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 پرورشگاه فرهنگ باستانی
 
 

 

 بود بزرگى و خروشان دریاهاى ملتقاى كه بسرزمینی آریایي، ازنژاد مردمى پیش سال هزاران

 كناره هاى بر  آنجا در ساكزی"" بنام  ایشان اخالف اكنون تا كه بودند، ساكها مردم این آمدند، فرود

 .ساكنند هیرمند دریاى

سجستان " عربی در ایشان "سگستان" و بنام سرزمین این كه بودند، دالور و نیرومند مردمي ساكها 

 همان معرب كه گفتند سجزى را سیستان اهل هر عرب فاتحان شد و نامیده سیستان ها " و بعد

 .است سكزى

 كندهار غربى حوالى تا هیرمند دریاى بركناره هاى گرمسیر، و سیستان در اكنون تا كه سگزیان 

 سخن  پښتو به كه اند، اندامي متناسب رنگ گندم هیكل، قوى و باال بلند مردم دارند، سكنى بست و

 .میشوند شمرده هفتالى( اودالي، ابدالي، درانى) جزو و گویند

 عظیم شهرهاى و دادند تشكیل درخشان هاى مدنیت سگستان سرزمین در تاریخي ادوار در سكزیان

 .ساختند بزرگ حكومتهاى نهادند، بنا

 میگیرد، بر در را ساحه مربع میل هزار 1٥0که  است بزرگي جهیل دو كودزره و سیستان هامون

و  هامون غرب سرزمین در افتد، مي آن در هارود( رود، فراه خاشرود، )هلمند، دریاى چهار و

ا  و شماالا  آن طول كه است وسیعي ساحۀ گودزره شمال ا  آن وعرض میل بصد جنوبا ا  و  شرقا  تا  غربا

تا  هم جنوب در و است رستم تخت و پشاوران و رود فراه مجراى آن درشمال و میرسد، میل پنجاه

 .است ممتد زره دشت و بار به رود

 و تپه صد ها و است پدیدار طرف بهر باستانى آبادانیهاى عالیم و آثار وسیع سرزمین درین

 زار هاى خرابه به آنرا روزگار دست كه آید مي بنظر منیع هاى كوشك و  عظیم كاخهـاى  بقایاى
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 در ملیونها به كه گردیده، مار و گژدم محل اكنون قدیم،  مدنیت پرورشگاه این و كرده تبدیل موحش

 كه بوده ستمگرى كار جفا دست چه نمیدانم اند. موجود باستاني شهرستانهاى هاى خرابه تحت

 .كرد تبدیل موحش ویرانهاى این به را زیبا زرنج و صفار آل و رستم شهرستانهاى

 و آمدند مى بشمار آسیا بزرگ بالد از و داشتند سكنى نفوس ملیونها عصر آن در شهرهایی كه 

 وسیع و ساحۀ ندارد زندگي احدى آن در اكنون میكرد، همسرى خلفاء مقر بغداد، با سیستان زرنج

 .است گرفته فرا روى  گزخود جنگلزارهاى و موحش زارهاى خرابه آنرا

 و مؤسسان ادیان دانشمندان درسگاه و شاهان مقر و پهلوانان پرورشگاه همواره سكستان شهرهاى

 .است نهفته باستاني فرهنگ  آثار فرسودۀآن، كوشك و كهنه دیواري هر زیر در و بود مذاهب و
 

 مانند اسالمي علوم تشكیل در سجستانیان ! خاك این پرورده یعقوب و بود سرزمین این فرزند رستم

 درى زبان نخستین شعراى بود، سیستاني كرامي مذهب داشتند. مؤسس ، دستي كالم و فقه و  حدیث

 داستان هاى قدیم، هاى  شهنام مهم بخش میسرودند، ها قصیده زرنج در صفاري یعقوب به دربار

 عیاران و شده نگاشته سیستاني خامۀ به  "المحجوب كشف" دري نثر  كتاب قدیمترین  است. سیستان

 كه دادند، دنیا به عمرو را و یعقوب امثال بودند منظمي اجتماعي و سیاسي حزب كه سرزمین این

