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 ْ   ث «P     ظ 
  

  انسـیـسـتـ
  زابل

  . این سوي عالم نیلِ؛ هیرمند استي ساز شرق ایران، زاده دشت افسانه سیستان، پهن
ز شـمال و مـشرق بـه       ا  امروزه 1، این یازدهمین سرزمین نیک اهورامزدا      ایرانیِ ي  پاره

ز باختر و شمال باختري به کویر لـوت و شهرسـتان      ا ز جنوب به شهرستان زاهدان و     اافغانستان،  
  .بیرجند محدود است
 و اسـت   گذر قرون فـراوان دیـده  رها د  که جاي پاي حادثه    - هموار سیستان  ي  گستره

 زیـر هـرم   ، کیلومتري شمال دریاي عمانششصد ر د-سرد و گرم و شیرین و تلخ بسیار چشیده   
 امـان از  گرمـا گـاه کـه    هاي داغ آن سپرده و گه رهو تن به شرا   است   آفتابی همیشه سوزان لمیده   

هـاي    گرچـه سـال  ؛هنـشاند  دارش را با آب هیرمند و هـامون فرومـی     تب نِتلهیب   بریده، میوي  
 و آورد ز تـشنگی آبلـه برمـی   ا لـب  ،هـست کـه هـامون و هیرمنـد را، خـود     بـوده و    مبسیاري هـ  

د؛ اما هیهـات، هیهـات، هیهـات؛ و در    دوزن رحم باد، چشم به آسمان می       کنان زیر شلّاق بی     له  له

                                                
، به نقـل  13ي  ؛ فرگرد اول وندیداد، فقره»یدمي هیلمند یازدهمین مملکت است که من اهورامزدا بیافر ناحیه «- 1

  .28، ص 1374، انتشارات فروهر، )موعود مزدیسنا(از پورداوود، سوشیانس
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 تنهـا کـوه بلنـد و مقـدس دریـا، رخـش        1،»خواجه «-هاست   که امروز اغلب سال    -ها  چنان سال 
نفـس   رمـق و بـی   توان و بی توش و بی بیشهسوار،  سوار و بی بید ي رستم را مانَ داده خاك  زانوبه

رگـش را،   ؛ و هـر آن دم کـه شـاه   انـد در ازل   حیات او را نیز به سـابوري بـسته   ،از تشنگی؛ آخر  
هلمنـد باشـکوه و   ... «وار شـرق را،   هلمند مغرور را، هلمند سـرفراز را، سـمند سـرکش صـاعقه     

ي کیانـسی روان   هاي سپید برانگیزد و سرکشی کند و بـه سـوي دریاچـه       که خیزاب   را   فرهمند
نیـروي مـردي از آن   که نیروي اسپی از آنِ اوست؛ که نیروي اشتري از آنِ اوست؛ که       ... شود    

  برند،  کاران می ي تدبیر شوم سیاه  به دشنه2،»اوست؛ که فرّ کیانی از آن اوست
  رخش نیز

  کند و زنجیر بر زانو
  بر خاك فروافتاده

  نابرادردر چاه شغادان 
  . دهد ریزد و سینه بر خاك می بر سر می  گردِ ناامیدي 
ز چنـد  ا ره. توقّع پرتوان و کمکوش و   زیند سخت   هاست مردمی می     این پهنه قرن   رد

ي ا  نـشانه اآورند ت ز سیستان شهري برمیااي   گوشه رگاه به خون دل و عرق جبین و زور بازو د          
 خشت ي دهروآتدبیر، این بر  بهاتقدیر ی  گذرد که به    مینا چیزي    ام ؛ز دیرینگی فرهنگشان باشد   ا

 و اانـ گیرندهـاي   تـسبیح نـام  یـک رشـته   . شود و خلـق آواره  و خون و خاك و حماسه نابود می      
 و شهرسـتان  و سـاروتار  و غلغلـه  و روز ملک نیم  و    انسکست و   شهرستان مرا و   زاهدان  و گرنز

                                                
) سـتایش (نویـد  «ي زرتـشت،   هـاي شـبانه    همان که هماره به پاکی و تقدس از آن یـاد شـده؛ جایگـاه نیـایش    - 1
الخ؛ یسنا، سرآغاز، ... رفاهیت راستی بخشنده ) و(ادهآورم از براي کوه اوشیدرن مزداد جاي می به) آن را(دهم می
این . 1380، پورداوود، ابراهیم، یسنا، بخشی از کتاب اوستا، تهران، اساطیر، 14 و نیز همان، هاي یک، بند        11بند  

دار؛ ها نیز از بار تقدسی ستودنی برخور ي نام یابد و تقریبا همه هایی گوناگون می  هاي گوناگون نام    کوه در دوران  
معنـاي    بـه xvāθra-ašaو روزي  » مقـدس = سـپند   «و روزي دیگـر     » کـوه خـدا   «است و دیروز    » خواجه«امروز  
دادگـی،    فرنبـغ ←بـراي ایـن کاربردهـا و معـانی     ... . و آسـایش، و     ) دشـواري /  دشخواري ≠(ي خواري     دارنده

