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با که ، ، آقای عالم افتخارشاذ متفکر   و توانااھداء به نويسنده

روزتا  قلمش نوشته ھای عالمانه خويش، پيوسته روشنگری ميکند و

  ! بخشد روشنائی می ھای دور ودور تری راروز افق 

  

  ١٩ تاريخی در بارۀ سيستان قرن ١ يک سنده وتحليلتحشي

  

 حکيم باشی ابوالحسن شاه مي"دی که از جانب ١٩يک سند معتبرتاريخی دربارۀ سيستان قرن 
تحريرشده، اوضاع سيستان را ) م١٨۵٧( ھق١٢٧٣ شھر محرم الحرام ١۵سيستانی، درتاريخ پنجشنبه 

  :چنين معرفی ميکند

   

  :متن سند

معظم آن طايفه دو فرقه اند، اگرچه  . طايفه بلوچيهًاوB  :  اھالی سيستان کليه سه طايفه اند« 
 .طوايف ديگربلوچ ھم در آنجا ھستند، مگر بعلت کثرت و غلبه اين دو طايفه باسم اينھا ناميده شده اند

ه اUن باسم پسر او سردار ابراھيم خان به ابراھيم خانی  که ايل خانجانخان بلوچ اند کطايفه اول طوقی
 است و آن قلعه محکمی است که خندق و شيرحاجی ٢مشھور شده ، مسکن ابراھيم خان قلعه چخانسور

                                                        

نويسنده و سفيرفرانسه در تھران در زمان ناصرالدين » کنت بيگونو« اين سند توسط آقای سيد محمدعلی جمال زاده از ميان اسناديکه  - ١
مجله .(سبورگ محفوظ است ، رونويس شده است شاه از ايران باخود به فرنگستان برده و گويا امروز در کتابخانه ملی دانشگاھی شھر استرا

  ) ش١٣۴٣سخن، آذرماه 

٢
 ٤٠٠از آن ديده ام كه ) قمری١٠٢٨درسال (ملك شاه حسين سيستانی تأليف  ، نام چخانسور را  براي بار اول  من در تاريخ احياء الملوك-

ج، يک قلعۀ خرابه بنام چخانسورک نامبرده ميشود که ن ، نزديک خرابه ھای چھل برمع دشت اميرجنوب شرق زرنج دردر امروز. ميگذردسال
گفته ميشود قلعۀ اصل چخانسور محل سکونت سردار ابراھيم خان سنجراني معاصر .نسبت به قلعۀ اصل چخانسور، قديمی تر به نظر می ايد

 سوی دو سياح اروپائی در دست است  در مورد وجه تسميۀ چخانسور، دو روايت از.به تقليد از آن ساخته شده استامير دوست محمد خان ، 
محقق ودانشمند معروف انگليس، سرھنری رالينسون،در موردچخانسور درسال را روايت اولی . که ھردو جالب ولی از ھم متفاوت اند

 اين طبق. مرکز بخش افغانی سيستان،بمناسبت يک روايت نامگذاری شده است" چگانسور"چخانسوريا به عبارت ديگر" :نوشته که ١٨٧٣
به معنای تپه " چگان"به معنی ازدواج يا عروسی ولغت قديمی فارسی و"سور."روايت دراين محل، گيو با دختر رستم،ازدواج نموده است

 جغرافيای تاريخی سيستان، ترجمه وتدوين  دکترحسن :رک.(نوشته اند"شيخ نسور"کونولی اسم اين محل را چوگانسور، وفريه آنرا .است
 انگليسی ازاستخبارات ھندبرتانوی بنام  ديگر، البته قبل از رالينسون، يک صاحب منصب)٦٤،پاورقی شماره ٣٣٧، ص ١٣٧٨احمدی، چاپ 

 به سيستان رفت و پس از گردش آن درمورد سيستان ياد داشتھای ذيقيمتی نوشت وبدسترس اوليای امور ١٨٣٩،  درسال Conollyکونولی
يعنی خانۀ عروسی بوده ومحلی است که در آن " خانۀ سور"چخانسور دراصل :  چخانسورميگويد اونيز در بارۀ وجه تسميۀ. انگليس گذاشت

