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بالد و  یدر اسما یچه نظایر زیاد نتوان گفت. اگر یریشه قدیم نام بست به تحقیق چیز ۀدربار

شهرها و اماکن را نامیده اند. مانند مواقع  یو یا رجال تاریخ یاماکن داریم که نام پهلوانان داستان

 یشهنامه تشابه یپشین افسانو یپشین که بانام ک یفراوان که بنام رستم در افغانستان واقعند یا واد

بسته و  ینام شهر قدیم بست کنار هلمند هم بنام اوستای میرساند و بر همین اساس احتمال میرود که

 (.1) گشتاسب بود ۀداشته باشد که پسر زریر برادرزاد  یربط یتیر

 ۀیا بستور بوده که در شهنامه اشتباهاً نستور نوشته شده و نقط یاین نام در فروردین یشت بستور 

 با باال رفته است که حتماً باید سهو کاتبان باشد.

گرفته شده باشد  یو بسته وئیر یاز نویسندگان بست از بستو یبرخ یورت اگر بنا بر رابهر ص 

داشته و چرا حذف شده است. بست بقول مارکوارت در  ی( چه معنیپس ملحقه مابعد پست )وئیر

از مراکز تمدن این سرزمین بوده و در آغاز قرن ششم  یهلمند و ارغنداب در زمان قدیم یک یملتقا

 (.2) از ایشان بگرفت یر دست هفتالیان افتاد که انوشروان خسرو اول ساساند  یمیالد



 

پارس در اواخر قرن ششم و اوایل  یآید که در ایام ضعف و فترت دولت ساسان یچنین بنظر م 

هلمند و ارغنداب و  یوادیها یسیستان و رخج و زابل و داور یعن یسرزمینها یقرن هفتم میالد

و ترکان شمال هندوکش بوده  یو هفتال یکوشان یخاندانها یکه از بقایا یترنک بدست ملوک مقام

بینیم که در  یم( م ٦٦0) یق هجر ۳0اند افتاده باشد. زیرا ما در حین فتوح عرب بعد از سنه 

و بعد از ان از ( ۳) دارد یبنام ایران بن رستم یا پرویز = اپرویز حکمران یزرنج سیستان مرزبان

 (.۴) جنگند یبنام رتبیل و کابلشاه و غیره با اعراب فاتح م یابل حکمرانهلمند تا ک یکرانها

بخواش و قوزان  یعبدالرحمن بن سمره را از سیستان بعد از قطع واد یامدن افسر عرب یبالذر 

بست را بزور گرفت پس ازان مردم رزان را مغلوب ساخت و  ینویسد که این فاتح عرب یبست م

هـ  ۳٦این وقایع بعد از سنه )( ۵جنگ کرد و بر مردم آن چیره شد)به خکش امد و هم در رنج 

مذکوره در کتب فتوح خواش همین خاش و خاشرود  یاز جمله سرزمینها یداده ول یم( رو ٦۵٦

قوزان را تاکنون نفهیمده ام که  ۀارغنداب است. اما کلم یو خشک هم کشک نخود و رخج واد

 بنویسد. یاشد لطفاً به اکادیمداشته ب یدرین باره رائ یچیست اگر کس

کلمه )رزان( که در فتوح البلدان به تقدیم راء مهمله طبع شده در الکامل ابن اثیر در حوادث سال  

شنیده نشده گمان  یدر همین نواح ی( چون باین نام جائ٦) هـ )زران( به تقدیم زاء منقوطه است ۴۳

ر کنار هلمند بود و اکنون سروان کال گویند و میتوان کرد که این کلمه زروان یا سروان باشد که ب

آن زروان  یامال یاشکال العالم منسوب به جیهان ۀاین سروان در کتب بعد مذکور است و در نسخ

هم آنرا از  یالبیرون(. ۷) فراوان یاست که نزدیک فیروز قند بود با زراعت و عمارت و آبها

هم سروان را  یاصطخر(. ۸ع شده است)شمارد که به صورت غلط )زردان( طب یناحیه بست م

 (.۳0و تاریخ سیستان هم عیناً چنین ضبذ میکند )ص ( ۹در کور بست اورده )

