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 در قرون نخستین اسالمى زرنگ

  )1(رضا مھرآفرين

  11 فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره:  منبع

 ...................................................................................................................  

جغرافیاى تاريخى , در اين مقاله تالش گرديده با استفاده از مدارك و نوشته ھاى جغرافى دانان و مورخان اسالمى

به نحوى , كه ھم اكنون يك شھر مدفون شده ايرانى ـ اسالمى است روشن گردد) مركز حكومتى سیستان(زرنگ 

شناسان قبل از حفارى بتوانند نقشه شھر و ھر يك از تإسیسات مھم و حدود آنھا را به خوبى تشخیص كه باستان 

  .دھند

, ضرابخانه, قصرھا, مدارس علمیه, آتشگاه, مسجد, سوابق تاريخى شھر و سیماى آن چون تعداد حصار و دروازه

روستاھاى پیرامون شھر و سیستم . ه اندكوىھا و سراھا شناسايى و توصیف شد, كاروانسرا, بازار, زندان, خزائن

در بخشى از مقاله به علل تباھى زرنگ چون عوامل . آب رسانى آن و انھار و باغ ھا مورد توجه قرار گرفته اند

طبیعى و انسانى پرداخته شده و در پايان به موقعیت جغرافیايى آن بر اساس نقشه ھاى جغرافیا نگاران اشاره 

  .شده است

  .دوره اسالمى, جغرافیاى تاريخى, سیستان, زرنج= زرنگ : دىواژه ھاى كلی

  مقدمه

, تمدن ھا نیز مانند انسان ھا روزى زاده مى شوند. شھرھاى بزرگ مظھر فرھنگ و تمدن اقوام و ملت ھا ھستند

از  برخى از اين تمدن ھا آثار ديرپايى. پس از مدتى به بلوغ و شكوفايى مى رسند و سرانجام به عللى مى میرند

خود به جاى مى گذارند و براى ھمیشه در يادھا و خاطره ھا باقى مى مانند و برخى براى ھمیشه به فراموشى 

  .سپرده مى شوند

زرنگ مركز حكومتى سیستان كه روزگارى پايتخت ايران بود فراز و نشیب ھاى بى شمارى را پشت سر گذرانده 

, با اين حال, خريب قسمت ھايى آن را به تصرف خود در آوردنداقوام گوناگونى به آن يورش برده و پس از ت, است

  .ھمیشه يك سیماى ايرانى ـ اسالمى داشته است

سیماى زرنگ مى تواند تا حدودى ما را در راه رسیدن به ھويت و , بر اساس مشاھدات جغرافیا نويسان مسلمان

اما , معمارى ايران داشته ايم يارى دھدفرھنگ اصیل اسالمى و مھندسى پیشرفته اى كه در زمینه شھر سازى و 

با اين حال اسرار بى شمارى در دل اين شھر نھفته است كه تنھا كلنگ باستان شناسان مى تواند به آنھا دست 

عده اى ناد على واقع در . متإسفانه جايگاه اين شھر عظیم و باستانى ھمچنان مجھول و ناشناخته است. يابد

مى خوانند و گروھى خرابه ھاى زاھدان كھنه را كه در داخل سیستان ايران قرار دارد  سیستان افغانستان را زرنگ

اين مشكل نیز فقط با بررسى ھا و كاوش ھاى باستان شناسى میسر است و تا آن زمان سخن . زرنگ مى دانند

  .صريحى در مورد جايگاه واقعى آن نمى توان اظھار داشت

  سوابق تاريخى
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ھا سرزمین حماسه و تاريخ ھمواره يكى از مراكز افتخار آفرين كشور پھناور ايران بوده  سیستان سرزمین اسطوره

سیستان كه اكنون درمانده و حقیر مى نمايد روزگارى تاج عزت و شوكت بر سر داشت و خاك زرخیز آن انبار . است

زندگى ... يعقوب, رستم, لزا, سام, روزگارى كه دلیر مردان بزرگ آن ھمچون گشتاسپ. غله آسیا به حساب مىآمد

  .خويش را وقف ستیز با دشمنان تیز چنگال و سپاه اھريمنى بیگانگان كرده بودند

روزگارى در اين ديار به اشاعه و تبلیغ آيین خويش پرداخت و اھالى ھئتومنت ) پیامبر توحیدى ايرانیان(زرتشت 

بنابر كتاب مقدس . ن كیش يكتاپرستى شدندآيین يكتاپرستى او را پذيرفتند و از نخستین پیشگاما) ھیرمند(

سیستان يازدھمین كشور و سرزمین با نزھت و پر بركتى است كه خداوند آن را به , در بخش ونديداد, ايرانیان

پس از گذشت چند ھزاره كه اھريمن گجستك در آن مرز و بوم فساد و تباھى و جادويى . بھترين وجھى بیافريد

به پا خواھد خواست و چھره ) ھامون(نجى كیش زرتشتى از درياچه كانسويه ايجاد كند سوشیانسآخرين م

  )2.(اھريمنى بیگانگان و غاصبان را از صفحه آن خواھد زدود

سیستان در تاريخ پر فراز و نشیب خود جايگاه تولد و افول تمدن ھا و شھرھاى بزرگ و باشكوھى چون شھر 

چنان كه شھر سوخته با وسعتى , بوده است... ,زرنك, كركو, انرام شھرست, كوه خواجه, دھانه غالمان, سوخته

اين شھر يكى از نخستین . ھكتار از اواخر ھزاره چھارم قبل از میالد تا پايان ھزاره سوم استمرار داشت 150حدود 

  .شھرھاى متمدن پیش از تاريخ در خاورمیانه و جھان محسوب مى گردد

اين نام ھا و عناوين بر گرفته از معانى اقلیم محل يا . گوناگونى داشته استسیستان در گذر زمان نام ھا و عناوين 

قديمى ترين نامى كه تا كنون از سیستان مى شناسیم ھئتومنت است كه در . القاب اقوام مھاجم بدان جاست

شاه مى  داريوش((پس از آن در كتیبه بیستون به درنگیان برمى خوريم كه . اوستا به كرات از آن ياد شده است

, ايران: گويد اين است كشورھايى كه به لطف اھورامزدا به من رسیده است و من در اين كشورھا پادشاه ھستم

= زرنگ (درنگیان , پارت, كاپادوكیه, ارمنستان, ماد, ايونیه, لیدى, در كنار دريا) كشورھاى(مصر , آشور, بابل, عیالم

  )3...)).(,باكتريا, خوارزم, آريا, )سیستان

ر تاريخ ھرودوت از اين سرزمین با نام سرنگن ياد شده و در كتاب استرابون درنگیانا و در كتاب ايزيدور خاراكسى د

وجه تسمیه درنگیانا يا زرنگه ھخامنشى در بیشتر آثار محققین و اديبان پارسى ) 4.(آنابن و درنگیانا آمده است

در پھلوى درياپ . ه معناى دريا و ھامون مى باشدب Zarehو زريه Zarayaاصل آن در اوستا زريا((يكى است 

بورنوف مى گويد در زند درياچه را . پارسى باستان گرفته شد Drayahاز)) )) Drayكه جزء اول آن Drayapآمده

گويند و كلمه زرنكا كه به قولى زرنگى ھا اطالق مى شد نیز مإخوذ از ھمین كلمه  Zaranghو زرانگه Zarayoزرايو

زبان دور (پس زريا و زرايو و زرانگه كه در اوستا به معنى درياست و دريه به ھمین معنا در فرس قديم  .زرانگه است

و درياپ در پھلوى و دريا به زبان امروزى درى ھمه يكى است و مراد از آن درياى زره مى باشد كه نام ) ھخامنشى

  )5)). (شھر زرنگ ھم از آن گرفته شده است

اما زرنگ به آن گفتند كه بیشتر ((سیستان در مورد وجه تسمیه زرنگ چنین نوشته است مولف ناشناخته تاريخ 

چنان كه زال العتیق گويند اندر پیش زره و زال الحديث كه معرب كرده , آبادانى و رودھا و كشتزارھا زال زر ساخت

موى او راست به زر كشیده  زيرا كه, آن زال كھن است و زال نو و او را مردمان سیستان زرورنگ خواندندى, اند

اين نام تا قرن دوم پیش از میالد بر ايالت و پايتخت اين منطقه اطالق مى شد تا اين كه در اين ) 6)).(مانستى

سكاھا به علل سیاسى يا تغییر اوضاع اقلیمى به منطقه ھجوم آوردند و بومیان آن , سده اقوام جنگجوى شمالى

  .ن نام قوم تازه وارد نام زرنگه باستان را گرفتاز اين زما. را مطیع خويش ساختند

سكستان نیز مانند زرنگه داراى تشابھات اسمى گوناگونى در فرھنگ ھاى مختلف بوده كه در اين جا به پاره اى از 

. سیوستان و غیره, سیت, سجزستان, سگزستان, ساكا, سكستان, سكه, سگستان, سگ: آنھا اشاره مى شود

ھمان گونه كه ذكر شد پاره اى از انديشمندان . كستان يا سیوستان روايات مختلف استدر مورد وجه تسمیه س
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  .نام سیستان را برگرفته از قوم مھاجم سیت مى دانند كه بر منطقه تسلط يافتند

اين كلمه به معناى مردان ((على اصغر مصطفوى به نقل از پروفسور بیلى در مورد وجه تسمیه آن نوشته است 

آن را , كتاب دينى برھمنان, به مفھوم نیرومند بودن ـ چیره دست است و در ريگ ودا) ) Sakيشه ساكاست و از ر

مولف تاريخ سیستان واژه سیستان را چنین معنا كرده ) 7)).(ھمچنان لقب مردان به كار برده كه مويد فوق است

ھمیشه آن جا مردان مرد باشند و مردى و سیو مرد مرد را گفتندى به آن روزگار و سیستان به آن گويند كه ((است 

  )8)).(مرد بايد تا آنجا بگذرد

در اين روزگار . سكستان يكى از اياالت بسیار مھم ايران به شمار مى رفت, در زمان پادشاھان پارتى و ساسانى

زرنگ كركو و , قلعه تپه, رام شھرستان, قلعه سام, كوه خواجه. چندين شھر و دژ بزرگ در سیستان بنا گرديد