 .گرفتند باج مردمان از دمشق و بغداد تا
 

 خونخواران بدست آن نفوس و رفت بین از كلى به فرهنگ و تهذیب مهد این كه ! حیفا و دریغا ولى

 تمام در میگذشت ازینجا انگلیسي "سمت  سرگولد" چون م  1٨٧2 سنه در كه شدند كشتار چنان

 "چون" سرمكماهون 1٩00حدود در سال 30از بعد حالیكه در بودند ساكن نفر هزار ٤٥ سیستان

 .بود هزار 1٦1 سیستان تمام نفوس   "نیت" بقول  میكرد تعیین را افغان و ایران سرحدات خطوط

 : رستم شهر  

 بود خاك این فرزندان از یكي اوست كردار وقف شهنامه از قسمتي كه  سیستان نامى پهلوان رستم 

 "خون آنرا "تره  مردم كه است موجود شهری بقایاى پادزلوك"" غربي جنوب بسمت "تیت " بقول

 شهرستان دېوارهاى و ها آتشكده و زردشتي بروج آثار آن اطراف در كه بود رستم شهر این و نامند

 .دارد تعلق بودند زردشتي دیار آن مردم كه االسالم به زمانۀ قبل و آید مي نظر به

 : میلى شصت زار خرابه  

 كثرت به اسالمي دورۀ آثار بقایاى آن اطراف در كه افتاده هیرمند مجراى شرق به میل دو فتح قلعه 

 در .میكردند ترمیم آنرا قلعه مردمان گذشت ازینجا  "که كرستى" 1٨10 درسنه آید مي نظر به
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 اینجا و بهخورده  شكست مغل لشكریان از كیانى خان حمزه دیار شهزاده آخرین  جهان شاه عصر

 .بودند شده پناهنده

 پدیدار آن از  باستانی عظمت كه است نمایان منقش و استوار دیوارهاى با قصر یك بقایاى اكنون

 سنه در كه سیستاني مراكز از یكي فتح قلعه بقایاى  حدود این  سیع و زار خرابه  بین است. در

 ارگ و است نمایان كنون تا بود، سیستاني كیانیان مقر ها مدت و شده بنا هـ  ٨31 ع 1٤2٧

 از پیاپى هاى خراب عظیم سلسله كه اینجاست از و .مینماید حكایه را كهن مدنیت داستان آن  باالئى

 .میكند دوام شماالا  میل شصت تا و میگردد آغاز بشمال جنوب

 : سروتاو 

 میل ٥00ساحه میل شصت بطول خرابه ها این كه است چخانسور آن شمال و فتح قلعه آن جنوب

 آور شگفت عمرانات با وسیع شهرستان اینقدر كه اندازد مى بحیرت را انسان و گرفته فرا را مربع

 .گشت تبدیل موحشى ویرانه به آن تمام و رفت بین از بكلى  چگونه

 مسكوكات باستاني شهرستان این خرابه هاى در باران موسم گذشتن از بعد مردم كه گوید مي  "تیت"

 از نیز چخانسور و نادعلى ، خرابه هاى یابند مى كثرت به را اسالمى خلفاى و ساسانى و پارتهى

 چخانسور  آید. ارگ مى بنظر  بلند هاى تپه  بشكل  اكنون كه است صفار آل بزرگ هاى كاخ بقایاى

 مردم .میشود دیده چخانسور و هلمند مجراى تمام آن بلند برج از كه است مشهود و معروف كنون تا

 .شمرند او اخالف را خود و گویند كیخسرو شهرستان را نادعلى سیستان،
 

 كنگ و دارد عرض و طول گز سیصد  "تیت"بقول  كه است تاریخي آثار این از یكى كنگ قلعه

 از بسا و مانده زنده درینجا باستانى السنۀ از كه محكم و استوار بمعنى است سرزمین این قدیم لغت

 در ابنیه این كه پیداست وتار سر قصور بقایاى داخلى مناظر از .است  موجود آن در قدیم ابنیه آثار

 و كوشكها از یكى درب رواق .میكنند نمایندگي را قدیم تجمل هم كنون تا و یافته بنا عظمت غایت

میگوید.  حال بزبان را نشینان كوشك شوكت داستان آن تصویر و است شكوه پر خیلى آن باالى ابنیۀ

