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 چکیده

شناسان، شهر زرنگ را با شهر سیستان يکی دانسته دانان و سیستان بسیاری از محققان، مورخّان، جغرافی

که با حمله امیر تیمور  -هجری  845تا  ،ساسانی ةدر اواخر دور ،اين شهر از بدو تأسیسکه ند او معتقد

مرکزيت و  -شدکلی ويران  هشاهرخ تیموری ب ةهجری با حمل 411در  ،سپس ،گورکانی تخريب و

شهر سیستان شهری کامالً متفاوت،  که است. نگارنده معتقد است کرسی سیستان را بر عهده داشته

زرنگ اعتبار  دوم قرن چهارم هجری قمری که شهر ةو از نیم است قل و مجزا از شهر زرنگ بودهمست

جری نیز کرسی  اول قرن نهم ه ةسیاسی و مرکزيت خود را از دست داد، جايگزين آن شده و تا نیم

 سیستان بوده است. 

از نوع تحقیقات  ،روش براساس ماهیت و ،از نوع تحقیقات بنیادی و ،براساس هدف ،در اين پژوهش که

های آنان، تغییر تاريخی است،  سعی نگارنده بر آن است تا با استناد به منابع تاريخی و تأمل در نوشته

عبارتی ديگر، اين مهم را که شهر زرنگ به ،کرسی منطقه سیستان را از شهر زرنگ به شهر سیستان و

داليل روشن  ةو صحّت آن را با ارائ کندسی عنوان يك حقیقت تاريخی بررهمان شهر سیستان نیست، به

 و شواهد متقن به اثبات برساند.
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 مقدمه

کرسی سیستان و مرکز قدرت  -شهر زرنگ

رغم اهمیت و اعتباری که در طول  به -صفاريان

تر مورد  ، کماست دوران حیات خويش داشته

-دانان، مورخان و باستان ه محققان، جغرافیتوج

است. عدم شناسايی محل  شناسان قرار گرفته

ها اسالمی از روی خرابه ةشهر زرنگ دور واقعی

های تاريخی موجود در دشت سیستان، و محوطه

دهد که حق بر اين حقیقت گواهی می ،آشکارا

اسالمی ادا ة زرنگ دور ةپژوهش و تحقیق دربار

ين شهر همچنان بايد چشم امید به و ا است نشده

شناسانی داشته باشد تا غبار حضور باستان

آن  ةفرسود ةخاموشی و سکوت را از پیکر

منوط به مطالعات  ،یابی به اين مهمتدس بزدايند.

که تاکنون توفیق  ،شناختی استمیدانی باستان

انجام آن حاصل نیامد؛ لیکن در مطالعات اسنادی 

ندان جدی در روشن چ کوششو تاريخی نیز 

ساختن زوايای تاريك زرنگ نشده و تاريخ پر 

آنگونه که  ،نشیب و فراز اين شهر مهم ايرانی

 است. نشدهشايسته است، تحقیق و تحلیل 

 نگارنده معتقد است که زرنگ شهری کامالً    

و  استمستقل، متفاوت و مجزا از شهر سیستان 

ی دوم قرن چهارم هجر ةاز بدو تأسیس تا نیم

تا  ،دارالحکومه سیستان بوده است. از آن پس

مرکز قدرت و امارت  ،اول قرن نهم هجری ةنیم

سیستان از زرنگ به شهر جديدی موسوم به شهر 

سیستان تغییر يافت. اين شهر جديد همان شهری 

 411شاهرخ تیموری در سال  ةاست که با حمل

 کلی تخريب و ويران گرديد. ههجری ب

 

 ر سیستان است؟آیا زرنگ همان شه

دوم  ةسیستان در نیم ةاين موضوع که دارالحکوم

قرن چهارم هجری و به روزگار خلف بن احمد، 

شهر سیستان تغییر يافته است، برای  از زرنگ به

میالدی از سوی يك  1512نخستین بار در سال 

 :1977) 1مورخ انگلیسی به نام جی. پی. تیت

 . وی که صرفاً به طرح اينشدمطرح  (21

موضوع پرداخته و هی  دلیلی را برای توجیه، 

است، با استناد به  تفهیم و اثبات آن نیاورده

توصیف منهاج سراج جوزجانی از شهر سیستان 

های تاريخی موجود در محوطه که با خرابه

کیلومتری جنوب شرق  02زاهدان کهنه واقع در 

گیرد است، نتیجه می قابل انطباق و مقايسه زابل

حوطه بقايای همان شهر سیستان است که اين م

(Ibid: 29-30 )جری  که در اواخر قرن هشتم ه

 .(Ibid: 55به تصرف امیر تیمور گورکانی درآمد)

 از طبقـات ناصـری  تا آنجا که نگارنده، کتاب     

منهاج سراج جوزجانی را مطالعـه کـرده و بـرای    

اسـت،  حصول اطمینان چندين بار آن را ورق زده

بــه تغییــر  ،مســتقیماً ،يــن کتــابدر هــی  جــای ا

سیستان از زرنگ به شهری ديگـر در   ةدارالحکوم

ای نشـده اسـت. در   زمان خلف بن احمد اشـاره 

اين کتاب شرح ملوك سیستان و نیمروز از زمـان  

ــد  ــن محم ــاهر ب ــده  ط ــان ش ــد بی ــه بع ــت  ب اس

(. در حــالی کــه 058ـ   058: 1800)جوزجــانی، 

هـای  در طـول سـال   ،به تنـاوب  ،خلف بن احمد

ــا  850 ــتان را در   ه 858ت ــت سیس ــری حکوم ج

دست داشت. البته جوزجانی در متن کتاب خود، 

طـاهر   دسـت  بهبه ساخت و سازهای جديدی که 

                                                           
1. Tate,G.P. 



 003    0313(، پاییز و زمستان 5های محلی ایران، سال دوم، شماره سوم )پیاپی دوفصلنامه پژوهشنامه تاریخ 

 

 

ان
ست
سی
ر 
شه
ور 
ظه
گ؛ 

زرن
ط 
قو
س

 

 2و ملـك ناصـرالدين عثمـان حـرب     1بن محمـد 

انجام گرفته بود و نیز به مواردی ديگر اشاره دارد 

 ،توان به اين تغییـر که با تأمل و دقت در آنها، می

سیستان از زرنگ بـه   ةجايی دارالحکوم هجاب يعنی

شهری ديگـر کـه جوزجـانی از آن بـا نـام شـهر       

 برد:کند، پیسیستان ياد می

الـدين ابـوالفتح بـن طـاهر پادشـاه       ملك تاج»    

چون پدر او به رحمـت حـق    .بزرگ و عادل بود

ــان ســلطان ســنجر ســلجوقی،   ــه فرم پیوســت، ب

ل مملکــت نیمــروز در ضــبط آورد و بســاط عــد

بگسترد و خلق او را مطیع شدند و آثار خیر از او 

در شهر و اطراف سجستان بسیار باقی مانـد و بـا   

سلطان سـنجر بـه مصـاف خطـا رفـت و لشـکر       

سجستان با خود ببـرد و چـون مصـاف شکسـته     

الدين ابوالفتح گرفتار آمد. چـون او   شد، ملك تاج

بــود،  «اردوی خطــا»را بــدان موضــع بردنــد کــه 

بــر پــای او نهادنــد و زنجیــر گــران بنــدی  تختــه

ــین   ــات چن ــد. ثق ــد کردن درکشــیدند و او را مقی

روايت کردند که يکی از مستورات خانخان را بر 

الدين ابوالفتح نظری درافتاد و در خفیـه   ملك تاج

کـرد و مايحتـاج او بـه قـدر     او را عزيزداشت می

رسـانید و در تیمـار داشـت. او    کفاف و زياده می

ذاشت تا هم به سعی آن مسـتوره  دقیقه مهمل نگ

الدين ابوالفتح خـالص يافـت و از    ناگاه ملك تاج

اردوی خطا روی به فرار آورد و آن زنجیر که بـا  

خود آورده بود، در پیش مقصوره جامع بفرمود تا 

ايـن   ةمعلق بیاويختند. و منهاج سراج که نويسـند 

                                                           
های  حاکم سیستان در سال ،طاهربن محمدبن طاهربن خلف . 1

 ی هجر 042تا  082
های  حاکم سیستان در سال ،ملك ناصرالدين عثمان حرب . 0

 هجری  810تا  580

طبقــات اســت در شــهور ســنه ثــالث و عشــر و 

به شهر رسید، و آن زنجیـر   [هجری 818ستمائه ]

بند در مسجد جامع ديد، هر که بدان شهر  و تخته

)همـان:  « معظم رسیده باشد در نظر آورده باشـد 

088.) 