دودمان سورن يكى از خانواده ھاى نجیب و اشرافى . تعدادى از اين شھرھا ھستند كه امروزه آنھا را مى شناسیم

اين خانواده به تبع ديگر خانواده ھاى اشرافى ساسانى كه . ساسانیان مالك بخش بزرگى از اراضى سیستان بود

مى زيستند ... ,شیز, گنده شاپور, تیسفون, ستخرا, بیشاپور, در شھرھاى با شكوه و بزرگى ھمچون به اردشیر

وجوه ((در اين شھرھا . شھرھاى بزرگى در سیستان بنا نھادند تا مناسب شإن و مقام پادشاھى آنان باشد

, براى زيبا ساختن شھرھا. ساختمان مدارس و دارالعلم ھا تخصیص داده شده بود, ھنگفتى براى امور فرھنگى

خوزستان و سیستان در میان اياالتى كه از توسعه بسیار شھر سازى ... كوشش مى شد ايجاد قنوات و انتقال آب

  )9)). (متمتع شدند مقام اول را دارا بودند

  بناى زرنگ

نويسنده گمنامى در رساله كوچكى به نام شھرستان ھاى ايران كه يك متن پھلوى است از بانیان شھرھاى ايران 

تورانى ) ملعون(شھرستان زرنگ را نخست افراسیاب گجسته ((د كرده است وى از زرنگ چنین يا. نام برده است

فرشته موكل (او منوچھر را به پذشخوارگر فرستاد و سپندارمذ . او آتش پیروزگر كرگوگ بدان جا نشانید. ساخت

فسرد و او شھرستان را ويران كرد و آتش را بی. بیامیخت) با او(را به زنى خواست و سپندارمذ به زمین ) زمین

سپس كیخسرو پسر سیاوش شھرستان را دوباره ساخت و آتش كرگوگ را دوباره برپا كرد و اردشیر پسر پاپك 

در اين متن به طور آشكار از شھر ديگرى نام برده شده كه قبل از زرنگ نقش ) 10)).(شھرستان را به پايان رسانید

  .مركزيت سیستان را داشته است

اين . بسیارى از روايات مورخین و جغرافیا نويسان شھرى با شكوه ذكر شده است شھرستان يا رام شھرستان در

و گويند كى رود سیستان برين شارستان ((شھر در ابتداى حكومت ساسانیان شھرى عظیم به شمار مى رفت 

جا  مردم رام شھرستان از آن. مگر بندى كى آن را سوكن خوانند گسسته شد و از اين شھر آب بیفتاد, مى رفت

تاريخ بناى شھر زرنگ را حدود قرن ششم میالدى ) ) Fairservisفاير سرويس) 11)).(برخاستند و زرنج را بنا كردند

  )12)).(در زمان حكومت خسرو اول ذكر كرده است

و ((نويسنده تاريخ سیستان كه مھمترين مرجع ما در بیان سیماى زرنگ است درباره بنا كردن شھر نگاشته است 

سیستان آن روز بود كه گرشاسب داناان جھان را گرد كرده بود كه من شھرى بنا خواھم كرد به اين روزگار  بنا كردن

كه ضحاك ھمه جھان ھمى ويران كند و آزادگان جھان ھمى كشد و از جھان به جادويى ھمى بر كند تا مردمان 

اما چنان خواھم كه نیكو نگاه كنید و از . عالم را سامه اى باشد كه او را بر شھرى كه من كرده باشم فرمان نباشد

چندانى , چنان كه ديگرگاه بماند, بى ھیچ نحس, ھفت و چھار و دوازده بنگريد و به وقتى ابتدا كنید كه سعد باشد

ايشان بر فرمان . ھر چند كه جھان و ھر چه اندر اوست بر گذر است و ھمه به آخر ناچیز گردد, كه حد امكان باشد

پس , او ابتدا به دست خويش پى افكند. نگ و روزگار كردند تا وقتى نگاه كردند و گفتند كه اكنون بنا كناو بسیار در

  )13)).(حكم كردند كه تا چھار ھزار سال شمسى اين شھر بماند
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كه خود اھل اين ديار است در كتاب احیإ الملوك كه در واقع ) نويسنده عصر صفوى(ملك شاه حسین سیستانى 

اسدى توسى از سخن ) 14.(خ سیستان مى باشد بنیان شھر زرنگ را به گرشاسب نسبت داده استمكمل تاري

سرايان سده پنجم قمرى از رفتن گرشاسب به سیستان و ساختن شھر آن دو شعر زيبا دارد كه پاره اى از يكى در 

  :اين جا بیان مى گردد

  سپھبد گرفت از پدر پند ياد

  وز آنجا سوى سیستان رفت شاد

  یران كه از كابل آورده بوداس

  به يك جايگه گردشان كرده بود

  بفرمود خون ھمه ريختن

  وزيشان گل باره انگیختن

  يكى نیمه بد كرده ديوار شھر

  دگر نیمه كردند از آن گل دو بھر

  از آن خون بريگ اندرون خاست مار

  كرا آن گزيدى بكردى فكار

  چون آن شھر پردخت و باره بساخت

  ...ن بر نشاختبرو پنج در آھنی

  

گرچه سخن شاعر درباره ساختن گل از خون اسیران كابل غلو مى نمايد اما مى توان پاره اى از اوصاف زرنگ را در 

گويا گرشاسب حاكم و گو سیستان در ساخت اين شھر از مھندسین و معماران بى شمار كه ھر . اشعار او دريافت

با وجود اين زرنگ سیماى يك شھر . بودند استفاده كرده استيك از سرزمین دوردستى ھمچون روم و ھند آمده 

پنج در آھنین و , خندقى عريض و عمیق, ارك يا دژى سر به فلك كشیده, باره اى گلین, ايرانى ـ اسالمى داشت

  )15.(بند باد از خصوصیات بارز شھر زرنگ در شعر اسدى توسى است

  شھر زرنگ

اين . از اين رو زرنج معرب زرنگ است. و تسلط اعراب عنوان زرنج يافتزرنگ نخستین پايتخت ايران پس از ھجوم 

شھر با شكوه در دشت حاصلخیز سیستان و در نزديكى رودخانه ھیرمند كه در اوستا از آن به نام ھئتومنت ياد 

  )16)).(اين شھر در موضعى در طول ھشتاد و نه درجه و عرض سى و دو درجه قرار داشت((شده قرار داشت 

ارك يا كھن دژ قرار , در مركز شھر. نگ نیز مانند ساير شھرھاى ايران اسالمى داراى سه قسمت عمده بودزر

شارستان فضايى بود كه قسمت مركزى و اصلى شھر را با حصارى . داشت كه قلب تپنده شھر به حساب مىآمد

دور تا دور شارستان را ربض با . رگ بودبلند در میان مى گرفت و جايگاه طبقه ممتاز مانند اشرافیان و زمینداران بز

ھر دو حصار زرنگ . شعاع سه كیلومتر و باره اى بلند و گلین احاطه مى كرد كه صاحبان حرف در آن سكونت داشتند

زيرا در اين سرزمین به حكم آن كه كوه و معدنى وجود نداشت از , از گل ساخته شده بود) بیرونى و اندرونى(

حصارھا بسیار قطور و مرتفع و مستحكم بود و ھیچ نیرويى نمى , با وجود اين. مى بردندسنگ و گچ بھره كافى ن

توانست به آسانى در آن رخنه كند مگر اين كه كسانى از داخل خیانت كنند و راه نفوذ دشمن به درون شھر را باز 

اب تاريخ سیستان در جاھاى چنان كه در كت, گويا ھر يك از باره ھاى بین دروازه ھا نام مخصوصى داشت. گذارند

ھنگامى كه طغرل سلجوقى به سیستان حمله ور شد شھر را با گرفتن . مختلفى از اين حصارھا ياد شده است

  :مولف تاريخ سیستان حمله وى را چنین شرح داده است. حصارھاى آن در دست گرفت
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ستد و صد و ھفتاد مرد را از آن حصار بكشت و حصار را ب, چاشتگاه را, و جنگ آغاز كرد با حصار مارجويه و ديگر روز((

زنان را ايمن كرد و پیش وى كس فرستادند و ھمان روز به رندن آمد و رود رزق و حصارھاى آن بستدند و جمله مرد 

) 17)).(كشته شد و زنان اسیر گرفتند و بعضى بیرون گذاشتند و ديگر روز به حصار مھريان و براون رفتند و بستدند

  . حصارھاى زرنگ مى توان به حصار كمر و كده عمرى اشاره نموداز ديگر 

عمیق و عريض ھمچون كمربندى در میان گرفته بود تا نیروى دشمن نتواند ) خندق(حصار بیرونى شھر را پارگینى 

از آن جايى كه شھر در محلى گود و پست واقع شده بود و از سوى ديگر زمین آن . به آسانى بر حصارھا دست يابد

آب ھاى جارى ديگرى نیز , عالوه بر اين. زه بسیار داشت آب از درون خندق مى جوشید و ھیچ گاه خشك نمى شد

خندقى استوار پیرامون آن است و اين خندق آب دارد كه از خود آن ((ابن حوقل مى گويد . به پارگین مى ريخت

عالوه بر اين كه وسیله تدافعى نیكويى در مقابل خندق ) 18)).(برمىآيد و نیز آب ھاى جارى ديگر نیز در آن مى ريزد

فاضالب شھر نیز . دشمنان به شمار مى رفت آب زايد بستر شھر را جذب مى نمود و در خشكى آن بسیار موثر بود

دور تا دور . زيرا در اين شھر به علت باال بودن آب ھاى زير زمینى حفر چاه فاضالب دشوار بود, به پارگین مى ريخت

آب تقريبا راكد خندق و نى ھاى اطراف آن در تابستان ھاى گرم و سوزان . نى ھاى بلندى پوشانده بود خندق را

  .سیستان از پشه خصوصا پشه ماالريا بیداد مى كرد و منشإ بسیارى از بیمارىھا بود

با اندك  تقريبا تمام جغرافیا نويسان و مورخین. سیزده دروازه بزرگ چوبین داشت) حصار ربض(حصار بیرونى 

  :اصطخرى در مسالك و ممالك دروازه ھا را چنین ذكر كرده است. اختالفى در نام ھا از اين دروازه ھا ياد كرده اند

