و با شکوه شني  گويد آ  پير دانش پژوه       هنرمند و

 

فردوسای روشاا  و آشاکارا بيااا  داشااته  اه جااز باازگويی افسااانه هااا   

  ج   ار  نکرده است :

 س   گفته شد گفتنی هم نماند  

 م  ازگفته  واهم يکی باتو راند

   س   هرشه گـويم، همه گفته اند

 بــر بـاغ  دانش هــمه ُرفته  اند.

 

،  اارده اساات تااا  واننااده  ، هرشااه از دساات فردوساای آماادهبقججول مججول

رامطم    ند  ه  اود ساازنده آنشاه مای گوياد، نيسات. شااعر مای دانساته  اه 

دشمنانی دور و برش را گرفته اند و منتظر اند گوشه  ی از  ارش با روايت 

ها مطابق نباشد تا بر او  رده گيرند. و بااال ره دهقاناانی بودناد  اه باه ساجم 
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 همانجا.- 
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ا گرد آورده بودناد و نمای توانساتند قلاب  ود  اطره ها   اندا  ها   ود ر

 1شد  آنجا را تحمل  نند.

 

 موضوع شاهنامه : 

موبو  شاهنامه، تااريخ آرياناا  قاديم از آغااز تماد  ناژاد آرياا ی تاا  

انقراض حکومت يزدگرد ساوم اسات. ايا  عجاد ممتاد تااري ی باه پنجااه دوره 

صار مطالاب باا شاهی تقسيم می شود  ه از حيس طول زما  و تفصيل يا ا ت

يکااديگر متفاوتنااد. شنانکااه دورۀ ساالطنت هاازار سااالۀ بااحاه در شاااهنامه 

بمراتب از دوره سلطنت شصت ساله  ي سرو  وتاه تار اسات و دورۀ سلساله 

 اشکانی با ا تصار عجيب ياد شده است .

در شاااااهنامه سااااه دوره متمااااايز ماااای تااااوا  تشاااا ي  داد: اول دوره 

وم دورا  تااري ی. از مياا  ايا  ساه دوره اساطير  ، دوم عجد پجلاوانی ، سا

جالبتري  و زيبا تري  ب ش شاهنامه ، همانا به عجد پجلوانی ا تصاا  يافتاه 

است  ه مورد دلشسبی اي  تحقيق است و ماا فجرسات واره يای از آنارا اينجاا 

 ذ ر می  نيم :

دورۀ پجلااوانی از قيااام  اااوه آغاااز ماای شااود و بااه قتاال رسااتم و ساالطنت 

سافنديار پاياا  مای پاذيرد. ايا  قسامت مجمتاري  و بجتاري  قسامت بجم  پسار ا

ها  شاهنامه و قسمت واقعی حماسه ملی آرياناست و حاو  عاليتري  اشاعار 

 حماسی است .

 

 عهد پهلوانی شاهنامه : 

پس از زوال سلطنت بحاه ن ستي  امر مجم ايا  عجاد تقسايم ججاا   

پديد آمد  پادشاهی ها  روم است ميا  اير  و سلم و تور، پسرا  فريدو  و 

و ايرا  و تورا . اثر آشکار اي  تقسيم آغاز شد  جنا ها  متعادد ايارا  و 

تااورا  و  ينااه  اای اساات  ااه ميااا  روم و اياارا  بوجااود آمااد. در اياا  عجااد 

پجلواناا  باازرگ و قجرمانااا  حماسای  در عرصااه شاااهنامه ظجاور ماای  ننااد. 
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 . 31مول، ديبلچه  شاهنامه فردوسی  -_ 
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باحاه ماار دوش برمای  يازد و  ن ستي  بار  اوه به يار  فريدو  به نبرد

 جنا ها  بزرگ داستانی بدست او انجام می گيرد.

 اااوه اولااي  ججااا  پجلااوانی اساات  ااه در سااالجا  غلبااه بااد  برنيکاای و 

نامرد  بر مردمی می زييد. زندگی او شو  ديگر  سانی است  ه در هزارۀ 

بنده بحاه بدنيا آمده و اسير پنجه عفريت بحا ی شده اند، با مشت ها   و

تر از پت  باه بارگااه باحاه مای رود. باه ايا   امياد   اه  باگفتاار  اود دل 

ساانگي  بااحاه يااا مظجاار  ون ااوار  را ناارم سااازد و بااا ششااما  پاار نفااوذ 

 ويش مارها  اهريمنی را در  نج زمجرير سرد و بيفروغ دوش او، سسات 

نند و بيجا  سازد، تا شايد دست از سر شی بدارند و در گوشه يی شمپاتمه ز

و اگر نه شني  است و مارها از جنو  بيزار نگشته و زمي  برا  نجات  ود 

از سااموم ظلاام و بيااداد  ااو  ماای طلبااد،  ااود و هجاادهمي  پساارش در آسااتانه 

 بارگاه بی عدالتی گوسفند وار قربانی شوند.

 اااوه شااو   ااوهی اسااتوار در براباار بااحاه قاارار ماای گياارد، امااا آ  

اياا  آهنگريکااه  مياارۀ هسااتی او را از آهاا   ساالطا  قجااار و جبااار در براباار

سرشته بودند، بلرزه در می آيد ر وتی وجود او را فرا مای گيارد و هار شاه 

می  وشد نمی تواند پايدار   ند. پشت سر ود را  الی می بيند. برتکيه گاه 

ظلم هزار ساله مای نگارد، دساتی بکوما  او نمای شاتابد.  اود را در برابار 

تش زا ،  ورد و ناتوا  و بی اتکا احساس می  ند. سر اي   وه طوفا   يز آ

را به عالمت تسليم فرو مای افکناد و باا زباا  سسات و بای نيارو باه تقاباا  

  وژپشت آهنکار آهني  عزم موافقت می نمايد.

هنوز جوشش  اوه  ننشسته و  و  هفده فرزند او پيش ششمانش ماو  

بيگناااهی بااحاه و  ماای زنااد،  ااه طومااار بزرگااا  ملاا  را  ااه باار پااا ی و

عدالت طلبی و ني  انديشی او گواهی داده بودند، زير پاا مای افکناد و آ  را 

در جلو ششم بحاه و در باريا  با تحقير تمام پااره پااره مای  ناد.  ااوه از 

درگاه شاه بيرو  می رود و فرياد می زند. فرياد او شو  شعله ايسات  اه باه 

د. با اي  فريااد ماردم ستمکشايده ، ي  منب  بزرگ انرژ  آتش زا رسيده باش

اي  آتش ها  نجفته در زير  ا ستر سربر مای آورناد، زباناه مای  شاند و باه 

زياار درفااش  اااوه همااا  شاارم پاااره ايکااه باار نياازه بلنااد شااده بااود، ماای رونااد. 
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داد واهااا  دورياا  ديگاار جماا  ماای شااوند و باارا  يااافت  دادگاار  بسااو  

 فريدو  می شتابند.

       شویمیکایک بنزد فریدون 

 بدان سایۀ  فّر او بغنویم

گو ی فريدو  نيز ششم برستا يز  اوه داشت، به فرياد داد واها  او 

نيز هم آواز شد و دير  نگذشت  ه او جانشي  بحاه گرديد. پوست پاره 

ايکه  اوه بر سر نيزه  رده بود با انوا  زر و گوهر زينت داد و سر  ويش 

 ناميد.« درفش کاویانی » اوه آنرا   با آ  بياراست و برا  دل وشی

با پيروز  فريدو  بر بحاه ماموريت  اوه هم به پايا  می رسد، 

ولی فرجام او معلوم نيست شگونه بسر آمده، ظاهراً زندگی  اوه بايستی در 

آنجا بسر آمده باشد  ه فريدو  بر ت ت نشسته بود. امروز تنجا محلی  ه بنام 

شجر  جنه فراه است  ه آنرا مردم محل از سا ته فريدو  زبانزد مردم است، 

ها  فريدو  می دانند. پس جنش   اوه نيز بايستی از فراه بر بد بحاه 

صورت گرفته باشد و در صورت صحت اي  حدس ي  بارديگر ميتوا  

حدس زد  ه  اوه و رستم هر دو ججا  پجلوا  شاهنامه، ازي   شور يعنی 

 اند. ده سرزمي  حماسه آفري  سيستا  بو

اوا ر عجد فريدو   ه دورۀ  ي  جو ی منوشجر آغااز مای گاردد، ناام  

پجلوانا  بزرگی مانند قاار  پسار اوه و گرشاساپ و ساام و نريماا  دياده مای 

شود. و منوشجر بيار  اي  پجلوانا  توانست  ي  اير  را بکشد و سلم و تور 

 را به  يفر  ردارشا  برساند.

ال پسر سام به عجد منوججر منسوبست و اي  داستا   زيبا و با شکوه ز

ن ستي  داستا  حماسی و پرحادثه و در عي  حال عاشقانۀ شاهنامه اسات  اه 

در آ  مبااامي  حماساای و غنااايی بااه بجتااري  صااورتی بجاام آمي تااه اساات.  

داستا   تولد رستم و پجلوانی ها   اودر آغاز حيات، يعنی  شت  پيل سپيد و 

 عجد منوشجر است .گشود  دژ سپند منسوب ب

در عجد نوذر جنا ايرانيا  و تورانيا  از نو آغاز می شود و ناوذر   

بقتل می رسد و اي  امر  ي  ايرانيا  و تورانيا  را تاازه مای ساازد و جناا 

ها  شديد  بر سر انتقام نوذر ميا  دو قوم آغاز می گردد.  درجنا ناوذر، 

و آنا  عبارتند از: افرسياب و  ن ستي  پجلوانا  بزرگ تورا  بميدا  می آيند
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گرسيوز و اغريس، پسرا  پشنا، ويسه سپجسااالر پشانا، ارجاساپ،  لبااد 

و بارمااا . در اياا  جنااا نااوذر بدساات تورانيااا  گرفتااار و بدساات افراسااياب 

 شته می شود و  شواد پادر گاودرز برهاايی دليارا   اه در آمال مقياد بودناد، 

 ناااد.  ولااای اغاااريس  بدسااات   مااای رود و بياااار  اغاااريس آناااا  را رهاااا مااای

افراسياب   شته می شود و ايا  دوماي  گنااهی اسات  اه بردسات او صاورت 

 می گيرد.

 ااه پااس از نااوذر بساالطنت رساايدند، رونقاای  گرشاسججپو  زوپادشاااهی  

نداشت و بعد از مرگ گرشاساپ  و هجاوم مجادد افراساياب باه ايارا  ، زال، 

رسااتد و باادي  ترتيااب عجااد رسااتم را بااه جسااتجو   يقباااد بااه الباارز  ااوه ماای ف

 شاها   يانی آغاز می شود.

پجلوانی تري  دوره ها  تاريخ آريانا در شاهنامه ، عجد  يا  تا پاياا   

 سلطنت گشتاسپ است و سبب اي  امتياز د الت رستم در جنگجا می باشد .

بزرگتااري  و نااام آورتااري  پجلااوا  آريانااا ساات.  در عجااد  يااانی  رسججتم

انا در شاهنامه فزونای مای ياباد و از مياا  آناا  گذشاته از شماره پجلوانا  آري

زال و رستم بايد باذ ر ايا  اساامی پردا ات : گاودرز، گياو، بياژ  ، بجارام ، 

زنگه ، فرامرز، سجراب ، زواره ، قاار  )در عجاد  يقبااد پيار باود و از ايا  

پس جز يکباار در عجاد  ي سارو   بار  از او در شااهنامه نيسات( ، پاوالد، 

، طوس ، سياوش ، فرود، فريبرز، زراسپ ، گستجم ، ميالد، گرگي  ،  رهام

برتاه، رياو، فرهااد، گارازه ، اشاکش ، زريار، اسافنديار ، نساتور )بساتور( و 

 ديگر پجلوانا .

مجمتري  و با شکوه تري  داستانجا  پجلوانی هم بدي  عجد متعلق است  

زم مازنادرا  ، هفت اا  و آنجا عبارتند از داستا  رزم رستم باا افراساياب ، ر

ن جيااار  ااارد  رساااتم باااا پجلواناااا  در شاااکارگاه  رساااتم ، زرم هامااااورا ، 

افراسياب ، داستا  رستم و سجراب ، داستا  سياوش ، داستا   ي سرو،  ي  

 واهی رستم در تورا  ، جنا ها   ي سرو بکي  جو ی ساياوش ، داساتا  

لشکر  شی رستم به ساغد فرود، رزم  اموس ، داستا  رستم با  اقا  شي  ، 

و گشاد  شجر بيداد، رزم رستم با ا وا  ديو، رزم بياژ  باا گارازا  ، جناا 

گودرز با پيرا  ، پيکار  ي سرو و قتل افراسياب ، دل بر  ند   ي سارو از 

ججاااا  و ناپدياااد شاااد  او، داساااتا  گشتاساااپ و  تاااايو  ، رزم  گشتاساااپ و 
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اسفنديار، داستا  رستم و شغاد،  ارجاسپ ، هفت ا  اسفنديار، داستا  رستم و

 رزم بجم  با فرامرز و  اندا  زال .

اياا  داسااتا  هااا بيشااتر بااه ناازا  ايرانيااا  و تورانيااا  مربااوط اساات. بااا 

 شاات  افراسااياب و گاارفت   ااي  سااياوش ، جاادال باازرگ ايرانيااا  و تورانيااا  

مه پايا  می پذيرد و به همي  ججت از اي  پس تا آغاز رزم ارجاسپ ، شاهنا

از شااکوه و رونااق عاااد  بر نااار اساات و باااز براثاار رزم اياارا  و تااورا  ، 

شاکوه داساتا  هااا  حماسای آغااز ماای شاود و باا داسااتا  هفت اا  اساافنديار و 

گشود  رو ي  دژ به منتجا  شکوه و فر و بجا   ود می رسد. و هناوز ايا  

 داستا   تم نپذيرفته  ه جنا رستم و اسفنديار آغاز می شود.  

تا   رساااتم  و  اسااافنديار ياااار، آ اااري  داساااتا  بااازرگ قجرماااانی داسااا

شاااهنامه در عجااد پجلااوانی اساات.  در اياا  داسااتا  مقدمااۀ تباااهی  اناادا  زال 

  فراهم می شود.  زيارا  رساتم باه تادبير سايمرغ، اسافنديار رو اي  تا  را مای

ند افک  شد و به باد افره اي  گناه، شغاد برادر  ويش رستم را بشاه هال ت می

و او را با اسپ دلير و وفادارش )ر ش ( از ميا  می برد و به عجد پجلوانی 

 نقطه پايا  می گذارد.

باقی داستانجا  پجلوانی اي  عجد، يعنی داستا  ججانگير، برزو، بجم   

، فرامرز، بانو گشسپ و شجريار در شااهنامه ني ماده اسات و شااعرا  ديگار 

 اند. آنجا را به نظم در آورده

ه پجلوانی پراست از  ينه  شی ها  پجلوانا  و شاها  : هوشانا دور 

 ااي  ساايام  را گرفاات و فرياادو   ااي  جمشاايد را، منااوشجر  ااي  اياار  را و 

 ي سرو و رستم  ي  سياوش را و اسفنديار  ي  لجراساپ را و فرامارز  اي  

رستم را و بجم   ي  اسفنديار را. بابر اندا ت   اندا  رستم و نفري  رودابه 

باار  اناادا  اساافنديار،  اناادا  گشتاسااپ برافتاااد و بااا قتاال عااام  اناادا  ماايج  

پرست گرشاسپ به دست بجم  پادشاه  يانی، سلطنت  يانياا  زوال  پاذيرفت 

 و به دست اسکندر نابود شد و بدي  طريق دورا  پجلوانی  اتمه پذيرفت 

فردوسی حماسه سرا  توانا  طوس ، از گرشاسپ با توصايفی اناده 

فااا  اارده و از ساااير ار ااا  داسااتا  و  ارنامااه هااا  بزرگاای  ااه بردساات ا ت

گرشاسپ انجام يافته ذ ر  نکرده است.  و  شنا  مای نماياد  اه بنابرشاجرت 

و آوازۀ عالمگير او در دورا  حيات فردوسای ، از ذ ار داساتا  و  صارف 
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نظاار  اارده باشااد. فردوساای  بااا اشااعار دالنگيااز و پاار لطفااش از زور و قااوت 

و زيبايی شجره و پيکره  وه مانند اي  ججا  پجلوا  ن ستي  سيستا  ياد  بازو

  رده می گويد:

 ب وبی شــــــجر و به پا ی تــ        فــرو ماند از آ  شير دل انجم  

 ميا  الغــر و ساعدش پجـلو   لــند و بـبــازو قـــو        بــبــاال بــ

  ه پيلی بمشتی فگـنــد  نگو      بُـد بگرد  و مرد  فزو      شنا

 نبود   سی همشو آ   نامجو     بکشتی و شوگا  برفتی بکـو      

 گـذر  رد سالش ده و پنج وشار زي  آبگو  شرخ گوهرنگار        شو

 زپيشش هژبر ژيا  در گري ت شد  ه گردست برد  به تيم        يلی 

 جام  ورد  ببزممی از ده منی ش صد رشی نيزه آه  برزم         بج

 بي  نيزه ده در   بسردو تیا  آتــش افــرو  ــتی         بز م سن

  مــربـند گردا  گـرفتی به  ـي          زد  بر زمــيــ  ز بـاال  زي 

  شيد  نبرد  فزو  از دو مـيل   گر گرز و گر وار و فتا  پيل     ا

 شــو باره بـر انگـي تیبکـنـد    ر  مــنـد  انـدر آوي ـتی      بکوه  ا

 مبـيـناد ششم  ـس  ايـ  روزگار         زمـيـ  بـاد بی تـ م اســفـنـد يار

 گـذر رده بُد هشتصدسال راست        زتوراندرون تاکه گرشاسپ خاست 

 زگـــرشاسپ آمــد نـريما  پـديد          ـه شو  او دو ششـم زمانه نديد

 ود          ــداونـد شمشير و  ـــوپـال بود ه پـــور نـريما  يــل سـام ب

 ججـا  پجـلوا  زال ســـام سـوار         ازو مــانـد انـدر ججا  يـــادگـار

 بزرگـا  ايـ  ت مه  زجـم بُـدند          

 1سـراسـر نـيا ــا  رســتم بـُدنـد

 

 گرشاسپ نامه : -4

، گرشاسپ نامه اسد  يکی از بزرگتري  آثار حماسی منظوم بعد از شاهنامه

 راسانی )ابونصر علی با  احماد اساد  طوسای ( اسات  اه شااعر آ  را در 

هجاار  از رو  يکاای از متااو  حماساای منثااور بااه نظاام در آورده  408سااال 

است. اسد  انگيازه ا   اه او را باه سارود  منظوماه واداشاته، توباي  داده 

                                                 
1
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ی و بارادرش می گوياد: روز  باا دو تا  بزرگجااه: محماد پسار اساماعيل حقا

ابراهيم با هم نشسته بودند. آنا  تعريف  ردند  ه همشجريش فردوسی شگونه 

از بااه نظاام در آورد  شاااهنامه ساارافراز گشااته اساات، او هاام بايسااتی بسااا  

فردوساای داسااتانی از داسااتانجا   جاا  ملاای را بااه نظاام در آورد تااا نااامش بااه 

 می گويد: جاودا  پيوندد. پس او هم دست به  ار می شود شنا   ه

 يکی نـامـه بُــد يـادگــار مــجـا    بکـردار گـرشاسپ انـدر ججـا         

 هـم از رازشرخ وهم از روزگارانـش  و پـنـد آمـوزگــار       پر از د   

 ز ـوبی  و زشتی و شاد   وغم زفـرهنا و نيرنا و داد و ستم        

 نـش افــزايد از هــريکیبسی دا  ه شو   وانی ازهردر  اند ی        

 زمـجــردل  و ي  و شاد  وبزم جير و گرد  فراز  و رزم         زن 

 بشجنامه  فردوسی نـغـــز گــو           ــه از گــويـنـدگا  بـــرد گـو 

 از اي  داستا  يـاد نا آورده  بـود بسی يـاد بــزم يال   ـــرده  بود         

 مر ايـ  شاخ نـو را به بـار آورم جـار آورم         م  ا ـنو  زطـبعــم بــ

 شنا  اندري  معنی سعی بردم زب         ز هـــر در بسی گرد  ردم س  

 بدانسا   ه بينا شـو بـيند ن ـست         

 1بد از ني  زب  گفته داند درست 

اسااد  شااانه بشااانه فردوساای  ماای زنااد، وداعيااۀ باازرگش همطااراز  بااا 

ديباشه اش تقلياد جااه طلباناه ا  از اوسات.   تااب  اود را باا  فردوسی است. 

سرود  در ستايش  داوند، آفرينش پيامبر،  ورشيد و ساتاره گاا  آغااز مای 

 ند و بسا  او در ثنا  پادشاهی باه انجاام مای رسااند  اه ناماه  اود را باه او 

 هديه  رده و دوستانی  ه و  را به اي   ار ترغيب  رده اند.

نامااه، شنانکااه از نااام آ  برماای آيااد راجاا  اساات بداسااتا  گرشاسااپ    

گرشاسپ پجلوا  بزرگ سيستا  جد اعلی رساتم. اساد  طوسای باا آگااهی از 

داستا  ها  رزمی شاهنامه ، شو  داستا  گرشاسپ را در شاهنامه ناتکميال 

و ناق  می يابد، بنابر عالقمند  مردم  راساا  آنزماا  نسابت باه داساتا  و 

اسااپ، بااه نظاام گرشاسااپ نامااه از رو  يکاای از متااو  باسااتا   ارنامااه  گرش

 پردا ت .

                                                 
1
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اسد   داستا  را از  شرح سلسله نسب گرشاسپ يعنی از فرار جمشيد 

پس از آشفت  حال و  و پناه برد  به سيستا  و آشنايی باد تر  ورناا شااه 

از « تاور»سيستا  و عشق با د تار او و تازويج و  آغااز  ارده و باه زاد  

شيد رسيده و از آ  پس ا الف تور يعنی شيدسپ شاه طوره و شام پشت جم

و اثرط را نام برده است  ه همه شاها  سيستا  و زابلساتا  باوده اناد، ساپس 

 از اثرط پسر  بدنيا می آيد بنام گرشاسپ :

 بر آ  پورش آرام بفزود  ام           گرانمايه را  رد، گرشاسپ نام

ياباد. اساد  اولاي   ارناماه گرشاساپ را و از اينجا  داستا  آغاز مای  

  شت  اژدهايی می شمارد  ه در اوستا نيز بدا  اشاره شده است .

 شو تاري  غار  ده  پج  و باز   دو بشکش شو شاخ گوزنا  دراز

 زبا  و نفــس دود و آتــش بـجـــم         دهـــا   ــورۀ آتـش  و سـينه دم

 ززهـــر دمــش بـاد گيتی سمــوم       زتف دهــانـش دل  ــاره مـــوم   

 همه سرش شو   ارمو  درشت        گــره در گـره  ـم دم تا به پشت

 شو بر  وه سود  ت  سنا رنا        

 1به فرسنا رفتی شکا اه سنا

 

 اه از نزديکاا  « بجاو»دومي  اقدام گرشاساپ جنگای اسات در هناد باا 

بااه « بجااو»سااپ  بعااد از شکساات مجاارا  )مجاراجااه( پادشاااه هنااد بااود.  گرشا

همراهی مجرا  باطراف هندوستا  سفر می  ند و جزاير بی شمار  را مای 

بيند. د مه سيام  پور  يومرس را زيارت می  ند و بتی را می بيند  اه در 

هوا معلق ايستاده و در تی  اه هفات ناو  مياوه داشات و پاس از يا  سلساله 

« دهاو»و  وه  سراندیب احت بهفتوح و ديد  شگفتی ها و  شت  اژدها و سي

 ه گويند آدم شو  از بجشت برو  شاد بار آ   اوه افتااد و مالقاات باا بارهم  

 2پير و غيره به سيستا  بر می گردد.

                                                 
1

 ببعد. 227 گرشاسپ نامه ، ص - 
2

بنابر روايت تاريخ سیستان که ماخوذ از روايات بوالمويد بلخی درباره گرشاسپ است :  - 

سالگی اژدهای سهمگین را کشت و بفرمان ضحاک بیاری مهراج به هند  14گرشاسپ در سن 

رفت و پس از آن به سرانديب )سیلون ( سفر کرد و در جزيره های دريای محیط سیاحت نمود و 

بلخ رفت تا اينکه ضحاک را فريدون در بند کرد و گرشاسپ را خواست ه ها ديد و از آنجا ب شگفتی
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گرشاسپ بروم و شام می رود و در روم د تر شاه روم را می بيناد و 

عاشق او می گردد، ولی شاه روم  مانی بردرگاه آوي تاه و گفتاه باود: هر اه 

   ما  را بکشاد و  ام  ناد د تارش را باه او مای دهاد، گرشاساپ داوطلاب آ

 شده بدرگاه شاه می رود.

 بدو گفت شاه ار شی اي  درست         به يزدا   ه فرزندم  جفت تست

 و اگـر نا ی از راه پيــما  برو         ز دار انــدر آويزمت  سرنگـــو 

 گرشاسپ  ما  گرفت و به زانو نشست:

 ا ز باال  سر  برفراشت         بانگشت شو  شرخ گردو  بکاشت ما  ر

 بزانو نجــاد و بــزه به سر  شيد         پس آنگاه  نـرم  سه ره در ــشـيد

  ه هـر دو سرگــوشه  وشش گرفترم در آهي ت ازانسا  شگفت       شجا

  ما   رد دو نيم و زه ل ت ل ت        

  تهـــمی دو  بيندا ت در پيش ت

 

 الصااۀ داسااتا   گرشاسااپ پاار اساات از  ااوارق عااادات در باااب اياا  

پجلوا  ورزم  ها  پسر او نريما  و پدر سام  ه همراه پدر در تاورا  انجاام 

 داده است.

هر گااه شاگفتی هاا  گرشاساپ ناماه را باه حسااب نيااوريم، گرشاساپ 

نامه اثر  املی است.ژول ماول، در بااب گرشاساپ ناماه گوياد :  صالت ايا  

اثر سراپا حماسی است و از منابعی گرفته شده  ه به طور مسالم همانناد  اار 

مايه ها  فردوسی بوده است .  منتجا  به عادۀ بيشاتر  از حکايتجاا  شاگفت 

آور آمي ته است  ه بازمی گردد به آنشه گرشاسپ در  شاورها   اارجی و 

   رانه ها  بويژه در دريا  هند می بيند، وشنا  می نمايد  ه از دريا نوردا

 ليج فارس به دست آماده باشاد. گاويی گاه گااه مشاغول  واناد  سـاـند بــــاـاد 

 1نـــامه باشيم.

                                                                                                                   
و او بانريمان بحضور فريدون رفت و از طرف شاه مامور گشت تا به چین برود و با فغفور چین 

رزم نمايد. گرشاسپ فغفور چین را گرفت و با نريمان به حضور شاه ببلخ فرستاد و ضمناً درباره 

 سفارش کرد تا شاه او را ببخشد و فريدون چنان کرد .  گرشاسپ نهصد سال در سیستان اش 

 ( . 6 -5سلطنت کرد و پس از او نريمان جهان پهلوان شد. )ص 
1

  38 - 37، ص 1354ژول مول ديباچه شاهنامه ، ترجمه جهانگیر افکاری ، تهران  - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

306 

گرشاسپ نامه به هما  وزنی است  ه فردوسای گرفتاه باود و  مااپيش 

جمله شعر ها  حماسی فارسی به همي  وز  سروده شده اند. عاالوه بار ايا  

يانوس هند و سا نا  وموجاودات عجايب و شگفتی هايی  ه در باب جزاير اق

آنجااا و حيوانااات دريااايی در داسااتا  گرشاسااپ ماای بيناايم، همشنانکااه "مااول" 

حاادس زده ،اصاالی و متعلااق بااه اياا  داسااتا  در ايااام پاايش از اسااالم نيساات و 

ظاهراً در دوره اسالمی  از روايات و داساتانجا  بحرپيماياا   لايج فاارس و 

 بحر عما  استفاده شده است.

گرشاسپ نامه از ميا  منظومه ها  فارسای :» می نويسد  ه « مول»

اثر  است  ه بيش از همه در ميا  مت  فردوسی بر ورده اسات .نسا ه يای 

از شاااهنامه دارم  ااه سااه هاازار بياات از گرشاسااپ نامااه را تنجااا در يکجااا آ  

 1«گنجانيده اند و در نس ه ديگر يکجزار ودويست بيت آ  را وارد  رده اند.

اي  شسپ ها  داستانی بشاهنامه، داساتا   ارو  باحاه بار يکی از 

جمشيد و جنا اي  دو شاه و شکسات جمشايد و فارار او باه سيساتا  و بزنای 

گاارفت  د تاار  ورنااا شاااه سيسااتا  و زابلسااتا  و زاد  تااور و شيدسااپ و 

توره وشم و اثرط و گرشاسپ است  ه بنام ملحقات شاهنامه در ا ثار شااپ 

شود و بعداً ما از آ  به تفصيل بيشتر صاحبت  اواهيم  ها  شاهنامه ديده می

  رد.

زندگينامه حماسی نريما  و سام پسر و نوادۀ گرشاسپ با قلام بوالموياد 

به نثر نوشته شده مگر شيز  از آ  برا  مانمانده است ولای از افساانه هاا  

مربوط به نريما  تنجا هما  باقيمانده  ه در آ ري  ب ش گرشاسپ نامه آماده 

 ست .ا

 

 سامنامه :  -5

سامنامه منظومه ايست  ه نسخ متعدد  طی آ  در  تاب انه ها  ايرا  

سراينده سامنامه ، در هايچ حاايی » ، پاريس و هند موجود است. بگفتۀ مول 

                                                 
1
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نه نام و نشا   ود را معلوم داشته است و نه زماا  حيااتش را و ناه اوباا  

 1دا ته است .واحوالی را  ه بر اثر آ  به سرود   تاب پر

ولی د تر صفا، بم  اينکه ساامنامه را از منظوماه هاا  اوا ار قار  

هفااتم و اواياال قاار  هشااتم هجاار  ميدانااد، ماای نويسااد: نساا ه  اااملی از آ  از 

رو  آ  دونساا ه  جاا  تجيااه شااده و بااه تصااحي  و مقابلااه اردشااير باار شاااهی 

 1320 -1319در سالجا  «   اب »فرزند  دا رحم  هللا آباد  مت ل  به 

قمر  در دو مجلد در بنادر بمب ای بشااپ رسايده اسات.  نسا ه شااپی موجاود  

بيت دارد و بادي  ترتياب از تماام نساخ ساامنامه  اه تاا نو   14500مجموعاً 

ديااده شااده و حتاای از نساا ه ايکااه ژول مااول ديااده بااود و يااازده هاازار بياات 

 3 امل تر است . 2داشت،

ر در شاهنامه آغاز می شود  تاب با شعرها  سرآغاز پادشاهی منوشج

و به توصيف ن ستي  دربار  می پردازد  ه اي  پادشاه به وجود آورده بود. 

به منوشجر وعاده مای دهاد  اه گارد ججاا  باه راه افتاد و دشامنانش را در هام 

 وبد.  فردوسی از همينجا يکسر به تولد زال پسر سام می رسد، بی آنکه باه 

مصنف سامنامه اي   مبود شاهنامه را پار اي  لشکر  شی ها  سام بپردازد. 

مای  ناد و تاري شاه جناا هاا  ساام را در غارب در  شاور اسااالويا  و در 

شرق در شي  و نيز  شف  رد  گنجينه ها  جمشيد و عشقباز  با پرياد ت 

را  ه بعدها مادر زال می شود، بياا  مای  ناد. شاو  باه زاد  زال مای رساد 

د را بدنباله داستا  فردوسی وصل می  ند نويسنده به سادگی پايا  مطلب  و

 و می گويد:

 چواین گفته شد داستان سر به سر      

 کنون گوش کن حالت زال زر

به نظر مول، سامنامه به هما  وز  شااهنامه ساروده شاده وساب  آ   

ساده و روا  است و پراست از حکايات پريا  ولای مسالم اسات  اه اصال آ  

وناه اسات  اه در دورا  ساساانيا  نقال مای شاده افسانه ا   ج  و بر هماا  گ
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است. زيرا  نه تنجا در آ  هيشگونه اثر  از فکر اسالمی پيدا نمی شود، بال 

 1بر عکس می بينيم  ه جبر يل در آ  نقش بزرگی باز  می  ند.

د تر صفا فجرستی از مطالب اساسی ساامنامه را بدينگوناه بدسات مای 

از د تاار شاااه بلااخ آغاااز ماای شااود و  اصاال داسااتا  از تولااد  نريمااا » دهااد:

مطالب  آ  بترتيب عبارتست از ديد  سام تصوير پريد ت د تر فغفور شي  

را و ساافرو  بشااي  در طلااب پريااد ت و شاارح جنااا هااا  او در  اااور و 

پادشاااهی و  در  اااور زمااي  و عشااقباز  بااا عااالم افااروز پاار  و شمسااه و 

و رفاات  او متنکاار وار جنااا هااايش بااا اژدهااا و ژنااد جااادو ومکاار  ااال ديااو 

بدربار فغفور شي  و ديد  سام و پريد ت ي  ديگر را و عشقباز  هاا  آ  

دو و آگاهی فغفور از اي  واقعه و بند  رد  ساام و رهاايی ياافت  ساام بدسات 

قمر رخ د تر سجيل قلعه دار و مناظره سام و پريد ت و سرنجاد  سام بکوه 

  از پااس سااام و جنگيااد  آنااا  بااا و بيابااا  و رفاات  پريااد ت در جامااه رزميااا

يکديگر و شنا ت  سام پريد ت را و تجديد عشقباز  ها  عاالم افاروز پار  

با سام و ربود   پريد ت و جنگجاا  ساام باا فغفاور شاي  و شناسااند  جناا 

و بنااد  اارد   2سااام بااافرعي  ديااو و بااا نجنگااال  ااه دريااا تاميااا  پااا  او بااود. 

و داسااتا  سااجيل ججانسااوز بااا سااام و  نجنگااال و تجديااد جنااا بااافغفور شااي 

گرفتااار شااد  سااام بدساات عااالم افااروز پاار  و  شااته شااد  و  بدساات سااام از 

طلسمات عالم افروز و اعتاذار فغفاور از ساام و  واناد  مناوشجر ساام را باه 

ايرا  زمي  و مرگ دروغی پر  د ت پريشانی سام و رفات  بکاوه و بياباا  

غرب و ديد  ديو  بناام رهادار  اه  ساه وانس گرفت  با ددا  ورفت  سام به م

سر و شجار دست داشت و جنگيد  باا و  و رسايد  ساام بشاجر سکساارا  و 

جنا باسکسارا  و رسيد  ساام بشاجر نيماه تناا  و دشاار شاد  ساام باا تنبال 
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جادو وجنا سام باسمندا  جادو و رفت  بجانب شداد و دعاا  ارد  و بارياد  

د و جناا بااديو زريناه باال فرساتادۀ بارا  بدوزخ شداد و وصاف بجشات شادا

شااداد و جنااا سااام  بااا شااديد وبااا طااال  جااادو و شگااونگی احااوال سااام در 

طلسمات جمشيد و شکست  طلسم و يافت  گنج هاا  او و احاوال ساام ياا مارغ 

آتش نشا  و با سيمرغ و  شت  ارقم ديو و تجديد جنا باشاديد و آماد  عاو  

ادر عاو  ابا  عناق بدسات ساام و ب  عنق بجنا سام و  شته شاد   ااتور ما

جنا دوم عو  با سام و گري ت  او بمصر و جنا سام با اهر  و كشت  او 

و گرفتار شد  شداد ب  عاد بدست سام و بدار كشيد  سام او را و رفات  ساام 

بكوه فنار و جنا با دياوا  و جناا ساام باا ابرهااي دياو و بازگشات  ساام باه 

وشجر و كشات  او پايش ت ات مناوشجر و ايرا  و آورد  ابرهااي دياو نازد منا

  1«بسياري از حوادس جز ي كه شرح همه آنجا را الزم نمي بينيم.

دكتر صفا عالوه مي كند كه داساتا  ساام شنانكاه در ساامنامه دياده ماي 

شود با عناصر ابداعي تازه يي آمي ته شده است كه بر اي از آنجاا متعلاق باه 

انند: مناظرات سام و پريد ت باا ياك بعد از روا  داستانجاي نظامي است . م

ديگر كه به تماام معناي ملفاوظ از  سارو و شايري  نظاامي اسات . گذشاته از 

ايا  نفااوذ بعبااي از داسااتانجاي سااامي ماننااد داسااتا  شااديد و شااداد و دوزخ و 

 بجشت شداد و عو  ب  عنق و نظاير اي  ها.

ر در حماسااه هاااي ملااي در درجااه اول نفااوذ شااديد اسااالم و عاارب د  

 اااطر  راسااانيا  و سساات شااد  مباااني روايااات ملااي ايشانساات و اياا  حالاات 

شنانكه معلوم است از اوايل قر  ششم هجري شدت يافتاه و از آ  پاس باار و 

 ثمر داده است .

از اي  موارد و موارد ديگر استنباط مي گردد كه اصل منظوماه يعناي 

ي شاود، عبارتسات داستا  منثور سام به نحوي كه در سامنامه منظوم دياده ما

از داستا  اصلي سام بابافه مطالاب افساانه ياي و ا تراعاي تاازه ياي كاه در 

قر  ششم و اوايل قر  هفتم در آ  وارد گشته است و دوباره تاليف و بدسات 

 شاعر رسيده است .
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«  واجااوي كرماااني »بقااول همااي  دانشاامند ايرانااي، گويناادۀ سااامنامه 

 ي شود:است، زيرا شنانكه دراي  بيت ديده م

 كه فردوسيش هست شجنامه  تم     سرانجــام كــردم بــدي  نامه  تم   

 بــدريـــاي گفــتار او قــطره ام     بنزديــك  ــورشـــيــد او ذره ام    

 لب جـو بدا  بـحر پــيــوسته باز    كشـندم يـكي جــوي آبــش طــراز   

 ـروزي آيــد نـويـدم بگوشز پــي   كنو  هـردم ازشرخ فيروزه پوش    

 ججانگير گردو  ججانب ش باشاجو"شوعيسا روانب ش باش        كه " و

بنااا باار اياا  صاااحب اياا  منظومااه و گوينااده سااامنامه، همااا   واجااوي 

هاـ( صااحب دياوا   763 - 689كرماني شاعر معروف قر  هفاتم و هشاتم )

هماااي و معااروف و مثنااوي هاااي گااوهر نامااه، كمااال نامااه، گاال و نااوروز، 

 همايو  وروب  االنوار است .

گرشااه در هيشيااك از تااذكره هااا و كتااب، انتساااب سااامنامه بااه  واجااوي 

كرماني س   نرفته است، مگر در حمله حيدري اثر ميرزا محماد رفيا   اا  

باذل كه در بم  احصا يه عده يي از حماسه سرايا  ناام ساامنامه و  واجاو 

 بدي  نحو آمده است :

 آراسته        زسام نریمان مدد خواسته  بسوي دگر خواجو

و از محققا  مستشرق ن ستي  كسي كه از سامنامه  واجو ذكري 

آلماني است كه در فجرست كتب  طي فارسي « شپيگل»بميا  آورده 

در باب آ  س   گفته است . از اي  روي ناظم « ايست انديا»كتاب انه 

اني است كه  وشب تانه سامنامه به عقيده دكتر صفا، هما   واجوي كرم

همه آثار ديگرش در دست است و سياق س   و سبك بيا  اي  منظومه 

  1بس   و بيا   واجوي كرماني بسيار شبيه وهمرنا است .

پس  از سام، در سلسله داستانجاي سيستا  باز بجاي  الي ماي رسايم   

د ، زيرا كه زال پسر سام، ظااهراً باه افت اار داشات  منظوماه ب صاو  ب او

نايل نگشته است ، ولي فردوسي تاا حادود معيناي حاق او را ادا كارده اسات ، 

اما در بارۀ رستم فردوسي با شنا  شايستگي حق مطلب را ادا كرده است كه 

پااس از وي هاايچ شاااعر فارسااي گااوي در صاادد باار نيامااده اساات كااه بااه اياا  
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باه موبو  بپردازد ولي از ميا  شجار فرزناد رساتم، فردوساي تنجاا از يكاي 

تفصيل س   مي راند و او سجراب است ، كه مرگش يكي از غم انگيز تري  

وقاي  شاهنامه را پديد آورده ولي به سه فرزند ديگر شنادا  التفااتي از جاناب 

فردوسي نشده است . روايت هايي كه از ايشا  نقل شده كارمايۀ سه منظوماه 

 پ نامه شده است .حماسي به نام : ججانگير نامه، فرامرزنامه، و بانو گشس

 

 فرامرزنامه :  -6

 فرامرزنامجه» يكي از منظومه هاي كج  حماسي، منظومه ايسات بناام 

كااه نسااخ  طااي منت بااي از آ  در كتاب انااه ملااي پاااريس و كتاب انااه مااوزۀ « 

از اي  منظومه نيز صااحب مجمال التاواريخ يااد كارده  1بريتانيا مببوطست.

هجااري و در  520ر پاايش از سااال و همااي  اماار م يااد منظومااه مااذكو 2اساات.

اوا ر قر  پنجم هجري است. اگر نس ه كاملي از اي  منظومه وجاود داشاته 

باشد، بايد منظومه بزرگ و شامل شند هزار بيت باشاد، زيارا بناابر آنشاه در 

تاريخ سيستا  مي بينيم، داستا  منثور فرامرز كه در قر  پنجم موجاود باوده 

 ند بر آنست به دوازده مجلد بالم ميشد. و فرامرزنامه منظوم بيشك مست

منظومۀ منت بی  ه "ژول مول" از آ  نام برده منظومۀ  وشکی اسات 

در هزار وپانصد بيت و تنجا راجا  اسات بيا  داساتا  از زنادگی فرامارز و 

 ن ستي  ابيات اي  منظومه شني  است :

  يكي قصه دارم برو  از نجا   بنام  ــــــداوند روزي دهـــا    

 نشسته دلـيـــرا  بر شجــريار  يــكي روز بارامش و مي گسار   

 

 خالصه داستان :

روزي پجلواناني شو  : فريبرز و طوس و رستم و فرامارز و گاودرز 

و بجرام و گيو و گساتجم و رهاام گارگي  نازد پادشااه و در مياا  نوازنادگا  و 

از جانااب  ساارابندگا  نشسااته بودنااد كااه پيكااي نااامور بااه حبااور مااي رسااد و

 پادشاه هند نوشاد، كه دست نشانده  يکاوس بود، پيامي مي آورد.
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در اي  نامه نوشاد از كيكاوس در واست مي كند كاه يكاي از اعبااي 

 اندا  سام را نزد او بفرساتد تاا وي را در پيكاار باا دشامنا  يااري رسااند و 

ي دهم اعالم مي دارد كه اگر شني  نكند مجبورم از  راجي كه به كشورش م

 ااود داري كاانم . كاااوس شاااه، بزرگااا  دربااار را فاارا مااي  وانااد و فراماارز 

داوطلب انجام ايا  امار ماي شاود. بساوي هندوساتا  باراه ماي افتاد و دشامنا  

نوشاد را سركوب مي كند. غوالني را كه بر سر راه مي يابد در هم مي كوبد 

هاا باه بحاس ماي و سرانجام   ود نوشاد را از ميا  بر مي دارد و با بارهم  

نشاايند و عاقباات پادشاااه هنااد و ملااتش را بااه آ ااي  ايرانيااا  در مااي آورد و بااه 

 1ايرا  زمي  بر مي گردد.

در قر  پنجم كه تاريخ سرايش اي  اثار اسات، دربااره فرامارز حكايات 

هاي بسياري وجود داشته است كه ب شي از آ  را در برزوناماه و ججاانگير 

در شااهنامه نياز از داساتا  فرامارز جااي جااي  نامه و بجما  ناماه ماي بينايم.

س   رفته و داستا  حكومت او در ناحيه بست و سند وجنا و قتل او بدست 

از گوينااادۀ فرامرزناماااه تااااكنو  هيشگوناااه  2بجمااا  در آ  كتااااب آماااده اسااات.

 اطالعي در دست نيست .

 

 جهانگیرنامه : -7

ير نامااه يكاي از منظومااه هاااي حماسااي مفصال ديگاار ، منظومااۀ ججااانگ

است. درباره جناا هااي ججاانگير پسار رساتم باا ايرانياا  و در آماد  او در 

 سپاه ايرا  و آنگاه جنا او با رستم .

ججانگير نامه يك زندگيناماه كامال اسات . مصانف كلماۀ شناد از مارگ 

سجراب و برهما  شيوه ايكه فردوسي سروده است، مي گويد. سپس بي هايچ 

واري مي كناد. از عشاق او باه د تار مسايحا مقدمه شيني بر مرگ رستم سوگ

 مي گويد. و پس از حكايت شند ماجراء به تولد ججانگير مي رسد.

ن ساااتي  ب اااش زنااادگي وي از مااااجراي  ساااجراب در شااااهنامه گااارده 

باااردار  شاااده اسااات.ججانگير همانناااد ساااجراب دور از پااادر بااازرگ شاااده و 
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. او هام بادو  آنكاه افراسياب او را براي جنا با ايرانيا  پرورش داده اسات

رستم را بشناسد با پدر مي آويزد . اما داستا  ججانگير در عي  شباهت  اود 

با داستا  سجراب از عاقبت غام انگياز بركناار اسات و گوياا تعاديلي اسات از 

داستا  رستم و سجراب. زيارا پاس از جناا سا تي باه آشانايي طارفي  پاياا  

 مي پذيرد.

ي كاه پادر را نماي شناساد، سا ت شنا  پيداسات كاه رسام پيكاار فرزناد

مورد پسند  راسانيا  افتاده است، زيرا كه بارسوم هم در برزونامه به شني  

 صحنه اي بر مي وريم .

از ججانگير نامه، نس ه يي در كتاب اناه ملاي پااريس موجاود اسات كاه 

بيات اسات و نسا ه ياي از آ  باه  6300ول ماول،  عدد ابيات آ  بناا بگفتاه ژ

گويناده داساتا   1ميالدي ( در بمب ي بطبا  رسايده اسات. 1892) 1309سال 

 شاعريست گمنام موسوم به قاسم و مت ل  به مادح ،  ود گويد:

 مگو بيش ازاي  قصۀ شو  وشند     بيا قـــاسم مــادح دردمند 

قاسم يكت  از گويندگا  هرات بوده، ولي معلوم نيست در شاه عصاري 

 سته است :و معاصر كدام شاه يا سلطاني مي زي

 بتوفيق جبار موت و حيات          بنظم آمد اي  دفتر اندر هرات

ژول مول، عجد نظام ايا  داساتا  را قار  پانجم هجاري دانساته و گفتاه 

اساات : " اياا  منظومااه متعلااق بقاار  پاانجم هجااري اساات. شااه اوالً عناصاار 

داسااتاني و ترتيااب مطالااب آ  بنحااوي اساات كااه در حماسااه هاااي اصاايل ملااي 

ي بينيم و ثانياً آهنا كلمات و اشعار غناا ي متعلاق باادوار متاأ ر در ايرا  م

آ  وجود ندارد. و ثالثاً رواياتي كه در آ  آمده ابداً تحت نفوذ اسالم و مسلمي  

قرار نگرفته و تباه نشده است. و رابعااً سابك بياا  و سا نگويي آ  باا بعاد از 

  2قر  پنجم سازگار نيست."

قبااول نظاار مااول از همااه ججااات بااراي ماا  »  بنااابر عقيااده دكتاار صاافا،

دشااوار اساات شااه م تصاار مقايسااه يااي ميااا  ججااانگير نامااه و منظومااه هاااي 

                                                 
1

مقايسه شود با حماسه سرايي در ايران، ص  -43ول  مول ، ديباچه شاهنامه فردوسي ، ص  ژ   - 

225 . 
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 .همان آثار، همانجا - 
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حماسي قر  پنجم و اوايل قر  ششم هجري ايا  فكار را يكبااره از مياا  ماي 

 برد.نس ه شاپي ججانگير نامه با اي  بيت آغاز شده :

 ش عالم قراركه پذرفت از نام         بنام ججا  آفري  كردگار

سااپس اصاال داسااتا  ، همااه جااا بنااابر عااادت گويناادگا  داسااتانجاي           

 حماسي از قول دهقانا  و داناي پيشي  و... بيا  مي شود:

 زداننده دهـقـا  بسيار هوش        مر اي  داستا  كج  را نيوش

 شني  راند داناي پيشي  س         كـه شو  نامـور رستم پيلت 

ازه يااي كااه در اياا  كتاااب بكاارات باادا  باار مااي  ااوريم، امااا مطلااب تاا

 است :« راوي »استعمال كلمه 

 زراوي شنيدم كه جمجور شاه        شجي بود با افسر و ت ت و گاه

 ز راوي شنــيــدم يـكي داستا         بــياني عـجــب از گـــۀ باستا 

 تم زال زرشنــيــ  داد راوي دانـــا  ـبـر        زحـــال وي و رســ

 بدينسا  بـيا  كرد راوي س          كــه شــو  نامـور رستم پيلت  

 

در داساااتا  ججاااانگير، گذشاااته از آنكاااه اصااال داساااتا  و موباااو  در 

بسياري موارد بشكل عجيبي تحت تاثير عقاياد، ايرانياا  عجاد اساالمي اسات، 

ي فكر تازه و  اصي ر نه كرده است و آ  در آمد  رستم است بصورت كس

« عاازي »و « الت»كااه در راه توحيااد ججاااد كنااد، و همااه جااا بااراي شكساات  

بجنگد. در فرامرز نامه و همشناي  در قسامتي از شاجريار ناماه ايا  فكار نياز 

بااراي پجلوانااا  سيسااتا  موجااود اساات. امااا در ججااانگير نامااه شاادت بيشااتري 

ا از دارد. پس از آنكه رساتم آزاد مجار پسار  آزاد شجار مغرباي و ياارا  او ر

دست بسي اره جادوز  غوا  ديو رهايي داد، آزاد مجر او را ثنا گفت و از 

 الت و عزي بر آورد  مرادهاي او را  واست ولي :

 سا  حكــايت شه بودـشو رستم از والت و عـزي شنود       بگفتا بدين

 س   ديگر ازالت وعزي مگوي        نگجــدار در پيش مــ  آبـروي

 رـــوا  اي پـسر        كه جــز او نـبـاشد  ــداي دگ داي ججا  را ب 

  ك هــا بفــرمـا  اوست        ججا  سربسر سفرۀ  وا  اوستـمدار فلـ  
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شنانكه مي بينيم رستم در ايا  داساتا  ماردي موحاد و فيلسوفسات و از 

راز توحيد  بر دارد و شو  پجلوانا  دي  اسالم باالت و عزي )دو بت كعباه 

بر پس از فت  مكه آنجاا را در هام شكسات ( و معتقادا  آنجاا نبارد ماي كه پيغم

 كند و اي  طرز فكر  ود مبي  نفوذ اسالم در داستا  هاي ملي ماست .

« اسام اعظام »مطلب تازه و عجيب ديگر در اي  داستا  وجود حديس 

و تاثير آ  بر سحر و جادو است كه يقيناً صورت اسالمي فكريست متعلق به 

 از اسالم . عجد پيش

اما موبو  ججانگير از جنا رساتم و ساجراب آغااز ماي شاود. نااظم 

داستا  در شند بيت داستا  رستم و سجراب را  الصه كرده و ساپس دربااب 

آشفتگي رستم از كشات  ساجراب و رفات  او بمازنادرا  و دياد  دلناواز د تار 

پاس از مسيحاي عابد را در بيشه يي و ازدوا  باوي س   گفته اسات. رساتم 

اي  ازدوا  بر اثر بر ي حاوادس تاا كناار دريااي مغارب رفات و شناد تا  از 

را بدي  حق در آورد و سرانجام  آزاد شجر « عزي »و « الت »پرستندگا  

نامي از بزرگا  مغرب را كشت :داستا  رستم از اينجا قط  و داساتا  زاد  

 ججانگير بدي  ابيات آغاز مي شود:

 ل ت ج س ـت         كه بودي بت  شو  يكي كوه يكي بشــه  آورد با رنـ

 ز ديــدار او بــود پـيــوسـته شاد           نجــاد مسيحا ججــانگـير نامــش 

 زشـير سه دايه نمي گـشت سـيـر          بنازش ســه دايه همي داد شــير 

 درآمد شـوعمرش بسال سه پنج          نـبودي شــو او در سـراي سپنج

 يدار بـُــد رســــتم پــيـلـــتـــ           بقـامــت شـو سجراب لشكر شك بد 

 ابا زور و بازوي مـردا  بـُدي            

 همــــانند سام نــريــما  بــــدي

 

شااو  ججااانگير يااال بركشاايد، مساايحا او را بااه ري فرسااتاد تااا بياااري 

ريااب هومااا  ناازد كاااوس بااا سااپاه افراسااياب بجنگااد، امااا ججااانگير در ري بف

افراسياب رفت و با ابرانيا  بجنا بر است و از پجلوانا  ايرا  گيو و بيژ  

و طوس و فرامرز و پسارانش ساام و ت اوار و گساتجم و زواره و گارگي  را 

اسااير كاارد. تااا ساارانجام زال او را شاانا ت و بااه اشااارت او ججااانگير شاابانه 

ايرا  روي آورد و هنگام فرار پجلوانا  ايرا  را از بند رها كرد و بلشكرگاه 
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با افراسياب جنگي س ت كرد و او را منجزم ساا ت و ب ادمت كااوس آماد و 

فرساتادۀ پادشااه بربار رفات كاه باراي « عاد ميشينه ششم »به  امر او بجنا 

تس ير بغداد آمده بود. و او را شكست داد و سپس جنا ملي اي جادو را كاه 

ج كرد و اسم اعظام بار حصاار جاادوا  طوس بجادو يي اسير او شده بود بسي

 وانااد و آناارا گشاااد و سااپس بگشااود  دژ   ااه جمشاايد سااا ته بااود رفاات، 

پادشااه بربار روي « ساقالب »آنگااه بجناا « . طلسم را فرا ماوش كارد»اما

بشاااام آورد و جناااا مياااا  دو طااارف در گرفااات. در ايااا  جناااا فرامااارز و 

را  او را اسااير كردنااد. ججااانگير و ديگاار پجلوانااا  ايرانااي سااقالب شاااه و پساا

آنگاه ججانگير به مغرب لشكر كشيد. داراب شاه صاحب مغارب باه مقابلاه او 

آمد، اما شكست يافت و سپس نامه يي به آزاد شجر نوشات و رساتم را بيااري 

 واناااد و رساااتم بيااااري او آماااد در حاليكاااه از غيبااات او بيسااات و پااانج ساااال 

 .ميگذشت و ايرانيا  او را مرده مي پنداشتند

از اينجا جنا ججانگير و رستم آغاز و داستا  جنا رستم و ساجراب 

و جنبيد  مجر پسر بر پدر دو باره تكرار مي شاود. منتجاا هنگاامي كاه رساتم 

ججانگير را بزمي  زد و بكشت  او  نجر بر كشيد، ر ش شيجه زد و فرامرز 

ايا  آواي او را شنا ت و دانست كه آ  مبارز رساتم اسات. پاس آواز داد كاه 

 پسرتست. رستم از هوش رفت و ججانگير بر پاي او افتاد. 

از پااس اياا  آشاانايي، سااپاهيا  اياارا  كااار را باار داراب و ز  او دلباار 

از « راحلاه جاادو»مغربي س ت گرفتند و با سپاه جادوا  كه پيشروي ايشا  

كاه قباول ديا  حاق « دلبر مغربي »يارا  داراب بود، جنگيدند و همه را جز 

د كشتند. پس از فت  مغرب رستم سقالب را به سالطنت آنجاا نشااند و كرده بو

 ااود بااا دلياارا  بااه اياارا  بازگشاات در حااالي كااه از بياارو  رفاات  او از زاباال 

 بيست و پنج سال مي گذشت.

 

آ ري  حكايت اي  داستا  عبارتست از رفت  ججانگير به كوهي نزديك 

ديااد آمااد، ججااانگير بااراو زاباال بااراي شااكار و دراياا  شااكارگاه ناگجااا  ديااوي پ

حمله برد، ديو از او گري ت و ججانگير از پي او رفت و بار كمار كاوه  دياو 

از ششم او ناپديد شد. ججانگير بر ص ره يي ايستاد تا مگر ديو را بياباد، اماا 

ديو كه كمي  كرده بود، ججانگير را ناگجا  از آ  ص ره بزير پرتاب كرد و 
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، س ت برآشفته شد و دلنواز مادر ججانگير كشت. شو  اي   بر برستم رسيد

شو  از واقعه  بر يافت در دم جاا  داد. پاس هار دو را باه تاابوتي نجادناد و 

   1 بمازندرا  بردند و نزديك د مه مسيحاي عابد دف   ردند.