  ... . ها و یسنا، ابراهیم پورداوود و  یشتو نیز  بندهش هندي، رقیه بهزادي؛  و نیزبندهشن، گزارنده مهرداد بهار؛
؛ و 9ي  ، کـرده 345، زامیادیشت، ص 2، تهران، ج 1377، 1ها، انتشارات اساطیر، چ   پورداود، ابراهیم، یشت- 2

 .303ي فارسی، ص  نیز پورداود، ابراهیم، اوستا، ترجمه
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 ... و شـهر سـوخته   و سـابوري  و ودمـر را و شـاه  تخـت  و  رستم تخت و   هاکوشرک و   دوست بی بی
هاسـت و   ن تـالش یادگار ای، »فاسئلوا حالها عن االطالل«ي حافظ  دیگرها و دیگرها که به گفته   

 ر شـهریو ر که د-1آباد حسینی به نام هز دا این رشته، شهر کنونی است برآمده        ي  آخرین مهره 
 کیلـومتري  216 ر د- گرفـت  نـام »زابـل  « هیئت وزیـران، ي  نامه موجب تصویب   شمسی به  1314

  .ن کیلومتري تهرا1823مرکز استان سیستان و بلوچستان و 
ي بـه  ا لتها  کیلومتر مانده به زاهدان، راه آسف84، به جنوبرو  مشهد اصلی  ي  ز جاده ا

هـاي   ز میـان کپـه  ا سیاه و درازآهنگ جاده،  رامز این نقطه، سوس   ا ؛شود  سمت چپ منشعب می   
 و انبوه ز میان دشت خشک و سوزاناهاي ریگ روان،  دهوز میان تاسنگ،   لوهقکوچک شن و 

لـه    لـه رازنـاك مانـده از قـرون و اعـصار    هاي پریشان در دست باد و دیوارهاي سـتبر و             ماسه  تل
 ناگهـان بـه   اگـذرد تـ   یله میشسوکی و از تاوي ماشین و مسافر، ارخزد پیش زند و به پیش می    می

ي ا  گـستره رد را دخـو  ،کنـد  فتد و چشم که بـاز مـی  ا  فرومینز آ ارسد و     یبی تند می  شیک سرا 
  .سیستانامروز  مرز طبیعی ؛بیند آبی و سبز می

ایـن نیـز همـان داسـتان مکـرّر سیـستان          !  مرز طبیعی امروز سیـستان     درست خواندید؛ 
چون فرزندانش آواره؛ امروز آن جا و     اش نیز هم    مرزهاي طبیعی ؛  »عفت الدار بعد عافیه   « ؛است

اي که نام بردیم، امـروز خـارج از ایـن مـرز      هاي پراکنده  شهرها و آبادي اکثر؛  فردا جاي دیگر  
   2.قابل انکار نیستطبیعی است؛ اما سیستان بودنش 

                                                
  .1 پیوست ←آباد   نصرت- که خواهیم دید- و به روایتی- 1

؛ یعنـی  (!)»تعریف صـحیح «ي  ي هم که متوسل شوند؛ تغییر نام یکی از همان ترفندهاست به بهانه به هرترفند- 2
توان آن را رنگ کرد و در بازار فروخت؛ کاري که کردند و به قول انگـوس   اگر نام سیستان، سیستان نباشد، می     

باشـد، مـساحت آن را دو     از ایـن ناحیـه کـرده   (!)سر فردریک گلدسمید براي این که تعریف صـحیح       » :همیلتون
همـه چیـزم را   ! خیـر نبینـی حمـومی   ! ي نخست نقـشه  مرحله؛ »تقسیم کرده است؛ سیستان اصلی و سیستان خارج      

سیستان « میل مربع به نام 3159! شود به حراج گذاشت؟ تر می را ساده» منوچهر«بردند؛ جهنم؛ اسمم را دیگر چرا؟ 
از «! دشـ بـه افغانـستان واگـذار    ! دشـ  خواندید؛ به افغانستان واگـذار  بله؛ درست. دش به افغانستان واگذار    »خارجی

، 19به نقل از محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلـیس در قـرن    ؛  »صحن خانه تا به لب بام از آنِ من        
  !»از بام خانه تا به ثریا از آنِ تو«! ه؛ تقسیم عادالن243اقبال، ج هفتم، چاپ چهارم، ص 
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تا یکی دو قرن پیش، هیرمند به دسـت خـود، بـه خواسـت خـود، مـسیري را اختیـار                
را هاي روییده بر ساحل پربـرکتش   و الجرم شهرگذشت کرد و به خواست خود، از آن می         می
داد؛ امـا از ایـن یکـی دو      با خود کـوچ مـی   - که همیشه در تاریخ وابسته به آب بوده است         -نیز