يكى دروازه میناكى سوى پارس رود و ديگر دروازه گرگان و سديگر دروازه شیرك در : و بر ربض سیزده دروازه است((

دھم در , نھم در كركويه, ھشتم در نیشك, ھفتم در كان, كشتاراق و پنجم دروازه شعیب و ششم در نوخی

  )19)).(سیزدھم در زنگیان, دوازدھم دروازه بارستان, يازدھم در غنجره, استريس

احتماال دروازه آكار بود كه تن عمار خارجى را در آن , يكى از دروازه ھاى مھم ربض كه اصطخرى آن را كان نامیده

عمار در اين جنگ كشته شد و . ن يعقوب لیث صفار و عمار خارجى جنگ درگرفتقمرى بی 251در سال . آويختند

) 20)).(سر عمار را به شھر آوردند و به در طعام بر باره نھادند و تن او به در آكار نگونسار بیاويختند((پس از آن 

د كه يعقوب لیث و حامد دروازه ديگرى كه اصطخرى از آن به نام زنگیان ياد كرده بايد ھمان دروازه روذگران باش

از دروازه ديگرى به نام حلواگران نیز ياد شده كه ) 21.(سرناوك به حرب محمد بن ابراھیم قوسى از آن بیرون شدند

  .حصار درونى يا شارستان پنج دروازه آھنین داشت. در جريان حمله محمود غزنوى به آتش كشیده شد

ھاى او مرجع بسیارى از كتب جغرافیايى ادوار بعد است پنج  اصطخرى جغرافیانگار سده چھارم قمرى كه نوشته

راه , يكى در آھنین و ديگرى دروازه كھن و از اين ھر دو دروازه: ((دروازه آھنین شارستان را چنین نام برده است

 پارس برخیزد و سیم در كركويه بر راه خراسان و چھارم در نیشك سوى بست بیرون شود و پنجم دروازه طعام به

دو دروازه نو و كھنه ) 22)).(روستاھا بیرون شود و اين در از ھمه آبادان تر است و ھمه دروازه ھا درھاى آھنین دارد

, دروازه كركويه در سمت شمال يا شمال غرب. كه به دروازه ھاى پارس معروف بودند در سمت غرب قرار داشتند

ين و مھم ترين دروازه شارستان به شمار مى رفت در دروازه نیشك در شرق و دروازه طعام كه پر رفت و آمدتر

باغ ھا و نخلستان , اھالى زرنگ پس از گذر از دروازه طعام و ربض شھر به كشتزارھا. سمت جنوب واقع شده بود

, ادوراس, برنك, كرسواد, ملكان, سكوكس, سوسكن((در اين منطقه روستاھاى مھمى چون . ھا گام مى نھادند

سگستان از آبادى مانند صفحه نقاشى شده ((در واقع ) 23.(بر سر راه آنان قرار داشت...)) يار و د, دريارود, كوين

  )24)).(بود و گويى ھمه يك روستا بودند ولى شھرك كم داشت

نخست اماكن مذھبى مانند مسجد و آتشگاه و كلیسا و , بناھاى شھر زرنگ را مى توان در چھار گروه جاى داد

د تمام طبقات شھر از احترام و جايگاه وااليى برخوردار بودند و ھمه فرق در مراسم ھا و مدارس علمیه كه نز

بناھاى دولتى مانند قصرھا و داراالماره ھا و زندان و . مناسك مذھبى به دور از ھر اختالفى در آن جا گرد مىآمدند
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اى عمومى ھمچون بیمارستان ھا و در گروه سوم مى توان از بناھ. پادگان ھاى نظامى در مرتبه دوم جاى دارند

كوىھا و سراھا در گروه چھارم قرار دارند كه بیشتر بناھاى مردم شھر را . بازارھا و كافه ھا و كاروانسراھا نام برد

  .تشكیل مى داد

از شواھد و . مردم اين ديار كیش زرتشتى داشتند و جايگاه عبادت آنان آتشگاه بود, پیش از ورود اعراب به سیستان

به . قرائن موجود در تواريخ و سفرنامه ھا چنین برمىآيد كه در اين شھر آتشگاه ھاى ممتازى وجود داشته است

احتمال قوى پس از اين كه ربیع بن زياد در سال سى ام قمرى بر شھر تسلط يافت دستور تخريب آتشگاه ھا را 

  .صادر نمود يا اين كه آنھا را به مسجد تبديل كرد

. دى كه در شھر زرنگ نام برده شده و اطالعاتى از آن در دست است مسجد آدينه مى باشداز نخستین مسج

مسجد آدينه سیستان را . ((مولف تاريخ سیستان بانى مسجد آدينه را عبد الرحمن بن سمره معرفى كرده است

در جاى ديگر مى و ) 25)).(و محراب آن حسن بصرى نھاد) ھجرت 39احتماال سال (عبدالرحمن بن سمره بنا كرد 

مصال به در پارس او عبدهللا بن ابى برده ابن موساى اشعرى در زمان خالفت ھشام ابن عبدالملك ـ بنا ((نويسد 

ملك شاه . قمرى مى باشد 111ـ  120تاريخى كه براى اين دوره مى توان تعیین نمود سال ھاى ) 26)).(كرد

مسجد آدينه در شارستان و ) 27.(بیان نموده استحسین سیستانى روايت نخست را در تإسیس مسجد جامع 

مقابل مسجد دو حوض بزرگ ساخته بودند كه آب انھار پس از ورود بدان ھا به خانه . نزديك دروازه پارس قرار داشت

مسجد آدينه داراى دو . نمازگزاران با آب گوارا و جارى اين دو حوض وضو مى ساختند) 28.(ھاى شھر مى رفت

. بلند بود كه يكى از آن دو در زمان احداث بنا و ديگرى در زمان يعقوب لیث صفارى ساخته شده بود) مناره(آتشگاه 

در زير آفتاب درخشان سیستان از مسافتى دور نمايان بود و در پرتو ) 29.(اين مناره كه رويه آن را مس كشیده بودند

قمرى گرد بادى مسجد  359ست كه در سال ابن حوقل در گزارشى آورده ا. انوار خورشید چون طال مى درخشید

  )30.(جامع شھر را در زير شن فرو برد و تقريبا حومه شھر را احاطه كرد

زمانى كه سلطان محمود غزنوى به . از اماكن مذھبى ديگرى كه در شھر زرنگ نام برده شده كلیساى زرنگ است

ز را كشتند اندر در مسجد آدينه و اندر كلیسا مسجد آدينه غارت كردند و علوى خبا((شھر يورش برد سربازان وى 

  )31)).(ترسا كشتند

شاھان صفارى در پايتخت خود اقدام به ساخت قصرھايى نمودند تا نخست در خور شإن شاھى آنان باشد و ديگر 

كوشك يعقوبى با شكوه . اين كه به حكام عباسى كه در قصرھاى الوان بغداد مى زيستند دھان كجى كرده باشند

قصر عمر و لیث برادر ) 32.(ين كاخ زرنگ بود كه در جنوب غربى شھر میان دروازه پارس و دروازه طعام قرار داشتتر

كوشك يعقوبى عالوه بر اين كه كاخ مسكونى شاه صفارى محسوب . و جانشین يعقوب نیز در ھمین مكان واقع بود

طرح سفرھاى جنگى خود را با سرھنگان در میان يعقوب در اين كاخ . مى گشت داراالماره وى نیز به حساب مىآمد

وى نقشه آزادى سرزمین ايران از چنگال اھريمنى عباسیان را با . مى گذاشت و با آنان به شور مى پرداخت

خضرا يا , در مقابل كوشك يعقوب. ھمفكران خويش در ھمین كاخ پى ريزى كرد و آن را سر لوحه اھداف خود قرار داد

تا ھر كه را شغلى بودى , بر خضراى كوشك يعقوبى نشستى تنھا((كه ھر از چند گاه يك بار میدانى قرار داشت 

  )33)).(به پاى خضرا رفتى و سخن خويش بى حجاب با او بگفتى

مولف تاريخ سیستان از عدالت و شھامت و رعیت پرورى يعقوب خاطره خوشايندى نقل مى كند كه با ھر گونه ظلم 

در يكى از اين روزھا كه يعقوب بر آن خضرا . ر ستیز بود و خود پیشگام اين امور بودو جور و فساد و تباھى د

يعقوب انديشید كه بايد او را غمى . نشسته بود در كوى سینك مردى را ديد كه زانوى ماتم در بغل گرفته است

يكى از سرھنگان : مرد گفت .يعقوب علت را پرسید. پس حاجبى را فرستاد تا آن مرد را به نزد او آوردند. بزرگ باشد

يعقوب به او . تو ھر شب يا يك شب در میان بدون اجازه به خانه من مىآيد و در حق دختر من ظلم روا مى دارد

در اين جا مردى با سپر و شمشیر , به خانه برگرد و ھر وقت آن سرھنگ به خانه تو آمد به پاى خضرا بیا: گفت
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مرد بى درنگ به پاى خضرا آمد و در آن جا . آن شب سرھنگ به خانه او آمدآن مرد رفت و فرداى . منتظر تو است

سپس آن دو به خانه مرد رفتند و عیار با شمشیر خود سرھنگ را به دو نیم . عیارى را با سپر و شمشیر منتظر ديد

يعقوب . خود ديدناگاه يعقوب را مقابل , مرد چراغ روشن كرد. چراغ روشن كن و آب و نان بیاور: سپس فرمود. كرد

سپس به مرد . آن گاه كه غمت را دريافتم با خداى خود عھد كردم تا آن را مرتفع نسازم روزه خواھم بود: گفت

. جنازه را داخل پارگین بینداز و ديگر روز منادا كرد ھر كه مى خواھد سزاى ناحفاظان بیند به لب خندق رود: گفت

)34(  

يعقوب براى فر و ((لیث صفار دستگاه حكومتى وى را چنین توصیف كرده كه حسین يزدانیان مولف زندگانى يعقوب 

. شكوه دستگاه خود به ويژه براى برابرى با دربار خالفت و براى برابرى با كارگزاران آنھا دست به كارھايى مى زد

زار تن ديگر چماقى چماق زرين و به ھ, دستور داده بود دو ھزار مرد كارى برگزينند و به ھر يك از ھزار تن نخست