  )٣٨جغرافيای تاريخی سيستان، ص .(با دختر رستم عروسی کرده است) پھلوان افسانوی شاھنامه(گيو 

روايت ديگر در .  ندارد١٨ قرن اوخرپيشتر ازالبته قلعه ايکه بنام چخانسور ياد ميشود، از قلعه ھای قديمی وتاريخی سيستان نيست وتاريخی 
 مدت دوسال وشش ماه سيستان را ١٩٠٥ -١٩٠٣بارۀ  چخانسور از جی، پی، تيت است که عضو ھيئت حکميت مکماھون بود ودر سالھای 

رابه ھا، ومردم آن نوشته  با تمام ويرانه ھای تاريخی آن بدقت ديده ودر بارۀ ھريک شرحی نوشته است وبعد کتابی در بارۀ تاريخ سيستان، خ
چخانسورصدھا سال قبل آباد بود ودر تصرف خانواده : "تيت دراين کتاب در بارۀ چخانسور مينويسد .  به چاپ رسانده است١٩١٠و در سال 



ًدر توی قلعه تخمينا سيصد خانه مسکن دارد و تقريبا دويست خانه در خارج آن . و ارگ دارد) مردگرد( ً

پده ھا، نادعلی ، :  او در اين قلعه جات که تفصيل داده می شود، می باشدمی باشد و باقی اھل و رعيت
، طفلک ، ابراھيم آباد، ده صفر، خدنگ ، خواجه احمد، کده ، قلعه کده ،که مردم )يا جروکی( جروئی 

رؤسای آن مردمان نجيب و با استخوان اند و اUن . آن طايفه فارسی زبان و اثنی عشری مذھب اند
جمعيت آنھا پانصد . باب علم خان ، ارباب محمدحسين خان و ارباب فتحعلی خان است بزرگ آن ار

پيش از اين برأسه مردم مستقلی بودند، اUن رعيت ابراھيم . خانوار و شغل آنھا زراعت و شکار است 
جمعيت متوطن ، احشام نشين ابراھيم خان اگرچه بسيار است ، اما در جنگ ھای خود . خان بلوچ ھستند

اما حالت ابراھيم خان ، مردی است . شان سه ھزار نفر تفنگچی جمازه سوارو اسپ سوار و پياده دارد
  ... دايم السکر و معتاد به چرس و بنگ و 

  

  

  قلعۀ چخاسور مرکز سردار ابراھيم خان بلوچ درنيمروز

                                                                                                                                                                             

 م جان بيکبه نا"  سردارچاغی "پسرکوچک . ميگفتند» ميرعرب«بود وخانوادۀ آنان را » مير«ای قرار داشت که اسم وخطاب موروثی آنان 
سنجرانيھا ماليات علفچر را به اين .  در سيستان مسکن گزيد و ميرچخانسور را سوگند وفا داری ياد کرد) سنجرانیپدربزرگ سردارکمالخان(

منظور (با دختر چخانسور) منظورسردار ابراھيم خان سنجرانی است(يک قرن بعد سردار سنجرانی . می پرداختند) عربمير(خانواده 
به حدی دچار بحران ميشد که خانواده ھای قديمی ] گاھی[سيستان ازنظر سياسی.  ازدواج نمود و ارگ را زير تسلط خود گرفت)رميرچخاسو

ھم در » ميرعرب«خانواده . در حالت تزلزل قرار ميگرفتند و برای بقای خود و توازن قدرت خود را در الجای قدرتمندان محلی قرار ميدادند
قرارگرفت و بتدريج از ام�ک خود محروم و دستخوش  فقروتنگدستی گشت، بطوری که ) سردار ابراھيم خان(بلوچ الجاء وحمايت سردار 

و پس از مرگ ميرعباس کيانی به روستای .آخرين نمايندۀ آن خانواده به عنوان نوکر وجيره خوارمير عباس کيانی درج�ل آباد زندگی ميکرد
کاپيتان )  ٥٨ تيت،سيستان،به کوشش رئيس الذاکرين،ص :رک.(در آنجا زندگی ميکند) ١٩٠٤(نونواقع در ميان کنگی رفت و اک» مارگو«