 بر د ــمۀ پــيـر بــردنــد شـا        بــه پجلو  او د مه  ـردند شا 

 باز       نشستند با سوگ و رنج و گـدازپس آنگه از آنجـا  گشتـند 

 ججا  را مدار  نباشد جز اي         ـه ورزد بپروردۀ   ويش  ي 

 بيا قــــاســم مــادح درد مــنــد      مگو بيش ازاي  قصۀ شو  وشند

 بپايا  رسا  اي  حــديس  ـجـ          ه نيکوست درنامه  ــتم س  

 بـتوفـيـق جـبـار مـوت و حـيات      به نظم آمد اي  دفتر اندرهرات 

 

 بانو گشسپ نامه: -8

بنابر رواياات ملای، باانو گشساپ، يکای از د تارا  رساتم اسات  اه در 

پجلااوانی وشاااال ی درميااا  مااردا  نيااز  اام نظياار بااود. او واسااگارا  زياااد  

داشت مانند: فغفور وقيصر و اقا  شاي  وبزرگاا  و ويشاا   اا وس شااه و 

بزرگاا  ايارا  ب واساتگار  و  نازد رساتم رفتناد ياا  اس  بسی از دليارا  و

فرستادند، اما رستم از ميا  همه آنا  گيوپسر گودرز  شواد ا  را برگزيد و 

د تاار  ااود را باادو داد. ساا نا  گيااو در شاااهنامه آنجااا  ااه بااا پياارا  مفااا رت 

 اه در  بیجژن پهلجوانميکند، نمايانگر اي  معنی است. از گيو و بانو گشسپ، 

 نامه پس از رستم وگيو در شمار پجلوانا  بزرگست ، پديد آمد.شاه

رستم غير از بانوگشسپ، د ترديگر  داشت بناام "زرباانو"  اه اونياز 

سااوار ار  دليرومبااارزبود. از اياا  هااردو د تاار رسااتم، در مجماال التااواريخ 

س   رفته است. مادر آنا   الۀ  يقباد  ز  رستم  بود. بنابر بجم  نامه، زال 

رامرز و پسرش سام و دو د تر رستم زربانو و بانو گشسپ سه بار بجم  و ف

را كه به سيستا  تا ته باود، شكسات داده تاا بلاخ راندناد. اماا آ ار كاار بجما  

غلبااه يافاات و زال را اسااير و فراماارز كشااته شااد و مااابقي افااراد  اناادا  سااام 

 بكشمير گري تند.

                                                 
1
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  و ت واره و فرهااد درحمالت  بعد  بجم  توانست  زال و آذر برزي 

پسرا  زواره را اسير ند ودرپايا  بجم  بجز آذر برزي  وفرهاد و ت واره ، 

گذشته از اي ، نام بانوگشسپ در بجما  ناماه و بارزو ناماه 1همه را آزاد  رد.

 نيز زياد آمده است، شه  از پجلوانا  بزرگ آ  داستا  است.

 اه باه "بانوگشساپ از اي  ز  شجا  داساتا  جداگاناه يای ماناده اسات  

نامه"  موسوم است و نس ه يي از آ  در كتاب انه ملي پاريس مببوط است. 

ژول ماااول ايااا  منظوماااه را در كتاب اناااه سااالطنتي پااااريس دياااده و  الصاااه 

ايا  منظوماه متعلاق باه »تحقيقات  اود را در بااب آ  شناي  نگاشاته اسات :: 

افته است كه باا ياك قر  پنجم هجري و از شرح شجار واقعه جداگانه تشكيل ي

ديگاار ارتباااط بساايار زياااد ندارنااد. بانوگشسااپ د تاار رسااتم و يكااي از زنااا  

 پجلوا  و نامبردار حماسه هاي ملي است.

پجلاواني وي شناادا  بااود كااه بجناا شاايرا  ميرفاات و مبااارزا  را بيااك 

ز ام دو ناايم ماي كاارد و شااها  و امياارا  را اساير و مطياا  فرماا   ااود مااي 

 تر زيباي پجلاوا  مناقشاه سا تي مياا  بزرگاا  ايارا  و سا ت . برسراي  د

در باريا  كاووس درگرفت و رستم و كاووس براي  تم ايا  غايلاه او را باه 

گيااو پساار گااودرز كااه ميااا  پجلوانااا  از همااه دليرتاار بااود، دادنااد تااا مناقشااات 

فرونشيند و نزا  از ميا  بر يزد. اماا بانوگشساپ پجلاوا  ن سات باا گياو در 

او را ببند افگند،  تا رستم بسارزنش وي رفات و كارهاا را بصاالح  آوي ت و

از ايا  ز  بياژ  پجلاوا  كاه فردوساي آ  هماه از او ببزرگاي ناام  2باز آورد.

 برده است بزاد.

بانو گشسپ نامه، منظومه ايست كوشك باي مقدماه و متشاكل از نجصاد 

، شه در آغاز بيت ببحر متقارب . ناظم اي  داستا  علي التحقيق مسلما  بوده

شجارمي  حكايت به پيامبر اسالم درود فرساتاده  و در پاياا  كتااب نياز او را 

 ستوده است .

در برزو نامه و بجم  نامه روايات فراواني راج  به بانو گشساپ آماده 

كه در اي  منظومه اثري از آ  نيسات و بناابر ايا  ماي تاوا  گفات ايا  كتااب 

                                                 
1

 .25،54،92مجمل التواريخ، ص - 
2

 . 46 - 45ص  شاهنامه، نگارش مول ، 1ج  ،مقدمه  - 
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نس ه موجود بانوگشساپ ناماه شاامل   1منت بي است از يك منظومه بزرگتر.

 شجار حكايت است و در آ ر شجارمي  حكايت شني  آمده :

 بگفتم م  اي  داستا  را تمام          ابر مصطفي و آلش از ما سالم

يكي از اي  حكايات شجارگانه راج  است بجناا مياا  فرامارز و باانو 

رساتم او را  گشسپ بارستم. در اي  جنا بانو گشسپ پس از مجروح كارد 

 2شنا ت .

نس ه ديگر از اي  منظومه در كتاب انه موزه بريتانيا موجود اسات كاه 

 دو بيت ن ستي  آ  شني  است :

 شني   واندم اي  دفتر دلنواز        زگفتار فـرزانه سـر فـراز

 3زكي   واهي شجريار گزي         سياو ش فر ندۀ پاك دي        

 

 برزو نامه :   -9

ل مي گويد كه در افسانۀ بانو گشساپ، رساتم ساه ناوه پيادا ماي ژول مو

كند. سام پسر فرامرز كه در ججانگيرنامه بيشاتر از او يااد شاده اسات : پشا  

)در شاهنامه ، بيژ  ( پسر بانو گشسپ و برزو پسر ساجراب، ولاي تنجاا ناوه 

 سوم است كه برايش منظومه اي  ا  سروده شده است .

تري  منظومه هاي حماسي است كه به تقليد از برزو نامه يكي از بزرگ

شااهنامه و از روي داساتانجاي قااديم ساا ته شااده اسات . ساا نا  ماول دربااارۀ 

برزو نامه بيش از حارف هااي ديگارا  قابال توجاه و در  اور پاذيرش اسات 

 ،مي  وانيم :

باارزو نامااه در واقاا  مجموعااه ايساات از همااه افسااانه هاااي كااه درباااره 

اشته و فردوسي بدانجا نپردا ته است. از ايا  رو بارزو  اندا  رستم وجود د

نامه كمتر زندگينامه برزو بشمار ماي آياد، گاو آنكاه وي بطاور مسالم باازيگر 

نقش بزرگ آ  نامه است . از شكل اثر اي  گما  حاصل مي شاود كاه شااعر 

قصد داشته آنرا در شاهنامه جاي دهد مگربه نظرميرسد  ه   ماجراي فرعي 

ب پيشي گرفته است وناظم  بسا  سامنامه منظومه  ود را بانقل از اصل مطل
                                                 

1
 اين داستان در رستم نامه منثور هم آمده است . - 
2

 . 3-2حماسه سرايي در ايران، ص  - 
3

 همانجا. - 
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قااولي از فردوسااي شاارو  كاارده اساات. پااس از رونويسااي نيمااه دوم داسااتا  

 سجراب مي گويد:

اينك كه سرگذشت ساجراب را بسار آوردم، از بارزو و پسارش بگاويم. 

همگااي ناازد ماا  آ يااد و ساارود ماارا دربااارۀ پساار بزرگااوار سااجراب پجلااوا  

در نامه باستا  شني   واندم،اي  داستانجا در آنجا نوشته شاده اسات .  بشنويد.

سپس وارد مطلب مي شود بي آنكاه معلاوم دارد از كادام منااب  بجاره بارداري 

كرده و در شه زما  و روزگاري به نظم داستا  پردا ته است .طوريكه همه 

زيارا آنشه بتوا  درباره آ  گفت همي  است كه مصانف مسالما  باوده و باس 

 كه از محمد )  ( ياد مي كند.

آغاز سرگذشت برزو جزو نس ه بدل سجراب يا ججانگير ناماه نيسات. 

د تاار كاااخ نشااي  « شااجرو»سااجراب اناادكي پاايش از رفاات  بجنااا اياارا  بااه 

شااگنا  )شااغنا  ( باار مااي  ااورد. او را بزنااي مااي گياارد و بااه هنگااام حركاات 

مادر آنرا در سينه جاي مي  انگشتر  ود را به يادگار براي فرزند مي گذارد.

دهد. اي  كودك هما  برزو است كه مادر تا بيست سالگي بزرگش مي كند و 

اصل و تبارش را پنجا  نگه مي دارد تا مبادا به انتقام  و  پدر بجنا رستم 

رود. ولي روزي گذار افراسياب به شگنا  ماي افتاد.بر و بااالي بارزو او را 

بدربار مي برد و سرانجام وي را باه پيكاار  مي گيرد.جوا  را به همراه  ود

ايرانيا  گسيل ميدارد. برزو بدست آنا  اسير و از نسب  ود آگاه و در ساپاه 

ايرا  ماندگار مي شود.از اي  جا  رشته حادثه ها و ماجراها باز ماي شاود و 

پجلواناني كه در ايا  دوره در شااهنامه ماي بينايم يكاياك باه ميادا  ماي آيناد و 

 آنا  گروه قيافه هاي تازه يي كه فردوسي از آنا  شيزي نگفته است .بدنبال 

ايا  انبااوه افساانه هااا پار اساات از سرگذشاات هااي شااگفت انگياز كااه بااه 

شيوه دلنشي  به همديگر نزديك مي شوند،ولي پيش آمدها شنا  در هم آمي ته 

 است كه مشكل است شارشوبي از آنجا ترسيم شود...

نامه آمده، هميشه كامالً مانند آنجايي نيست كاه افسانه هاي كه در برزو 

در شاهنامه مي  وانيم.از آنجمله است زادشام پادشااه تاورا  كاه در شااهنامه 

پدر بزرگ افراسياب و در برزو نامه پسر اوست،ولي اي  تفااوت هاا را باياد 

از يك روايت زباني باستاني كه در كشور پجناوري همشو  آريانا پ ش شاده 

 اشت .است،توق  د
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برزوناماه باه نظار ما ، از رو  مناااب  تادوي  شاده كاه بيشاتر منظومااه 

هاي حماساي ديگار عامياناه تار باوده اسات. البتاه از ايا  ججات بارآورد وجاه 

ا تالف دشوار اسات  ولاي گاهگااه هماي  داساتا  هاا در دو منظوماه حماساي 

آمده است و اينجاسات كاه ا اتالف آشاكار ماي شاود. ماثالً: بارزو ناماه جناا 

هاااي بااا اسااالويا  را بازتاااب داده اساات و اياا  ملاات را ديااواني مي وانااد كااه 

پادشاه آنجا صقالب ديونام دارد، در صورتيكه سامنامه ملت اساالورا آدم ماي 

 نامد و پادشاه آنا  را صقالب مي گويد.

تاااريخ نظاام و ساارايش باارزو نامااه را بااه دشااوار مااي تااوا  معااي  كاارد. 

ياي نادارد. و "آنكتيال دوپارو " آنارا باه شااعري مجمل التواريخ به آ  اشاره 

نام نسبت داده است . بي آنكه معلاوم كناد كاه ايا  اسام را از كجاا « عطايي »

پياادا كاارده اساات ولااو آنكااه عطااايي اساام واقعااي سااراينده كتاااب هاام باشااد از او 

 بري نميدهد، زيرا با مطالعه كتاب هم شيزي از اي  بابت دساتگير نميشاود. 

صيصه هاي  ود كتاب داوري شود، برزو ناماه باياد باه قار  اگر از روي  

پنجم يا آغاز قر  ششم هجري بستگي داشته باشد. سبك و روح گفتار ساده و 

سااراپا حماسااي اساات و افسااانه هااايي كااه در اثاار آمااده بااه هاايچ  روي از نفااوذ 

 اسالم رنا نگرفته است.

ايست كه ما  دستنويس برزو نامه كتاب انه سلطنتي پاريس، تنجا نس ه 

و آنرا براي آنكتيل از روي نس ۀ فارس ا  معاو  فرماانرواي  1بدست دارم 

هزار بيت  65صفحه تقريباً  1359سورات رونويس كرده اند. اي  كتاب در 

بيت  3000دارد، ولي با وجود دامنه يي به اي  پجنا و عظمت ناق  است و 

 از آ ر ندارد.

داشاته اسات كاه داساتا  هاايي از درازي اي  منظومه راويا  را بر آ  

« سوسا »آ  را بيرو  كشند و نمونه آنرا آنكتيل از هناد باه هماراه آورد كاه 

نام دارد و اگر در بارزو ناماه جااي جااي در مات  شااهنامه وارد نياماده باود، 

اثري جداگانه يي باه نظار ماي آماد و ايا  سرگذشات ياك ز   وانناده تاوراني 

                                                 
1

فريزر در فهرستي كه بتاريخ نادر شاه افزوده از دستنويس ديگري از برزو نامه به امالي  - 

 پیروز نامه نام برده است .
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ري از پجلواناا  ايارا  را بادام ماي انادازد و است كه به ترفند و نيرناا بسايا

 دست بسته روانه اردوگاه افراسياب مي كند.

از باارزو نامااه جاجااايی در ماات  شاااهنامه وارد شااده اساات ولاای بساايار 

 متار از گرشاسااپ ناماه. ما ااا ، يکاای ديگار از اياا  نموناه هااا را در افاازوده 

آغاااز برزونامااه  نساا ه ايکااه  ااود بشاااپ رسااانيده، آورده اساات  ااه تقريباااً از

گرفته شاده اسات. وآ  تاري شاه ن ساتي  پيکارهاا  بارزو بارساتم و پيوسات  

 و  به ايرانيا  وداستا  هما  سوس  پيش گفته است.

داستا  ديگري از برزو نامه كه از دستنويس كتاب اناه سالطنتي گرفتاه 

شده بدست كوزگارت  ترجمه و شاپ شده است و اي  ماجراي آشاكاري اسات 

  1و بدعوت كيكاووس در آ  شركت جسته است .كه برز

سابك » دكتر صفا در توبيحي كه بدنبال قول مول داده مي نگارد كه،

شعر )منظومه برزونامه ( به تمام معني نزديك به سبك بيا  فردوساي و تااب  

سبك اوا ر عجد ساماني و اوايل عجد غزنوي است . داشت  همي  سبك دليلي 

هاـ (  432  داساتا  از دورۀ اول غزناوي )تاا ساال است براينكه عجد نظم اي

شند ا  دور نيست. مثالً از اوا ار قار  پانجم و اوايال قار  ششام فراتار نماي 

رود. اي  داستا  را انكتيل دوپر  با ستناد باه نسا ه ايكاه در دسات داشاته باه 

 عطايي شاعر نسبت داده است و بلوشه دربارۀ ناظم آ  شني  مي گويد: 

تعلق است به  واجه عمياد عطاايي ابا  يعقاوب معاروف برزونامه م» 

به عطايي رازي. عطايي در قر  پنجم در دربار غزنويا  زندگي مي كرد و 

 471از معاصاارا  مسااعود باا  سااعد ساالما  اساات كااه در ماارگ او در سااال 

 2« هجري مرثيه يي سا ت.

 واجاه عمياد عطاايي ابا   3اي   واجه عميد عطايي بنابر گفته هدايت،

ب كاتااب معااروف بااه ناااكوك اساات كااه بااه حكاام ساالطا  ابااراهيم غزنااوي يعقااو

هااـ در ديااار هنااود بجااوار  471بطاارف هندوسااتا  شااتافته و در شااجور ساانه 

 و مسعود سعد در مرثيۀ او گفته است :« رحمت  دا وند ودود رحلت نمود.

 از وفات عطا ب  يعقوب          تازه تر شد و قاحت عالم
                                                 

1
 . 48 -46ص  1354جمه جهانگیر افكاري ، تهران ژول مول ، ديچه شاهنامه فردوسي ، تر - 
2

 . 307حماسه سرايي در ايران ص  - 
3

 همانجا . - 
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از اي  داستا  منظوم آثاار حماساي ديگاري  از صاحب برزونامه غير 

نيااز در دساات اساات .از مطالعااه در برزونامااه شنااي  باار مااي آيااد كااه داسااتا  

اصلي برزو يعني داستا  منثوري كه شاعر اسااس كاار  اود كارده، داساتاني 

به تمام معني حماسي و معادل داستا  رستم بود. مرتبه گوينده آ  در استادي 

سدي است و اگر استحكام و متانت و دقت شديد اسادي بالفاصله پس از مقام ا

را اندكي نادياده انگااريم ، باياد بگاو يم كاه ايا  داساتا  بناابر ماوازي  حماساه 

سرايي و از لحاظ ترتيب ميدا  هاي جنا و تسلسل وقاي  و وصف پجلوانا  

و استعمال كلمات و تركيبات حماسي از گرشاسپ نامه اسادي بجتار و زيبااتر 

ا شاعر توانسته است روش فردوسي را در آنشه گفتاه بجتار تعقياب است. زير

  ند و در بعبي موارد نيز به او برسد.

 واننااده برزونامااه هنگااام وصااف باارزو و جنااا هااا و مردانگااي هااا و 

حركات و سکنات او شنا  مي پندارد كه از شاهنامه داستا  رستم را بر ماي 

ي و ميدا  سازي و شيوايي در  واند و يقيناً لطف منظومه از باب صف آراي

 وصف رزم و بزم تا درجه زيادي نتيجه قدرت و مجارت شاعر است .

يكي از زيباتري  ميدا  هاي جنا برزونامه، ميادا  جناا فرامارز باا 

برزو و اسير كرد  او در افتاد  لشكر ايرا  و تورا  به هم است كاه حقيقتااً 

شاهنامه را به يااد  وانناده  به معني واقعي يكي از ميدا  هاي جنا همگروه

 مي آورد.

عااي  اياا  كيفياات را مااي تااوا  در جنگجاااي رسااتم و فراماارز بااا زال و 

پيلسم يافات . البتاه ابياات سسات هام در ايا  منظوماه دياده ماي شاود، ولاي ناه 

شندا  كه در بعبي از منظومه هاي متأ ر تار از آ  ماي ياابيم . شااعر گااه 

ده و در منظومه  ود جاي داده است. مانند ابياتي از فردوسي درست تقليد كر

 اي  بيت :

 در اي  جايگه نام م  مرگ تست           كف  بيگما  جوش  و ترگ تست

 كه ما وذ است از اي  بيت فردوسي :

 رگ تر كردـتك تمرا مام م  نام ، مرگ تو كرد           زمانه مرا پُ 

غيياري جاز اشاعار  اود و حتي گاه بعبي از ابيات شاهنامه را با م تصر ت

آورده، شنانكه جدا كرد  آ  از مت  دشوار است. مانناد بيات دوم از آنشاه در 

 ذيل آورده مي شود:
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 بدو گفت شاه اي يل نامدار          زرستم تو انديشه در دل مدار

 ججا  آفريننده  يار تو بــاد          دل و تيم و بازو حصار تو باد

كاه ابياااتي كاه نماينااده قادرت شاااعر در بيااا  در پاياا  بايااد عاالوه كاارد 

مبامي  حماسي باشد، در اي  منظومه فراوا  و بيشمار است و نزديك بتمام 

 1ابيات منظومه زيبا و استادانه و از روي قدرت و مجارت سا ته شده است.

 

 شهریار نامه : -10

اياا  منظومااه متعلااق اساات بااه اوا اار قاار  پاانجم هجااري و از آنااروي 

د كه در آ  اعمال پجلواني  اندا  رستم تاپشت سوم بعد از او نياز اهميت دار

كه در اي  منظومه ياد شده، آ ري  پسار بارزو « شجريار»كشيده مي شود و 

پسر سجراب پسر رستم است كه مانند پدر و جد  ود بي آنكه از نسب  ويش 

آگجي داشته باشاد باا  ويشااوندا   اود باه نازا  بر اسات و مياا  او وعماش 

راماارز جنگااي ساا ت در گرفاات و ساارانجام پااس از شناسااايي بااه صاال  وداد ف

 مبدل گشت .

ناظم اي  داستا  سرا  الدي  عثما  ب  محمد م تاري غزنوي )متوفي 

هـ( از شعراي بزرگ كشور در اوا ار قار  پانجم و نيماه اول  554يا  544

قاار  ششاام هجااري اساات م تاااري غزنااوي از معاصاارا  ابااراهيم باا  مسااعود 

هـ( و ابوالملوك  508 -492هـ( و مسعود اب  ابراهيم )492 -450ي )غزنو

هـ(  و ديوا  قصاايد او  552 - 511ارسال  ب  مسعود ب  ابراهيم غزنوي )

 مشجور و استادي وي در زبا  و شعر دري مسلم است .

نظاام اياا  داسااتا  بنااابر آنشااه م تاااري در پايااا  كتاااب  ااود گفتااه اساات 

م صورت گرفته و شاعر سه سال در اي  كار رنج ب واهش مسعود ب  ابراهي

برده است. نام م تاري نيز در پايا  كتااب آماده و انتسااب شاجريار ناماه بادو 

 مسلم و بديجي است .

در جلاد دوم فجرسات  نساخ  طاي « رياو» ابيات ا ير اي  كتاب بنابر آنشاه 

 فارسي موزۀ بريتانيا آورده شني  است :

 بتوفيق يــزدا  پــرورد گـار       بسر شد كنــو  نامۀ شجريار
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 نگجــدار ت تا جــجـا  داورا        شجـا شجـريارا سرا سر ورا 

 بگفـتم باقبال فـرهنا جوي       شو فـرموديم داستاني بگوي  

 س ـ  آنشـه بُد هيچ نگذاشتم     سه سال اندري  رنج برداشتم   

 شـجــر يارا  و ظـل هللاشـۀ          به نظم آورديـم باقــبـال شـاه

 گل باغ و بستا  محمـود شاه

 ججانجوي ب شنده مسعود شاه

اي  داستا  منظوم علي التحقيق از روي يك داساتا  منثاور كاه شاجرت 

و رواجي داشته و داستانی نامور بوده، سا ته شاده .و م تااري شنانكاه  اود 

سات و گوياا ايا  گفته از آ  هيچ بااقي نگذاشاته و هماه را باه نظام در آورده ا

 داستا  از آ ري  داستا  هاي عجد پجلواني رستم بوده است .

مااراد از مسااعود شاااه كااه م تاااري او را گاال باااغ محمااود شاااه  وانااده، 

 508تاا  492سلطا  مساعود ابا  سالطا  اباراهيم غزناوي اسات كاه از ساال 

هجري سلطنت كرده است. و بنابراي  شجريارنامه كاه ب اواهش او ازنثار باه 

 508باه شااعر در آماده وپاايش از سااال  492م در آورده شااده، بعاد ازسااال نظا

  تم يافته است و مي توا  آنرا به تحقيق متعلق به اوا ر قر  پنجم دانست .

شجريار نامه شامل سه قسامت اسات : قسامت اول مفصال تاري  قسامت 

هاي ايا  منظوماه اسات و شارو  ماي شاود باه دو جناا مشاجور از فرامارز 

صاورت گرفات و « ريحاا  »جناا ن ساتي  باا ديوساياه بناام  پسر رساتم كاه

ديگري باسپاهساالر هند.اي  سپجدار هند، برادر زادۀ فرامرز موسوم است به 

شجريار. در آغاز كار شجريار و فرامرز يك ديگر را نمي شنا تند، اماا آ ار 

كار بر حال يك ديگار اطاال  حاصال كردناد. پاس از ايا  آشانايي فرامارز باه 

بازگشاات و شااجريار ناازد فرانااك  ملكااه ساارانديب و آنگاااه بااه جنااا اياارا  

ارژنا دياو رفات و او را باه اطاعات  اويش در آورد. شنانكاه از همراهاا  

وي گشت .در اي  اثنا ارجاسپ شاه تورا  كه لجراسپ را كشته بود، ارهنا 

ديااو پساار پوالدونااد را بااه سيسااتا  فرسااتاد . زال در غيباات رسااتم كااه در اياا  

به  اور زمي  رفته بود، زواره پسر  ود را بجنا ارهنا فرساتاد و هنگام 

 آنگاه  ود بياري اورفت و ارهنا را منجزم و مغلوب سا ت. 
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قسمت دوم، منظوماه شارو  ماي شاود باه رفات  زال بادربار ساليما  و 

.قسامت ساوم، شاامل « اهاريم  »وقايعي در اي  بااب و جناا باا دياوي بناام 

 جي مي شود كه قبالً بدا  اشاره شد.پايا  داستا  است و منت

با م تصر توججي به فجرست مطالب فوق در مي يابيم كه در داساتا   

شجريار عناصار اساالمي و ساامي نياز راه يافتاه و آنارا تاا درجاۀ مغشاوش و 

ناسره سا ته است و عثما  م تاري بي توجاه باه ايا  اصال عاي  داساتا  را 

از شاجريار ناماه اكناو  نسا ه اي در بي كم و زيااد باه نظام در آورده اسات .

 موزه بريتانيا جز نسخ  طي فارسي موجود است .

 

 آذربرزین نامه : -11

آذر برزي  پسر فرامرز از د تر صور پادشاه كشمير، بادنيا آماده باود  

كه هنگاام جناا پادر باا بجما ، در هندوساتا  ميزيسات . و شاو  ازكاار پادر 

ياك لشاكر گااه بجما  از درياا بار آماد و آگجي يافت ، به ياري او شتافت و نزد

لشااكر بجماا  را  از آ  پاادر  ااود پنداشاات و دوساات وار بااه جانااب آ  رفاات و 

گرفتار شد و بجم  او را با  ود از سيستا  ساوي بلاخ بارد. اماا در مياا  راه 

رستم تور گيلي )يا رستم تبردار( يكي از پجلوانا  آ  روزگاار بيااري او آماد 

داد. آذربااارزي  پاااس از رهاااايي از بناااد بجمااا ، باااا او و وي را از بنااادرهايي 

بجنا بر است و ميا  او و بجم  كار زارها رفات تاا سارانجام پادشااه كياا  

بحصاري پناه برد وآ ر كار به صل  باا آذر بارزي  تا  در داد و آذر بارزي  

 1ججا  پجلوا  بجم  گشت.

راه در بااب اياا  آذربارزي  داسااتاني منظااوم برجااي مانااده اسات كااه هماا

آغااز داساتا  » بجم  نامه در بريتش موزيم مببوط و معنونسات باه عناوا :

آذر برزي  پور زال زر)ف( كه از د تر شاه صور كشاميري اسات و ايا  ياك 

 «.قسمت آذربرزي  نامه است 

حكايات آذربارزي ، از داسااتا  تولاد او آغااز مااي شاود و باه ماارگ وي 

وزۀ بريتانيااا موجااود اساات،  ااتم مااي گااردد. نساا ه ايكااه از اياا  داسااتا  در ماا

ظاهراً نس ه كامال نيسات و اصاوالً شناي  باه نظار ماي آياد كاه اصال داساتا  
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آذربرزي  در اي  منظومه  الصه شده باشد و گذشته از اي  تصريحي كه در 

عنوا  منقول در اي  بااب داده شاده اسات صاحت ايا  حادس ماا را مادلل ماي 

آذر برزي  مي يابيم مفصل تر   دارد. آنشه در نس ۀ موجود بجم  نامه درباب

و كاماال تاار اساات از داسااتا  آذر باارزي  در نساا ه موجااود آذر باارزي  نامااه 

  1متباي  است.

 

 بیژن نامه : -12

بياژ  نامااه داستانيساات منظااوم در باااب بيااژ  پجلااوا  معااروف )پااس از 

سااجراب( پساار گيااو و آذر گشسااپ د تاار رسااتم كااه از جانااب پاادر بااه گااودرز 

 ي برد. بيت اول داستا  بيژ  اي  است :كشواد كا  نسب م

 كنو  كار بيژ  بگويم ترا            

 بدي  آب حكمت بشويم ترا

و اصل داستا  و قسامت  1900تا  400مجمو  ابيات اي  منظومه از 

عظيمي از آ  ملتقط اسات از داساتا  رزم بياژ  و گارازا  در شااهنامه، اماا 

  تالف كلي دارد.بعبي از قسمت هاي آ  با مت  شاهنامه ا

در پايااا  اياا  داسااتا  پنجاااه بياات در كيفياات مالقااات منيااژه و بيااژ  بااا 

 فرنگيس مادر كي سرو ديده مي شود كه آ ري  بيت آ  شني  است :

 شوزي  داستا  دل بپردا تم          

 سوي رزم برزوهمي تا تم

شاود كاه ساازنده و گارد آورناده و مكمال اياا   و از  ايا  بيات مسالم مي 

سااتا  صاااحب برزونامااه يعنااي  واجااه عميااد عطااا باا  ناااكوك رازي ساااك  دا

غزني است و او غير از برزونامه كه  ود منظومه مفصالي اسات داساتا  ياا  

  2داستا  هاي ديگري را نيز از حماسه هاي ملي به نظم در آورده است.

 

 سوسن نامه : -13
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  ناماه نقال و شنانكه قبالً نيز اشاره شد از برزونامه قسامتي بناام سوسا

عليحده داستاني شده است . سوس  زني تاوراني رامشاگر و افساونكار باود و 

افراسياب او را براي فريب داد  و اسير كرد  پجلوانا  ايرا  همراه پجلواني 

بنام پيلسم به سيساتا  فرساتاد و او تناي شناد از پجلواناا  را كاه مجماا  رساتم 

جام فرامرز از كار او و پيلسم  بار بودند، به افسو  به شنا آورد، اما سران

 يافت و رستم را از اي  افسو  آگاه سا ت .

رستم بجنا پيلسم رفت و در اي  اثناا افراساياب از اينحاال  بار شاد و 

بياري سوس  رامشگر آمد و جنگي بزرگ ميا  رساتم و فرامارز و بارزو و 

اي  واقعه سپاه سيستا  با افراسياب و تورانيا  درگرفت. و شو  كي سرو از 

 بر يافت  باه يااري رساتم آماد و  شاتار  عظايم كاه برهاايي ياافت  پجلواناا  

اسير ايرانی و گري ت  افراسياب و رفت  كي سرو به سيستا  و داد  منشاور 

غااور و هاارات بااه باارزو منتجااي شااده بااود، پديااد آمااد. اياا  داسااتا  از بجتااري  

رتيااب يافتااه و در قطعااات برزونامااۀ عطااايي اساات كااه از آ  كتاااب جداگانااه ت

 1بعبي از نسخ شاهنامه نيز راه جسته است. 

 

 داستان كك كوهزاد: -14

دربارۀ رستم، تنجا هما  داساتانجايي كاه در شااهنامه ماي بينايم مشاجور 

نبود، بلكه داستانجاي كوشك و بزرگي از ايا  پجلاوا  در سيساتا  و  راساا  

ساي از ايا  داساتانجا زبا  بزبا  مي گشت و در سينه ها ثبت ماي شاد . فردو

قساامتي را بااه نظاام آورده و شااايد از آ  ميااا  آنشااه را كااه بيشااتر بمنظااور او 

يعنااي تاادوي  تاااريخ  ياااري مااي كاارد، انت اااب نمااوده و باار مطالااب شاااهنامه 

ابومنصوري  افزوده  باشد. به همي  دليل هم پس از وي شاعراني بفكر نظام 

به بحر متقارب درشارح پجلاواني  اي  داستانجاي رستم افتادند و منظومه هايي

 هاي وي سرودند.

شاعري كه نام و نشا  او معلوم نيست و ظاهراً در قار  ششام هجاري 

ميزيسته ، قسمتي و يا شايد همه اي  داستانجاي بازماناده رساتم را باراي يكاي 
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از سالطي  بنظم مي آورد و از آ  ميا  تنجا يك داستا  در جز ملحقات و گاه 

ليحده ديده مي شود و اي  همانست كه در  ملحقات شاهنامه بصورت دفتري ع

 موسوم است .« داستان كك كوهزاد» بنام 

گويااا اياا  داسااتا  جاازو شنااد داسااتاني بااوده در باااب رسااتم كااه شاااعري 

يكايك آنجا را به نظم مي آورد و از هرياك باديگري ماي پردا ات و در آغااز 

ر مااي داد. بياات اول اياا  داسااتا  شاارو  و در آ اار آ  پايااا  داسااتا  را  باا

 داستا  را  ه ميگويد:

 كنون داستان كك كهزاد         بگویم بدانسان كه دارم بیاد

اگر تقلياد شااعر از روش فردوساي را در همينگوناه ماوارد بادانيم ماي 

توا  رسانندۀ اي  معني دانست كه شاعر پاس از فاراغ از داساتا  ديگاري باه 

باا نظام داساتا  منفاردي كاه ساابقه نداشاته  نظم اي  داستا  آغاز كرده و گرنه

باشد هيچ گاه  اينگونه آغااز سا    نماي كنناد.در پاياا  داساتا  باازبيتي آماده 

 است كه م بد همي  حدس ماست . در آ  بيت شاعر مي گويد:

 گذشتيم از رزم و پـيكار ُكك         كه اي  رزم وكي  دربرم بد سبُك

 ز هـــر بد تــ  پــاكــش آزاد باد     دل شجــــر يــار ججا  شاد باد  

و اياا  درساات همااا  رساام فردوسااي اساات كااه پااس از گذشاات  از يااك 

داستا  اتمام آنرا اعالم مي كند و گاه نيز س   از مدح شااه بمياا  ماي آورد. 

و سبك بود  آ  نيز اي  تصور را در آدمي « اي  رزم و كي  » ذكر عبارت 

مجااا و كااي  هاااي ديگااري را نيااز بااه نظاام ايجاااد مااي كنااد كااه شاااعر حااديس رز

 آورده بود.

داسااتا  كااك كااوهزاد ظاااهراً از دفتااري كااه مسااتند باار روايااات شاافاهي 

 راويا  سيستا  بود ا ذ شده است، زيرا در آغاز آ  شاعر شني  گفته است :

 چنین گفت دهقان دانش پژوه        

 مرا این داستان را  ز پیشین گروه 

دهفاا  شنانكاه ماي دانايم رسام نااقال  رواياات از  و اي  نقل روايات از

 دفاتر منثور به شعر بوده است .

داسااتا  كااك كااوهزاد را بعبااي از مجعااوالت عجااد مغااول و غياار قاباال 

ذكر مي دانناد و ماي گويناد ما اذ صاحيحي نادارد، اظجاار ايا  عقياده دور از 

ياا  صوابساات . زياارا اوالً نزديكااي نساابتاً زيااادي كااه در ساابك ساا   ساارايي ا
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داسااتا  بداسااتانجاي حماسااي قاار  پاانجم مااي بيناايم و ثانياااً قلاات نساابي اسااتعمال 

كلمات عربي در آ  و ثالثاً نزديكي زياد منظومه سبك شعراي  راساني پيش 

از مغول و حتي سبك معمول منظومه هاي حماسي قر  پانجم و عادم تجاانس 

عجاد پايش از آ  با سبك شعر عجد مغول و داليل ديگر تعلق اي  منظوماه را ب

مغول و اوا ر قر  ششم در مقايساه باا ججاانگير ناماه و ساامنامه آشاكار ماي 

 كند.

البته در اي  داستا  م تصر اشتباه و  بطي از لحاظ داستا  هاي قاديم 

موجود است و آ  آورد  كشواد و ميالد در شامار شااكرا  زال اسات كاه در 

لوم نيست از ناظم است يا كودكي رستم همواره باوي بودند. اي  اشتباه كه مع

از جام  داستا  به نثر تادرجه يي مايه تصور جعل داستا  مي شود و شناي  

مااي نمايااد كااه اياا  داسااتا  را كسااي از پاايش  ااود سااا ته و بااه نظاام در آورده 

است. اما بنابر آنشه در آغاز اي  داستا  بدا  اشاره شاد، گوينادۀ ايا  داساتا  

قانا  نقل مي كرده و براي پادشاهي ميسا ته داستانجاي ديگري را از قول ده

است كه از سيستا  يعني مركز روا  داستانجاي قديم باوده اسات و بناابر ايا  

نماااي توانسااات باااه جعااال ايااا  داساااتانجا بپاااردازد و گوياااا ايااا  داساااتا  از آ  

داستانجايی است كه در سيستا  و  راسا  در روزگار نسابتاً قاديم ايجااد شاده 

  مناقشاات اقاوام كاوچ )قفا  ، قفاس ( و بلاوچ )بلاو  ( و و منشاء ايجااد آ

افغانا  با سيستا  و آزار هاي ايشا  به اهاالي ايا  ناواحي باوده اسات كاه در 

 كتب تاريخ و مسالك و ممالك به تفصيل ثبت شده است .

از جملااه حكاياااتي كااه در باااب ساالطا  محمااود نقاال شااده، يكااي داسااتا  

احب كرما  در پاساخ ناماه محماود بادو تاري ي قوم كوچ و بلوچ است كه ص

م  از ايشا  )از كوچ و بلاوچ ( بجاا  آماده ام كاه اغلاب ايشاا  » نوشته بود:

دزدا  اند و دويسات فرسانا ناا ايما  ماي دارناد و بادزدي ماي روناد و  لاق 

بسيار اند و م  با ايشا  مقاومت نمي توانم كرد .سلطا  عالم )محمود( توانا 

 1«ر همه ججا  او تواند كرد.تر است، تدبير ايشا  د

و اي  قوم در اوايل قر  پنجم هجري كه زما  واقعاه لشاكريا  محماود 

برايشا  بود شندا  زورمند بودند كه از ايشاا  شجاارهزار مارد برناا و عياار 

                                                 
1
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پيشااه باسااالح تمااام برساارراه كاااروا  عااراق بياارو  آمدنااد  و منتظاار كاااروا  

 1نشستند .

ل گرديااد، نمايناادۀ دسااتبردها و تا اات كااه اياا  حكاياات و آنشااه از آ  نقاا

تازهااي كوشااا  و بلوشااا  از كااوه هاااي صااعب بلوشسااتا  بااه نااواحي مجاااور 

است كه سيستا  از آ  ميا  آبادتر و پر ثروت تر بود. اي  تا ات و تازهاا و 

دستبرد ها تنجا باه اياام ا يار اساالمي ا تصاا  نداشات و ظااهراً از ايا  دو 

بااه سيسااتانيا  مااي رساايد و كينااه از آنااا  در دل  قااوم همااواره آساايب و آزاري

ايشااا  بااود و يقيناااً داسااتانجاي محلااي بساايار در اياا  باااب وجااود داشاات. ذهاا  

داسااتا  ساااز سيسااتاني زماااني اياا  روابااط  صاامانه را تااا ايااام قااديم داسااتاني 

بااالبرد )درساات مانناد ارتقاااء دوره ا تالفاات اياارا  و روم باه ادوار پاايش از 

ستا  كك كوهزاد و تسلط او را بر سيستا  و بااژ و سااو گارفت  تاريخ ( و دا

از زال و سام پديد آورد و از  اندا  گرشاسپ تنجاا رساتم را باراي مقابلاه باا 

آ  مرد جنا آور و پجلوا  سزاوار يافات . و جناا رساتم را بشاكلي كاه در 

 داستا  كك كوهزاد مي بينيثم  ابدا  كرد.

بنااابر قااراي  تاااري ي نمااي بايااد از  از اياا  روي داسااتا  كااك كااوهزاد

مجعوالت عجود جديد اسالمي ماثالً عجاد مغاول باوده باشاد و همشنانكاه گفتايم 

 اااطرات سيسااتانيا  از آزارهااا و آساايب هاااي قااوم بلااوچ و افغااا  مايااۀ ايجاااد 

 2داستا  و داستا  جنا رستم در قلعه سپند وسيلۀ كمال آ  شده است.

ه هفتصااد مااي رسااد و اگاار ابيااات شاامار ابيااات منظومااه كااك كااوهزاد باا

سست آنرا بيرو  كنيم باقي ابياات ايا  منظوماه روا  و انادكي زيباا و تقريبااً 

 داراي لح  حماسي و ترتيبات قجرماني است .

 الصه داستا  شني  اسات : نزدياك زابال باه ساه روز راه كاوهي بلناد 

ودناد ودر بود كه در آ  گروهي بسياري از افغا  و بلوچ و الشي  گرد آمده ب

نامياده ماي شاد ميزيساتند)امروز در « مربااد» قلعه اي بار بااالي آ  كاوه كاه 

نزديكااي شااجر فااراه باااالي كااوهي بلنااد قلعااه اي  ااود نمااايي دارد كااه در ميااا  

                                                 
1

 .، همانجاسیاست نامه خواجه نظام الملك ، چاپ قزويني  - 
2

وهزاد با جنگ رستم در دژسپند مسلم و آشكار است . براي نزديكي و ارتباط داستان كك ك - 

اطالع بیشتر به جلد دوم اين اثر يعني سیستان بعد از اسالم زير عنوان بازتاب يكي دو محل 

 تاريخي سیستان در شاهنامه فردوسي رجوع شود.
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معروف اسات و داساتا  كاك كاوهزاد دربااره آ  « كافر قلعه »مردم محل به 

 قلعه زبانزد مردم است (:

 كه دررزم بـا اژدهـا پاي داشت      بدژ دريكي بدكنش جاي داشت  

 همه ناوك انــداز و ژوبي  گـذار    نژادش ز اوغا  سپاهش هـزار  

 دو رانـش هـمـانـنـدۀ را  پـيـل       گــۀ رزم جـوشا  تراز رود نيل

 ورا نام بـودي كــك كــوهـــزاد       بگيــتي بسی رزم بــودش بـياد

 بسی بــيـم  او در دل زال بــود    هزاروصد وهژده اش سال بود   

 شنا  بد كه هر سال ده شرم گاو      پر از زر گرفتی همي باژوساو

 

زال تا دوازده سالگي رستم را از داستا  كك كوهزاد بي  بار گذاشات 

، اما رستم روزي ببازار رفت و آنجاا از حاديس كاك آگااهي يافات. پنجااني باا 

و بارادر زاده اش بجازاد را از پااي در كشواد و ميالد بجناا كاك رفات و او 

آورد. و اياا  پجلااواني مايااه شااجرت رسااتم و اعجاااب زال و سااام و منااوشجر 

 گرديد. )عيناً مانند فت  دژ سپند( .

 

 داستان شبرنگ : -15

در باب رستم ، داستا  ديگري  در دست است بناام داساتا  شابرنا و 

يد وهمااه دياااوا  آ  داسااتاني اساات از جنااا رسااتم باشااابرنا پساار ديااو سااپ

« آزاد ساارو»مازناادرا  و برافكنااد  آنااا  . اصاال اياا  داسااتا  منسوبساات بااه 

مشااجور كااه فردوسااي از او در مقدمااۀ داسااتا  قتاال رسااتم ساا   رانااده و گفتااه 

و انتساااب آ  بادو ماادلل مياادارد كااه «  بسااي داشااتي رزم رساتم بياااد» اسات : 

روايات ديگري نيز  غير از آنشه فردوسي از روايات وي به نظم آورده بود،

از او وجود داشت . و فردوسي شنانكاه از داساتانجاي فاراوا  در بااب ايارا  

قديم صرف نظر كرد، اي  داستا  را نيز ناديده انگاشت. دو بيات ن ساتي  از 

 داستا  شب رنا شني  است :

 شراغ صف صدر ماها  بمرو      زاد سـروكنو  بشنو از گفــتۀ     

 درا  پور زال     هـــمه ديـــو را كـرد او پايمالكه شو  شد بمازن  
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نساا ه يااي از اياا  داسااتا  در مااوزه بريتانيااا مباابوط اساات. بانساا ه 

شبرنا نامه ، داستا  ديگري از رستم همراه است . اي  داستا  راجعست به 

جنااا رسااتم بااا ببااري در ساارزمي  هنااد و تولااد فراماارز و جنااا رسااتم بااا 

كه از دريا بر آماده و بدسات تجمات  كشاته شاده باود.  « پتیاره» پجلواني بنام 

 بيت ن ستي  اي  داستا  شني  است:

 يكي روز ايام فصل بجار         منوشجر بر ت ت بود شجريار

نظم اي  هر دو داستا  ظاهراً پيش از عجد مغول و شايد در قر  ششم 

 هجري صورت گرفته است .

 

 داستان جمشید: -16

حكااايتي اساات بااه عنااوا   داسااتا  جمشاايد. اياا   در ملحقااات شاااهنامه ،

داستا  عبارت است از  رو  بحاك برجمشايد و ناماه نوشات  بادو و انكاار 

كرد   دايي وي و اثبات وحدانيت براي  داي واحد متعال. و جناا جمشايد 

و بااحاك و گااري ت  جمشاايد و رفاات  او بااه سيسااتا  و بزنااي گاارفت  د تاار 

 از او . توركورنا شاه  سيستا  و زاد  

قسمت بزرگي از اي  داستا  يعني از رفت  جمشيد بزابلستا  به بعد بي 

بيات از  276كم و كاسات منقولسات از گرشاساپ ناماه اسادي طوساي و تنجاا 

آغاز اي  منظومه از كسي است كه  واسته داستا  جمشيد را جداگاناه تادوي  

معناي سسات  بيت مملو از كلمات عربي و ابياتي است به تماام 276كند. اي  

كااه يقيناااً متعلااق بااه بعااد از حملااه مغولساات و مطلااب تااازه و ناسااازگار آ  بااا 

رواياات ملااي ايرانياا ،  اادا پرساات باود  بااحاك اساات كاه بااا وي اهريمنااي 

بحاك مار دوش در روايات ملي دمساز نيست . داستا  جمشيد باا بيات ذيال 

 آغاز مي شود:

 نامه بنوشت  بيور بگاهشو نزديك شد نزد جمشيد شاه            يكي 

 

 بهمن نامه : -17

آ ري  منظومۀ حماسي از اي  رشته بجم  نامه است . مول مي نويسد: 

م  از اي  ججت آ  را در ميا  رشته منظومه هاي سيستا  به شمار آوردم »
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كه سراسر آ  وقف سرگذشت  اندا  رستم شده است. هر شند كه بجما  شااه 

 سمي داستا  است .پسر اسفنديار اينجا قجرما  ا

اي  منظوماه باه محماود سالجوقي پسار ملكشااه اهاداء شاده اسات . گوياا 

سراينده داستا  ... در جنا دراز محمود باا بارادرش هاوا  اواه ايا  سالطا  

بوده اسات و  بار ماي دهاد كاه همينكاه محماود بار ت ات نشسات اثار  اود را 

كرده كه ظااهراً براي وي فرستاده است. در اي  قسمت او به دوره اي اشاره 

هجري باشد. سالي كه محمود توانسات پاس از سااليا  دراز و  498بايد سال 

كشمكش ها ميراس پدر را بدست بيااورد و ناام شااهي بر اود نجاد. بناابر ايا  

 1.«بجم  نامه در پايا  قر  پنجم هجري به نظم در آمده است 

در آغاز  از بجم  نامه در مجمل التواريخ دوبار س   رفته است . يكي

و ديگار در بااب العاشار  2ماي آورد.« از ا بار بجما  » كتاب آنجا كه نامي 

اندر عجد دارا: دري  روزگار زال بمرد و در هايچ كتااب »شني  آمده است : 

اي  ذكر نيافتم مگر در بجم  نامه آ  نس ه كاه حكايم ايرانشااه با  اباي ال يار 

 نظم كرده است :

 3 برو  شد زدنيا ججا  ديده زال          در ايام دارا بشوريد حال

ايارا  » بدينگونه از مجمل التواريخ بر مي آيد كه نام ناظم بجم  ناماه 

 است .« شاه ب  ابي ال بير

دكتر صافا بار آنسات كاه دو نسا ه از بجما  ناماه در كتاب اناه باريتش  

موزيوم  موجود است كه مقدماۀ آنجاا باا هام تفااوت هااي جز اي دارناد: از دو 

در »مذكور آنكه بنام محمود سلجوقي است، بنحاو ذيال آغااز ماي شاود: نس ه

ستايش كرد  باريتعالي و آغاز داستا  بجم  نامه و آذر برزي  نامه و ستايش 

 كرد  سلطا  محمود و شگونگي آ  :

 4 كه بي ياد او نامجا هست باد            ن ستي  س   نام دادار داد

ب  اثر وي ، روايتي بوده كه ساينه مصنف همه جا اشاره مي كند كه من

 به سينه نقل مي شده است. از جمله در اي  ابيات :

                                                 
1

 . 50ژول مول ، ديباچه شاهنامه فردوسي ص  - 
2

 . 2مجمل التواريخ ص  - 
3

  . 92واريخ ص مجمل الت -
4

 . 291 -290حماسه سرايي در ايران، ص  - 
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 شني  گفت دهــقــا  مــوبد نژاد         كه بر ما در دوستا  برگشاد

 كه تا  از كيومرس فر نده پي         يكايــــك بـيــامــد بكاوس كي

 

 و در جاي ديگر:

 كزي  پس ججانجوي بجم  شكرد    زگوينده پرسيد  واننده مرد      

 بدو مرد گويا زبا  بر گشاد        كه از راستا  دارم ايــ  گفـت ياد

هيچ جاي ترديد نيست كه ناظم بجم  نامه روايت هاي كجناه اي در     

دست داشته است ، زيرا كه كار مايه هاي  ود را از شاهنامه نگرفته است و 

شعر حماسي كج  جاي دارد كه كمتر مي داستانش بطور كلي شنا  در رشته 

 توا  گما  برد كه بنيا  منظومه اش را ا ترا  كرده باشد.

بجم  نامه نزديك به ده هازار بيات دارد و باه شجاار قسامت تقسايم شاده 

اساات: قساامت اول راجعساات بجلااوس بجماا  بااه ت اات ساالطنت وحااديس وي 

ايا  اي  قسامت باكتايو  د تر پادشاه كشمير و هماي د تر  ديو مصر، در پ

قصه مارگ رساتم از زباا  جاماساپ باراي بجما  نقال شاده، پاس از آ  قصاد 

بجم  بكشيد  كي  پدر از  اندا  سام و مقدمات اجراء ايا  قصاد سا   رفتاه 

 است .

زال و فرامرز و پسرش سام و دو د تار رساتم زرباانو و باانو گشساپ 

بلخ راندند. اما آ ار سه بار بجم  را كه به سيستا  تا ته بود، شكست داده تا 

كااار بجماا  غلبااه يافاات و زال را اسااير و فراماارز كشااته شااد و مااابقي افااراد 

  اندا  سام به كشمير گري تند.

 

قسمت سوم راجعست باه تعقياب بجما  د تارا  رساتم را در سيساتا  و 

اسااير كاارد  آنااا  و اسااارت آذر باارزي  پساار فراماارز و فرهاااد و ت ااواره دو 

به مقبرۀ  اندا  سام بارا  شاكافت  قباور. در پاياا   پسر زواره و رفت  بجم 

اي  ب ش از پشيماني بجم  از اعمال  ويش و باز فرستاد  اسيرا  بجز آذر 

 برزي  به سيستا  ياد شده است .

در قسمت شجارم بيشتر از آذر برزي  پسار فرامارز سا   رفتاه اسات. 

يكاي از پجلواناا   آذر برزي  را كه بجم  به حيله و اغفال دستگير كرده باود،

زما  بنام رستم تورگيلي آزاد كرد و او پس از آزادي بابجم  جنا هاا نماود 
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و سرانجام قرار بر صل  نجاده شاد و آذر بارزي  ججاا  پجلاوا  بجما  گشات. 

آ ر كاار بجما  سالطنت را باد تر  اود همااي واگذاشات و  اود در شاكارگاه 

ي گارددو بقياه عمار را باه طعمه اژدها شد . آذر برزي  نيز به سيستا  بار ما

  1آبادي و عمرا  كشورش سپري مي نمايد.

مااول مااي گويااد : تكاااني كااه فردوسااي بااه شااعر حماسااي فارسااي داد در 

سراسار قار  پانجم و تاا نيمااه اول قار  ششام هجاري دوام يافات . ساارايندگا  

همااه آثاااري كااه در اينجااا نااام باارده شاادند وابسااته بااه مكتااب او هسااتند. همگااي 

نده كرد  روايت هاي كج  از سبك او پيروي كرده اند و مانند او ايشا  در ز

اياا  افسااانه هااا را پايااه قاارار داده انااد. شنانكااه مااي تااوا  اياا  منظومااه هااا را 

همشو  مكمل شاهنامه به شماره آورد. البته ايشا  در برابار مشاكالتي اغلاب 

هااي  اود را نتوانسته اند به سا  فردوسي از عجده كار برآيند. آنا  كارماياه 

باه  ااوبي او برنگزيااده اناد. افسااانه هاااي بيشااتري را اقتبااس كاارده انااد آ  هاام 

افسانه هاي تازه تر و آنگجي نه در قاوت معناي و ناه در كماال صاورت هايچ 

يك نتوانسته اند شانه بر شانه فردوسي بزنند ولي باا هماه ايا  نقا  هاا  كاه 

ه حسااب آورد، زيارا كاه دارند بايد آنا  را در زمارۀ شااعرا  حماساه سارا با

تاريخ كشور  ود را از روي روايت هاي زباني و با روح كامالً ملي حكايت 

 2كرده اند.

معجذا بايد اعتراف كارد كاه بر اي داساتانجاي حماساي مانناد گرشاساپ 

نامه و گشتاسپ نامه و شجريار نامه و غيره هر يك اثار بادي  و زيباا از آثاار 

ناماه كاه در جزالات و قاوت و اساتحكام زبا  فارسي است.  اصاه گرشاساپ 

 ابيات  ود تالي شاهنامه فردوسي است .

 

 رستم وببربیان:  -18

 اه  ببربیجان"در روايات ملی، رستم جاماه يای دارد ز ام ناپاذير بناام "

هنگام جنا آنرا  رو  جوش  به ت  ميکرد وهيچ ز می بار او  اارگر نمای 

                                                 
1

 92،  54،  53خالصه داستان بهمن با خاندان زال در مجمل التواريخ و القصص صفحات  - 

 آمده است .
2

 . 53ژول مول، ديباچه شاهنامه فردوسي ، ص  - 
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جاماه ايسات  اه هايچ ساالحی بارآ  يا پلنگينه  ببربیانافتاد. برطبق شاهنامه، 

  ارگر نيست . ابيات ذيل در شاهنامه بيانگر  صوصيت اي  جامه است :

 بـپـوشيد ببر و بر آورد  بــال        بر او آفــري   ـواند بسـيار زال

 برت را به ببربيا   س ـت         سر از واب وانديشه پرد ت   

 جوشنستش ز شــرم  پلــنامرا با دالور بسی بـود جــنا      يکی 

 سليحــم نيــامــد بــر او  ارگر     بسی  آزمــودم  به گـــرز و تـبــر

 يکی جامـه دارد زشـرم  پلنا      بپوشد بر و انــدر آيـد  به جــنا

 ز فـتا  و جـوش  فــزو  آيــدش     ــوانـدش   ببر بیانهمی نـام  

 ـود شــو   بـپـوشد بـرايدش  برش    نسوزد در آتــش نه در آب تر  

 سنا  انــدر آمــد به شـرم  مر       

 بــر نــبـُد  ــارگـــر ببربیانبــه 

رستم هنگام نبرد با دشم  بر رو  زره )پيراه  ناازه از زنجيرهاا  

بافته شد( ن ست جوش  )جامه رزمی ب يم از آه ( می پوشايد و ساپس بار 

 کرد:را به ت  مي ببربیانرو  جوش ، 

              ببر بیانزره زير و جوش  اندر ميا        از آ  پس بپوشيد   

 1گبر ببرنگجبا  ت   رد بر       گبرشو شد روز رستم بپوشيد 

 

در ميا  داستانجا  متعدد   ه بناام فردوسای وارد شااهنامه  ارده اناد، 

داساتا  در بيت دارد.  414"  ه مجموعاً ببربیانيکی هم داستانی است بنام "

زما  منوشجر رو  ميدهد. روز   ه منوشجر با بزرگاا  وپجلواناا  در بازم 

 ببرینشسته است ، ناگجا  گروهی از مردم هند از راه می رسند و از دست 

 ه زندگی را برمردم هند تلاخ  ارده شاکايت مای  نناد و بارا  دفا  او  ما  

 می طلبند. 