مدافع  یبوده که قرارگاه قوا یشهر مشهور و مستحکم یبهر صورت بست در قرن هفتم میالد 

 ینار دریارتبیل حکمران زابل و رخذ )رخج( تا سیستان در مقابل عساکر متهاجم عرب بود. بر ک

محل  یتاکنون موجود است و وقت یآن شهر تاریخ یهلمند و معاونین آن از حدود گزیو که بقایا

 یقدیم را م یاز شهرها یبس یو منهاج سراج مؤرخ بود تا سیستان بقایا یاقامت شهر یاران غور

اگر  ییکو غیره تاکنون موجودند و هر  ی، سروان، نوزاد، تیرییابیم که از آنجمله داور، بغن

 را از آن بیابند. یگرانبهای یشود شاید آثار عمران یجدید کاوش و حفار یباصول علم

هـ حکمران بست بود که سبکتگین آنرا  ۳٦0توز در حدود  یداده پا یکه العتب یبموجب شرح 

 یکه منش یکاتب صاحب تجنیس و شاعر زبان عرب یبن محمد بست یازو گرفت و ابو الفتح عل



 

 یبست به طغیان سپرده شد ول یو بعد از آن حکمران( 10به دربار سبکتگین پویست)بایتوز بود 

شکست  یدست سبکتگین را مجروح ساخت ول یباج و خراج سرباز زد و به شمشیر یاز ادا یو

و بعد ازین همواره بست شهر دوم دولت (. 11) هـ( ۳٦٦خورد و بست بدست سبکتگین آمد )

 د.( بویپایتخت شتو ی)یعن یغزنو

لشکر بازار آن به نظر  یباالحصار و رواق معروف و بقایا یخرابه ها یاز بست اکنون بقایا 

 هـ ق دارند. ٦00 – ۵00دران دیده میشود که الواح قدیم حدود  یآید و هم قبور یم

بود، بعد از  یمامون و محفوظ یجا یبلند واقع و از نظر عسکر ۀباالحصار بست بر یک تپ 

 ۀلشکریان بوده و در کتبیکه بعد از فتن یوک شدن ان هم قرارگاه ساخلوهاتخریب بست و متر

شاهان آل کرت هرات و تیموریان و صفویان و  یها ینوشته شده در شرح لشکرکش یچنگیز

 آید. یاز آن م یبابریان هند ذکر

 

 ، هنوز از شکوه و جالل برخوردار استیبست که بعد از قرون متماد ۀاز قلع یمنظره ا

 

آن که گویا  ۀابنی یبازار آن صورت گرفت و بقایا یدر بست و لشکر یم کاوشها 1۹۵0بعد از 

اصالً (. 12) بازار آن در عصر سلطان محمود و مسعود است یلشکر یبنا یوالفضل بیهقبقول اب

آنرا  یبه تقلید بیهق یدر یدر نوشته ها یبازار است ول یآن لشکر ینزد مردم محل ینام این جا



 

بازار پیش از عصر غزنویان در عصر آل سامان نیز معمور  یلشکرگاه مشهور ساختند این لشکر

از بست به  یجغرافیانگاران آن زمان بود. بدین تفصیل: جغرافیا نگاران اقدم عربو مورد توجه 

که کتاب البلدان خود  ییعقوب بن واضح معروف به الیعقوب یتفصیل بحث نمیرانند. مثالً احمد بن اب

 شمارد و گوید:  یبزرگ آن م یهـ نوشت. در ذکر سجستان بست را از شهرها 2۷۸را بسال 

کرد و مردم آن  فبران تصر ی( معن بن زایده شیبانیبو جعفر المنصور )عباسدر عصر خالفت ا

همچنین احمد بن عمر (. 1۳) بالد سند و هند پیوسته انده ب یقومیست از عجم و اطراف این نواح

( 1۴از بست در کور سیستان )زرنج، بست الرخد( دارد) یهـ ذکر 2۹0مشهور به ابن رسته بسال 

 یهـ بست و رخج و کابل و زابلستان را در کور خراسان م 2۹0حدود و قدامه بن جعفر در 

سیستان بعد از زرنج  یهـ گوید: در نواح ۳۴0در حدود  یو ابراهیم بن محمد اصطخر( 1۵آورد)