 برای تقسيم سيستان بين ايران وافغانستان از بندکوھک تا ١٨٧٢، يکی از ھمراھان ھيئت جنرال گولدسميد درسال)Euan Smith(اوئن سميت
لخان  م�قات نمود ودر سفرنامه اش شجرۀ سردار کما سنجرانیارامام خانبندرکمالخان وچھاربرجک سفرکرد و با سردار کمالخان وسرد

پسرخانجان خان ھمان ابراھيم خان .  سه پسربه نامھای خان جانخان،اس�مخان ونواب خان داشته استکجان بي:راچنين ضبط کرده است
ا در دست دارد وبا�خره پسرنواب خان، ھمان سردار پسر اس�م خان به نام امام خان، حسين آباد ر.است که چخانسور را در اختيار دارد

سلطه .  پسر دارد که مھمترين آنھا عمرخان،محمدرضاخان، وسرفراز خان ھستند٨که سردارکمالخان  سمت،ع�وه ميکندميجر. کمالخان است
رودبار بين او . ا رودبار برقراراستًونفوذ سردار کمالخان اساسا دربين بلوچھای کوچی مقيم سمت چپ رودخانه ھلمند بين بندر کمالخان ت

وسردار امامخان تقسيم شده وھرکدام از آنھا قلعه ای در رودبار دارند که يکی از وابستگان يا پسران خود را دراين قلعه ھا مستقر کرده اند تا 
جغرافيای تاريخی :ديده شود.قدرت سردار کمالخان نسبت به سردار امام خان بيشتر است.ناظر برتقسيم منصفانۀ عايدات زمين باشند

  )٣٩،پاورقی شماره ٢٢٨سيستان،ص 



  

)  ھق١٢٧٣(بزرگ تر آنھا دوست محمدخان بود که امسال .  است ٣ناروئی ، طايفه دوم بلوچيه 
از . اUن پسران رشيد و برادران کار آمد از او باقی مانده اند. وفات نمود و مرد معتبر و درستی بود

جوانی رعنا و با ھوش می باشدو يک . پسرانش درويش محمدخان خواھر زاده سردار علی خان است
 نفربرادرش شريف خان نيز آدم درستی است 

وبر فراز خاک توده ھای شھر ( خان که مسکن مشاراليه برج نوعلم : دوست محمدخان  قلعجات
 -تاريخی کرکويه ، آتشکده زردشتيان سيستان واقع در يک منزلی شمال زرنج ، بر سر راه زرنج 

جمعيت و . بود، برج کھنه ده شريف خان، کجک ، قلعه شيردل خان برادرش ، قلعه دک ديله ) خراسان
 .فنگچی سواره و پياده و جمازه اش ، ھزار و پانصد نفر می باشدرعيت مشاراليه نيز زياد است ، اما ت

و قلعجات ] است[ِ که ملک آنھا ، رودبار ديگر از طايفه بلوچيه سردار امام خان و کمال خاناند، 
، حسين آباد، گنبدھا، اشکنک ، قلعه فتح ،مير آباد، که در کنار رودھيرمند و ]چھاربرجک[بندر،: آنھا 

جمعيت جنگی آنھا به ھزار و پانصد . مسيرات قندھار و ملک سيستان واقعست مابين ملخان گر
 ٤.اگرچه رعيت ابراھيم خان نيستند، اما در چپاول و دعوا به قاعده ايلی رفيق ھستند. نفرميرسد

                                                        

٣
 مي�دى در ١٩ مي�دى ، سيستان را خوب گردش کرده ، ياد آور ميشود که، ايل ناروئى بلوچ در اوايل قرن ١٨٩٨ پرسى سايکس که در -  

) يا ناروئى(ايل نھروئى . ايت�ف نمودند]د کيانيانبرض[سيستان اقامت گزيدند و با شھرکى ھا و سربنديھا، دوطايفه نيرومند فارسى سيستان 
 خانوار آنھا در سيستان در تحت سرکردگى سعيدخان پسر سردار شريف ٢٠٠٠خود را از اعقاب عربھاى نھروان عراق ميدانند و در حدود 