آنان موظف بودند چماق ھا را بر دوش گذارده در عیدھا و جشن ھا و روزھاى رسمى در دو صف . سیمین بدھند

برابر ھم در كنار منبر او بايستند تا فرستادگان يا كسانى كه به ديدار او مىآيند دستگاه يعقوب را كمتر از دستگاه 

  )35)).(خالفت به حساب نیاورند

قل از يك داراالماره قديمى در پشت مسجد جامع گزارش مى دھد كه پس از چندى به ربض میان دروازه ابن حو

. احتمال دارد اين داراالماره متعلق به عمرو دومین پادشاه صفارى بوده باشد) 36.(طعام و دروازه فارس انتقال يافت

و قصر ملك نصیر , قصر بوالحسنى, اى طاھرسر, از ديگر قصرھا و عمارات با شكوه زرنگ مى توان از كوشك خلفى

  .الدين محمد نام برد

زرنگ عالوه بر اين كه جمعیت كثیرى را در خود جاى داده بود از اطراف و اكناف مملكت نیز تجار و بازرگانان و 

 بديھى است كه در چنین شھر پرجمعیتى كه دلیرى و. مسافران و عیاران و سپاھیان در آن جا گرد آمده بودند

گردنكشى از خصوصیات بارز مردان آن بود و با شمشیرھاى آخته در خیابان ھا و كوچه ھا گام برمى داشتند ھر آن 

نزديك مسجد جامع , زندان بزرگى در شارستان((از اين رو براى تنبیه خاطیان , اتفاقات و حوادث ناگوارى رخ مى داد

را محبوس كردند و سیستانیان ) درھم بن نضر(ران عرب در ھمین زندان بود كه آخرين حكم) 37)).(ساخته بودند

  .قمرى به پادشاھى برگزيدند 247پس از استقالل يعقوب را در سال 

اين خزانه ھا كه به . مھمترين خزانه ھا از آن عمروبن لیث بود. دارالضرب زرنگ و خزانه آن در شارستان قرار داشت

مان عمرو تإسیس گرديدند و انباشته از ثروت ھاى كالنى بودند ارك شھرت داشت میان باب كركويه و نیشك به فر

عباس پرويز خزائن عمرو لیث را چھار . كه در جريان تصرف واليات و شھرھاى مختلف ايران به زرنگ انتقال داده بودند

 يكى مخصوص مھمات لشكرى و دو ديگر خزينه مال صدقات مربوط به جیره سپاھیان و سه ديگر((ارك مى داند 

  )38)).(مخصوص دستگاه امارت و مصارف خود عمرو و خزينه عمومى جھت عمال و حكام, خزينه مال خاص

بازار مھمترين مركز تجارى و محل داد و ستد ساكنین شھر . بناھاى عمومى زرنگ نیز در خور تعمق و بررسى است

نند پارچه ھاى ابريشمى و زيلو و فرش و محصوالت خويش ما, يا كسبه و تجار بود كه عالوه بر تإمین مايحتاج روزانه

. بازارھاى داخل شھر پیرامون مسجد جامع قرار داشت و بسیار آباد بود. خرما و انگوزه را به فروش مى رساندند

عايدى ھزار درھمى روزانه اين . بازارھاى ربض از جمله بازار عمرو كه به دستور وى ساخته شد نیز بسیار آباد بود

بازار شھر از دروازه فارس تا دروازه مینا پیوسته . جامع و بیمارستان شھر و مسجد حرام مى شد بازار صرف مسجد

تاريخ سیستان عالوه بر بازار عمرو از بازارھاى ديگر مانند بازار سراجان ) 39.(بود و طول آن به نیم فرسخ مى رسید

و كاروانسرا و حمام شھر شواھدى در دست  از محل بیمارستان) 40.(و بازار نو و بازار در طعام نام برده است

عمرو لیث عالقه . اما از قرائن پیداست كه چنین تإسیساتى در شھر بزرگى مانند زرنگ وجود داشته است, نیست

بعضى از مورخین مى گويند عمرو در دوران . زيادى به ايجاد ابنیه و كاروانسرا و رباط جھت آسايش مسافرين داشت

اط و پانصد مسجد آدينه و مناره احداث كرد و پل ھاى فراوان در نقاط مختلف قلمرو حكومتى امارت خويش ھزار رب
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  )41.(خود ساخت

اين كوىھا و محالت به وسیله خیابان و كوچه به يكديگر متصل مى . شھر زرنگ داراى محالت و كوىھاى مختلفى بود

اجتماعى بود كه بر حسب موقعیت شغلى و  احتماال ھر كوى متعلق به قشر خاصى از اصناف و طبقات. گرديدند

از سوى ديگر فرم و . اجتماعیى كه داشتند كوى و سراى آنھا در منطقه ويژه اى از شارستان و ربض قرار داشت

در تاريخ سیستان از . گستردگى منازل مسكونى آنان ارتباط مستقیمى با درآمد و موقعیت اجتماعى افراد داشت

كوى عبدهللا حفص مقابل , كوى سینك: م برده شده كه تعدادى از آنھا بدين قرارندكوىھاى مختلف اين شھر نا

  .كوى میار و كوى كوشه, گاشن, حوربندان, محله كالشیر, كوى فراه, كوى رخ, كوى زنان, دروازه پارس

ل اين امر آن دلی. خانه ھاى اھالى شھر به موازات يكديگر در دو سوى كوچه ھا و خیابان ھا رو به جنوب قرار داشت

ھم اكنون نیز ساكنان اين منطقه در ورودى منازل خود . روزه سیستان از شمال غرب مى وزند 120بود كه بادھاى 

دلیل عدم . بناھاى شھر زرنگ عموما از گل و خشت بود و سقف آنھا را طاق مى زدند. را پشت به باد مى سازند

در منطقه دانسته اند كه چوب را فاسد مى كند و موريانه در آن راه استفاده از چوب را جغرافیا نگاران رطوبت موجود 

زيرا چنین خانه , با اين حال گل و خشت بھترين نوع مصالح در ساخت بناھاى مناطق كويرى است) 42.(مى يابد

تى خانه ھا و سراھاى با اھمی. ھايى مانع نفوذ گرما به اندرون مى شوند و محیط خانه را قابل تحمل مى سازند

  :كه در حوادث مختلف تاريخ سیستان در شھر زرنگ از آنھا نام برده شده بدين قرارند

سراى ابراھیم قوسى و سراى حمدان يحیا ) ((43))(خانه براون و خانه شھرزادى به رندن و خانه نیش سر رندن((

ارتاشى در شارستان سراى , سراى بايوسفى, سراى بوالحسینى((, خانه سرناوك) 44))(كه او را كلوك گفتندى

توسط عیاران  421سراى امام فاخر بن معاذ كه اين آخرى در رمضان سال , سراى ابو جعفر قوسى, مقابل آب بزيان

  )45)).(ھمچنین سراى بھلول بن معن. غارت شد و در آتش سوخت

شور بودن . ردسیستم آب رسانى شھر زرنگ از نوع خاك و زمین شھر و امكانات موجود پیرامون آن تبعیت مى ك

زيرا آب اين چاه ھا اغلب شور و غیر قابل شرب بود و از سويى در , خاك و وجود زه حفر چاه را دشوار ساخته بود

بنابراين چنین شھر بزرگى نیازمند آب فراوانى بود كه . مدت كوتاھى نشت مى كرد و انباشته از خاك مى گرديد

بنابر نوشته ھاى جغرافیانگاران رود ھیرمند در دست . برآورده سازدبتواند در تمام طول سال حوائج ساكنین آن را 

چنین رودخانه عظیم و پر آبى مى توانست نقش موثرى در ايجاد و بقاى . چپ شھر و در نزديكى آن قرار داشت

از اين رو شعبات كوچك و بزرگى چه به طور مصنوعى و چه به طور طبیعى در دشت حاصلخیز , زرنگ داشته باشد

اھالى زرنگ چند جوى . يكى از اين شعبات سنارود بود كه از مقابل زرنگ مى گذشت. ستان جريان داشتسی

از ((سه رشته از اين انھار از سه محل داخل شھر مى شد . كوچك و بزرگ از سنارود به داخل شھر كشیده بودند

يد و سومى از دروازه طعام وارد مى جمله آنھا چشمه اى است كه از دروازه قديم و نیز چشمه ديگر از دروازه جد

خانه ھاى شھر و ربض داراى آب جارى و باغ است و در ربض نیز . شود و مجموع آنھا مى تواند آسیابى را بگرداند

  )46)).(چشمه ھايى است كه از ھمین چشمه ھاى داخل شھر منشعب مى شود

. بل مسجد آدينه در شارستان مى ريختآب اين انھار پس از جريان در كوچه ھاى ربض به دو حوض بزرگ مقا

كوچه باغ ھاى زيبا و , انھار جارى در شھر. سپس اين آب در انھار كوچه ھاى شارستان به جريان مى افتاد

سرسبزى را به وجود آورده بود و مسافرين در گرماى تابستان مى توانستند لختى در سايه خنك بیدھاى كنار انھار 

چنان كه نھر داخل شارستان به آب بزيان معروف بود و دو نھر ديگر , ين انھار نامى داشتگويا ھر يك از ا. بیاسايند

اھالى شھر جوىھاى كوچكى را از اين انھار به داخل سراىھاى خود كشیده بودند تا ) 47.(به آب ديوانه و رود زرق

ھاى زرنگ باغ میمون بود كه در  يكى از باغ. ضمن برآوردن احتیاجات خويش باغ ھا و جالیزھا را نیز سیراب سازند

  .شارستان قرار داشت و جايگاه امیران و بزرگان شھر بود

اين مناره جايگاھى براى دادخواھى مردم شھر بود و تا داد . از ديگر آثار زرنگ مى توان به مناره كھن اشاره نمود
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يك آتشگاه قديمى بود كه قبل از اسالم  احتماال اين مناره جايگاه. خود نمى گرفتند اجتماع خود را به ھم نمى زدند

از حرمت و كرامت وااليى برخوردار بود و پس از آمدن اسالم نیز ھمچنان عزت خود را به عنوان يك مكان مقدس 

  .حفظ كرده و به صورت جايگاھى براى دادخواھى مظلومان درآمده بود

ماھر در , سخن ور, با ادب, باھوش, قیه حافظف, زيرك, خردمند, سیستان مركز مار و مردان گردن فراز پیشگام((