( ماند، اهل آن با مرو تندو یو بادار دو لباس مردم آن به عراق )ایران کنون یشهر بزرگتریست ول

 (.1٦سرسبز است) یو هند است، درختان خرما و انگور دارد و خیلسند  یدران تجارت خانه ها

شرح  یاما در بین جغرافیون عرب( 1۷را نقل میکند) یبست عین عبارات اصطخر  ۀدربار یول 

مغتنم است و  یهـ میدهد خیل ۳۷۵بسال  یالمقدس یقابل توجه و مفیدیکه محمد بن احمد البشار

 آن اینست: ۀدارد که ترجم یه یبست و لشکرگاه آن مطالب تاز ۀدربار

 یمربوط آن عبارت اند از جهالکان )ضبط ها یآن سرزمین است و شهرها یمرکز ۀ"بست قصب 

 یدیگر این کلمه جالقان، صالقان، زالقان است که اکنون به جنوب غرب قندهار در حدود ده میل

 ینوزاد کنون ید طبع شده ولبنام زالخان یا زله خان موجود است( بان، قومه، نوزاد )در اصل بوزا

سدوسان و سروستان هم دارد و من  یزمینداور است( ارض داور. صرورستان )که ضبط ها

دیگر آن بکیرا تکزاواذ شاید تگین آباد یا زنگاواد  یتشخیص کرده نتوانستم( بکراواذ )ضبط ها

الباً کشک نخود قندهار(، کش )غ یمیل 20 یغرب یکنون ی)پنجوائ یو بست( پنجو یپنجوائ یکنون

)کنار  یرځیا سن ی= سفنجار یغالباً مصحف سنجار یقندهار(، روزان، سفنجاو یغرب یمیل یس

جنوب غرب قندهار پرورشگاه مدفن شاعر  یمیل 20 یقندهار(، طلقان )تلکان کنون یارغنداب غرب

ان این شهر را به سیست ی( بست یک هزار و یکصد روستا دارد و برخیو عارف مال حسن سکز

ذیقعدة را نیز  1۹کتاب االشکال متوفا  ۀنویسند یابوزید )بلخ یسهواست حت یمنسوب دارند ول

 یبنام کابلستان م یواحد ۀاز مردم تمام آنرا کور یجزو سجستان قرار داده اند و برخ

 (".1۸شمارد)

 



 

 

را  را دیدن کرده و بصفت بازرگان اغلب شهرها یکه بقول خودش اکثر بالد اسالم یالبشار 

گشته و با بزرگان و دانشمندان و پارسایان و صوفیان و قصه گویان و مذاکران و نویسنده گان 

خود تا سند  ی( و در ایام جهانگردیمخاطب داشت )رجوع به مقدمه کتاب و یحدیث هر شهر

بزرگیست و مردم آن اهل دین و  ۀدیگر کتابش راجع به بست مینویسد : "قصب یرسیده در جا

پاکیزه و سرسبز  ۀنرم خویش مشهور اند. این قصب یمت اند که به آئین و درایت و خومروت و نع

آن نفیس و  یسرد سیر و گرم سیر هر دو دارد شهرها یبین دو نهر افتاده و میوه ها و آب و هوا

 خوب و انگور فراوان و گل و ریحان دارد.  یآن زیاد اند. خرما یقرا

 

 ب شده استیشتر آن تخریبست که ب ۀلعاز ق ییاز هنر مروجه بر قسمت ها ییبایز ۀنمون
 

میوه ها و نعم  یفراخ یول یرا باین کوچک یاز ابو منصور دانشمند سیستان شنیدم که در دنیا شهر

ابساد است که مسجد جامع در آنجاست و ربض  یو سرسبز تر ندیده ام، اما وبادارد و شهر آن خیل

دم آن آب هیرمید )هیرمیذ؟ هیرمید؟ که بال ( نیز دارد که بازارها در آن اند. مری)حصار بیرون

= ارغنداب  ی؟ )حردوریهم دارد که خردرو یدیگر یشبهت همین هلمند است( نوشند و درا

 یامیزش هر دو دریا پل یاز بست باهم امیزند و در جا یفرسخ ۀ( گویند این دو دریا بفاصلیکنون