)  ببعد٣٩٥، صفحات ، ٢، ج ١٣٣٦پرسى سايکس ، ده ھزار ميل در ايران ،ترجمه حسين سعادت نورى ، چاپ ، . (خان ناروئى بسر مى برند
 در مورد اقتدار طايفۀ ناروئی در سيستان واحداث آبادی قلعۀ نو وبرج علم خان ١٨٧٢اوئين سمت، قبل از سفرپرسی سايکس به سيستان،در

ست محمدخان بعد از مرگ سردار دو:وروی کار آمدن سردار شريف خان برادرسردار دوست محمدخان توضيحات جالبی ارئه ميکند ومينويسد
در اوضاع واحوال عادی اين پسربايد جانشين پدرش ميشد،ولی . از او يک پسر ده ساله بنام درويش خان باقی ماند) پسر علم خان ناروئی( 

اين سردار شريف خان پسرسردارعلم خان فرزند . سردار شريف خان ازموقع استفاده کرد وضمن ازدواج با بيوۀ برادرش، قدرت را قبضه کرد
قرار " سبزکيم"اين برج در کنار يک گودال بزرگ بنام . اين علم خان ھمان رئيسی بود که برج علم خان راساخت. يرزاخان ناروئی بودم

جريان آب )ش١٢٥١=م١٨٧٢نسبت به( سال اخير يابيشتر٣٠درعرض . اين گودال ھرساله با آب يک کانال کشيده شده ازھلمندپر ميشد.دارد
بعد از آن .چون خاک آن بسيارغنی وبکر بود،سود فوق العاده ای نصيب شريف خان شد.ًل مذکور تماما زيرکشت رفتخشک شد ولذا بسترگودا

بعد .  ميلی برج علم خان واقع بود٤دوست محمدخان برادر شريف خان،، قلعۀ ديگری روی يک تپۀ کوچک به نام قلعۀ نوساخت که در فاصلۀ 
شريف خان وارث او گرديده وقلعه را ھم تصاحب کرد که حا� بسيار )قمری١٢٧٤( مي�دی١٨٥٧از مرگ دوست محمدخان درحدود سال 

َّاو قلعۀ ديگری ھم بنام کمک دارد که با . باب خانه دارد١٠٠٠پرسکنه شده وحدود  شريف خان تنھا . باب خانه با�ی دو تپه بنا شده است٣٠٠ِ
ًبه ھرحال او امروز کام� .  نفراز قبايل مختلف را تحت فرمان خود دارد٣٠٠٠دود رئيس با قدرتی است که دراين بخش سيستان باقی مانده وح

 سال عمر دارد ومردی فوق العاده خوش ٥٥او. در دست دولت فارس است ودختر خود را ھم به عقد و ازدواج پسر امير قاين در آورده است
دو پسر سردار . نيست) سردارابراھيم خان (قايسه با قدرت رئيس چخانسورًالبته قدرت او ابدا قابل م. سيما با عينک ط�ئی وريشی بلند است

مادر سعيد . مادرمحمدعلی خان خواھر سردار ابراھيم خان صاحب چخانسوراست. شريف خان يکی سعيدخان وديگری محمدعلی خان است
جغرافيای تاريخی سيستان، : رک. (ه استخان،خواھر رستم خان سربندی است وسعيدخان ھمان کسی است که قلعۀ نادعلی را اشغال کرد

  )١٢،پاورقی شماره ٢٢٥ص

مرحوم عزيز الدين وکيلی پوپلزائی به امضای سردار محمديوسف خان ابن امير دوست محمد خان که در دوره دوم سلطنت امير، حکمران - ٤

نى بلوچ به نشر رسانده است که به نظرميرسد در فراه بوده، فرمانی را در خصوص ابراھيم خان چخانسورى و پسران سردار امام خان سنجرا

  : آنرا از نظر ميگذرانيم .تاريخ صدور سند ، دستکاری صورت گرفته باشد

سردار ابراھيم خان در جھان آباد در غرب ) م١٨٥٦(در اين وقت [باعث ازتحرير اينکه ، چون ابراھيم خان از چخانسورفرارسيستان شد،«