ياقوت در معجم . تقريبا تمام جغرافیانگاران از كثرت مار در اين شھر سخن گفته اند) 48)).(ھندسه و حكمت بود

در ھنگام گشايش سجستان به دست عرب ھا مردمان آن جا مى گفتند نبايد ((البلدان از ابن الفقیه نقل كرده كه 

در ھر خانه آن ديار , سجستان پر است از مار. زيرا آنھا مارھا را مى كشند, شت و نه آنھا را راندخارپشت ھا را ك

اسدى توسى مارھاى زرنگ را نتیجه خون كابلیان مى داند كه در گل بناھاى ) 49)).(يك خارپشت نگاه مى دارند

  .شھر سرشته شده است

  از آن خون به ريگ اندرون خاست مار

  ردى فكاركرا آن گزيدى بك

  

ياقوت مى گويد كه ھزار ) 50.(سیستان نیز بخشش رود ھیرمند بود, اگر به گفته ھرودوت مصر بخشش نیل است

افزايش , اين انھار باعث آبادانى دشت سیستان. ريزابه به اين رود مى ريختند و ھزار نھر از آن جدا مى گردند

گ روستاھاى آباد و پرجمعیتى مانند كوين و زنبوك و فره و در اطراف زرن. جمعیت و بناى ديه ھاى فراوان مى گرديد

نقش موثرى در حیات و اقتصاد شھر ) 51(درھند و قرنین و كواربواز و كزه و سنج و باب الطعام و كروادكن و نه الطاق

الوه بر ع. در اين روستاھا باغ ھاى پھناورى وجود داشت كه عمده محصوالت آنھا خرما و انار و انگور بود. داشتند

از آثار مھم و قابل . صیفى كارى نیز در كنار محصوالت استراتژيك مانند جو و گندم و ارزن رواج داشت, باغدارى

  . توجھى كه مى توان در كنار اين روستاھا و حاشیه زرنگ نام برد آسیاب بادى و چرخ باد بود

 120ن باعث به وجود آمدن بادھاى محلى جابه جايى دو توده ھواى سرد ھندوكش و ھواى گرم مناطق كويرى ايرا

اين بادھا كه جھت آنھا شمال غربى ـ جنوب شرقى است از اواسط ارديبھشت تا اواخر . روزه سیستان مى گردد

مردم سیستان با علم مھندسى دريافتند كه از اين انرژى رايگان مى توان به . شھريور پیوسته و سخت مى وزند

ز اين رو در اطراف زرنگ و ساير نواحى سیستان مبادرت به ساخت آسیاب بادى و چرخ ا. بھترين نحو استفاده نمود

البته آسیاب بادى و چرخ باد فقط در تابستان و آن ھم ھنگام . باد كردند كه اين نوع آسیاب مخصوص اين بالد بود

حسین سیستانى  ملك شاه. وزش باد مورد استفاده قرار مى گرفت و در زمان ھاى ديگر استفاده اى نداشت

بعضى محال چرخ بر سر چاه آب داير ساخته اند و به شكل آسیاى باد تعبیه كرده اند كه ((درباره چرخ باد مى گويد 

  )52)).(آسیا مى گردد و آب از چاه بیرون مىآيد و زراعت مى نمايد

  

سیستان داير بود درباره  چارلز ادوارد يیت در سفرنامه خراسان و سیستان كه تا زمان وى نیز آسیاب ھاى بادى

ساختمان اين آسیاب ھا بدين ترتیب است كه يك ستون به طور قائم قرار مى گیرد و دو ديوار ((ساختمان آنھا گفته 

به ترتیبى كه فضاى رو به جنوب آن باز و دو سوم فضاى رو به شمال آن بسته . آن را در جھات جانبى مھار مى كنند

ستون در پايین از سنگ ھاى آسیاب عبور كرده و در , ن يك تیر عرضى عبور مى كنداز باالى ستون و وسط آ. است

سنگ آسیاب بااليى توسط گوه ھايى به ستون متصل مى شود . جايى كه براى آن تعبیه شده است قرار مى گیرد

ارتفاع ستون . حال آن كه سنگ زيرين در تمام مدت ثابت و بدون حركت مى ماند, و ھمراه با آن به چرخش در مىآيد

از , به شش متر مى رسد و در باال پره ھايى كه توسط نى و تیرھاى افقى ساخته شده اند به آن متصل اند

  )53)).(محفظه اى كه رو به شمال باز است باد به پره ھا مى خورد و آن را به گردش مىآورد
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ال اين تل در خارج از شھر قرار داشت و قبل احتما) 54.(مى گفتند)) تل مھاجران((گورستان زرنگ تلى بود كه به آن 

بیرون شھر سیستان موضعى بود ((ھمچنین . اجساد را مطابق دين كھن ايرانى بر باالى آن مى نھادند, از اسالم

سیستان و اھل سیف آن جا ) تمام مردم(نام آن موضع حشوى بود و در شب . كه در قديم االيام شھر آن جا بود

روج كردند و ملك شمس الدين را با ھژده پسر شھید كردند و ملك تاج الدين حرب را به تخت جمع شدند و بامداد خ

  )55)).(نشاندند

  علل تباھى و انھدام زرنگ

اما عوامل طبیعى نیز در فرسايش آن بى تإثیر , گرچه اصلى ترين عامل انھدام و تخريب زرنگ تھاجمات نظامى بود

شھر و بناھاى آن بادھاى پیوسته و سھمگین سیستان بود كه مقادير  مھمترين عامل طبیعى مخرب. نبوده است

بدى ريگ روان آن است كه به محض برخورد با مانع در پشت آن انباشته . زيادى ريگ روان به سوى شھر مى پراكند

ا در زير بدين ترتیب ريگ روان باعث مى گرديد ساختمان ھا و كشتزارھ. مى گردد تا به مرور آن را در خود بپوشاند

قمرى در  359چنان كه مسجد آدينه زرنگ در سال , آن مدفون يا اين كه به مرور زمان بر اثر فرسايش منھدم گردند

  .زير توده اى از ھمین شن و ريگ روان مدفون شد

 با وجود اين كه بادھاى صد و بیست روزه فوايدى چون به حركت در آوردن آسیاب و چرخ باد داشت و در تابستان از

اھالى زرنگ و به طور كلى سیستانیان در . مضرات آن جبران ناپذير بود, اما در مقابل, شدت گرماى ھوا مى كاست

اصطخرى تدبیر اين مردم در . مقابل مضرات باد آرام نگرفتند و براى مقابله با آن تدابیر و حیله ھايى انديشیدند

  :ساختن بند ريگ را چنین بیان نموده است

بلندتر از , ديك شھر گرد آيد مردم جمله جمع شوند و گرد بر گرد ريگ ديوارى بسازند از چوب و خاشاكچون ريگ نز((

چندان كه چشم , جاىھا باز گذارند كى باد درآيد و ريگ را برمى دارد و به سر ديوار برون مى برد, ريگ و در بن ديوار

  )56)).(كار مى كند و جايى اندازد كه ايشان را از آن زيان نبود

  

ھم اكنون نیز اھالى سیستان براى جلوگیرى از عوارض اين بادھا يا درخت مى كارند يا با استفاده از نى ھاى نیزار 

تنگ نامیده مى شود در مقابل جريان اين ريگ ھا به وجود مىآورند ((نوعى ديوارھاى حفاظتى مخصوص كه در محل 

  )57)).(عھده دارد كه عمل بادشكن و در عین حال تثبیت ريگ روان را بر

  

و اگر ((ملك شاه حسین سیستانى مى گويد . زرنگیان زرنگ و با تدبیر حتى از ريگ بادآورده نیز بھره مى بردند

پنھان كنند در آن جا تا صد سال ضايع نشود و قماش ) در ريگ(مردم سیستان ذخاير خود را از گندم و حبوبات 

ع نشود و آن ريگ چون بر زمین تلخ و شور افتد زمین خوب شود و ابريشم و سقرالط و صوف در جوف آن ريگ ضاي

نويسنده تاريخ سیستان نیز ) 58)).(تخم روياند و آب ھیرمند كه بر روى آن ريگ مى گذرد گوارا و خوشگوار مى شود

فرزند مردم كى بر آن جا خسبد تندرست باشد و از فضل ريگ است كه ((عالوه بر ذكر فوايد فوق اضافه مى كند كه 

  )59)).(آدم را چون خرد باشد بر آن جا بدارند تا قوى گردد و اعضاى وى درست باشد

  

چنان كه چندين نوبت جريان سیل باعث , يكى ديگر از عوامل طبیعى فرسايش بناھا و تإسیسات زرنگ سیل بود

چنان كه , را فرا گرفت قمرى شھر 641عظیم ترين سیل در سال . گرديد شھر براى چندين ماه در محاصره آب بماند

اين سیل حدود سه ماه طول كشید و در اين مدت ساكنین زرنگ با . در كناره خندق و حوالى شھر يك نیزه آب بود

در زمان ) 60. (بر اثر اين سیل ھشت مرد در خندق شھر غرق شدند. كشتى به اطراف آمد و شد مى كردند

  .ركو را آب بردسلطان مسعود نیز بند كندك شكسته شد و دروازه ك
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حال كه از عوامل طبیعى فرسايش زرنگ سخن به میان آمد بجاست پیش از آغاز مقوله تخريب عامل انسانى 

, )ق111ـ  118(در زمان واليت عبدهللا بن ابى برده . باليايى را كه بر سر شھر و مردم آن آمده نیز بازگو كنیم, شھر

مرو بن عماره فقیه كه مذھب سفیان ثورى به سیستان آورد و در زمان ع) ق176حدود (حصین بن محمد قوسى 

  .اما تاريخ سیستان ھیچ گزارشى از تلفات و خسارات آن نداده است, زمین لرزه ھايى اين شھر را لرزاند

  

نخستین . از دو خشكسالى و قحطى بزرگ كه امراضى مانند وبا را نیز با خود به ھمراه داشت گزارش شده است

آب ھیرمند خشك شد و بسیارى از تجار و بزرگان و , قمرى اتفاق افتاد كه در جريان آن 220قحطى در سال 