سخ شخر کوچکیست )شبه مدینه( که هاست و براهیکه بطرف غزنین روند بفاصله نیم فر یاز کشت

 (".1۹آنرا )العسکر( گویند و لشکریان و سلطان بدانجا باشند)

هـ  ۳۷۵سیاح و تاجر و جغرافیانگار مدقق کتاب خود را به سال  یطوریکه قبالً گفته شد: البشار 



 

ت او و درینوق یسال نهم شاه ینوشته و این وقتیست که اوایل عصر سبکتگین شمرده میشود یعن

بینیم که در ایام طفولیت شهزاده محمود هم  یهـ( و ما م ۳٦1محمود چهارده ساله است )تولدش 

که  یاست، پس درینصورت قول بیقه یبست آبادان و مقر لشکریان شاه ی)العسکر( در نیم فرسخ

 مورد اعتماد نخواهد بود.( 20) لشکرگاه را به سلطان محمود نسبت دهد

بود و ممکن است در عصر پدرش  یاده فعال و دالور جهانگیرنیست که محمود شاهز یشک 

العسکر را در زمان  یچون روایت وجود و اباد یلشکرگاه را ترمیم و یا توسیع کرده باشد ول

اول و مؤسس لشکرگاه خواند در روایات  یتصریح کرده پس نمیتوان او را بان یطفولیت او البشار

هـ(  200آید که در حدود ) یکتب قدیم نقل شده چنین ثابت متو از ښه خزانه پټکه در کتاب پ یبوم

تو )متولد ښشاعر اقدم پ یبست یبست مرکز علماء و دانشمندان بود و ابو محمد هاشم بن زید سروان

 (.21) هـ( درین شهر میزیست 22۳

یک حصه  یکنون یمانند شهرها یبزرگ اوایل عهد اسالم یدر نظر باید داشت که در شهرها 

 یشد و این مقر عسکر یسکونت لشکریان اهل اداره )سلطان( معین م ینه دور از شهر براجداگا

بازار گفتندي. چنانچه العسکر  یکرښتو لښ)العسکر( و به پ یرا لشکر یا لشکرگاه و بزبان عرب

هـ(  200) ۀو نیز قبل از سن( 22مصر مکرم و عسکر رمله و عسکر سامرا و عسکر نشابور )

که این لشکرگاه بقول ( 2۳) بنام )لشکر( موجود بود ین از شهر زرنج جائدر سیستان بیرو

اهل اداره و حکومتیان و بقول تاریخ سیستان )جایگه  یعموم یمقر سلطان در آنوقت بمعن یالبشار

 عمال( بود.

 رواق بست:

 از یمانده که یک یهم باق یوسیع شهر و باالحصار و لشکرگاه بست اکنون رواق یاز خرابه ها

 قدیم شمرده میشود. ینفیس معمار ینمونه ها

گوید: که عبدالملک بن مروان  یبالذر یدر دست نیست ول یدرباره بنا و تاریخ آن معلومات موثوق

گردانید و او هم پسر خود عبدهللا را به سجستان  یامیه بن عبدهللا را بر خراسان وال یخلیفه امو

ترسد چون  یرتبیل از مسلمانان م یجا جنگ کرد. ول فرستاد چون بدینجا آمد با رتبیل شاه این

عبدهللا به بست آمد با او صلح را در بدل هزار هزار )یک میلیون( درهم پیشنهاد کرد و هدایا و 

هم  یغالمان فرستاد مگر عبدهللا از قبول آن انکار ورزید و گفت: اگر این رواق را از طال پر ساز

 (.2۴) نخواهد بود یبین ما صلح



 

 (.2۵) هـ آورده است ۷۴در حوادث سنه  یین همین داستانرا ابن اثیر نیز بهمان عبارات بالذرع 

و  یتوانیم که رواق بست در اوایل دوره اسالم یاین روایات مؤرخان عرب دریافته م یاز رو 

روشن نیست که  یقبل از اسالم باشد ول ۀدور یهم موجود بود و شاید از بقایا یقرن اول هجر

 چه بنا شده و ایا همین بنا موجوده آن همان بنا قدیم است یا اینکه بعدها تجدید شده است. یبرا