 -ل بعد توسط سردارتاج محمدخان سربندى از آنجا رانده شد و او به قلعه چخانسور آمده سکنى گزيدھيرمند سکونت داشت ولى يکسا

عاليجاھان عزت ھمراھان سردار دوست محمدخان و شيرمحمدخان و سعيد محمدخان ولدان سردار امام خان سنجرانى بلوچ ساکن ] سيستانى

چون منظور نظر فيض . احديت آمده از قوم دارى مذکور جدائى نمودند اصلى چھار برجک در فراه به حضور اين نياز مند درگاه 

از فراه به ھمراھان خود نيازمند درگاه الھى ] گان[اثراعليحضرت ھمايونى در رفاھيت خدمت گاران و کافه رعايا بوده و مى باشد ، نامبرده

چنانچه . عواطف گشتند] جوياى[� روحنا فدائى را درک نموده، روانه دارالسلطنه کابل گرديده، حضورپرنور قدرقدرت شھريار عدالت فھيم وا



ً می باشد، تخمينا پانصد خانوار ٥ غليجائیسيستان که رئيس آنھا هللا مرادخان) پشتونھا(افغاناناما  

موسوم به برج افغان و مابقی در ھرجا چند خانوار  دويست خانوار درمحل. سيستان متفرق دارنددر کل 
 .ھستند

صنف اول از آنھا محمدرضاخانی است که اUن :  دو صنف اندفارسی زبان و شيعه مذھب اما  
ًدر تحت حکم برادرش سردار عليخان سربندی می باشند و سربندی طايفه ای است تخمينا دويست 

ًمسکن علی خان سردار، سه کوھه است و تخمينا . خانوار که ميگويند از اوBده ملک اژدر نجفی اند

و . اين قلعه ارگ و خندق دارد و سه عراده توپ ھم در آنجاھست. ھزار خانوار ساکنين آنجا می شود
کی ، سه کوھه ، صد:قلعه جات ديگر که مسکن رعايای سردار مذکور است، باين تفصيل می باشند

ُ، دادی، کمال آباد، ناصرآباد، اديمی، بنجار، شيخان ، حسين آباد، شھر )چلنگ: ظ(طوطی ، چليک 
، سه قلعه ، علی )غيراز زاھدان موجوده که مرکز استان سيستان و بلوچستان ايرانی است( زاھدان

 زبانند، مگر مردم اينجا ھا فارسی. آبادکه بعضی از اين قلعجات رعيت دارند و بعضی ديگر ندارند
جمعيت آنھا بسيار اند، چنانکه بعضی از خانوار و ام"ک .  کمی از بلوچ که مشھورند به جمال زائی

آنھا که استحضار بھم رسيده با قانون ماليات و ام"ک ومواجب نوکر می نويسم ، اما عدد نفری تفنگچی 
 تحت حکم محمدعلی خان پسر صنف دوم فارسی زبان در. سواره و پياده جمازه بسه ھزارنفر ميرسد

جزينک ، : ھاشم خان قوم شھرکی است که البته در قلعه دشتک و رعيت او در قلعجات مفصله است 
اص"ن ، کوری ، زيارتگاه، خمک ، ملک حيدری، رعيت او ھم خيلی است ، اما سواره و پياده و 

صه رئيس قومی می باشند و اين رؤسای طوايف مذکوره ھريک بشخ. تفنگچی ھزار و پانصدنفر دارد

                                                                                                                                                                             

موازى چھل سوارى نوکر و مبلغ دوھزار قران از دفتر فراه مقرر گشت و ھم ع�قه چھاربرجک را به عوض تنخواه سوار مذکوران شان 

ا به اين نيازمند درگاه الھى مفوض و مرحمت فرموديم ، که براى خود زراعت کرده صرف معيشت خودھا بنمايند، و باقى امورات شان ر

مرجوع داشتند که مناصفه سوارشان در فراه به زير دستى نيازمند درگاه الھى خدمت نمايند و مناصفه سوارشان در ھمان سرحد چھاربرجک 