تیت با التفات به روايت مذکور و نیز با استناد     

های مناره بلند فوقانی موجود در ويرانه ةبه کتیب

ملك »يعنی  ،میل زاهدان که نام اين حکمران

را در بردارد، « الدين ابوالفتح حرب بن محمد تاج

گیرد که اين مناره بقايای همان مسجدی نتیجه می

است که ملك تاج الدين قید و بندهايی را که در 

هنگام اسارت در دست قراختايیان بدان بسته 

شده بود، آويزان کرد و جوزجانی به هنگام ديدار 

 (.52: است )همان از سیستان آنها را مشاهده کرده

شرحی که جوزجانی از  بايد يادآور شد که    

دهد، کامالً متفاوت با شرحی شهر سیستان می

-است که ديگر نويسندگان اسالمی از زرنگ داده

 818که خود در  ،اند. وی در شرح شهر سیستان

 است: هجری از آن بازديد کرد، آورده

در شــهور ســنه ثــالث و عشــر و ســتمائه »...     

[ به سجستان رسیدم در عهـد ملـك   هجری 818]

الدين بهرامشـاه بـن کبیـر     نیمروز شاه غازی يمین

الدين حرب بن عزالملوك محمد نوراخ  ملك تاج

ــهر     ــوب ش ــدم در جن ــعی دي ــرتهم، موض حض

سجستان که آن را در طعام گويند بیرون شهر، که 

آن موضع را ريگ گنجـان گوينـد، در جـوار آن    

ــدی قصــری خراب  ــر بلن ــر س ...« ســت موضــع ب

 (.158: 1800)جوزجانی، 

و باز جايی ديگر، در شرح ورود خود به      

شهر سیستان و استقبال گرمی که از او شده 
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اين داعی در شهور سنه ثالث »نويسد: است، می

[ از شهر ب ست هجری 818و عشر و ستمائه ]

عزيمت سیستان کرد. چون بدان حضرت رسید، 

گويند از  موضعی است که آن را گنبد بلوچ

داران ]مأموران تشريفات[  طرف شرق. رسول

استقبال نمودند و اين داعی را به شهر آوردند و 

به موضعی که آن را مدرسه سر حوض گويند. به 

طرف جنوب شهر که آن را در طعام و بازار فرود 

 (041)همان:  ....«گويند، منزل فرمود 

 بیرون شهر»نويسد: و باز در جايی ديگر می    

االيام شهر  سیستان موضعی است که در قديم

گويند. در شب   آنجا بود. نام آن موضع حشوی

تمام مردم سیستان و اهل سیف آنجا جمع شدند 

الدين را با  و بامداد خروج کردند و ملك شمس

الدين را بر  هژده پسر شهید کردند و ملك تاج

 (085)همان:  ....«تخت نشاندند 

های و جغرافیانگاران سده يك از مورخان هی     

مختلف اسالمی در شرح و توصیف زرنگ به 

 ،وجود موضعی موسوم به حشوی در بیرون شهر

االيام آنجا شهر  جوزجانی در قديم ةکه به گفت

ای بلند در است و يا بقايای کاخی که بر تپه بوده

است، اشاره  بیرون از جبهه جنوبی شهر بوده

 ندارند.

نتیجـه   ،های جوزجانیه نوشتهبا توجه ب ،تیت    

-شهری که اين مورخ از آن يـاد مـی   که گیردمی

کند، بی هی  ترديد همـان زاهـدان کهنـه اسـت:     

 ةهای شـهر باسـتانی يـاد شـده بـه وسـیل      ويرانه»

گـران در آن  کاران و توطئـه  جوزجانی که دسیسه

ــ ــا طــرحگــرد آمدن ــه  د ت ــر علی هــای خــود را ب

جرا در آوردند، ا ةالسايس تکمیل و به مرحل ملك

بدون ترديد در خارج شـهر و جـايی جـز محـل     

باستانی رام شهرستان نبود، اگر چه مولـف از آن  

بـرد. تپـه شهرسـتان در    نام می« حشوی»با عنوان 

مسیر مستقیم تنها در چهار میلی انتهـای جنـوبی   

شهر ويران زاهدان قـرار دارد و محلـی اسـت بـا     

مـذکور  گـران  فاصله مناسب از شـهر کـه توطئـه   

 یآسانی قادر بودند تا بی هی  وحشتی از افشـا  به

)تیـت،   .«راز، راه خويش را هموار و دنبال سازند

1880 :58) 

تیت در اثبات ادعايش مبنی بر اينکـه زاهـدان       

ای اسـت کـه خلـف بـن     کهنه همان دارالحکومه

احمد آن را بنا نهاد، به ماجرای حمله تیمـور بـه   

شـهری   که دارداظهار می و کند میسیستان استناد 

بلکه همان  ،بود زرنج نبوده کردهکه تیمور ويران 

است که در زمـان خلـف بـن     ای بودهدارالحکومه

احمد ساخته شده بود. وی در اثبات اين ادعا بـه  

شرحی که تیمور در ملفوظات صـاحبقران راجـع   

جويـد و  است، توسل مـی  به فتح سیستان نگاشته

ای کـه تیمـور در   تپـه  بقايـای  کـه  کنـد تأکید می

ملفوظات بـه صـعود بـر آن بـه منظـور وارسـی       

جوانب حمله به شهر و مشاهده مواضـع دفـاعی   

، امروزه در جنوب غربی زاهـدان  کردشهر اشاره 

( 120)همـان:   .و قابل رويـت اسـت   داردوجود 

به بقايای اجساد متالشـی شـده و    ،همچنین ،وی

هـای فاســد شــده  هـا و اســتخوان تعـدد اســکلت 

در  ،بـه ويـژه   ،نسانی که در درون شهر زاهدان وا

 یخارج از ديوار شمال شـرقی شـهر و در جلـو   

و  اسـت   دروازه بختیاری قرار دارند، اشاره کـرده 

ها متعلق بـه  معتقد است که اين اجساد و اسکلت

 پروائی جسارت و بی سببقربانیانی هستند که به 
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در حمله به تیمور، بـه دم شمشـیر گذاشـته     خود

 (125)همان:  .و به قتل رسیدندند شد

نه تنها  ،رغم اهمیتی که داشتبه تیت،  ةنظري    

بلکه بسیاری از محققان و مورخانی  نشداستقبال 

اند، حتی زرنگ پرداخته ةکه پس از او به مطالع

متوجه منظور او از شهرسیستان يا دارالحکومه 

اند. زيرا تیت صرفاً به طرح موضوع جديد نشده

تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر »بر مبنی 

پرداخته و هی  « سیستان در زمان خلف بن احمد

گواه و دلیلی را برای شفاف ساختن، تفهیم و 

اثبات آن نیاورده است. به ديگر عبارت، تیت قبل 

از آنکه تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر 

های ، سعی داشت تا خرابهکندسیستان را ثابت 

 ه را محل واقعی شهر سیستان بداند.زاهدان کهن

محمد اعظم سیستانی در انتقاد شديد از تیت     

که زاهدان کهنه را بقايای شهر سیستان معرفی 

کرد، بدون آنکه متوجه مقصود تیت از شهر 

زرنج متذکره »... نويسد: ، میشودسیستان 

مورخین و جغرافیانويسان در محل نادعلی 

اشتباه مح  است، چخانسور موقعیت داشته و 

اگر موقعیت اين شهر تاريخی و با عظمت 

تیت در زاهدان  سیستان را به پیروی از مستر

 (18: 1808)سیستانی،  .«کهنه سرا  نمائیم

ـ دو   (1961:39)و فیرسرويس اشتاين    

شناسی که پس از تیت به بررسی باستان باستان

 اند، در بیانسیستان پرداخته ةشناختی در منطق

رغم مراجعه به  بههويت تاريخی زاهدان کهنه، 

اند های تیت، آن را بقايای زرنگ دانستهنوشته

                                                           
.Stein 

 . Fairservis 

(Stein, 1981: 933. Fairservis, 1961: 

(. در حالی که مراد تیت از شهر سیستان نه 39

که شهری کامالً مستقل و  ،زرنگ قرون وسطی

 است. مجزا از زرنگ بوده

تیت و برای اثبات  ةنگارنده در تبعیت از نظري    

يعنی تغییر دارالحکومه از  ،صحت اين مدعا

زرنگ به شهری جديد که منابع تاريخی از آن با 

عالوه بر استناد  ، کنندعنوان شهر سیستان ياد می

های جوزجانی که شرح آنها مذکور به نوشته

افتاد، به ديگر شواهد متعدد و موجود در منابع 

ز مطالعات تاريخی و نیز نتايج حاصل ا

آشکارا و بدون  ،جويد کهشناسی توسل می سکه

ای بر جای تأمل و شبهه و آنکه محل ترديد

 دهند.گذارند، از اين تغییر خبر می

 885که به سال  احسن التقاسیممقدسی در     

يعنی مقارن با سقوط سیاسی زرنگ و  -جری  ه

 - ظهور شهر سیستان به عنوان دارالحکومه جديد

تنها به تمجید يکسان و  نه ،فته بودتألیف يا

 ةاز او دربار پیشای که ساير نويسندگان مشابه

اند، نپرداخته بلکه از زرنگ و زرنگ داشته

شهری »است:  زرنگیان به نکوهش ياد کرده

دشوار زيست که من هی  گرايشی بدان ندارم. 