 رامرز نامه را به ياد ميدهد:آغازداستا ، آغاز داستا  "بيژ  ومنيژه" وف

 يکی روز ايــام فصــل بـجـــار       منوشجــر بــر ت ت بد شجـريار

 به ي  دست بد قار  رزم ز         دگر نـوذر وطوس لشکر شک 

                                                 
1

وق در شاهنامه، .برای دريافت ابیات ف 195شاهنامه ، پرسیدن پیران از آمدن رستم ، ص  - 

 رجوع شود به کشف االبیات شاهنامه فردوسی.
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 ججا  پجلوا  زال و ايـــرانـيا        به  ـدمـت نشسته  مر بر ميا 

 آ  وقت او شـارده سـاله بودشگفـته رخ  پيـلــتــ  اللـه بـود       در 

 بي  دست بـوديش  شواد نـيـو       به دست دگر بود گـودرز و گيو

 نشسته در آ  بـزم شاه جـجـا        به دل فارغ از  ار و بار ججا 

 زنقـل و می و بادۀ   وشـگوار      ز بو   وش  و زانشه آيد بکار

 ف ساقی ز ف داده بودهمه اندر آ  بــزم  آمـاده  بـود       سـرزلـ

 گـه از بجراير  شد  بی صبور  گه ازسلم گفتی س   گـه زتور    

  ه ناگـه زدربانا فرياد است       ز درگاه شاه ججـا  داد  واست

  ه شاهـا زغم ما  بتنا اندريم        ابـا اژدهــا مـا به جنا انـدريم

 انه، نـه دورا  شنـيدبه هندوستا  ببر  آمــد  پـديد        نـديـده زمـ

 دراز  و پجـنا  او صد  منـد         بــود بـيشتر ا  شــۀ  ارجـمـند

 نفس شو  زهامو  برآرد بتاب       بــرو   آورد مـاهی ازقـعرآب

 اگر سو  دريــا نجــد پــا درو         ـند از نفس آب دريـا شو  و 

 دهـا   ش  وتر سو  مرغــزار   ه آرد گــــذر      بسوزد زدود

 همانگه بتازد سو  سنا و اه  وردآه  رو  و مس جمله پا     

 شو شه نابـۀ داد  ــواهــا  شـنيد     سو   پجــلوانا  نگه  ـرد وديد

 پس آنـگه شني  گفت : مـر زال را     ــداونـد شمـشير و  ــوپال را

 بدو گفت  ا  پجـلــو ني   ــواه              

 گه    يکی سو  اي  داد  واه ...ن        

 

زال موافقااات ميکناااد  اااه بااارا  دفااا  ايااا  جاااانور، راهااای هندوساااتا  

گردد،ولی رستم شجارده ساله،از شاه مي واهد  ه بجا  زال او را مامور اي  

 ار  ند. اي  س   بر زال گرا  می آيد و تازيانه يی باه رساتم ميزناد. ساپس 

ر ردگی  شواد وقار  باه راه مای افتاد. باسپاهی بشمار دوازده هزارنفر به س

پس از رفت  سپاه، گاودرز رساتم را باه  اناه مای بارد و مي واهاد او را ادب 

 ند، مگر رستم او را به سويی َشتر ميزند و باگرفت  سالح نيا   اود ساام ، 

به اصطبل رفته بر اسپی سوار ميشود و بسو  هند می شتابد. گاودرز نيزباه 

و پس از رسايد  باه رساتم هاردو باه اتفااق وباشاتاب  تعقيب رستم می پردازد

 سو  هند می تازند. سرانجام به سپاه زال می رسند .
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رستم تصميم ميگيرد  ه طور ناشناس برلشکر زال بزند و از گودرز  

قول ميگيرد  ه راز او را با  سی نگويد.رستم هنگاام روبروشاد   باا  شاواد 

نبارد تا  بات  هار دو را مغلاوب و  و قار   ود را البرز می نامد و سپس در

اسااير ميکنااد. پااس از آ  بااا زال ماای جنگااد و شااو   ااار بااه درازا ماای  شااد 

وقرارميگذارند  ه دنبالاۀ نبارد باه فاردا مو اول گاردد. رساتم باه زال پيشانجاد 

ميکند  ه اگرمبارزه با ببر بياا  را باه او واگاذارد او در مقابال حابار اسات 

 ال نمی پذيرد:دست از نبرد با او بکشد و ز

 بــدوگفـت زال سپجـبـد دلـيـر        ه شربی ن يزد زپجلو  شير

 نظر پ ته تر    ه  ام آمد     طم   ام  رد  به دام آمد    

 ججا  زو شود جملگی در ناب     شوفــردا برايـد بلــنـد آفتاب   

  ه گريد به تو گرز و  وپال تو      بکـوبم به گرز گرا  بال تو 

 

لی فردا قبل از آغاز نبرد، گارد تياره يای بر اسات و دياو  از ساو  و

شپ رستم  ود را باه ميادا  افگناد. دياو باا گوشاجا  پجا  شاو  گلايم، سانگی 

برگرد  اسپ  شواد وسانگی ديگار باه اساپ قاار  زد. اساپا  همانادم يازمي  

افتادند وجا  دادند. لشکر زال از ديد  دياو روباه فارار نجادناد.زال باه جناا 

يو شتافت. ديو بااز سانگی پرتااب  ارد  اه براساپ زال  اورد و در اثار آ  د

اسپ زال نيز جا  داد و زال برزمي  افتاد. دراي  هنگام رساتم  اه جاا  پادر 

را در  طر می بيند به جنا ديو می شتابد و سرانجام ديو را مغلوب ميکند. 

د و او را باه ديو به التماس می افتد و به رستم ميگويد  ه از  شتنش در گاذر

بندگی  ود بپذيرد. و رستم او را به غالمی می پذيرد. پس ازاي  واقعاه هماه 

باهم هماراه ميگردناد وعاازم نبارد باا ببربياا  ميشاوند. ولای از هويات اصالی 

رستم هنوز جز گودرز )ونيز ا ناو  دياو(  سای ديگار  آگااه نيسات. پاس از 

ند، سرانجام به نبارد رسيد  به هند و شند شب  وشگذرانی در مجلس رأ  ه

 بببربيا  ميروند.

 بــرفـتـنـد جايی  ه آ  ببر بود         روشا  وجوشا  شو  ابر بود

 بديــدنـد دشــتی پر  آتـشکــده         تـر و  ش  را جمله  آتش زده

  ه ا  پـرهـنر مـرد با فر وجا         رأیبـپـرسيد دســتا  فـرخ ز 

 زبجـر شه اي  دشت را سـو تندف  تـندف      شرا آتش تــيـز افــــرو 
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  س از آدمی آتـش اي  جــا نکرد   بگفـــتا بـدا  ا  يل شير مرد    

 دم ببر زانگـونه آتش زنـست         ه دودش شو ر سار اهريمنست

 

 الصااه زال از رسااتم  ااه تااا  ناااو  او را بااه نااام الباارز ماای شناساااد 

ربيا  را به او واگذارد. رستم قبول ميکناد، مي واهد  ه نوبت اول مقابله با بب

ولی شو  زال و پجلوانا  از  ار ببربيا  عاجر ميمانند، رستم  ود به مقابلاه 

می پردازد  و به مشورت گودرز تعداد  از گاوميش  وگاو وبز را ميکشد و 

شکم آنا   را پر از آه  وشونه پر ميکناد و همگای را در راهگاذر ببربياا  

فردا همينکه  ورشيد طلو  ميکناد، ببربياا  از دور پيادا ميشاود قرار ميدهد. 

و بالدرنااا گاوميشااجا و ديگاار حيواناااتی  ااه در دم راهااش بودنااد ماای بلعااد و 

بسااو  رسااتم  ااه بسااويش تياار رهااا ميکنااد، ميتااازد.دير  نميگااذرد  ااه  آهاا  

وشونه در دل ببربيا  به  ورۀ آتش مذاب مبدل ميگاردد و از اثار آ  ببربياا  

برزمي  ميکوبد و از حر ت باز ميماند. رستم نيز فارا ميرساد و باا گارز سر 

برسرش ميکوبد. زال و لشکريا  وقتی از  شت  ببربيا  توسط رستم اطاال  

ماای يابنااد  وشااحالی ميکننااد و بااه ديااد  ببربيااا  ماای شااتابند. سااپس رسااتم از 

از آ  پوست اي  حيوا   ه سالح بر آ   ارگز نبود، قسمتی را جدا ميکناد و 

" در شاهنامه شانا ته شاده ببربیانبرا   ود جامه يی درست ميکند  ه بنام "

 1 است.

همانا پوست پلنا يا ببراست  ه  يلای مرغاوب وبسايار  ببربیانو اما 

قينمت بجاا اسات. ايا  حياوا  از قاديم در جانگالت هندوساتا  بيشاتر از سااير 

 مکانجا يافت ميشود.

 

 داستان رستم وپتیاره: -19

در داساتا  شابرنا، شابيه  داساتا  ببربياا  ل  القی مطلق،ميگويد  ه ، جال

مای  2"پتیجاره،روايت منظوم ديگر  است  ه در آ  رساتم باا جاانور  بناام "

                                                 
1

 .220 -214،ص 1366سال  2رک: جالل خالقی مطلق، ببربیان، مجلۀ ايران نامه، شماره - 
2

را به معنی آفت وبال وزشت ومهیب آورده و  پتياره( کلمه 368،ص1صاحب برهان قاطع)ج  - 

است که ريشه  Patyarakهلوی اين کلمه پتیارکدر زيرنويس همان صفحه عالوه نموده که شکل پ

 ، بمعنی ضد آفرينش است. فردوسی گويد:Patyaraدر اوستا دارد. و دراوستا 
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پادشاه  ابل و زابل وسيستا  ، دستا  سام است.  داستا  شني  آغاز  جنگد  و

 ميشود:

 ـــدۀ  بـاسـتا ـذارد گـــزارنگــزدستا  و رستـم يـکی داستا         

 وزاي  درشگفتی تر انـدرججا         نـديده است  س آشکار و نجا      

 ر       ججــا  ديـده اســتاد در داد  پيرـت  دانـنـدۀ يــاد گـيشني  گفــ

  ه ي  روز در گلـش  زرنگار       همي ورد دستا  می  وشگوار

 ــدۀ   سـرو  گــاه رارستـنـيه پــوش درگـاه را        پــدر آمـد سـ

  ه آمد ججا  ديـده مرد  زهند         بدستش يکی نامـه ا  بر پـرند

 همی گــويـد از رأ  دارد پـيام         به نزدي  پـرمايـه دستا  سام

 همی راه جويد به نزدي  ـشاه        جـجـا  پجــلــوا  گرد گيتی پناه

 ـارش بـديـــ  نامـور بارگـاهبدو گفت دستا   ه بکشا  راه         بـي

 برشـاه زابــل رهــش بـرگـشـاد       بـيـامـــد بـر او زمي  بـوسه داد

 ازآ  پس فــراوا  درود و پـيام  رسانـيد نامــه بـه دستـا  ســام      

 شو دستا  ازآ  نامه بگشاد بـند       نــوشـته شــنا  يافـت اندر پرند

 تی ستا        شـــۀ زابــل و  ـابـل و سيستا  ه ا   پجلوا  گـرد گي

 به هنــدوستا  از بــد روزگــار       يکی زشت پتياره گشت  آشکار

 به باال و پجــنا  الــبـرز  ـــوه        ه آمد هـمه  شور از و  ستوه

 ز دريا بـر آمــد يکـی جــانــور       زهـرچ  انــدر انـديشه آيــد بـتر

 د  وردگرگ وپيل      به دم در ـشد پـيل را از دو ميلبيکبارصدص

 پلنا دژم شيــر و بـبـرشـکـار       به دم آورد زا   ه بـيـند هــزار

 هما  رستنيجا شه  ش  وشه تر    شه بی بر در تـا  و شه بارور

  ند رو   شورزهـرشـيز پاه     وردهرشه بيند مگرسنا و اه

 تر ن ش  اندرو  مانـد نه ازآ       از آ  جانـورگشت بی  انه در

 ججا  را اگر از دودۀ سـام  س       نيايــد درايـــ   ــارفــرياد رس

 ججا   رد بيکبارگی بی هراس نيا  تو گرشاسپ  زمنجـراس       

 پدرت آ  ججا  ديده ســام دلـير       ه بـر اژدهاها  دژم بــود پـير

                                                                                                                   
 بود پتيارهجهانی برآن جنگ نظاره بود            که آن اژدها طرفه 
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  راسا  ازآ  اژدها گشت پاه     بطوس اژدها شت بيترس وباه 

 از آ  تـ ـمـه دار  نـژاد وهنر  تونيز ا  ججا  پجـلوا  زال زر    

 وياسام شـير آ   ه پرمايه مرد  همانا زمرد   ه گرشاسپ  رد    

 واگر نيست با  وشش اوت  ار       

 زهنـدوستـا  با   ديگــر مـيـار

مي واند و رأ   ود را زال پس از  واند  نامه رأ  هند، رستم را فرا

برا   رفت  به هند و دف   طر پتيااره باا او درمياا  ميگاذارد. رساتم از پادر 

مي واهااد  ااه  شاات  پتياااره را  بااه او واگااذارد، ولاای زال  موافقاات نميکنااد و 

ميگويد تو نوجوانی و از عجادۀ  ايا   اار بار نمياا ی،  اودم باياد بارا  ناابود 

در پاسخ  ميگويد  ه تو بارا  شناي  جنگای   رد  پتياره  به هند بروم. رستم

پير شده ا  و م  بايد ايا   اار را بسار برساانم. سارانجام زال ورساتم هاردو 

 براي  توافق ميکنند  ه هردو به هند بروند و  ار پتياره را يکسره  نند.

زال معتقاااد اسااات  اااه هماااه جاااا س بفرساااتد و از هرشاااجرومحلی ساااپاه 

نگي  می شمارد ودر عوض از پدر مي واهد ب واهد، ولی رستم اي   ار را ن

 ه سلي  سازا  مشجور را گارد آورد تاا بارا  او رزم افازار  در  اور ايا  

نباارد بسااازند. شااو  ساالي  گرشاسااپ و سااام را باارا  شنااي  جنگاای مناسااب 

نميداند. بدستور زال سلي  ساازا  گارد هام آمدناد و ساالح رساتم را بدينگوناه 

ها  مزي  به نقش ماهرويا ، گرز  به وز   سا تند:  مر بند  دار  آويزه

نجصاد ماا ، شمشااير  باه وز  سيصااد وساای ما  بااا دسااته يای ماازي  بااه نقااش 

سيمرغ . نيزه يی به دراز  سی رش و ديگر و ديگر. هنگام راه افتاد  سپاه 

ناگجا  از آسما  آواز سروش باه گاوش ميرساد  اه رساتم را ساتايش  ارده و 

در هند ي  هفته به ميگسار  می پردازند تا برا  او پيروز  آرزو ميکند.  

سرانجام رستم  ه برا  جنا با پتياره بای تااب شاده باود زباا  باه اعتاراض  

ميگشايد. زال ميگويد  ه دراي   ار بايد از سيمرغ  م  گرفت، ولای رساتم 

موافقت نميکند و ميگويد از سيمرغ آنگاه بايد يار   واست  ه از دست  ود 

اشد.رستم از رأ  هند مي واهد تا آهنگرا  را فرا ب واند و ما  ار  سا ته نب

ي   انۀ بزرگ آهني  بسازد. انه آماده ميشود ورستم  آ   انه را با تيم هاا 

و نيزه ها و ژوبي  ها   زهرادار انباشت. سپس  ود در  مي  برآمد  پتياره 

از دريا نشست و شناد دياده باا  را نياز بارا  ترصاد موظاف ساا ت. روز  
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اگاه پتياره شو   وهی از دريا بيارو  آماد و رو بساو   شاکی نجااد. ماردم ن

از ديد  پتياره ) رو وديل( گريزا  شدند. زال نيز از ديد  آ  جانور برجا  

رستم نوجوا  هراسا  شد و بسو  اطاق آهني  دويد تا رستم را نجات دهد و 

شاد  پتيااره  از محل فرار  ند، مگر رستم دل از دست نداد و منتظر نزديا 

 ماند. پتياره :

  روشا  شورعد وشتابا  شوباد       سـو   ـانـۀ آهنـي  ســر نجـاد

 دهانی شو دست  تـوانگـر فـراخ      در آنجا  ايـوا  و ميدا  و اخ

 شــو با  ــانـۀ آهـنيـ  تـنا شــد      تجمت  سو  شـارۀ جــنا شـد

 ـد زهـرۀ  آسـمـا  پرز آببتند   ي   نـعره زد در شتـاب      ـه ش

 به  انه بـر افـگنـد  ـود را زبام      ز شــرخ نجــم  بگــذرانـيـد نـام

 ميا  را ببست و بـغـل بـرگـشاد      دگــر بــاره  از دادگــر  رد ياد

 شتــابا  به تـيـر و ــمــا  نـبـرد     به  ام  انـدرش برجـجانــدار رد

 ـيـ ـت ت        ز آشــفـتگی بــاز ـــرده دهـــ بــيازيد رســتم بـرآهـ

 به دم  ـانه را در  شـيد آنشنا        ه از دور شد  انه زايدر روا 

 هم آ  تـيم  و ژوبـي  زهـرآبـدار     ه در آهنـيـ   ـانـه بـُـد استوار

 سـ ـت      به فــرمـا  دادار فــيـروز ب ت پتیارههـمه در گلـوگــاه 

 ه گرفته شدش در گلـو      زدش برزمي   له را همشوگو شو لقـم

 تـو گفـتی زجا  و زت  مانـد باز   ورا شو  ججانی دها  مانـد باز  

  ه تا بـفگــنـد  انـه از دم مگر   همی زدشپ و راست برسنگسر  

 نه زا   ويشت  را ورش سا ت      نه  او را تــوانست   انـدا ـتـ  

 زشرم و زسوفار بگـشاد  دست  بفرا ت دست    ججـا  پجلوانزاده 

 به  ام وگلو درزدش بی درنا  هـزار و شجل شـوبه تير  دنا    

 به گرز گرا   ـرد دنـدا   ـرد     از آ  پس بگرزگرا  دست بـرد

 همی نوه نـيـزه زدش درشکـم    پس آنگـــه ز راه گلــوگـاه و دم  

 بـيفکند و  ردش دل وجا  فگـار    شــنا  تـا ت  زورمـنـدش ز ار 

 سرانجام شو  شد ز رستم ستوه         

 1بـپـيـشـيـد نـاگــاه رو   از گــروه

                                                 
1

 .220 -214،ص 1366سال  2رک: مجلۀ ايران نامه، شماره - 
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پتياره  وشش ميکند تا  ود را به دريا برساند و نجات يابد،مگر رساتم 

تير  به ششما  او می زند و پتياره در گوشه يای  باه زماي  مای افتاد. رساتم 

يجاااوش ميگاااردد و ر اااش در ايااا  مااادت از و  نياااز بمااادت دو شااابانه روز ب

پاسبانی ميکند. پاس از  شاته شاد  پتيااره ماردم از دياد  رساتم شاادمانی مای 

 نند و گروه گروه به تمناشا   پتياره می روند. و رستم وزال پاس از دومااه 

 اقامت در هندوستا  به سيستا  باز ميگردند.

 

  الملوک ةشجر -20

کمش پیداسجج چ نججناد نکمجج  ملجج،   یججکن  الملجج، چ انکن جج  ا  نجج ةشجج   

در بحاار متقااارب    چ ااه در تقليااد از شاااهنامۀ فردوساایسیسججنکن  ال ججت اسجج .

 - ااامالً تاااري ی وياا  اثاار .مااثّم  محااذوف)وز  شاااهنامه( سااروده شااده اساات

 حماسی است .

موبو  شجره شرح حال پادشااها   ياانی)  اه  يانياا  سيساتا  بااور 

بجرام  ا   يانی) برادر ز  احمد شااه  جايند( تا مل   ه فرزندا  آن   داشته اند

 این اث  د  د،بخش س ،ده شده اس .   .( می باشد بابا

آغااازب ش ن سااتي   بااه وساايلۀ  ساای بنااام صاابور  و بااه دسااتور ملاا   

احمااد شاااه بابااا صااورت پذيرفتااه اساات و بعااد    ناصاارالّدي   يااانی باارادر ز 

 ياومرس شارو     ب اش ن سات را از ناص  " نامی هم به او پيوسته است و "

   .  رده اند  رده اند وبه شرح حکومت مل  ناصر الّدي   تم 

 هجااااار  آغااااااز شاااااده اسااااات ودر 120۶ب اااااش ن سااااات درساااااال   

   : هجر   اتمه يافته است1207سال

    شو بگذشت از هجرت اندر شمار           هزار ودويست وشش از روزگار

   يد فـّـرــيلی  ی نسب    ا  جمش          رــ گجــّدي  واالمل  ناصر الــــ  

     ـــه اســماء پا ا  و نيـــکا   ی               پیـشني  گفت آ   سرو نــي

             ـــه بــودند دانــا دل و حکمرا           د  يـــومرس تا ايــ  زما ـزعج

             ه باشــد شـــو دّر ثمي به نظمی            شو هستی ثنا  وا  ما از يقـي 

          ه شو  بگذرد بعد ازي  روزگار           يکــا ي  نيا ـا  ما بــر شمــار

    بدانند يکــسر  جـــا  ومــــجـــا             زانجــام و آغـــاز آ  داســتــا 
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 ب ش دوم شجرة الملوه پس از مرگ مل  ناصرالّدي  در شرح وقاي  

و برادرش مل  بجرام  وحکومت پسرش مل  سليما     پس از اي  در گذشت

   : است   آغاز شده 1213 ا  است و در سال 

    پس از هجرت ا  مرد نيکو صال         هـزار و دويست وده وسه زسال

 فــل  قــدر نــّواب بجــرام  ـا            ،  ـا  عـالی مکا ـ ـديـو زم

  به اي  بنــده از راه لطـف و  ـرم          آ   ا  نيکو شيــمشني  گفــت:    

           1پس ازفـوت نّواب ربوا  م ب

    به نظـم آور ايــ  داســتا  در تاب

 

هجر  قمر  به پايا  رفته 1221ب ش دوم شجره الملوه هم درسال        

   :  است

            هزار و دويست ودو ده بود وي 

    نقـــد صّراف زد بر مح   ـه ايـ 

   : دو بيت آغاز شجره اينجا ست 

    جــناب شـــجـی را بــبــايد ستـود             پس از حمد پروردگــار ودود

    ســتوده به تورات و انجيل اوست             ه مقصود تبليم وتنزيل اوست

   : بيت پايا  شجره هم اي  است

           2هورسـرش با بر تر زتابنده 

      ــدايش دهد شو ت وفّر و زور

صبور  و ناص "  -اي   تاب به وسيلۀ دو شاعر ن ست سرايندۀ آ  

 شجرتالملوه" معرفی شده است:

 صبور  وناص  ترا بنده اند            زامداد و لطـف تو پاينده اند

 د نامشو دادند اي  نامه زيب تمام             َشَجرُت الملو ش نجادن

در معرفّی اصل نس ه  -مصح  مت  -آقا  د تور منصور صفت گل»

 ه ب ش دوم شجره  -مرقوم فرموده اند -در مقّدمۀ شاپی شجرت الملوه -

در مت   ّطی آغاز می شود  1۵3 ه توّسط ظجير سروده شده است از برگ 

                                                 
1

 يعنی ملک ناصرالدين کیانی - 
2

 سرملک ملک بهرام خان کیانی  - 
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برگ شجره توّسط صبور  و آنگاه  1۵3پايا  می يابد. پس 17۶ودر برگ

برگ آ  به وسيلۀ ظجير.)   شجل 22ناص  سروده شده است و  صبور  و

صفحۀ با قط   3۵0در  شمسی 138۶سال    وپنج مقّدمه( شجرت الملوه در

وزير  به هّمت د تر منصور صفت گل استاديار دانشگاه تجرا  به شاپ 

 1  .« است رسيده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 اين معرفی نامه فشرده به خواهش من از سوی جواد محمدی سکائی سیستانی تهیه شده است. - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

347 

 

 

 

 

 

 مده فصل

 

 سیمای رستم در شاهنامه 

 

 
 غالب شدن رستم بردیو سپید

 خجسته برو بوم زابل كه شیر             همي پــروراند گــوان دلیــر

 )فردوسی(                                                       

 

 رستم هیروی اصلی شاهنامه:

"رستم درشاهنامه برترین آفریده ایست که تنها نمودار نیرووقوت 

نیست، او مجموعه ایست از اندیشه وخرد، دالوری و زور بازو، میهن 

دوستی و از خود گذشتگی، تدبیر و نامجوئی وبلندهمتی وباالخره او دارندۀ 
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چون :خرد پیران وقوت بیژن، و پایمردی  .جوهر انسانی است واالترین

سهراب، ونازک دلی سیاوش ودرعین حال از عمری  به درازای مجموع 

افراد مذکور برخوردار است که نیمرخ شخصیت او را درهاله یی از 

 1"اسطوره پنهان میکند.

داستانجا  رستم در شاهنامه، نقطۀ او  حماسۀ فردوسی است  ه به 

ري  و زيباتري  شکل ممک  آ  بيا  شده است. دراي  حماسه ما با رستم بجت

جان خرد و پشت مردی و پناه لشکر وکشورش با پيلتنی روبروهستيم  ه : 

 عالیترین صفات انسانی است. 

فردوسی در شاهنامه از پجلوانا  و قجرمانا  آزادۀ سيستا ، ب صو  

آزادسرو" بدو  ش  اگر "از رستم بطور ششمگير  ياد آور   رده است. 

"  ودش را در ا تيار فردوسی نمی نامۀ خسروانسيستانی در مرو"

گذاشت، و شاعر پرمايۀ طوس آنرا بدست نمی آورد، شايد به سرايش شجنامه 

 نمی پردا ت.

جالبتري  و زيباتري  قسمت ها  شاهنامه، همانا قسمت هايی است  ه 

رد. با توجه به عشق آتشي  به داستا  ها  زال، رستم وسجراب تعلق دا

فردوسی به رستم، قجرما  مر ز  داستانجا  حماسی شاهنامه، ميتوا  

تصور نمود  ه اگر پجلوانا  سيستا  نمی بودند، شايد شاهنامه يی بدي  

 ارجنا ی بوجود نمی آمد.

فردوسی پيروز  وسربلند  وآزادگی رستم را، پيروز  وسربلند  

بري  ب اطرسربلند  ميج   و پيروز  مردم وآزادگی ميجنش ميداند و بنا

جوا ،  ه از پدر نيرومندتر و بالنده تراست  سهرابوطنش، ترجي  ميدهد تا 

به دست پدر ود رستم   شته شود. و بدينوسيله بجا  آنکه ملتی را به سوگ 

 از دست داد  آزاد  بنشاند، پدر  را در سوگ عزيزيش می نشاند.

                                                 
1

،شماره دوم، مقالۀ خاستگاه اصلی رستم، بقلم 1355مجله ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه مشهد،  -

 .ببعد 50بهمن سرکاراتی، ص 
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 رستم پس از کشتن پسرش سهراب

 اگر رستم دراین نبرد یا نبردهای دیگر شکست میخورد، تمام 

 آرزوهای ، خواستها وپیکارهای ملتی  که بخاطر آزادی، حقیقت 

رخاسته بود، برباد داده میشد و این درس بزرگ مجیهن پرسجتی از وعدالت ب

 فردوسی است که به خوانندۀ شاهنامه وداستانهای رستم می دهد.

شاهنامه در  الل داستانجا  دالنگيز ود،مبشر پياامی اسات نغاز و پار 

مغز و گيرا. گو ی ميليونجا انسا  از پس پارده هاا  با يم قارو  ، آنشاه را 

زندگی دريافته و آزموده اند، صميمانه با ما درميا  ميگذارند به عنوا  ثمرۀ 

 وهمگا  را به ني  انديشی وني  جو ی رهنمو  ميشود  ه :

 ان را به بد نسپریم        ـــبیا تا جه

 به کوشش همه دست نیکی بریم

 دار        ـــنباشد همان نیک و بـد پای

 هــمان به کــه نیکی بود یاد گار

 در شاهنامه همشنانکه از زيبا ی ودلربا ی وعشق ودلدادگی زنا  و          

د ترا  فراوا  س   رفته است از دلير  وهنرمند  و نامجو ی و شر ت 

زنا  در جنا ها  ميجنی و سوار ار  و مسافرت ها  طوالنی آنا  نيز 
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فراوا  داستانجا است  ه  واند  هريکی برا  انسا ، سرور وغرور 

 ولذتب ش است.

نويسندۀ توانا   راسا ،بجم  سر اراتی، معتقد است  ه: حماسه 

تر يبيی است از پندار وواقعيت وبنابري ، تعيي  مرز  مش   ميا  

 .واقعيت وپندار يا به س   ديگر،ميا  تاريخ واسطوره بسيار مشکل است

واي  نشانه ا  از دوپاره گی جا  آدمی است  ه از دير باز ميا  پندار و 

واره است.نيمی ازروا  آدمی آگاه و روش  وواقعگرا است وبا واقعيت آ

معيارها  تجربه ومنطق حقيقت ميجويد وشيفتۀ تاريخ است ونيم ديگر، نا 

ر يا فريفتۀ اسطوره  آگاه وتاري  ووهمگراست ودر پناه پندار وجادو و

از مغاه تاري   است. از اي  روست   ه گذشتگا  گاهی اژدهايی را

زمانی انسا   ديو آفريده اند و آورده وبا پالودنش از آ   دا واساطير بيرو  

ساده يی را از  اه برگرفته بر اخ نشانده از او شاه جبار يا پجلوانی 

نيرومند ونامدار  سا ته اند  ه اي  آ ر  به تنجا ی لشکر  را ميشکند 

 1 ودشمنا  شاه يا ميج  را از مرزها به در ميراند.

ه در حماسه ابعاد زما  ومکا  گاهی منتفی ونيز متوجه ميشويم  

ميشود وزمانی شنا  درهم فشره ميگردد  ه انسا  در انده زمانی راه 

شندي  ساله را می پيمايد ودهه ها وسده ها درمقياس آ ، لحظه يی بيش 

نيستند وازاينجاست  ه هزارسال عمر برا  پادشاه ويا پجلوانی عمر  عاد  

 شمرده ميشود.

سراسر حماسه ها  بزرگ وقديم بوده وهست و آنشه  اي  مشکل در

در بم  پژوهشجا  مربوط به حماسه، مشکل ما را دوشندا  ميکند،گرايش 

ذه  پژوهشگر است  ه گاه واقعگرا وتاري  پردازاست وهرافسانه يی را 

روايتی مغشوش از تاريخ می پندارد وگاه وهمگرا واسطوره سازاست وهر 

، بازگو ی منطقی شده افسانه تعبير ميکند. نشانه گزارشی حماسی تاري ی را

ها  ازشني  گرايش دوگانه ذهنی درپژوهش ها  مربوط به سرگذشت زال 

 ورستم، پجلوانا  مر ز  حماسۀ بی نظير شاهنامه نيز به ششم مي ورد.

                                                 
1

،شماره دوم، حاستگاه اصلی رستم بقلم بهمن 1355دانشگاه مشهد، مجله ادبیات وعلوم انسانی  -

 .ببعد 50سرکاراتی،ص 
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 فردوسي عاشق  رستم است :         

فردوسااااي ، حماسااااه سااااراي تونااااا و پرمايااااۀ 

  حماسااه هاااي كجاا  سيسااتا ،  راسااا  ، از قجرمااا

يعناااي رساااتم در شااااهنامه بااايش از ياااك هااازار باااار 

بنامجاااااي : تجماااات  ، پااااورزال ، ججااااا  پجلاااااوا  ، 

پوردسااتا  ، گونااامور، گااوپيلت  ، شااير لشااكر پناااه و 

غيااره، همااراه بااا نااوعي عاازت و افت ااار و باازرگ 

ناام كه آشكارا معلوم مي شود، شاعر گرانمايۀ طوس ، باا   1منشي نام گرفته 

و ش صيت اي  قجرماا  مشاجور حماساه ملاي عشاق ماي ورزياده و او را در 

 اطرش شنا  گراماي ماي داشاته اسات كاه هرگاز نماي  واساته ناام او را از 

 زبا  هيشكسي حتي اگر سلطا  هم باشد به سبكي و بي حرمتي بشنود.

 

بنا برروايت تااريخ سيساتا  فردوساي شنادي  روز شااهنامه را باراي 

همه شااهنامه  اود » ب واند و در ا ير سلطا  محمود گفت :  سلطا  محمود

هايچ نيسات، مگار حاديس رساتم و در لشاكر ما  هازار تاا مثال رساتم هساات . 

فردوساي جااواب داد: زنادگاني  داونااد دراز بااد ناادانم انادر سااپاه او شناد ماارد 

اما ایجن دانجم كجه خجداي تعجالي خویشجتن را هجیچ بنجده چجون شو  رستم باشد، 

  2«.نیافریده وزمین بوسه داد و رفت.  رستم دیگر

وبدي  سا  فردوسي ، سي ساله رنج گفت  و پردا ت  شاهنامه را به           

  اطر سبك شمرد  ش صيت رستم آنجم از جانب سلطا  وقت بر باد داد. 

اي  دفا  شانانه از بزرگ مردي شو  فردوسي مي توانسات در برابار 

آياد و از صااله يااي شصاات هاازار دينااار جباروت ساالطاني شااو  محمااود بعماال 

 طالي سرخ به  اطر نام قجرمانا  حماسه اش بگذارد.

                                                 
1

تاملي در داستان  -محمد علي اسالمي ندوشن داستان داستانهاي رستم واسفنديار )بخش دوم  - 

 . رستم و اسفنديار(
2

  :و در حاشیه بیتي به همن مناسبت از زبان فردوسي نقل شده 7تاريخ سیستان، ص  - 

 به عالم نيست مردي همجورستم سخن گفتم درست وزود رفتم 
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گوينااد ساالطا  محمااود از اياا  جااواب فردوسااي پااس از آنكااه شاااعر در 

گاااهش را تاارك كاارد و رفاات تكااا   ااورد و رو بطاارف وزياارش )ظ : حساا  

و بعاد  1«این مردك مرا به تعجریض دروغ زن خوانجد:»ميمندي ( كرده گفت 

ظرش در اثر بدگويي حاسدا  نسبت به فردوسي بد شاد تاا آنجاا  اه قصاد از ن

ميا  برد  فردوسي را نمود.بروايتي كاه شنادا  تا ياد نشاده ، فردوساي باراي 

نجات  ود از غبب سلطا  عجالتاً شاره اي نداشت جز آنكه به پاي سالطا  

  2ما  يابد.بيفتد و با گفت  ابيات بديجه سلطا  را بر سر رحم آورد و بجا  ا

هجاري ( كاه ساي ساال پاس از  ۴۴۵روايت تاريخ سيستا  )تااليف در 

ماارگ فردوسااي نوشااته شااده ، اگاار صااد در صااد حقيقاات نداشااته باشااد الاقاال 

بيانگر پيوند عميق عاطفي فردوسي نسبت برستم است كه نزدياك باود جاانش 

 را بر سر نام قجرمانش بگذارد.

ام رستم جا  مي گيرد و شو  رستم روح شاهنامه است و شاهنامه با ن

اي  روح در قالب حماسه بشكل عالي آ  متجلي گردياده لجاذا هايچ  وانناده ياا 

شنوندۀ شاهنامه از  ود گرفته تا بيگانه و از باسواد تاا بيساواد، ممكا  نيسات 

از داسااتانجاي آ  م صوصاااً تااا آنجاااي كااه بااه  ااانوادۀ رسااتم تعلااق مااي گياارد 

 فا ر و غرور نكند.احساس لذت و شادي و يكنو  ت

اساساً تصاويري كاه فردوساي حكايم باا كاالم معجازه آساايش از سايماي 

رستم بدست مي دهد، با روح حماسه جويي هر انسا   شاجا   ودالور وطا  

دوست  دا پرست نام جوي مردم  واه انديشه مند و با  رد شناا  ساازگار و 

ميدا  كارزار ديد  دلپذير است كه مي توا  آنرا به صورت زنده و جاندار در

و شكاكاك گرز و نعرۀ لرزه آور او را باشيجۀ ر ش شنيد و لذت برد. و مي 

توا  گفت كه داستا  هاي رستم در شاهنامه، نقطه او  حماسه ملي اسات كاه 

 به بجتري  شكل ممك  آ  در شاهنامه متجلي شده است. 

ي اسات عالوتاً شاهنامه در  الل داستانجاي دل انگياز  اود مبشار پياام

پر مغز و عميق و گيرا، گويي همه حاصل تجربه ما و تفكرات مليونجا انسا  

در فراز و نشيب حيات از پس پرده هاي ب يم قرو  به گوش ماا ماي رساد 

                                                 
1

 . 8تاريخ سیستان ص  - 
2

 . 16مقدمه شاهنامه، چاپ انتشارات جاويدان، ص  - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

353 

كه آنشاه را باه عناوا  ثمارۀ زنادگي دريافتاه و آزماوده اناد صاميمانه باا ماادر 

 وند.ميا  مي گذارند و همگا  را به نيك  انديشي رهنمو  مي ش

 به كوشش همه دست نيكي بريم       بياتا ججا  را به بدنسپريم  

 نباشد هما  نيك و بد پايدار       هـما  بـه كه نيكي بود ياد گــار

 

از همااي  اساات كااه ساانت شاااهنامه  ااواني و گااوش داد  بااه داسااتانجاي 

 آ  از دير زماني نه تنجا در سيستا  و زابلستا  و ناه تنجاا در هاراتحماسي 

و غااورات، بلكااه در قلااب كوهپايااه هاااي مركاازي كشااور، درشاامال  هناادو ش 

 بير واطراف البرز وه، در بلاخ وت اروفاريااب و شاوز جاناا  و كشاورهاي 

مجاااور ، م صوصاااً در ايااام زمسااتا  هنااوز رونااق  ااود را از دساات نااداده 

اساات. جوانااا  و سااالمندا  ، زنااا  و مااردا  ، كودكااا  و بزرگااا  ، همااواره 

و بساي اوقاات 1شنۀ  ود را با روح قجرمانا  شاهنامه دمساز مي كنند روح ت

كااه بااا سااري پاار از غاارور و دلااي پاار از شااجاعت و قلبااي سرشااار از محباات 

ميج  و از  ود گذشتگر براي حفاظ ناواميس ملاي و شارف و حيثيات  اود و 

كشورشا  كه از  واند  و شنيد  حماسه هاي ملي سر ششمه مي گيرد، شب 

 اي داستانجاي پرمزۀ شاهنامه سحر كرده اند.ها را در پ

در  حالی  ه اي   سنت پسنديده را ب اطر زناده نگجداشات  و پاالود  و 

صيقل نمود  روح مردانگی و وط  پرستی ، دالور  و پايدار  و استوار  

در براباار شاادايد و ناماليمااات روزگااار و تکباار و زور گااويی دشاامنا  باارا  

ورت پاار ارزش ملاای تا يااد ماای  اانم، نيااز مردمااا   شااور بعنااوا  ياا  باار

متوجه هستم  ه تمد  ماشينی و توليد روز افزو   االها  عجياب و غرياب، 

توجااه انسااا  قاار  بيسااتم را شنااا  ب ااود مشااغول سااا ته  ااه جااز بااه مااوتر و 

ي شال و تلويزيو  و غيره و غيره ) ه البته در جايش سودمند و مغتنم اسات 

نبه ها  معنو  جالاب زنادگی  اه ريشاه آ  از ( بشيز  ديگر نينديشد و به ج

فرهنا و معرفت در شا  جامعه گذشته آب می  ورد،  متار اهميات بدهاد.  

ولی بايد اعتراف  نيم  ه شقدر فرق است مياا  دنياا   ساتگی آور زنادگانی 

                                                 
1

 از کودکی اين بیت را از بزرگان شنیده ايم که : - 

 هرانکس که شاهنامه خوانی کند        اگر زن بود پهلوانی کند .
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ماشينی  ه انسا  را فقط در شار شوب انديشۀ بدست آورد  پول و  ريد  و 

سا ته با آنشه در شاهنامه می  اوانيم  اه رساتم  ورد  و  وابيد  محصور 

بااا همااه احتاارام بااه  اای گشتاسااپ و پساارش اساافنديار، ننااا دساات بساات  نماای 

پذيرد ولی جا  سپرد  را در ميدا  جنا و نيستی را برپستی و مرگ را بر 

 بی آبرويی ترجي  می دهد.

يااا آنکاااه ساااياوش را مااای بينااايم  اااه بااا ايماااا  باااه پااااه دامنااای  اااويش 

راز  مردانااه در ميااا  آتااش ماای رود و هرگااز قاادم اسااتوارش در راه باسااراف

حفظ شرف و تقو  نمی لرزد. و همشنا  اسات ديگار قجرماناا  شااهنامه  اه 

پا  بند نام و ننا اند و برا  شيز  برتر از  ود )ميج  و مردم ( زنادگانی 

 را می  واهند.

م  اه پشات عالوه  بر اي  در شااهنامه ماا بارساتم پيلتنای روبارو هساتي 

مرد  و جا   رد و پناه سپاه و  شورش با عاليتري  صافات  انساانی اسات. 

اي  صفات حس سلحشور  و جاوانمرد  وماردم دوساتی و مايج  پرساتی را 

در آدمی تقويت می  ند و روح يأس و نوميد  را در  واننده می  شد. توجه 

بوس  شاانی  نيد به اي  تصوير دالويز از هنر نمايی رستم در جنا باا اشاک

)يا وشانی (  ه فقط در آ  شست گشود  و   تير اند ت  رستم   را فردوسی   

 ترسيم می  ند:

  دنگی بر آورد پيکـا  شو آب         

 نجــاده بــر او شــار پر عقاب

 بمالـيـد شــاشی  مـا  را بـدست        

 در آورد شستــوز  انــبشـرم گ

 ستو   ـرد شپرا و م  رد راست

 روش از م شرخ شاشی ب است 

 وبوسيد پيکا  سر انگـشت او         ــش

 جـرۀ  پشت اوـــرد از مـگـــذر  

 نه اشکــبوســـبـزد تــيـر بر سي

 1سپجر آنزما  دست او داد بوس

                                                 
1

 . 174رات جاويدان جنگ رستم با اشکبوس ص شاهنامه چاپ انتشا - 
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در آغاااز اياا  بحااس اشاااره شااد  ااه  اااطرۀ رسااتم همااواره در  اااطر 

ابر آ  در شاب فردوسی شو  ي  پيوند عميق عااطفی  طاور مای  ارد و بنا

همااا  روزيکااه فردوساای داسااتا  نباارد رسااتم را بااا اشااکبوس  شااانی را در 

م بر سلطا  و مجم  فبال  دربار او ب واند و هماه را هماراه باا سالطا  

به تحسي  واداشت، فردوسی رستم را ب واب ديد  ه با ساينۀ فاراخ و باازوا  

هيبتی هار شاه ستبر،  اله  ود بر سار و جوشا  در بار،  ماانی در دسات، باا

مجيب تر درست به هما  صاولت و صاورتی  اه فردوسای آنارا در جناا باا 

اشکبوس ترسيم  رده بود، در دروازه مکناباد پياده  بسو  فردوسی مای آياد. 

فردوسااای پااايش رفااات و ساااالم  ااارد رساااتم باااا لطاااف جاااواب داد و در رو  

ولای فردوسی ابتدا  نديد و بعد گريست و گفت : می  واهم حاق تاو بگازارم 

قدرت آنارا نادارم، اماا وقتای طاوقی زريا  از گارد  دشامنی بيارو   اردم تاا 

تصارف  انم، آنارا باا سار نيازه در زماي  فارو باردم. ا ناو  تاو بارو و آ  را 

بردار، و ب اه توده يای اشاارت  ارد و بعاد تيار  در  ماا  انادا ت و بادا  

 سو پرتاب  رد.

بااا  ااود در  فااردا  آ  شااب و فرداهااا  ديگاار  فردوساای، همشنااا   

انديشه بود  ه  وابش را بديگرا  بازگويد  يا نگويد. اگر بگوياد مباادا ماورد 

استجزا و نيش ند حاسدا  قرار گيرد، لذا دم فروبست ومدتی بري  بگذشت تاا 

در يکی از سفرها  سلطا  محماود، فردوسای موقا  همر اابی يافات و شاو  

د، فردوساای بياااد  ااواب مو ااب ساالطا  اتفاقاااً از  نااار مکناباااد عبااور ماای  اار

ديرينااۀ  ااود بااا رسااتم افتاااد و بااا  ااود گفاات ممکاا  اساات آ   ااواب از جملااه 

روياهااا  صااادقانه باشااد و لااذا بااه اياااز، غااالم مقاارب ساالطا  محمودموبااو  

 ااوابش را بازگفاات و از او  واساات تااا بکساای از آ  شيااز  نگويااد. اتفاقاااً 

رف   ساتگی راه رفتاه  سلطا  و لشکر يانش در بيرو  دروازه مکناباد برا 

توقف  ردند. اياز در فرصات مناساب باه سالطا  وانماود  ارد  اه اگار دريا  

مکا  مقامی بناام سالطا  بنااگردد، يادگاار نيکاو باشاد. سالطا  از آ  پيشانجاد 

بشگفت و امر داد تا هر شه زودتر وجد  تر به آ   ارمباادرت شاود. ديار  

رد  بند زر سرخ يافتند و نزد نگذشت  ه لشکريا  از زير  اه توده، شند گ
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سلطا  محمود بردند. اياز قصه  واب فردوسی را به سالطا  عارض  ارد و 

 سلطا  هم زرها را به فردوسی ب شيد.

ولی  شاعر  بزرگ منش آ  زرهاا را باه شاعرا  زردوسات سالطا    

ايا  روايات هار شاه مي واهاد باشاد  1تقسيم  ارد و  اود از آ  هايچ نگرفات. 

است اينست  ه فردوسی با نام رستم و  انواده او پيوند ژرف  ولی آنشه مسلم

عاااطفی و رواناای ب صااو  داشااته اساات . دراينجااا قصااد مااا بيااا  احااوال 

فردوسی نيست، سا   بار سار رساتم اسات و شاو  از رساتم سا   گاو يم در 

واق  از شاهنامه س   زده ايم و شو  نام شاهنامه بر زباا  جاار   نايم، ناام 

امه جدايی ناپاذير اسات. بناابر آ  ناام رساتم باا ناام فردوسای فردوسی از شاهن

همزاد است و حقی  ه فردوسای برگارد  رساتم و  اانواده او دارد، در واقا  

همااا  حقاای اساات  ااه در آ ااري  تحلياال برگاارد  سيسااتا  از لحاااظ شااجرت 

عالمگير رستم دارد و هر سيستانی ايکه درباره  اندا  رستم حرف می زند، 

فريننده حماسۀ اي   اندا  يعنای فردوسای  يااد  بکناد و بارروا  می بايد از آ

شاد او درود  بفرسنتد. به س   ديگر اشااره يای باه تولاد و زنادگی و مارگ 

رستم ابر مرد حماسه فردوسی تجديد عجاد  بانيا اا  و سپاسای بار روا  پار 

 فروغ فردوسی تواند بود.

 

 تولد رستم : 

و يژه يی بجره گرفتاه اسات. و  رستم در شاهنامه از سا ت و پردا ت

سواس و دقتی  ه درپايه گذار  ش صيت او بکاار رفتاه، سااير ار اا  قصاه 

را تحت شعا  قرار داده است. او به مثابۀ آسيا سنا عظيمای اسات   اه مای 

شر د و فبا  اسطوره يی شاهنامه را بگرد  اود مای شر اناد و باا داشات  

جزادگا  و پجلوانااا  برجسااته  صوصاايات شنااد بعااد  اقاادام تمااام شاااها  و شاا

 شاهنامه را در مرتبه دوم اهميت قرار می دهد.

پيدايی  و تولد رستم  به اسطوره جا  می ب شد. زاد  زال نيز از آ   

قابل توجاه اسات  اه بوجاود آورنادۀ رساتم  و بمنزلاۀ ديباشاه جاذابی اسات  اه 

  واننده را بسو  محتوا  عظيم  تاب قصه رستم می  شاند.

                                                 
1

 مقدمه . 10شاهنامه فردوسی، چاپ انتشارات جاويدان، ص  - 
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مره زندگی افت ار  آميز و پار تاالش  ساام ، ججاا  پجلاوا  عجاد زال ث 

منوشجر است  اه عمار  را در آرزو  فرزناد بسار رساانده ، اماا ايا  تجلای 

  1آرزوها  سام ، مادر زاد پير سر بدنيا  آمده است .

عجيب  ال لقه ايست  ه نظير او را نه  اس دياده و ناه اوصااف او را  

بشاه را  2ز ترس مالمت همگنا  پشيما  و متحير در افسانه ها شنيده ، سام ا

در داماا  الباارز  ااوه رهااا ماای  نااد تاتباااه شااود. ولاای  ساايمرغ براثاار الجااام 

  داوند  به شفقت می آيد و زال را در  نام  ويش می پرورد.

نيرو   غير انسانی وارد زندگی ججا  پجلوا  می شود و تا پاا  جاا  

رساتم ، ش صايت اصالی داساتا  هاا   با او مای زيناد.  باا ايا  زميناه سااز 

حماسی شاهنامه از مادر  بزيبايی بجشت و از پدر  بدر شش  ورشيد پديد 

 می آيد.

فردوسی شيري   الم ، تصوير  بس زيبا و دلکاش از روداباه بدسات  

می دهد  ه گويی شاعر در هنگام  شيد  آ  تصوير در ججاا   ياال بادو دل 

 داده بوده است :

 ش بکـــردار عــاج           برخ چون بهشت و بباال چو ساجزسرا تا بـپـایـ

 سرش گشـته چـون حلقـۀ  پای بند بر آن سفت سیمین دومشکینکمند        

 زسـیمین بـرش رســته دو نـاردان   چــو گلـنار و لب نار دان       رخانش 

 پــر زاغمــژه تـیــره گـی برده  از رگس بباغ          دو چشمش بسان دو نـ

 ده  انگشت بــرسان سیمــیـن قلم           بـر او کـــرده از غـالـیه صـد ر قم

 بهشتیست  سـرتـا سـر آراســـته          

 3پر آرایش و رامـش و خـواســته 

                                                 
1

 که چون او نديد و نه از کس شنید     يکی پیر  سرپور پرمايه ديد   -  

 ولیکن برخ سرخ بود و شگرف  همه موی اندام او همچو برف      

 (47ص  )شاهنامه                            
2

  بسان سمن  شيچشم و مـــو هیس        منياهـر ۀبچه چون بچ نياز ا     - 

  بـچه بـد نشان  نياز نديچــه گــو   و پـرسند گــردنکشان    نديچـو آ         

 ستيخود پر ايپلنگ دورنگست        ستیچ ويبچه د نيکه ا ميچه گو        

 (49)همان اثر ص 
3

 )آمدن زال بنزد مهراب کابلی ( . 15، ص 1361ی ،طبع کابل شاهنامه فردوس - 
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رستم از شني  مادر  پديد آمد. زاد  رستم با رنج و س تی همراه بود.  

مرغ دريدند و رستم برومند را از شنانکه پجلو   رودابه را به اشارت سي

شکم مادر برو   شيدند.   دو دست رستم  هنگام زاد  پر از  و  بود و " 

بي  روزه گفتی  ه ي  ساله بود"   شو  رودابه بجبود يافت ، رستم را نزد 

" يعنی  ه آسوده شدم و از اي  رو  آ  برستماو بردند و او از شاد  گفت "

  د.ناميدن« رستم »  وده را 

 رشاهنشهیــدر و فـــبخندید از آن بچه سرو سهی         بدید ان

 1مش نام پسرـــنهـــادند رست           سرـــبرســــــتم غـــم آمـد ب

اي  بشه پيلت  از  ود ا  ديگر تازه بدنيا آمده، بحد  بزرگتر است  اه 

و  از شير ز  و مرد را بشگفت واميدارد.  ده دايه  او را شير می دهند و ش

باز می گيرندش، غذا  پنج مرد بازرگ  اوراه اوسات .  ر ساتم در هشات  

سالگی بسا  سرو آزاد  می گردد  ه سام يل را بياد بينندگا  مای دهاد. ساام 

مشتاقانه از زابل بديد  نوه ايکه در وصفش می گفتند: در ججا   ود ی بدا  

را جاوانکی مای بيناد شير مرد   سی نديده است، به سيستا  می شاتابد و او 

 2« دورانش شو را  هيونا  شير» و « منيا  شو  قلم سينه و بر فراخ :» 

سام از ديد  اي  شير بشه شادما  مای گاردد.  در هماي   وقات اسات   

 ه رستم بسام می گويد: م  مرد  ور و  اواب نيساتم اساب و زيا  و زره و 

  3م .تير و  ما  می  واهم تا با آ  سر دشمنا  را پست  ن

                                                 
1

 . 65 -64_ شاهنامه فردوسی، داستان زادن رستم، ص  
2

ساله يی را از واليت پکتیابمرکز  15 -14شمسی در کابل پسرکی  1338يا  1337در سال  - 

که هنوز پشت لبش را آورده بودند که ديدن او واقعاً انسان را بیاد رستم زال می انداخت  اين پسر 

سیاه نکرده بود از فاصله های دور از میان صدها نفريکه در عقبش بودند چون سرو آزادی می 

نمود قدش از دو متر بلندتر و برش از يک متر فراخ تر می نمود گفته می شد بابک دست آدم های 

کافی نبود تنی معمولی را بر می گرفت و هر جای که می خواست می گذاشت به نهارش گوسفندی 

ستبر و قدی بلند داشت .اما بزودی از کابل ناپديد شد چرا ؟ معلوم نشد ولی ديدن او حتماً انسان را 

بیاد رستم دستان می انداخت  و در نیمروز در دهکده لوخی نزديک کده ستور گاه اسب رستم 

واقعاً ان زندگی دارد که جوانی رشیدذ با بازوان ستبر و هیکل پرهیمنه بنام اسماعیل پسر ابراهیم ج

ديدن آن انسان را به تعجب و تحسین وامیدارد و بیاد رستم و سرزمین قهرمان خیز و پهلوان پرور 

 سیستان می اندازد .
3

 . 65شاهنامه آمدن سام بديدن رستم ص   - 
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 ارها   حيرت انگيز رستم از  ود ی آغاز می گردد، او هنگامی  ه 

بيش از ده سال نداشت،     وهزاد را  ه رهز  قو  جثه و مشجور بود و 

راه  اروانجا را می بست و زال  را  گزار او بود.  دري  نبرد ت  به ت  

او  1ندش .بزير آورد و دست بسته او را به نزدي  سام فرستاد تا بدار آويز

پيل سپيد را  ه بند گسسته بود و مردم از بيمش گريزا  و هراسا  بودند با 

ي  برب گرز از پا  در آورد و شو  زال شني  جوهر  در فرزند سراغ 

 رد او را به گرفت  انتقام  و  نريما  پدر سام به دژ سپند )يا دژ  واجه (  

 فرستاد. 