رود؛ نـه؛   دیگر این خود هیرمند نیست که به خواست خود این سو و آن سو مـی  ین سو قرن به ا  
نخـستین بـار   1.کننـد  ها مـی  ي بسیار غوغاساالري مایه دستبرندش و این بردن را      برندش؛ می   می

ن خبر یادهد و  دانشمندان آمریکایی دریافتند که هیرمند هر دوازده سال یک بار تغییر مسیر می    
رمانی رسید که به طمع کالهی از این نمد که نه؛ به طمع تمامی نمد به این سوي         به گوش نامح  

 مثل فرات ؛ مثل هر  ،مثل اروند، مثل دجله   ! یک استخوان الي زخمی دیگر    . جهان آمده بودند  
 از آن مـاهی  آلـود کـرد و    آن را گـل رودي دیگر در هر جاي دیگر جغرافیاي جهان که بتـوان     

و  این بار قرعـه بـه نـام هیرمنـد افتـاد     . جا شدن طبیعی آن مناقشه آفرید  گرفت؛ که بتوان از جابه    
همـان رسـید کـز آتـش بـه بـرگ کـاه        «؛ و در نهایت، بـه سیـستان        شد بایست می  شد آنچه نمی  

  !»رسید
  ها کرد دشمن؛ انجمن«
  ها گرد هم آورد دشمن؛ رایزن«
  تا به تدبیري که در ناپاك دل دارند،«
  .راندیشندهم به دست ما شکست ما ب«
  شرم؛ اندیشانشان بی نازك«
  -که مباداشان دگر، روز بهی در چشم-«
  !جستند یافتند آخر فسونی را که می«

داد، سـاکنان و   ها هرگاه هیرمند تغییر مسیر مـی  دهد که پیش از این تاریخ گواهی می  
کرد؛  یدست طلب کوتاه نم - بسته بودند درازاو امیدر سر گیسوي   که ب  -باشندگان ساحلش را  

                                                
 در انجمن جغرافیـایی  1906اي که در تاریخ نهم آوریل و یازدهم ماه مه  ماکماهون انگلیسی در خطابه کلنل - 1

ي کارنگی در واشنگتن کـه اوایـل قـرن بیـستم      لندن خواند، خبر داد که مستر الس ورث هنتنگتون عضو مؤسسه    
را دادن هیرمنـد را منـشأ بـسیاري از    کرد، تغییر مج دقت مطالعه می میالدي در سیستان بود و تغییرات هیرمند را به    

محمود، محمود، تاریخ : ي این موضوع را این جا بخوانید اطالعات بیشتر درباره. داند مسایل مربوط به سیستان می
  . به بعد203، جلد هفتم، چاپ چهارم، انتشارات اقبال، ص 19روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 
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 خدا بود و سـاکنانش  زمین و رود هر دو از آنِچهار قدم این سوتر یا آن سوتر؛ برد؛   با خود می  
  . جانشینان خدا در روي زمین

دار و قلعه رسـتم هنـوز پـس از        ی و حوض  شهرسوخته و مچ  هاي اطراف    امروز بیابان 
 نـشان  -شـد  وانـده مـی  خ...  که سـنارود و رامـرود و   -مسیرهاي پیشین هیرمند را   ها گذشت قرن 

ي کویر هم امتداد داشـته اسـت     تا حاشیهزمانی ،دهند که مرز طبیعی سیستان     نشان می دهند؛    می
  امروزه اما . و از این جانب تا کشمیر سوده است به پهلوي خراسان می و از آن سو پهلو

  تا کجا؟ تا چند؟«
  !آرزومان کور«
  هامان تنگ؛ خانه«

  همین جا که مین جاست؛ همین نزدیکی؛ ه مرز طبیعی سیستانامروزه 
  در این چمن که گلی بوده است یا سمنی  توان دیدن ز تندباد حوادث نمی

 دو ر دهاي خـرد و بـزرگ    آبادي؛شود ه دگرگون می رس طبیعت یک که   جا  ینهمز  ا
چنـان کـه روزي،    ؛ هـم  و عـشق و تـالش  دهنـد و آب و سـبزه    ز زنـدگی مـی    اسوي جاده نشان    

  .عشق و تالشداد و  ها از کیلومترها آن سوتر نشان از زندگی می دت ویرانهشها روزگاري به
 هیرمنــد، ي  آخـرین شــاخه د آبــیِنـ بمرز دوراهــی، کاصدوســی کیلـومتر پــس   یـک 

 - اگـر هـامونی مانـده باشـد    - به هـامون - اگر مازادي باشد- آن د آب اازمامروزه   که   -هورابن
ایـن  . رود پیمایـد و پـیش مـی    یبی مالیم راه میز راست به چپ باش  ازیر     نجیب و سربه   ،ریزد  می