. قمرى اتفاق افتاد 747قحطى ديگرى كه ھمراه با وبا بود در سال ) 61.(خداوندان نعمت و مردم عادى جان باختند

با به جوار رحمت ايزدى در اين سال تعداد كثیرى از مردم تلف شدند و ملك قطب الدين حاكم وقت بر اثر و

  )63.(قمرى نیز چنان سرمايى بر سیستان حاكم شد كه تمام نخل ھا يخ بست 562در سال ) 62.(پیوست

غزنويان و . ثروت و موقعیت استراتژيك و شھرت سیستان باعث نابودى اين سرزمین و پايتخت بزرگ آن زرنگ گرديد

بودند كه از شرق و آسیاى مركزى ھمچون ادوار اسطوره اى بر  سلجوقیان و مغوالن و تیموريان و افاغنه نیروھايى

اين سرزمین تاختن گرفتند و آن را در زير سم اسبان خود لگدكوب كردند و با آتش خشم و كین خود خاكستر 

طى ھر يك از اين حمالت صدمات جبران . حمالت مغول در چندين نوبت در سده ھفتم قمرى صورت گرفت. نمودند

اما سیستانیان از پا . شھر و ابنیه آن وارد آمد و تعداد كثیرى سجزى و بلوچ و مجوسى به قتل رسیدند ناپذيرى به

آنان در مدت زمانى كوتاه مجددا استقالل خود را به دست مىآوردند و به ترمیم خرابى ھا مى . نمى نشستند

) میالدى 1362(قمرى  764در ((وى . وردپس از حمله مغوالن ديرى نپايید كه تیمور سر از سیستان در آ. پرداختند

به سركردگى ھزار سوار به سیستان وارد شد و اكثر قرإ و قصبات آن را به حیطه تصرف خود در آورد و عاقبه االمر 

يك دست و يك پاى او تیر خورد و به مكران مراجعت نمود و در نتیجه ھمین ضربت و زخم پا به تیمور لنگ معروف 

  )64)).(شد

  

كینه و نفرتى عمیق از مردم سیستان به دل گرفته بود در آرزوى انتقام جويى بود , كه براى نقص عضو خويشتیمور 

تا اين كه پس از به ھم رسانیدن قدرت با سپاه بى شمارى ھمچون مور و ملخ بر سیستان فرود آمد و پس از 

د و خوردھايى كه چندين نوبت بین طى ز. زرنگ را محاصره كرد, تخريب شھرھا و روستاھا و كشتار مردمان آن

قطب الدين امیر سیستان و تاج الدين سیستانى سردار و فرمانده كل قوا . طرفین رخ داد تعداد كثیرى كشته شدند

. ھتك نوامیس و ويرانى شھر براى مذاكره با تیمور راھى اردوگاه او شدند, به منظور جلوگیرى از كشتار مردم

د كثیرى از مردم زرنگ بدون توجه به حضور حاكمشان نزد دشمن و بدون تدابیر جنگى الزم متإسفانه در اين اثنا تعدا

ناگھان بر تیمور كه در نزديكى يكى از دروازه ھا مشغول بررسى بود ھجوم آوردند و اسب او , و بى اذن فرمانده قوا

شت حاكم سیستان و فرمانده او تیمور از اين حمله ناگھانى به شدت منقلب شد و دستور بازدا. را زخمى ساختند

در اين . را صادر نمود و بالفاصله با لشكرى انبوه از ھر سو بر زرنگ يورش برد و پس از رخنه در حصار وارد شھر شد

جا بھتر است جريان ورود تیمور به داخل زرنگ و فسادھايش را از كتاب ظفرنامه موالنا شرف الدين على يزدى كه 

  :نوشته شده دنبال كنیم در وصف تیمور و اعمالش

حصار را بینداختند و , سپاه ظفر قرين به يك حمله ديگر به فصیل برآمده رخنه ھا كردند و شھر را تسخیر كرده((

حضرت صاحبقران چند روز . بقیه سپاھیان را كه مانده بودند كار بساختند, اماكن و مساكن را خراب و ويران گردانیده

  .و خزاين شاھان فرمان داد توقف فرمود و به نقل اموال

  ز مإواى دستان و سام سوار

  شتر وارھا بر نھادند بار
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  ز دينار وز گوھر نا بسود

  ز تخت وز گستردنى ھر چه بود

  ز زرينه و تاج ھاى به زر

  ز سیمینه و گوشوار و كمر

  ز اسپان تازى به سیمین ستام

  ز شمشیر ھندى به زرين نیام

  ھمان برده و بدرھاى درم

  و ز كافور و ھر بیش و كمز مشك 

  

و ھر چه در آن ديار بود از خزف تا گوھر شاھوار و از نفايس اجناس تا میخ در ديوار به تاراج بر رفت و برق غارت بر 

  )65)).(خشك و تر در ھم سوخت, بیش و كم آن واليت گرفته

  

كھنسال سیستان و ايران را كه چھره خون آشام تاريخ از سرھا مناره ساخت و زرنگ پايتخت , بدين گونه تیمور

نقش چشمگیرى در استقالل و شكوفايى اقتصاد ايران داشت در شعله ھاى , نزديك به ھزار سال يا بیش از آن

  .كین خواھانه خود سوزاند و تبديل به تلى كرد كه امروزه تشخیص محل دقیق آن دشوار است

  

سیستان را به خود گرفت و به شھر سیستان معروف  اين شھر كه از قرن چھارم قمرى به بعد كم كم نام واليت

مدينه , دار الدوله, دار الزھاد, دارالملك((تعدادى از اين عناوين عبارتند از , شد داراى القاب و عناوين مشھورى بود

ه از شھر زرنگ را عذرا يعنى دوشیز) 66)).(العذرا و دارالنصر و از بسیارى زاھدان سیستان را دارالزھاد مى نويسند

حتى . آن جھت گفته اند كه تسخیر آن بر ھیچ كس میسر نبود و ھمانند دوشیزه دست نخورده باقى مانده بود

محمود غزنوى نیز تا زمانى كه خود مردم زرنگ برابر خلف عصیان نكرده بودند و محمود را در تسخیر شھر خويش 

  )67.(يارى نكرده بودند از فتح آن عاجز بود

  

آزمندان و طمعكاران را از نواحى دور بدان جا مى كشاند تا , شھر ثروت و تجارت بود و اين ثروت دارالملك سیستان

چنان كه ربیع بن زياد پس از نبردى سخت و خونین موفق شد ھزار جام , پس از تصرف شھر به ثروت آن دست يابند

قمرى ربیع و ابن سمره متجاوز از  33ـ  30از سال . زرين با يك ھزار برده بى گناه از سیستان به عربستان بفرستد

) 68.(چھل ھزار برده نابالغ و میلیون ھا پول نقد و مقدار زيادى از امتعه خاص سیستانى را از سیستان خارج كردند

مدت دو سال واليتدار سیستان بود و در اين سال ھا سكه ھايى از گونه سكه ھاى ساسانى ـ ) ربیع(اين شخص 

در روز يكى از اعیاد ((ابن سمره نیز كه پس از ربیع حاكم سیستان شد ) 69.(ضرب نمود) گزرن(عربى در سیستان 

و دو ھزار برده بدو داد و زينھار ) دو میلیون(مرزبان دو ھزار ھزار درھم , پارسیان قصر مرزبان را محاصره كرد

  )70)).(خواست

ى مى پرداختند تا اين كه يعقوب لیث دست مردم سیستان و زرنگ سالیانه خراج ھنگفتى به خلفاى اموى و عباس

تاريخ سیستان گوشه . اعراب را از سیستان و قسمتى از ايران كوتاه نمود و به اين خراج خواھى ھا پايان بخشید

  .اى از ثروت زرنگ را در زمان خالفت طاھر صفارى چنین بیان نموده است

  

سى و , به خزينه اندر, بیعت كردند اندر ارگ جداگانه )طاھر بن محمد بن عمرو بن لیث(و آن روز كه طاھر را ((

ھمه گنج خانه , شش بار ھزار ھزار درھم بود دون دينار و جواھر و خزينه ھا پر بود و به قلعه اسپھبد و ديگر قلعه ھا
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  )71)). (و خزينه بود

ت خاص جغرافیايى خود كه سیستان به دلیل موقعی. مقادير زيادى از اين ثروت سرشار از راه تجارت به دست مىآمد

در مسیر شاھراه ھاى ارتباطى بین شرق و غرب قرار داشت از اھمیت فرھنگى و نظامى و تجارى زيادى در دوران 

كاروان ھاى تجارى از خراسان و يزد و كرمان و فارس و سیراف و تیس به سوى ) 72. (ھاى مختلف برخوردار بود

. اھى در زرنگ به سوى ھند و نواحى شرق رھسپار مى شدندسیستان روانه مى شدند و پس از توقف كوت

فرش ھاى خاص سیستانى به نام جامه ھاى طبرى و ((اجناسى كه از سیستان به ساير مناطق صادر مى شد 

غله و خرما و انگور و , عالوه بر اينھا. مقادير زيادى زنبیل و طناب بود كه از الیاف نخل ھا ساخته مى شد, زيلو

) 73)). (و زعفران و میوه خشك و ماھى پخته و صابون و كرباس در معرض فروش قرار مى گرفت) گژدان(انگوزه 

  .فروش اين اقالم در ثروت و بھبود شرايط زندگى سیستانیان خصوصا اھالى زرنگ نقش چشمگیرى داشت

  موقعیت جغرافیايى زرنگ

در بین . دوران تاريخى و دوران اسالمى است سیستان كلكسیونى از آثار دوره ھاى مختلف مانند پیش از تاريخ و

اين مجموعه غنى ترين آثار از آن دوران اسالمى خصوصا زمانى است كه زرنگ پايتخت ايران و دارالحكومه سیستان 

چنان كه سرتاسر , شھرھا و شھرك ھا و روستاھاى آباد و پرجمعیتى در سیستان شكل گرفت, در اين دوره. شد

آثار اين آبادىھا كه ھم اكنون در جاى جاى اين ديار پھناور در زير تل ھاى شن و . بادى بوداين خطه پوشیده از آ

تعدادى از جھانگردان مسلمان كه از سده سوم قمرى به بعد سرزمین . ماسه مدفون گرديده مويد اين گفته است