نوا  فروشنده نم   االيی  ه رستم به رهنمايی زال در جامه مبدل بع

مورد نياز مردم دژ سپند  با سا   ود وارد دژ مي گردد و شبانگاه به فت  

آ  دژ موفق مي شود. روز گار، رستم را در حالي كه پشت لبش سياه نگشته 

بود، روانه ن ستي  نبرد با افراسياب مي سازد كه در نتيجه به شكست 

 رستم مي گويد: افراسياب مي انجامد. فردوسي در حق

 جهــان آفــریـن تا جهـــان آفرید      

 چو رســتم سواري نیامــد پـدیـد

 رسیده بهـر نــیك و بـد رأي او               ستــون خــرد گــشـته بـاالي او

 بروز نــبرد آن یـــل ارجـمـنــد             به شمشیر و حنجر بگرز و كمند

 ت             یالن را سر و سینه و پا و  دستبرید و درید و شكست و ببس

 

در شاهنامه، افراساياب تاوراني هار شناد گااه يكباار بار دياار پادشااها  كيااني 

حملااه ور مااي شااود، قتاال و  ااونريزي مااي كنااد و از مااردم بااا  مااي گياارد تااا 

 اينكه:

 سواري پدید آمد از پشت سام             

 تم نهاد نامـــكه دستانش رس 

ور مي كند و براي نجات ميثج  و هم ميجنانش با افراسياب به پيكار رستم ظج

بر مي  يزد و برف شستي به افراسياب نشا  مي دهد كه بندبند او  بردار 

                                                 
1

 . 26ص  احیاء الملوک همچنین  شود بهنبرد رستم با کک کوهزاد، ملحقات شاهنامه و  - 
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مي شود. بيا  اي  قسمت از دليريب و پجلواني و شجامت رستم فقط كالم 

 را شنانكه شايد ادا نمايد: معجزه آساي فردوسي مي واهد تا حق مطلب

 خستین جنگ رستم با افراسیابن

 شو رستم بديد آنكه قار  شه كرد       شگونه بـود ساز جنا و نبرد

 به پيش  پـدر شد بــپرسيـد از او       كه بـا مــ  ججا  پجـلوانا بگــو

 كه افراسياب آ  بد انديـش مـرد       كجــا جـاي گــيــرد بـدشت نبرد

 ه پيداست تابا  درفــش بنفشـك    شه پوشد كجا برفـرازد درفــش   

 نشا  ده كه پـيكار سـازم بـدوي       مـــيا  يـال  سر فـرازم بـدوي

 زال برستم مي گوید

 بـدو گفت زال اي پسرگــوش دار      يك  امروز با  ويشت  هوشدار

 كه آ  ترك درجنا نراژدهاست      دم آهنچ و در كينه  ابـر بـالست

 درفـش سـيه بسته بر ود بر به     رفــتـه بـه زر همه روي آهــ  گـ

 به يكجاي ساكــ  نباشد به جنا      شني  اسـت آيـيــ  پــور پشـنا

 نجـنا او ز دريـا  بـر آرد بـدم        زهشتـاد رش نيست بـاالش كم

 ازو  ويشت  را نگجــدار س ت       كه مردي دلير است و پيروزي

 ي آب          اگــر بشـنود نـام  افــراسـيابشود كوه آه  شــو دريا

        رستم به پدر اطمینان مي دهد

 بـدو گفـت رستم كه اي پجـلـوا        تو از م  مدار ايچ رنجه روا 

 ججا  آفــرينـنده  يــار منـــست         دل و تيم و بازو حصار منست

 بگــــرفـــتـه بـند كمر اگــر اژدهــا باشـد و شــيـر نر        بـيـارمش

 ببيني كـنـو  در صف كار زار       كــزا  شـاه جنگي بر آرم دمـار

 بدا  گونه باوي برآيم به جنا         كه بـروي بگــريد سپاه پشنا

 بسوي آوردگاه

 برانگي ت آ  ر ــش رو ينه سم       بــر آمــد  ــروشـيـد  گــاو دم

 اه       يـكي نعـره زد شيـر لشكـر پناهدما  رفت تا سوي تــورا  سپ

 شه افراسيابش به هـامـو  بــديـد      شگفــتـنـد  زا  كـودك نــا رسيد

 زگــردا  بــپرســيد كـيـ  اژدهــا     بـدي  گـــونه از بنـد گشـته رهـا

 كــدام است كــيـ  را نـدانـم بـنـام      يكي گـفت كيـ  پـور دستا  سام

 شو  آب وشو  آتشست گۀ جنگ      سركشستمش نام و بس بود رست
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 نبيني كه با گــرز سام آمده است      جوانست و جوياي نام آمده است

 به پيش ســپه آمـــد افــراسيباب      شو كشتي كه موجش برآرد زآب

 تاج و كمر بند افراسیاب در دست رستم

 ر آورد گـــرز گرا شو رستم ورا ديد بفـشـرد را          بگــرد  ب

 شو تنا اندر آورد با او زمـي         فرو كرد گرز گرا  را به زي 

 شو افراسيابش بـدانگـــونه دـيد         بزد جنا تيم از ميا  بر كشيد

 زماني بكـــــوشـيد با پـور زال         تجمـت  بـر افرا ته جنا و يال

 دش از پشت زي   دناببند كمرش اندر آوي ت شـنا        جدا كر

 همي  واست برد  به پيش قباد        دهــد جنا روز ن ستينش يـاد

 زهنا سپه دار و شـنا سـوار       نـيامـــد  دوال كــمــــر پايــــدار

 گسست و ب اك اندر آمـد سرش        سوارا  گرفـتـنـد گــرد اندرش

 سرش تا  آ  سرفرازتجمت  فــرو بـرد شـنـــا دراز        ربود از 

 بـدست دگر تاجش از سر ربود        بيك دست رستم كمــر مـانده بو

 سپه دارتركا  شو شد زيردست        يكــي بـارۀ تـيــز تك بر نشست

 سپه را رهاكرد و ود جانگرفت    پس آنـگاه  راه  بـيابـا  گرفـت   

  با  شم و دود به هشتم برآراست   يكي هفـته بنشست نـزديـك رود    

 زبا  پــر زگفـتار و كوتاه شنا     برفت از لب رود نـزد پـشـنا   

 تــرا بـود ايــ  رزم جست  گناه        بــدو گفــت كاي نام بــردار شاه 

 افراسیاب درباره رستم گفت:

 كه دستانش رستم نجاده است نام       سواري پديد آمد از پشت سام 

 كه گفــتي زمي  را بسوزد به دم    نجـــنــا دژم   بـيـامـــد بــسا  

 همي زد به گرز وبه تيم وركيب     همي تا ت اندر فراز و نشيب 

 شاك زگردش هوا شد پر ازشاك      نيرزيد جانم  به يك مشت  اك 

 ـرمـا زهـــم بـر دريد       كس اندر ججا  آ  شگفـتی نـديدـهمه لشك 

 بــزي  انــدر افكــند گــرز گرا      ريك كرا  درفـــش مـــرا ديـد ب 

 تــو گفتي كه بگسست  پـيوند م       بيامـد گــرفـتـش كمــر بند م  

 شنا  بــر گرفــتم ززي   دنا      كه گفتي ندارم به يك  پشه سنا 

 ز شنگـش فـتـادم نگو  زير پاي      كمــربـنـد بگسست و بـنـد قباي 

 دوپايش ب اك اندرو  سر به ابر       ز نباشد هـژيربـدا  زور هــرگ
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 كشيدندم از شنا آ  ل ت كوه     ســوارا  جــنگي همه همگروه  

 بدست وي انــدر يكـي پـشه ايم        وزيـ  آفــريـنـش پر انديشه ايم

 يكي پيل ت  ديدم و شير جـنا       بجوش و بدانش براي و به هنا 

 همش كوه وهم غاروهمراه پست      يل مست  عنانش سپـرده بدا  پ 

 عنا  پــيـچ از آنگـونه نشنيده ايم     دلــيـرا  و شيرا  بسي ديده ايم 

 زدنـدش  بر آ  تــارك نامـــدار      همانا كه كـــوپال سه صد هزار 

 بروي و بسنگــش بـر آورده اند       تو گفــتي كه از آهنش كـرده اند

 شه درنـده شــير و شه پيل ژيا        ش و شه ببربيا شه درياش پــيـ

 به بـازي همي آمـدش كار زار      همي تا ت يكسا  شوشير شكار 

 شو گربــدي ســام را دست برد

 1زتركا  نماندي سرافراز گرد

 

 رستم ازنظر دوست و دشمن :        

ه و وصااف رسااتم قجرمااا  ملااي سيسااتا  را از زبااا  افراسااياب دشاام  ديريناا

هماورد رستم پس از ن ستي  نبرد آ  دو ديديم . سپجدار و مشاور افراسياب 

 ، پيرا  ويسه، نيز در شنا ت رستم به افراسياب مي گويد:

 ب و با فرهيــیكي مرد بیني چو سرو سهي            بــدیــدار با زی

 2اگر سنگ خارا به چنگ آیدش          شود موم و زموم ننگ آیدش

ا ، بارها شاهد شكست افراسياب از دست رستم بوده اسات، بكارات شو  پير

افراسياب را از روبرو شد  با رستم بر حذر داشته منا  ماي كارد. در واقعاۀ 

هماو  با آنكه  اقا  شي  وكاموس كشاني واشاكبوس و بساياري از پجلواناا  

بااه ياااري سااپاه تااورا  آمااده انااد، معتقااد اساات كااه اگاار رسااتم در مياادا  جنااا 

باار شااود، مااارا بااا تمااام سااپاهياني كااه دارياام نااابود  واهااد سااا ت و نيااز حا

بصراحت به سپاه  ود مي گويد، رستم برو باوم ماا را ويارا   واهاد كارد و 

سپس شاو  هوماا  در ايا  جناا شاركت رساتم را باه پيارا   بار ماي دهاد، 

 پيرا  باياس و نوميدي مي گويد:

                                                 
1

 . 80 - 79اهنامه پادشاهي كیقباد، ص ش - 
2

 . 195شاهنامه ، پرسیدذن پیران از آمدن رستم ص  - 
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 اي  دشت ما را گۀ ماتم استبر         گر اي  تيم ز  نامور رستم است 

 1ما  نــدانم شــه كــرد ا ـتر شوم  فــتاد آتـش انــدر بــر و بــوم ما           

كاموس كشاني معتقد است كه در ججا  مردي باه قاد و بااالي رساتم نيسات و 

 نيروي او برتر از نيروي شير است .

 2را هماورد نيست   به باالي او بر زمي  مرد نيست         در اي  لشكر او 

 اقااا  شااي  مااردي كااه  ااود پشااتوانۀ افراسااياب اساات، در وصااف رسااتم مااي 

 گويد:

 يكي پيل بــر پشت كــوهي بلـنـد         بشنا اندر از شرم شيرا  كمند

 همي كــرگس آورد ز ابر سياه           ستاره نظـــاره بر آ  جنا گاه

 

س از آنكه رستم را از  ود آزرده كيكاوس بشرحي كه  واهد آمد، پ          

مااي سااازد و رسااتم بااه اعتااراض درگااااه وي را تاارك مااي كنااد و سااپس باااه 

 ميانجيگري پجلوانا  بدرگاه باز مي گردد از وي بدينسا  دلجويي مي كند:

 شو آزرده گشتي تو اي پـيـلـتـ            پشيما  شدم  ا م  انــدر ده 

 يروز   رستم بر اقا  شي  ميگويد: ي سرو شاه بزرگ  يانی  به هنگام پ

 کسی را که رستم بود پهلوان           ســـزد گــر بماند همیشه جوان

 ود را از رستم مي داند و در موقعي كه مي شنود، رستم حابر « فر»وي 

 است به تقاباي او براي نجات ملت در كوه هما  حركت كند مي گويد:

 نه اورنا و تا   ونه ت ت كيا        دو گفت  بـيـتو ن واهم ججا      ــب

 ك زيــر  ــم كــمـنـد تـو باد             سر تا   دارا  به بــنـد تــو بـادـــفل

و در «  دل شجهر یجاران و پشجت كیجان»كي سرو در يك جا رساتم را          

مي  واند و كارهاي او را « جان هنر»و « پشت مردي » جاي ديگر او را 

« پشت مهان» و «  تاج ایران= آریانا» همانند مي كند و او را به  ورشيد 

  3مي نامد.

                                                 
1

شاهنامه ، رستم و جنگ هماون ،جنگ رستم با خاقان چین و كاموس كشاني و اشكبوس، ص  - 

190  
2

 . 195شاهنامه ، پرسیدن از آمدن رستم، ص  - 
3

 . 2ج  228_ - 223ص  شاهنامه فردوسي، باز آمدن رستم نزد كیخسرو، -
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اسفنديار نيزدر باِر رستم عقيدۀ مشابه ديگرا  دارد ومتقد است  ه پجلوانا  

 گيتی در برابر او به منزلۀ  اه اند.

اظجار نظر پجلوانا  همزما  رستم نيز مشابه نظر شاها           

رستم. رستم برگرد  بر ی از اي  پجلوانا  حق  وشجزادگا  است در بارۀ

حيات دارد. او طوس وگيور ورهام وبيژ  را از دست پوالد وند، طواره را 

از شنا الگوس، بيژ  را از شاه افراسياب نجات ميدهد. در واقعۀ 

هماو ،وقتی رستم از سيستا  به  م  لشکر  ي سرو می شتابد، 

 گودرز طاب به او ميگويد:

 

 رشه گو ی نباشد دروغــوت ت از تو گيرد فروغ         س   ههمی تا  

 در مغاكــدرو  ت  انــشنـانم بي تــو كه ماهي به  ــاك         به سنا ان

 

طوس نيز در هماو  شو  از آمد  رستم آگاه مي شود، بي هر گوناه مجاملاه 

 و تعارفي مي گويد:

 ا  سرش برتراستزگردو  گرد        بدي  مژده گرجا  فشانم رواست

 كــه از جا  تــو شــاد بادا سپجـر        توداني كه با ما شه كردي زمـجر

 همه كشته بوديم و برگشــته روز          به تـو زنده گشتـيم و گيتي فروز

 نشايــد كــه بي آفــري  تــو لـب           گشاييم ازاي  پس بروز وبه شب

           تويي تا   ايرا  و  پشــت سرا 

 سر افـــراز و ما پيش تو كجترا 

 

 مقام و موقف رستم در جنگها :        

رستم قجرما  حماسه ها  ملي سيستا  از دورا  كودكي با انجاام ياك سلساله 

كارهاي حيرت آور و شگفت انگيز لقب ججا  پجلواني را كسب كرد و از آ  

او باود. رساتم در جناا به بعد در تمام جنا هاا باا تاوارني هاا، پياروزي باا 

هاي متعدد شركت جست . در راه نجاات كيكااوس از هفات  اوا  )هفات باار 

در كام مرگ فرو رفت  و دوباره زنده و سالمت بدر آمد  ( گذشت با اكاوا  

ديااو جنگيااد و باار او پيااروز شااد. در كااودكي ساارپيل سااپيد را بزياار آورد. و 

سااياب را كااه دشاام  ديرينااۀ دژسااپند را بااه انتقااام  ااو  نريمااا  فاات  كاارد. افرا
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آرياناااا محساااوب شاااده ، بارهاااا تاااا پشااات ديوارهااااي شاااي  و آنطااارف دريااااي 

سيرگري تانده . اما او يك بار بس تي با ت كه برايش جبرا  ناپذير بود. اي  

با ت  مرگ پسرش سجراب بود بدست  ودش كه ناا دانساته بعمال آماده باود. 

 شاهنامه بحساب آورد.مرگ سجراب را مي توا  اولي  تراژيدي بزرگ 

قاارار گاارفت  رساااتم در انجماا  هاااي م تلاااف و نحااوۀ حركاات ديگااار         

پجلوانا  در مجالس و سپاه و جايگاه برپا كرد   يمه و ساراپرده هاا، مقاام و 

منزلت برتر رستم را نسبت به ساير پجلوانا  نشا  ماي دهاد. شاو  رساتم باه 

يو در يك طارف و طاوس و هماو  مي رسد، بر ت ت مي نشيند. گودرز و گ

ديگر پجلوانا  در طرف ديگر وي قرار مي گيرند. در جنگجاي متعدد، رستم 

در پيشاپيش سپاه حركت ماي كناد و آنگااه شااه، در جناا باا تورانياا  كاه باه 

پساار افراسااياب منجاار مااي گااردد، سااراپردۀ رسااتم در « شاايده »كشااته شااد  

 طرف راست سراپردۀ شاه قرار دارد.

همه تجليل و بزرگداشت و احترام از جانب شااها  و بزرگاا  در  اي         

حااق رسااتم و آ  همااه باايم و هااراس و وحشاات دشاامنا  از قجرمااا  نااام آور 

سيستا  مربوط باه شاركت رساتم در جنگجااي متعادد و بازرگ و ساجمگي  و 

 1پيروزي هايي است كه با نابود سا ت  دشمنا  ميجنش بدست آورده است. 

 

 ستم :سالح ر       

رسااتم همشنانكااه از لحاااظ جثااه وقاماات و يااال و كوپااال  ااود برساااير          

پجلوانااا  برتااري دارد، سااالح هاااي او نيااز باار ديگاارا  تفااوق دارد. ن سااتي  

سااالحي كااه او بااه كااار مااي گياارد، گاارزي اساات متعلااق بااه سااام كااه از جاادش 

ارد گرشاسپ ،ججا  پجلوا  عصر فريدو  به او رسيده و سه صد م  وز  د

و رستم با آ  پيل سپيد را بيك برب از پاي در آورد. زره اش پوست پلنگي 

نامياده و رساتم آنارا از  فتاا  و جوشا  «  ببر بیان»است  كه فردوسي آنرا 

برتر مي داند. گرشه رو ي  ت  نيست ولاي بدانگوناه پوشاش جنگاي اسات كاه 

 گويد: سالحي بر آ  كارگر نمي افتد. دري  باره پيرا  به كاموس مي

         برزم انــدر آيد بــپـوشد زره 

                                                 
1

 . 83مجموعه سخنراني هاي اولین و دومین هفته فردوسي، ص  - 
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 يكي جوش  از سر ببندد گـره

  پلنا   يكي جامه دارد زشرم

 بپوشد به بر اندر آيد به جنا

          بيا   ــوانــدش  همي نام ببر

 ز فتا  و جوش  فزو  داندش

           وزد در آتش نه در آب ترــنس

 شود شو  بـپـوشد بر ايـدش پر

    ورا بـر نـتـابــد كسيــيسل

 1كـند آزمـايـش زگــردا  بسي

 

رستم ساپري شيناي دارد و كمنادش داراي شصات  ام اسات. تيارش باه        

بلناادي نياازه و كمااانش از شاارم شااير اساات . شااو  تياار او را از تاا  اشااكبوس 

بيرو  مي كشند،  اقا  شي  به پيرا  ويسه بانا ماي زناد، ايا  شاه مردماي 

يرشا  با نيزه يكي است . يمه اش سبز و درفشش بانفش و اژدهاا هستند كه ت

 2پيكر است و سر زري  شيري بر سر شوب آ  است .

ناام دارد، اسااپي بااي همتاا اساات و منحصاار  رخججشاماا اسااپ رساتم كااه         

بفرد. تنجا ر ش است كه ماي تواناد پيكار رساتم را بكشاد. ر اش شناا  نيارو 

ستيزد و بانك رعد آسايش به همه توده مردم مند است كه با شير و اژدها مي 

 آشناست. افراسياب آنرا اينطور تعريف مي كند:

 توگويي كه از شرخ دارد نژاد          يكي كوه زيرش به گردار باد

 تك  آهــوا  دارد و هول شـير         به دريا و كــوه انــدر آيد دلير

 س   گويم ار زوكني  واستار         

 3شو كشتي بود بر گذاربه دريا 

 

با شني  مش صاتي است كاه رساتم رواناۀ ميادا  كاار زار ماي گاردد و        

بازور و قوتي همراه با  رد و عقلي كاه دارد از ميادا  جناا فاات  بادر ماي 
                                                 

1
 . 195شاهنامه ، چاپ امیر کبیر،پرسیدن پیران از آمدن رستم ، ص  - 
2

 . 111شاهنامه گفت و گوي هجیر با سهراب، ص  - 
3

 . 301محمد علي اسالمي ندوشن ، زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه، ص  - 
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آيد. اصوالً عقيدۀ عمومي بر آنست كه كار هاي عظيم و س ت كه ديگرا  از 

ساات. از همااي  جاساات كااه شااو  انجااام آ  عاااجز هسااتند، از رسااتم سااا ته ا

مشكلي به شاه يا سرزمي  سلطنت كياني روي مي دهاد هماه رساتم را باه يااد 

مااي آورنااد و از وي ياااري مااي طلبنااد و اياا  كااار بارهااا در عجااد كيكاااوس و 

  1كي سرو تكرار مي شود.

 

 رستم چرا مي جنگید:        

رك اصاالي ممكاا  اساات سااوالي در ذهاا   واننااده  طااور كنااد كااه محاا         

رساتم  از آ  همااه پيكااار هااا شااه بااوده اساات ف آيااا او اياا  كارهااا را بااه  اااطر 

كسااب شااجرت انجااام مااي دادف يااا بااراي اناادو ت  مااال و منااال ف يااا بااه  اااطر 

فرمااا  باارداري از اواماار شاااه تاا  بااه اياا  كارهااا مااي داده ف و از همااي  قبياال 

 ند.سوال هاي ديگري ممك  است ذه   واننده را ب ود مشغول ك

شاهنامه به اي  پرسش ها جواب "نه" مي دهد و روشا  ماي ساازد كاه رساتم 

با آنكه از نيرو و قوت  ود، بصحنه هاي جنا و پيكار كشاانده شاده اسات . 

او فقط در جنگجايی شركت مي جسته كه به نوعي بر ميجنش تحميل شده بود 

ات داد  يا پادشاهي شو  كيكاوس اسير دشامنا  گردياده و از او تقابااي نجا

او شده است، يا پجلوا  زاده يي شو  بيژ  بشااه افراساياب اندا تاه شاده و ياا 

شااجزاده محبااوب و بيگناااهي شااو  سااياوش نامردانااه بااه فرمااا  افراسااياب در 

ديار غربت كشته مي شود، و از اينگونه مثالجااي ديگار اسات كاه پااي ججاا  

تم با آ  همه نياروي پجلوا  را به ميدا  جنا و نبرد مي كشاند و اگر نه رس

شگرفي كه  داوند به وي ب شيده  ود با جنا و  و  ريزي م الف است و 

 معتقد است كه:

 پلنا اي  شناسد كه پيكار و جنا           

 نه  وبست و داند همي كوه و سنا

 

 موفقیت هاي رستم تا سطح یك مرد قهرمان :          
 

                                                 
1

 ببعد. 80مجموعه سخنراني هاي اولین و دومین هفته فردوسي ص  - 
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ودكي نارسيده بود، سارپيل مسات را ديديم كه رستم از هنگامي كه ك          

بزير آورد. سيستا  را از شر كك كوهزاد نجاات داد . افراساياب را از پشات 

زي  جدا كرد. در هفت  وا  شير و اژدها و ز  جادو گر و ديو سپيد و شند 

ديو ديگار را ماي كشاد. شااه مازنادرا  شاو  در برابار نيازه رساتم قارار ماي 

سنگالخ عظيم پنجاا  ماي كناد. فقاط اوسات كاه گيرد، به حيله  ود را در پس 

مي تواند سنا شاه بيژ  و سنگي كه شاه مازندرا   ود را در پس آ  پنجا  

 سا ته، از زمي  بردارد. سنا 

آنارا دربيشاه شاي  افكناده باود و  1شاه بيژ  هما  سنگي بود كه "اكوا  ديو" 

ده باود و رساتم افراسياب آنرا به وسيله صد پيل كشيده بار سار شااه بياژ  نجاا

 آنرا بيك برب از سرشاه بدور اندا ت .

 زدا  زور آفري  زور ماست        ـــزي

 بزد دست وآ  سنا برداشت راست

 ندا ت بر بـــيــشۀ شـــجر شي         ـــبي 

 2بلــرزيــد از آ  سنا رو  زميـ  

 
                                                 

1
ديوۀ »نامیده مي شد، بمعني روشنايي است و « ديو»در نزد آريائیان قديم مخلوق آتشي ايكه  - 

بمعني چراغ مورد استعمال دارد. روشنايي در نزد آريائیان به دو نوع بوده: يكي « زبان پشتو

مني كه چون شراره سوزنده هست و ديو از همین نوع است . افسانه آهورا مزدايي و ديگرش اهري

گو آن را به انواع و اشكال در آورده گاهي به قامت بسیار بلند و قوي هیكل و گاهي مختصر كه در 

كوزه ياشیشه يي میگنجد و زنان زيبا را ربوده به مكان خود زنداني مي گذارد. رستم جهان پهلوان 

وران مبارزاتش با دشمنان آريانا با چندين ديو روبرو شده و آنها را از میان نام آور سیستان در د

 برده است.

ً بمعني مردم زشت و بدكار و دور از راه و رسم آدمیت بكار برده و در   فردوسي ديو را اساسا

 تشريح معني  اكوان ديو اين نكته را اينطور تفسیر مي كند:

 ي كوندارد زيردان سپاستو مر ديو را مردم بدشناس        كس

نولدكه، عقیده دارد كه اكوان اصالً اكه ونت است كه )بمعني بد عقیده مي باشد ( و در اوستا 

میباشد. و داستان رستم واكوان ديو « انگره مینو»"اكامینو" بمفهوم اهريمن آمده و شكل ديگر آن 

یري در رشته سخن بدهد تا در حقیقت رزم نیكي با بدي است و ظاهراً فردوسي خواسته است تغی

خواننده از اشعار رزمي خسته نگردد و بنابر اين ديو را بمعني موجود زشت و دشمن آدمي و میهن 

(  133 -130انسان بحساب گرفته )رجوع شود به قهرمانان ايران باستان از عباس شوشتري ص 

. 
2

 .226شاهنامه فردوسی، برآوردن رستم بیژن را ازچاه، ص - 
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  ها  آنشه اي  همه پيروز  ها  در شا  ومتعدد رستم را در ميدا          

جنا برا   واننده طبيعی جلوه گار ميسازد،آنسات  اه و  بااو جاود نيارو  

 ارق العاده بدنی )شنانکه هنگام پياده رفت ، پايش در زمي  فروميرفت و از 

 داوند  اهش آنرا نياز برد.( همه جا يکه تاز ميدا  نيست،وبه هنگام روبرو 

ناد از پاس پارده غياب شد  با حوادس صعب از آينده  ود بيمناه است ونميدا

شه بيرو   واهد آمدف او در شناي  مواق ، داوناد را باه يااد مای آورد واز او 

 م  می ظلبد. به هنگام رفت  به مازندرا ، بمادرش ميگويد: قسمت ما  از 

روزگار اينست. تونيز ت  به تقدير بده، ومرا ب داوند گار بسپار. در جنا با 

 جار نوميد  ميکند.سجراب مستاصل ودرمانده ميشود، واظ

نيرو  سجراب شنا  است  ه  مر بند رستم را می گيرد  ونعره يی           

بر می آورد و او  را بر زمي  ميکوباد وبرساينۀ رساتم مای نشايند وباا  نجار 

قصد جانش را می  ند. اما رستم با شااره گار  از ايا  مجلکاه جاا  بساالمت 

در برابار ساجراب مای بينادبار می برد. شو  رستم عجز و وناتوانی  اود را 

ديگر بدرگاه  داوند استغاثه ميکند تا نيرو  او را بدا  سا   ه در روزهاا  

ن ستي  بود، بدو باز دهد. وبدي  ترتيب در روز بعد بر سجراب غلبه حاصل 

 می  ند. 

رستم پس از پيروز  بر اقاا  شاي  باه ساپاه ايارا  ميگوياد: وقتای            

را  سپاه  اموس  شانی وآ  يال وشاخ ودسات وگارز او را  اقا  و آ  نامدا

ديدم،" بدل گفتم آمد زمانم بسر" ونيز هنگام روبارو شاد  باا اسافنديار رو اي  

ت   ه از نيرو  فوق العااده بجرمناد باود، نااتوا  مای گاردد. باا توجاه باا ايا  

مثالجاا، فردوسای هام وجاود رسااتم را بارا   وانناده از صاورت يا  موجااود 

ا، وبکلی غير بشار  در ساط   يا   پجلاوا  و يا  قجرماا  واقعای غول اس

قرار می دهد و  هم   با بيا  قدرت فوق العاده  دشمنا  ، قادرت و  پياروز  

 ها  رستم را در شا  تر و ارجمند تر می سازد.

فردوسی  برا    طبيعی تر جلوه  داد  رستم فقط  به آنشاه گفتاه شاد،         

او  وشايده اسات باا طارح مساايل ديگار نياز از شاگفتی  ا تفا نکارده اسات .  

 ارها   ارق العاده رستم بکاهد و او رادر رديف ديگر آدمی زادگاا  قارار 

دهد. شنانشه در هفت  اوا  مای بينايم  اه رساتم از شادت تشانگی سسات مای 

شااود و زبااانش شاااه شاااه ماای گااردد و باار  اااه ماای افتااد.  باار عااالوه در 
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بينيم رستم مشاکالت را باا سار پنجاۀ تادبير مای  موارد   ه انده نيست، می

گشايد و تنجا از نيرو  بدنی  ود يار  نمی طلبد. در آنجا  اه الزم اسات باه 

شيوه عيارا  جامه ساربا  يا بازرگا  تر انه برت  می  ند تا و  را نشناسند 

و زود تاار بااه مقصااود برسااد. و در شنااد جااا  بنااابر مصاالحت نااام  ااود را از 

ی سازد و شو  نامش را می پرسند گاهی جواب هاا  در اور  صم پنجا  م

 و پر معنی می دهد.  اينست پاسخ او به اشکبوس  ه 

 نامش را پرسيده است :

  مرا مام من نام مرگ تو کرد

 1زمانه مرا ، پتک ترک تو کرد 

رسااتم بااا قاادرت و نياارو  شااگفت انگياازش همااواره مثاال ياا  انسااا ،  اادا  

 :بزرگ را در پيش ششم دارد

 زیزدان بود زور ما خود که ایم

 بدین تیره خاک اندرون بر چه ایم

معتقد است که آدمی فقط با هنر و گوهر  رستم که مرد نبرد و پیکار است، 

و خرد و فرهنگ می تواند بر دنیا چیره شود و هنر را هم در مردی و 

 . رستم به اصول ا القی و از جملهمردمی و دوری از کژی و کاستی میداند

به وفا  عجد و پيما  س ت  پاينده و از پيما  شکنی نجايت گريزا  است .  

و  اوس را  ه بر پيما  صل  سياوش با افراسياب اعتراض می  ند، می 

 واهد اقنا   ند، ولی شو   اوس حرف حسابی نمی زند، در بارش را با 

 2 شم تره می گويد و به سيستا  بر می گردد

ق القلب در برابر پيشامدها  نااگوار ب صاو   اه رستم مثل هر  انسا  رقي

مربوط به زندگی عزيزانش باشد، عکس العمال شاديد نشاا  مای دهاد.  رساتم   

شو  در می يابد  ه پسر  ود سجراب را بدست  اود ناا آگاناناه  شاته اسات، 

شه می  نادف بيجاوش مای گاردد، نعاره بار مای آورد، ماو   اود را مای  ناد، 

                                                 
1

 . 193امه ، رزم رستم با اشکبوس، ص شاهن - 
2

 شاهنامه ، پیغام  دادن رستم کاوس را . - 
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 او  ماای گرياد، و ساپس تصااميم مای گيارد بادشاانه جاماه بار تاا  مای درد، و 

  1بحيات  ود  اتمه دهد، ولی بزرگا  لشکر مان  او از اي  تصميم می شوند.

رستم انسانی است دارا  احساسات ظريف بشر دوستی. و  پس از      

شنيد   بر قتل سياوش بيجوش می گردد. ر سار  ود را می  راشد.  اه 

و شو  بمحلی می رسد  ه سياوش را  شته  2. بر سر و تا   ود می پرا ند

 اند:

 بماليد  رستم  بر آ   اه رو 

 به نفري  سيه  رد جا   رو 

 ويا

 پس از بجر بيژ     روشيد زار          

 3فرو ري ت از ديده  و  بر نار

 

 رستم  اهانت ناپذیر است :        

و در  اور  موبو  مجم ديگريکه ش صيت  انسانی رستم را تکميل می  ناد

توجااه اساات، اياا  اساات  ااه و  در هاايچ موقاا  و مقااامی از  ساای  ااوار  و 

تحقير را نمی  پذيرد. اگر جز اي  بود، آيا رستم شايستۀ شني  مقام و منزلات 

 وااليی  بودف

و  با آنکه بارها در راه حفظ تا  و ت ت شاها  نامدار  وشيده و          

مه سلطا  را بششم و رو  نجاده و در هر مشکلی بيار  ايشا  شتافته، نا

برا  نجات  اوس شاه  ود را به آب و آتش زده، ولی اگر از جانب ايشا  

انده بی حرمتی ديده باشد، آنرا بی جواب نگذاشته و اجازه نداده است نام و 

شرف و حيثيت ججا  پجلوا  سيستا  از طرف  سی مورد اهانت قرار 

  ناگزير گرديده است، نام را بر هر گيرد. رستم در رو برو شد  با دو ت

شيز ديگر مقدم بدارد. يکی از اي  دو ت   يکاوس است .  با بر ی  ار ها  

ناب ردانه از قبيل پرواز به آسما  ، لشکر  شی به مازندرا  ،رفت  به 

هاماورا  و از همه مجمتر ب اطر رعايت طب  سودابه و در نتيجه  شته 
                                                 

1
 . 117شاهنامه و، گريه و زاری کردن رستم بر سهراب ص  - 
2

 . 145شاهنامه رسیدن رستم به نزد کاوس ص  - 
3

 . 222شاهنامه ، بردن گیونامه کیخسرو را نزد رستم، ص  - 
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يم ايرا  و تورا  به  و   واهی سياوش شد  سياوش  ه به جنا ها  عظ

منجر گرديد، مشکالت بزرگی فراهم آورد و رستم به يار  او بشتافت و او 

را بارها از  ام مرگ نجات ب شيد، معجذا به هنگام   حمله سجراب به ايرا  

شو   اوس ، رستم را از سيستا  به يار  می طلبد، رستم دو سه روز  

 ی رسد.  اوس با تند  فرياد می زند:بعد تر از موق  بدرگاه م

  ـند پست و پــيشد زپـيـما  م            ه رستم  ه باشد  ه فرما  م 

 سرش  ند می شو  ترنجی زت  اگر تــيم بـود   نو  پيش م        

 زنده بر    بدار  ه رو هردو را      بفرمود پس طوس را شجـريار   

 

يارد تاا از درباار بيارونش ببارد، ولای طوس باا ا اراه دسات رساتم را مای گ  

 رستم :

 بزد تند ي  دست بردست طوس       

 تو گفتی ز پيل ژيا  يافت  وس

 و سپس به  اوس اينطور جواب می دهد: 

 همه  ارت از ي  ديگر بدتراست         

 ترا شجريار  نه اندر ور است

 شو  شم آورم شاه  اوس  يستف

 شرا دست يازد بم  طوس  يستف

 ود زم  زنده ا ـــاندر ججا   تو 

 1را دل بر آ ـنــده ا  ـــــــبکـينه ش

رسااتم بناشااار اياا  حقيقاات را ياااد آور  ماای  نااد  ااه ماارا بااه پادشاااهی اياارا   

دعوت  ردند، اما م  راه و رسام  نگجداشاتم و  يقبااد را بار ت ات نشاانيدم و 

س با شام بدي  ججت امروز  اوس و  شم او را باد  بيش نمی شمارم و ساپ

 2 «به ایران نبینید از این پس مرا»از دربارش بيرو  می رود و ميگويد :

                                                 
1

  109س و خشم کاوس بر رستم ص شاهنامه آمدن رستم نزد کاو - 
2

( می آورد که رستم چون سخن کاوس را شنید ، تاج از سر  29همانجا و نیز مولف احیاء الملوک )ص  - 

او گرفته گفت : اين تاج را که می خواهد به او ببخشم تا پادشاه ايران باشد. کاوس سر پیش آورده گفت من 

 می خو اهم.
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ي  بار ديگر هم رستم با  يکاوس رو برو می شود و آ  هنگامی است  ه   

 قرار صل  سياوش و افراسياب آگاه مي شود و برستم مي گويد:از 

        تن آسایي خویش جستي درین

 نه افروزش تاج و تخت و نگین

رستم در برابر اي  بي حرمتاي شااه، لشاكرش را يكراسات تاا سيساتا          

بسااي  مااي كنااد و پاااي ت اات را  ااالي مااي گااذارد، باادو  آنكااه كسااي جر اات 

تا آنكاه از مارگ ساياوش  باردار ماي شاود. ياك  1گشتاند  او را داشته باشد.

هفته در سوگ سياوش در سيستا  ناال  و گريا  مي گاردد و روز هشاتم باه 

اي ت اات مااي شااتابد و بااا تناادي و  شاام بااه كاااوس مااي گويااد : عشااق تااو بااه پاا

سودابه و  وي بدت سبب شد كه مصيبتي بازرگ باه كشاور ماا روي بيااورد 

.كاوس شو  اشك  وني  رساتم و مجار او را نسابت باه ساياوش ماي بيناد، از 

شرم جوابي به رساتم نماي دهاد. رساتم  شامگي  و ساوگوار بادي  قادر بسانده 

يكراست به كاخ سودابه، ز  محبوب كاوس مي رود و از گيسوي  نمي كند و

سااودابه مااي گياارد و او را كشااا  كشااا  از كاااخ بياارو  مااي كشااد و بااه انتقااام 

كاوس كشته شاد  زناش را  2سياوش بي گناه او را با  نجر  دونيم مي سازد.

بدست رستم مي بيند، ولي دم بر نمي آورد. رستم با اي  كار عجياب  اود در 

  به تمام اهانتجاي كاوس جواب مي دهد. زيرا ججا  پجلاوا  تحقيار را از واق

 هيچ كس نمي پذيرد .

ش صيت ديگري كه با رستم روبرو ايستاده ماي شاود، اسافنديار اسات 

اسفنديار هم شجزاده است و هم از ججت روياي  تناي قابال احتارام . رساتم در 

بيااورد ولاي پاسااخ صاحنه هااي متعادد ماي كوشاد تاا شااجزاده را بار سار مجار 

اسفنديار همه جا با تندي و  شم و اهانت همراه است. رستم همه شيز را مي 

 تواند تحمل كند ولي تحقير را قبول ندارد.

اسفنديار در ديداري او را در دست شپ ماي نشااند و ساپس او را باه          

ماي  واناد و در بام  « بادگجر و دياو زاد »و زال زر را « سگزي»تحقير

گاو بااا رساتم دساات رساتم را بشاادت ماي فشااارد تاا نيااروي  اود را بااه وي گفت

                                                 
1

 . 128ودن كاوس بر رستم و بخشم رفتن رستم به سیستان، ص شاهنامه فردوسي ، تندي نم - 
2

 . 146همان اثر كشتن رستم سودابه را، ص  - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

374 

بنماياند. رستم مقاومت مي كند در حالي كاه از ناا نش آب زرد ماي تاراود و 

س   هاي ديگري كه بر شأ  پجلوا  لطمه وارد مي كند بار زباا  ماي آورد. 

رستم همه تحقيثرها را جز بجزء پاسخ مي دهد و از دست شاپ اسافنديار بار 

مااي  ياازد و مااي گويااد هاار جاااي كااه اراده كاانم، مااي نشااينم. سااپس بركرسااي 

زريني كه به امر اسفنديار به بجم  حابر كارده باود، رو در روي اسافنديار 

قرار مي گيرد و با اسفنديار به گفتگوي مي پردازد و شو  اسافنديار از او و 

 پدرش بزشتي نام برده است، به تعريض به وي ياد آوري مي كند:

 اكانت را پادشاهي زماست       نی

 و گرنه كسي نام ایشان نخواست

رستم پس از معرفي  اندا   ود هنگام جادا شاد  دسات اسافنديار را 

 شنا  فشار مي دهد كه  و  در رنا و نا   هاي اسفنديار جوش مي زند.

شنانكه از داستا  اي  دو قجرما  مرد روزگار بر ماي آياد، نبارد ايا  

ملي ، بدو  ميل و رباي باطني هر دو، بر هر دو تحميال دو نامور حماسه 

شااد. شااجزاده جااوا  اساافنديار  واسااتار تااا  و ت اات كيااا  بااود و پاادرش كااي 

كشتاسپ با زمينه سازي سه بار شرايط باس  طرنااك را پايش پااي اسافنديار 

قرار داد و هر بار پسر جوانش را به بجانه اي از پاي ت ات دور ماي كارد و 

آساني از ت ت سلطنت به  ااطر وعاده هااي كاه باه پسار داده حابر نبود به 

بود پا ي   آيد. و ايا  باار اسافنديار باه ايا  دليال كاه رساتم مغارور و ساركش 

است و احترام پادشاهي ما را بجااي نيااورده و  اود را همسانا  انادا  ماام 

مي داند، به سيستا  مي فرستد تا رستم را دست بسته به پايت ت بياورد و باه 

 سفنديار مي گويد:ا

 اگر تخت خواهي زمن با كاله      رۀ سیستان گیر و بركش سپاه

 1چو آنجا رسي دست رستم ببند       بیارش به بازو فـكـنده كمـنـد 

اساافنديار بااا وجااود آنكااه ناازد پاادر از  اادمات رسااتم و  ااانوادۀ او بااه 

اني و شاها  كياني تعريف مي كند، معجذا ششام داشات او باه ت ات و تاا  كيا

دسيسه سازي پدر او را راهي سيستا  مي سازد. و از ابيات شاجنامه بار ماي 
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آيد كه اولي  مالقات ايا  دو پجلاوا  زورمناد در نزديكاي رود باار و در كناار 

 هيرمند كه از شجر رستم شندا  فاصله زياد نداشت، صورت مي گيرد.

 فردوسي درباره رفت  اسفنديار به پيشواز رستم گويد:

 دمان تالب هیرمند         به فتراك بر گرد كرده كمندبیامد 

 و بمناسبت  تم اي  مالقات گويد:

 چو رستم برفت از لب هیرمند       پر اندیشه شد نامـدار بلند
 

 الصااه رسااتم كااه از ديااد  شااجزاده  وشااحال شااده بااود ، بافت ااار او در     

يار از رفات  باه ايوا   ود دعوتي مجلال و باشاكوهي ترتياب داد، مگار اسافند

آنجااا  ااود داري ورزيااد و در مالقااات دوم  ااود كااه باساا   نيشاادار و تحقياار 

آمياز اسافنديار هماراه باود ، شاو  دياد نارمش و مصاالحه در نازد شاجزاده باه 

 گونه ديگر تعبير مي شود، با قجر و  شم به اسفنديار پاسخ مي دهد:

 دســت چــرخ بـلــندكه گفــتت برو دست رستم بـبـند         نبندد مــرا 

 كه گرچرخ گوید مرا كاین نیوش        بگرز گرانــش بمالم دو گـوش

 كه من از گشاد كمان روز كیــن         بدوزم هــمي آســمان بر زمین

 نبـیـنـد مرا زنــده با بـنــد كــس        كه روشن روانم براینست وبس  

 

ش بر نمي گردد، رستم براي دفا  سرانجام شو  اسفنديار از رأي  وي       

از نام و حيثيت  ود به جنا مي پردازد و پس از نبرد س ت اسفنديار را به 

همه بجانه اي براي مارگ او باوده   1اشاره سيمرغ با شوب گز، كور ميكند. 

 اند:

                                                 
1

كه رستم تیر چوب گز را بسوي اسفنديار رها مي كرد زير لب گفت : بمیرم بنام و  هنگامي - 

ر قرار داد. تیر از  كمان رستم جست و در چشم نمانم به ننگ ... و چشم اسفنديار را هدف تی

اسفنديار نشست . اسفنديار از شدت درد تیر سرش را بر زين خم كرد و بیهوش  شد و لحظه اي 

 بعد از اسپ بزير غلتید. رستم خطاب به اسفنديار گفت :

 ننالیدم از درد و از نام و ننگ بخوردم زتو شصت تیر خدنگ 

 سرخود نهادي تو بر روي زين ین تو از بهر دو تیر چوبي چن

بنابر روايات شفاهي مردم سیستان رستم اسفنديار را بخانه برد و شرط گذاشت كه هر چه اسفنديار 

از او بخواهد برآورده سازد. اسفنديار از رستم خواست تا اول بهمن پسر او را بر موز جنگ و 

و يك ستون داشته باشد. رستم هر دو  سروري آشنا سازد و دوم اينكه گنبدي بسازد كه تنها يك در
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 بهـانه تو بودي پدر بُـد زمان          نه رستم نه سیمرغ و تیروكمان

 بسوز        نخــواهم كزین پس بود نیمروز مرا گفت رو سیستان را

 

همااي  كااه آ  دو بجنااا بااا يااك ديگاار بر اسااتند بااي  دو پساار اساافنديار از يااك 

طاارف و زواره باارادر رسااتم و فراماارز پساار او از طاارف ديگاار جنااا در 

گرفاات و دو پساار اساافنديار كشااته شاادند. رسااتم نيااز كااه از تيرهاااي اساافنديار 

 ود ترسا  گشت و از جنا باز گشت .س ت مجروح شده بودآ برجا   

اساافنديار در واپسااي  دم از رسااتم تقابااا ميكنااد تااا بجماا  را پاارورش دهااد و 

برموز جنا و پجلواني آگاه سازد. رستم ايا  تقابااي را مای پاذيرد و بجما  

را شنانكه اسفنديار  واسته بود تربيت ميكند و سارانجام طفال دامنگيار گريباا 

اهی ميرسااد  اناادا  رسااتم و زال رادر سيسااتا  گياار ميشااود. بجماا  وقتاای بشاا

   1نابود ميکند.

در دورۀ حماسااه هااا  ملاای،  يلاای  اارم وشاااداب بااوده،  سیسججتان           

 وفردوسی در وصف آ  اينطور ميگويد:

 توگفتی بهشت برین سیستان            

 2یکی نیست از خرمی سیستان

 یا

 بیاراسته سیستان چون بهشت          

 شک خارا بُـد و زرخشتگلش م

 

 مقام جهان پهلوانی :

                                                                                                                   
تقاضاي او را پذيرفت. بهمن را براي تربیت نزد خود نگهداشت و گنبدي ساخت كه يك ستون و دو 

در داشت. بعد رستم دست اسفنديار را گرفته به گنبدي كه گفته بود داخل برد. اسفنديار در را بست 

تون گنبد را از بیخ بر كند وگنبد غلتید و و بفكر اينكه رستم در داخل گنبد با او يكجا است س

اسفنديارجان داد ولي رستم كه قبالً نیت او را درك كرده بود از در ديگر برون رفت و جان 

 بسالمت برد.
1

 ببعد. 319، ص 3شاهنامه فردوسي داستان رزم رستم و اسفنديار، ج  - 
2

 267، 236اسدی طوسی،گرشاسپنامه، ص- 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

377 

ججا  پجلواني مرتبتي بود كه از طرف شاها  كيانی فقاط بكساي داده 

رستم  .مي شد كه شايستگي آنرا ميداشت و مدار  دشوار آ  را طي مي كرد

در ميا  همگنا   ويش با سا ت و بافتي كه داشات، ايا  شايساتگي را شاو  

د بروز داد و به آ  مدار  يعني ججاا  پجلاواني نياكا   ود در كودكي از  و

 رسيد.

ججا  پجلاوا  بازرگ مرتبتاي :»صاحب مجمل التواريخ مي گويد كه 

بوده اسات از بعاد شااه و از فارود آ  پجلاوا  و ساپجبد بار آ  ساا  كاه اكناو  

  1«امير گويند و امير سپاه ساالر و مرزبا  صاحب طرفا  را  وانده اند.

يقباااد را از الباارز كااوه فاارود آورد و باار ت اات رسااتم پااس از آنكااه ك

شاهي نشاند و دري  راه دشواري هاي بيشماري را پشت سر گذاشات، كيقبااد 

 در ازاء اي   دمت بزرگ فرما  زابلستا  را تا درياي سند به او داد:

 ززاو لستا  تا به درياي سند          نوشتيم عجــــــد تـرا در پرند

 يمـروز          بدار و همي باش گيتي فروزسرت ــت با افـــسر ن

 

دومي  فرما  را كاوس شاه، هنگامي كاه او را رساتم در مازنادرا  از مارگ 

 نجات داد برستم داده شد:

 نوشته يكي نامه اي بر حـرير         زمشـك و زعنبر زعود وعبير

 بنوي هــمــه  شـور نيمروز         سـپـر اي  به ساالر گيتي فروز

 ـو نامــور رســتــم زال را           ــداونـد شمشيـر و كــوپال راگـ

 

فرمااا    سااوم را از  ي ساارو گرفاات ، هنگااامی  ااه ماای  واهااد از            

 پادشاهی  ناره رود:

 سرافـراز  ي سرو پاه ديـ           نبشتند عـجـد  زشـاه زمـيـ  

 وده به مـرد  بجـر انجم زبـجـر سپـجـبـد  گــو پـيـلـتـ           ست

 ززابلستا  تا  به دريا  سـند          همه  ابل و دنبر و ما  و هند

 دگر بست وغزني  وزابلستا          روا رو شـني  تـا به  ابلستا 

 هــم او را بـود  شور نيمروز        سپجــدار پيروز لشکـر فـروز

                                                 
1
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 بدو داد منشور و  رد آفــري         

 1آباد بادا  به رستـم زمـي   ـه    

 

 میگوید: ، در بارۀ رستمانگلیسی براون

مااي نويسااد كااه: "از عجااد  انگلاايسومستشاارق ادوارد بااراو ، محقااق  

كيقباد تا پاياا  دورۀ كي سارو، قرنجاا گذشات و نقشاي كاه رساتم در ايا  مياا  

بازي مي كرد، نقشي بود كه  دايا  اساطيري يونا  بازي مي كردناد. رساتم 

ي  نقش با اسپ معروفش كه ر ش نام داشت، همواره بسر وقت پادشاها  در

كياني مي رسيد و تمام مشكالت و موان  را از سر راه ايشا  بادور ماي كارد 

 2و دوباره به سيستا  بر مي گشت."

" درياا  جملااه كوتااه از رسااتم ماي  واهااد بدساات بجراونتصاويري كااه "

ا  و درسات از هماي  جاسات بدهد،تصويرياست بگونۀ  دايا  اسااطيري يونا

كه اي  تصوير هرگز با ش صيت انساني ولاي قجرمااني رساتم جاور در نماي 

آيد، و لجذا اي  تعريف بظاهر فريبنده در واق  از مقام و منزلت رستم كاسات  

 است نه شيز ديگر.

درست است كه حماسه تركيبي است از تاريخ و اسطوره يعني واقعيت 

در شاااهنامه ترساايم شااده، تنجااا قجرمااا  جنااا و و ت ياال، امااا رسااتم شنانكااه 

پيااروزي نيساات، بلكااه ساامبول و الگااوي كاماال  وطاا  دوسااتي ، مردانگااي ، 

راستي و درستي ، شجاعت و از سرگذشتگي در برابر دشمنا  و پر نناا و 

پر غيرت و پيشقدم در م اطرات است كه همه و همه باراي  واننادۀ داساتا  

 وي تعليم ده و آموزنده است. 

رسااتم پجلااوا  دالور و زور منااد پيلتنااي اساات كااه، از هااوش و زيركااي 

ب صااو  و هناار و فرهنااا بشااري در سااط  يااك انسااا  قجرمااا  و ماايج  

دوست نامجوي و با وقار بر وردار است .او  ودش جنا نمي آفريند، بلكه 

در جنگي كه بر او يا هموطنانش و يا برشاها  و شجزادگا  كشورش تحميل 

م و لشكر و شاه و پادر از او يااري ماي  واهاد، شاركت ماي شده است و مرد
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كند و براي  پيروز شد  بر مشكالت و س تي ها از  داوند ياري مي جوياد. 

از مشورت ديگرا  تمتا  ماي گيارد و باا اساتفاده از نياروي بادني و فكاري و 

پااايمردي سااپاهي كااه در پشاات ساارش قاارار  دارد مواناا  را از ميااا  باار مااي 

 دارد.

كااه اياا  نشااانه هااا و اياا  تاادبير هااا در كلااۀ  اادايا  اساااطيري  در حااالي

يونا  راه نمي يابد و هر شه اراده كنند انجام مي دهند ولو بي عدالتي محض 

هم باشد. و از هماي  جاسات كاه  ادايا  اسااطيري در هايچ جناا ياا مشاكلي 

اظجار عجاز نماي كنناد، ولاي قجرماا  حماساه ملاي سيساتا  قبال از هار عمال 

را بياااري مااي  واهااد و شااو  از آ  م مصااه نجااات يابااد، باااز هاام  مجاام،  اادا

 اادايش را شااكر مااي گااذارد. او زور پجلوانااا  ديگاار را بحساااب مااي گياارد و 

آنجا كه بر رقيبش پيروز مي گردد، از زور و قوت ايشا  نزد ديگر پجلوانا  

و شاها  س   مي زند و شو  از دست اسافنديار  ساته و سسات ماي گاردد، 

دبير مي  واهد و به اي  ترتيب ديده مي شود كه رستم باتمام ابعادش از زال ت

و با تمام ويژگي هايش بازهم در ساط  ياك انساا ، ياك انساا  پار زور و پار 

نيرو و پرهنرو دالور و بشر دوست و صل   واه و نام دار و با نسب و پاي 

 بند به اصول ا القي و موم  بوفاي عجد و پيما  قرار دارد.

 

 ستم :ردین 

تاريخ سيستا  آنجا ه ازاعتتقادات قديم مردم سيستا  بحس ميکند،         

"اکنون یادکنیم از طریقی که مردم سیستان داشتند اندرقدیم تا مينويسد:

گرشاسپ ونبيرگا  او تا فرامرزب  رستم همه برآ  طريقت اسالم آورده شد:

ل آفتاب) نيمروز( و بودند  ه آدم عليه سالم آورده بود، بامداد وبوقت زوا

شبانگاه)غروب آفتاب( نماز  ردند  و پرستش ايزد تعالی وديگربه همه 

اوقات  ه بشغل دنيا ی انده وبسيار واستند  شد،پيشترنماز  ردند ،پس از 

آ  بدا  شغل رفتند  وزنا ولواط ودزد  و و  ناحق ميا  شا  حرام بود 

ست ا نو   ورد  آ  ومردار ن وردند ، تا ذبيحت نکردند  آنشه حالل

ن وردند ، وصدقه بسيار دادند  وهميشه ميزبا  بودند  ومجما  را 

نيکوداشتند  واي  همه از جمله فرايض داشتند  بر ويشت ، د تر و واهر 

ومادر را بزنی نکردند ، وپيکار  ه ميا  رستم واسفنديار افتاد سبب آ  بود 
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رستم آنرا منکرشد  ه شو  زرتشت بيرو  آمد ودي  مزديسنا  آورد، 

ونپذيرفت وبدا  سبب از پادشاه گشتاسپ سر شيد وهرگز مالزمت ت ت او 

 1«نکرد....

باااا تااااملی درايااا  روايااات وگااازارد  نمااااز در اوقاااات طلاااو   ورشااايد 

وظجروغااروب  ااه بيااانگر اجاارا  مناساا  آ ااي  مجاارو باورهااا   جاا  مااردم 

ت ساانت سيسااتا  در دورا  قباال از عصرزرتشاات اساات، ميتااوا  بااه وباااح

 ورشيد)آفتاب( پرستی را مشاهده  رد. شنانکه جنا رستم با اسفنديارنيز به 

دلياال ا ااتالف مااذهب وعاادم پااذيرش آ ااي  زرتشااتی صااورت پذيرفتااه اساات. 

گرديز  نيز برآنست  ه شاو  اسافنديار باه سيساتا  رفات، رساتم او را نمااز 

 برد، اسفتديار گفت: 

ی بپذير  ويا با ما  جناا مرا فرما  شاه شنانست  ه يا دي  زرتشت» 

 نی ويا دست دهی تا ترا بند نم وپيش شاه برم.... رستم گفت : دي  زرتشتی 

نپااذيرم  ااه ازروزگااار  يااومرس تااا باادي  غاياات اياا  دياا  داشااتم. ا نااو  دياا  

ديگر  نگيرم، اما دست به بند داد  هم واجب نکند  اه دشامنا  ايارا  زماي  

ايم. زشت باشد شاو  ما  مارد  دسات  را م  و پدرم  و جدم  به بند آورده

ببنادد. وحارب  ارد  هاام باا تاو روا نباشااد، رشاو س توپسرشااه گشتاسااپی و از 

 2«دودۀ  يانی...