دان است. شهرکی هايی در زبالههايشان النهخانه

دقی که جامع در آن است و دارد با دژ و خن

« است انگیز ساخته شده زندان در برابر آن شگفت

مقدسی چنین  ةاز نوشت (.005: 1881)مقدسی، 

شود که در زمان او، زرنگ ديگر از آن مستفاد می

اش ـ آن های گذاشتهاعتبار، توانمندی و قابلیت

طور که ساير نويسندگان در بیانش قلم فرسايی 

گويی ز موارد هم پا را از واقعو در برخی ا کرده
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است. اين امر به  اند ـ برخوردار نبودهفراتر نهاده

زيرا پس از آنکه مقرر شد  ؛نمايدنظر طبیعی می

تا دارالحکومه تغییر يابد، بديهی است که شهر 

زرنگ به دلیل عدم توجهات خاص و عدم 

های کالن که تا قبل از آن اختصاص بودجه

 ،     تدريج شد، بهاش مییصرف عمران و آبادان

بايستی از اهمیت و توانمندی سابقش کاسته می

 شد.می

 تاريخ سیستانکتاب  که شکی نیست    

ترين منبع مطالعاتی هر محقق در بررسی  مهم

 804اوضاع سیستان از دوران باستان تا سال 

هجری است. از اين رو، هر گونه تحقیق و 

ريخی سیستان مطالعه در تاريخ و جغرافیای تا

 استبدون استناد به اين کتاب، فاقد اعتبار الزم 

يا حداقل کافی و وافی به مقصود نخواهد بود. 

از دو بخش  تاريخ سیستاندانیم، که می چنان

است. بخش نخست و اصلی آن در  تشکیل شده

الدين  جری و در دربار ملك تاج ه 004سال 

و بخش دوم ابوالفضل نصر اول نگارش يافته 

 ةتوسط نويسند ،جری ه 808کتاب در سال 

ديگری غیر از نويسنده اصلی و بخش نخست 

است که هويت هر دوی آنها  کتاب نگاشته شده

 بر ما نامعلوم است.

حال، چنانچه موضوع تغییر دارالحکومه     

سیستان از زرنگ به شهر سیستان صحت داشته 

 تاريخ سیستانباشد، مولف بخش نخست کتاب 

داشت. چه خود وی نزديك آن اشاره میبايد به 

به يك قرن پس از ايجاد اين تغییر و در محل 

دارالحکومه جديد به نگارش کتابش دست 

به  ،دقیق اين کتاب ةيازيده بود. نگارنده با مطالع

 است که با تأمل در آنها شواهدی دست يافته

توان به وجود تفاوت بین دو شهر زرنگ و می

ؤلف گمنام تاريخ سیستان از که م،  شهر سیستان

های قلعه سیستان و قلعه زرنگ ياد آنها با نام

 برد:کند، پیمی

اسکندر رومی چون دارا ابن داراب کشته »    

شد و روشنك دختر او را به زنی کرد و قصد 

هند کرد، به سیستان رفت و بر آن قلعه شد که 

کیخسرو بنا کرده بود، بر شمال قلعه سیستان )و 

ديگری است بر جنوب که پس از آن  قلعه

است(. و او آنجا شد. پس  اردشیر بابکان بنا کرده

گاه قلعه بود، قلعه بانبفرمود تا آنجا که ديده

جداگانه کردند و روشنك آنجا يله کرد تا از کار 

 (5: 1888، تاريخ سیستان) ....«هند فار  شد و 

 شود،که از متن اين روايت استنباط می چنان    

ای که اسکندر در دادن آدرس قلعه تاريخ سیستان

مقدونی همراه با روشنك به آن رفته بود، به 

ای که در زمان نگارش کتاب و حیات قلعه

نويسنده مرکزيت سیستان را بر عهده داشت و 

 است  مراد از آن قلعه سیستان است، استناد کرده

مورد نظر اسکندر رومی  ةو جهت جغرافیايی قلع

رساند داند. اين میشمال قلعه سیستان میرا در 

 ةجری مرکزيت منطق که در نیمه اول قرن پنجم ه

است که موقعیت  سیستان با قلعه سیستان بوده

جغرافیايی آن در حد وسط دو قلعه ديگر ـ يکی 

است.  در شمال و يکی در جنوب ـ قرار داشته

قلعه در کتاب  ة، مراد از واژشود که يادآور می

همان شهر مرکزی است  ،، به يقینیستانتاريخ س

آمد. که دارالحکومه يا دارالملك به حساب می

چه درجای ديگری از همین کتاب، آنجا که از 
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تصرف سیستان به دست اعراب مسلمان سخن 

گويد، در بیان آدرس شهر زرنگ که ربیع بن می

نويسد: کرمان خواسته بود، می مهتر پهرهزياد از 

بگذری ريگ بینی و از ريگ چون از هیرمند »

بگذری سنگ ريزه بینی، از آنجا خود قلعه و 

 (41-42: 1810، همان) .«قصبه ]زرنگ[ پیداست

حال کـه معلـوم شـد، شـهر سیسـتان از نظـر           

ديگر ـ يکی   ةموقعیت جغرافیايی در میان دو قلع

اسـت،   در شمال و يکی در جنـوب ـ واقـع شـده    

بايـد محـل   زاهدان کهنه  ةشکی نیست که محوط

واقعــی شــهر سیســتان باشــد. چــه در مجمــوع  

ای متعلـق بـه   توان محوطهپهندشت سیستان، نمی

اسالمی را يافت کـه از يـك سـو، از چنـان      ةدور

حجم وسیع آثار و گستردگی امـاکن و فضـاهای   

معماری برخوردار باشد که بتـوان آن را بـه يـك    

از ســوی  ،شــهر مرکــزی و بــزرگ نســبت داد و

عیت جغرافیـايی برابـر بـا موقعیـت     ديگر، در موق

قرار داشته باشـد. تنهـا    تاريخ سیستاندر  يادشده

ــا      ــه ب ــت ک ــه اس ــدان کهن ــیم زاه ــه عظ محوط

-برخورداری از تعدد آثار و کثرت اماکن و خرابه

های تـاريخی قابلیـت انتسـاب بـه شـهر بـزرگ       

سیستان را داراست و نیز در موقعیتی قرار گرفتـه  

باستانی پروفتازيـا کـه   است که در شمال آن شهر 

به روزگار حمله اسکندر مقدونی پايتخت شمالی 

رفت، قرار دارد و در جنوب  سیستان به شمار می

اسـت کـه    آن نیز محوطه رام شهرستان واقع شده

 توان داشت.در ساسانی بودن آن ترديدی نمی

طور که پیش از اين نیز گفته شد، شهر  همان    

اول قرم نهم  ةتا نیم سیستان از اواخر قرن چهارم

است. با توجه به  بودهجری مرکزيت سیستان  ه

آيد که آيا زاهدان  اين مهم، اين سؤال پیش می

تاريخ کهنه که قابلیت انطباق با روايت مذکور در 
را داشته است، از نظر گاهنگاری و  سیستان