 یکـی را دسـت   ن آ؛اسـت  شـده   جـدا »انیـ رپ« ش،ز خواهر دیگر ا مرز فعلی افغانستان     رشاخه د 
 دست گلدسمیت شمشیر برانی شـود و پیکـر    ر بعدها د  ااست ت   نوشت به سوي شمال کشانده    رس
ز از شـمال و دیگـري   ا یکـی   دل هـامون، رردو دهـ ا ایـن   ام ؛دن سیستان را دوپاره ک    ي  دیده  رنج

  .گریند  این درد میرآرند و ب می هم  بهررسند و س  میمجنوب، سرانجام به ه
میان این دو رود است و شـهر کنـونی   اکنون  هم ایرانی سیستان    ي  پارهي    بخش عمده 

  .هورابن،  جنوبیي  چهار پنج کیلومتري شاخهر دآباد حسین ،زابل
 پیمـودن ایـن   هـاي ایـن پـژوهش،    رویـش جوانـه  هـاي   ، سال1350 ا ت 1335هاي    سال

ز اعی بـه  ضـ یـز و نهاي شهر    خیابان.  که ناگفته اولی   صدوسی کیلومتر راه فرعی مشقّتی بود      یک
 سـه  رز هـ ا.  غربی- شرقیي  جنوبی و سه خیابان راسته    - شمالی ي   سه خیابان راسته   ؛داشتن نآ
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هایی که به کار شکـستن   سنگ  قلوه بایزي شده، ر   دوي دیگر شن   نخیابان یکی خاکی بود و آ     
ایـم در ایـن    مـا آزمـوده  ! نصیب نگذاشـت  ؛ و بارها آمد؛ و مرا نیر از آن بیدمآ ساالن می  هم رس

   !شهر بخت خویش
 دو د ایـن رخـو رب. ی نـام داشـت  ن مرکـز شـهر، چهـارراه شـهربا     ري دو خیابـان د    قالتم

ی، ني و نظامی بـود، مرزبـا  شرقی بیشتر ادار  بخش شمال؛کرد خیابان، شهر را به چهار بخش می     
 پادگـان جدیـد و   نلیه آاتهامن ر برق، پادگان کهنه و خیابان پادگان و د        ي  داري، کارخانه   فرمان

 ي ز چنـد طیـاره  اعـرض کـه    مه و کـ ایـزي شـده، کوتـ   ر دي شـن نـ  فرودگـاه بـا با    میدان خـاکیِ  
د و چنـد  رروکـ زدیکـی ف ن ن آری د غ سالیان دراز، یکی هم پوزه به دیـوار بـا           طی رآمده د  فرود

هـا،    اداري؛ غیربـومی بـود  شایـن بخـش بیـشتر جمعیـت       . حو تماشـاي بـاغ مانـد      مچنان    سالی هم 
کـه گویـشی    شهـای  عبهشـ هـا و   ها بـا شـاخه    و دراز بیرجندير دوي ها، مهاجرها و کوچه    نظامی

  .خاص خود داشت
 ي  محـدوده ر قـسمت تنهـا د   ن نـبض زنـدگی آ     ؛غربـی رونقـی نداشـت      بخش شـمال  

 خیابـان  ي ادامه.  قسمتن منتهاالیه آره دبیرستان شهر دتپید و یکّ   می  کمالی ي  محلهز  اکوچکی  
اگر این . ها بود و بس شد که تنها رونق بازارش جمعه دبیرستان هم به وادي خاموشان منتهی می    

 دیرگـاهی  چاربـاغش ؛  هیچ نداشت، را نداشتنیزار هامون و راه منتهی به دیمیا ي بخش جاده 
   .ونق افتاده بودبود که از ر

 ي شـهر را؛ و   تنها داروخانـه  پست را داشت و ي  ی و اداره  نغربی، شهربا  بخش جنوب 
 حقیقت هیچ نداشت، قسمت اعظم ایـن بخـش را بیمارسـتان بـزرگ شـهر اشـغال       ربا این که د   

ـ ؛آورد پـذیر فـراهم مـی    ی دلناراسـ  ش سایها به فلک کشیدهرهاي س بود که اوکالیپتوس  کرده ا  ام
ترین قسمت این بخش،    انتهایی ،خعین ي  محله.  بسیار اندك بود   ن آ ر جالي زندگی د   جوش و 

؛ آمـد  ز جنوب غربی این بخـش مـی  ا ،کرد ي که زابل را به دنیا وصل می      ا   جاده .یک استثنا بود  
       هـا   فرهنـگ و نوآمـد؛ و همـین    وآورد کاال و پاره   ردسرشار و ماالمال از هیاهوي آمدورفت و ب

پ مـ تنهـا پ  .داد از شهر را درست مثل بودوباشِ مـسافرانش مـوقتی جلـوه مـی    بود که این بخش  
  . در این قسمت قرار داشت، مدخل شهرربنزین هم د