 یبانقوش و خصوصیات کهن خود تا بیست سال قبل هم بر حال قدیم باق یاین رواق تاریخ یبنا 

چون  یپیش از خروج مغل تعلق دارد. ول یآن تخمین کرده میشد که بدورها یبود که از رو

تزئینات کهن و  یرا در آن کردند که اصل آن به قدیم بجست ول یوط بود ترمیممشرف به سق

 آن زیر ترمیمات جدید از بین رفت. یکوف ینوشته ها یممیزات دقیق دیکوریشن و نقوش و بقایا
 

 تخريب بست:

سلطان محمود و سلطان  یبود و بناها یبست باهمان عظمت قدیم خود تا اواخر دوره غزنویان باق 

شد، و شهر  یآن مانند دشت لکان و میوند هم دیده م ید و رجال آن دوره در اطراف و نواحمسعو

در اثر بر خورد  یکه در اواسط قرن پنجم هجر یرفت. از فجایع یدوم سلطنت غزنویان بشمار م

داد غزنه آن پایتخت زیبا سلطان محمود و مسعود و  یدر مملکت رو یو غور یدو خاندان غزنو

 ویران و سوخته شد و غالباً بعد ازان بهمان رونق و شکوه نخستین خود نرسید. هم شهر بست

 یغم اور را به مؤرخ همان عصر منهاج سراج جوزجان یدرینجا که ما تصویر این صحنه ها 

گوید: "... بهرام شاه کرت سیوم حشم غزنین و خلق شهر و پیاده بسیار جمع کرد و  یسپاریم و یم

اقت مقاومت نیاورد و شکسته شد عالء الدین بقهر شهر غزنین را بگرفت سیوم کرت مصاف شد ط

 و هفت شبانه روز غزنین را آتش زد و بسوخت و مکابره فرمود.

 



 

 

 لشکرگاه و بست ان دریغزنو یخیتار کاخ یاز خرابه ها ینمونه ا
 

چنین میگوید: که درین هفت شبانه روز از کثرت سواد دود چنان هوا مظلم گردید که شب  یراو 

ود که بروز نم یآتش که در شهر غزنین میسوخت هوا چنان م یو شب از شعله ها یرا مانست

... چون هفت روز گذشت شب هشتم شد شهر تمام خراب گشت و سوخته شد ... از غزنین  یمانست

را  یرخت بر بست و بالد داور بست کوچ کرد و چون شهر بست رسید قصور و عمارت محمود

که در افاق مثل آن نبود تمام خراب کرد و کل والیت که به محمودیان مضاف بود جمله را خراب 

 (".2٦د و ویران گردانید و بغور باز آمد ...)کر

 دو دروازه شهر بست:

روایت  یاز زمان قدیم بطور عنعنو یهلمند و ارغنداب داستان عشق یتو زبانان وادیهاښدر بین پ 

آن به صورت خوش از طرف  یدارد و ناره ها یمنثور و منظوم  شیرین یمیشود که قسمتها

 .سروده میشود یداستان گویان مقام

قندهار  ړېڅب ۀبنام اسلم خان از قبیل یدر زمانیکه تشخیص آن میسر نیست در شهر بست حکمران

داشت و  ینام یو شمشیر زن یخان )فتح خان؟( به دالور یجوانش بنام پت ۀحکم میراند که شهزاد

به  ړېڅخود )رابیا( و شصت  نفر جوانان دلیر ب یدلربا ۀپهلوان این داستان هم اوست که با معشوق

 فتح هند رفته بود.

 یک آهنگ این داستان چنین است:

 دي ېدو ېدي د کال درواز ېدي دو ېکه دو

 (2۷) دي ېد مور سوي نار ېوزي پر دا بله ی ېپت ېپر یوه ی



 

خان بیرون میرود )بسفر هند میرود( بر دروازه  یپت ییعني : "قلعه بست دو دروازه دارد. از یک 

 رش بلند است".سزان ماد یها دیگر آن فریاد

هـ بر دست سلطان عالء الدین جهانسوز  ۵۵0تخریب بست را در حدود  یدائرة المعارف اسالم 

هـ است و درینصورت  ۵۴۵بر دست جهانسوز  یسال تخریب و فتح غزن ینویسد ول یم یغور

 یهـ ویران شده باشد. ول ۵۴٦باید قصور و عمارات بست که در آفاق مثل آن نبود هم درین سال 

را  یاین تخریب شاید بتمام شهر متوجه نبود. زیرا منهاج سراج گوید که قصور و عمارات محمود

 ویران کرد.