 تاريخ استقرار نیز با شهر سیستان مطابقت دارد؟

زاهدان کهنه نه تنها از  که در پاسخ بايد گفت    

نظر گاهنگاری با شهر سیستان مطابقت دارد، که 

ها و مشخصات شهر سیستان را نیز تمامی ويژگی

است  ـ آن طور که در منابع تاريخی آمده

پرداختن به اين موضوع که . بديهی است ست دارا

اين مقاله که  ةو تشريح جزئیات آن، از حوصل

حث را با تکیه بر سعی دارد تا موضوع مورد ب

شواهد موجود در منابع تاريخی بررسی کند، 

و شرح آن خود مجال ديگری را  استخارج 

لیکن بنابر ضرورت و در پاسخ به سؤال  ؛طلبدمی

، همین بس که بدانیم، نتايج حاصل از يادشده

های سفالین در شناختی نمونه مقايسه گونه

زاهدان کهنه که در يك بررسی سطحی 

دهد اين محوطه از اند، نشان میشده آوری جمع

يعنی درست برابر با  ،هجری نهمتا  پنجمسده 

مورد  ،تاريخ حیات و اسکان در شهر سیستان

)موسوی حاجی،  .است  استفاده و سکونت بوده

 (81: 1844؛ 885: 1840

با صحت انتساب زاهدان  که شوديادآور می    

را با  توان زرنگکهنه به شهر سیستان، ديگر نمی

ها و تنها ويژگی شهر سیستان يکی دانست. چه نه

مشخصات برشمرده شده از زرنگ با توصیفی که 

اند مطابقت منابع تاريخی از شهر سیستان داشته

يك از  ندارد، بلکه زاهدان کهنه نیز مطلقاً هی 

های شهر زرنگ را دارا مشخصات و ويژگی

 نیست.
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قايع در شرح و ،همچنین ،تاريخ سیستان    

تاريخی اين ديار از زمان خلف بن احمد به بعد، 

بلکه از عناوينی  ؛کندهرگز از شهر زرنگ ياد نمی

ارگ و شهر سیستان نام  ةچون دارالملك، قلع

برد. برای نمونه، در بیان پناه جستن امیر می

خلف بن احمد به دربار مکجول )والی ب ست( به 

تن های او در گرفقصد بهره جستن از حمايت

خون پدر و به دست گرفتن حکومت سیستان 

و مکجول او را بنواخت و دلگرم کرد »نويسد: می

و بگفتا: خون پدرت به ياری خدا باز آرم و تو را 

: 1888، تاريخ سیستان« )به دارالملك بنشانم

در جايی ديگر، در شرح جفايی که مردم  (.140

اند، آشکارا و سیستان بر خلف بن احمد داشته

و »کند: وضوح تمام از شهر سیستان ياد میبا 

چون بر منبر اسالم به نام ترکان خطبه کردند، 

ابتدای محنت سیستان آن روز بود. و سیستان را 

هنوز هی  آسیبی نرسیده بود تا اين وقت. و اندر 

« شهری»جهان از روزگار يعقوب و عمرو هی  

تر از سیستان نبود و دارالدوله گفتندی آبادان

 (158)همان:  .«روز رانیم

در زمان  که رساندمی ،به روشنی ،اين روايت    

خلع يد خلف بن احمد از قدرت و امارت 

سیستان، مرکزيت اين ديار با شهر سیستان بوده 

چه با تغییر  ؛است و زرنگ ديگر مورد توجه نبوده

دارالحکومه از زرنگ به شهر سیستان، نام زرنگ 

نام اقلیم بر شهر  ،در عوض ،از يادها رفته و

تقويم شد. اين موضوع در مرکزی اطالق می

برگزيده ( و کتاب 848: 1805)ابوالفداء،  البلدان
است. با  ( نیز آمده112: 1808)حموی،  مشترك

اين تفاوت که هم حموی و هم ابوالفداء در عین 

حال که به فراموش شدن نام زرنگ و جايگزين 

يك تعارض  شدن شهر سیستان تأکید دارند، در

و تناق  مطلق باز از زرنگ به عنوان مرکز 

سیستان نام اقلیم عظیم و »کنند: سیستان ياد می

ها و شهرها و نام بنامی است مشتمل بر دهکده

جز اينکه نام زرنگ از  ؛مرکز آن زرنگ است

-يادها رفته و نام اقلیم را بر شهر اطالق کرده

 )همان( .«اند...

ر جای ديگری از کتاب خود، البته ابوالفداء د    

به وجود هم زرنگ و هم شهر سیستان به عنوان 

وقتی هندمند »قصبه و مرکز اين ديار اشاره دارد: 

]هیرمند[ از ب ست خارج شد تا به سجستان 

شود، از آن برسد، چند رود از آن منشعب می

جمله است سنارود که در يك فرسخی زرنج بر 

 (42: 1805لفداء، )ابوا .«گذردقصبه سجستان می

به اعتقاد نگارنده، وجود تعارض و تناق  در     

از آنجا ناشی  يادشدههای دو جغرافیانگار نوشته

و  یشود که هی  يك از آن دو، شخصمی

اند تا حاصل سفری به سیستان نداشته ی،حضور

تحرير در آورند. بلکه  ةمشاهدات خود را به رشت

رافیانگاران به های ديگر جغبا اقتباس از نوشته

های مربوط به تألیف کتاب خود يا حداقل بخش

غافل از آنکه هر چند  اند.سیستان آن پرداخته

شهر »منابع تاريخی از دارالحکومه جديد با نام 

دوم قرن  ةکه تا قبل از نیم ،اندياد کرده« سیستان

جری نیز بعضاً به جای زرنگ استعمال  چهارم ه

ت جغرافیايی آن لیکن محل و موقعی ،شدمی

. به ديگر عبارت، استمتفاوت از شهر زرنگ 

شود که شهر زرنگ اشتباه آنان از آنجا ناشی می

جری بعضاً  دوم قرن چهارم ه ةنیز تا قبل از نیم
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شد و چون با نام شهر سیستان خوانده می

دارالحکومه جديد نیز همانند سابق شهر سیستان 

اند که محل دهتصور کر ،نام گرفته بود، به اشتباه

آنها نیز يکی است. چه اگر غیر از اين باشد، 

آنگاه مورخان و جغرافیانگارانی که پس از آنها به 

 ،اند، نیزتوصیف سیستان و سیستانیان پرداخته

خواندند. حال بايد زرنگ را قصبه سیستان میمی

آنکه چنین نیست. حمداخ مستوفی قزوينی که 

فق به تألیف اثر اندکی پس از ابوالفداء، مو

گرديد، در شرح بالد  نزهة القلوبمعروف خود 

از شهر  ،نیمروز و زابلستان، با صراحت تمام

-سیستان به عنوان کرسی و مرکز سیستان ياد می

و آن هفده شهر است، هوای معتدل دارد... »کند: 

)مستوفی،  .«و دارالملکش شهر سیستان است

1880 :100 ) 

 ةسیستان که سرآغاز همتیمور به  ةشرح حمل    

های ماندگار اين سرزمین ها و فالکتبدبختی

حماسی است، در بسیاری از منابع و کتب 

 ةدر همه اين منابع از حمل تاريخی آمده است.

سیستان به عنوان  ةتیمور به شهر سیستان يا قلع

کدام  است و هی  شهر مرکزی اين ديار سخن رفته

ترين شهر ا مهماز زرنگ به عنوان دارالحکومه ي

کنند. برای مثال، در ملفوظات سیستان ياد نمی

صاحبقران، امیر تیمور گورکانی خود در باب فتح 

 سیستان آورده است:

من از فراه به سیستان رو کردم و آق تیمور »    

بهادر را در رأس نیرويی از سربازان فداکار و 

دالور و سرداران سواره نظام خويش به جلو 

به او فرمان دادم که سرزمین سیستان را فرستادم. 

ويران و تباه کند. آنها به پیش عازم گرديده و 

های شهر سراسر سیستان را تا به خود دروازه

سیستان متصرف شدند و با انبارهايی از گندم، 

هايی از گوسفند و گاو و چهار پا و بردگان گله

بیرون از حد و شماره به من ملحق گرديدند. با 

يافتن امور اوق من به پیش دژ و حصار  ترتیب

زره رسیدم... با تسخیر قلعه زره، بر اسب جنگی 

خود سوار و به عزم تصرف قلعه سیستان روانه 

 (121: 1880نقل از تیت، به ) .«شدم

شود، امیر تیمور گورکانی چنانچه مالحظه می    

پس از فتح قلعه زره، به سوی قلعه سیستان 

دتی آن را فتح و بخش حرکت کرد و پس از م

هی  ترديد، اعظمی از آن را به ويرانی کشانید. بی

مراد از قلعه سیستان يا شهر سیستان در روايت 

اسالمی نیست. چه در  ة، همان زرنگ دوريادشده

هی  جای اين کتاب اسمی از زرنگ برده 

است. از سوی ديگر، تیمور در شرح فتح  نشده

ها و استحکامات سیستان به بیان برخی از نشانه

پردازد که هی  مطابقتی با سیمای نظامی شهر می

زرنگ در منابع و متون تاريخی  ةتعريف شد

 ندارد:

 ةو چون به آنجا رسیدم سپاه را در فاصل»...     