اين شھرھا در سفرنامه ھا ھاى اسالمى را با سختى ھا و مشقات زيادى در مى نورديدند از جايگاه و خصوصیات 

سیستان و شھرھاى آن , در قديمى ترين نقشه ھايى كه از اصطخرى و ابن حوقل به جاى مانده. گزارش داده اند

  )1نقشه شماره )(74.(تا حدودى مشخص شده است

وب در سمت راست رودخانه اى قرار گرفته كه پس از عبور از مقابل بست به سمت جن) زرنج(در اين نقشه زرنگ 

در . آن گاه با يك چرخش نیم دايره به سوى شمال جريان يافته و سپس وارد بحیره زره شده است, جريان دارد

. زرنگ در سمت چپ اين نھر واقع شده است. شمال زرنگ نھرى ديده مى شود كه به رودخانه نخست مى پیوندد

در اين نقشه زرنج و قلعه طاق . ت مى رفتندپس از عبور از اين رودخانه از طريق جاده مستقیمى به اسفزار و ھرا

  .در يك سمت رودخانه قرار دارند

. را به تصرف خود در آورد نشانى قصبه را خواست) يكى از شھرھاى سیستان(ھنگامى كه ربیع بن زياد جالق 

سنگريزه  ,چون از ھیرمند بگذرى ريگ بینى و از ريگ بگذرى, اينك راه((اھالى محل نشانى قصبه را چنین دادند 

با توجه به نشانى فوق احتماال زرنگ در سمت راست ھیرمند ) 75)).(از آن جا خود قلعه و قصبه پیداست, بینى

زيرا اگر شھر در سمت چپ ھیرمند قرار , قرار داشته كه سپاه ربیع براى رسیدن به قصبه بايد از آن عبور مى كرد

  ).2نقشه شماره (ز رودخانه بگذرد مى داشت در اين صورت احتیاجى نبود كه سپاه ربیع ا

  

در موضعى در طول ھشتاد و نه درجه و عرض ) ھیرمند(ھندمند ((ابوالفدإ در كتاب تقويم البلدان درباره زرنگ نوشته 

وقتى ھندمند از بست خارج شد تا به . سى و دو درجه به سیستان مى رسد و در آن جا به درياچه زره مى ريزد

سنارود در يك . از آن جمله است رود طعام و باسیرود و سنارود. ز آن منشعب شودسجستان برسد چند رود ا

  )76)).(فرسخى زرنج به قصبه سجستان مى گذرد

  

در يك مرحلگى زرنج ) ھیرمند(ھیرمید ((مقدسى نیز در كتاب احسن التقاسیم فى معرفه االقالیم نگاشته است 

سپس . به نیشك مى رسد, ر طعام به روستاھا سرازير شدهنھ). ھر دو خوره را سیراب مى كند(شاخ شاخ شده 
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كه بست و ) نھر ديگرى به نام سنارود از آن جدا مى شود, چند روستا را سیراب كرده(نھر باشترود از آن جدا شده 

  )77)).(چند ديه ديگر را سیراب مى كند

  

بیان فاصله شھرھا از يكديگر مى . ه استفاصله زرنگ تا شھرھاى اطراف آن آمد, در اكثر كتاب ھاى جغرافیا نگاران

در اين كتب فاصله بین شھرھا را بر حسب منزل يا مرحله . تواند حدود تقريبى آنھا را براى ما مشخص سازد

  .ھر مرحله يا منزل برابر سه فرسنگ است و ھر فرسنگ معادل شش كیلومتر است. سنجیده اند

  

به بشتر چھار فرسخ است و اين راه از پلى كه زياده آب ھاى ھیرمند  از سیستان به كركويه يك منزل و از كركويه((

راه سیستان ... از زير آن جارى است مى گذرد و از بشتر تا جوين يك منزل و از آن جا تا بست يك منزل است

كه قريه اى آباد ) سرورن(از سیستان به زانبوق يك منزل و از آن جا تا شروزن : به بست چنین است) زرنگ(

خارون و دوم , نخستین منزل از سیستان: راه سیستان به كرمان و فارس چنین است... سلطانى است يك منزل

  )78)).(دارك است و از دارك تا برين يك منزل و از آن جا تا كاونیشك يك منزل و برين و كاونیشك رباطاند

  

در عھد خلف بن , نھاج سراجتیت مإمور سیاسى انگلیسى معتقد است كه بر اساس نوشته ھاى م. پى. جى

منھاج سراج در قرن ھفتم . اما وى نامى از شھر جديد و محل آن نبرده است) 79.(دارالحكومه تغییر يافت, احمد

به سجستان ) ق613(در شھور سنه ثالث عشر و ستمائه ((قمرى پس از ديدار از شھر سیستان نگاشته است 

)). بیرون شھر كه آن را ريگ گنجان گويند, آن را در طعام گويندموضعى ديدم در جنوب شھر سجستان كه . رسیدم

  .نشانى ھاى فوق در واقع ھمان نشانى ھايى است كه زرنگ قرن سوم قمرى دارا بود) 80(

  

) سده چھارم(ھنگامى كه به توصیف زرنگ مى پردازد از كتاب ابن حوقل ) 721(ابوالفدإ نويسنده قرن ھشتم قمرى 

امیر بورى نیز زمانى كه در . و اين زمانى است كه زرنگ ھنوز به دست تیمور از بین نرفته بود )81(نقل قول مى كند

سپاه ) 82.(قمرى به سیستان آمد به لب آب ديوانه رسید و سپس با سواران خود به باغ میمون رفت 448سال 

د بستند و سپس در دروازه قمرى پس از محاصره شھر پیمان صلحى با ملك نصیر الدين محم 666مغول نیز در سال 

ملك نصیر ) ق667(احیإ الملوك گزارش مى دھد كه يك سال بعد ) 83.(طبق گران و خندق شھر جشنى آراستند

طرح دارالملك انداخت و عمارات رفیع القدر بنا كرد و از مدارس و مساجد و بازار و حمام و ديگر بقاع , الدين محمد

وشن نیست كه آيا دارالملك شھر جديدى است يا اين كه در خود پايتخت چنین اما ر) 84.(خیر و ارگ را نیز بساخت

امید است با بررسى ھا و كاوش ھاى باستان شناسى محل واقعى زرنگ يا جابه جايى . تإسیساتى را بنا كردند

  .احتمالى آن ھر چه زودتر مشخص گردد
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  :پى نوشت ھا

  .عضو ھیإت علمى دانشگاه سیستان و بلوچستان. 1

مھر و آبان , 34و سال  18ـ  15ص , 1378مرداد و شھريور , 34سال , فروھر, سیستان در اوستا, رضا مھر آفرين .2

و سال  16ـ  15ص , 1379فروردين و ارديبھشت , 35و سال  22ـ  2ص , 1378آذر و دى , 34و سال  4ـ  3ص , 1378

  .11ـ  9ص , 1379خرداد و تیر , 35

  .343ص , ترجمه روحى ارباب, در دوران نخستین پادشاھان ھخامنشىايران , داندامايف. آ.م. 3

  .179ص , جغرافیاى تاريخى ايران باستان, محمد جواد مشكور. 4

  .9ص , 1346جوزا و سرطان , شماره سوم, 25سال , آريانا, جغرافیاى تاريخى زرنج, محمد اعظم سیستانى. 5

  .10 ص, باز خوانى جعفر مدرس صادقى, تاريخ سیستان. 6

  .35ص , سرزمین موعود, على اصغر مصطفوى. 7

  .9ص , تاريخ سیستان. 8

  .414ص , ترجمه محمد معین, ايران از آغاز تا اسالم, گیرشمن. 9

  .سال ھفتم, مجله مھر, شھرستان ھاى ايران, صادق ھدايت. 10

  .194ص , به كوشش ايرج افشار, مسالك و ممالك, ابواسحق ابراھیم اصطخرى. 11

12. Fairservis, Walter: Archaeological studies in the Sistan, vol. 48: Part, New York: 1961, P. 34.  
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  .2ـ  1ص , تاريخ سیستان. 13

  .23ص , به تصحیح منوچھر ستوده, احیإ الملوك, ملك شاه حسین بن ملك غیاث الدين سیستانى. 14

  .265ص , به اھتمام حبیب يغمايى, نامهگرشاسب , حكیم ابونصر على بن احمد اسدى طوسى. 15

  .80ص , به كوشش عبدالمحمد آيتى, تقويم البلدان, ابوالفدإ. 16

  :حمدهللا مستوفى در نزھه القلوب طول و عرض زرنگ را چنین داده است

ص )) (طولش از جزاير خالدات ضر و عرض از خط استوا لب ك, سیستان واليتى است طويل و عريض از اقلیم سیم

142.(  

  .211ص , تاريخ سیستان. 17

  .151ص , ترجمه دكتر جعفر شعار, سفرنامه, ابن حوقل. 18

ص , سفرنامه, ابن حوقل((براى تفاوت بعضى از اسامى نگاه كنید به . 192ص , مسالك و ممالك, اصطخرى. 19

151.((  

  .105ص , تاريخ سیستان. 20

  .100ص , ھمان. 21

  .151ص , سفرنامه, ابن حوقل 192;ص , مسالك و ممالك, اصطخرى. 22

, 1ج , ترجمه دكتر علینقى منزوى, احسن التقاسیم فى معرفه االقالیم, ابو عبدهللا محمد بن احمد مقدسى. 23

  .446ص 

  .446ص , ھمان. 24

  .47ص , تاريخ سیستان. 25

  .ھمان. 26

  .50ص , ھمان, ملك شاه حسین سیستانى. 27

  .194ـ  190ص , مسالك و ممالك, طخرىاص 151;ص , سفرنامه, ابن حوقل. 29

  .445ص , ھمان, مقدسى. 30

  .362ـ  59ص , ترجمه محمود عرفان, جغرافیاى تاريخى سرزمین ھاى خالفت شرقى, لسترنج. 31

  .199ص , تاريخ سیستان. 32

  .153ـ  151ص , سفرنامه, ابن حوقل 192;ص , مسالك و ممالك, اصطخرى. 33

  .140ص , تاريخ سیستان. 34

  .ھمان. 35

  .88ـ  78ص , زندگانى يعقوب لیث صفار, حسین يزدانیان. 36

  .153ـ  151ص , ھمان, ابن حوقل. 37

  .ھمان. 38

  .163ص , قیام ايرانیان در راه تجديد مجد و عظمت ايران, عباس پرويز. 39

  .62ـ  59ص , جغرافیاى تاريخى سرزمین ھاى خالفت شرقى, لسترنج 153;ـ  151ص , سفرنامه, ابن حوقل. 40