فردوسی در داستا  حمله ارجاسپ تورانی بربلخ دليلی می آورد مبنای 

براينکه  ی گشتاسپ برا  پ ش  يش زرتشتی باه سيساتا  رفتاه باود ومادت 

د. ارجاسپ تورانی با استفاده از غيابت طاوالنی  ای دوسال درآنجا ماندگارش

گشتاسپ بربلخ حملاه  ارد و روحاانيو  و آتشاکده هاا ومعاباد زرتشاتی را از 

ميا  برد و ی گشتاسپ از اي  واقعه توسط زنش  تاايو   اه  اود را از بلاخ 

 بسوار  اسپ به 

 سيستا  رسانده بود، آگاه شد، زيرا:

 وی         که خسرو سـوی سیستان کردرویرآمـد بسی روزگـــاران بـــرـب

 که آنجا کــند زنــد واُســــتـا روا          کــنــد مــوبــدان را بـــدان بر گـوا

                                                 
1
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 رانمایه شاه         پـــذیــره شــــدش پـهــلوان ســـپاهــچــو آنجا رسید آن گ

 ده همـتــای نـامشه نیمروز آنکــه رستمــش نام          ســـوار جـهــانـدیـ

 ابـاپــیـردســتان کــه بـودش پـدر         ابـــا مــهــتــــران وگـــزیـــنــان در

 بــزابلـــش بردند مهمـان خویش         هــمـه بـنـده وار ایـــستـادند پیش

 از او زنـد واُســتا بــیــامـوختـنـد         

 1ندــنشــستـند وآتــش بر افـروخت

ياا  رواياات شاااهنامه معلااوم ميشااود  ااه، رسااتم وپاادرش زال، از اای ار ا

گشتاسااپ پااذيرا ی  اارده انااد و آ ااي  زرتشااتی رانيااز فراگرفتااه انااد. مگاار از 

داستا  جنا رستم با اسفنديار برمی آيد  ه رساتم آ اي  زرتشاتی را نپذيرفتاه 

بااود و اگاار پذيرفتااه ماای بود،حتماااً شاااه گشتاسااپ را درحملااه انتقااام جويانااه 

ارجاسپ تورانی همراهای ميکارد، وشاو  درآ  جناا شار ت نکارد، ايا  بر

امر سبب  شام  ای گشتاساپ نسابت باه رساتم شاد  اه پاس ازگارفت  انتقاام از 

ارجاسپ تورانی و رها ی د ترانش از اسارت و  ، پسر ود اسفنديار راباه 

جنا  رستم ميفرستد  ه ياا ديا  زرتشای را بپاذيرد وياا او را دسات بساته باه 

حاباارنمايد،ولی اساافندياردر نتيجااه جنااا بااه دساات رسااتم  شااته حبااورش 

ميشود، وپسرش بجم   ه دست پرورده رستم باود، باه  اي  پادر ود،  انادا  

زال را از سيستا  برمی افگند واوالده رستم را اسير رده به بلاخ مای برد.باا 

رويکار آمد  بجم  برسريرسلطنت در بلخ يا با تر، تااريخ ايارا  از مرحلاه 

 سی وارد مرحله تاري ی  ود ميگردد.حما

 

 رستم : رخش 

در حماسه ها  ملی سيساتا  ، ر اش اساپ معاروف رساتم نقاش ششام 

گير وارزنده دارد.  او  بجتري  و هوشايار تاري  حياوا  ججاا  اسات. واساپی 

اساات  ااه عماارش باادراز  عماار رسااتم اساات. و ساارانجام اسااپی اساات  ااه بااا 

رد. ر اش تنجاا اساپی اسات  اه قاادر صاحبش در شاه شغاد می افتد و می ميا

 است ت  رستم پيلت  را بکشد و در

                        

                                                 
1
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و ز اام نياازه راتحماال  نااد و صاااحبش را پيااروز  جناا هااا  رسااتم، درد تياار

ر ش شنا  است  اه مای تواناد باا   1مندانجاز ميدا  نبرد بلشکر گاه بازآورد.

شااير دساات و پنجااه ناارم  نااد و او را از 

ر ش از شنا  هوشيار  2آورد. پا  در

و زير ی بر وردار اسات  اه صااحبش  

هنگااااامی  ااااه بااااه  ااااواب رفتااااه از او 

پاسااادار  مااای  ناااد و از نزديااا  شاااد  

اژدها او را آگاه می نماياد و ياا  اود در 

 شاات  اژدهااا اقاادام ماای  نااد و بااه رسااتم 

 3يار  می رساند.

ر اااش اگااار سااا   نميزناااد، ولااای 

ر ساا   صاااحبش را دره ماای  نااد و هاا

گااه رسااتم در گوشااش شيااز  ماای گويااد، 

 رخـــــش رســـتمشنا  می نمايد  ه مقصود صاحبش را فجميده است. 

 

رستم هم ر ش را شو  جا   ود دوسات مای دارد و هنگاامی  اه تا  

رستم بيش از ت  ر ش بر اثر تيرها  نيزه مانند اسفنديار رو ي  ت   سته و 

يااد و دساات باار ساار و رو  سااوراخ سااوراخ شااده رسااتم از ر ااش فاارود ماای آ

ر ش  شيده رهايش می  ند تاا باه اياوا  برگاردد و  اود باا زحمات زيااد از 

جنا  نار می رود. آنگاهی  ه برادرش زواره از ديد  ز م ها  تا  رساتم 

رساتم باه بارادرش تيماار دار  ر اش اسات و  توصاي  فرياد می زند، يگانه

 4بس .

از وقاو  آ  احسااس ر ش باهوش است و با هوشيار    طر را قبال 

 ند و به صاحبش هوشدار می دهد، شنانکه هنگام نزدي  شد  به شاها   می

سر پوشيده احساس  طر می  ند و شرو  می  ند به رميد  و زمي   وبيد  

                                                 
1

 رستم و اسفنديار در شاهنامه . رک : نبرد  
2

 شاهنامه فردوسی، خوان اول . - 
3

 همانجا، خوان دوم و سوم شاهنامه . - 
4

 رستم و اسفنديار در شاهنامه .  - 
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و نفس بلند  شيد  و جست و  يز زد  و بيراهه شاد ، ولای شاو  رساتم بار 

و پيش می تازد ولی  او  شم می آورد، بناشار ت  بفرما  صاحبش می گذارد

شند قدم آنطرف تر در شاه سر پوشيده و پر از نيازه هاا  آبگاو  ساقوط مای 

 ند و به رستم علات رمياد   اود را مای فجماناد، ولای ديگار ديار شاده باود و 

بسيار زود تيرها و سنا  ها  نوه تياز در جاا  رساتم و ر اش تاا با  جاا  

  ود نشسته بود.

 تصوير شده  ه در  ور توجه است :در شاهنامه بازيبايی اي  صحنه 

 همی ر ش زان اه مييافت بو           ت   ويش را گرد  رده شوگو 

 هميجست وترسا  شد ازبوي اه         زمي  را به نعلش همی  رد شاه

 بزد گام  ر ش تگــــاور  به راه          شنـيـ  تا بـيـامــد مـيـا  دو شــاه

 زمانش  ــرد را بپــوشـيـد ششم         دل رستم از ر ش شد پر ز شم 

 يکی  تازيانــه بــر آورده  نـــرم          بـزد تنا دل ر ش را  رد گرم

 شو او تنا شـد مـيـا  دو شــاه           ز شــنا زمانه همی جست راه

 دو پايش فــرو شد بي  شاهسار          نـبــد جـا  آويــزش و  ـــار زار

 ـر حــربه و تـيم  تـيز          نـبـد جـا  مــرد   و راه گـريـزب  شــاه  پ

 1بـرو يــال آ  پـجــلـوا  بــزرگ   بدريد پجـــلو  ر ــش ســـترگ          

و باي  ترتيب باه نظار فردوسای، تقادير  اارش را  ارد و ششام  ارد 

د رسااتم را زمانااه  ااور سااا ت و نتوانساات در فرجااام راه را از شاااه، باااوجو

احساس  طر ر ش تميز بدهد، و بالنتيجه يکجا بار ش در شاه افتااد و جاا  

داد. اما رستم قبل از آنکه بميرد انتقام  ود و ر اش را از شاغاد گرفات و باا 

 تير شغاد را بدر تی تناور بدو ت .

 

 وصف رخش از زبان فردوسی         

 و تـنـــد و پـوالد سميه ششم و بور ابرش و گاو دم         سـيـه  ـايــه ــس

 را  تا  را           شـــو داغ گل ســــرخ بر زغفــرا ـار از  ــتنش پـر نگ

 بروزاز ورافزو  بد و شب شوماهود  شه بر شکراه         ــــشه بر آب ب

 ياه         شب تـيـره ديـد   دو فــرسنا راهــپی  مــورشــه  بـر پــالس س

                                                 
1
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 و           ــبباال هـي به نيـــرو   پـيـل و

 1و شـير و ُ ه بـيستو ــبــزهـره شـ  

 

از سومي  بيت منقول شني  بار مای آياد  اه ر اش ر شانده و فاروزا  

بوده و اي  صفت ر ش يعنی ر شا  نياز در شااهنامه دياده مای شاود. ماثال،ً 

 دري  بيت :

 فرود آمد از ر ش ر شا  شوباد         

 باال نجـــادســــرنـامــــور ســو  

بنابري  شني  به نظر می آيد  ه مدوني  داستا  ها  ملی اسپ رستم 

را از حيس در شندگی او بدي  نام و يا وجه تسميه او را از اي  طريق معلوم 

 رده باشند. همي  ر شندگی و بی همتايی او بود  ه گله دار اسپا  زال 

 ستم گفت :فيمت او را برستم مرز و بوم ايرا  تعيي   رد و بر

 مر این را بر و بوم ایران بهاست       

 2 براین برتو خواهی جهان گرد راست     

يکی از مجمتري   ارها  رستم در زنادگيش  اه تاا آ ار عمار بادرد او 

 ورده انت اب همي  ر ش است .در شاهنامه و همشناا  در يکای از حماساه 

ر فارسی باه آ  اماروز ها  ارمنستا  بزبا  ارمنی بنام "بورز  نامه"   ه د

"برزونامه" گويند، روايتی اسات  اه ر اش رساتم از اساپ وحشای پدياد آماده 

بود  ه شامگاها  از دريا بدر آمده با يکی از ماديانجا   مناد زال جفات شاده 

بااود و پاايش از رسااتم هاايچ  ااس ديگاار نتوانسااته بااود دساات باار پشاات ر ااش 

ر راه به نعلبند  رسيد بگذارد. رستم پس از آنکه بر پشت ر ش سوار شد، د

 ه باه او تکلياف  ارد اساپ را باا مايخ زريا  نعال  ناد، و شاو  از  اار نعال 

ر ااش  ااال  شااد بااه رسااتم گفاات تااا اياا  ماايخ هااا در نعاال اسااپ باااقی اساات، 

ر ش هم زنده می ماند. اي  بگفت و نعلبند ناپدياد شاد و گويناد او فرشاته يای 

 3بود.
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م "آ اور ر اش" وجاود دارد در سيستا  آثار و  رابه هاا  زيااد  بناا

 ه آنرا به ر ش رستم نسبت می دهند. امروز در نزديکی پل قديم فراه رود، 

براه جوي  نزدي   وره گز  ،  رابه ها  آ ور ر ش باه نظار مای  اورد 

و همشنااا  آ ااور ديگاار  از ر ااش رسااتم در قريااه "ت اات" )ت اات رسااتم ( 

 نزدي  روستا  "نوده  فراه" موجود است .

اور، نزدي  هيرمند بر رو  سانا بزرگای نقاش پاا  اسابی در زميند

ح  شده  ه مردم محل عقيده دارند اي  نقش، جا  پاا  اساپ رساتم اسات و 

به همي  ججت بر ی از م ر ي  عرب شو  باالذر  رساتم را از زميناداور 

و ماردم آنجاا آ اور ر اش را در بُسات باه اعاراب  فاات  نشاا  داده  1ميدانند.

رنج ،در روستا  قرني  از واليت "نيش " ) ده( )ساتور در شرق ز 2بودند.

  3گاه اسپا  رستم ( آ ور ر ش را اعراب فات  ديده بودند.

به هرحال، ر ش تا آ ر عمر با صااحبش يکجاا باود و شاو  مارد باا  

صاحبش يکجا مرد و فرامرز پسر رستم،هنگامی  ه تاابوت پادر و عماش را 

 ش را  ه بگيتی شو  او اساپی نباود، از  ابل به زابل و سيستا  می  برد،ر

از شاه بدر آورد و بر پشت پيل گذاشت و به سيستا  آورد و در بيرو  د مه 

 پااادر گاااور  برابااار قاااد ر اااش بناااا  ااارد و آنااارا در آ  جاااا  گااااه بگذاشااات . 

 گويد:فردوسی 

 هما  ر ش را بر درد مه جا 

 4بکـــردند گور  شو اسپی بپا  

 

 :المرگ رستم و زوال خاندان ز

رستم قجرما  نام آور، با آ  همه زور و قوت و شااد امی و پياروز   

و همه طاول عمار بااال ره باا حيلاه بارادر ناماادريش شاغاد از باي  مای رود. 

شااغاد باارادر اناادر رسااتم بااود و مااادرش  نيااز  ماااه پيکاار و  ااوش آواز از 

                                                 
1

 .   271و نیز ترجمه فارسی ص  401فتوح البلدان بالذری، چاپ قاهره، ص  - 
2

 زير نامه هامون سیستان. 2، زير نام سجستان و همچنان يشت هاج 5معجم البلدان ياقوت، جلد  - 
3

 ببعد. 360و جغرافیای تاريخی سرزمین های خالفت شرقی ص  207ابن فقیه، ص البلدان  - 
4

 . شاهنامه ، داستان بردن تابوت رستم از کابل به زابل - 
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اد  نيز ا  زال بود  ه در نوازندگی نيز دسترسی داشت. فردوسی از قول آز

 سرو سيستانی در داستا  مرگ رستم گويد:

  ـرد مند و گويندۀ با شکوه       شني  گويد آ  پير دانش پــژوه

 نــوازندۀ رود و گـوينده يی       ه در پرده بد زال را برده يی 

  ه از مــاه پيدا نبود انـد ی      نيزه پسر زاد روز  يکـی  

 ازو شــاد شـد دودۀ  نامدار    به بــاال و ديـــدار سـام سـوار   

 

ستاره شناسا  از هما  اول  ار، زال را از سرنوشت شوم  وده و اثر بد 

 او بر اندا  سام اطال  می دهند:

 ز شمير و  ابـل گـــزيده سرا     ستاره  شناسـا  و گـنـد آورا   

  ه دارد بـر آ   وده  ردمجر     گرفتند  ي  سر شمار سپـجــر 

 ـرا  يادگارت ه ا  ازبلــند ا ـ       ـد با زال سـام ســوارـتنبگــفـ

 ندارد بـدي   ـوده  ـرد مجــر     گرفـتيم و جستـيـم راز سپـجـر  

 شو اي   وبشجره بمرد  رسـد         به گــاه دلير  و گــــرد  رسد

 هشکست انـدر آرد بـدي  دستگا         ــنـد ت ــمـۀ سام نـيـرم  تـباه

 

زال از شنيد  س   ستاره شناسا  در مورد سرنوشت فرزند غمی شد و از 

 سپجرو ا تر برا  طال   وده  وب شجرش نياز  واست :

 زدا دار گيــتی بسی بــرد نـام   غمی  گشت زا   ار دستا  سام        

 و را نام  رد آ  سپجـبد شــغاد   بجــز  ام و آرام و  وبی مــبـاد       

ك تباه ا تر را به  ابل می فرستد تا بدي  وسيله سرنوشت شوم او داما   ود 

 انواده و  را نگيرد شغاد آنگاه  ه مرد  و گرد  آمو ات شااه  ابال د تار 

 نامور  ود را بو  داد تا باشد  ه بعد از آ  از باژو ساو رستم معاف گردد.

  ــز رستم زابــلی در  انـــديـشـــۀ  مجــتر  ابلی          شـــنـا  بـــد

 نگيرد ز  ـــار درم نـيـز ياد            از آ  پس  ه داماد او شد شغاد

 شـو هنگام  باژ آمد آ  بستدند         هـمــه  ـــابلــستا  بجـم بر زدند

اي   ار رستم دل شاه  ابل و شغاد را پر از  ينه می سازد و  شم           

نگيزد  ه او را به دشم  درجه ي  رستم و نفرت شغاد را شنا  بر می ا

مبدل می  ند. شغاد بفکر از بي  برد  رستم می افتد و با شاه  ابل بشاره 
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گر  می نشيند و نقشه از بي  برد  رستم  را می  شد .  د نقشه هدفش 

 الصی مردم  ابل از با  نيست بلکه او می  واهد  ود را با  شت  رستم 

 شغاد به شاه  ابل می گويد:از گمنامی نجات دهد لجذا 

 برادر  ه او را زم  شرم نيست       مرا سو  او راه و آزرم نيست

 شني  گفــت با شـاه  ابــل شغـاد       ه م  زي  س   داد  ـواهم داد

 می و رو دو رامشگرا  راب وا      يکی  سور   مجترا  را ب وا

 جــوا  مرد گــو به می  ورد  اندر مراسردگو      ميا   ــيا  نا

 ز ــوار  شوم  سو  زابلـستا      

 بــنالـــــــم زســـاالر  ابلــــستا 

شااغاد باادنبال آراساات  باازم، نقشااۀ حفاار شاااه هااا  عميااق را در مسااير           

رستم و بر نشاند  تيم ها  دراز و حربه ها  آبگو  در آنجا را نياز مطارح 

متی از آ ، رو  بزابلسااتا  ناازد سااا ت و پااس از تکمياال نقشااه و اجاارا  قساا

 پدر و برادر رفت .و از شاه  ابلستا  شکايت ها نمود و گفت :

 مــرا بــر ســر انجم   وار  رد        هما  گــوهر بـد پـديدار  رد

 همی  گفت  تا ی از اي  باژو ساو      ابــا پجــلوا  مــا نه داريم تاو

 ه زو مرد  و گوهر ما مستاز اي  پس نگوييم  و رستمست        ن

رستم پس از شنيد  س نا  شغاد، آماده حر ت  ابال شاد، اماا ناه باه  

عنوا  جنا با شاه  ابل، بلکه به عنوا  شکار و دري  سفر زواره  برادرش 

و يکصااد سااوار آنجاام بحيلااه شااغاد انت اااب  اارد و حر اات نمااود.  شااغاد فااوراً 

 بدا  سرزمي  می فرستد:سوار  ججت آگاهی ساالر  ابل از آمد  پيلت  

 شو رستم دما  سربرفت  نجاد        

 سوار  بر افکند پويا  شـغـاد 

بيا پيش وزا   رده زنجار واه وقتی رستم و   ه آمد گــــو پـيـلـتـ  با سپاه 

يارا  بسر زمي  مرگ می رسند، شاه  ابل با سر و پا  برهنه به استقبال 

امت می افتد و از آنشه درمستی بر می شتابد و در برابر رستم ب اه ند

می ب شد و فرما  می دهد  زبانش رفته پوزش می  واهد. رستم گناه او را

 تا دو باره بر نشيند.  

 بر شجر  ابل يکی جا  بــود         زسبز  زمينش  دالرا  بــود

 اندرو  ششمه بــود و در ت         بشاد   نجـادند هر جا  ت ت
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 ورد شاه         بــيار است  ــرم يکی ت ـتگاهبسی  وردنی ها بيا

 می آورد و رامشگرانرا ب واند        مجا  را به ت ت مجی برنشاند

شاه  ابل رستم را در جا   ه سبز و  ارم باود وجاو  هاا و ششامه           

سارها  آب هر طرف روا  و بجر سو   اوردنی  سااز و آواز رامشاگرا  

 ارد و رساتم در جايگااه  اا   اود قارار گرفات.  طني  انداز باود، پاذيرايی

پس از شند  ساالر  ابل، برستم پيشنجاد  رد  ه تا غذا آماده می گردد سر  

به شکار گاه  ه در آ  نزديکی واق  و بغايت مطبو  اسات بزناد و وقاتش را 

 به  وشی بسپرد.

 به هر جا  ن جير گشته گروه      يکی جا  داريم بدي  دشت و  وه   

  سی را  ه باشد تگــاور ستور     ه دشت غرم است و آهوو گور   هم

 از آ  دشت  رم نشايد گذشت         به شنا آيدش گور و آهو بدست

رفت  رستم باه شاکارگاه  ابال شاکوه  اا  دارد. رساتم فرماا  زيا           

 رد  ر ش را صادر مای  ناد. بازهاا و شااهي  هاا و ادوات و ابازار شاکار 

اده می گردد. پجلوا   ما   يانی را زه می  ند و با برادرا  و تنی بزود  آم

شنااد از ناماادارا  ماای نشاايند و عااازم   شااکارگاه ماای شااود. شااو  همراهااا  

محافظ  در ن جير گاه پرا نده می گردند، قبا  رستم و زواره را بر سر شاه 

مرگ می آورد.  هنگام نزديا   شاد  باه شاهاا  سار پوشايده، ر اش رساتم 

ساس  طر می  ند و شرو  به رميد  و ججيد  می نمايد. مگار رساتم بار اح

او  شم می گيرد و با تازيانه او را وادار می  ناد تاا پايش رود. ر اش  تااب 

غبب رستم را در  ود نمی بيند و بناشار به پيش  يز می زند و در شااهی 

مای پر از تيم و دشانه ساقوط مای  ناد و هار دو در آ  شااه مای افتناد و جاا  

دهند، ولی رستم  قبل از آنکه بميرد،  اي   اود را از شاغاد مگيارد و او پاس 

از آنکه  ود را بمرد  از شااه بيارو  مای آورد، شاغاد را آ  طارف تار مای 

بيند  ه درپس در تی  ود را پنجا   رده اسات، دانسات  اه  اار  اار اوسات 

آ  بگااذارد. از او مي واهاد تاادر واپساي  دم  ماانش را بازه آورد و تيار  در 

شغاد  ه فکر می  ارد آ اري  نفاس هاا  رساتم اسات، ايا   اواهش بارادررا 

پذيرفت و تير  در  ما  اندا ت و نزدي  رستم گذاشت، ولی همينکه رستم 

 ما  را از زمي  برداشت، شغاد از بيم او فرار  رد و در پس در ات شناار 

 پنجا  گشت :
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 ستگی پيشش اندر گرفتتجمت  بس تی  مـا  بــرگرفت         بدا   

 برادر ز تيـرش بــترسيد س ت         بـيامد سپر  ـرد تـ  را در ت

در ت  شو رستم شنانديد بفرا ت دست      شنا   سته از تير بگشتاد شست

 به هنگام رفت  دلش بر فرو ت    و برادر بجـم بـر بدو ت   

 

وفااق سااا ته بااود و سااپس بااا لب نااد سااپاس ياازدا  را بجااا  آورد  ااه او را م  

 ينش را قبل از آنکه روز بشب پيوندد گرفته بود و نياز برد ه جاانش را در 

بجشت بر فروزد و بعد مرگ را با تبسمی  ه از آ اري  پياروز   بار دشام  

 باار لباااانش نقاااش بساااته باااود اساااتقبال  ااارد و جاااا  را بججاااا  آفاااري  ب شااايد.

ببرد،  بر مرگ  بزابلتم توانسته بود جا  بسالمت سواريکه از همراها  رس

رستم را بدسيسه شغاد در شکارگاه  ابل به زابل و فرامارز پسار رساتم گفات 

 و شو  بم در سراسر زابلستا  منفجر گشت :

 زبـــد  ــواه و از شاه  ابلستا      روشی بــر آمــد ز زابلستا  

 هميري ت زال از بلایر  اه        هميکرد رو  و بر ويش  اه  

 زمي  شـد به  ـردار غلـغلـستا      ـستا  تــا بــزابلـــستا  ز  ــابلـ

 تو گفتی  ه هامو  برآمد بجوش     زمانه شد از درد او پر  روش 

 

فرامرز با سپاه گرا  بکي  پدر بکابل يورش برد وشاه  ابال رااز قلاب 

سپاهش  ود بگرفت وبه شکارگاه برد و تير  بر قلبش رها  رد و در شاهی 

ه بود او را سرنگو  بياوي ت و ساپس نعاش پادر و عماش را برداشاته  ه  ند

پااس از شستشااو  باار دو تااابوت زرياا  نجاااد و جسااد ر ااش را نيااز از شاااه  

بياارو  آورد و باار پشاات پيلاای بگذاشاات و بااا دلاای پاار از رنااج و درد راهاای 

 سيستا  شد.

 شتـنددو تابوت بردسـت بگــذاشـتـنـد         زانـبــوه شــو  بـاد پـنـدا

 بدو روز وي  شب بـزابل رسيد         سش بر زمي  برنـجــاده نـديد

 ز   و مــرد  ايســــتاده  به پا           سی را نبد برزمي  نـيز جا 

 بباغ  انــدرو  د مه يی سا تـند        سرش را به ابر اندر افرا تند

 د گوني  ب تبرابر نجــادنـد زريـ  دو تـ ــت       بدا   وابگاه  ش

 همــه مشـ  بـا گل بـر آمي تـند        به پـــا  گـــو پـيـلــت  ري تند
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 بي  سال در سيستا  سوگ بود        هـمه جامه هاشا  سياه و  بود

 

رودابااه مااادر رسااتم سااوگوار تاارا از زال بااود و هاار شااه زال او را  

گشات و رخ  دلدار  می داد از غام فرزناد ب اود نمای آماد. تا  فاربجش الغار

شو  گلبرگش بزرد  گرايياد و از  اور و اواب بيا  هفتاه دسات گرفات تاا 

روانش باروا  فرزند بپيوندد، اما  نيز ا  پا دل او را از مرگ نجاات دادناد 

و بزندگانی و زال باز گردانيدند. زال به درويشا  و مستمندا  فراوا  ب شيد 

 1از" آ  شه در گنج بودش نجا ". 

ا  ناااام آور سيساااتا ، از عجاااد مناااوشجر تاااا زماااا  رساااتم ججاااا  پجلاااو

گشناسپ بيش  از پنجصد سال زندگی  ارد. وايا  زنادگانی را باا ساربلند  و 

شاد  امی و جنا و پياروز  بسار آورد و در واپساي   روز زنادگی اش  اه 

ناجوانمردانااه در شاااه افتاااد،  ياانش را از دشاام  گرفاات و ماارگ را بااا لب نااد 

 پذيرا شد.

ه از مرگ رستم مي گذرد، ولي ياد او همشنا  در  اطر فرد قرنجاست ك   

فرد از مردم سيستا  جاي دارد و هنوز هم با عزت و تكريم از او ياد آوري 

مي گردد و حتي اسم فرزندا   ود را بياد شجامت و مردانگي اي  فرزند 

 فداكار و بزرگ مرد سيستا  ميگذارند.  

 

 ن :اوالدۀ رستم و برخورد بهمن با ایشا
 

از رستم فرامرز و سجراب و ججانگير و دو د تر بنام هاي زر بانو و 

آذر گشسپ  پدياد آمدناد. ساجراب ناا آگاناه باه دسات پادر كشاته شاد. اماا از او 

پسري بنام بارزو و از بارزو پساري بناام شاجريار بماناد. ولاي ججاانگير پسار 

ر  اويش رستم مانناد ساجراب جنگاي باا ايرانياا  و بارادر  اود فرامارز و پاد

رستم كرد ، منتجي شنا ته شاد و از مارگ نجاات يافات، اماا در آ ار در دره 

 هاي شغنا  توسط دشمني از كوه به زير پرتاب شد و مرد.

برزو پسرسجراب ، دستگير و شندي به ارگ سيستا  زنداني شاد ولاي 

مادرش شجرو، به همدساتي زناي رامشاگر بناام سوسا  او را از زنادا  ارگ 
                                                 

1
 شاهنامه فردوسی، داستان مرگ رستم به حیله شغاد. - 
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باي  راه باا رساتم روبروشاد و مجادداَ دساتگير گردياد و شاو   نجات داد و در

رستم  واست او را بكشد ماادرش او را برساتم و فرامارز معرفاي كارد و از 

 1مرگ نجات يافت .

 
 سپدختران رستم زربانو وآذر گش

فرامرزپسررستم را بجما ، بكاي  پادر  اود اسافنديار  پاس از ياك نبارد 

س ت گرفتار و زنده بردار كارد و آذربارزي  پسار فرامارز را باا  زرباانو و 

آذر گشسپ و زال و دو پسر زواره بنام هاي فرهاد و ت واره )ت وار، ت ار( 

رزي  پس از جنگجاي  وني  و عظيم دستگير و سارانجام هماه را بجاز آذر با

بااه اشااارت عاام  ااود پشااوت ، ب شاايد و آمااا د تاارا  رسااتم بااه  صااو  آذر 

 گشسپ  لياقت آنرا دارد كه م تصري از او اينجا ياد كنيم .  

                                                 
1

 زو ديده شود.حماسه سرائي در ايران، از دكتر صفا. گفتار سوم و چهارم و ملحقات شاهنامه داستان بر - 
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يكي از د ترا  رستم و از زنا  شجا  و دلير سيستا   بانوآذرگشسپ،

است كه در شجاعت  و پجلواني و زور و نيرو در صف مردا  هم كم نظيار 

 بود.

  نامه به سابب جنگجااي متعادد  اود باا بجما  پسار اسافنديار باه حيات در بجم

 يكي از پجلوانا  بزرگ سيستا  عرض اندام كرده است .

كااه دربااارۀ اياا  ز  شاايردل بجااا « بااانو گشسااپ نامااه »حماسااۀ منظااوم 

مانده، در قر  پنجم هجري طي نجصد بيت به نظم كشيده شده اسات كاه گفتاه 

اكنو  در موزه بريتانيا و كتاب انه ملي پاريس مي شود نس ه هايي از آ  هم 

ژول مول در مورد اي  ز  شجا  بم  ياد آوري از نس ه  1حفظ مي شود. 

 گشسپ نامه مي نويسد:

"پجلواني وي شندا  بود كه به جنا شيرا  ميرفات و دشامنا  را بياك 

ز اام دوناايم مااي كاارد و شاااها  و امياارا  را اسااير و مطياا  فرمااا   ااود مااي 

نو گشسااپ زيبااا و قجرمااا  مااورد توجااه  واسااتارا  بزرگااي شااو  سااا ت.با

فغفااور و  اقااا  شااي  و بزرگااا  و  ويشااا  كيكاااوس و بسااا دلياارا  و زور 

آورا  اياا  ماارز و بااوم  واقاا  شااد و هاار يااك بااراي همسااري بااا او ناازد رسااتم  

سبقت مي كردند، اما رستم هيچ يك را شايساته همساري باا باانو گشساپ نماي 

 ديد. 

گيو پسر گودرز را شايسته همسري با آذر گشسپ ديد و وي را تا آنكه 

ماي گويناد  اود آذر گشساپ باراي ازدواجاش شارطي  2به دامادي قباول كارد.

داشات و آ  اينكااه : هاار كاه بتوانااد او را از روي قاليشااه ايكاه باار آ  نشسااته، 

پرت كند زنش  واهد شد. از ميا  هازارا  پجلاوا  و شااهزادگا   واساتگار 

توانسته بودند شرطش را بجاي آورند، گيو پسر گودرز كه پجلوا  پار او كه ن

زور و مورد توجاه رساتم نياز باود نعاره ياي كشايد و از گوشاه قاليشاه گرفتاه 

بشدت تكا  داد، مگر بانو گشسپ از جاايش تكاا  ن اورد، ولاي قالينشاه بقادر 

ياك داياره از وساطش كاه جااي نشساات  عاروس باود پااره شاده باود و بقيااه آ   

                                                 
1

 حماسه سرايي در ايران گفتار سوم زير عنوان بانو گشسپ نامه رجوع شود.  - 
2

 . 45ژول مول ، ديباچه شاهنامه فردوسي ص  - 
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سوي پرتاب شد. معجذا بدستور رستم آذر گشسپ بانو باه عقاد نكااح گياو در ب

 آمد.

بااود كااه بعااد از رسااتم و سااجراب  بیججژن پهلججوانمحصااول اياا  ازدوا ، 

سااومي  مقااام را در زور مناادي مااي تااوا  بااه اوقاياال شااد. و برواياات تاااريخ 

سيستا  ب ت النصر كه اورشاليم را از اسارا يل گرفات، نياز پسار گياو و آذر 

  1گشسپ يعني نواسه د تري رستم است .

گوينااااد مااااادر بااااانو گشسااااپ و  ااااواهر سااااوار كااااارش آذر بااااانو ) يااااا 

 واهر كي قباد بود و ايا  دو  اواهر در جناا باا بجما  در سيساتا   زربانو(

پجلواني ها نمودند و حتي در يك جنا ميا  فرامرز و باانو گشساپ باا رساتم 

تم بعااداً او را شاانا ت. بگفتااه پاادر  ااويش ، رسااتم را مجااروح كاارد، ولااي رساا

 فردوسي  واهر گيو ز  رستم و مادر فرامرز بود:

 همان پیلتن خواهر گیو داشت          فرامرز یل زان زن نیو داشت

 همان بیژن از دخــتـر پیلتن            گــوي بُد سر افراز در انجمن

گ  الصه بانو گشسپ در حماسه ملي سيستا  مقاام بلنادي دارد.باا مار

رستم ستارۀ اقبال پادشاها  كياني از يكسو و شلشراغ  انواده ساام گرشاساپ 

از جانااب ديگاار ب اموشااي گراييااد. زال پااس از ماارگ فرزناادانش )رسااتم ، 

زواره و شااغاد(، بجماا  را بااا پيااامي ناازد گشتاسااپ باابلخ فرسااتاد و از ماارگ 

 اسفنديار بدست رستم معذرت  واست. بجم  همي  كه بر ت ات سالطنت تكياه

زد، به انتقام  و  پدر سه بار باه سيساتا  لشاكر كشايد و در هار باار  راباي 

هااي از حاد بيشامار نماود. اماا نتوانسات كاه حصاار سيساتا  را فات  كناد. در 

مرتبه سوم هفت سال حصار سيستا  را در محاصره گرفت و باال ره ماردم 

و  كه ديگر از قحط و گرسانگي زباو  شاده بودناد، از مقاومات دسات كشايدند

سيستا  بدست بجم  مس ر گشت. بجم  بعاد از كوشاش بسايار جساد فرامارز 

را بدسااات آورد و بااادار آوي ااات.  د تااارا  رساااتم زرباااانو و آذر گشساااپ باااه 

دستياري ديگر اوالده رستم با بجم  جنا هاي س ت نمودناد، ولاي سارانجام 

د از به كشمير كه متعلق به فرامرز بود رفتند. بجم  آنجاا را تعقياب نماوده بعا

دستگيري د ترا  رستم و اندا ت  ايشا  در قفس زال ، باراي بدسات آورد  

                                                 
1

 . 8تاريخ سیستان بعد از ص   - 
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 اازاي  و دفاااي   ااانوادۀ سااام بااه بااالد هنااد رفاات و تااا حااوالي قنااوح همااه را 

، پسار فرامارز كاه هناوز از كشات  پادرش در آذر برزینبگرفت. دري  موق  

نماوده،  سيستا  به دست بجم  اطال  نداشت ،سپاه بجما  را  ياال لشاكر پادر

بااه اسااتقبال شااتافت ولااي باازودي بدساات دشاام  اسااير گرديااد. بجماا  پااس از 

دستگيري آذر بارزي  باراي فات  )د ماه پجلواناا  ( كاه قلعاه عظايم در شارق 

درياااي هنااد بااود، حركاات كاارد. وقتااي درهاااي قلعااه بااروي بجماا  گشااوده شااد، 

درميا  قلعه شجاار ت ات بازرگ دياد. بار سار ياك ت ات رفات، لاوحي دياد از 

چون بهمن به اینجا رسد براي تهنیت او یجك  رجد كه بر آ  نقش شده بود:زب

پاره لعل در زیر بالین مجن كجه گرشاسجپم مهیجا اسجت بجردارد و از سجر ججرایم  

 اوالد ما بگذرد.

بجم  بر بالي  ديگري آماد، لاوح منقاوش دياد كاه بارآ  نوشاته باود: اي 

ر است برگيار و پاس بجم  قدم رنجه كردي، نعل بجاي اسپ تو يك در شاهوا

از اي  قيمت شناس و داناتر از آ  باش و قدر و مرتبۀ اوالد نريما  را پسات 

مک ، بجم  در دانه را برداشت وبربالي  سام آمد،آنجا نيز لوحي دياد منقاوش 

كه بر آ  نوشته شده بود: اي بجم  شو  بر مراد دست يابي، ترحم پيشاه كا  

ي  را كاه پاس از تسا ير شاي  آنارا بدسات و از م  بيادگار بازو بند پادشاه ش

آورده ام، نثار مقدم  ود قبول ك . بجم  بازو بند برداشته بر بالي  رستم آماد 

و شرط ادب بجاي آورد شه بجم  تربيت ديده رستم بود. آنجا نياز لاوحي دياد 

كه بر آ  نقش شده بود: بجم  كليد گنججاي م في م  پيشكش تو باد، آنرا بار 

تا  رو و بجاي دستا  نيكويي نما و سيستا  را آبااد كا . بجما  دار و به سيس

كليااد هااا را برداشااته، متوجااه سيسااتا  شااد و پااس از پاانج ماااه طااي طريااق بااه 

سيستا  رسيد و زال و آذر گشسپ را در محل مناسب جاي داد و مدت هفات 

سااال بااار لااب هيرمناااد اقاماات داشاااتند و تمااامي قاااال  و عمااارات و موابااا  

را بجتر از اول آبادا  نمود و اياوا  ساام را فارش و  ازاي   م روبۀ سيستا 

دسااتا  را مملااو از زر نمااود. شنانكااه دسااتا  سااواي وجااود رسااتم و فراماارز 

 ديگر كمبودي در سيستا  نمي ديد. 

" رابه هاي حوض دارا را مردم محل به بجم  نسبت مي دهند" بجما  

، آذر بارزي  را بناد علي الرغم التماس د ترا  رستم نازد همااي د تار بجما 

گرا  نجاد و بار فيال سافيدي نشاانده بمازنادرا  فرساتاد ردر مازنادرا  ماردي 
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بنام رستم طور كه يك دسات داشات س و بناا برروايتاي وي معاروف باه رساتم 

تباار دار) پساار زواره باارادر رسااتم بااود( و در جنگاال مشااغول شااكار بااود بااا 

وبرو شد. پرسيد محبوس گروهي كه آذر برزي  را به طرف ديلم مي بردند ر

كيسااات و شاااما شاااه كساااانيدف جرياااا  را بااارايش گفتناااد. غيااارت وحميااات او 

برانگي ته شد با  ود گفت اي  مرد نبيره رستم زابلي و هم نام م  اسات باياد 

نجاتش داد. فوراً دست بر تير و تبر برد و آذر برزي  را از نزد گروه نجات 

  طلبيد تا بند گرا  او بكشايند. آذر داده از پشت فيل به زمي  آورد و آهنگرا

برزي  كه جرأت و مردانگي رستم طاور را دياد، زور نماود و زنجيار هاا را 

از يال و كوپاال  اويش بدرياد و باه دور انادا ت. رساتم طاور از مشااهده آ  

زور به حيرت اندر شد و دست آذر برزي  را بوساه داد و گفات تاو پادشااهي 

  رسايد، بجما  زرباانو د تار رساتم را طلبياد و و م  پجلوا  تو.  بر به بجما

بسر كردگي سپاه عظيم به جنا آذربرزي  به طبرساتا  فرساتاد و گفات اول 

او را نصيحت كند تا از گذشته ها بگذرد و عنوا  ججا  پجلواني بجم  را در 

عوض ممالك زابل و كابل و هند كه به او مي دهد قبول نمايد و اگر نپذيرد با 

رانجام آذر برزي  در اثر نصاي  زربانو رابي شد و به  ادمت او بجنگد. س

بجم  آمد. ولاي رساتم طاور كاه م االف ايا  صال  باود دوبااره باه نشايم  اود 

بازگشت. مگر آذربرزي  بزودي از طرف بجم  محبوس گشت و زرباانو از 

اي  امر آزرده  اطر شد و به سيستا  باز آمد. شندي بعد در غيبت بجم  آذر 

باااره از بنااد نجااات يافاات و برسااتم طااور پيوساات و شااو  بجماا  در باارزي  دو

شنگال دشمنا  س ت گير آمده بود دوباره به كمك او شتافت .و او را از شار 

 دشم  نجات داد.

گويند روزي در حوالي ري بجم  و آذر برزي  و رستم طور مشغول  

 شااكار بودنااد، ش صااي  باار آورد كااه اژدهاااي از كااوه فاارود آمااده  انسااا  و

حيوا  را مي بلعد. بجم  با دو پجلوا  ديگر بجانب اژدها رفت. در راه رستم 

طور گفت : پدرشاه و پجلوا  هار دو اژدهاا كشاته اناد، شاو  ما  ناه كشاته ام 

ايا   اادمت ارزانااي ماا  باشااد و اسااب جانااب اژدهااا تا اات شااو  اژدهااا بااه او 

ر از بايم حمله نمود اسپ رستم طور رميد و  ودش بر زمي  افتاد. رستم طو

بردر تيكه در نزديكش بود باال رفت . بجم  متوجه اژدها شد و اژدها بقاوت 

نفس بجم  را فرو برد. آذر برزي  پيش تا ت و شمشير كشايده گفات: "كشاتم 
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اژدها را ب و  بجم  و بجم  را ب او  فرامارز" وشمشاير را شناا  در مياا  

رتياب آذر بارزي  انتقاام اژدها زد كه اژدها و بجم  شاره پاره گشتند و بدي  ت

  1پدر را از بجم  گرفت .

آذر برزي  پس ازي  واقعه به سيساتا  آماد و بقياه عمار را باه عايش و 

كامراني گذرانيد و شو  از دنيا گذشت، هوشنا بارادر كوشاك او كاه هنگاام 

فت  سيستا  بدست بجم  هفت ساله بود، براورنا ججا  پجلواني قرار گرفت 

فريدو  بر مسند ججا  پجلواني پدر نشست و بعد از .پس از هوشنا پسرش 

او سام و پس از سام داد آفري  و بعد فرخ بعد از آ  نرشخ و بعد از او شجار 

زاد و سپس رستم و بعد كا  آزاد مرد و بعد پوالد و پس از پوالد مجر زاد و 

بعااد از مجاارزاد رسااتم و بعااد سااپجبد و پااس از آ  گااودرز آفااري  و بعااد از آ  

ز و پااس از او فاارخ زاد و بعااد از او  اادايگا  و پااس از  اادايگا  شااير فياارو

ارما  و سپس هرمزي و بعد شاه فيروز معاصر انوشيروان  سپجدار لشكر و 

 صاحب سيستا  بود.

بعااد از شاااه فيااروز دورا  بااه ب تيااار سااپجبد معاصاار  ساارو پرويااز  

ايد آ اري  ميرسد كه شرح پجلواني هاي او در ب تيار نامه ماذكور اسات و شا

كس از افراد ايا   اانواده مشاجور سيساتاني، ايارا  با  رساتم با  آزاد  اوب  

ب تيااار باشااد كااه در عجااد  ليفااه سااوم هنگااام فاات  سيسااتا  بدساات اعااراب در 

 2كرد. سيستا  حكومت مي

اي  بود داستا  ابر مرد حماسه ملي سيستا  كه كار نامه هاي سترگش 

ماي در شاد و ناام ناامي فردوساي را  شو  ستارۀ فروزا  در آسما  شاهنامه

 در او  قله هاي شجرت و بزرگواري با جاويدانگي تالل  مي ب شد.

 

 در سیستان :زال آتار تاریخی منسوب به رستم و 

در  سيساتا  از باساتا  زماا  تاا امااروز شاجرها و قلعاه هاا و بناادها و  

اجا  باه نجرها و ت تگاه ها  باه رساتم و  انادا  او نسابت داده مای شاود و ر

آنجا داستانجايی از شاهنامه وغيره  رزمنامه ها  ايا   اانواده  نقال مای  نناد 

                                                 
1

 به بعد 33احیاً الملوك، ص  - 
2

 به بعد. 33احیاء الملوك ، ص  - 
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 ه نمی شود باور واعتقاد مردم آ  ساما  را نسبت به آنشه در مورد رستم و 

 انوادۀ او می گويند، سرسر  پنداشات . بطاور مثاال: در نيماروز در شامال 

عۀ بزرگی باا ساا تما  قلعه  اش و  اشرود نزدي  روستا  مشجور  ده، قل

ها  حيرت آور  بنام قلعه نيش  )به سکو  شي ( از فاصله ها   يلی دور 

جلب توجه می  ند  ه مردم محل آنرا باه زال پادر رساتم نسابت مای دهناد  و 

 ااود ) ااده (  را آتشااکده  ماای داننااد  ااه در همااا  نزديکاای قلعااه نيشاا  قاارار 

ام  وه رستم نيزياد می  نند و دارد. در غرب هامو  هلمند،  وه  واجه را بن

برفراز اي   وه قلعه بزرگی با  اخ ها  متروه بمشاهده می رسد  ه برستم 

ميالد  و  1915نسبت می دهند. محقق معروف انگليسی سراوريل است  در 

 ميالد  اي  قلعه را مشاهده  رده اند. 1896سرپرستی سايکس در 

قاشای هاا  را  شاف  ارد محقق اولی در دا ل اي  قلعه تصااوير و ن  

 ه بدوره قبل از اسالم و دوره پارت ها تعلق می گيارد.  در ايا  نقاشای هاا، 

تصااوير رسااتم پجلااوا  معااروف سيسااتا  نيااز بششاام ماای  ااورد  ااه نشسااته و 

گرز  منحنی در دست دارد.  اه بشاکل سارگاو و آ  از گارز مشاجور رساتم 

ياات ماای  نااد. اياا   ااه فردوساای آناارا يادگااار سااام پاادر زال ماای شاامارد، حکا

 1تصوير بارنا قرمز نقاشی شده و بارنا زرد آرايش يافته است .

در واليت سمنگا ، ت ت  رستم محل معروفی است  ه بشاكل ياك بار  

آمدگي سنگي وگرد ومسط  ديده ميشود و در زيارآ  اطاقجاا   اورد ساموچ 

  مانند با مجسمه ها   وش  ديده می شود  ه در بر ي از اطاقجاي دا ل آ

  2 طوط نقاشي هاي قبل از اسالم و حتي قبل از ميالد بمالحظه ميرسد.

همشنااي  آتشااکده مشااجور گرشاسااپ در شااجر  ر ويااه، در ياا  مناازل 

شااامال زرناااج  اااه تاااا قااار  هفاااتم هجااار  بااااقی باااود و ماااورد احتااارام  اااا  

زردشتيا  سيستا  قرار داشت، در ميا  ماردم گفتاه مای شاد  اه دو گنباد ايا  

         3تم آباد شده است .آتشکده بدست رس

 يلاومتر دورتار(   در منتجاا الياه ۶0-۵0در شمال غرب قلعاه نيشا  )

هامو  پوزه ، ي  بر آمدگی نسبتاً مرتف   ه قلۀ آ  به صورت ت ت هموار 
                                                 

1
 . 1323خ ايران، چاپ پرسی سايکس ، مقاله مقدماتی تاري  - 
2

 . 200افغانستان در شاهنامه از کهزاد ص  - 
3

 . 6 -5شماره  1345مقاله سرود آتشکده کرکوی از من، در مجله آريانا سال  - 
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و صاااف اساات از فاصااله هااا  دور جلااب نظاار ماای  نااد و معااروف اساات بااه 

  محاال نشااا  داده "ت اات رسااتم " و در نقشااه هااا  جغرافيااايی معاصاار نيااز آ

شااود. در فاصااله بااي  ت اات رسااتم و قلعااه نيشاا  از نقطااه زيااارت  واجااه  می

سياه پوش، دشت وسي   ه پر است از  رابه ها  قلعه ها،  اخ هاا و دهکاده 

ها  دور و دراز  ه بيانگرعمرا  و سرسبز  سيستا  در گذشته  است ودر 

 معروف می باشد. 1ميا  مردم محل به دشت پوست گاو 

دامنااۀ  اياا   رابااه زار بطاارف شاامال زيااارت  واجااه سااياه پااوش در   

دست راست هامو  پوزه تا برابر ت ات رساتم در شامال هاامو   شايده مای 

شود، رود  وسپاس از سامت شامال شارق ايا   راباه زار را قطا  نماوده از 

ريا ماسه ( به هامو  پوزه  الی می شود.  -محلی موسوم به )شند( )ش  

صاادر اسااالم ماننااد اباا   اارداد بااه اصااط ر  و اباا  حوقاال و  جغرافيانگااارا 

غياره در هماي  منطقاه از دهکاده قاارني  و ساتور گااه اساپ معاروف رسااتم و 

 2زادگاه  يعقوب ليس صفار  نامبرده اند.

بدو  ترديد دهکده قرني  می بايد از زيارت  واجه سياه پاوش بطارف 

مو  پااوزه باساام شامال، نزدياا  ت ات رسااتم موقعيات داشااته باشاد. شااو  هاا

)هامو  سوارا  ( قبالً ياد می شد.  و اماروز هام محال مناساب بارا  تعلياف 

احشام م صوصاً اسپ و گاو می باشد.   می توا   ستور گاه اسپا  رستم را 

در نزدياا  ت اات رسااتم و گااذرگاه رود ُ سااپاس )پرورنااده اسااپا   ااوب ( يااا 

پرورشااگاه اسااپا   هااامو  سااوارا  از لحاااظ تناسااب جايگاااه ججااا  پجلااوا  و

سوار  حدس قري  به حقيقت زد، همشنا  بر سر راهی  ه از جوي  به فراه 

منتجی می گردد .  نزديك پل  جنه فاراه رود در جناوب  اوره گاز  ،  راباه 

يی از باستا  روزگار بششام مای مي اورد  اه معاروف اسات باه آ اور اساپ 

                                                 
1

دربارۀ وجه تسمیۀ پوست گاو روايتی است که در محل گفته می شود درازاء خدمتی بیکی از  - 

ست ( مخدوم از ملک تقاضا کرد صرف به اندازه يک ملوک سیستان )که نام و زمان آن معلوم نی

پوست گاو زمین می خواهم و ملک فوراً بفکر اينکه يک پوست گاو چندان زمینی نیست تقاضايش 

را قبول کرد تا ازهر جای سیستان که دلش می خواهد يک پوست گاوجدا کند.مملوک پوست را  

نکه بنام پوست گاو شهرت دارد کشید و بصورت تسمه باريک بساخت و بدور را دور زمین که اي

 آنرا تصاحب کرد.
2

 صورت االرض ابن حوقل بحث سیستان ابن خرداد به جغرافیای تاريخی لسترنج و غیره . - 
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 يلاومتر در نزديا   رستم .   در شمال آ ور اسپ رستم به فاصاله تقريبااً ده

راه  جنه موسوم به شاه  رته و در جنوب نزدي  قريه توس  )بکسر اول و 

دوم سکو  سوم و شاارم (  راباه هاا  نسابتاً مرتفا  باه شاکل تپاه بششام مای 

 ورد  ه در ميا  مردم آنجاا باه ت ات رساتم معاروف اسات و قرياه ايکاه در 

 جوار آ  قرار دارد مشجور است به قريه ت ت .

جنوب قلعه فت  و مقابل بند مال  ا ، در امتداد غربی ها  دشات در  

شاجر »، ي  سلسله  رابه ها  پشت سار هام افتااده اناد  اه باه  ترقو -ترا و

معااروف و مشااجور انااد. در نزديکاای همااي  شااجر و قاادر  باااالتر از  «رسااتم 

بندر مال  اا ، درمحال رودباار باه شاجادت  تاب تااريخ و جغرافياا بار رو  

ند  سراغ داده می شود  ه منسوب بود باه رساتم ومعاروف باه "بناد هيرمند ب

 1رستم"، پجلوا  مشجور سيستا  بود  ه به دست امير تيمور لنا ويرا  شد.

اگر شنانکاه قابالً در ماورد همگاونی و يکساانی گرشاساپ و ساام نياا  

رستم داليلی ارا ه شده به پذيريم  ه گرشاسپ هماا  ساام، نياا  رساتم اسات، 

اد آور شد  ه در جناوب زرناج باه هماا  فاصاله ايکاه شاجر  ر وياه در بايد ي

شمال زرنج واق  شده، قلعه سام نياز در زاوياه رود پرياا  و رود  ادنا در 

شجرساتا  = رام »دست شپ  موقعيت دارد،  اه از شاجر ساو ته سيساتا  و 

)پايت ت قديم سيستا  قبال از زرناج (  شنادا  فاصاله )در حادود « شجرستا  

باا يا   189۶ يلومتر ( نداشته است. اي  قلعاه را پرسای ساايکس در  ۴ -3

تعداد قلعه ها و  اخ ها ديگر آنجا از نزدي  دياده و از آنجاا در سافرنامه اش 

  2معروف به "ده هزار ميل در ايرا " تعريف ها  رده است. 

بوساايله دانشاامند  1873همشنااا  در نقشااه مفصاال سيسااتا   ااه در سااال 

  راولينسااو  تجيااه شااده ، بنااام رود گرشاسااپ  ااه از محاال انگليساای  ساارهنر

                                                 
1

ظفرنامه تیموری و همچنان رجوع شود به جغرافیای تاريخی زرنج از من در مجله آريانا سال  -

 . 3شمارۀ  -1346
2

به )ده هزار میل در ايران( جلد دوم زيرا نام سیستان ديده شود.   در سفرنامه سايکس معروف  - 

اثری موسوم به بخش بلخ )از کتاب بحراالسرار فی مناقب االخبار( که آنرا محمود بن امیرولی 

از تخت رستم در جنوب شرقی معبد   64هجری تالیف کرده، صفحه  1044کتابدار در سال 

رستم بگونۀ تل خاکی در خارج درب معبد مذکور نامبرده می  از توپ 62نوبهار بلخ و در صفحه 

 شود.
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رودبار سرششمه گرفته و بسو  رام شجرستا  جريا  می يافته اسات، نشاا  

داده شده است  ه معلوم می شود رود مذ ور از محل بند گرشاسپ  ه مولف 

احيااااء الملاااوه از آ  متاااذ ر شاااده سرششااامه مااای گرفتاااه و در سااامت شاااپ  

 ته است .رودهيرمند موقعيت داش

 الصاااه  آثاااار و بقايااااي تااااري ي فراواناااي در سيساااتا  و سااااير نقااااط 

ياا  اباار ماارد نباارد و پيااروزي نساابت داده مااي شااود و اافغانسااتا  و اياارا  بااه 

 اخ ها و قلعه ها منسوب ب اانواده ساام و زال و رساتم  -اسامی اينگونه جاها

سيستانيا  نقل هر  ياد آور داستا  ها  حماسی آنجا از قديم تا امروز در ميا 

محفاال ماای باشااد  ااه نماای تااوا  بياا  باااره از وجااود عيناای و حتماای ججااا  

پجلوانااا  سيسااتا  محااض ب اااطر نساابت داده بر اای  ارهااا باازرگ و  ااارق 

 العاده  ه از تصور ما در حال حابر بدور است، انکار نمود.

حماسه ها  ملی باا هماه  اوارق عاادات و اعماال  اويش ، بارا  تاوده هاا  

م ماااهمواره پااذيرفتنی بااوده انااد زياارا رفتااار و اعمااال ايشااا  بااا اميااال و ماارد

 واساات تااوده هااا  مااردم هم ااوانی داشااته و باادا  ججاات در  اااطره مااردم 

 جاودا  مانده اند.

 

 ر:وشرح شهر رستم از قلم ساوج لند

ميالد  در بازگشت  ود از سيستا  به  1901ساو  لندور، درسال

حوبدار( ديد  )به ها  شجر رستم نزدي  قلمرو هند برتانو ، از  را

نموده وشرح مفصلی در آ  باره نوشته است  ه نظير آ  را م  تا  نو  از 

 ديگر نديده ام وتمام آ   دراينجا بازتاب داده شود.سياح قلم هيچ 
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 شهررستم در جنوب قلعه فتح در دلتای رامرود

 

  رفته بود  ه لندور شنا  تحت تاثير مشاهدۀ ويرانه ها  شجر زاهدا

در هرنقطه سيستا  وقتی  رابه بزرگی را می ديد، تصور ميکرد  ه ب شی 

از شجر زاهدا  بوده است. و  مينويسد:در فاصله ا  از شجر رستم ودر 

شرق وجنوب شرقی آ ،  رابه ها  زياد  به صورت ي  رشته طويل، 

هدا  ازشمال به جنوب گسترده بودند  ه احتماالً دنبالۀ شجر عظيم زا

تا بر  دري  امتداد مستقيم، وي  ديوار بلند هم  6محسوب ميشدند. حد اقل 

 ه  امالً سرپا بود، ديده می شدند. اي  ديوار و بر  ها بی ترديد متعلق به 

ي  قلعه بودند  ه از بي  رفته و فقط ديوار انتجا  شمال غربی وبر  ها  

فاصلۀ دورتر درججات  آ  باقی مانده بودند.  رابه ها  مبسوط ديگر  در

جنوب شرقی وجنوب غربی ديده ميشدند  ه از بي  آنجا ي  بر  بسيار بلند 

شا   بود وجلب توجه ميکرد. وقتی به شجر رستم نزديکتر شديم، ي  

ديوار به شکل متواز  االبال  ديديم  ه دور ي  بر  را گرفته بود. 