در آن  اشکار  یگوید که ویران یبست حرف میزند ول یهـ از آبادان ٦2٦در حدود  ییاقوت حمو 

ه در بست هـ( را دیده ام ک ۸۵0 – ۸0۷این سطور سکه شاهرخ بن تیمور ) ۀو نویسند(  2۸) است

از  یآید که بست شهر مسکون و معتبر و دارالضرب بود و بکل یضرب شده بود و این هم ثابت م

هنگامیکه در مقابل نادر افشار مقاومت کرد از طرف او  11۵0در سنه  یبین نرفته بود و حت

 یباشد که باد از ان مرکز قوا یو شاید این تخریب آخرین این شهر باستان( 2۹) تخریب گردید

هلمند  یهـ( که واد 1۳۳0در عصر سدوزائیان گریش )گرشک؟( انتقال کرده و تا حدود ) یحکومت

 (.۳0) یافت همدر آنجا تمرکز داشت  یمجدد نهر زندگ یو لشکرگاه بواسطه بند هلمند و احیا

 

 مأخذ :

 .۸۷/ 2یشتها، 

 .۸۹۴/ 1، یطبر ۳٦ایرانشهر، 

 .۸2ن ، تاریخ سیستا۴۸۵در فتوح البلدان  یبالذر

 و ابن رسته و غیره. یو بالذر یو طبر یدیده شود تاریخ الیعقوب

 .۴۸۸فتوح البلدان، 

 .۴۳٦/ ۳الکامل، 

 .٦٦، یاشکال العالم خط

 .۵٦1/ 2، یقانون مسعود

 .2۴۸ – 2۳۸مسالک الممالک، 

بایتور است در کتب  یبایتوز و در گردیز یو بیهق یاین نام در تاریخ یمین. 1۸، یتاریخي یمین

تور  یبا یتور و در پاورق یدر متین باب ٦۸۵/ ۸دیگر هم هر دو امال آمده در الکامل ابن اثیر 



 

 ثور است. یباب

 .٦۸۵/ ۸الکامل، 

 ش. 1۳۳2لشکرگاه، طبع کابل، 

 م. 1۸۹2لیدن،  2۸0کتاب البلدان، دخویه، ص 

 م. 1۸۹1، طبع لیدن، 10۵االعالق النفیسه، ص 

 م. 1۸۹1، طبع لیدن، 2۴۳کتاب الخراج، 

 .1۹2۷، طبع لیدن 2۴۵مسالک والممالک، 

 م. 1۹۳۸، طبع لیدن، ۴1۹/ 2صورة االرض، 

 م. 1۹0٦، طبع دوم لیدن، 2۹۷احسن التقاسیم، 

 .۳0۴احسن التقاسیم، 

 ی( اولیتاریخ بیهق 1۸1وبه بست، دشت لکان، لشکرگاه امیر پدرش چندان زیادتها فرمود )ص 

این لشکرگاه  یآید که سلطان محمود بنا یبوضوح روشن نم این نسبت بسیار ضعیف است و از آن

 را نهاده باشد.

 ، طبع کابل.۵۷ه خزانه، ټپ

 ، ببعد دیده شود.1۷۷/ ٦معجم البلدان، یاقوت، 

 .1۵۹تاریخ سیستان، 

 .۴۹1فتوح البلدان، 

 .۳٦۹/ ۴الکامل، 

 ش. 1۳۴۵در کابل،  ی، طبع دوم حبیب۳۵۴/ 1، یطبقات ناصر

 ش. 1۳20در کابل  ی، طبع حبیب۹۷/ 1تانه شعراء، ښپ

 .1۷1/ 2معجم البلدان 

 .۸0۵/ 1، یدائرة المعارف اسالم

 .2۸۷ – 2۷۴ش کابل، ص  1۳٦2پنجاه مقاله، 
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