يت مذکوران چھل سوار و نيازمنددرگاه الھى بعد از مرخصى و مراجعت خود در فراه بنابر خير دولت و رفاھ. به خدمت سرکار مشغول باشند

دو ھزار قران عنايت شده را که حضرت شھريارى با اراضى تعلق شان موافق سندات که از پدر خود خان جان  بدست داشتند ، تقسيم قرارداد 

صد قران و سى مشرق با نيمه رودبار چنانچه به سندات شان ذکر است با ھزار و پنج] در[اراضى چھار برجک از کالگين ناظر لوارى . نمودم 

خان واگذار نمودم و قريه ده که خرابه بوده است که هللا خوانين تيمورخان و مھرا] و[سوار به عاليجاھان شيرمحمدخان و سعيد محمدخان 

خود سردار دوست محمدخان آباد کرده است از کالگين مذکور به طرف مغرب با ده سوار و پنجصد قران به عاليجاه سردار موصوف دادم که 

ر خط ھذا و مابعد ھا در خدمت دين و دولت سرکار وا� روحى فدا، سعى خدمات به تقديم رسانيده و با ھمديگرخود ھا به قرار محبت و قرا

. يگانگى و اخوت گذرانيده طريقه سلوک را مسلوک دارند و اگر نامبرده ھا برخ�ف ھذا ادعا نمايند ، ادعايشان از درجه اعتبار بيرون است 

: ظ( لمه را براى سند و اسناد مذکوران مرقوم فرمودم که ھرگاه اتفاقى مھم مابين شان مناقش واقع شود و برخ�ف مستوره اين چند ک

، دست خط و مھر محمديوسف ١٢٦٠فى تحرير شھر جمادى ا�ول سنه . ادعا نمايند، به حضور پادشاھى ادعاى شان باطل باشد،) مسطوره

  )  ش ١٣٥١ى پوپلزائى، مجله آريانا، شماره دوم، حمل وثوروکيل."( ولد امير دوست محمدخان

 در پاى سند است ، چرا که در اين تاريخ ھنوز و�يت فراه بين  مي�دی ١٨۴۴=  ھق١٢٦٠در اين سند آنچه نادرست به نظر ميرسد ، تاريخ 

پس از مرگ سردار کھندلخان در . آنجا نداشتشاه کامران وسرداران قندھار مايه نزاع  بود و امير دوست محمدخان ھيچ گونه تسلطی بر

 ھجرى است که امير دوست محمدخان باستفاده از اخت�فات ميان جانشينان سردار کھندلخان به قندھار مى رود و قندھار ١٢٧١=  م ١٨٥٥

بنابرين . منصوب ميکرددو از اين تاريخ است که سردار محمد يوسف خان به و�يت فراه)  ھجرى١٢٧٢=  م١٨٥٦(را به کابل ملحق ميکند

 .بايد اين فرمان ده يا دوازده سال بعد تر از تاريخى که دارد، صادر شده باشد

٥
به عنوان يک گروه فاتح وارد ١٧٢٢ھمزمان با حملۀ شاه محمودھوتکی براصفھان در ) پشتونھای غلجی(  به نظرميرسد که افغانھا-  

ًظاھرا برج . م در سيستان صاحب اقتدار بوده اند١٧٣٠تکی از دست نادرشاه افشاردر ًسيستان شده اند و احتما� تا سقوط شاه اشرف ھو

اما هللا مرادخان غلجه ئی در . افغان با دوصد خانوار افغان مرکز فرماندھی افغانھا در سيستان بوده است که امروز در بخش ايران قرار دارد
 قرن بيستم که منطقه کنگ را سي�ب رودخانۀھيرمند ويران کرد ٦٠ تا دھه منطقه کنگ مالک زمين و روستائی معروفی بود واو�دۀ وی

شخص ديگری از غلجا ئيھای بارسوخ  رئيس جمعه خان بابی بود که صاحب اراضی .درنيمروز مردمان معزز ونيک نام وصاحب رسوخ بودند
  .وسيع وچند دھکده بود