بود  ه اي  بر  وديوار  قسمت اعظم ديوار البته ت ريب گشته ولی  امالً پيدا

دور آ  ايستگاه ديده بانی بيرو  شجر، در سمت شمال آ  بوده است. صحنۀ 

بعد  ي   انال  ش  قديمی بود  ه از شرق جنوب شرقی می آمد وبعد از 
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آ ،  ود شجر ظاهر گرديد. با درنظرگرفت  قدمت شجر، ميتوا  گفت  ه 

 بطور اعجاب آور  سالم باقی مانده است.

 
 ازۀ قلعه رستم در دلتای رامرود هیرمنددرو

 

تعداد شجار بر  بلند در جبجه شمالی شجر وجود داشت  ه از آ  دو بر  

نزدي  به هم در مر ز و برا  حفاظت دروازه سا ته شده وحجيم تر 

ومستحکم تر از دو بر  ديگر بودند  ه در گوشه ها قرار داشتند. بر  دايره 

بود. دروازۀ شجر، ه دارا  حفاظ  ارجی فوت  30ا  شکل  وبه ارتفا  

بود، دو طبقه سا ته شده  ومستقيماً به  يابا  اصلی باز می شد. ي  راهرو 

باري  دور تا دور دا ل ديوار شجر در ارتفاعی حدود نصف ارتفا   ل 

ديوار وجود داشت. راهرو ديگر هم در باال  ديوار بود  ه ارتباط بي  بر  

ر فقط ي  دروازه داشت و با عبور از آ  بالفاصله ها را تأمي  ميکرد. شج

قصر رستم ظاهرميشد  ه ي  سا تما  سه طبقۀ گنبد دار با فباها  

بميمه شده متعدد  به جبجه ها  غربی وجنوبی آ  بود. ي  ديواراز  نار 

دروازه شجر تا قصر رستم ادامه پيدا ميکرد و رو  اي  ديوار ي  دريشۀ 

 مسکونی  نار قصر رستم  وجود داشت.  ورود  بزرگ به سا تما 
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طبقات م تلف قصرتوسط تعداد  راهروها  شيب دار قابل دسترسی 

بودند. گفته ميشد  ه اتاق مورد عالقۀ رستم اتاقی باال ی قصر بوده  ه در 

نشا  داده شده است. اتاق گنبد دار مذ ور سالم باقی مانده بود و  80شکل

 ف ديده می شد  ه ظاهراً به منظورنشست  دا ل آ  قسمت برآمده ا  در 

سا ته شده بود. سقف اتاق دارا  تز ينات زيبا ی بود وشجار پنجره رو  

ديوار ها وجود داشت. تعداد زياد  شکاف و روزنه نيز در ديوار شمالی 

ديده می شد  ه به منظور تجويه  ار گذاشته بودند. بی ترديد اي  اتاق به 

ته شده بود و از اي  اتاق منظرۀ  وبی از دشت عنوا  اتاق مراقبت سا 

اطراف شجر رستم تا فواصل زياد  از جمله شجرها  شرقی و  وه ها  آبی 

 رنا غربی، ديده می شدند.

تعداد زياد  محفظه ها   وش  در دا ل اتاق رستم وجود داشتند  ه 

بعبی از آنجا برا  سوزاند  سو ت به منظور روشنا ی استفاده ميشده 

. تعداد پنج درب نيز رو  ديوار ها  اتاق وجود داشت  ه به اتاق ها  است

مجاور باز می شدند. اتاق ها  مزبور زياد سالم نمانده بودند. در سا تما  
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قصر رستم، ابداً از شوب استفاده نشده وتمام سقف ها قوسی شکل )رواقی( 

 بودند.

 
 1903پال  شجر رستم، ترسيم از ساو  لندور

 

تقريباً ي  رب  سط  شجر را  ه در گوشۀ جنوب شرقی  قصر رستم

قرار داشت، به طور  امل اشغال  رده بود. عالوه برسا تما  مرتف ، 

قصرمذ ور تعداد  سا تما  ها  جانبی گنبد دار هم داشته  ه متاسفانه فقط 

نصف آ  ها باقی مانده بود. مانند ساير گنبدها  شجر رستم، دراينجا هم 

شمالی گنبدها ري ته، درحالی  ه قسمت جنوبی آنجا سالم بود. عموماً قسمت 

بی ترديد دليل اي  امر بادها  م رب شمالی بوده است. ي  حياط)حويلی( 

جادار نيز دا ل قصر رستم وجود داشت  ه ورود به آ  از طريق راهرو  

باالتر از سط  زمي  ودر ججت شمال به جنوب، تأمي  می گرديد. اي  حياط  

برا  تجم  سربازا  ونگجبانی در نظر گرفته شده بود. بطور  لی  ظاهراً 
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قصر رستم ي  ارگ مستحکم نظامی در دا ل شجر بوده است. در طبقۀ 

همکف  ه ا نو  به ميزا  زياد  پا ي  تر از سط   يابا  ها قرار گرفته، 

ي  اتاق دراز به شکل انبار وجود داشت  ه رو  ديوار شمالی آ ، ي  

ق العاده جالب توجه به منظور تجويه هوا  اتاق قرار داشت و اتاق سيستم فو

را عمالً به طرز  وشايند   ن   رده بود. اي  سيستم متشکل از شکاف 

هايی در ديوار بود  ه به مجار  و انال ها  مستطيلی شکل  تم می 

گرديدند و باعس می شد جريا  هوا  طبيعی در اتاق ايجاد گرديده وهوا  

ز باال  ار  وهوا  سردتر از زمي  وارد اتاق شود. محفظه ها  گرمتر ا

بسيار زياد  از جمله برا  قرار داد  شراغ ها  روشنا ی در قسمت پا ي  

ديوار ايجاد  رده بودند.شند آ ور  م ارتفا  نيز ديده شد  ه ظاهراً برا  

 ً به منظور  نگجدار  گوسفند دراي  اتاق انبار مانند تعبيه  رده بودند،  ه قطعا

تأمي  گوشت مورد استفاده سا ني  قصر در هنگام محاصره مورد استفاده 

 قرار می گرفته اند.

بعد ازاي  اتاق، تاالر پذيرا ی رستم ديده می شد  ه دروازه ورود  

نيز به  يابا  اصلی داشت. اي  تاالر، اتاقی بسيار بزرگ با گنبد  به ارتفا  

ما  بازديد ما، اي  گنبد از دوجا ريزش فوت بود. در ز 18دا لی حد اقل 

محفظه برا   11 رده بود. در ديوار ها  شمالی  وجنوبی شند در وحدود 

ً ساده و  قرار داد  شراغ روشنا ی ديده می شدند. محفظه ها طرح نسبتا

جالبی داشتند. در اطراف قصر رستم، ديوار شجر دو رديفه، بسيار محکم و 

ديوار در قسمت  ارجی آ  بود. همي  ترتيبات با سنگرها  حفاظ در باال  

در دو قسمت ديگر از جبجه غربی وجنوبی  ديوارشجر نيز به ششم 

مي وردند. ديوار شجر شکل منظمی داشت و به نظرمی آمد  ه در دوره 

ها  زمانی م تلف به تدريج تکميل شده است.  ود شجر نيز ظاهراً در 

ی بيرو  ديوار شجر به ششم مي ورد دورا  ا ير توسعه داده شده بود.  ندق

 ه بنده  83ولی در بسيار  قسمت ها با ش  وماسه پرشده بود. شکل شماره 

ازپال   لی شجر ترسيم  رده ام، گويا  شکل ظاهر  آ  می باشد. در ب ش 

شمالی  يابا  اصلی، روبرو  قصر رستم، اصطبل غير مسقف بسيار 

ها  متعدد  سا ته شده بود وبه بزرگی وجود داشت  ه در ديوار آ  آ ور 

نظرمی آمد  ه زمانی اسپ ها  زياد  در آنجا نگجدار  می شده اند. در 
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قسمت غربی شجر، تعداد   انه ها  بسيار  وش  گنبد دار وجود داشتند 

ً ويرا  شده ولی بقيه قسمت ها  بعبی   ه اگرشه  ب ش شمالی آنجا تماما

هايی  ه در پناه ديوار شمالی شجر از   انه ها هنوز سالم مانده بودند.  انه

آسيب باد مص و  مانده، از ساير  انه ها سالم تر و املتر بودند و بيشتر آنجا 

ً باال  سط  زمي  قرار داشتند. اي   انه ها مستطيلی يا شجار  ً تماما تقريبا

گوشه و از گل سا ته شده و درب  ورود  آنجا در رويۀ )سمت( جنوبی 

ها  بزرگ تر در ديوار شمالی  ود،شيارها و انال ها  واق  بود.  انه 

تجويه داشتند  ه مشابه سيستم تجويه اتاق انبار وقصر رستم بود. تمام  انه ها 

 فوت و سعت داشتند. 12در  12فوق العاده  وش  وحدود 

در قسمت جنوبی شجر  ه در معرض وزش باد ها  شمالی قرار 

زير ش  مدفو  شده و شيز  بيش از داشت، تمام  انه ها ت ريب و امالً 

گنبدها   انه باال  زمي  باقی نمانده بود. با وجود اي ،ي  يا دو سا تما  

بزرگ دراي  قسمت جنوبی شجر وجود داشت  ه ظاهراً در زما   ود 

متعلق به فرماندها  وافسرا  رستم بوده اند. قسمتی از ديوار جنوبی  ه به 

ارگوش)مرب ( داشته ت ريب شده بود. جا  بر  ها  مدور، بر  ها  شج

 .متناظراً در ديوار شمالی نيز قسمت ها ی وجود داشت  ه  امالً ري ته بودند

ديوار شجر بسيار جالب بود وحتی  در بل  غربی  ه استحکام بالنسبه 

 متر  داشت، ديوار را به صورت طبقات متوالی سا ته بودند وارتفا  

. هرطبقه ، راهرو  وگذرگاه م صو   ود هرطبقه  متر از قد انسا  نبود

را داشت  ه در تمام طول آ  امتداد  يافته بود. به اي  ترتيب هنگام جنا و 

حمله به شجر، به آسانی می توانستند افراد را به رو  ديوار بفرستند.  و 

وقتی ي  نفر از رو  ديوار  پا ي  می افتاد، بالفاصله مرد ديگر  از 

 آ ، جا  و  را می گرفت. طريق گذرگاه زيري  

برججا بسيار مرتف  تر از ديوار شجر بودند. دروازۀ شجر بسيار 

مستحکم بود و دو بر   نار  دروازه با بر  سوم مربعی شکلی  ه در 

دا ل قرار داشت، تقويت ميگرديد. ي  سکو  مرتف  نزدي  دروازه وجود 

تاري ی، اي   داشت  ه ظاهراً محل اعدام مجرمي  بود. طبق نوشته ها 
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ت ريب گرديده وظاهراً نامبرده شجر را آتش زده است. 1شجر توسط بجرام

ولی سا تمانجا اثر  ازسو تگی نشا  نمی دادند. واصوالً مشکل است 

تصور  نيم  ه سا تمانی  ه شوب نداشته باشد و تماماً از گل باشد، شگونه 

شده است و آنجم می سوزد. گفته ميشود  ه اي  شجر ي  قر  پيش  مترو ه 

مربوط به زمانی است  ه ايل سربند  شجر را محاصره وتصرف  ردند 

 وطايفۀ ر يسی را از آنجا راندند.

 
 

حدود شند صد فوت بيرو  شجر در سمت جنوب، باقی ماندۀ اصطبل 

اسب عظيم الجثۀ رستم بنام ر ش قرار دارد  ه متشکل از ب شی از ديوار 

نی آ  ديده نميشود و بقيه قسمت ها  آ   ه در بلند  می باشد  ه قسمت فوقا

اصل سا تما  بزرگی بوده، در ش  مدفو  شده است. محل دقيق آ ور اسپ 

وهمشني  محلی  ه افسار اي  اسپ معروف به آ  بسته می شد، دراي   رابه 

 ها قرار دارند.

اي  محل را بازديد نموده ونتيجه گير   1872يکی از سياحا  درسال 

عمل آورده  ه توسط نويسندگا  بعد  نيز مورد نقل قول واستفاده غلطی به 

قرارگرفته است. از جمله ميتوا  به مقالۀ مجلۀ انجم  سلطنتی جغرافيا ی 

                                                 
1

بهرام نه،بهمن درست است، زيرا بهمن پسراسفنديار به انتقام خون پدرش از اوالدۀ رستم کين کشيد وبا - 

 فرامرز پسر رستم جنگيد و وی رامغلوب واسيرکرد و شهر رستم را  به آتش کشيد.)سيستانی(
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اشاره نمود. نوشته سياح مذ ور به  1۴2، صفحه 1902، فبرور  1لند 

دو تپه به فاصلۀ ي  ميل در ججت جنوب غربی وجود » صورت زيراست:

ر يکی آ ور ر ش قرار داشته و در ديگر  افسار اسپ به زمي  دارند  ه د

شکی نيست  ه سا تما  بزرگی  ه  راب شده وفقط قسمتی « بسته می شد.

از ديوار آ  باقی مانده، زمانی اصطبل بزرگی بوده است. پال  اي  سا تما  

ارتفا  ديوار باقی مانده   به صورت تقريبی رسم شده است. 8۶در شکل

فوت در زير ش  ها مدفو  است و  20فوت است  ه از آ  حدود  ۵0حدود 

پايه و تکيه گاه ها  نيرومند  دارد. اصطبل به شکل پنج بلعی نا منظم با 

ي  گوشۀ تيز می باشد. مسير  انال  ش  ديگر  در غرب  رابه ها قابل 

تش ي  بود  ه از سمت جنوب به شمال  شيده شده وي  شا ۀ منشعب از 

 2«به غرب می رفت.آ  نيز به 

در فرجام س   اي  گفته دانشمند فقيد افغاني استاد كجزاد را باه عناوا  

سال قبل از اي  در مجم  دانشمندا  ايرا   70حس   تام اينجا مي آوريم كه 

طي كنفرانسي در تجرا  گفته بود: همشنا  كه در سمنگا  و بلخ جاهاي بناام 

ا  هام در نقااط م تلاف ايا  ناام ت ت رستم و توپ رستم موجود است در ايار

زنده است و از آنجمله يكي نقاش رساتم اسات )در اصاط ر فاارس( واقعااً در 

ميا  پجلوانا  متعددي كه اسماي ايشا  در طي شندي  هزار سال در اسطوره 

ها و در ادبيات و تاريخ هر دو كشور )ايرا  و افغانستا  ( صدها و هزارها 

آنجا و همه قوت ها و نيروي آنجا بنام رستم در مرتبه تكرار شده باال ره همه 

افكار ما مجسم شده است .در ججاا  رزم از ايا  اسام بلناد آوازه تار و از ايا  

پجلوا  نيرومند تر سراغ نمي توا  كرد و اي  پجلوا  زابلي سامبول قادرت و 

توانااايي و شااجامت و باازرگ منشااي و دالوري مردمااا  كااوه پيكاار و نيرومنااد 

ابلستا  است و شاعور عاماه باراي تثبيات روح حماساي و باراي زابلستا  و ك

ياد بود نام بزرگتري  پجلاوا  باساتاني اسام او را روي تپاه هاا و  راباه هااي 

تاري ي گذاشته اند.همانگونه كه امروز به افت اار مشااهير در هار كجاايي از 

ي ججا  آبده هايي يادگار مي سازند، شعور عامه در افغانستا  و ايارا  اكثار

از  رابه هاي باعظمت باستاني را با نام نامي رستم مساجل كارده اسات و تاا 
                                                 

1
 ، ايوان سمت، ومنظور از مجله،مقالۀ سايکس است.1872از سياح منظور ساوج لندور،- 
2

 )ديدارساوج لندور از شهر رستم(702 -687جغرافيای تاريخی سيستان، صص - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

409 

امروز و تا هر روزيكه آفتاب از افق مشرق بر آمده بتواند اي  اسم زنده و با 

آ  ملت افغا  وايرا  زنده  واهد بود و اسم او بر  رابه هاي سمنگا  و بلخ 

 1«و سيستا  و زابل و كابل باقي  واهد ماند.

  دقيااق تااري  ومفصاال تااري  شاارحی از شااجر رسااتم  توسااط ياا  اياا 

 الصااه  آثااار و بقاياااي صاااحب منصااب انگليساای در آغاااز قاار  بيسااتم است.

تاري ي فراواني در سيستا  و ساير نقاط افغانساتا  و ايارا  باه يا  ابار مارد 

 اخ ها و قلعه ها  -نبرد و پيروزي نسبت داده مي شود و اسامی اينگونه جاها

 انواده سام و زال و رستم ياد آور داستا  ها  حماسی آنجا از قديم منسوب ب

تا امروز در ميا  سيستانيا  نقل هر محفل می باشد  ه نمی تاوا  بيا  بااره 

از وجااود عيناای و حتماای ججااا  پجلوانااا  سيسااتا  محااض ب اااطر نساابت داده 

بر ی  ارها بازرگ و  اارق العااده  اه از تصاور ماا در حاال حابار بادور 

، انکار نمود.حماسه ها  ملی با همه  اوارق عاادات و اعماال  اويش ، است

برا  توده ها  مردم ماهمواره پذيرفتنی بوده اند زيرا رفتار و اعماال ايشاا  

با اميال و  واست توده ها  مردم هم وانی داشاته و بادا  ججات در  ااطره 

 مردم جاودا  مانده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .17-1۶صفحات  1330احمد علي كهزاد ، افغانستان وایران )كنفرانس ( تهران  - 
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 یازدهمفصل 

 

آراء و نظریات محققان راجع به منشاء و بنیاد  تأملي بر

 داستانهاي گرشاسپ ، سام ، زال و رستم

 

 مدخل: 

نويسندۀ توانا   راسا ،بجم  سر اراتی، معتقد است  ه: حماسه 

تر يبيی است از پندار و واقعيت وبنابري ، تعيي  مرز  مش   ميا  

 .يار مشکل استواقعيت وپندار يا به س   ديگر،ميا  تاريخ واسطوره بس

واي  نشانه ا  از دوپاره گی جا  آدمی است  ه از دير باز ميا  پندار و 

واقعيت آواره است.نيمی ازروا  آدمی آگاه و روش  وواقعگرا است وبا 

معيارها  تجربه ومنطق حقيقت ميجويد وشيفتۀ تاريخ است ونيم ديگر، نا 

يا فريفتۀ اسطوره ر  آگاه وتاري  ووهمگراست ودر پناه پندار وجادو و

از مغاه تاري   است. از اي  روست   ه گذشتگا  گاهی اژدهايی را

زمانی انسا   ديو آفريده اند و اساطير بيرو  آورده وبا پالودنش از آ   دا و

ساده يی را از  اه برگرفته بر اخ نشانده از او شاه جبار يا پجلوانی 

نجا ی لشکر  را می شکند نيرومند ونامدار  سا ته اند  ه اي  آ ر  به ت

 1ودشمنا  ميج  را از مرزها به در ميراند.

ونيز متوجه ميشويم  ه در حماسه ابعاد زما  ومکا  گاهی منتفی 

ميشود وزمانی شنا  درهم فشره ميگردد  ه انسا  در انده زمانی راه 

                                                 
1

مقالۀ حاستگاه اصلی رستم بقلم ،شماره دوم، 1355مجله ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه مشهد،  -

 .ببعد 50بهمن سرکاراتی،ص 
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شندي  ساله را می پيمايد ودهه ها وسده ها درمقياس آ ، لحظه يی بيش 

زاينجاست  ه هزارسال عمر برا  پادشاه ويا پجلوانی عمر  عاد  نيستند وا

 شمرده ميشود.

اي  مشکل در سراسر حماسه ها  بزرگ وقديم بوده وهست و آنشه 

در بم  پژوهشجا  مربوط به حماسه، مشکل ما را دوشندا  ميکند،گرايش 

ذه  پژوهشگر است  ه گاه واقعگرا وتاري  پردازاست وهرافسانه يی را 

يتی مغشوش از تاريخ می پندارد وگاه وهمگرا واسطوره سازاست وهر روا

گزارشی حماسی تاري ی را، بازگو ی منطقی شده افسانه تعبير ميکند. نشانه 

ها  ازشني  گرايش دوگانه ذهنی درپژوهش ها  مربوط به سرگذشت زال 

 و رستم، پجلوانا  مر ز  حماسۀ بی نظير شاهنامه نيز به ششم مي ورد.

ل سر اراتی، رستم درشاهنامه برتري  آفريده ايست  ه تنجا نمودار بقو

نيرو وقوت نيست، او مجموعه ايست از انديشه و رد،دالور  وزور بازو، 

ميج  دوستی و از  ود گذشتگی، تدبير و نامجو ی وبلندهمتی وباال ره او 

دارندۀ واالتري  جوهر انسانی است. شو  : رد پيرا  وقوت بيژ ، و 

رد  سجراب، ونازه دلی سياوش ودرعي  حال از عمر   به درازا  پايم

مجمو  افراد مذ وربر وردار است  ه نيمرخ ش صيت او را درهاله يی از 

 1اسطوره پنجا  ميکند.

اي  فصل با توجه به مقالت بسيار ممت  ومحققانۀ  بجم  سر اراتی، 

ات دانشمندا  مورد دقت قرارگرفته و با مداره وشواهد  تبی وآراء ونظري

  ود   و بيگانه تقويت يافته است.
 

 منشاء حماسه خاندان گرشاسپ :

در اوستا كتاب زرتشات، از رساتم و زال و ساجراب كاه مشاجور تاري  

افراد حماسي سيستا  اند ذكري نيست، ولي از اجداد اي   اندا  يعني  اندا  

ساات كااه سااام كااه يكااي از بزرگتااري   اناادا  هاااي آريااايي اساات، ذكاار شااده ا

 از افراد آ  اند.« گرشاسپ »و « ثريت »

                                                 
1
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( و شند مورد ديگر آمده اسات كاه 10نام اي   اندا  در يسنا نجم )فقره

  1ثريت پدر گرشاسپ از احاد آ  دانسته شده است 

)يعني آراماش دهناده ( آماده و « ساما»در اوستا به شكل « سام »كلمه 

پجلاوي ناام دو تا  از دليارا  نام  انداني اسات ناه ناام كساي، اماا در رواياات 

سيسااتا  اساات كااه يكااي نااام پاادر اثاارط باشااد و درگرشاسااپ نامااه و شاااهنامه 

مي بينيم و بايد اصل آ "سام" باشد و ديگر نوادۀ گرشاسپ « شم » بصورت 

 2و پدر زال.

از  اندا  سام در اوستا سه ت  ذكر شده اند: اول ثريت، دوم گرشاسپ 

 ش دو برادر بودند و يكاي از آرزوهااي ، سوم اورو ش .گرشاسپ و اورو

گرشاسپ گرفت  انتقام وي از هيتاسپ زري  تا  بود كه سارانجام بااي  آرزو 

رام يشت ، اورو شيه بدست هيتاسپ بقتل رسايده  28رسيد. زيرا بنابر فقرۀ 

 بود.

نام اورو ش برادر گرشاساپ، در داساتا  هااي ملاي ماا فراماوش شاده 

گرشاسپ شندي  بار يااد شاده و م صوصااً از ايا  اما از ثريت )يا اثرط ( و 

آ ري باه تفصايل سا   رفتاه اسات . ثريات پادر گرشاساپ، يكاي از پاكاا  و 

بزرگا  اوستا ي محسوب شده و در اي  كتاب مذهبي حكم ن ساتي  طبياب را 

( اسات  10دارد. از مواردي كه از او در اوستا س   رفته يسناي نجم )فقاره 

. 

ز  انادا  ساام، ساومي  كساي اسات كاه عصااره در اي  ماورد، ثريات ا

گياه مقدس هوم را مجيا كرد، و به پاداش تجيه هوم دو پسار يافات : يكاي بناام 

اورو شيه و ديگري بنام گرشاسپ كه ن ستي  آ  دو ، مارد آ اي  و قاانو  و 

 3داد بود و دومي  آ  مرد دلير و پجلوا  جنگاور.

داد است . دري  فرگارد ثريات ديگر از اي  موارد فرگرد بيستم از وندي

ن ستي  كسي است كه نا وشي و مرگ و ز ام نيازه پارا  و تاب ساوزا  را 
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 . 10، فقره 9يسناي  - 
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و مفاااد كااالم مااذكور اياا  اساات كااه وي ن سااتي  كسااي  1از بااد  هااا دور كاارد.

 است كه طبابت را بنياد نجاد و دواي بيماري ها و جراحات را كشف كرد.

ببط شده و « طاثر»ثريت در گرشاسپ نامه اسدي طوسي، بصورت 

همااي  نااام در تاااريخ سيسااتا  اثاارت )باتاااء منقااوط( و در مجماال التااواريخ و 

تاريخ طبري و تواريخ ديگر، اثرط )با طاء مجمله ( ثبت شده و اماالء آ  در 

"اثرت" آمده و بنابري  عي  ببط فارسي  27 -26فقرات  -31بندهش فصل 

ت پسار ساام ، پسار و عربي آنست . در بندهش نسب اثرت شناي  اسات : اثار

  2تااورك ، پساار سپانياسااپ ، پساار دورشاسااپ ، پساار تااوگ ، پساار فرياادو  .

طبري تقريبااً شابيه بنادهش نسساب اثارت را شناي  آورده :اثارط با  ساجم با  

 3نريما  ب  طورك ب  شيراسپ ب  اروشسپ ب  تور ب  فريدو . 

می شمارد: گرشاسپ ب  اثارط  و اسدي نسب گرشاسپ رابدي  طريق 

عي  ايا  نساب ناماه را در  4م ب  طوره ب  شيدسپ ، ب  تور ب  جم .ب  ش

تاريخ سيستا  با م تصر ا تالف مالحظه می  نيم و آ  شناي  اسات : اثارط 

 5ب  شجر ب   ورنا ب  بيداسپ ب  تور ب  جمشيد.

اسد  ،  ورنا را پدر ز  جمشيد می داند، ولی تاريخ سيساتا  او را 

شجر" مببوط تااريخ سيساتا  را مای تاوا  جد سوم گرشاسپ شمرده است. "

» و ورنااا را مصااحف تااوره  و بيداسااپ را مصااحف « ساام » مصااحف 

 شمرد.« شيداسپ

بجر حال گرشاسپ )صاحب اسپ الغر= يا شااه  وهساار( پسار ثريات 

» )گيساو دار(« گ يساو» از  اندا  سام در اوستا موصوف اسات باه صافات 

 نی دلير و پجلوا  .)نرمش ( يع« نيرماينو» )گرزور( و « گزور

از صفت ن ستي  يعنی گيسو بلند )ياا صااحب ماو  دراز( در حماساه  

در « گارزور»هاا  ملای ماا اثار  نيسات، اماا از دو صافت ديگار گرشاساپ 

شاهنامه شندي  بار ذ ر شده و سالح معمول گرشاسپ )ساام ( در شااهنامه و 

                                                 
1

 . 2 -1فقرات  20ونديداد فرگرد  - 
2
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5

 . 2ص  ،تاريخ سیستان - 



 (1سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها)جلد

 

 

414 

م  و گااه " است و سام در شاهنامه صاحب گرز ي  ز ُگرز»گرشاسپ نامه 

 «: ود موصوف به صفت يکز م است 

 بشد سام یکــزخم و بنشست زال         

 می ومجلس آراست و بنواخت بال

نريماا  »در ادبيات فارسی باه « نرم ينو»صفت ديگر گرشاسپ يعنی 

  1تبديل شده است و پسر گرشاسپ و پدر سام گرديده است.« 

 اه مياا  گرشاساپ و جام با توجه به مطالب زامياد يشت، در می يابيم 

سه بار از جمشيد دور شاد.  « فّـر» رابطه يی موجود است .  بنابر اي  يشت 

يکباربااه منااوشجر و ياا  بااار بااه فرياادو  و يکبااار بااه گرشاسااپ پيوساات . 

فريدو  بحاه را ببند افکند، اما  شات  او و گارفت  انتقاام جمشايد باه دسات 

د  بنابر همي  اصال اسات  اه گرشاسپ در آ ر الزما  ميسر  واهد بود. شاي

در روايااات پجلااو  و فارساای نساابت گرشاسااپ ماننااد فرياادو  بااه جاام پيوسااته 

 است .

در يسنا  نجم، گرشاسپ پس از فريدو  و پيش از زرتشت و در يشت 

نااوزدهم )زامياديشاات ( ميااا  فرياادو  و افراسااياب و در يشاات پااانزدهم )رام 

 يشت ( ميا  فريدو  و  ي سرو است .

بايااد بااود  ااه گرشاسااپ جانشااي  زاب در روايااات ملاای غياار از ملتفاات  

گرشاسااپ متااذ ره اوستاساات، شااه در روايااات ملاای گرشاسااپ، ججااا  پجلااوا  

دربار فريدو  و منوشجر و گرشاسپ جانشي  زاب از ي  ديگر متفاوت اند. 

و از هري  بنوعی  ا  س   می رود و برا  فجام ايا  حقيقات نظار  باه 

 ه  افی است .شاهنامه و گرشاسپ نام

از  اندا  سام ملقب به ن يرمناو )نارمنش « ثريت »از گرشاسپ پسر  

 . گرشاسپ،  سام و نریمان ( در داستانجا  ملی سه ت  بوجود آورده اند: 

فردوسی بجا  سه ت  ، پنج ت  را ذ ر می  ناد : اول گرشاساپ پسار  

سااتا  ، زو اه از ناژاد ثريات  اار  اساات ، دوم  گرشاساپ  پادر پجلواناا  سي

سااوم  سااام و شجااارم نريمااا  و پاانجم  ريمااا   ااه اساام او بااا مااز  )دو  لمااه 

 نريما  و گرشاسپ ( سا ته شده است .
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ساده تري  سلسله نسبت گرشاسپ همانست  اه  بيرونای آورده   اه  از 

گرشاسپ )سام( دستا  و از دستا  رستم بوجود آمده و مسلماً اي  روايات در 

  1قديمی تر است و به حقيقت قري  تر. ميا  ساير روايات از همه

در شاهنامه گرشاسپ و سام هر دو در شمار پجلوانا  و سردارا  عجد 

فريدو  ذ ر شده اند. بدو  آنکه باه هيشگوناه نسابتی مياا  آ  هاا اشااره شاده 

باشااد و شنااي  بااه نظاار ماای آيااد  ااه فردوساای  در اياا  قساامت از اثاار  ااود از 

جد دوم سام معرفای مای  ناد پيارو   ارده  روايتی غير از آنشه گرشاسپ را

باشد. اما نکته قابل توجه در شاهنامه اي  است  ه رستم همواره بانساب  ود 

 به نريما  مفا رت می  ند نه بگرشاسپ .

 ريست  س ، اظجار عقيده می  ند  اه از عجاياب اماور آنسات  اه ايا  

ا و پجلاااوا  زورمناااد  اااه در يشااات هاااا و رواياااات دينااای  ارهاااا  پرمااااجر

پجلوانيجااا  بساايار باار دساات او رفتااه بااوده در داسااتانجا  ملاای آنطااور  ااه در 

همو می نويسد:  2تواريخ عربی و فارسی می بينيم، بشيز  گرفته نشده است.

با توسعه و تکميل تاريخ داستانی  ه بعد از دوره تدوي  يشت ها انجام گرفته 

خ پيادا  ناد، شاه در بود،   رشاسپ يا گرشاسپ نتوانست محل معينی در تاري

همي  آوا  جا  منوشجر و بعد نوذر و ساپس زو در طارح تااري ی ساالطي  

تعيي  گرديده بود. به همي  سبب تعيي  محل مناسابی بارا  گرشاساپ دشاوار 

بود و تدوي   نندگا  روايات ملی دري  باره بگونه ها  م تلف  اار  ردناد. 

ر )زو= زاب ( معرفای  ارده مثالً گاه او را وزير )بروايت طبر  ( يا مشااو

 اند. ثعالبی مطلقاً از او نام نمی برد، ليک  بروايت 

فردوسی گرشاسپ پسر و جانشاي  زو باود و هام جناا هاا  دورۀ پانج سااله 

  3سلطنت  او به وسيله زال و رستم انجام گرفت .

فردوسی هنگام برشمرد  داساتا  فرزنادا  جمشايد و سام  نااز د تار  

 ود ی گرشاسپ س   می زند، مگرا ز ارها  بازرگ   شاه سيستا  فقط از

ديگاار اياا  پجلااوا  ذ اار  نکاارده اساات و شنانشااه درياااد آور  سااام پاادر زال 

 واهيم ديد، جا  او  را ساام ريکاز م س پار  ارده اسات . اماا درباارۀ نريماا  
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همواره به عنوا  ي  فرد پجلوا  و جنگاور سا   گفتاه  اه جاز يا  مطلاب 

او نسبت داده نمی شود و آ  اينکه در جنگای  اه بارا  مثبت شيز ديگر  به 

 فت  دژسپند  رده بود  شته شد و بعد رستم انتقام او را گرفت .  

در  گرشاسااپ نامااه از پساار گرشاسااپ يعناای نريمااا  )  ااه نااام او از 

صفت يالقب گرشاسپ ن يرمنو، نرمنش گرفته شاده ( سا   هاا رفتاه و هماي  

اهنامه بعناوا  پجلاوا  معاروف  انادا  ساام اسم يعنی نريماا  اسات  اه در شا

  1" ديده می شود.نیرم ظاهر گشته و گاه بصورت "

در بارۀ اعمال پجلوانی وقجرمانی "سام" ججا  پجلوا  نياز در شااهنامه 

وساير مناب  اسالمی بسيار س   رفته اسات وظااهراً اهميات عماده آ  درايا  

ام"  اه رساتم از آ  بارا  است پدر زال دستا  است. اما اعمال قجرماانی "سا

اسفنديار برمی شمارد بيشتر به اعمال قجرمانی گرشاسپ گرشاساپنامه اساد  

          طوسی شباهت ويکرنگی دارد.

 

 آیا سام شاهنامه همان گرشاسپ اوستا است؟

در روايات قديم،گرشاسپ گاه با ناام اصالی  اود يعنای گرشاساپ وگااه 

ام" ياد شده است. ودراي  ميا  بيشاتري  با نام  انوادگی يا لقب  ود يعنی "س

ويژگاای هااا  گرشاسااپ پجلااوا  را در شاااهنامه "سااام" ب ااود ت صااي  داده 

 است.

از مجمتااااااري  اعمااااااال قجرمانانااااااۀ گرشاسااااااپ، يکاااااای  شاااااات  مااااااار 

شا دار"سروور" اسات وديگار   شات  دياو درياا ی "گنادرو" ، يا  موجاود 

" Gandharavaروااسااطير  هناد وايرانای اسات  اه ناامش در ريگويد"گناده

آمده است، هردو عمل گرشاسپ در شاهنامه  در دو مورد به سام نسابت داده 

يکبار در داستا  رستم و اسفنديار در هنگامی  ه اسفنديار تجمت  2 شده است.

 اام نساابی )نااژاد  ( بااه رسااتم ماای زنااد و ججااا  پجلااوا  رسااتم از بزرگاای و 

 ويد: سرو  نيا ا   ود ياد  رده و درباره سام می گ

 همـانــا شنـيـدستی آوا  ســــام            نـبــــد در زمانـه شـنـو نيکنام
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 بکشت  به طوس اندرو  اژدها           ه از جنا او  س نيامد رها

 به دريا نجنا وبه  شکی پلنا         ورا  س نديد  گريزا  زجنا

 س بسو تبه دريا سـرماهيا  بر فـرو ت         هم اندر هـوا پر  رگ

 دل  ــــرم از يـــاد او شدم دژم   پيل را در  شــيــد  به دم      همی 

 ججا  گفت او را زهی فرو برز   شت آنشنا  اژدها را بگرز      به 

 

در ابيات باال  شته شد  اژدها  سجمگي  به دست سام بازگو شاده  و  

در دنباله ابياات در روايات قديم  شت  آ  به گرشاسپ نسبت داده شده است.  

 باال داستا   شته شد  ) ندرو( وصف شده است .

 دگر ) ندرو( ديو بود بدگما         تنش برزمي  وسرش ب سما  

  ه دريا  شي  تا ميانش بد         ز تابـيد   ــور زيانش بــد 

 همی مــاهی از آب بـرداشتی         ســراز گنبـد ماه بگــــذاشتی

 بريا  شد        ازو شرح گردنده گريا  شد  به  ورشيد ماپيش

 1دو پتياره زينگونه بريا  شدند       زتيم  يـل سام بی جا  شـدند 

 

و عالوه بر آ ، ماجراها  ديگر گرشاسپ از قبيل رفت  او به 

ده شده و اي  مازندرا  و ستيزه باسگسارا  نيز در شاهنامه به سام نسبت دا

 جايگزي  گرشاسپ در شاهنامه سام نيرم است .دهد  ه همه آشکارا نشا  مي

محقق شورو  نيز براي  عقيده است  ه ساام شااهنامه  ا.ا. استاریکف،

هماااا  گرشاساااپ  "گرشاساااپ ناماااه" اسااات  اااه تماااام اوصااااف ساااام باااه او 

 ا صتصا  يافته است .

استاريکف، وابحاً دري   صوصی صبحت نمی  ند ولی او هار جاا  

را با  لمه گرشاسپ در ميا  قوسي  يکجا مای آورد  ه از سام نام می برد، آن

و بر عکس اگر از گرشاسپ گرشاسپنامه اسد  س   می زند بازهم اي  هار 

دو نام را پجلو  هم قرار می دهد و مثل ي  ش صيت واحد داستانی از آنجاا 

                                                 
1
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نام می برد. منجمله در يکی دو جا  از  تاب فردوسای و شاجنامه شناي  مای 

 نويسد:

تمثال سام گرشاسپ انعکاس  امل نيافته ، حفاظ  امال  -امه در شاهن» 

افسانه ها و گفتارها  مربوط به سام )گرشاسپ ( باه منزلاه ايا  مای باود  اه 

 تمثالی بوجود آيد  ه برتر از "منوشجر" شجريار ايرا  باشد.

بنابراي  تمثال سام گرشاساپ باه عناوا  "ججاا  پجلاوا  " در شااهنامه  

 امالً نمايا  نگرديده و متفاوت است. از ي  طرف سام گو ی ناق  مانده و 

تاب  منوشجر )شجريار( اسات و از طارف ديگار اساتقالل عملای سيساتا  بادو 

 1«تا يد می شود.

حاااال بااارويم بااار سااار يااا  مطلاااب ديگااار  اااه بحاااس برريشاااه و بنيااااد  

 داستانجا  زال و رستم است.

  

 بنیاد داستان های زال و رستم :

قياق در منشاأ داساتا  زال و رساتم، يکای از مساايل تعيي  مبااد  و تح 

بسيار دشوار است، زيرا نام اي  دو ابر مرد حماسه ها  ملی در اوستا بارده 

نماای شااود.  ولاای در روايااات ملاای پااس از نريمااا  و سااام ، زال زر از ميااا  

 اندا  گرشاسپ در سيستا  ظجور می  ند. زال پسار ساام اسات  اه بار اثار 

و را در شير  وارگی از  اود دور  ارد و باردام  البارز سپيد  مو ، پدر ا

عنقا( او را بديد و  - وه نجاد تا همانجا تباه شود. اما سيمرغ )بروايت ثعالبی 

برداشت و بکنام  ود برد و شو  فرزنادا   اويش او را بپارورد و سارانجام 

ود باه شنانکه در شاهنامه می بينيم .  سام سالجا  بعد بر اثر  وابی  ه دياده با

البرز  وه رفت و پسر را نزد  اود آورد .  سايمرغ  زال را "دساتا " نامياده 

بود و سام او را "زال زر"  واند. بنابر روايت شاهنامه، زال از آ  جج  بدو 

می گفتند  ه هنگام تولد مو  سر و رو  او شاو  پيارا  ساپيد باود و دساتا  

ه(   اارده او را بااردام  از آ  رو  گوينااد  ااه پاادر بااا او "دسااتا " )مکر،حيلاا

البرز  اوه افکناده باود تاا تبااه بشاود. زال شاو  عاشاق روداباه د تار مجاراب 

                                                 
1

، تهران ،  156اهنامه ، بقلم ا.ا.  ا ستاريکف، ترجمه رضا آذرخشی، ص فردوسی و ش - 

 . 1346سازمان کتاب های حبیبی 
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پادشااه  ابال شاد  اه يکای از ا االف باحاه باود و بعاد از آنکاه باا زحمااات 

فراوا  ربا  منوشجر شاه گرفته شد، او را بزنی گرفت. و از رودابه رستم 

در شااهنامه بازتااب  امال يافتاه  بوجود آمد  ه داستا  اي  شاير مارد سيساتا 

 است.

در جنا با افراسياب  ه بعد ازيا  وقااي  پايش آماد،  زال تورانياا  را 

 ه پس از اسارت ناوذر بار سيساتا  تا تاه بودناد، شکسات داده و او  اود از 

فرزنااد طجماسااپ را باار ت اات شاااهی  زوجملاه بزرگتااري  سااردارانی بااود  ااه 

  1نشاند.

مند  بود و در حبور منوشجر شاه يکی زال همشنانکه پجلوا  زور

از پجلوانا  را از پشت زي  شنا  در ربود  ه باعس شگفت شاه و سپاهيا  

شد، در مباحثه با مردا  دانشور اوقات  ودرا سپر  می  رد و از دانش 

گونه گو  ايشا  بجره می گرفت. شنانکه می بينيم در مجلس آزمو  موبدا  

دۀ پاسخ داد  به م بدا  برمی آيد. هنگاميکه  منوشجر شاه هوشيارانه از عج

بسو   شور گرگسارا  می رود، ادارۀ نيمروز و زابل  ه در آ  هنگام 

سرزمي  ها   ابل تا سند را نيز در بر می گرفت به زال سپرده شده بود.  

زال پس از آنکه رستم را برا  جستجو   يقباد به البرز  وه می فرستد و 

ديگر نقش ي  حکيم  ردمند و ت ت شاهی قرار می دهد، رستم  يقباد را بر 

  2برا  شاها   يانی را باز  می  ند. مشاور

 گفتمنوشجر به پسر ود مي

 بجو ای پسر چون رسد داوری

 ز زال و زسام آنگـهی یاوری

 

م لفانی  ه  در آثار آنا  روايات ملی ما وذ از  دا  نامه ياا  وتاا   

ی شاود مانناد حمازه ، طبار  ، مساعود  ، نام  ربزباا  پجلاو س مالحظاه ما
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بيروناای ، دينااور  مطلباای در باااره سرگذشاات زال نياا ورده انااد و آنجااا از او 

 1بعنوا  پدر رستم و هميشه بنام )دستا ( ياد  رده اند

 در اوستا ازي  پجلوا  نامی نيست اما معموالً در متو  پجلو   

و نياز   2( هماراه آماده اساتاو را دستا  ناميده و نام او باروت ستجم )رساتم 

" زالدر اغلب متو   ج  او را زال زر ناميده اند. بنابر عقيدۀ همه محققاا  "

توباي  آنکاه  3" هر دو به معنی پيار و دو شاکل از يا   لماه هساتند.زر و"

 و زر)راء ( لججات  ج  اغلب در زباا  فارسای باه الم بادل شاده اسات. پاس 

پيار" اسات و ازيا  رو  در شااهنامه  هر دو از ي  ريشه و باه معنای " زال

 زال " پير سر" نيز وصف شده است .

 ور پر مایه دیدــــــپ یکی پیر سر

 که چون او ندید و نه از کس شنید

 در بجم  نامه آمده است  ه :

 ر کشت حال       ـــــایام دارا دگدر 

 بیرون شد زگیتی جهان دیده زال

 

گی  اارد،  امااا از پجلااوا  در زال از عجااد منااوشجر تااا عجااد دارا زنااد 

شاهنامه تا عجد سلطنت بجم  س   رفته و او همواره، يکی از بازرگ تاري  

مشاوري  پادشاها  آريانا بود و همه پجلوانا  به او بديادۀ اعتناا و اعتباار مای 

 نگريسند.

در شاهنامه فردوسای، حياات زال بوجاود سايمرغ و  اوه البارز رابطاه 

ام آ  قابال يااد آور  اسات. سايمرغ ايا   مارغ بسيار نزدي  دارد  ه هار  اد

داسااتانی عجيااب از آغاااز زناادگی زال تااا پايااا  داسااتا  اساافنديار شنااد بااار در 

صحنه وقااي  دا ال شاده اسات. پاس از پارورد  زال مجمتاري   اار او، يکای 

است و ديگر  آگاه  رد  زال از  رستمو برو  آورد   رودابهدريد  پجلو  

 حديس شوب  ز بدست رستم است . وسيله قتل اسفقنديار و
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 Marghosaenaسيمرغ، مرغ داستانی شاهنامه، در اوستا "مرغوس نا

از بجارام يشات و  41"  يعنی )مرغ س  ( نام دارد. از مرغ سا  در فقارۀ   -

از رشاا  يشاات، ياااد شااده و از مجمااو  مطالااب اياا  دو مااورد شنااي   17فقااره 

 اه در پارواز   اود پجناا  برمی آيد  ه "مرغ س " مرغای فاراخ باالی اسات 

قارار  1 وه را  فرو مي گيرد و النــۀ  او بر در تي در درياي " و وروكش"

دارد. و اي  در تي درما  ب ش است كه ت ام هماه گياهجاا در آ  نجااده شاده 

 است .

سيمرغ در شاهنامه و اوستا و ادبياات پجلاوي، موجاودي فاوق العااده و 

ره شو  يكاي از عااقلتري  افاراد آدماي عجيب است و در شاهنامه او را هموا

 صاحب فكر و تدبير مي يابيم .

زال زر بنااابر روايااات ملااي در كنااام شنااي  مرغااي تربياات يافاات و از 

اينجاست كه گاه در شاهنامه صفاتي نزديك بصفات جادوگرا  براي زال ذكر 

شااده، مااثالً اساافنديار پااس از آنكااه شااوب گااز را از ششاام  ااود بياارو  كشاايد و 

 كه تيري عادي نيست و سالحي سحرناك است، شني  گفت : دانست

 بسرارم ـوب شد روزگـــبدین چ

 ـرزسیـمرغ و از رســتم چـاره گ

 ندها زال ساختـــنها واین بفسو

 كه این بند ورنگ ازجهان او شناخت

 

"  يااا Rot-staxmak امااا رسااتم در ادبيااات پجلااوي "رت ساات مك 

" ناام دارد. هماي   Rot-sthamتجم"  و "رتساRot-staxam"رتـستـ م    

  2نام است كه در فارسي رستجم يا "رستم" شده است .

 

 رستم بدل حماسي گرشاسپ نیست :

 به عقيده مار كوارت ، رستم يا شكل اوستا ي شده آ  "راوت 

                                                 
1

"ووروكش " يعني دارنده خلیج هاي پهناوراسم درياچه کیانسی يا هامون سیستان است که در  - 

 بحث تقدس درياچه هامون در سنت مزديسنا از آن بگونه مشرح ياد شد.
2

وي تبديل اوستا كه در فارسي به البرز و "ارونت" اوستائي كه به اروند پهل "برزئینتيمانند "هر - 

 شده اند )حماسه سرايي در ايران گفتار چهارم( .
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"  يكي از القاب گرشاسپ بوده و بناابري  رساتم هماا  Ravt-staxmست م 

 گرشاسپ است .

اياا  دو فاارد داسااتاني نااه تنجااا در اعمااال پجلااواني ماااركوارت مااي گويااد 

 ااود نظياار يااك ديگرانااد، بلكااه رفتااار دينااي آ  دو نيااز بجاام مااي مانااد. زياارا 

گرشاسپ از حيس پيروي از ياك سااحر) پيار ياك ( ماتجم باه باد ديناي اسات و 

همي  اتجام به بدديني است كه مبداء و منشاء پيدايش جنا ديني ميا  رستم و 

سات و عاالوه بار ايا  در وجاود رساتم ش صايت گرشاساپ باا اسفنديار شاده ا

(  پادشاااه نيرومنااد  Gandopharresش صاايت )كناادوفره يااا گناادوفارس

 اندا  نيمه پارتي نيمه سكا ي سيستا  كه در نيمه اول قار  اول مايالدي بار 

ب اش اعظاام افغانساتا  جنااوب غربااي از سيساتا  گرفتااه تاا كناادهار و مولتااا  

يكساا  پنداشات  گرشاساپ و رساتم  1مي تاه شاده اسات.حكمراوا ي مي كرد، آ

توسط ديگر محققا  نياز پيشانجاد شاده اسات .شنانكاه در گذشاته )فاو  اشاتا ل 

باارگ ( در مقالااۀ "مالحظاااتي درباااره تاااريخ حماسااه اياارا  "، هوسااينا در 

مقاالتي در باره افساانه »و « سنت ايراني و نظام آريايي» كتابجاي  ود بنام 

، «واي » بطااال ( و در زمااا  مااا ويكناادر، در كتااابش بنااام )ساايد « رسااتم 

"متااو  و تحقيقااات درباااره تاااريخ دياا  هناادو ايرانااي " و مولااه در مقالااه  ااود 

تحاات عنااوا  "گرشاسااپ و سگسااارا  " و غيااره رسااتم را جانشااي  حماسااي 

 گرشاسپ فرض كرده اند.

 دري  ميا  كسي كه نظر ماكوارت را پذيرفتاه و شااخ و بارگش داده و

بصورت مفصل آ  را باز گو كرده "هرتسفلد" است . هرتسفلد در رساله اي 

بنام "اسطوره و تاريخ" كه آنارا در جلاد ششام "گازارش هااي باساتا  شناساي 

ايرا " منتشر كرده، درباره يكسا  پنداشات  رساتم و گرشاساپ بحاس كارده و 

تااري ي در شند كتاب و نوشته ديگر از جمله "سكستا " به تحليل جنباه هااي 

ش صاايت رسااتم كااه از نظاار او نيااز همااا  "گناادوفره " شاااه سيسااتا  ميباشااد، 

 2پردا ته است.
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 رستم بدل حماسی گندوفارهم نیست:

)زرناج  زرنجگبه عقيده هر تسفلد اساطير گرشاسپي كه از دير باز در        

كندهار اماروزي ( راياج بودناد،  -(  و ارا وزيا )يعني الر   قرو  وسطي 

اول ميالدي تحات تااثير شاكوه و احتشاام گنادوفار تااري ي دگرگاوني  در قر 

پذيرفته با روايات مربوط وقاي  تاري ي آ  عصار در آمي تاه و در جاماۀ ناو 

گندوفر( در آمدند.  هر تسفلد به پيروي  -بصورت افسانه پجلواني هاي )رستم

ي از "نلدكه" و مااركوارت، زماا  نشاأت و تكاوي  و شاكل گياري داساتا  هاا

حماسي سيستا  را اوسط عجد اشكاني م صوصاً در فاصله قر  اول قبال از 

ميالد و بعد از ميالد مي پندارد و عقيده دارد كه از ججت فراهم بود  شرايط 

مساااعد از قبياال شااكل  ااا  حكوماات فيااودالي، شاايوه هاااي  ااا  معيشاات 

اجتماااعي و روا   ارزش هاااي پجلااواني وسلحشااوري، مناساابتري  هنگااام هااا 

  1راي پردا ت  افسانه هاي حماسي بوده  است.ب

دانشاااامند ايراناااای"بجم  ساااار اراتی" بشاااادت برنظريااااات مااااار وارت 

وهرتساافلد  انگشاات  گذاشااته و باار آنجااا  طااي بطااال  مااي كشااد و مااي گويااد: 

فربيۀ هر تسفلد كه در واق  آرايش مفصل نظريات ماركوارت است با هماه 

 بداليل ذيل :فريبندگي ايكه دارد، ناپذيرفتني است 

نارسااايي باازرگ اياا  فرباايه كااه در حقيقاات آناارا از اعتبااار مااي  -1

اناادازد، اياا  اساات كااه بااا اصاال كلااي افسااانه پااردازي دربااارۀ افااراد تاااري ي 

مغايرت دارد. فرد ن ست بايد در تاريخ مشجور باشد تا در افسانه مشجور تر 

 گردد.

ساور  پاارتي  گندوفار  اواه از سارا  ساكايي باشاد و  اواه از  انادا 

)اشكاني ( به عنوا  يك پادشاه و يا حتي حكمرا  محلي نه تنجاا در تااريخ ماا 

گمنااانم اساات، بلكااه در روايااات سيسااتاني نيااز يااك ش صاايت كااامالً ناشاانا ته 

است. از اي  شاه جز شناد ساكه و ياك كتيباه بزباا  هنادي شيازي بااقي نماناده 

 است .
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 ي ماي باياد در افساانه ياا ايراد دوم اي  است كه نام ش صيت تااري -2

بشكل اصلي و يا نزديك به اصل حفظ شود، نه اينكه گندوفار به رساتم كاه از 

 زمي  تا آسما  فاصله دارند تبديل گردد.

مشابجتي كه ماركوارت و هر تسفلد، ميا  گندوفر و رستم تش ي   -3

داده انااد بااي پايااه انااد. شااه اوالً سااكزي بااود  رسااتم در شاااهنامه فقااط دلياال 

سيسااتاني و سااكا ي بااود  او مااي توانااد باشااد، نااه گناادوفر بااودنش. ثانيااا بنااابر 

شواهد يكاه هار تسافلد جما  آوري كارده، گنادوفر از  انادا  اشاكاني باوده ناه 

سكزي و زابلي . ثالثاً وجه اشتراك دوم يعني بي اعتمادي گندوفر و رستم كه 

   1عنوا  شده در مورد هر دو ش صيت بي اساس است .

  س  نيز تصور ماركوارت را در مورد يكساا  پنداشات  رساتم كريست

يااا گناادفر(  -و گناادوفر دور از تحقيااق ميدانااد ومااي گويااد: از داسااتا  گناادوفر

اطال  درست در دست ناداريم و تنجاا اسام و صاورت او در روي ساكه هااي 

وي ديده مي شود و داستا  مسيحي هم راجا  باه او در دسات اسات كاه بناابر 

   2جاهدات )سنت توماس ( گندفر بكيش نصراني گرويد.آ  بر اثر م

اما يكي شمرد  گرشاسپ و رستم نيز بسيار قابل تأمال اسات، زيارا باي  ايا  

دو پجلوا  وجه شباهتي نمي بينايم. مگار در ماواردي كاه مياا  هماه پجلواناا  

بازرگ كاه نياروي فااوق طبيعات دارناد مشاااهده ماي شاود. جنااا هااي كاه بااه 

ده غالباااً داراي  صاااي  اساات كااه بجنااا آ  پجلااوا  بااا رسااتم نساابت داده شاا

 گرشاسپ نمي بينيم .