  ., جغرافیاى تاريخى زرنج, محمد اعظم سیستانى. 41

  .163ص , ھمان, عباس پرويز. 42

, اصطخرى 360;ص , جغرافیاى تاريخى سرزمین ھاى خالفت شرقى, لسترنج 152;ص , سفرنامه, ابن حوقل. 43

  .192ص , مسالك و ممالك

  .211ص , تاريخ سیستان. 44
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  .100ص , ھمان. 45

  .1346, اسد و سنبله, شماره چھارم, 25سال , آريانا, )2(جغرافیاى تاريخى زرنج , ظم سیستانىمحمد اع. 46

  .102ص , به كوشش دكتر منوچھر ستوده, حدود العالم من المشرق الى المغرب. 47

  .142ص , تاريخ سیستان. 48

  .444ص , ھمان, ابو عبدهللا محمد بن احمد مقدسى. 49

  .213ص , رھنگ ايران باستانف, ابراھیم پور داوود. 50

  .71ص , ترجمه حسن انوشه, تاريخ سیستان, ادموند كلیفورد باسورث. 51

  .71ص , ھمان, ابو عبدهللا محمد بن احمد مقدسى. 52

  .153ص , سفرنامه, ابن حوقل 13;ص , احیإ الملوك, ملك شاه حسین سیستانى. 53

  .71ص , ترجمه قدرت هللا روشنى زعفرانلو و مھرداد رھبرى, سفرنامه خراسان و سیستان, چارلز ادوارد يیت. 54

  .55ص , تاريخ سیستان. 55

ـ  278ص, 1ج , تصحیح و مقابله عبد الحى حبیبى, طبقات ناصرى يا تاريخ ايران و اسالم, منھاج سراج جوزجانى. 56

279.  

  .6ص , تاريخ سیستان 194;ـ  192ص , مسالك و ممالك, اصطخرى. 57

  .21ـ  15ص , 1347, 15شماره , تالش, سیستان جايى كه دريا در آن آتش مى گیرد, وبىمھین محب. 58

  .13ص , ھمان, ملك شاه حسین سیستانى. 59

  .60ص , ھمان, تاريخ سیستان. 60

  .398ـ  397ص , تصحیح ملك الشعرإ بھار, تاريخ سیستان. 61

  .93ص , ھمان, تاريخ سیستان. 62

  .95ص , مانھ, ملك شاه حسین سیستانى. 63

  .391ص , به تصحیح بھار, تاريخ سیستان. 64

, ترجمه حسین سعادت نورى, سفرنامه ژنرال سرپرسى سايكس يا ده ھزار مايل در ايران, سرپرسى سايكس. 65

  .370ص 

  .70ـ  61ص , ظفرنامه, موالنا شرف الدين على يزدى. 66

  .8ص , ھمان, ملك شاه حسین سیستانى. 67

  .350ص , پايتخت ھاى ايران, به كوشش محمد يوسف كیانى, زرنج پايتخت صفاريان, یستانىايرج افشار س. 68

, حمل و ثور, شماره دوم, 25سال , آريانا, اوضاع اقتصادى سیستان در صدر اسالم, محمد اعظم سیستانى. 69

  .18ـ  10ص , 1346

  .44ص , ھمان, ادموند كلیفورد باسورث. 70

  .271ص , ترجمه آذرتاش آذرنوش, فتوح البلدان, احمد بن يحیى البالذرى. 71

  .135ص , ھمان, تاريخ سیستان. 72

, سخن, ترجمه ھومان خواجه نورى, ھیإت باستان شناسى ايتالیايى در سیستان, )سراتو(اومبرتو اسجراتو . 73

  .70ـ  66ص , 1342دى , 6شماره , 14دوره 

  ., صدر اسالم اوضاع اقتصادى سیستان در, محمد اعظم سیستانى. 74

  .150ص , ھمان, ابن حوقل. 75

  .43ـ  41ص , تاريخ سیستان. 76

  .80ص , ھمان, ابوالفدإ. 77
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  .482ص , ھمان, ابو عبدهللا محمد بن احمد مقدسى. 78

  .160ـ  159ص , ھمان, ابن حوقل. 79

  .41ص , 1ج , ترجمه سید احمد موسوى, سیستان, تیت. پى. جى. 80

  .281ص , ھمان, نىمنھاج سراج جوزجا. 81

  .389ـ  388ص , ھمان, ابوالفدإ. 82

  .382ص , به تصحیح بھار, تاريخ سیستان. 83

  .81ص , احیإالملوك, ملك شاه حسین ابن ملك غیاث الدين سیستانى. 84

 .82ص , ھمان. 85

  :منابع
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  ).1366, انتشارات امیركبیر, تھران(ترجمه دكتر جعفر شعار , سفرنامه ابن حوقل, ـ ابن حوقل

  ).1349, بنیاد فرھنگ ايران, تھران(به كوشش عبدالمحمد آيتى , تقويم البلدان, ـ ابوالفدإ

دوره , سخن(ترجمه ھومان خواجه نورى , ھیإت باستان شناسى ايتالیايى در سیستان, اومبرتو, )سراتو(ـ اسجراتو 

  ).1342دى , 6شماره , 14

, چاپخانه بروخیم, تھران(, به اھتمام حبیب يغمايى, ب نامهگرشاس, حكیم ابونصر على بن احمد, ـ اسدى طوسى

1317.(  

  ).1347, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(به كوشش ايرج افشار , مسالك و ممالك, ابواسحق ابراھیم, ـ اصطخرى

  ).1370, امیركبیر, تھران(ترجمه حسن انوشه , تاريخ سیستان, ادموند كلیفورد, ـ باسورث

  ).1346, بنیاد فرھنگ ايران, تھران(آذرتاش آذرنوش , فتوح البلدان, حمد بن يحیىا, ـ البالذرى

, شركت سھامى چاپ و انتشارات كتب ايران, تھران(قیام ايرانیان در راه تجديد مجد و عظمت ايران , عباس, ـ پرويز

1351.(  

  .)1326, چاپخانه پاكتچى, تھران(فرھنگ ايران باستان , ابراھیم, ـ پور داوود

, اداره كل ارشاد اسالمى سیستان و بلوچستان, تھران( 1جلد , سید احمد موسوى, سیستان, پى. جى, ـ تیت

1364.(  

دنیاى , تھران(تصحیح و مقابله عبدالحى حبیبى , طبقات ناصرى يا تاريخ ايران و اسالم, منھاج سراج, ـ جوزجانى

  ).1363, كتاب

  ).1362, كتابخانه طھورى, تھران(كوشش دكتر منوچھر ستوده  به, ـ حدود العالم من المشرق الى المغرب

انتشارات علمى و , تھران(ترجمه روحى ارباب , ايران در دوران نخستین پادشاھان ھخامنشى, آ. م, ـ داندامايف

  ).1373, فرھنگى

نورى  ترجمه حسین سعادت, سفرنامه ژنرال سرپرسى سايكس يا ده ھزار مايل در ايران, سرپرسى, ـ سايكس

  ).1336, كتابخانه ابن سینا, تھران(

  ).1346حمل و ثور , 2شماره , 25سال , آريانا(اوضاع اقتصادى سیستان در صدر اسالم , محمد اعظم, ـ سیستانى

و سال  1346جوزا و سرطان , 3شماره , 25سال , آريانا( 2و  1جغرافیاى تاريخى زرنج , محمد اعظم, ـ سیستانى

  ).1346سنبله  اسد و, 4شماره , 25

بنگاه , تھران(به تصحیح دكتر منوچھر ستوده , احیإ الملوك, ملك شاه حسین ابن ملك غیاث الدين, ـ سیستانى

  ).1945, ترجمه و نشر كتاب

  ).1374, سازمان میراث فرھنگى كشور, تھران(پايتختھاى ايران , محمد يوسف, ـ كیانى

  ).1368, انتشارات علمى و فرھنگى, تھران(, محمد معین ترجمه, ايران از آغاز تا اسالم, ر, ـ گیرشمن

انتشارات علمى و , تھران(, ترجمه محمود عرفان, جغرافیاى تاريخى سرزمینھاى خالفت شرقى, گاى, ـ لسترنج

  ).1373, فرھنگى

  ).1347, 15شماره , تالش(سیستان جايى كه دريا در آن آتش مى گیرد , مھین, ـ محبوبى

  ).1373, نشر مركز, تھران(, تاريخ سیستان) بازخوانى(فر جع, ـ مدرس صادقى

  ). 1371, دنیاى كتاب, تھران(جغرافیاى تاريخى ايران باستان , محمدجواد, ـ مشكور

  ).1361, چاپخانه ندا, تھران(سرزمین موعود , على اصغر, ـ مصطفوى

 1جلد , ترجمه دكتر علینقى منزوى ,احسن التقاسیم فى معرفه االقالیم, ابوعبدهللا محمد بن احمد, ـ مقدسى

  ).1361, كاويان, تھران(

  ).1314, موسسه خاور, تھران(, تاريخ سیستان) تصحیح(بھار , ـ ملك الشعرإ
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و  1378و آذر و دى  1378و مھر و آبان  1378مرداد و شھريور , 34سال , فروھر(سیستان در اوستا , رضا, ـ مھرآفرين

  ).1379و خرداد و تیر  1379فروردين و ارديبھشت , 35سال 

  ).سال ھفتم, مجله مھر(شھرستانھاى ايران , صادق, ـ ھدايت

  ).2536, انتشارات توس, تھران(زندگانى يعقوب لیث صفار , حسین, ـ يزدانیان

  ).1336, امیركبیر, تھران(ظفرنامه , موالنا شرف الدين على, ـ يزدى

, تھران(ترجمه قدرت هللا روشنى زعفرانلو و مھرداد رھبرى , سفرنامه خراسان و سیستان, چارلز ادوارد, يیت

  ). 1365, انتشارات يزدان

- Fairservis, Walter, Archaeological studies in the Sistan, Part 1, New York, 1961.  

 

 