 .است تاریخ ابنیه اینچنین از پر زاهدان و آباد جالل تا امران و برج چل و كهك

 زاهدان )زرنج(: 

 تدقیق و غور قابل تاریخ روى از مسأله این كه كرده تعیین زاهدان در را قدیم زرنج موقعیت  "تیت"

 .است واقع "كهك"مقابل   "هیرمند" مجراى غرب به "زاهدان" است

 حزن داستانى دیار این مردم كه است الدین قطب ملك دختر كوشك خرابۀ اینجاابنیۀ  بقایاى از یكى 
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 به آنرا آبادانى تمام تاخت سرزمین برین آخرین بار  "تیمورلنگ" : چون گویند و كنند نقل ازو آور

  "سیستان" تمام آب نبودن بسبب آن از بعد كه برد بین از هم را هلمند بندهاى و كرد تبدیل زار خرابه

 .گردید بایر دشت

 زاد و بوم از مردانگى غایت به مردم كرد محاصره را شهر و آورد هجوم سیستان بر تیمور چون

 تیمور به اى نامه ملك بسپارند.  دختر متهاجم قواى به را شهر نمیخواستند و میكردند دفاع خود

 نشان را شهر دخول و حمله راه و انداخت وى لشكرگاه به تیر با وزه وسیلۀ كمان به آنرا و نوشت

  "تیمور" قواى چون است  موجو زمین زیر  "هلمند" آب كنار به حصار باالى از مجرائى كه داد

 ملك دختر شدند. گویند مؤفق شهر فتح به و آمدند در شهر به تونل  این راه از یافتند آگهى سر ازین

 كه كسي" گفت: و داد مرگ سنگین جزاى او را مذكور فاتح ولى نماید مزاوجت تیمور با میخواست

 ".كرد خواهد چه ما با نماید بیوفائى خویش قوم و كشور و دیار به
 

به  و ببرد خویشان از كه كسى زیرا است آموز عبرت ولى آید مى بنظر افسانه چه اگر داستان این

 .داشت ارزشی نخواهد نیز دیگران نظر در پیوندد نه خود كشور

 سنه تا فت ٧٥ارتفاع  به داشت هم كوفى خطوط كه منقش منارهاى از یكى "زاهدان" حدود در

 و گردیده تعمیر هـ ٥٥1 ع 11٥٦ سنه در  "تیت" بقول بزرگ منار این بود موجود هم ع 1٩00

 .بودند غوریان و غزنویان معاصر سراج منهاج بقول كه است سیستان دورۀ ملوك آثار از آن بر بنا

 : كاركوى

 هاى تپه از یكى كه است واقع تاریخي كاركویۀ بقایاى  "محمد ده " دوست و  "نادعلى" حدود در 

 عظیمى بناى  وقتى كه است نمایان آن باالى مناظر از و دارد بلندى فت 30تا  كوشك یك باقیه آثار

 مذكور تاریخي كتب در كه است "كركویه " همان این و میاید بنظر هم "كنگى"میان  اینجا از بود

 آن بین در نمیتوان آسانى به و گرفته فرا غلوی گزستان زار جنگل آنرا اطراف اكنون ولى است،

 آن براى درى قدیم سرود سیستان تاریخ در كه است  "سیستان" مردم قدیم معبد كركوى این و رفت

 .بود قدیم زردشتى دیانت مراكز از یكى و شده نقل

 : نفوس 

 خانواده  ٥٥٤٩ "كنگي" در و خانواده 1٥٦22 شهرستان در ایران سیستان در 1٩00 حدود در

 كه بودند خانواده 1٦2٧2در نفر هزار ٧0 افغانى چخانسور در اما بودند ساكن نفر هزار ٩1و

 ایرانى سیستان مربع میل هر در و خانواده  1٦افغانى سیستان مربع میل هر در تیت" مستر" بحساب
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 .میكردند سكونت خانواده 2٦

 عـطب ند،ـه كومتـح ادارۀ پیمایش عضو "تیت مستر" تألیف“ بلوچستان "سرحدات كتاب از اقتباس"

 ادب  "ع 1٩0٩ لندن

  ٤ ص گڼه مه ٦ او مه ٥ كال لمریز 13٤٥ د مجله 
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