 مجـزّا از هـم   ي  چند پاره، خود- شهر بودي  که قلب تپنده -شرقی ا بخش جنوب  و ام 
  شـامل ار بنجـ -زهـک  رو به شرق تا تقاطع ،باغ زیرو رو به جنوب تا ، حوضي فلکه از  ؛داشت
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اي  هاي پیچ در پـیچش کـه هـیچ بیگانـه        بود با کوچه   خندق ي  محله و   ها ها، کاوه   کاظم ي  محله
هـایش   خانه دو دبستان و مکتببا وجوش آن،  جنب توانست برد و جمعیت عظیم پر بدان راه نمی 

  .زدند که به هیاهوي آن دامن می
یک شرکت فعال باربري ، وجود چهارراه شهربانی تا ، رو به شمال، حوضي فلکهاز 

نرسـیده بـه   . و مسافربري کافی بود تـا تـوجیهی بـراي آن مایـه هیـاهو و شـور و تحـرّك باشـد                  
که پـشت بـه بنگـاه مـسافربري       باریکی بود ي   کوچه  پست ي  ادارهروي   ، روبه چهارراه شهربانی 

شـد و جـوش و خـروش     شـدي، دنیـا دیگـر مـی        باریک کـه وارد مـی      ي  از این کوچه  . بود  داده
 پرهیـاهوي شـهر راه   ي دست چپ این کوچه به سه بازارچـه . رسید  سمان می آندگی از آن به     ز

هـاي    اصـلی بـا مغـازه   ي کوچه.  سومی سرپوشیده و طوالنی بود با یک انشعاب عمودي  ؛داشت
 ؛یافـت  مـی  تا بازار قبرستانی ادامـه      ، پشت در پشتِ کنسولگري روس     قدش رنگارنگ و قدونیم  
 شهر و سه چهـار  ي خانه چهار پنج قهوه. شد ر بازار قبرستانی جاري مید زد و یک دو چرخ می

ا، بازار آهنگرهـا،  ه بازار نجار؛قال در این بخش شهر بود  و سراي دایر پر از عربده و قیل       کاروان
 همه در این قسمت ،ها فروش ها و ماهی  ها، بازار گاوکش   فروش ها، بازار گندم   بازار خرمافروش 

 همه ،اهها و گدا داري ها و پرده گردها و بساطی  ها و دوره   طواف .ها ازيها و بزّ   يازبود و نیز خرّ   
شد؛ خرمن خرمن گندم و جـو    سبدهاي جوجه و مرغ و میوه این جا خالی می.این جایی بودند 

ي  ي خوش و شادمانه ریخت و از بام تا شام رایحه و ماش و ماك و عدس به کام این میدان می         
 و تـره و دوغ و ماسـت و شـیر و نـان خـانگی مـشام جـان را در ایـن میـدان                ریحان و ترتیـزك   

نواخـت و   ها هر روز صبح، این جا نواي زندگی مـی  گسست شیرکش   صف بلند بی  . نواخت  می
ي زندگی همین جـا بـود؛    همه. کرد برکت نیزارهاي سرشار هامون را از این جا به شهر هبه می          

  .همین جا
» عسکري«و » شست عروس«و » فخري«و » سنگک«و » هروچ«هاي ماالمال از      کواره

، امرود و آلوچه و ... و 2»دورنگ«و » گالب«و » قندك«و » سیب کلوخ« و 1،... و » چشِ گو«و 
ي  داده بـه فـصیلِ سـتبرِ بـرآورده     هـايِ تکیـه   فـروش  ناپـذیر میـوه   توت و و و در سـبدهاي سـیري   

                                                
  . بخشی از انواع انگورهاي زابل- 1
  .هاي درختی زابل  بخشی از انواع سیب- 2
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آمیخت  رسته به هم می آور قصیلِ تازه گشت و با بوي خوش و سرگیجه    کنسولگري سرازیر می  
داد؛ عطـر و بویـشان    کرد؛ رنگ و نگارشان چـشم را نـوازش مـی       و آدمی را حالی به حالی می      

بایـست تـا ایـن همـه      هـا مـی   گوش.  را و هوي فروشندگان و خریدارانشان گوش مشام را و هاي   
هـا نیـز    ت اگر چشمو جالي زندگی را بشنود و سرمست شنیدن گردد؛ و این جا نه شگف        جوش

     1.»واالذن تعشق قبل العین احیانا« : گوش شود؛ و چه نیکو گفت آن که گفت
  

*****    *****  
  

ـ 2؛این بخش از زابل اسـت مردم  حاضر، توصیف گویش  ي  نوشته ا نبایـد پنداشـت    ام
اي هتـرین روسـتا   دوردسـت   ایـن گـویش در  ؛نه. هاي دیگر ساري و جاري نیست    که در بخش  