در جاازء هفت ااوا  رسااتم، يكبااار بجنااا آ  پجلااوا  بااا اژدهااا باار مااي 

 اوريم كااه دليلااي ناادارد، آنارا همااا  جنااا گرشاسااپ باا اژدهااا )سااروور( بااه 

پنداريم .جااي ديگار بداساتا  رساتم باا سااحري بااز ماي  اوريم كاه بصاورت 

با در آمد. اي  كاار هام شاباهتي بفرياب  اورد  گرشاساپ از ) ا  د تري زي

ثـ تي ( ساحر ندارد. زيرا رستم از ساحري كه به صاورت د تار زيباا بار او 

جلوه گر شده بود، فريب ن ورد و او را كشت، شه نام  ادا را بزباا  آورد و 

 ساحر بصورت واقعي  ود در آمده بود.
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م در رفتار ديني هم براساس ادعاي شباهت و يكرنگي گرشاسپ و رست

محكماااي اساااتوار نيسااات. زيااارا در جناااا مياااا  رساااتم و اسااافنديار سااا   از 

ا تالف ديني ميا  آ  دو نيست و در منابعي كه اي  داستا  را به تفصيل نقل 

كرده اند، باي  موبو  اشاره نشده است ، جز ديناوري كاه بااي  نكتاه اشااره 

ي داستا  مذكور مبتناي بار مباارزه ديناي يي دارد. و اگر واقعاً در روايات مل

ميا  طريقه جديد و آ ي  قديم آريايي بوده، مسلماً از ذكر شني  مطلب اساسي 

مجمااي در آنجااا غفلاات نمااي شااد و حتماااً موباادا  متعصااب زرتشااتي از رسااتم 

بزشتي ياد مي كردند، حاالنكه بر عكس در آثار زرتشتي هر جا كه نام رستم 

 1م توام است .برده مي شود با احترا

اياا  مساا له كااه لقااب گرشاسااپ )رات ساات م ( بااوده، تنجااا در مرحلااه 

فربيه باقي مانده، زيرا هيشيك از م  ذ به شني  لقبي براي گرشاسپ اشاره 

يي نكرده و عالوتااً اگار رساتم هماا  گرشاساپ اسات باي  اصال و نساب پادر 

تواند موجاود  رستم و نامجاي )دستا  و زال ( باثريت يا اثرط شه قرايني مي

  2باشدف
 

 زال و رستم بمثابۀ زمان ایزدان :
 

از نظاار پروفيسااور و يكناادر، نيااز رسااتم جانشااي  حماسااي گرشاسااپ 

اسطوره يي است . به نظر اي  محقق،  ود گرشاسپ از يك سوهما  پجلاوا  

( در حماسه مجابجارته است كه نمايناده و مظجار Bahimآريايي هندي )بجيم 

لواني ( محسوب مي شود و از ساوي ديگار ايا  هار دو نقش )جنگاوري و پج

ميباشاند. ويكنادر پاس از « Vaya3واي »پجلوا  تجسام انسااني ايازد آرياايي 

                                                 
1

 . 188، ص 13 55مجله ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، شماره دوم سال  - 
2

 . 182ص مجله،  همان - 
3

(  15در اوستا )يشت   Vayu واي يا وايو .  78تي ، ترجمه فريدون و همن ص ديانت زرتش  -

و ممات موجودات در حوزه قدرت او قرار بوده كه خیلي فعال بوده و تمام حیات  Vata الهه باد

ك و پر از نیرومندي است . با  ي پرشتاب و در بدست آوردن خواسته هاي خود تند وبیباادارد. و

(  14 -2واي را تجسمي از الهه پیروزي و رترغنه بشمار آورد.)يشت  داين خصايل مي توان

ه به تندي مي وزد و چون طوفاني پیش آريائیان در وجود واي دو حالت مي ديدند: يكي باد واقعي ك

میرود و هیچ مانعي سرعتش را سد نمي گردد. و ديگر اصل و مبناي اولیه زندگاني دنیوي. واي 

هم الهه « واي »همچنان هوائي است كه در آن تمام موجودات زنده و نابود مي شوند. بدين ترتیب 
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بحااس دربااارۀ گذشااته اساااطيري رسااتم و پاادرش زال ، رسااتم را باادل حماسااي 

« واي »گرشاسااپ ميدانااد كااه  ااود در اوسااتا تجساام مردانااه اياازد ترسااناك 

« زر» ر زال كاه باا ماوي ساپيد زاده شاده و محسوب مي شود. از سوي ديگ

است و از اي  روسات كاه « زروا  »لقب دارد، تجسمي از ايزد زما  يعني 

و « واي »در حماساااه ملاااي، رساااتم و زال بعناااوا  مظااااهر زماااا  ايااازدا  

پايگاه  اصي دارند و از عمر بيشتري بر اور دارناد و زال پيار « زروا  »

ي ماي كناد. زال ش صايتي دارد آرام و حتي از پسرش نيز طاوالني تار زنادگ

فرزانااه شااو  )زروا  (، در مقاباال رسااتم باار  اشااگر اساات و سااركش شااو  

 1)واي (.
 

 تأملي بر مبداء و تكوین داستانهاي گرشاسپ و رستم :
 

بر ي از نويسندگا  اروپايي كوشيده اند تا گرشاساپ را گوناۀ ديگاري 

لااوا  تجساام ماارد وار اياازد از فرياادو  ثاباات كننااد و باار آ  نظرنااد كااه اياا  پج

آرياااايي "انااادرا" ياااا بجااارام اسااات . ولاااي پژوهشاااگر عاليقااادر ايراناااي بجمااا  

سااركاراتي، باااازهم اياا  نظرياااه را يااك پنااادار باايش ندانساااته عقيااده دارد كاااه 

گرشاسپ پيش از آنكه گونه دگرگو  شدۀ  "اناد را ياا بجارام" باشاد ش صايت 

د و ايرانااي مااي رسااد و اساااطيري مسااتقلي اساات كااه سااابقه اش بااه دورا  هناا

آماده و  Krsasvaو در سانساگرت  Kersaspaنامش در اوساتا بصاورت 

ا بار پراكندۀ پجلواني هاي او در حماسه راماي  و ادبياات پاوراني هناد يافات 

 2مي شود.

از مجمو  اشاارات هنادي در باارۀ گرشاساپ شناي  بار ماي آياد كاه در 

اني مي دانستند متعلق باه سنت هاي حماسي هند باستا  نيز گرشاسپ را پجلو

روزگاااارا  كجااا  كاااه باااا جناااا و پياااروزي ساااروكار داشاااته و باااه دلياااري و 

سلحشااوري شااجره بااوده اساات و باادي  طريااق گرشاسااپ و فرياادو  دو شجاارۀ 

                                                                                                                   
زروان )زمان نامتناهي ( يكجا در رديف ( واي با 19 -3زندگي و هم الهه مرگ است. در ونديداد )

)فضاي بیكران ( آمده وهمراه با زمان از نخستین عوامل شرايط خلقت و ايجاد كاينات « ثواش »

 (  80 -78ص  ،بشمار مي رود. )ديانت زرتشتي ، ترجمه فريدون و همن
1

 . 184مجله دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه مشهد ص  - 
2

 . 186ص همان مجله  - 
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مستقل اساطيري اند كه سابقه هر دو بدورۀ هند وايراني مي رسد و نمي توا  

حقااق ژرف نگاار در آ  دو را يكااي دانساات، آنجاام در شجاارۀ فرياادو  . اياا  م

مورد ناهمگوني و ناهمداستاني داستانجاي گرشاسپ و رستم نظريات مقايسي 

 جالب و پذيرفتني دارد و مي گويد:

مجمتري  عمل پجلواني گرشاسپ اژدر كشي اوست. گرشاساپ ماار  -1

شااا دار زهااراگي  اوبارنااده اسااپا  و مااردا  را در گذشااته كشااته اساات و در 

يگاري يعناي باحاك را  واهاد كشات . اژدركشاي پايا  ججا  نياز اژدهااي د

گرشاسااپ بااه عنااوا  يااك واقعااه تكاارار شااونده بندهشااني و رسااتا يزي رنااا 

وصبقه  اا  دارد، در مقابال اژدركشاي رساتم ياك مااجراي بامني اسات و 

 بس .

گرشاسااپ در اوسااتا و آ ااي  مزديساانا نقااش مجاام رسااتا يزي دارد و  -2

ده اسات و هام اكناو  در دشات يكي از جاويادانا  محساوب ماي شاود كاه نمار

( فرو هر )فرشته گا  پاك ( جساد او را  99999ب واب رفته و ) 1"پشي  " 

نگجداري مي كنند تا پايا  هازاره فرارساد و او بر اساته اژدهااك )باحاك ( 

را كه پيش از رستا يز از بند دماوند زنجير  واهد گسست، بكشد ولي رستم 

 شني  نقشي ندارد.

 ال شگرف و افسانه  ي گرشاسپ از كشت  هيشيك از اعم -3

مااار شااا دار گرفتااه تااا سااتيزه بااا )گناادرو( زرياا  پاشاانه كااه در ميااا  درياااي 

فرا كاارت ميزيساات و جنااا باااهيوالي آهنااي  پنجااه )سااناويذك ( كااه پاايش از 

كشته شد  او بدست گرشاسپ بار آنكاه ساپندمينو )اهاورا مازدا( واهاريم  را 

دد، باه هيشياك از پجلاواني هااي رساتم شابيه شو  دو اسپ به گردونۀ  ود ببن

نيست . هيشكدام از دشمنا  عجيب و غريب گرشاسپ از هيتاسپ زري  تاا  

گرفته تا )پتني ( پري و مرغ كال  كمك كه همگي در واق  سمبل و نمادهاي 

گونااه گااو  مرگنااد، هماننااد هيشكاادام از دشاامنا  و هماااوردا  رسااتم نيسااتند. 

                                                 
1

شین و دره بوالن دو دره سرسبز در ايالت بلوچستان نزديك سرحد كندهار است . دره پدره ي  - 

پشین مربوط منطقه سیبي و بالستان است كه در قرن وسطي جزو واليت سیستان شمرده مي شد 

 )جغرافیاي تاريخي سرزمین هاي خالفت شرقي ، لسترنج ( .
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رستم هما  گرشاسپ است كه هيشكدام از اعمال  شگونه مي توا  پذيرفت كه

 1پجلواني آ  دو شبيه همديگر نيست. 

كريسااات  سااا  نياااز باااراي رد نظرياااه شاااا  در ماااورد يكساااا  شااامرد  

گرشاسپ و رستم داليل و عقيده نولد كه را تاييد كرده مي نويسد: عقيده نولاد 

دارد و كه درست است كه مي گويد داستا  زال و رستم ربطي با گرشاسپ نا

داستا  هاي آ  دو عبارت اند از داستانجاي ملي سيستا  و زابلستا  )زرنا 

و ر ج ( .افسانه عظيم ال لقه و درشت انادام باود  رساتم افساانه ياي ابتادايي 

است و او دري  افسانه تنجا مرد تنومندي است كه  وب از عجده جنا ها بر 

رد كاه )ا يلاوس ( بارهم مي آيد و به هما  نحو بر هماوردا   اود برتاري دا

معتقاد اسات كاه ايا  افساانه هاا در مياا   نولجد كجهنبردا   ويش تفوق داشت. 

زابال ( بوجاود آماد و  -ساكنا  قديم زرنا )سيساتا  ( و ر اج )ياا ارا وزياا

 بوسيله قوم مجاجر سكا بسرزمينی كه بعجدها سكستا  )سيستا  ( 

  2ناميده شده است،  انتقال يافت .
 

ف دانشمند شوروي در بررسي مبادي رواياات ملاي حماساه ا.ا.استاريك

فردوسااي ، معتقااد اساات كااه سااكاها )يعنااي سااكزي هااا يااا اسااكيس هااا( ارابااي 

ساافلي رود انااه هيرمنااد را اشااغال كردنااد كااه تااا حاادي از مركااز )از لحاااظ 

جغرافيايي ( جدا و مستقل بودند ولاي باا ايا  وبا  سيساتا  ياا سكساتا  قاديم 

ق .م ( و ساساانيا  )ساده هاااي  6 - 5نشاي )قرنجااي جازو امپراطاوري ه ام

اول بعد از ميالد( بود. سكاها كه در جلگاه شااداب هيرمناد سافلي در زرناا 

فرود آمده بودند، نقل)قصه( هاي  ود را هم باا  اود آورده بودناد كاه بتادريج 

بشاااكل  اصاااي تنظااايم گردياااده باااود. ساااام )گرشاساااپ ( و نواساااه اش رساااتم 

قل ها بودند. در شاهنامه تمثاال ساام )گرشاساپ ( انعكااس تمثالجاي آ  دوره ن

كامل نيافته ولي منظومه )گرشاسپنامه ( اسدي طوساي مرباوط قار   ياازدهم 

ميالدي به نامبرده ا تصا  يافته است. حفظ كامل دوره نقل ها و گفتارهاي 

مربوط به سام گرشاسپ به منزله اي  مي بود كه تمثالي بوجاود آياد كاه برتار 

منوشجر ( شجريار ايرا  باشد. بنابر يا  تمثاال ساام )گرشاساپ ( بعناوا  از )

                                                 
1
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)ججا  پجلوا  ( در شاهنامه گو ي ناق  مانده و كامالً نمايا  نگردياده اسات 

.1 

با توجه به نظريه استاريكف كه روايات حماسي ملي را مربوط به قوم 

پيشنجاد نولد كه سكا ميداند كه با  ود از جاي ديگر به سيستا  آورده بودند و 

،كه افسانه هاي ملي را مربوط به ساكنا  قبل از مجاجرت سكاها به سيساتا  

ماي دانااد، ا ااتالف ديااده ماي شااود و رأي ماا  هاام بطرفاداري از نولااد كااه مااي 

باشد. زيرا اسطورۀ گرشاسپ كه سابقه آ  بروزگارا   يلي دورتر از تماد  

زناد و بازتاابي از آنارا  اوستا ي كشيده مي شود و به عصر ويدي پجلوي ماي

در اوستا مالحظه مي كنيم ، ساكنا  قبل از سكاها در سيستا  بايد آنرا  وب 

ب اطر داشته بوده باشند، ولي روايات حماسي ملي راج  به رساتم و زال كاه 

ظاهراً بعد از عصر تدوي  نساك هااي اوساتا، در مياا  ماردم سيساتا  )اقاوام 

راسا  رايج مي گشت و در اوستا از آنجا سكايي و غير سكايي سيستا  ( و  

اسم برده نمي شود، نبايد به اقوام سكايي قبل از آماد  شاا  باه سيساتا  پيوناد 

 داده شود.

اگر باري ب اطر آوريم كاه در جناا اسافنديار و رساتم ، رساتم نسابت 

كلمه )سگزي( را ب ود از طرف اسفنديار تحقير مي شمرد و پاساخ پ تاه تار 

اي  هم مي تواند دليلي باشد بر له نولد كه روايات ملي  2دهد، به اسفنديار مي

و افسانه هااي حماساي در مياا  سااكنا  قاديم زرناا قبال از آماد  ساكاها باه 

 آنجا، بوجود آمده بود.

رسااتم تمثااال يااك ش صاايت واقعااي و تقريباااً بزمااا  ه امنشاايا  نزديااك 

نكه گرشاسپ ياك است و در ميا  مردم سيستا  كامالً شنا ته شده است، حاال

ش صاايت اسااطوره اي سيسااتاني مربااوط باادوره هاااي  يلااي دور و فعااال در 

 سيستا  تقريباً گمنام است .

گفته است كه نويسندگا  اوستا رستم را مي شنا تند، Speigelشپيگل 

اما عمداً از او نامي نياورده اند، زيرا رفتار او مطبو  طب  موبدا  زرتشتي 

ه اي  فرض را نادرست دانسته و متمايال باه ايا  نظار نبوده است . اما نولد ك

                                                 
1

 ، ترجمه رضا آذرخشي .158 – 156فردوسي وشاهنامه از استاريكف، ص  - 
2

 داستان داستانهاي رستم و اسفنديار . ندوشن، - 
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است كه افسانه ملي سيستا  و رستم و نياكاانش را ما لفي  اوساتا تقريبااً نماي 

 1دانستند و يا به كلي از آ  بي بر بوده اند.

ظاهراً نولد كه دري  فرض صااحب حاق اسات، زيارا اگار رساتم بناابر 

ود باود، ماي توانساتند از اوباه عقيده اشاپيگل در نظار نويساندگا  اوساتا مطار

بدي ياد كنند، شنانكه بسياري از پجلوانا  را ببدي ياد كرده اند و حتي از ذكر 

قباااي  اعمااال شاااها  و پجلوانااا  باازرگ ماننااد جمشاايد، كيكاااوس و گرشاسااپ 

 نگذشته اند. 

دانشمند ديگر ايرا  آقاي دكتار ذباي  هللا صافا دريا  ماورد ماي نويساد: 

و زال در حماسه ملي ما از پجلوانا  سيساتا  و زابال اناد و پيداست كه رستم 

بنابر اي  ممك  است شني  تصاور كارد كاه داساتا  رساتم را ساكاهاي كاه در 

ايام تاري ي به سيستا  تا ته اند و در آنجا سك  شده اند با  اود از سارزمي  

اصلي  ويش آورده باشند. اي  تصاور اگار شاه درباادي امار معقاول باه نظار 

يد، اما علي الظاهر شندا  به صواب نزديك نيسات زيارا شاكل ناام يعناي مي ا

ست م و ساتحم »به تمام معني آريا يست و جزء « روتست م »يا « رتست م »

 2به معني زورمند است كه تجمت  نيز از همي  ريشه بر آمده است .« و تجم 

اياد با توجه به شجرت عاالمگير رساتم، ججاا  پجلاوا  سيساتا  باه ايا  اصال ب

توجه داشت كه داستا  اي  پجلوا  مي بايد بسيار قديمي و ياا الاقال متعلاق باه 

اعصااار پاايش از اسااالم باشااد، زياارا اگاار شااه داسااتا  رسااتم اصااالً و واقعاااً از 

داستا  هاي محلي و ملي سيستا  بوده اما با اي  حال عموميت داستا  رساتم 

اهالي بي  النجري  شندا  در قر  هفتم ميالدي و آغاز دوره اسالمي در ميا  

  3بود كه شند ت  از ساكنا  آ  ديار در اوايل همي  قر  رستم نام داشتند.

و باز شنانكه ميدانيم سرلشكر معاروف ايراناي در جناا قادسايه رساتم 

بايساات در اوا اار عجااد ساساااني مااثالً در قاار  ششاام  نااام داشاات و اياا  نااام مي

در اوا ر قر  ششم ميالدي پسار  ميالدي شجرتي داشته باشد تا پدر و مادري

                                                 
1

 . 187ص  ،براون ، تاريخ ادبي ايران - 
2

  Raodاز ريشه راود   Raodaاين اسم يعني راوت يا راودهجز اول  Rot- staxmروت ستخم - 

بمعني روئیدن و نمو و بالش است . )ستخم ( يا )ستهم ( يا )تهم ( جز دوم كلمه بمعني زورمند است 

 ( 565و بنابرين )راوت ستخم ( يعني دارنده قد و باالي زور مند )حماسه سرائي در ايران ص 
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 ود را بدي  نام بنامند. همشني  وقتي اعراب به فت  سيستا  نايل شدند طويلۀ 

اسپ رستم يعني ر ش را يافتند كه درباب آ  داستانجايي ميا  مردم سيساتا  

 1معمول بود.

در تاريخ سيستا  ستورگاه مركبا  رستم دستا  را شجر قرني  گفته اند 
قاراء واليات نيشاك باود و باالذري و ابا  فقياه هار دو از آ  باه  كه يكاي از 2

 3عنوا  ستورگاه اسپ رستم نام برده اند.

موسي  ورني )مورخ ارمني ( كه عجد آنرا باه ا اتالف از قار  پانجم 

تا قر  هشتم ميالدي نگاشته اند، از رستم نام برده و گفته است كه نيروي او 

ملتااي از ملاال غياار آريااايي نيسااتند كااه از فياال بااوده و ارامنااه تنجااا  20براباار 

داستا  رستم آگاه بوده باشند، بلكه در يكاي از متاو  ُساغدي كاه علاي الظااهر 

متعلق به حدود قر  هفتم ميالدي است به بر ي از جنا هاي رستم با ديوا  

ازي  دو مورد شني  بر مي آيد كه  4و همشني  به ر ش او اشاره شده است .

يسااتا  بايساات بساايار قااديم باشااد تااا از وطاا  اصاالي بااه داسااتا  پجلوانااا  س

كشورهاي مجاور راه يافته و در حدود قر  هفاتم در آ  ناواحي مشاجور شاده 

 باشند.

داستا  تجمت  سيستا  و  اانوادۀ او كاه ايا  هماه در شاجنامه از ايشاا  

ياد شده داستا  جعلي و سا تگي نبوده ، بلكه از آ  در روايات قديماه پجلاوي 

 نسك هاي اوستايي عجد ساساني و روايات مذهبي قديم بوده است .اغلب 

با توجه به نكاات فاوق شناي  ثابات ماي شاود كاه داساتا  رساتم  ازعجاد 

ساساااني هاام پاايش تراساات . بااا دلياال متيقااي  تااري مااي تااوا  دريافاات كااه اياا  

داسااتا  از عجااد ساساااني نيااز قااديم تاار اساات . توبااي  آنكااه نااام رسااتم بشااكل 

از رساله )در ت آسوريك ( آمده و شنانكه دانشامند  21ر فقره )روتست م ( د

معروف فرانسوي بنونيسات ثابات كارده در ات آساوريك اصاالً مانناد اياتكاار 

زريرا  منظومه  ي باوده متعلاق باه عجاد اشاكاني و از ايا  طرياق ماي تاوا  

 گفت كه داستا  مذكور از روزگارا  كج  به يادگار مانده است .

                                                 
1

 . 198ببعد، كیانیان، ص 177ص  ،براون ، تاريخ ادبي ايران - 
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ا ابراز عقيده ماي كناد كاه شناي  پنداشاته ماي شاود كاه آقاي دكتور صف 

رسااتم نيااز ماننااد شنااد تاا  از پجلوانااا  ديگاار شاااهنامه )گااودرز، گيااو، بيااژ  و 

ماايالد و غيااره ( از امااراء و رجااال و سااردارا  عجااد اشااكاني بااوده كااه در 

سيساتا  قادرتي داشاات و براثار كارهاااي بازرگ  ااود در داساتانجاي ملااي راه 

ت صحت اي  فربيه رستم اصالً موجاود تااري ي باود، يافت . پس در صور

ولااي وقتااي در داسااتانجاي ملااي راه يافاات بوجااود داسااتاني مباادل گشاات و تمااام 

 صاي  پجلوانا  داستاني در او گرد آمد. عمر او به شش صاد ساال رسايد. 

از هفت  وا  گذشت و در آ  باشير و اژدها و جادو و ديو ساپيد جنگياد. در 

به زير آورد. نياروي او شنادا  باود كاه از  داوناد كااهش  وردي سرفيل را 

آنرا در واست كرد. باالي او از قد هفتاد رشي افراسياب در گذشت . اكاوا  

ديو را از ميا  برد. از عجد  منوشجر تا عجد بجما  زيسات . پادشااهي كيقبااد 

و كيكاااوس و كااي  ساارو باادو وابسااته بااود. بااا راه يااافت   ااوارق عااادات در 

  1يك پجلوا  بزرگ تاري ي نبايد وجود تاري ي او را انكار كرد.زندگي 

بجماا  سااركاراتي در مقالااه محققانااه و مبسااوطي كااه درباااره ش صاايت 

رستم نوشته با پشت و روي كرد  دقيق نظريات و آراء محققا  و دانشمندا  

رساتم نياز » ودي و بيگانه نظر آقاي داكتر صفا را در آنجاا كاه ماي گوياد : 

ند ت  از پجلوانا  ديگر شاهنامه )گاودرز ، گياو و بياژ  و غياره ( از مانند ش

امرا و رجال و سردارا  عجد اشكاني بود كه در سيستا  قدرتي داشات و در 

در واقا  هماا   2«صورت صحت اي  فرض رستم اصالً موجود تاري ي بود

س   مارت كوارت و هرتسفلد را در مورد رستم بگونه ديگر زد  ميداند، و 

قاله اش را باي  جمله بپايا  مي برد كه رستم را بايستي در  استگاه اصالي م

 3او )حماسه( جستجو كرد نه در اسطوره و نه هم در تاريخ.

ولی پاسخ اي  سوال  رست  س  شيست  ه می گوياد: نجاات دهناده     

 اااوس هنگااام اسااارت او در يماا   پاايش از آنکااه اياا  وظيفااه باار عجاادۀ رسااتم 

 اه بااود و بااال ره  شاندۀ اسافنديار پساار گشتاساپ پذيرناده دياا  گاذارده شاود  

                                                 
1

 .چهارمه سرايي در ايران گفتارحماس،  177ص  ،تاريخ ادبي ايران از براون - 
2

 حماسه سرايي در ايران گفتار چهارم . - 
3
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زرتشت  ه وجود تاري ی هر ساه تا  بناابر  تااب اوساتا محقاق شاده غيار از 

 رستم در سيستا   ه بودف

 150 ه در حادود « مارا پاس  اتينا» ي  مورخ سريانی موسوم به  

)معاصر «  هاي »نوۀ « دوره »قبل از ميالد ميزيست .  آنجا   ه داستا  

آغاز عجد ه امنشيا  ( نيا  ارمنيا  را بيا  می  ند،  بعد از  شرح  صايل 

اگر ب واهی درباره دوره افسانه ها و شگفتی ها  را  واهم »او می گويد: 

گفتاه اناد  اه  نيارو  « روسدوم ساکجي »آورد، مانند آنشه ايرانيا  درباره 

 1«پيل بود. 120او برابر 

رساتم »سادوم ساکجي " هماا  بابط قاديم  لماه پيداست  ه  لمه "رو 

در زبا  امروز  است  و اي  تذ ر نشا  می دهد  ه داستا  رستم « سکز  

قرنجاا پيشاتر از عجاد ماورخ ساريانی فاوق الاذ ر در مياا  ملال مشارق زمااي  

 رايج بوده و شجرت آ  عالمگير بوده است .

قاوام و ملال زيرا برا  نفوذ و راهيابی ي  داستا  حماسی در ميا  ا  

غياار آريااايی آنجاام در دوراناای  ااه هنااوز  تاباات و  تاااب وانی بشااکل دورا  

مارايج نشده بود،  بدو   تردياد  قرنجاا  بيشامار  الزم  داشات تاا در حادود 

پيش از ميالد شجرت ججا  پجلوا  ما بمنظور تجلای ش صايت ديگار   150

 مثال زده شود.

استا  رستم و  انواده او اي  نکته روشنگر اي  مطلب نيز هست  ه د  

پيش از ظجور ه امنشيا  وجود داشته و اگر نس  ها  اوستا بطاور مکمال 

موجود می بود، ممک  نباود از رساتم و داساتا  قتال اسافنديار پسار گشتاساپ 

 حامی و پذيرندۀ دي  زرتشت س نی در ميا  نباشد. 

 

 نتیجه:

از آغاااز  باياد قباول  ارد  ااه هايچ داساتا  و روايات حماساای  جا   اه  

مورد قبول عامه واق  شده باشد، ممک  نيست بدو  مباد  تاري ی و واقعيت 

ها  عينی باشد.  همشنانکه اصل تاري ی حماسه ها  ملی الزمی  است راه 

                                                 
1

مقاله رستم پهلوان  185ايرج افشار ،نثر فارسی معاصر از صدر مشروطیت تا معاصر ص  - 
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يافت  مطالب و عناصر داستانی در آنجا نيز ي  امر طبيعی و حتمای اسات ، 

ن ساتي  تماد  هار  زيرا شنانكه مي دانيم حفظ روايات حماسي در روزگارا 

قااوم ، جااز از طريااق نقاال و قصااه صااورت نمااي گرفاات و قصااه گااوهم بااراي 

شيري  سا ت  يك قصه و انتقال آ  به شنونده اش شيزهاي بر آ  مي افازود. 

اياا  روش قرنجاااي قاار  همينطااور پيمااوده شااد تااا آ  روايااات و حماسااه هاااي 

قبااااد و شاافاهي بشاااكل كتبااي مااادو  شاادند، از ايااا  روي بمحااض اينكاااه از كي

كي سرو و كيكاوس كتيبه يي بر ص ره يي باقي نمانده و يا اثاري از آنجاا از 

زير  اك توده يي بدر نيامده است، نبايد از وجود ايشا  بيكباره انكار كارد و 

دروغ و بي اساس پنداشته شاوند. بلكاه باياد قباول كارد كاه بساياري از رجاال 

ي با روايات اسطوره يي آرايش داستانجاي حماسي ما كه بنابر روا  ناگاه آدم

يافته اند، اساساً وجودهاي حقيقي و تااري ي باوده اناد. شنانكاه وجاود اكثريات 

ايشا  بدستاويز قديم تري  قطعات اوستا محقق شده اند و از بعبي ايشا  در 

 روايات ملي و مذهبي هندوا  نيز آثاري ديده مي توانيم . 

حماسه هاي ملاي  پااي حيوانااتي اينكه گاه گاهي در زندگاني قجرمانا  

شو  سيمرغ ، ديو و اژدها دا ل مي شود  ه بزندگاني و بااور ماردم عصار 

ما نزديك نيست، بايد قبول داشت كه اوالً ذه  عاماه ماردم باراي پاذيرش ياك 

شني  پيش آماد غيار عاادي و  اارق العااده در زنادگاني قجرماناا  حماساه در 

بااده  ديگاار و از سااينه يااي بااه سااينه  روزگارانيكااه روايااات حماسااي از دهنااي

ديگر جاري مي گرديد، كامالً مساعد و آماده بوده است . دوم ش صيت هااي 

قجرماني شه در تاريخ و شه در حماسه كه رهبري  مردم و سپاهي را بدوش 

مي گرفته اند نبايد انسانجاي معمولي و ساده يي بشمار آيند. سوم انسا  طبيعاً 

شاتر رغبات دارد كاه نسابت باه جرياا  عاادي زنادگاني به شنيد  آ  شيازي بي

  ود و اطرافيانش برتري و تازه گي اشته باشد.

جاااي هاايچ شااك نيساات كااه داسااتانجا  حماساای سيسااتا  قباال از آنكااه بااه 

تحرير در آيند قرنجا از نسلي به نسلي به بصورت شفاهي نقل شده وقصه گو 

ير نمود  قصه با استفاده هم براي جلب توجه هر شه بيشتر شنونده اش و دلپذ

از ذه  تاريك و  يال پرست مردم بارورتاً در حياات پجلواناا  و قجرماناا  

داستا   ود پاي شنا  حيوانات را پيش مكشيد تا توجاه بيشاتر شانونده اش را 

 به قصه ايكه مي گويد جلب كرده باشد.
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استاريكف دانشمند شوروي در تحليلي كه از فردوسي و شاهنامه بعمل 

رده بااه تا يااد از تااذكر فااوق مااي نويسااد: بر ااي از افااراد فعااال در حماسااۀ آو

فردوسااي در اوسااتا هاام سااابقه دارنااد از پادشاااها  كياااني )كيقباااد كيكاااوس ، 

كي ساارو و ديگاارا  ( و از پجلوانااا  )سااام ، اساافنديار ، افراسااياب تااوراني و 

ساامت سااايري  ( ولااي بااا افت ااار تااري  و اساسااي تااري  نااام هاااي قساامت اياا  ق

رستم و سجراب و امثاال آ  ( در اوساتا دياده نماي شاود. ايا   -پجلواني )زال 

قسمت كه در شاهنامه بيشاتر از هار قسامت ديگار  اوبتر ميدر شاد، اسااطير 

نيست، بلكه مناب  ديگري در دسترسي فردوسي قرار داشته است و آ  گفتاار 

ماوده و هام هاي نقلي ملي است كاه هام وقااي  حقيقاي ازمناۀ دور را مانعكس ن

قجرماناني كه زماني واقعاً بوده اند و در آ  وقاي  شركت داشته اند، تمثالجاي 

مردمي كه زماني زنده بوده اند ولي با مرور ساده هاا باا افازايش و راه ياافت  

نكات  ا  انفرادي شجره  ود را از دست داده مبدل به تمثال هااي جداگاناه 

پجلواني شااهنامه موجاودات اسااطيري قجرمانا  شده اند. پرستاژ قسمت نقلي 

نيسااتند بلكااه  آدم هاااي هسااتند داراي نياارو و قاادرت مااافوق بشاار عااادي ولااي 

نيروهاي  ارق العاده ندارند. مثالً رستم زور پيل دارد، لايك  او قاادر نيسات 

تغيير شكل بدهد يا نامر ي بشود و هكذا دري  قسمت )سرگذشت زال و رستم 

لبافانااه باواقعيااات آمي تااه شااده كااه بايااد آناارا از ( مطالااب معجاازه آسااا و  يا

و بايساتي باا دقات مساايل  يالباافي را از 1 صوصيات  القيات ملات دانسات 

 واقعيات زندگاني قجرمانا  حماسه ملي تفكيك كرد و باز شنا ت .

پس بدون هیچگونه تعصبي باید قبول داشجت کجه حماسجه هجاي ملجي و 

نیستند، بلكه حتماً چیزكي بوده انجد كجه باستاني ما محض افسانه و خیالبافي 

چیز ها شده اند.منتها گذشت زمان عناصر داسجتاني مختلفجي را بجر آنهجا بجار 

كرده و آنها را بصورتي در آورده است كه مي بینیم ، ولی چیزی که درایجن 

داستانها بسجیار بجا ارزش اسجت، روح وطجن پرسجتی ودفجاع از مجیهن ومجردم 

وسپاهیانی که در پشت سر آنها قجرار داشجته انجد قلمروی است که قهرمانان 

در راه حفظ  وصیانت آن از جان می گذشته اند واین درسی بزرگی است که 

 میتوان از این داستانهای حماسی فراگرفت وبدیگران  نیز انتقال داد.
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و باي  ترتيب مي بينيم كه حماسه هاي ملي ماا در عاي  زناده نگداشات  

ا  وجاا  با تگاا   مايج  ، بارا  نسال هاا  حاال و نامجا  قجرمانا  ودالور

 اينده ميج  آموزنده نيز هستند.
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 مدوازده فصل

 

 استنتاج کلی
 

 

 دست آوردچشم اندازي بسوي سیستان ماقبل التاریخ درپرتو  الف/

 باستان شناسي :هاي 

 

مجااام  شااانا ت سيساااتا  )دلتااااي هيرمناااد( ناااه تنجاااا از لحااااظ موقعيااات

جغرافيااايي اش كااه آناارا روي يكااي از شاااهراه هاااي ارتباااطي شاارق و غاارب 

قرار داده و امروز سه كشور )افغانستا  ، ايرا  و پاكستا  ( را در يك نقطه 

بااا هاام پيونااد ميزنااد ، حااايز اهمياات فااراوا  اساات ، بلكااه از لحاااظ تاااري ي و 

  شده و پيشينه اشكال تمد  هاي م تلفي كه در آ  يكي بعد از ديگري جاگزي

تثبيت نمود و نيز  1963تمد  پنج هزار ساله آنرا تحقيقات ديري  شناسي در 

از اي  ججت كه مجد تجذيب اوستايي و محاور حماساه هااي كجا  ملاي شاماره 

مااي گااردد، بااراي درك و فجاام و نگااارش تاااريخ افغانسااتا  ، كمااال اهمياات را 

 دارا است .

باداشااات   و فراوانااای آب ز لحااااظ  ااااك حاصااال يز  اااود ايااا  منطقاااه ا

رود انه هاي  روشا  و متعدد شو  هيرمند، رغنداب ، فراه رود،  اشرود 

هااااروت رود و غياااره در گذشاااته داراي اقتصااااد زراعتاااي پيشااارفته و داراي 

نيااروي بشااري قاباال مالحظااه بااوده و بقاياااي شااجرها و قلعااه هااا  دهكااده هاااي 

 فراوا  آ  گواه زنده اي  مدعاست. 
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نقااااط تااااري ي فراواناااي اسااات كاااه مطالعاااه آنجاااا از لحااااظ در سيساااتا  

فرهنگااي مااذهبي، تجااارتي و تاااري ي داراي اهمياات بساايار زياااد اساات .طااي 

رود هيرمناد )نزدياك  باستانشناسا  در دهانۀ، كلنا 1969 - 1959سالجاي 

بنااد كوهااك ( و در حاشاايه رود ارغنااداب )منااديگك ( بااه اعماااق تاااريخ كجاا  

را كه زير ماسه هاي روا  و  اك توده هااي با يم كشور نقب زد و تمدني 

 فته بود، از  واب گرا  قرو  و اعصار بيدار سا ت و ششم انداز تازه يي 

 در ازمنه پيش از تاريخ كشور باز نمود.

رود هيرمند با كشاف  عجزه مانند ديري  شناسا  در دلتا كاوش هاي م

ر ساال پايش يكاي از شجر سو ته نه تنجا روش  سا ت كه اينجاا در پانج هازا

بلكاه شاواهدي از دورا  ماقبال تااري ي  ،آبادتري  نقاط  اور ميانه بوده است

نيز بدست داد كه بار مبنااي آ  بارگ هااي از تااريخ كجا  كشاور  تغييار ماي 

  ورد و حقايق تازه يي بر آ  افزوده مي شود .

 1967در سااال « مااارويز يوتااوزي »دانشاامند ديااري  شااناس ايتااالوي 

در شجر سو ته سيساتا  ناه تنجاا شاواهد و آثاار فاراوا  فلازي بدسات ميالدي 

ماننااد « ي نوساانگ»ادوات بيشاايار متعلااق بااه عجااد بلكااه آالت و  ،آورده اساات

دساااات ابزارهاااااي م تلااااف النااااو  ساااانگي ، آالت و ادوات ذباااا  حيوانااااات ، 

ابزارهاي اسات واني و ش مااقي ، داس هااي درو گياهاا  ، تيرهاا و تبرهاا و 

سنگي ، قالب هاي شكار ماهي ، اشياي طاليي ، سنا هاي قيمتي كاردهاي 

مجااره هااا و انااوا   ،الجااورد، عقيااق ، فيااروزه بااا وسااايل قالااب و تااراش آنجااا

م تلف مجرهاي سانگي ، ساوز  هااي اسات واني هماراه باا داناه هااي گنادم ، 

كاه بيشاتري  آنجاا  1 انگور و شااهدانه و غياره را از آنجاا كشاف كارده اسات .

بااه دورا  پيشاارفته كمااو  اوليااه يعنااي مربااوط اولااي  و دومااي  مرحلااه  متعلااق

 تقسيم اجتماعي كار است .

 ،در سيساااتا  تقريبااااً شصااات ساااال قبااال از تحقيقاااات ماااارويز يوتاااوزي

( 1903حدي باي  ايارا  و افغانساتا  )ماكماهو  حي  تثبيت و تعيي   ط سار

را كاه قااديمتري  شكساته سااياه  در ناحياه سيسااتا  مقادار زيااادي از سافال هاااي

ظروف سفالي بشر است از آنجا كشف و اظجار كرد كاه ايا  سافال هاا  نمونۀ

                                                 
M.Tosi,preliminary bani,East and West(Roma)vol.18,No.1-2 .1968 -
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)اشياء كاللي ( يكي از آثار ظجور تمد  در ميا  بشر اولي اسات .ماكمااهو  

گفته بود كه قطعات سنا هاي سياه س ت از ناو  كاوه آتاش فشاا  باا سانا 

 ، يلاي زيااد اسات هاي ديگي كه در كوه هاي نواحي غربي سيساتا  ناو  آ 

 ،در تپاه هااي سيسااتا  بسايار دياده مااي شاود و وقتااي انساا  باه آنجااا دقات كنااد

معلوم مي شود كه بعبي از آنجا تراشيده شاده و شاكل م صاو  پيادا كارده 

ماننااد ساارتير، نياازه هااا و كااارد و تباار كااه بعبااي از آنجااا از ساانا كااوه  ،انااد

همينطاور  كرده شاده اناد.آتشفشا  سا ته شده و بر ي از اي  هم بجتر تراش 

از شيشه هاي معدني و عقيق اسباب نسبتاً ظريفي سا ته شده كه گويي باراي 

گوياد اگار عقياده علمااي مياش ا  معاي  آ  دوره تجياه شاده اناد. ماكمااهو  

ديري  شناس قابل اعتماد باشد تجيه كنندگا  اي  آالت و ادوات سانگي كسااني 

  1نجا امرار حيات كرده گذشته اند.بوده اند كه ده ها هزار سال قبل اي

شنانكاااه كااااوش هااااي باستانشناساااي معلاااوم كااارده نيااااي اولياااه انساااا  ، 

حيوانااات كوشااك را بوساايله اشااياء ساانگي شااكار مااي كاارده و از ساانا بااراي 

اساتفاده مانظم  شكست  سنا پشت و كشت   رشنا استفاده مي جسته اسات .

ساعي كناد تاا   ه انسا  اولياهو به جا از ابزارهاي طبيعي سرانجام سبب شد ك

اشااياء در دسااترس  ااود را بااا احتياجاااتش انطباااق دهااد و سااپس بااراي انجااام 

كارهاي م تلف ابزار بسازد تا بدي  طريق به كار آگاهاناه برساد. در جرياا  

فعاليت هاي  ود اي  انسا  سنا افزاري ، توانست اشياء موجود در طبيعت 

  2ي  ود تبديل سازد.را به وسايلي در  دمت نياز مندي ها

گااوردو  شايلااد مااي نويسااد: مااي تااوا  حاادس زد كااه ن سااتي  اباازار را 

انسا  از تكه هاي شوب و است وا  كه كمي تيز شده و يا باشكسته شد  و با 

ابزارهاي شوبي  تراشيده شد  مي توانسته قالب دست باشد سا ته شده است .

د كاه اساتفاده از ارزش هااي و است واني و يا سنگي به انسا  اولياه امكاا  دا

مادي  ود را به ميزا  قابل توججي افزايش دهد. بشر با اي  ابزارهاا شارو  

واد گوشاتي مابه كشت  حيوانات بزرگ و قوي كرد. و بادي  ترتياب مقااديري 
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او ياد گرفت روي پوست حيوانات كار كند  مقوي به رژيم غذايي  ود افزود.

 ا استفاده كند.و از آنجا براي حفاظت بدنش از سرم

سا  ابزارهايش را براي سا ت  پناهگاه به كار برد و بدي  سا  رفته ان

انسا  با پيشارفت  رفته توليد ارزش مادي اساس زندگي جامعه بشري گرديد.

توليد و تاثير فعاالنه اش بر طبيعت پي بارد كاه از طرياق ارزش هااي ماادي 

 ا باار طاارف كنااد.سااا ت  ااودش  يلااي بجتاار مااي توانااد احتياجااات  ااويش ر

ابزارهاااي انسااا  در جريااا  كااار پيوسااته تكمياال مااي گرديااد و از اياا  طريااق 

وابستگي بشر به نيروهاي طبيعي كمتار و كمتار و تفاوق قادرتش بار طبيعات 

ميزا  تسلط او  كامل ابزار كار انسا  تعيي  كنندۀاستوار تر مي گشت سط  ت

 1.بر نيروهاي طبيعي است

نسااا  اباازار ساااز، ن ساات در شاارق پياادا شااده دانشاامندا  معتقدانااد كااه ا

زياارا پاايش از ن سااتي  دوره بااارا  و ي بناادا  ساا ت ، او بااه  ااورد  ،اساات

باا ايا  ابازار هااي ش مااقي  .كرد  و تراشيد  سانا ش مااق دسات زده باود

ميتوانيم جاي پاي پيشرفت او را از ميا  دومي  و سومي  و آ ري  دگرگوني 

وني هااا او هنااوز در رگاار پايااا  دورا  اياا  دگبااال كناايم . دهااي آب و هااوا دن

كج  سنگي يا حجر قديم بود. در اي  سالجا نه تنجا در ف   سط  فرهنا دورۀ

بلكه  انواده را نيز پديد  ،سا ت  ابزار هاي سنگي و است واني پيشرفت كرده

در ايا  وقات باكناد  غار اناه  آورده بود كه از راه شكار نگجداري مي كرد.

يروهاي  طرناك طبيعت را با جاد و رام مي كرد و يا از  ود مي سا ت . ن

 2 .مي راند و به زندگي آ  سوي قبر اميدوار شده مي رفت

بااا « سانگي  تيغاۀ»در شارق نزدياك ب صاو  باي  النجاري  فرهناا  

ظااهراً ايا  ناواحي از لحااظ شاكار و  .تحوالت تدريجي رو به تكامال گذاشات

نااوا  بسااياري از گياهااا  دانااه دار )در جااانورا  فقياار بااوده ولااي در عااوض ا

اقوام متعلاق  .فالت ايرا  و سواحل شرقي درياي مديترانه ( مي رو يده است

باه تادريج توجاه  اود  ،كه ساك  اي  نواحي شادند« تيغه سنگي »به فرهنا 

را از شكار جانورا  به جم  آوري گياها  معطوف ساا تند و كام كام اسااس 
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شرا كه هار  ،شت  رم  هاي ساليانه استوار كردندتغذيه  ود را بر پايه بردا

جااا غااذاهاي گياااهي بااه مقاادار فااراوا  و بطااور داياام موجااود باشااد طبعاااً اقااوام 

در آ  اقامت گاه هايي براي  ود ترتياب دهناد و  آذوقه گرد آورنده مي توانند

 .براي هميشه مستقر شوند و در شرق نزديك نيز اوبا  به هماي  قارار باود

اي  منطقه به شعبه هاي محلاي بسايار « تيغه سنگي »  فرهنا باگذشت زما

ولاي در ره يي ججات با ديگر آ  ا تالف داشت پامنشعب شد كه هر كدام از 

 بودند.« تيغه سنگي »هما  فرهنا  عي  حال همه پيرو و پروردۀ

دانشمندا  معتقد اند كه انسا  در دومي  مرحله تكامل  اويش يعناي در 

يصاد هازار ساال قبال از كشاف آتاش و كاار گارفت  از آ  فاصله پنجصد تاا س

او در حي  ابزار سازي متوجه شد كه اگار سانگي باه سانا ديگار  موفق شد.

بر ورد كند از آنجا جرقه برقي بر مي  يزد و هنگاامي كاه دو شاوب باه هام 

انساا  ن ساتي  باراي برافارو ت  آتاش ايا   .سا يد شوند گرماا ايجااد ماي كناد

را به كار گرفت و ن ستي  پيروزي  اود را بار نيروهااي  پديده هاي فيزيكي

 1طبيعت بدست آورد.

دانشمندا  معتقد اند كاه در هازاره سايزدهم تاا شجااردهم پايش از مايالد 

وراخ كاارد  ساانا را انسااا  صاايقل داد  و ساا .ابزارهاااي ساانگي كاماال شااد

 باا .، تبر ، سرنيزه و پيكانجااي نسابتاً سابك و راحات ساا تفراگرفت و شاقو

الحاق اشياء گونااگو  باه ياك ديگار ساا ت  ابزارهااي جديادي را آغااز كارد. 

انساا  آمو اات كاه شگونااه تكااه هااي ساانا ش ماااق ناوك تيااز را در شااوب و 

اساات وا  فاارو باارد و ابزارهاااي گوناااگوني ماننااد تبرهاااي ساانا ش ماااقي ، 

هااايي از ساانا ش ماااق و افاازار هاااي ساابكي از  شاااقو،  نجاار، نياازه ، پيكااا 

اينجا نيرومند تري   ازد بزرگتري  ا ترا  اي  دوره تير و كما  بود.شوب بس

و دور ز  تري  شنا افزارهايي بودند كه انسا  در ا تيار داشت . ديگر او 

مي توانست دشام  و ياا شاكار  اود را از فاصاله هااي دورتاري بكشاد واگار 

ر ا تارا  تيا .تيرش به  طا مي رفت مي توانست تيرهاي ديگري پرتاب كند

و كما  انسا  را در نبرد عليه نيروهاي طبيعت ياري داد و س ت بر اهميت 

                                                 
1

مطبعه  1361مل اجتماعي ترجمه مينو خرد و كامراني، طبع ميترو بولسكي و ديگران، زمينه تكا - 

 . 25 - 24دولتي ص 
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شكار در حيات جامعه افزود . شكار هر آنشه را كه انسا  براي بقاء  اويش 

مانند: گوشت ، جامه پوستي ، و ماواد  اامي  نياز داشت در ا تيارش مينجاد.

 شو  شاخ و است وا  براي سا ت  ابزار و جنا افزار.

. انسااا  اده از ابزارهاااي جديااد مياازا  بااازدهي كااار را باااال باارداسااتف

رحله اي رسيده بود كاه ماي توانسات انادكي بايش از نيازمنادي آناي  اويش بم

ا باه دام انادا ت  وزي در شاكار بااكنو  او مي توانست پس از پيار .توليد كند

ا جانورا  مقداري از غنيمت  ود را براي روز مباادا كناار بگاذارد. انساا  با

ا ترا  ظروف گلي و شاوبي ايا  امكاا  را يافات تاا بر اي از شيزهاايش را 

توانسات غاذايش را در ايا  ظاروف  .براي مدت زماا  درازتاري ذ ياره كناد

بپزد و آ  را قابل هبم تر سازد و تا اندازه اي به مناب  غذايي گسترده تري 

   1دسترسي پيدا كند

 كشاورزي :

ه در نواحي م تلف و در مسير هاي انسا  ها براي ادامه حيات  ود ك

گياها   اوراكي ب اش  ،در آنجا هايي كه شكار ميسر بود ،متفاوتي ميزيستند

بتدريج رشد بازدهي كاار باه انساا  امكاا   .عمده غذايي شانرا تشكيل مي داد

پردازد كاه بوقات وليد يعني كشاورزي و گله داري بداد تا به نو  جديدي از ت

 ند بود تا به ثمر برسد.و مراقبت بيشتري نيازم

ر تدريجي بشر از انسا  گرد آورندۀ گياها   اوراكي باه انساا  اي  گذ

  ابتدايي از طريق ابزارهاي م صو  ش م به انبمام مجارت ها و ش مز

تجاااربي ميساار گشاات كااه در اثاار نساال هااا زناادگي از راه گاارد آورد  گياهااا  

از تكاه شاوبي كاه ناوك اي  ابزار ش م عباارت باود  . وراكي بدست آمده بود

آ  بوسيله شاقوي سنا ش ماق تيز و روي آتش زغال سو ته شده بود و يك 

 2 .كج بيل

ايا  داس از شاار شاوبي تشاكيل  .براي درو از داس استفاده ماي گردياد

 ر سر آ  تكه هاي سنا شقماق نصاب شاده باود. وجاود داساجا  مي شد كه د

نوسنگي نشا  مي دهد كه اقوام صيقلي در ميا  بقاياي متعلق به عجد شقماقی 
                                                 

1
 ببعد. 37همان اثر، فصل چهارم، ص  - 
2

، روبريتسكي ، و . ل . كرف ، زمينه تكامل اجتماعي ترجمه مينو خرد و  1د. ك . ميترو پولسكي ، ي  - 

 . 39 -38، ص 1361كامراني، طبع افسيت كابل 
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ن سااتي  در فااالت آسااياي جنااوب غربااي )افغانسااتا ، اياارا ، بااي  النجااري ( و 

فلسطي  و مصر قبل از آنكه بكاار كشات و زر  دسات زده باشاند، غاالت را 

درو مي كردند، و اي  غالت از گياهاني بودند كه به آساني اهلي مي شادند و 

 1مي كردند.در اقليم هاي گوناگو  رشد و نمو 

ب غربااي آساايا دو مركااز پياادايش گياااه شناسااا  شااوروي در ناحيااه جنااو

ياهااا  را تشاا ي  داده انااد كااه يكااي در شاامال شاارق اياارا  )حااوزه كشاات گ

معجاذا وجاود ايا  غاالت و  ،آمودريا( قرارداشته و ديگاري در آساياي صاغير

باه  گياها  اي  دو مركاز باه انادازه ياي شابيه ياك ديگار باوده اناد كاه احتيااجي

 2 .تفكيك و تقسيم بندي آنجا ديده نشده است

به نظر مي آيد كاه محصاول مطلاوب سااكنا  آساياي جناوب غرباي در 

به  وبي گندم به   ازمنه ن ست جو بوده است ولي به تجربه دريافتند كه شو

 گندم را محصول اصلي  ود سا تند.  در نتيجه آيد ،  بار نمي

يجاه پاژوهش هااي دساته جمعاي دانشمندا  ديري  شناس شاوروي در نت

 ود معلوم داشته اند كه نواحي با تر يكي از كج  تري  كانو  هاي زراعات 

ججا  است . حفاري هاي باستا  شناسي گواهي ماي دهاد كاه منااطق م تلاف 

 هاازاره قباال از ماايالد واجااد سااط  مناسااب زراعاات بااودهفااالت در شجااارمي  

ا  داناه هااي گنادم ايار بام  حفرياات ساي ساال ا يار در افغانساتا  و .اسات

  3 .هزار سال از عمر شا  مي گذشت يافت شده استوجو كه پنج شش 

دانشاامندا  شااوروي   . اي . واويلااوف ود.د. بااوكينيچ در اثااري زياار 

لينينگراد اعالم داشته اند كه افغانستا   1929عنوا  افغانستا  زراعتي طب  

ا بود كاه باراي اولاي  كج  تري  و ن ستي  مركزر زر  گندم است و در اينج

  4بار گندم اهلي وزر  شد.

در مناااديگك  1957 -1951د فرانساااه پروفيسااار كااازل كاااه از دانشااامن

هار( حفريااات نمااوده مااي نگااارد كااه كناادهار )شااجر پاانج هاازار سااال پاايش كنااد

                                                 
1

پور، زندگي اقتصادي روستائيان و طبقات اجتماعي ايران از زمان ماقبل از تاريخي تا پايان رضا انصاف  - 

 . 2535، تهران  56 -55عهد ساساني، ص 
2

 . 316، بحواله سير تمدن، رالف لينسون، ص 57همان اثر، ص  - 
3

 . 60رضا انصافپور همان اثر ص  - 
4

 کادمی علوم افغانستان، به نگارنده خاطرنشان ساخت.اين نكته را داكتر كبير رنجبر، سابق رئيس ا - 
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دات منااديگك از قااديمتري  آباادات افغانسااتا  اساات و نشااا  مااي دهااد كااه اياا  آباا

 ،جمي در مادنيت دنيااي قاديم داشاته اساتكشور در پنج هزار سال قبال شاه سا

 سند گسترده بود. وزۀدنياي كه از مديترانه تا ح

دانشمند مزبور عالوه مي كند كه مردم منديگك در سه هزار ساال قبال 

نوعي گندمي را كه در منطقه  از ميالد اصول زراعت گندم را مي دانستند و

گنادم سااقه هااي قاوي ايا   .ميكاشاتند ،كابل و شمال غرب هند نيز مرو  بود

ولااي دانااه هاااي كوشااك و ناارم داشاات كااه م صااو  زمااي  هاااي كاام حاصاال 

بود... مردما  منديگك قديمتري  وساايل زراعتاي را كاه عباارت از ياك ناو  

اي  كاج بيال از مقار  و بشاكل تيشاه ساا ته شاده  .كج بيل بود بكار مي بردند

ساانتي متار  5،  7ساانتي متار و عارض  14،  14است . تيام آ  باه درازي 

قباال التاااريخ كاباال در اتاااق  در مااوزۀ 1929باشااد. اياا  كااج بياال تاسااال  مااي

 1د.( افغانستا  نگجداري مش

 - 1968همشنا  گروهي از دانشمندا  ديري  شناس آمريكايي در سال 

در منطقه گرد  ريا واليت نيمروز نزديك گودرزه به كشف آساياي  1969

قباال از ماايالد( موفااق شاادند كااه  3500دسااتي متعلااق بااه عجااد ماقباال تاااري ي )

روزنه جديدي در بازشناسي پيشاينه كشااورزي در سيساتا  و بطاور كلاي در 

 2 .فالت است

آسياي دستي ججت آرد كرد  گندم و سپس پي برد  به  ميار كارد  و 

و ا تارا  پ ت  آ  در تنور بيانگر رشد و تكامل نيروهااي توليادي در ايجااد 

وهش گارا  مساايل فه مژده يي است براي پژطرابزارهاي كشاورزي است و

 آسياي جنوب غربي .اقتصاد زراعتي در

 در دهاناۀ 1969- 1959شناسا  ايتالوي طي سال هاي همشنا  باستان

رود هيرمنااد پااس از كشااف شااجر سااو ته از زياار ماسااه هاااي روا  ، باام  

دسااتيابي بااه آثااار و شااواهد م تلااف زناادگي نساابتاً مرفااه مااردم آ  ساااما  در 

دانااه هاااي گناادم ، انگااور و شاااهدانه را از آنجااا  ،سااال پاايش از ماايالد 2900

بدساات آوردنااد كااه نشااا  مااي دهااد مردمااا  سيسااتا  در پاانج هاازار سااال پاايش 
                                                 

1
 ، شماره دوم  1354احمد علي معتمدي ، دوره هاي ماقبل از تاريخي افغانستان ، مجله آريانا  - 
2

زمري محقق ، په سيستان كي دلرغون پيژندونكوخيرني مجله باستان شناسي افغانستان ، شماره اول  - 

1361 . 
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مراحاال ابتاادايي كشاااورزي را پشاات ساار گذاشااته و در مرحلااه شااجر نشاايني 

موفق به پيشرفت هاي شده بودند. همشنا  به نظر مي رسد كه ماردم دلتااي و

اري توانساته بودناد از ار سال پايش بااتنظيم شابكه هااي آبيادر پنج هز هيرمند

آب رود انه هيرمند و ارابي حاصل يز دلتاي آ  به نحاو شايساته ياي بجاره 

 1.برداري نمايند

بم  تحقيقاات  1971ويليام تروزدل ديري  شناس ديگر آمريكايي در 

پي برد كاه طاي باستانشناسي  ويش در ناحيه سار و تار نيمروز به اي  راز 

هاازاره دوم قباال از ماايالد سيسااتا  داراي شاابكه ماانظم آبياااري مصاانوعي از 

بدينگونه تحقيقات ديري  شناسي بيانگر اي  امر است كه  2هيرمند بوده است .