ای به کمی از آن مستقر کردم و به همراهی دسته

پیش رفتیم تا شخصاً طی يك بازديد مقدماتی دژ 

اط باز و دفاع آن را برای سیستان و معابر و نق

ای رفته و در حمله برانداز کنم. به طرف دروازه

ای فاصله نه چندان زياد با آن بر پشته و تپه

صعود کرده و در برابر آن قلعه « قتلر»موسوم به 

 )همان( ....«ايستادم 

هیچیك از منابع تاريخی و جغرافیايی قديم     

په در شرح و توصیف زرنگ به وجود چنین ت
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های شهر که با عظیمی در نزديکی يکی از دروازه

صعود بر آن بتوان کل شهر را زير نظر گرفت، 

 اشاره ندارند.

نیـز در شـرح   احیاء الملـوك  و  تاريخ سیستان    

الدين کرت با ملك جنجـو در   جنگ ملك شمس

هجری بـه وقـوع پیوسـته     888نويین که به سال 

سیسـتان   های شـهر بود، به وجود يکی از دروازه

ــق   ــه دروازه طب ــوم ب ــد   موس ــاره دارن ــران اش گ

توانـد بـر   که به نوعی می ،(41: 1800)سیستانی، 

تفاوت دو شهر زرنـگ و شـهر سیسـتان داللـت     

. چه به شهادت منابع تـاريخی، شـهر زرنـگ    کند

هیجده دروازه داشته که پنج دروازه در شارسـتان  

ــ  شــهر جــای داشــتند.   ــابقی در رب شــهر و م

 و ابــن حوقــل  (150ـــ158: 1884) اســتخری

هـا را  نام يکايك ايـن دروازه  (158ـ151: 1805)

گانـه   های هیجـده ، لیکن در میان دروازهاندآورده

گـران  ای به اسم دروازه طبـق زرنگ، هی  دروازه

 وجود ندارد.

ملــك شــاه حســین سیســتانی در ضــمن شــرح  

نارضايتی مردم سیستان از خلـف بـن احمـد بـه     

کـه در بـه چنـگ آوردن     ایخاطر مکـر و حیلـه  

فرزندش طاهر ـ که البته علیه پدر شوريده بود و  

کار بـرده و او را   هبعدها از عمل خود نادم شد ـ ب 

محبوس و به قتل رسانید؛ بـه تغییـر دارالحکومـه    

چــون خلــف بعــد از »سیســتان نیــز اشــاره دارد: 

مراجعت سلطان استقالل يافت، پسر خود طـاهر  

ده، طاهر بعـد از مـدتی   را بر تخت پادشاهی نشان

نمـود و  کامرانی بـا پـدر سـلوك ناپسـنديده مـی     

کرد. خلف از کرده پشیمان شد. رعايت اداب نمی

پهلو بر بستر نهاد و اظهار بیماری نمود. طاهر بـه  

عیــادت او شــتافت. خلــف جمعــی از شــرير در 

کمین داشت و طاهر را بگرفت و به زنـدان ارگ  

ر فوت طاهر محبوس ساخت. بعد از سه روز خب

شیوع يافت و مردم از اين امر ناماليم از خـدمت  

خلـف ملـول و آزرده شــده و طـاهربن ربیــب و    

اين امر شـنیع روی   ةديگر امرای خلف از مشاهد

ــر   ــده، عصــابه عصــیان ب اردات از خلــف گردانی

پیشانی بسته، شهری که داراالماره بود، به دسـت  

ــام ســلطان محمــود   ــه ن آورده، خطبــه و ســکه ب

وی کردند و شعار دعوت او ظاهر سـاختند و  غزن

شرح اين قضیه به سلطان نوشتند و التماس مقدم 

سلطان کردند و سلطان حسب التماس ايشـان بـه   

سیستان آمد و مراعات خاطر آن جماعـت نمـود.   

 .«خلف در آن زمان در حصار تاق نـزول داشـت  

 (80-81: 1800)سیستانی، 

که مؤلف احیاء هی  ترديد، اين داراالماره بی    

الملوك به تصرف آن از سوی ناراضیان اشاره 

است که پس از تصرف آن  داشته و تأکید کرده

شهر، به نام امیرمحمود غزنوی سکه ضرب 

است. چه در  کردند، شهری غیر از زرنگ بوده

 جايی ديگر به وجود هم زرنج و هم شهر

امیر شهنشاه در زرنج خطبه »سیستان اشاره دارد: 

خود کرد و تا چند سال میانه ملوك و  به نام

اشراف آنجا به سعايت مردم اوق و میران 

سیستان منازعه بود تا به تاريخ سنه ثمانین و 

[ شهر سیستان را به امیر هجری 042اربعمائه ]

 (.80)همان: « شهنشاه سپردند

در شرح سیستان و  ،همچنین ،احیاء الملوك    

ا دارالملك و سجستان ر»است:  حدود آن آورده

نويسند. اما حدود اند و دارالزهاد مینوشته
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سیستان ب ست و زمین داور و کابل و سواد آن به 

گرشاسف منسوب بود و کورنگ جد مادری او 

ساخته بود و در زمان خلفای بغداد تا اوايل حال 

 .«خلف بن احمد اين داخل مملکت خلف بود

 ( 14-18)همان: 

به دارالملك بودن از يك سو،  ،اين روايت    

شهر سیستان که بعضاً به آن دارالزهاد )= شهر 

از سوی  ،گفتند، تأکید دارد وزاهدان( نیز می

سیستان در زمان  ةرساند که محدودديگر، می

 خلف بن احمد گسترش يافته است.

بر اين  ،به وضوح ،شناسی هممطالعات سکه    

حقیقت تاريخی که در زمان خلف بن احمد 

ز اعتبار سیاسی و اجرايی افتاده و جای زرنگ ا

است، گواهی  خود را به دارالحکومه جديد داده

هايی که تاکنون از زمان دهند. چه غالب سکهمی

-خلف بن احمد و حتی پس از آن به دست آمده

هستند. در حالی که تا قبل « سجستان»اند، ضرب 

های از خلف بن احمد، محل ضرب سکه

 است. زرنگ بوده شهر ،عمدتاً ،سیستان

توضیح اينکه، منابع و متون تـاريخی از شـهر       

جديد که به عنوان دارالحکومـه جـای زرنـگ را    

کننـد.  گرفته بود، بـا نـام شـهر سیسـتان يـاد مـی      

-که محل ضرب سکه ،مراد از سجستان ،بنابراين

های خلف بن احمد و پس از او بوده اسـت، بـه   

يـد باشـد.   تواند همـان دارالحکومـه جد  می ،يقین

البته اطالق نام سیستان به شهر زرنگ تـا قبـل از   

نیمه دوم قرن چهارم هجری از سوی مورخـان و  

اسـت.   جغرافیانگاران امری متداول و معمول بوده

بدان معنی که بـرای يـاد کـردن از شـهر زرنـگ،      

گاهی آن را به اسم زرنگ و گاهی هـم آن را بـه   

ر منابع و برند که شواهد آن داسم سیستان نام می

ــل  نیــز ؛متــون تــاريخی بســیار اســت تعــداد قاب

ای سکه از سیستان به دست آمده که تاريخ  توجه

جری  به قبل از نیمه دوم قرن چهارم ه هاضرب آن

رسد، لیکن محل ضـرب آنهـا هـم سجسـتان     می

است که مراد از آن همان شهر زرنـگ اسـت کـه    

تا آن زمان مرکز و کرسی سیستان بوده است. امـا  

بنابر آنچـه کـه    ،ر جديد که در موجوديت آنشه

توان داشت، در منابع و گفته شد، هی  شکی نمی

متون تاريخی به نام ديگری غیر از شهر سیسـتان  

ــده نشــده و ــذا ،نامی ــراد از  ،ل ايــن تصــور کــه م

ــوان محــل ضــرب ســکه سجســت ــه عن هــای ان ب

تواند همان زرنـگ  احمد و پس از آن میبن خلف

 واهی و نادرست است. باشد، تصوری کامالً

قطعه  58جالب است که بدانیم، در میان      

آنها پرداخته،  ةای که جان واکر به مطالعسکه

شود که متعلق به طاهربن خلف ای ديده میسکه

همان فرزند شورشی خلف که از سوی پدر  -

. متأسفانه تاريخ و است -دستگیر و به قتل رسید

لیکن در  است؛ محل ضرب اين سکه از بین رفته

پشت سکه و در زير نام خلیفه عباسی القادر باخ، 

است )واکر،  نام امیر محمود غزنوی اضافه شده

(؛ که احتمال دارد مؤيد همان روايتی 145: 1842

در شرح تصرف  احیاءالملوكباشد که مؤلف 

داراالماره از سوی ناراضیان خلف بن احمد، 

ناراضیان بدان پرداخته و تأکید کرده است که 

پس از تصرف داراالماره، به نام امیر محمود 

 غزنوی سکه ضرب کردند.