 اوال ایـن بخـش مرکـز اداري و تجـاري شـهر بـود و          زیـرا  ؛ شناخته است و پذیرفتـه     سیستان نیز 
هـاي    تفـاوت افتـاد؛ ددیگـر آن کـه اصـوال     شهرستان؛ و الجرم گویش آن به گوش مقبـول مـی   

روشنی قابل  به ؛ به همین دلیل  نیستنبوده و   زیربنایی  هرگز   سیستان   متفاوتهاي    گفتاري حوزه 
شود  ا مانع تفاهم نمی ام؛اي آوایی  ها واژگانی است و پاره      ن تفاوت اي از ای    پاره. تشخیص است 

  »گویش سیستان یکی از چهـار زبـان متـروك ایـران اسـت     «: اند و شاید از این روست که گفته    
 اسـت کـه کـار    زبـان فارسـی رسـمی    این مردم ي  با وجود این، زبان مشترك همه      ؛) معین ←(

  .نوشت و رادیو و تلویزیون و کتاب و روزنامه و ادارات دولتی بر اساس آن است و خواند
***      ***      ***  

 
  

                                                
، به تصحیح مجتبی مینـوي، دانـشگاه تهـران، چـاپ     179  بحتري، به نقل ازنصراهللا منشی، کلیله و دمنه، ص -  1

  :؛ اصل بیت این است1343اول، 
  واالذن تعشق قبل العین احیانا    یا قوم اذنی لبعض الحی عاشقه 

بـریم، مقـصودمان    ، از گویش سیستان یا زابـل نـام مـی    و در این مجموعهتاب و از این پس، هرجا، در این ک- 2
 .ي مرکزي شهر زابل است گویش رایج در همین منطقه
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است که به یک کتاب و دو کتاب  ها ناگفته مانده و سخن آخرآن که هنوز بسیار سخن    
  :و به صد دفتر نشاید گفت اما این دو بیت ترجمان همین خواسته است که

  اي کز فراق چاك شده جامه  گر بمانیم زنده بردوزیم
  اي بسا آرزو که خاك شده  ور نماندیم، عذر ما بپذیر

*  *  *  *  *  *  
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*  *  *  *  *  *  
  
  
  

  -1پیوست 
 کـه تـا   -ایـن شـهر  گیـري   شـکل ویژه   داستان پیدایش شهرها همیشه خواندنی است؛ به- 1
تـرین مطـالبی اسـت کـه      ز خوانـدنی  یکـی ا -معروف بود» seynâbâd= سیناباد«ها به شهر  همین سال 

نشینی بـه   غالبا برآمده از حاکم، شهر زابل فعلی را این شهر را. تاکنون نگارنده به آن برخورده است     
ي  قلعـه / ي ناصـري  قلعـه / ي نـصیرآباد  قلعـه / شـهر ناصـري  / ناصـرآباد / نـصیرآباد / آباد نصرت«نام  

دانند که  می» آباد ي حسین قلعه/ آباد نام حسینناصریه و روستایی در جوار آن، به     / نصریه/ ناصرآباد
شهره » شهر«ها اسم خاصی نداشت و فقط به  شد؛ این شهر البته تا مدت» شهر«پس از ادغام، تبدیل به 

نامند؛ مگر این که  می» شهر«ي اهالی سیستان آن را  بود که هنوز هم براي آن علَم است و تقریبا همه    
ـ «ساالن  است و بر زبان کهن» زابل«که در آن صورت   درتقابل با شهر دیگري باشد       ؛ امـا  »ینابادشهر س

این یک سوي مناقشه است و سوي دیگر، تاریخ بنـاي قلعـه و     . »آباد  نصرت«در مدارك و اسناد راکد      
عنوان نمونـه   و از آن میان به(داران خاندان علَم  بانی آن است که برخی از نویسندگان، ازجمله طرف       

انـد بنـاي ایـن قلعـه و      کوشیده) پیروز، در کتاب امیران مرزدار و مرزهاي خاوري ایران        مجتهدزاده،  
 جز »شهر«این شهر را به این خانواده نسبت دهند به امید کالهی از این نمد فرسوده؛ اما داستان بناي  

  :اعتبار ساختن این ادعاي واهی است این است و سند زیر، مدرك معتبري براي بی
محمدابراهیم خان مظفرالدوله که مـدت زمـانی مـامور      ] 1248ربیع االول سال    [روز چهارم   «

انـد بـا سـواره و پیـاده ابـواب       خدمت سیستان بود و از شهر جدید ناصري که در آن سامان بنا کـرده  
ي علیه آمده به خاك پاي مبارك مشرف خود او و پسرش نیز مورد مراحم  جمعی خود به تقبیل عتبه

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، مرآت البلدان، به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی و           ←»)اکذ (ملوکانه شدند 
  . 1551، ص 1367 سوم، -ي چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ج دوم میرهاشم محدث، موسسه