جلگه هاي فروافتاده و با آب در مسير رود انه هاي آمو، هيرمند ارغنداب ، 

ه هاي جاري آب و رود انه سند دجله و فرات سرزمي  هاي كه از قديم ششم

هاي   روشا  داشته اند به آساني از امكانات وسي  كشاورزي و دام پروري 

بر اوردار باوده و باشااندگا  ايا  مناااطق باا گذشات زمااا  و تجاارت اندو تااه 

دريافته اند كه شگونه بايستي از ارابي باير و حاصل يز به نف   ويش سود 

 بر گيرند.

ي در دره هاااي حاصاال يز رود انااه هاااي بااه نظاار دانشاامندا  كشاااورز

باازرگ سااري  تااراز هاار جاااي ديگاار پيشاارفت كاارد. رود انااه هااا همااه ساااله 

باطغيااا   ااود ، گاال و الي اورسااوبات پرارزشااي باار روي كشااتزار هااا مااي 

 كشيدند و كشاورزا  ميتوانستند شندي  سال 

در نااواحي  شااك و بااي آب و  متااواتر از يااك كشااتزار بجااره برگيرنااد.

جويبارهااي  ه تپه ها كه داراي بارانجاي مكارروورزي تنجا در دامنعلف كشا

كوهسااتاني ورود انااه بودنااد، ميتوانساات انجااام گياارد. در اياا  نااواحي انسااا  

ن ست به كند  مجااري مصانوعي اقادام كارد تاا آب را باه كشاتزارهاي  اود 

بسات  و بااال آورد  ساط  آب را فارا  برساند. باا گذشات زماا  شگاونگي ساد

بااراي نگجاداري آب بااا  االي كاارد  دل صا ره هااا گاودال هااا و آب  گرفات و

كشاورزي با كمك آبياري به نواحي جديادي گساترش يافات  .انبارهايي سا ت

                                                 
1

 .126شهر سوخته سيستان ، مجله هنر و مردم شماره  دكتر عيسي بهنام ، - 
2

 . 1361ويليام تروزدل ، زادگاه رستم، مجله باستانشناسي افغانستان، شماره اول  - 
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مناساب بودناد و برحوزه زيار كشات افازوده شاد در منااطقي كاه باراي كشات 

 1آدمي شد. كشاورزي مجمتري  پيشۀ

 

 نخستین ابزارهاي كشاورزي :

كه در شرق نزديك بعمل آمد سا ت  داس بود كه  مجمتري  ا ترا  فني

ن ستي  داس ها از قطعه  .يكي از ابزارهاي اساسي دنياي قديم بشمار مي آيد

سا ته مي شد كه در طول لبه دا لي آ  يك ردياف  ارده هااي  وبيشمنحني 

برناده ياي  تيغاۀ سنا ش ماق لاب تياز پجلاوي ياك ديگار نصاب ماي كردناد تاا

اياا  در منطقااه شاارق نزديااك )بااي  النجااري  و فااالت و .بااراي آ  تشااكيل شااود

وحشی برا  اولاي  باار  ايرا  ( بود كه به تعبيت از روش جم  آوري غالت

 ف   شاورز  پديدار گشت .

داس و مقاادار مصاانوعات ديگاار روسااتايی مربااوط بااه دورا  مااا قباال  

توسااااط  1969سااااال پاااايش طاااای حفااااار  هااااا  سااااال  3500تاااااري ی در 

در حوالی شجر باستانی آقشه نزدي  بلخ پيادا شاده  اه  باستانشناسا  شورو 

امااا مجمتااري  ابزاريکااه زمااي  را شاا م ماای زدنااد  ااج بياال  2 .از برونااز اساات

  3سنگی بود  ه بعدها  ج بيل آهنی جاگزي  آ  شد.

 ،شگونگی پيدايش  يش و اينکه از آلتی ساده تر  بوجاود آماده دربارۀ

ه اولاي   ايش آلتای  اامالً سااده ليک  شکی نيست  ا .اطالعی در دست نيست

بوده است  ه از تنه نجالی  اه در فاصاله دو ساوم از انتجاا  بااال يای آ  يا  

را قط   رده آنرا نوه تياز مای  اال یب سرشا ه شا ه فرعی جدا شده باشد. 

سا تند تا در زمي  فرو بارود و آنارا بشاگافد و طارف ديگار تناه نجاال را باه 

انتجا  ديگر شوب دهقا  بار  ش می بستند و   بند يا يوغ ي  جفت حيوامال

 ه شا ه فرعی  يلی  ز آنجا یرا برا  هدايت  يش در دست می گرفت .  آ

رود در اثاار فرسااايش و اصااطکاه بااا زمااي  از بااي  ماای رفاات ، بعاادها ياا  

 ايش افزودناد و پاس از  شوب بادوام تر ساا ته آنارا باه بدناۀشا ه محکم از 

 آنرا از فلز سا تند. ،آنکه فلز  ار  متداول شد
                                                 

1
 ببعد. 52زمينه تكامل اجتماعي، ص  - 
2

 ،نوشته سريانيدی . 1351گزارش بولتن سفارت شوروی ، دوره  - 
3
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از  )ب صااو  افغانسااتا (هنااوز در بيشااتر نقاااط آساايا  جنااوب غربی 

منتجا با اي  تفاوت  ه بر  ،همي  نو  ابتدايی  يش شوبی  ار گرفته می شود

ناوه شنگا   اايش عاوض شاوب ا نااو  فلاز مثلاس گونااه نصاب مای  ننااد و 

قای در زماي  البته شني   يشای نمای تواناد شايار عمي .زمي  را ش م می زنند

حفر  ند و يا  لاوخ هاا  سا ت را از هام بشاگافد ولای باا ايا  وصاف در آ  

ارابی نيمه  ش  آسيا  جناوب غربای  اه مجاد پيادايش  ايش باوده آورد  

  1غالت اثر  بسزا داشته است .

شايلااد ماای نويسااد: در روزگااار   ااه در بعباای روسااتاها از گاااو بااه  

ر ش اساتفاده مای  ردناد عاده يای باه عنوا  وسيله  حمل و نقل و يا حيوا  با

از  .فکر افتادند  ه برا   شيد   ج بيل و تسطي  زماي  از گااو اساتفاده  نناد

بارا  بجاره باردار    اي  رو  از ي  جفت گااو و گااو آها  اساتفاده  ردناد.

بيشتر از نيرو   شش حيوانات ياوغ و مالبناد ا تارا  شاد و شاانه هاا  پجا  

جت تحمل ساز و برگ جديد بود و مان  تنفس و حيوا  نقطه اتکا  مناسبی ج

  2حر ت او نمی گرديد.

را برا  جم  آور  غله و جدا  رد  آ  از  وشه ، آنقادر  وشاه هاا  

جادا مای شاد و ياا آنجاا را باه شاکل  بزمي  می  وبيدند تا دانه ها از  وشه ها

گد دايره بر زمي  پ ش می  ردند و شجار پايا  را به شر يد  رو  آنجا و ل

 وب  رد   وشه ها وامی داشتند سپس با باد داد   رم   وبيده شده پوسته 

بمصارف حياوا  و ياا  پوسته يا  اه حبوباات  .و دانه را از هم جدا می  ردند

ثر . اي  روش حتی امروز هم در ا سو ت و يا  اه گل  ار  بکار می رفت

و درو  باا تکامال  شات .نقاط  شور ما و ب صو  در سيستا  معمول است

 رم   وبی و برا  تباديل داناه  گندم و جو از  وشه،و جدا  رد  دانه ها  

 ها به آرد آسيا معمول گشت .

گندم را در هاو  ها  سنگی می  وبيدند و گاهی  ،سياپيش  از  شف آ

شاتر اوقاات بارا  تجياه آرد ، غاالت را يبعد از آ  هم شنا  می  ردناد ولای ب

ه باااه  مااا  سااانا ديگااار  آنااارا آرد تااارو  سااانگی باااه شاااکل نعلبکااای ري 
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باال ره همي  وسيله بود  ه به تجربه رفتاه رفتاه منجار باه ا تارا   .کردندمي

به تجيه  ،مردما  آ  زما   ه آرد  رد  گندم وجو را آمو ته بودند  آسيا شد.

بعدها اي   مير را رو  سنا داغی قرار مای دادناد و از  . مير دست يافتند

 1.سپس تنور هم ايجاد شد .دست می آوردندآ  شيز  مانند نا  به 

 

 داری :گله 

 ، شااورز  مسااعد نباود  شات و در مناطقی  ه شارايط طبيعای بارا 

ن ساااتي  گاااام در اهلااای  ااارد  جاااانورا  وحشااای  .دار  گساااترش يافاااتگلاااه 

حيواناات آنجاا را بساو  دام هنگامی برداشته شد  ه انسا  برا  شکار  رد  

را  اه در جاهاا  محصاور گيار ماای  تحيواناا گساترده باود  شاانيد.هاا   اه 

 نمی  شتند بلکاه آنجاا را باه عناوا  ذ ياره هاا  گوشات  زناده  نگاه ،اندا تند

اما همي   ه  ،در آغاز زندگی آنجا در اسارت شندا  دوام نمی آورد .ميداشتند

ديااار زماااانی در يااا  جانگاااه داشاااته مااای شااادند سااارانجام باااه زاد و ولاااد مااای 

 پردا تند.

زيااارا  ،عامااال مجمااای در پيشااارفت انساااا  بشااامار مااای آيااادگلاااه دار   

اي  حيوانات گوشت مورد نياز  ،هنگامی  ه اوبا  برا  شکار مناسب نبود

او را تامي  می  ردند ن ستي  گله دارا  مواشی از حيوانات به عنوا  منااب  

گوشت ، شير، پوست و پشم استفاده مای  ردناد ، ساا ن ساتي  حياوانی باود 

 شد. ه رام انسا  

هزاره پنجم تا شجارم قبل از مايالد انساا  گااو ،  ار، گوسافند ، باز و  

 ،در  ااالل اياا  دورا  بساايار  از حيوانااات در مصاار . ااوه را اهلاای  اارد

آسيا  صغير ، آسيا  ميانه ، هند، شي  و اروپاا اهلای شاده بودناد و شوپاناا  

زميناه  دار  مای افزودناد و در ايا يوسته بر مجارت  اود در باارور  گلاه پ

 ورزيده تر می شدند.

شکار بود و قبايلی  ه در مناطق جلگاه دار  بسيار سودمند تر از گله 

ا  هموار به شکار می پردا تند،به تدريج باه دام دار   وگلاه پارور  رو  

بايل  شاورز  را رها  ردند و گلاه پارور  را از اي  رو بر ی از قآوردند.

                                                 
1
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پوست ، پشام و شيزهاا  ديگار تولياد  قبايل شوپا  گوشت ، شير، .زيدندبر گ

قبايال  شاااورز نياز باا تکمياال روش  شاتگر  غاالت و ساابز  ،  .مای  ردناد

 1ميوه و فرآورده ها  آنجا را به مقدار نسبتاً زياد توليد می نمودند.

انسا  بشامار پيشرفت دار  گام موثر  در  گسترش  شاورز  و گله 

ياد  از گياهاا  را پدياد آورد و يار  اويش اناوا  جد. آدمی با  اار پيگمی آمد

تولياد  باهبايش از پايش او گونه هاا  جدياد  از جاانورا  را رام  ارده باود.  

ی يش بجره زايای  اار در جواما  اشاترا بروريات زندگی می پردا ت افزا

 ابتدايی  پيشرفت سري  تر جامعه را به همراه داشت.

 

 سازمان قبیله یی : 

باعااس  تغيياارات  د رخ ماای داد، ااه در رونااد تولياادگاار گااونی هااايی  

با تغيير تدريجی زنادگی  اناه  .بزرگتر  در سازما  اجتماعات انسانی ميشد

استو «  النجا»سکونی پيوندها  ديري   ويشاوند  ميا  می به زندگی بدوش

پيونادها  اقتصااد  و تولياد   .تر گرديد و پيوندها  تازه تار  نياز پدياد آماد

جاااور هاام باارا  دفااا  از  ااويش در براباار م  النجااا  .نيااز اسااتحکام يافاات

جانورا  وحشای و حفاظات اندو تاه  غاذايی و پناهگااه هاا   از حملاه قبايال 

پيوندها   ه مياا   اال  هاا وجاود داشات موجاب  .بيگانه بدور هم گرد آمدند

پيدايی قبايل گرديد  ه از گروه هاا  بازرگ انساانی و از اتحااد شنادي   اال  

 تشکيل می شدند.

هار  ،ه نزدي  شد  پيوندها  قبيله ا  دارايی قبيلاه پديادار شادنتيج در

ماااهی ماای  ،قبيلااه در ساارزمينی  ااه زناادگی ماای  اارد بااه شااکار ماای پردا اات

گرفت و نيز تمام منااب  طبيعای را  اه در آ  يافات مای شاد دارايای  اود مای 

رود انه ها جنگل ها تپه ها و سلسله  وه ها مرزهاا  طبيعای مياا   .پنداشت

آنکاه قبيلاه ساازما  اجتمااعی گساترده  باا هاا  قبايال گونااگو  باود.سرزمي  

 ويشاوند  از ي    النجا  تقسيم می شد  ه در محدودۀبازهم به  ،تر  بود

مسايلی  اه بحياات آ    ال  در ات اذ تصميم در بارۀهر  .ديگر جدا می شدند

                                                 
1
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ال  را قبيله دارايی هار  ا .از استقالل فراوا  بر وردار بود ،مربوط می شد

از  .برسميت می شنا ت )يعنای هار  اال  شاکارگاهجا  از آ   اود داشات (

لکيات جمعای اي  رو با ظجاور ايا  اتحااد گساترده تار يعنای قبيلاه مرزهاا  ما

  بيش از پيش وسعت يافت 

فت مالکياات  جمعاای وسااايل و ابزارهااا  توليااد موافااق بااا سااط  پيشاار

ر  ابتادايی زميناه را تنجاا دانيروها  توليد  جامعه باود.   شااورز  و گلاه 

بااارا  يااا  ناااو  مالکيااات فاااراهم آورد و آ  هااام مالکيااات عماااومی باااود.  باااا 

دشواريجا  جسمانی  ه بر سر راه  شتکار  با ابزارها  ابتدايی )تبرسانگی 

برا  پااه  ارد  جنگال هاا،  اج بيال شاوبی و شاوبی ناوه تياز بارا   ناد  

هاا وجاود داشات ، اگار  زمي  ( و شيوه ها  راند  حيوانات به درو  حصار

قاادر باه انجاام ايا   ،تمام اعبا  جامعه اشترا ی دست بدست هام نمای دادناد

  ارها نمی شدند.

د نداشات، اوليه ، هيچ نجاد  شبيه به حکومت وجاو در نظام اجتماعی 

اعباا  اجتماا  برگزياده  ا  قبيله  ه از طارفر سا و شوراها  سر رده گ

قدرت ي   . ال  وقبيله را بر عجده داشتندد   انجام تمام امور می شدند تص

زيااده گاای در شااکار ، رساار  اارده بااه صاافات ش صاای ، يعناای تجربااه ، و 

او بستگی داشت . اي  قدرت به ارس  زورمند ، جنگاور  و مجارت و  رد

بلکاه افکاار عاماه آنارا باه سار رده مای ب شايد سار رده از  ،ديبه او نمی رس

 گر  ويشاوندانش برتر  نداشت .لحاظ ثروت ش صی به هيچ رو  بر دي

اي   .( سجم برابر داشتنداداره امور جامعۀ ) ال  يا قبيلههمه افراد در  

تشاکيل قبايال و  .سازما  با روابط توليد  آ  زماا  ب اوبی همااهنگی داشات

 ويکی شد  آنجا بصورت اتحاديه ها   قبيله يی باعس شد  ه در آيناده زباا  

 پديد آيد.فرهنا يگانه يی ميا  آنا  

 

 نخستین مفاهیم دینی : 

اياا   .بااا پيشاارفت  ااار، انسااا  بااه نظاااره گاار حساااس طبيعاات تبااديل شااد

، امااا نظاااره گريجااا او را بااه سااو  تااالش باارا  دره حيااات رهنمااو  گشاات

اناااش او از طبيعااات هناااوز بااارا  دره درسااات تجرباااه ود ،تکامااال جسااامانی

و جرياا  پای در پای  انساا  ابتادايی نمای توانسات رابطاه .واقعيت  افی نباود
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در  .پديااده هااا  طبيعاای را در يابااد و بااه اثاار آنجااا در زناادگی آدماای پاای بباارد

مواقعی  ه بالها  طبيعی )سيل ، زلزله ، آتش فشا  ،  شکسالی ، قحطی ، 

آگااهی نداشات  از  باه سابب نااتوانی و ،طوفا  و غياره ( باراو فارود مای آماد

موجودات  را ا  مافوق طبيعیقواني  طبيعت راهی جز اي  نداشت  ه نيروه

 .ترساانا ی فاارض  نااد و آنجااا را حااا م برتمااامی اياا  پديااده هااا  طبيعاای بدانااد

مفاااهيم ديناای  ااه بدينگونااه پديااد ماای آمااد تر يباای بااود موهااوم و نادرساات از 

پناادار    ابتاادايیاانساا ذهاا در .برزناادگی روزانااه  نيروهااا  واقعاای و حااا م 

زمااي  بااه عنااوا   امی قبيلااه ياااحاا نيااا  حيااوانی ودشااگفت آميااز دربااارۀ ياا  

انديشااه تااوتم پرسااتی را ايجاااد و  ، ااه انسااانجا از او بوجااود آمااده انااد مااادر 

انساتند شايوه اعتقاد به نيروهاا  جاادويی فاوق طبيعای  اه مای تو .تقويت  رد

گااو  سااازند، بااه ا تاارا  طلساام هااا و وسااايل جااادويی زناادگی انسااانی را دگر

دند  ه با جاادو مای توانناد نيروهاا   طبيعای آدميا  معتقد بو .م تلف انجاميد

طاب  بار اسااس نتاايجی  اه از درماا  سااده ) او  گارفت  و را فرا ب وانند. 

پی  ،استفاده از گياها  دارويی برا  مداوا  بيمارا  بدست آمده بود وغيره( 

  .ريز  شد

 اام  اام دشااار  ،ابتاادايی  ااه نمای توانساات علاال ماارگ را در ياباد ا  نساا

 سانی  ه در زنده بود  شا  نيز از آناا   ه شد به ويژه از مردۀاز مردترس 

را  نيرو  فاوق طبيعای بعدها اجساد و تصويرها  مردگا  را دا .بيم داشت

ساا ت  ارواح مردگاا  بارا  رفا   از اينجاا آرزو   شانود .تصور می  ارد

تارس و جلااوگير  از باارر آنجااا در انسااا  ايجااد شااد. بااا اياا  ترتيااب ظجااور 

 ت دينی ابتدايی نتيجه ناتوانی  امل انسا  در برابر طبيعت بود.  اعتقادا

 

 وضع مسکن : 

» درباره مساا   ماا قبال تااري ی انساانجا مای نويساد:  ،ميترو پولسکی

در اولي  مراحل  انه ساز  در سيستم مالکيت دسته جمعی بار وساايل تولياد 

اورز  باه  انه ها  عمومی سا ته می شاد بااال ره پيشارفت ابازار  اار  شا

مردما  آ  دوره امکا  داد  ه مدت طوالنی تر  در ي  نقطه اقامت كنند و 
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رفته رفتاه شارو  باه ساا ت   اناه هااي شاوبي دايماي كارده از زنادگي كاوچ 

 1«نشيني دست بردارند و در يك محل سكني گزينند.

با توسعه روستاها و پيدا شد  مراكز روستايي و تجم  ثاروت در آنجاا 

ارتباطات و تكامل ابزار كار و سالح هاي دفاعي و تعربي ،  و نزديك شد 

تبادها و جنا ها براي فراهم آورد  ثروت هاي بدو  زحمات شارو  ماي 

گردد. از اي  روي دهات و مراكز روستايي )شجرك هاا( باه دا ال حصاارها 

 كشيده مي شوند.

تغيير و تكامل سا تما  مساك  و دهات در فالت آسياي جناوب غرباي 

ورا  ماقبل تاري ي تاا دورا  باساتاني و تااري ي شنادا  ششامگير نباوده از د

شه عامل اصلي اي  تغييار و تكامال ابازار كاار اسات كاه طاي هازارا   .است

سال تقريباً به هماا  صاورت اولاي  اود و شاايد فقاط كماي كاار آماد تار بااقي 

مانده است و علت ديگر اي  عدم پيشارفت  اناه هاا و در مجماو   اناه هااي 

مواباا  طبيعااي و تجاجمااات دشاام  و ووسااتايي عاماال موقعياات آب و هااوا ر

فقرناشاي از اساتثمار شاديد مالكاي  و مالياات  ،باال ره پس از پيدايش طبقاات

 هاي گزاف و  انه  راب ك  بوده است .

در سيستا  شو  سنا نيست  انه ها را يا از گل مي ساا تند و ياا از 

ربرد  انااه سااازي تااا امااروز هاام در هاار دو كااا . اااده هاااي بلنااد و ناارم جنگاال

 سيستا  معمول است .

حفاري هاي كه توساط پروفيسار تاوشي و ماارويزيو تاوزي دانشامندا  

 آمد،در سيستا  نزديك بند كوهك بعمل  1967 -1963ايتاليايي در سال هاي 

مااي توانااد مااا را از وباا  مسااك  و  انااه هاااي روسااتا يا  و شااكل و بنياااد 

سيستا  از عجد ه امنشاي تاا هازاره شجاارم قبال از روستاها )شجرك ها( در 

ماايالد آگاااه سااازد . در اينجااا در ميااا  نقاااط باسااتاني متعااددي ماننااد نااادعلي ، 

كركويااه ، قلعااه تپااه ، تپااه بااي بااي دوساات ، تپااه شجرسااتا  ، قلعااه كجنااه ، سااه 

كوهه ، شجر سو ته و غيره نزديك قلعه نو، تپه يي بنام دها  غالماا  وجاود 

براي حفاري تعيي  شد و بالنتيجه در امتداد كاناال  شاكيده ياي ، از داشت كه 

زياار ريااا هاااي روا  شااجري بمساااحت يااك و ناايم كيلااومتر از شاارق بغاارب 

                                                 
1

 . 42 -38رضا انصافپور اثر قبل الذكر صفحات  - 
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سال پايش  بيرو  آورده شد كه پرده از روي سا تما  مساك  مردم سه هزار

 .دلتاي هيرمند برداشت

سانتي  20نمكي به ب امت  مشنا  كشف شجر سو ته از زير پوستۀه

پرده از سيماي مساك  پنج هزار سال قبل مردم سيساتا   1967متر در سال 

برداشت و معلوم گردياد كاه ماردم سيساتا  در پانج هازار ساال قبال موفاق باه 

يااي از مااردم شااجر   و عااده ايجاااد شااجري در هفتاااد هكتااار زمااي  شااده بودنااد.

سااو ته را صاانعت كااوزه گااري ، حصااير بااافي ، تااراش ساانا هاااي قيمتااي 

الجورد و فيروزه و عقيق و مجره سازي ب ود مصروف ميداشته اسات :شو 

. 

ولي دها  غالما  اصالً شجركي بوده متشكل از يك حياط مركازي كاه 

متار( از شجاار طارف آنارا  41متار در  51اتاق هاي عريض و طويل )مثالً 

احاطه مي كرده است . تمام بناهاي شجر سو ته و دها  غالماا  از گال  اام 

 مروز شينه )يا شيم ( ميگو يم سا ته شده است .كه ا

 اك سيستا  بقدري نرم و شساپناك اسات كاه وقتاي باا آب تار و  اوب 

م لوط شود مثل آجر س ت مي گردد و به همي  دليل است كه باستانشناساا  

توانسته اند ، تقريباً تمام آنرا از زير ريا هااي سايار و روا  بياباا  بيارو  

سااا  عقيااده منااد انااد كااه ناحيااه در انجيانااا بااه علاات وجااود ديااري  شنا بياورنااد.

رودهيرمند در ايام سابق بسيار آباد بوده و جنگل هاي انباوهي در ايا  ناحياه 

سا تما  دها  غالماا  نموناه ياي از مراكاز روساتايي و  وجود داشته است .

شااكل عمااومي روسااتاهاي فااالت از پاانج شااش هاازار سااال پاايش تااا قاار  ا ياار 

 است.

قعااي ساارزمي  غنااي اياا  كشاافيات ب ااوبي مااي تااوا  ارزش وابراساااس 

زياارا هاار گوشااه آ  مااوزه كاباال و نمونااه ايساات بااراي  سيسااتا  را شاانا ت،

معرفي تمد  هاي باستاني و از همي  جاست كه بر ي از دانشمندا  سيساتا  

 را بجشت باستا  شناسا  ناميده اند.

 

 :قبل از اسالمتحقیقات تاریخی ، مذهبی وادبی برسیستان  ب/نتایج 
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باه دسات  ايا   تااب  همانگونه  اه محتوياات فصال هاا  اول ودوم -1

 سااومفصال هاا  منادرجات  ،ا  باساتا  شناسای ا تصاا  يافتااه اساتآوردها

شجارم بيانگر اي  مطلب است كه سيستا  وط  اصلي دودما  سلطنتي كياني 

كااي : كيقباااد و كيكاااوس و كي ساارو و. دود ماااني كااه شاااهاني شااو مااي باشااد 

اساتبداد و  شاونت حكومات  ود اماه گای وگشتاسپ بدنيا دادند. اينا  با همه 

مطلقه  ود بر آريانا، درحراست سرزمي  آبايي  ود و تامي  تماميت اربي 

 فالت ايرا  نقشي سرنوشت ساز داشته اند.

شتي ي  كتب مذهبي زرتاي  دودما  سلطنتي آريانا بنابر مندرجات صر

از سيساتا  بر اساته اناد و در بلاخ بنااي حكومات  و روايات كج  ملاي اصاالً 

مقتدري را نجاده اند كه نقش شا  در كتب مذهبي زردشتي و روايات حماسي 

 كج  ما ششم گير است .

هاازارا   ااانوار منسااوب بااه كيانيااا  از روزگااارا  قباال از اسااالم تااا 

اوا اار قاار  نااوزدهم ماايالدي در سيسااتا  زناادگي داشااته انااد كااه  ااود را از 

 اب  اندا  سلطنتي كياني سه هزار سال قبل وانمود مي كردند.اعق

كتب تاريخ سيستا  و احياء الملوك ملك شاه حساي  سيساتاني ه نظري ب

گواه اي  ادعاست. بنابراي  سلسله اماراي متقادم كيااني بايساتي باه عناوا  ياك 

مرحلاه تاااريخ كشااور مااا ماورد مطالعااه قاارار گيرنااد ناه بااه عنااوا  يااك عصاار 

 واساطيري .داستاني 

اينكه بر ي ابراز عقيده كرده اند كه كيانيا  و ه امنشيا  يكي اناد ياك 

ادعاي اشتباه آميز است. اي  اشتباه ناشي از شباهت در نام هاي پدر داريوش 

محكماي نادارد و  )ويشتاسپ = گشتاساپ ( اسات كاه پاياۀ اول و پدر اسفنديار

  دو  انادا  جادا از هام هيشگاه شباهت و همرنگي اسامي دليل يكي بود  ايا

 شده نمي تواند.

به عقيده دانشمندا  سلطنت سلسله كياني نمودار تااري ي اسات از عجاد 

وش حكومات بعد از استقرار آريا يا  مجاجر در بلخ و در آماد  آناا  تحات ر

ظجااور زردشاات بطااول انجاميااد. هاار گاااه اياا   ساالطنتي منظمااي كااه تااا دورۀ

از يشت ها ميتوا  اسات را  كارد، داراي فربيه پذيرفته شود. اطالعاتي كه 

م تصر ارزش تاري ي براي روش  كارد  تااريخ ناواحي بلاخ در عجاد مقادم 
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بر دوره ه امنشي است و بدو  ايا  اطالعاات تااريخ منطقاه ماذكور مابجم و 

 تاريك ميماند.

بااا توجااه بااه مناادرجات يشاات هااا مااي تااوا  گفاات كااه در دربااار كااوي 

ديااد نساابت نامااه يااي از پادشاااها  پيشااي  و ويشتاسااپ )يااا گشتاسااپ( باادو  تر

و  ااطراتي از آ  هناوز در مسايل مجمي از سر گذشت آنا  را ميدانسته اناد 

 شتي باقي مانده بود.محيط زرت

ملااي در داسااتانجاي كجاا   از اياا  مطلااب كااه بگااذريم ، بنااابر روايااات

، : شاهنامه گرشاسپ نامه ، سام نامه ، برزونامه ، فرامرزنامه حماسي شو 

ججانگيرنامه ، شجريارنامه ، آذرگشسپ نامه ، بجما  ناماه و غياره و غياره ، 

سيستا  زادگاه و محل پرورش قجرمانا  شاهنامه و ججا  پجلوانا  ملي باوده 

و مجاد داسااتانجاي رزمااي و مياادا  نبردهااي رادمااردا  و ججااا  گشااايا  بااوده 

 است .

منساااوب  ميتااوا  فجرسااات اساااامي قجرماناااا  ملاااي را كاااه همگاااي آناااا 

  ب اندا  سام و زال و رستم است در مت  كتاب مالحظه نمود.

اسااي سيسااتا  از عجااد ه امنشاايا  تااا ظجااور بررسااي اوبااا  سي -2 

 اسالم محتواي فصل پنجم را تشكيل مي دهد.

از مطالعه اي  فصل برمي آيد كاه سيساتا  در عجاد ه امنشاي هاا يكاي 

تالنات  600ده و سااالنه منشاي باواتراپي هاي غني و معماور دولات ه ااز س

ماليه به دربار ه امنشي ميفرستاده و عساكر سيستاني با شكمه هاي بلند  ود 

در لشااكر هاااي ه امنشااي شااامل و در جنااا هااا بااا لشااكرهاي دشاام  و فاات  

 شجرها شركت مي جسته اند.

هنگامي كه اسكندر مقدوني دولت ه امنشي را سر نگاو  كارد، دياري 

 امپراطوري اسكندر مقدوني گشت . نگذشت كه سيستا  نيز جزو

را در محل « پروفتازيا»اسكندر در سيستا  بر طبق عادتش اسكندريه 

در سيستا  بسوي زمستانی پشاورا  در شمال زرنج بنا كرد و پس از توقف 

ارا كوزيااا )قناادهار( حركاات كاارد. قباال از حركاات از سيسااتا  نزديكتااري  و 

اميده مي شد، محكوم به اعدام كرد محبوب تري  جنرال  ود را كه فيلوتاس ن

 و سپس از كناره هاي هيرمند سفلي بسوي بست براهش ادامه داد.
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شجرهاي معموري سيستا ،بنام درنگيانا ناميده مي شد و در اي  هنگام 

بيگس، كوروك، سايگل و باالكنتي و غيره وجاود داشات كاه  ،شو  اگرياسپ

 از جمعيت انبوهي بر وردار بودند.

در اوبااا   (ق . م 128 -130 )ا بااه سيسااتا  در سااالجايورود ساااكج

در  تيبااه هااا  داريااوش  سيسااتا  فصاال تااازه ياای باااز نمااود و نااام منطقااه را 

بصورت ساكساتا  و سيساتا  باسام سااكجا تغييار شاكل داد كاه تاا اماروز بناام 

 طايفه جنگجوي و سوار كار ساكزي مسمي ميباشد.

يگااري سااربرآورده انااد كااه از اياا  قااوم شاااها  بسااياري يكااي بعااد از د

قلمرو اداري و سياسي شا  از سيستا  تا تاكزيال پجنايي گرفته بود. گنادوفار 

بزرگتري  شاه منسوب ب اندا  سور  پجلوي سيستا  است كاه در نيماه قار  

 اول ميالدي سلطنت داشت و مسكوكاتي از وي بيادگار مانده است.

مارو ساسااني ماي سيساتا  جازو قل ،پس از سقوط كوشاني هاي بازرگ

گااردد و شاااهزاده هاااي ساساااني شااو  شاااهپور اول و دوم و غيااره تااا اواياال 

اسالم هر يك به عنوا  سكانشاه مادتي صااحب ا تياار و فرماانرواي سيساتا  

 بوده اند.

بقول طبري مورخ مشجور اسالمي، سيستا  در هنگام ظجاور اساالم و 

و جمعياتش بيشاتر لشكر كشاي بار ايارا  مرزهاايش از  راساا  مساتحكم تار 

 بود.

مزديسنا و پيوند آ  با سيستا  در فصل ششم كتاب ماورد تحقياق و  -3

بررسي قرار گرفته است .اوستا كتاب زرتشت در درجه اول از لحاظ تااريخ 

قديم آريانا و در درجه دوم از لحاظ جغرافيا و تماميت اربي آ  و در درجه 

كاه شاديداً احسااس وطا  سوم از ججت فرهناا وساي  و ادبياات گياراي  اود 

يا  باال ره در مرتبه شجارم از لحااظ ددوستي را در انسا  بيدار مي نمايد و 

 و مذهب مردما  قديم آريانا اهميت فراوا  دارد.

اوسااتا، از كتاااب و نديااداد گرفتااه تااا  بااا مراجعااه بااه نسااك هاااي باقيماناادۀ

كاا  ب ش هاي م تلف يشت ها مالحظه مي شود كه بيش از هار جاا و هار م

و اينجاا يگاناه كاانو   .ديگري در اوستا راج  باه سيساتا  سا   بيشاتر اسات

 براي تقديس ونيايش سنت زرتشتي تش ي  شده است .
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مجمتري  ،قسمت اوستا از ججت تدوي  و حفظ رواياات ملاي و اسااطير 

اسات كاه اصال بساياري از رواياات « يشات هاا»مذهبي ،  نساك معاروف باه 

مااي شااود و از حيااس تحقيااق در ريشااه و اصاال  ملااي و حماسااي مااادر آ  ديااده

روايات ملي و حماسي باشند گا  فالت، مجمتر از همه يشت ها زاميااد يشات 

 »)زامياااد يشاات ( در آنساات كااه بااه  19( اساات .اهمياات يشاات  19)يشاات 

 ا تصا  يافته است « فركياني

در ايااا  يشااات نوبااات باااه نوبااات باااه شااااها  و پجلواناااا  و « فركياااني»

)موعودهاي زرتشتي ( و درياشاه هاامو  و رود اناه هيرمناد سوشيانت هاي 

و ساير رود انه هاي تعلق گرفته است كه بيشتري  شا  به سرزمي  سيستا  

 تعلق وبستگي دارد.

در اي  يشت شند موبو  مجام ديگار هام آماده كاه باراي تحقياق داراي 

و د .اهميت ويژه يي است . يكي فجرست جامعي است از شاها  متقادم كيااني

ديگاار داسااتا  مفصاال گرشاسااپ قجرمااا  آ ااي  مزديساانا و سرسلسااله پجلوانااا  

سيستا  است و سه ديگر داستا  ظجور سوشيانت ها و رستا يز است كه در 

هيشيااك از قطعااات اوسااتا روشاا  تاار و مفصاال تاار از زامياديشاات نيامااده و 

 استگاه اصلي اي  هر سه موباو  نجايات جالاب هام سيساتا  مشا   شاده 

 است .

ز اينجا توا  گفت كه زامياديشت حماسه يي است از باراي سيساتا  و ا

بنابر اي  زرتشت بيگما  مدتي در سيستا  زندگي كرده و محيط اجتمااعي و 

طبيعي آنرا براي نشر عقايد مذهبي  ويش مناسب و جاي امني تش ي  داده 

 است .

در « كايش مزديسانا» ،احسا  طباري  معروف ايرا  به عقيده نويسندۀ

مقط  زماني كه ابزار  يش ، گاو، اسب ، آبادي هاي نسبتاً بازرگ و ثاروت 

و از همي  ججات اسات كاه  جاي زندگي فقير شباني را مي گيرد پديد مي آيد.

 ام قبيلاوي باا آ اي  طبيعات پرساتي ورا ايديو لاوژي انتقاال از نظا« مزديسنا»

س آ  قارار أر رنظام م تلط بردگي ، پاتر يار كالي گفته اند كه شااه مساتبد با

 داشت .

معتقاد اسات كاه عصار زرتشات عصار تكااپوي  ،ولي هوشنا سااعدلو

اسات كاه انسا  نجد براي تدوي  اماور آبيااري و كشااورزي اسات . عصاري 
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رديااده انااد و رفتااه رفتااه در جسااتجوي رفاااه و اقااوام م تلااف بتاادريج ساااك  گ

 استفاده و رونق دامپروري و پيشه وري همت مي كنند.

ها حماسه كشاورزي و راه گشايي جلب ربايت و عنايت  گاتجا ويشت

به زمي  عشق ورزيد  ، آنرا آبااد كارد  و  و عطوفت اهور امزدايي هستند.

به نجرهاا و باارا  هاا و ششامه ساارها بششام  ،براي كشت و زر  بكار بست 

 ،به گله ها و رمه ها و پرورش آنجا اهميت و اعتبار ب شايد  ،اميد نگريست 

يزهااايي بااود كااه در واقاا  زياار بناااي جامعااه عصاار اوسااتا را مااي اياا  همااه ش

سا ت و از همي  ججت است كه در اوستا اي  همه از رماه هاا و ساتورا  و 

در  .مزار  گندم و شراگاه هاي  وب ياد شده و در همه جا به نيايش آمده اند

گله پاروري را »اي  سرودهاي كج  هنوز بوي حيات و نشه زندگي ميجوشد 

. رحام و ماروت را كاه غام  يم و مزار  گندم سودب ش را مي ساتانيممي ستا

 ي بيشارگا  است مي ستا يم آب مزدا آفريده مقدس را مي ستا يم . وارگ

ما آبجاي از ششمه جوشنده و با هم جم  شده و جاري را مي ساتا يم و 

از آسمانجا آبجاي باارور و از شاماكه مثال مادرياد، و از آشاما شايرگاو كاه از 

راء توجااه مااي كنيااد و در ميااا  مشااروبات  ااوبتري  و بجتااري  هسااتيد مااا فقاا

 «.استغاثه مي كنيم 

آنشه در اوستا آماده محتاواي زنادگي و آرزوي انساا  فاالت در دياري  

ساات . باراي آنكااه درياابيم انسااا   فااالت در آ  تاري  روزگااار ايا  ساارزمي  ا

و بارز  را اماري و كشات  هتا شه اندازه باه  ااك باارور ار  مينجاادروزگار 

ره از ونديااداد را اينجااا مااي يكااي دو فقاا ،بنيااادي در زناادگي  ااود مااي دانسااته

 :آوريم

اي آفريدگار ججا  مادي ،در كجا زمي  بيش از همه شاداستف آنگااه " 

گفاات : اهااورا ماازدا بااه راسااتي اي سااپنتما  زرتشاات ، در آنجااايي كااه ماارد 

گلااه  ز  و فرزنااد و ر وپاكااديني  انااه باار پااا كنااد و آ   انااه از آتااش و شااي

بر ااوردار باشااد و گاااو و راسااتي و علوفااه و سااا و آنشااه از بااراي زناادگي 

 «  وش باشد در آنجا فراوا  باشد.

اياا  پاسااخ نمااودار اساسااي تااري  بااروريات يااك روسااتا در يااك واحااد 

اقتصادي آ  زما  است . ديگر باار ماي پرساد زرتشات و اهاورا مازدا پاساخ 
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 اورد و بازرگ پروراناده  است كه گله و رمۀشاد در آنجايي زمي  »ميدهد: 

 «شود و در آنجايي كه گله و رمه فراوا  باشد.

 بدينگونه دي  زرتشت در زمانش يك عامل ترقاي شاماره ماي شاد.زيرا

داري و محبت به حيوانات اهلي و گوسفند كه مردم را به روستا نشيني و گله 

 رد.احترام به آب و در ت و زراعت دعوت مي ك و و سا

بجر حال همانطوريكاه كتاب سانت پجلاوي سيساتا  رايگاناه مركاز آ اي  

ميتوا  گفت كه اي  دي  براي مدتجا در سيستا  ماورد  ،مزديسنا معرفي كرده

احترام و تقديس بوده و طايفه مغاا  و علماا و متكلماا  زرتشاتي تاا اواساط و 

از    عمادۀماانبلكه تا اوا ر قر  هفاتم هجاري در سيساتا  بسايار باوده اناد و 

انقراض ايشا  و اقليت هاي ديگر مذهبي همانا غلبه  وار  در آ  سارزمي  

  بوده است .

عالوه بر اوستا به عنوا  مجمتري  منب  روايات حماسي سيستا  ، آثار 

متعدد حماسي بزبا  پجلوي شو  : دينكرد، روايت پجلوي ، بنادهش ، صاددر 

شاحو  از رواياات حماساي در ه مبندهش ، مينو  رد، كتاب سكيسرا  و غير

 پجلوانا  و گنداورا  سيستا  اند. بارۀ

جالب و تازه يي تحقيق  ،سجم سيستا  در باروري حماسه هاي ملي -4

تم كااه مطالعااه آ  نشااا  مااي دهااد ب ااش عمااده آثااار شاااساات در ذياال فصاال ه

حماسااي ملااي شااه پاايش از اسااالم و شااه پااس از اسااالم وقااف كارنامااه هاااي 

دليرمااردا   اياا  ساارزمي  بسااتر رويااش   سيسااتا  انااد. وپجلوانااا  و دالورا

ناموري شو  : گرشاساپ ، ساام ، زال ، رساتم ، ساجراب ، فرامارز و غياره 

قجرمانا  ملي است كه نام و شجرت بر ي از آنجا از پجنه سرزمي  و كشاور 

 شا  فراتر رفته و تا اقصاء قاره اسيا پراكنده شده است .

كارناماااه هااااي در شاااا  و غااارور  مباهاااات ماااردم باااه مفاااا ر ملاااي و

 را واداشتعيار يعقوب ليس درميا  عيارا   سيستا  سرانجام، انگيزنيا ا   

بطاور قطا   اتماه دهاد و بجااي فاارس  تا به سلطه بني عباس در  راساا  و

د، بلكاه وي را نه تنجا در دربارها رايج سااززبا  رسمي عربي ، زبا  دري 

ي و داستانجاي حماسي نيز بدي  زبا  گفتاه و شديداً عالقمند بود تا شعر پارس

 نوشته شود، زيرا او ميدانست كه زبا  روح يگانگي و ميجني مي ب شد.
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احترام و اعتقاد ماردم نسابت باه قجرماناا  و پجلواناا  سيساتا  در ساده 

هاااي ن سااتي  اسااالمي ساابب شااد تااا نااه تنجااا بااه تحرياار و تاادوي  شاااهنامه و 

و كيقباد و غيره پردا ته شود، بلكاه سابب شاد  گرشاسپ نامه و ا بار نريما 

تا در قرو  بعدي )قرنجاي پنجم و ششم و هفتم هجري ( راج  به هار ياك از 

افااراد مجاام اياا   ااانواده بزبااا  دري منظومااه هاااي حماسااي پرارجااي شااو  : 

رزنامه ، شاهنامه فردوسي ، گرشاسپ نامه اسدي طوسي ، بجم  نامه ، فرام

شسپ نامه ، شجريار نامه ، سامنامه ، ججانگير ناماه و گآذر برزي  نامه ، بان

، بارزو ناماه و غياره و غياره پردا تاه شاود كاه اكثار آنجاا بزباا  هااي ديگار 

اماه هاا و فلمناماه هااي حماساي قابال ا درترجمه شده و از روي بر ي از آنجا

 توججي نيز سا ته شده است .

 

 

 پایان جلد اول کتاب
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مايالدي ، طبا   19محمود محمود، تااريخ رواباط سياساي ايارا  و انگلايس در قار   -79

 تجرا  . 1354

 برادب پارسي ، شاپ اول ، تجرا  . آ معي  ، مزديسنا و تاثير - 80

معتمدي ، احمد علي ، دوره هاي قبل از تاريخ افغانستا  ، مجله آرياناا، شاماره دوم  -81

 . 1354سال 

ملااك زاده ، دكتاار فاارخ ، اياارا  مجااد فرهنااا و تمااد  باسااتا  و سيسااتا  يكااي از  -82

 ( . 1348) 81شماره هنر و مردم  رات كشور، مجلۀافت ا

 ميرحسي  شاه )پوهاند( هيرمند ، مجله آريانا ، سال هيجدهم شماره دوم . -83

 . 1535مينوي ، محبتي ، داستا  رستم و سجراب ، مشجد  -84

، مقالااه سيسااتا  در عجااد  4ره بررسااي هاااي تاااري ي ، سااال دوازدهاام ، شااما مجلااۀ -85

 صفوي

 . 8 -7اي ، شماره ه 24آريانا ، دوره  مجلۀ -86

 د نيمروز لرغو  پيژندني ، بقلم كالوس فيشر. 1352آريانا، شماره سوم  مجلۀ -87

تجاارت الجاورد در هازاره  -شاماره اول ساال اول باستا  شناسي افغانستا  ،  مجلۀ -88

 نوشته مارويز يوتوزي ، ترجمه داود كاويا  . سوم ق . م،
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غلغلي شاجر دال اول ، مقاله دسار و تار شماره اول س ،مجله باستانشناسي افغانستا  -89

 نوشته عبدالرحم  اميري .

 (. 1363باستانشناسي افغانستا  ، شماره اول سال ششم )سنبله  مجلۀ -90

 ( 1361م سال شجارم )سنبله وحوت دو انشناسي افغانستا  ، شماره اول وباست مجلۀ -91

 راهنماي كتاب ، سال نجم شماره ششم . مجلۀ -92

 . 1347سي ، سعيد ، ماه ن ست ، شاپ سوم نفي -93

 1354، ترجمااه حميااد مااومني،   . ك . ارنااووا، اشاارفيا  ، دولاات نادرشاااه افشااار -94

 تجرا  

ترجماه بناي كجازاد، مجلاه آرياناا، ساال اول  ،هاك  ، حفريات در ساار و تارسيساتا  -95

 شماره شجارم .

 تجرا  . 1343هللا فريار، هنري فيلد، مردم شناسي ايرا  ، ترجمه دكتر عبد -96

 هجري قمري . 1302همداني ، اب  فقيه م تصر كتاب البلدا  ، طب  ليد   -97

وهماا ، دكتاار فرياادو  ، دياناات زرتشااتي )سااه مقالااه از سااه دانشاامند اروپااايي( طباا   -98

 . 1348تجرا  

 . 1336آريانا دايره المعارف افغانستا  ،  -99

 . 1337نستا  ، افغا آريانا دايره المعارف  -100

 شاپ دبير سياقي تجرا  . ،جلد دوم و سوم ،فرهنا انندرا  -101

 .1342اومستد، تاريخ شاهنشاهي ه امنشي، ترجمه دكتر مقدم، تجرا   -102

باا  محمااد باا  محمااود القزوينااي ، آثااار الاابالد و ا بااار العباااد طباا  ذكريااا  قزوينی، -103

 گوت  گ  آلما  . 1848

  1353طب  الهور،  ، پيام زرتشت ،عفر د ترعلی ا برج -104

بو سورت، تاريخ سيستا ،از آمد  تازيا  تا برآمد  دولت ادموند  ليفورد - 105

 1370صفار ، ترجمه حس  انوشه،شاپ انتشارات امير  بير،تجرا  

 1350 ايرا ، تاريخ بيجقی، شاپ د تر فياض، مشجد -106

 1337قی، تجرا  ديوا  حکيم فر ی سيتانی، شاپ دبير سيا -107

 1372شتيا ، شاپ فروهر رتموبد اردشير آذر گشسپ،مراسم مذهبی وآداب ز -108

 تجرا 1378محمدجواد سکا ی سيستانی،ماتيکا  سيستا ،شاپ  -109

  ابل1346ميرغالم محمدغبار، افغانستا  درمسيرتاريخ،طب   -110

  ابل1336عبدالرحم  پژواه،افسانه ها  مردم، -111

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه  ر اراتی،  استگاه رستم،مجلهجم  سب -112

 . 1355سال  ،شماره دوم ،مشجد
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 ب ش بلخ )از  تاب بحراالسرار فی مناقب اال بار( محمود ب  اميرولی  تابدار، -113

وف، عبو ا ادمی علوم حق نظرا ادميسي  به اهتمام  هجر ، 1044در سال  تاليف 

 1363، تاجيکستا 

 . 1346ا ستاريکف، فردوسی و شاهنامه ، ترجمه ربا آذر شی، تجرا     -114
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محماد، صاورت االرض، ترجماۀ د تار جعفرشاعار، بنگااه  اب  حوقل، ابوالقاسام با  -117

 ترجمه ونشر  تاب، تجرا 
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 افشار، اير ، نثر معاصر، از صدر مشروطيت تامعاصر، طب  تجرا  -122

 ش1346ا. ا. استاريکف، فردوسی وشاهنامه، ترجمۀ ربا آذر ر شی، تجرا ،  -123

 ش1355انجو  شيراز ، ابوالقاسم، مردم وفردوسی، مشجد، -124

 ش1353استانی پاريز ، محمدابراهيم، يعقوب ليس، تجرا  ب -125

 براو ، ادوراد، تاريخ ادبی ايرا ، ترجمۀ محمدعلی پاشا صال ، تجرا  -126

بلعمی، ابوعلی محمدب  محمد، ترجمۀ تاريخ طبر ، به تصحي  وتحشيه مرحوم  -127

 ش،تجرا  1341بجار  راسانی، 

توح البلدا ، طب  قاهره ونيز طب  تجرا ، بالذر ، ابوالحس  احمد ب  يحيی، ف -128

 ترجمۀ آذرتاش آذر نوش

 ش1314بجار، محمد تقی  راسانی، تاريخ سيستا ، تجرا   -129

 ش1318بجار ، محمدتقی  راسانی، مجمل التواريخ والقص ،تجرا   -130

 2535بجار، محمدتقی  راسانی ، سب  شناسی،شاپ شجارم، جلد اول، طب   -131

 ر اراتی،  استگاه اصلی رستم، مجلۀ دانشگاه ادبيات وعلوم انسانی بجم  س -132

 ش1355فردوسی، مشجد، 

 ، تجرا 1347جلد(  2پورداوود، ابراهيم،يشت ها) -133

 ش 1336پژواه، عبدالرحم ،افسانه ها  مردم،  ابل، -134

 م1955(، بيروت، 5، 3، 2حمو ، ياقوت ، معجم البلدا ) جلدها   -135

 جلد(طب  تجرا 2عبدالرفي ، تاريخ نجبت ها  ملی ايرا ،)رفي ،  -136

 واجه نظام المل ، ابوعلی حس  ب  علی، سياست نامه،شاپ محمدقزوينی،  -137

 ش 1315تجرا ، 
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 ش، تجرا 1343دوست واه، جليل ، اوستا، طب  -138

زرينکوب، حميد، مجموعۀ س نرانی ها  اولي  ودومي  هفتۀ فردوسی، مشجد،  -139

 ش1355طب  

زمشی هرو ،معي  الدي ، روبات الجنات فی اوصاف مدين  هرات، طب  دانشگاه  -140

 تجرا 

 تجرا  1354ژول مول،ديباشۀ شاهنامۀ فردوسی،ترجمۀ جواد افکار ، طب   -141

جلد( ترجمۀ ف رداعی گيالنی، شاپ اول 2سرپرسی سايکس، تاريخ ايرا )  -142

 ش ، تجرا  1323

جلد( ترجمۀ حسي  سعادت نور ، 2ه هزار ميل درايرا )سرپرسی سايکس، د -143

 ، تجرا  1336

، 6، 5سيستانی، محمداعظم، سرود آتشکدۀ  ر ويه، مجلۀ آريانا،شماره ها   -144

1345 

،   6 -3سيستانی، محمداعظم، جغرافيا  تاري ی زرنج، مجلۀ آريانا، شمارها   -145

1346 

 ،تجرا 1333درايرا ،صفا، د تر ذبي  هللا، حماسه سرا ی  -146

 ، تجرا 1342صفا، د تر ذبي  هللا، تاريخ ادبيات ايرا ،جلد اول، طب   -147

 ،تجرا 1347صفا،د تر ذبي  هللا ،ب تيار نامه،طب   -148

 فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، شاپ دبير سياقی و انتشارات جاويدا ، وشاپ  -149

 ش1361افسيت  ابل، 

  ابل1332کرگاه،طب  انجم  تاريخ افغانستا ، جزاد، احمدعلی، لش -150

  1330 جزاد، ا مدعلی، افغانستا  وايرا  )كنفرانس ( تجرا   -151

 ،تجرا 1335 ريست  س ، يانيا ،ترجمۀ د تر ذبي  اللله صفا،طب   -152

 يانی ، مل  شاه حسي  ،احياء الملوه درتاريخ سيستا ، شاپ د ترمنوشجر  -153

 1344ستوده،تجرا  

گرديز ، ابوسعيد عبدالحی ب  بحاه،زي  اال بار، تصحي  ومقابله وتحشيه  -154

 1347پوهاند حبيبی، شاپ افسيت تجرا ،

 1336لسترانج، جغرافيا  تاري ی  الفت شرقی،ترجمۀ محمودعرفا ، طب   -155

 ،تجرا 

محمود ب  اميرولی، بحراالسرار فی مناقب اال بار) ب ش بلخ(بکوشش، مايل -156
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 2535مينو ، مجتبی، داستا  رستم و سجراب، مشجد، -158

 هجر  قمر 1302همدانی، اب  فقيه، م تصر تاب البلدا ،طب  ليد ، -159
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سه دانشمنداروپا ی( طب  تجرا ، وهم ،د ترفريدو  ، ديانت زرتشتی)سه مقاله از -160

1348 

 1336آريانا دايرة المعارف افغانستا ، جلد پنجم، طب   -161

 فرهنا آنندرا ،جلد دوم وسوم وشجارم، شاپ، دبير سياقی، تجرا  -162

 1342شوشتر ، عباس،قجرمانا  ايرا  باستا ، تجرا  -163

شماره ها  دوم وسوم، مقالۀ ، 1366ايراننامه،مجلۀ تحقيقات ايرا  شناسی، سال  -164

 ببر بيا ، بقلم جالل  القی مطلق.

 برها  قاط ، جلد اول، طب  تجرا  -165

  شف االبيات شاهنامه، دبير سياقی، جلد اول ودوم، طب  تجرا  -166
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 ش(1360 -1359فردوسی، مجلۀ عرفا ، شماره ها  اول، دوم وسوم) 

 7ميالد ،جلد 19محمود محمود، تاريخ روابط سياسی ايرا  وانگليس در قر   -169

 شماره هاي :« ايست ايند ويست »مجله  -170

East and West, vol.16,Nos ,1-2, .1966,  

Vol.22,No.4,1970,Vol.21,Nos.1-2. 1970.Vol,22,Nos.3-4. 

,1972.Vol.18-Nos.1-2(1968) 

G.Gnoli,Ricerch storiche sul Sistan Antici  
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علمی اکادمی علوم   سابق عضو

در زمینه اکنون مقیم سوئد، تان ،افغانس

تاریخ وجامعه شناسی ونظام زمینداری 

 در افغانستان ، صاحب تالیفات بسیار

است. برخی ازاین تالیفات عبارت اند   

 از: 

مالکیت ارضى و جنبشهاى دهقانى  -* 

درخراسان قرون وسطى، چاپ اکادمى علوم 

                    م 1983=1362افغانستان ، کابل 

               درهفتاد سالگیمولف 

سیستان ، سرزمین ماسه هاو حماسه  -* 

  طبع اکادمى علوم افغانستان ، جلد( 3)ها

 م 1988- 1985کابل 

  ش کابل1390،چاپ20قرن  70مسالۀ اصالحات ارضی در افغانستان دهۀ  -*

 2012وچاپ دانش 1368اکادمى علوم افغانستان در مردم شناسى سیستان ، چاپ  -*

 ندی، سو1996آن در افغانستان ،چاپ مقدمه یى بر کودتاى ثور وپیامدهاى  -*

  مشهدایران،1999 م ، چاپ19نظامى افغانستان در نیمه قرن  -دو نابغه سیاسى  -* 

 پیشاور 2005رستاخیزقندهاروفروپاشی دولت صفویه در ایران ، چاپ  -*

 پشاور 200۴نیت متنفذ ، عالمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحا -*

 2007ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ پشاور،  -*

 ش کابل1369(چاپ 1973تا 1747سرگذشت سیستان و رود هیرمند)از -*

 ش2013وضعیت حقوق زنان افغان از عهد امانی تا عهدحامدکرزی،چاپ دانش/-*

 2015، چاپ دانش، کابل در حماسه وتاریخ سیمای زن افغان-*