دانیم، وقايعی چون شورش که می چنان   

طاهربن خلف علیه پدرش خلف بن احمد؛ 
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تصرف داراالماره ، دستگیری طاهر از سوی خلف

ضرب سکه  ،از سوی ناراضیان خلف بن احمد

بعید دستگیری و ت ،به نام امیر محمود غزنوی

خلف بن احمد به خراسان از سوی محمود 

هجری به وقوع  858در سال  ،همگی ،غزنوی

 ، بسیار(. بنابراين08: 1880پیوسته است )تیت، 

-يکی از سکه يادشده ةرود که سکاحتمال می

هايی باشد که ناراضیان خلف با تصرف 

-داراالماره به نام امیر محمود غزنوی ضرب کرده

 اند.

تشريح  ةسین سیستانی در ادامملك شاه ح    

حکومت سیستان پس از خلف بن احمد که با 

دخالت نظامی سلطان محمود غزنوی از حکومت 

به  ،سیستان خلع و به خراسان تبعید گرديد

دوران امارت طاهربن محمد بن طاهر بن خلف 

به مرمت »اشاره دارد که چون به حکومت رسید 

قلعه قالع و بقاع سیستان همت گماشت و در 

ارگ، سرای امارت ساخته، موسوم و معروف شد 

به سرای طاهر و هنوز آثار سماهت آن گروه از 

 (.88: 1800)سیستانی، « ها هويداستآن خرابه

های اين کاخ روايت پیداست که خرابهاين از     

که به روزگار شاه  احیاء الملوكدر زمان نويسنده 

 اشتهدزيست، هنوز مجد و عظمتی عباس اول می

 است. تیت کردهاست که وی به آن اشاره 

، محل اين کاخ را در ارگ زاهدان (04: 1880)

ای که بقايای آن هنوز به شکل برجسته ،داندمی

 شود.در اين ناحیه ديده می

توضیح اينکه ملك شاه حسین سیستانی در     

 888گزارش حمله مغول به سیستان در سال 

د قرارداد صلح میان که در نهايت با انعقا ،جری ه

ملك نصیرالدين محمد و مغوالن خاتمه يافته 

بود، به احداث دارالملك جديد اشاره دارد که از 

 888سوی ملك نصیرالدين محمد در سال 

ملك نصیرالدين محمد »هجری بنا شده بود: 

القدر بنا طرح دارالملك انداخت و عمارت رفیع

و  کرد و از مدارس و مساجد و بازار و حمام

)سیستانی، « ديگر بقاع خیر و ارگ را نیز بساخت

(. اما روشن نیست که آيا دارالملك 40: 1800

شهر جديدی است يا اينکه در خود  يادشده

 است. قبلی چنین تأسیساتی بنا شده ةدارالحکوم

، شکی نیست بیان شدهرحال، بنابر آنچه که به    

که در زمان خلف بن احمد مقر حکومتی 

ز زرنج به شهری جديد انتقال يافت. به سیستان ا

عبارتی ديگر، در زمان خلف بن احمد و پس از 

او دو شهر عمده در سیستان وجود داشت: يکی 

زرنگ و ديگری شهر سیستان که مؤلف 

از آن با عنوان داراالماره نیز ياد  احیاءالملوك

 ةکرده است. در اينکه با ساخته شدن دارالحکوم

ره متروك و مخروب جديد، زرنج به يکبا

نگرديده بلکه همچنان به حیات خود ادامه 

توان داشت. چه است، نیز شکی نمی داده می

در شرح خیانتی که میرساقی  احیاءالملوكمؤلف 

سیستانی به سیستان و سیستانیان داشته است، به 

وجود هم زرنگ و هم شهر سیستان اشاره دارد. 

نزديکان  که برخی از اقوام و ،میرساقی سیستانی

الدين حاکم وقت سیستان  او به دستور ملك قطب

ای که از ملك داشت، به قتل رسیده بودند، با کینه

به نزد شاهرخ تیموری در هرات رفت و در آنجا 

بود که ضمن تحريك شاه برای حمله به 

سیستان، پیشنهاد داد برای فتح آسان سیستان 
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 اين هم»... بندهای هیرمند را تخريب نمايد: 

قسمی از فتح است که کل مملکت را خراب 

سازيم و بندها را از هیرمند برداريم، خود اهل 

قلعه و شهر سیستان به پايه سرير خواهند آمد 

 (118)همان،  ....«

اين روايت و در شرح  ةدر ادام احیاءالملوك    

بند هاونگ،  -اهمیت بندهای سه گانه سیستان 

دارد که میاظهار  -بند بلواخان و بند يکاب

مناطقی چون سرابان، بنابان، زره، رامرود، 

دار، کندار، حصار تاق، اوق و قلعه زرنج حوض

 (110-118)همان:  .بردنداز اين سه سد آب می

ای از يك سو، بدون آنکه شبهه ،اين روايت    

باقی گذارد، اين حقیقت تاريخی را که شهر 

بلکه شهری مستقل  ،سیستان همان زرنگ نیست

از زرنگ بوده و پس از آن دارالحکومه سیستان 

از سوی ديگر، به  ،و کند یگرديده است، ثابت م

رساند که شهر زرنگ در زمان شاهرخ وضوح می

لیکن از حیث  ؛است تیموری نیز حیات داشته

اهمیت و اعتبار چندان مهم نبوده و در رديف 

 است. شهرهای اطراف سیستان بوده

رانجام شهر سیستان، در بیان عاقبت و س    

شکی نیست که با تخريب سدهای معروف 

سیستان به دست شاهرخ تیموری، حیات اين 

رو به زوال و نابودی  ،تدريج به ،شهر نیز

اما خرابی سیستان در زمان ملك »است:  رفته

الدين سوم که در عهد شاهرخ میرزا  اعظم قطب

به غايت باقی بندها را خراب نمود سیستان را 

 (14)همان:  .«ساختخراب 

 ةحال که مشخص شد، شهر زرنگ در نیم    

به عنوان  ،جری جای خود را دوم قرن چهارم ه

کرسی و مرکز سیستان، به شهر جديدی موسوم 

است که از آن پس، همچنان  به شهر سیستان داده

جری  اول قرن نهم ه ةتا نیم ،و بدون وقفه

ح است، دو سؤال مطر دارالحکومه سیستان بوده

تر شدن شود که پرداختن به آن برای شفافمی

 بحث ضروری است:

جديد را با نام شهر  ةچرا دارالحکوم .1

خواندند؛ حال آنکه اين نام تا قبل از سیستان می

دوم قرن چهارم هجری قمری نیز بعضاً به  ةنیم

 شد؟شهر زرنگ داده می

زيرا سیستانیان در طول  ؛پاسخ روشن است    

داشتند که به شهر مرکزی ايالت تاريخ عادت 

خود عنوان شهر سیستان دهند. به طوری که از 

آيد و در طول اين مقاله نیز متن سؤال بر می

جری  تأکید شد، تا قبل از نیمه دوم قرن چهارم ه

، گاهی به بودکه مرکزيت سیستان  ،شهر زرنگ

و گاهی با نام  ،يعنی زرنگ ،اسم خاص خود

 ةشد. اين عادت در دورشهر سیستان خوانده می

 ،همچنان ،( نیزهجری 1800ـ  1012قاجاريه )

مرسوم بود. چه به شهادت خاورشناسان غربی 

که در طول اين دوره در اجرای اهداف سیاسی 

دولت متبوع خود به کاوش و تحقیق در سیستان 

مردم سیستان بیش از آنکه شهر  ،انداشتغال داشته

داشت، با نام  نام مرکزی خود را که شهر ناصری

اش بخوانند از آن با نام شهر سیستان ياد خاص

 ؛108: 1884: اسمیت، نك ،کردند)برای مثالمی

 ؛550: 1884لندور،  ؛880: 1884مك ماهون، 

اطالق لفظ شهر  ،(. بنابراين401: 1884تیت، 

سیستان به شهر جديدی که به عنوان مقر 

حکومتی جای زرنگ را گرفته بود، مطابق عادت 
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به  ،رسد وکامالً طبیعی به نظر می ،سیستانیان