دهد که اوال بناي شهر به همت محمدابراهیم خان مظفرالدوله در زمانی که  این سند نشان می
بود، صورت گرفته و  شاه براي اعمال حاکمیت ایران به سیستان قشون برده اصرالدیناز جانب دربار ن

شاه اسـت؛ یعنـی انـدکی     ثانیا تاریخ آن نیز دست کم چندي پیش از تشرف وي به حضور ناصرالدین   
می کـه دولـت   ایـا ؛ یعنـی دقیقـا   .  م1866و برابر با . ش.  هـ1245مطابق . ق. هـ1283پیش از سال   
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رواي افغانان قطـع امیـد کـرد و     از امیر شیرعلی خان، فرمان. م1863 سال ازي انگلستان  ي بهیه  علیه
رسما به دولت ایران اجازه و حتی رهنمود داد که به خاك افغانـان حملـه کنـد و بـه ضـرب شمـشیر                   

نیرنگـی بـراي درهـم شکـستن     از یک سـو   اگرچه این چراغ سبز نیز -حاکمیت ایران را اثبات نماید 
درنتیجه درگیر کردن ایران در جنگی طوالنی و فرسایـشی  از دیگر سو و ي ایران و      وسیله   به ها  افغان

هـاي   زبانی برد مقاصد نامبارك خویش بود؛ اما به محض این که شیرعلی خان فریب چرب         براي پیش 
  . ، سیاست انگلیس نیز تغییر جهت دادگشت متمایل نانگلیس را خورد و دوباره به آنا

 یعنی ده حسین آباد را نیز به علم سوم نسبت ،حتی بناي قسمت دوم شهر زابلطرفه آن که   
پارچـه شـدن و بازدیـد     ایـن دو آبـادي پـس از یـک       . هاي مشهود اسـت     دهند که تحریف واقعیت     می

  . گرفت نام»زابل « هیئت وزیران، تصویبرضاشاه و 
   :ده به چندین دلیل زیرزعم نگارن آباد و نصیرآباد؟ به و اما چرا شهر سیناباد و نه نصرت

رسد، با این که قرار است آن منطقه  عنوان ماترك نظامی به خاندان علم می این قلعه وقتی به   
کنند تا آن جـا کـه هـر     کرسی سیستان باشد، خودخواهانه ورود اهالی سیستان را به آن جا قدغن می    

گیرد، باید تا  ي ورود می جا اجازهسیستانی گرچه با هزار زحمت براي تأمین دارو و لوازم دیگر به آن 
ي شهر نـصیرآباد   ظواهر امر حکایت از احداث و توسعه   ... «پیش از غروب آفتاب شهر را ترك کند         

آبـاد   دهند اما در روستاي حسین ي شهر جدید را اهالی قائن و خراسان تشکیل می      تمام سکنه . داشت
جغرافیـاي تـاریخی سیـستان،    :  اوئن اسـمیت، از به نقل از کاپیتان ←. »هاي اصل سکونت دارند   سیستانی

  ؛ 147، ص 1378ترجمه و تدوین دکتر حسن احمدي، 
ي زنـدگی در   ي ناصرآباد از قاین هستند وبه هیچ سیستانی اجـازه    تمامی ساکنان قلعه  «و نیز   

 آینـد، بایـد   شود و افرادي هم که در طول روز براي خریـد بـه بـازار ناصـرآباد مـی       آن قلعه داده نمی   
 ←» شـود، از آن خـارج گردنـد    شان را تحویل بدهند و هنگام غروب که درهاي قلعه بسته می    اسلحه

اهللا روشنی زعفرانلو، مهرداد رهبري، انتـشارات    ي خراسان و سیستان، مترجم قدرت       ییت، چارلز ادوارد، سفرنامه   
   ؛75، چاپ اول، ص 1369یزدان، 

شـهر جدیـد تمامـا در    «: ر به همین واقعیـت کـه  کتاب امیران مرزدا  ي  و نیز اعتراف نویسنده   
اسکان مردم قاین در این شهر سبب . سکونت مردم قاین بود و شهر قدیم در سکونت سیستانیان بود

مجتهدزاده، پیروز، امیران  ←. »نگران ماندند نارضائی سیستانیان بود و آنان براي همیشه از این کار دل          
   ؛161مرزدار و مرزهاي خاوري ایران، ص 

و نیز مرموز بودن و پنهان کاري در امر رفت و آمد به شهر تـا آن جـا کـه در نقـل قـولی از               
ي حـدود یـک میلـی     با نهایـت تعجـب دریـافتم کـه حتـی در فاصـله      «: هانري ساوج لندور آمده است 

جغرافیـاي تـاریخی سیـستان،     ←» نصیرآباد یا نصرت آباد کسی از اهالی محل از این اسم آگـاه نیـست        
    ؛591ن، ص هما
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تمامی گفتار  و طوطیان شکرشکن شیرینو دیگر آن که به روایت راویان آثار و ناقالن اخبار    
آبـاد   ي نـصرت  از سـکنه «انـد و   علت شیوع طاعون از دنیا رفته آباد به یا نزدیک به تمامی اهالی نصرت  

، 1378تر حـسن احمـدي،   جغرافیاي تاریخی سیستان، ترجمه و تدوین دک  ←»تقریبا کسی زنده نمانده است    
   .725ص 

این بخش از کتاب به نقل از هانري ساوج لندور است که در اوج شیوع طـاعون از آن شـهر            
  . است بازدید کرده
و هـایی ازقبیـل طـاعون و تیفـوس      ي بیماري   ماند این که ناگهان، در آن بحبوحه سروکله         می

از  گیـري و آزاررسـانی بـیش    ي توان همه مهاین یکی با هرمز شیوع و رواج ویژه که    به -»آزار فرنگ «
هـاي   پنـاه و دام  براي مردم بـی  -تاکنون در آن نواحی ناشناخته ماندهآسایش  غولحدش و گسترش    

 کـه ماندنـد و   -ها جز انگلیسی گونه و از کجا پیدا شد و همه چیز و همه کس را به      گناه سیستان چه    بی
 که مردم سیـستان  -السیف را ؛ و بقیه نابود کرد-بردندحکومتیان ایرانی که گریختند و سر سالم بدر   

د وشَرَاب « در غیاب    -باشند تَسلٌ بارِ ةٍ و مغْ یرَ ثِ ۀٍ کَ فَاکِه«و » ...الطَّرْفِ أَتْرَاب که فقـط بـراي   -» قَاصِرَات 
صبٍ وعذَابٍ«به عذاب  -طرف مقابل مهیا و مهنا بود نُ یطَانُ بِ نِی الشَّ ساقٌ... أَنِّی مغَسو یم وه حمِ وقُ یذُ »  فَلْ

مِهاد« در س الْ ئْ حال را چه به از  پریشان؛ و مردم ) 41-61ي ص، آیات  قرآن کریم، سوره(؛ مبتال ساخت» بِ
ه عذَابا ضِعفًا فِی النَّارِ ... «این ورد مدام که      د نَا من قَدم لَنَا هذَا فَزِ بو 230ت صفحا. )همان، همان جا(؛ »ر 

  .یاد محمود محمود خواندنی است  کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس از زنده248
  
ي شهر زابـل و شـرح    ها براي پی بردن به پیشینه هایی از این کتاب    هر حال خواندن بخش     به

  :غربت غمبار این مردم در سرزمین خودشان بد نیست
خاوري ایران، ترجمه حمیدرضـا ملـک محمـدي نـوري،     مجتهدزاده، پیروز، امیران مرزدار و مرزهاي      

  ؛1378ي جهان کتاب، تهران،  مؤسسه
ي چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،  هدین، سون آندرسن، کویرهاي ایران، ترجمه پرویز رجبی، مؤسسه

  ؛1381چاپ دوم، تهران، 
 و میرهاشم محدث، اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، مرآت البلدان، به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی

  ؛1367 سوم، -ي چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ج دوم موسسه
  ؛1389پیري، دکتر محمد، تاریخ سیستان در عصر قاجار، مشهد، انتشارات سنبله، 

 دفتـر نـشر   -کوشش عزیزاهللا عطاردي، تهران، انتشارات عطارد     کرمانی، ذوالفقار، جغرافیاي نیمروز، به    
  ؛1374میراث مکتوب، 

ها، ترجمه و تدوین دکتر حسن احمدي، ناشر مؤلف، چـاپ   جغرافیاي تاریخی سیستان، سفر با سفرنامه 
  ؛1378اول، 
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  :است هاي زیر نیز اشاراتی، برحسب مورد، به موضوع موردنظر آمده در کتاب
هاي خالفت شرقی، ترجمه محمود عرفان، شرکت انتـشارات   لسترنج، گی، جغرافیاي تاریخی سرزمین   

  ؛1377و فرهنگی، تهران، چاپ سوم، علمی 
زاده، دکتـر عیـسی، سیـستان خاسـتگاه مـدنیت و شهرنـشینی در شـرق ایـران، سـازمان اسـناد و              ابراهیم

  ؛1389ي ملی،  خانه کتاب
از (موسوي حاجی، دکتر سید رسول و دکتر رضا مهرآفرین، جستاري در جغرافیاي تـاریخی سیـستان        

  ؛1388میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري سیستان و بلوچستان، سازمان )ق. ي نهم هـ آغاز تا سده
 1332 -1320هـاي   ابراهیمی، دکتر مریم، تحوالت سیاسـی و اجتمـاعی سیـستان و بلوچـستان در سـال          

  ؛1388هجري شمسی، تهران، بخارا، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