ترين و گوياترين نامی بوده ديگر عبارت، مناسب

 توانست به آن داده شود.است که می

سیستان در چه تاريخی و به  ةدارالحکوم .0

چه داليلی از زرنگ به شهر سیستان تغییر يافته 

 است؟

سیستان در زمان  ةهی  ترديد، دارالحکومبی    

بن احمد از زرنگ به شهر سیستان تغییر  خلف

که خلف  ،هجری 858زيرا در سال  ؛ يافته است

بن احمد فرزندش طاهر را دستگیر و به قتل 

رسانید، ناراضیان خلف با شورش علیه او، شهر 

سیستان را که داراالماره بود، تصرف کرده و به 

 .نام سلطان محمود غزنوی سکه ضرب کردند

( اما اينکه در چه 80-81: 1800)سیستانی، 

تاريخی از زمان امارت خلف بن احمد اين تغییر 

است، اطالع دقیقی نداريم. بنابر داليلی  روی داده

رود اين مهم خواهد آمد، احتمال می ذيل در که

زيرا  ؛هجری به وقوع پیوسته باشد 888در سال 

منابع تاريخی در شرح وقايع مربوط به قبل از 

از زرنگ يا از مواضعی چون  ،ماًاين تاريخ، مستقی

که تعلق  گوينددر پارس و در نیشك سخن می

 است. ا به شهر زرنگ بر ما شناخته شدههآن

جــری خلــف بــن احمــد بــر  ه 880در ســال     

سامانیان  ةکه حاکم دست نشاند ،حسین بن طاهر

 ،زرنـگ را  ةدر ايالت سیستان بود، شوريد و قلعـ 

است، به  ستان بودهکه در آن زمان دارالحکومه سی

ــرای     ــز ب ــامانی نی ــت س ــره در آورد. دول محاص

 ،سرکوب اين شورش و نجات حسین ابن طـاهر 

کـه زمـانی سپهسـاالر     ،ابوالحسن سـیمجوری را 

دربار بخارا بـود، در رأس سـپاهی عظـیم راهـی     

تر بـه غائلـه خاتمـه    تا هر چه سريع کردسیستان 

هـا قبـل   که از مـدت  ،دهد. ابوالحسن سیمجوری

 پیشای با خلف بن احمد داشت، ابط دوستانهرو

از آنکه به سیستان برسد، نمايندگانی را نزد امیـر  

صــفاری فرســتاد و از او خواســت تــا دســت از  

و بـدون آنکـه جنگـی در     برداردزرنگ  ةمحاصر

گیرد، دارالحکومه را تحويل دهد. در مقابل، پـس  

از آنکه به ظاهر شورش سیستان سرکوب گرديـد  

طاهر نیز در مقام خود ابقا شد، او و  و حسین بن

 .شـــوندلشـــکريانش از سیســـتان خـــارج مـــی

توانـد  ( آنگـاه خلـف مـی   08: 1858)جرفادقانی، 

و هـر   کنـد بـه حسـین بـن طـاهر حملـه       دوباره

دانـد، در بـاره او بگیـرد:     تصمیمی که صالح مـی 

امیر خراسان اندر حديث تو عاجز مانـد و همـه   »

ا بر دست تـو هـالك   امرا و بزرگان خراسان اينج

گشتند. اکنون مرا فرستاد، از آنچـه دانـد دوسـتی    

میان من و آن تو. چیزی مکن. تا مـن بـازگردم و   

خط حسین بن طاهر بستانم و لشکر باز گـردانم.  

، تـاريخ سیسـتان  ) .«آن گاه تو به دانی بر حسـین 

 (145ـ144: 1888

خلف بن احمد که منافع خود را در عمل به     

دانست، در ابوالحسن سیمجوری میهای توصیه

هجری ارگ زرنگ را ترك کرد  880نهم شعبان 

و به قلعه تاق رفت. بعد از خروج امیر خلف از 

ارگ زرنگ، ابوالحسن سیمجوری و همراهان او 

الحجه همان به ارگ وارد شدند و تا هفدهم ذی

های مشايخ و پس خط»سال در زرنگ ماندند. 

االر اينجا آمد و شهر آن حسین بستُد که سپاه س

و حصار بستُد و به من سپرد و کار من تمام 

 (145)همان:  .«گشت و خود برفت
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بعد از آنکه ابوالحسن سیمجوری و سپاهیان      

 ،همراه وی از سیستان خارج شدند، امیر خلف

براساس قرار پنهانی که با ابوالحسن سیمجوری 

داشت، حسین بن طاهر را در قلعه زرنگ 

. از آنجا  که امیر خلف در هنگام کرده محاصر

ترك زرنگ، آنجا را از آذوقه و علوفه خالی 

بود، حسین بن طاهر با مشکل قحطی نیز  کرده

. در اين حال، امیر حسین بن طاهر از شدروبرو 

سبکتگین غزنوی تقاضای کمك کرد. سبکتگین 

برای ياری او در مقابل امیر خلف عازم سیستان 

ف نمايندگانی را با هدايای بسیار اما امیر خل شد؛

به نزد سبکتگین فرستاد و متذکر شد که حسین 

بن طاهر زنديق است و نبايد به او کمك کرد. 

سبکتگین نیز با قبول هدايای خلف، هزار سوار 

را به کمك او فرستاد و خود با ديگر لشکريانش 

 )همان( .از نیمه راه به سوی ب ست بازگشت

که به احتمال بسیار  ،طاهر با مرگ حسین بن    

ترين با توطئه امیر خلف صفاری روی داد، بزرگ

 ،بدين ترتیب ،دشمن امیر صفاری از میان رفت و

امیر خلف حکومت مستقل خويش را در 

عالوه بر آنکه  ،و دولت سامانی کردسیستان آغاز 

از حضور در آن سرزمین تجارب تلخی داشت، 

ت گوناگون مواجهه با مسايل و مشکال سبببه 

داخلی و خارجی گرفتارتر از آن بود که بار ديگر 

 .بنای دخالت در امور سیستان را داشته باشد

 (015-010: 1841)فروزانی، 

با تشکیل حکومت مستقل در سیستان، ديگر     

توانست همچون گذشته به مرکزيت زرنگ نمی

 ةخود ادامه دهد. زيرا اين شهر در نتیج

به ويژه در زمان  ،النیهای متعدد و طو جنگ

حمله اعراب مسلمان و دوران امارت يعقوب 

لیث، عمرو لیث و خلف بن احمد صدمات 

بسیاری ديده و مواضع دفاعی آن کامالً فرسوده 

شده بود. از سوی ديگر، آن طور که مورخان و 

-های مختلف اسالمی نوشتهجغرافیانگاران سده

فرا اند، دورتادور شهر زرنگ را خندقی عمیق 

گرفته بود که آب آن از درون خود خندق 

 امر ( اين150: 1884)استخری، . جوشید می

رساند که شهر زرنگ در محلی پست واقع  می

توانست حیات  شده بود و هر آن جريان سیل می

 شهر را به مخاطره اندازد.

تواند ضرورت خوبی می آنچه که گفته شد، به    

ر سیستان را تغییر دارالحکومه از زرنگ به شه

 ،، در اين صورتکه . بديهی استکندتوجیه 

بايد هم مواضع دفاعی شهر جديد سیستان می

باشد و هم در  داشتهبرتری نسبت به زرنگ 

ريان جمحلی واقع شده باشد که حیات آن با 

 سیل به مخاطره نیفتد. 

 ةپهندشت سیسـتان، تنهـا محوطـ    ،در مجموع    

و ويژگــی عظـیم زاهــدان کهنـه اســت کـه هــر د   

ــده را ــتحکم و  دارد يادش ــای مس ــرج و باروه . ب

هـای  استوار اين محوطه که قطـر برخـی از بـرج   

 5/0متر و ضخامت بـاروی آن بـه    14آن به  ةقلع

رسـد، مؤيـد آن اسـت کـه سـازندگان و      متر مـی 

طراحان شهر به مسايل امنیتـی و مواضـع دفـاعی    

انـد. از سـوی ديگـر،    داشـته  خـاص  شهر توجـه 

 ةتـرين محوطـ  تـرين و عظـیم  مهـم  زاهدان کهنـه 

سیستان است که بر روی يـك   ةاسالمی در منطق

طويل و کم ارتفاعی قرار گرفتـه اسـت کـه     ةپشت

و آسـیبی   شـود توانست وارد آن جريان سیل نمی
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 (885: 1884)تیت،  .به آن برساند

محل زاهدان کهنه،  ةانتخاب آگاهانه و عالمان    

دهد که ان میبرای ساخت دارالحکومه جديد، نش

تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر سیستان صرفاً 

به فرسودگی مواضع دفاعی زرنگ يا هر دلیل 

اطالع باشیم، مربوط  ديگری که شايد ما از آنها بی

پذيری شهر در برابر تهديدات نبوده؛ بلکه آسیب

طبیعی نیز يکی از عوامل مهم در انتقال مقر 

 که بديهی استاست.  رفتهحکومت به شمار می

با ساخت شهر جديد در محل زاهدان کهنه، 

امنیت اين شهر برای همیشه در مقابل خطرات 

هیرمند تضمین  ةناشی از سیل و طغیان رودخان

 نويسد:بود. تیت در اين باره می شده

بريتانیـا،   ةاز مـوز  ،[A.G.Ellisآقای الـیس ] »    

به بنده اظهار داشت که مورخان محلی به سیالبی 

العـاده شـديد و    کنند که فوقاز سیستان اشاره می

ارتفاع آن به حدی باال بوده کـه بـرای چنـد مـاه     

-آمد به شهر سیسـتان بـا قـايق انجـام مـی      و رفت

شود که فقط يك محل گرفت. امروزه مشاهده می

باشـد  در سیستان وجود دارد و آن هم فالتی مـی 

ــه  ــه خراب ــرار   ک ــه روی آن ق ــدان کهن ــای زاه ه

زاهــدان در زمــان وقــوع  ،ســت. بنــابراينا گرفتــه

نشـین سیسـتان    سیالب مذکور، پايتخت و کرسی

اسـت. آن سـیالب يـا در اواخـر قـرن دهـم        بوده

« میالدی يـا اوايـل قـرن يـازدهم رخ داده اسـت     

 (.    458)همان: 

 

 بحث و نتیجه گیری

 آيد:از آنچه گذشت، نتايج زير حاصل می

 ةخر دورشهر زرنگ از بدو تأسیس در اوا    

پنجم هجری مرکزيت سیستان  ةساسانی تا سد

 ة. از آن پس، اين شهر که در نتیجاست بوده

 ةويژه در زمان حمل به ،های متعدد و طوالنیجنگ

اعراب مسلمان و دوران امارت يعقوب لیث، 

عمرو لیث و خلف بن احمد صفاری صدمات 

بسیاری ديده و مواضع دفاعی آن کامالً فرسوده 

جای خود را به شهری جديد با نام بود،  شده

است که به دستور خلف بن  شهرسیستان داده

شد. اين شهر جديد از سده پنجم  احمد بنیان نهاده

چنان و بدون وقفه  تا اواسط سده نهم هجری، هم

است. به عبارت ديگر،  سیستان بوده ةدارالحکوم

امیر تیمور گورکانی و  ةشهری که با حمل

و ويران گرديد، زرنگ  فرزندش شاهرخ تخريب

است. زرنگ در اين  بوده« شهرسیستان»نبوده بلکه 

زمان اعتبار سیاسی و اجرايی نداشته و مرکز 

)موسوی  .است آمدهسیستان به حساب نمی

 (508: 1841حاجی و بیانی، 

زاهدان کهنه بقايای شهر زرنگ نیست. اين     

های شهر يك از مشخصات و ويژگی محل هی 

 .نیستارا زرنگ را د

 ،زاهدان کهنه، محل واقعی شهر سیستان    

دومین دارالحکومه سیستان در دوران اسالمی 

( است. اين محل تمام هجری 5تا  5های )سده

طور که ها و مشخصات شهر سیستان را آنويژگی

 .داست، دار در منابع تاريخی آمده

با مشخص شدن هويت واقعی زاهدان کهنـه و      

آن به شهر سیستان، اين احتمال که انتساب قطعی 

ــای   ــادعلی در سیســتان افغانســتان بقاي محوطــه ن

قـوت   ،اسالمی باشـد، بـیش از پـیش    ةزرنگ دور

گیرد. اثبات اين مدعا منوط به مطالعات میدانی می
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شــناختی )بررســی يــا کــاوش( در محــل باســتانی

 مذکور است.

 

 منابع
جعفر  ةترجم .صوره االرض. (1805ابن حوقل )

تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ  .چاپ اول .ارشع

 .ايران

عبدالحمید  ةترجم .تقويم البلدان .(1805ابوالفداء ) -

تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ  .چاپ اول .آيتی

 .ايران

 .مسالك و ممالك .(1884استخری، ابواسحق ابراهیم )

 تهران: .چاپ سوم .به اهتمام ايرج افشار يزدی

 .رهنگیانتشارات علمی و ف

 ، در1ج .شرقیايران . (1884) .اسمیت، اوئن
 (.هاجغرافیای تاريخی سیستان )سفر با سفرنامه

 .چاپ اول .ترجمه و تدوين حسن احمدی

 .تهران: مولف

بازخوانی متون از جعفر  .(1888) .تاريخ سیستان

 .تهران: نشر مرکز .چاپ اول .مدرس صادقی

 .شهرای بهاربه تصحیح ملك ال .(1810)ــــــــــــ 

 .تهران: کالله خاور .چاپ اول

 در .سرحدات بلوچستان .(1884) .تیت، جی.پی
 .ها(جغرافیای تاريخی سیستان )سفر با سفرنامه

 .چاپ اول .ترجمه و تدوين از حسن احمدی

 .تهران: مولف

سیستان، تاريخ، حدود و ثغور . (1880)ــــــــــــ 

 .0ج .ین آنجغرافیايی، آثار باستانی و ذکر ساکن

چاپ  .دوم؛ به اهتمام غالمعلی ريیس الذاکرين

زاهدان: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  .اول

 .استان سیستان و بلوچستان

ترجمه  .1ج  .تاريخ سیستان .(1880)ــــــــــــ 

تهران: سازمان  .چاپ اول .سید احمد موسوی

ملی حفاظت آثار باستانی ايران با همکاری اداره 

هنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان و کل فر

 .بلوچستان

ترجمه  .(1858) .جرفادقانی، ابوالشرف ناصح بن ظفر
 .چاپ اول .به اهتمام جعفر شعار .تاريخ يمینی

 .تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب

ج  .طبقات ناصری .(1800) .جوزجانی، منهاج سراج

به تصحیح، مقابله، تحشیه و تعلیق عبدالحی  .1

 .کابل: انجمن تاريخ افغانستان .چاپ اول .یحبیب

ترجمه  .برگزيده مشترك. (1808) .حموی، ياقوت

تهران:  .چاپ اول .محمد پروين گنابادی

  .انتشارات ابن سینا

 .، چاپ دوم5ج  .معجم البلدان .(1558)ــــــــــــ 

 .بیروت: دارالصا

 .(1808سیستانی، محمد اعظم )جوزا و سرطان 

شماره  .آريانا .(1) «ريخی زرنججغرافیای تا»

 .سوم

 .احیاء الملوك. (1800) .سیستانی، ملك شاه حسین

: بنگاه . تهرانچاپ اول .به اهتمام منوچهر ستوده

 .ترجمه و نشر کتاب

امیر  ."(1841)ارديبهشت  .فروزانی، سید ابوالقاسم

مجله  ."جويانه او های استقاللخلف و تالش

سال  .ن و بلوچستانعلوم انسانی دانشگاه سیستا

 .15شماره  .هشتم

 .0ج .های محسوددر سرزمین .(1884) .لندور، ساوج

جغرافیای تاريخی سیستان )سفر با در 
 .ترجمه و تدوين حسن احمدی (.ها سفرنامه

 .تهران: مولف .چاپ اول

به اهتمام  .نزهت القلوب. (1880) .مستوفی، حمداخ

 .تابتهران: دنیای ک .و تصحیح گای لسترنج

احسن . (1881) .مقدسی، ابوعبداخ محمدبن احمد

علینقی  ةترجم .0ج  .التقاسیم فی معرفه االقالیم

تهران: شرکت مؤلفان و  .چاپ اول .منزوی
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 مترجمان ايران

برداری و اکتشافات  نقشه .(1884) .مك ماهون، هنری

جغرافیای تاريخی سیستان در  .جديد در سیستان

حسن  .ترجمه و تدوين .ها()سفر با سفرنامه

 .تهران: مولف .چاپ اول .احمدی

پژوهشی در  .(1840) .موسوی حاجی، سید رسول

اسالمی )بررسی  ةباستان شناسی زرنگ دور

میدانی در محوطه اسالمی زاهدان کهنه واقع در 

شناسی در نامه دکتری باستان پايان .(شرق سیستان
تهران: دانشکده علوم  .گرايش دوران اسالمی

 سانی دانشگاه تربیت مدرسان

زاهدان کهنه، شهری خفته در  .(1844)ــــــــــــ 

 .مشهد: انتشارات پاژ .چاپ اول .سیستان

مسکوکات سلسله دوم  ".(1842)شهريور  .واکر، جان

مجله علوم انسانی دانشگاه  "صفاری در سیستان

ترجمه برات دهمرده و . سیستان و بلوچستان

 15.شماره  .فتمسال ه .اخ شیرازیروح
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