در . مگر به قاعده ايلی با ھم سازگارند. و اطاعت بيک ديگر نمی کنند و ماليات بھم ديگر نمی دھند
  .دعاوی با خصم بيگانه با ھم متفق اند و گاھی ھم در ميان خود نزاع ميکنند

يابو به ف"ن ًمث" اين . معامله ايشان با کرباس و گندم و جو است .  درکل سيستان پول نيست
 . مقدار گندم و اين گوسفند يا گاو به ف"ن مقدار جو يا به ف"ن زرع کرباس خريد و فروش مى شود

ًملک آنجا کـــ� مال حاکم است ، رعيت ابدا ام�ک ندارند ً آب و زمين از حاکم ، تخم و گاو و . ُ
ملک موروثى و . شدھنگام حاصل يک حصه از حاکم و دو حصه از زارع مى با.  زحمت از زارع

حتى در قلعه اگرکسى خانه بسازد و بعد بخواھد از آنجا سفرکند ، اختيار . زرخريد ھيچکس ندارد
در وBيت سيستان از زارع يک ثلث حاصل زراعت . حاکم به ھرکسى ميخواھد مى دھد. فروش ندارد

نيز . رغان شکارى رارا حاکم مى گيرد و از گاو و گوسفند چھل و يک و از صيادان چھل و يک پر م
 . در آنجا تاجر و اصناف ديگر و دکاکين نيست 

محصول سردارعلى خان بعد از وضع تيول نوکرکه به ھرسواره پنج خروار بذر افشان که به 
اصط"ح آنجا يک جفت گاو زمين است ، ميدھند که حاصل آن زمين را خواه خود بکارند و خواه 

و از غير .  آنرا که عبارت از يک رأس گاو زمين است ، مى دھندبھر پياده نصفه.بکشتگر دھد،بخورد 
تيول سه ھزار خروار غله ، دوخروار پر، چھارصد گاو، ھزار ودويست گوسفند عايد سردارعلى خان 

اما آب و اراضى سيستان حد .  است ٦و يک من سيستان يک من و سه چھارک من تبريز. مى شود
اما محصول ابراھيم . بتواند زراعت کنند، باز ملک و آب زياد آيدمقرر ندارد، ھرقدر جمعيت باشد و 

و حاصل دوست . خان اگرچه مفصل استحضار بھم نرسيد، گويا قريب به حاصل سردارعلى خان باشد
و ھميچنين حاصل . گويا ھردو کمتر از حاصل ابراھيم خان باشد)شھرکی(محمدخان و محمدعليخان 

  . اگرچه ملک و آب آنھا فراوان ، لکن رعيت کم . براھيم خان است کمال خان و امام خان کمتر از ا

تفصيل پاره ملک و رعيت سيستان غير از احشام نشين که مقيم نيستند، ھرآنچه بھم رسيده از اين 
 : قرار است 

    ھزار خانوار                  پنجاه زوج،            قلعه سه کوھه ،

  دويست خانوار                بيست زوج ،                  دولت آباد ، 

   صد و پنجاه خانوار                    سى زوج ،       صدکى و اکبر آباد،

 صد خانوار                 بيست زوج ،                    طوطى ، 

  پانصد خانوار               پنجاه زوج                          دادى ، 

 پانصد خانوار                    صد زوج ،                     جليک ،

   صد خانوار                 بيست زوج ،                  کمال آباد،

   صد خانوار               سى زوج ،                 ناصر آباد ،   

 ت خانوار   دويس              پنجاه زوج ،                       اديمى ،

 دويست خانوار                   سى زوج ،                       کچيان،

                                                        

٦
سيستان را ديده ومھمان سردار محمدرضاخان سربندی بوده،از ارزانی نرخ گندم  ١٨٤٥فريه که درسال .  کيلوگرام است٣=  يک من تبريز- 

)  پنی، وصد پنی معادل يک پوند ميشود١٥معادل (  شلينگ انگليسی٣به )  بوجی٧-٦(وجو در سيستان ياد کرده مينويسد که گندم خرواری 
  )٩٥مدی، ص جغرافيای تاريخ سيستان،از حسن اح.( شلينگ فروخته ميشد٢وخرواری جو به 



  پانصد خانوار               ھفتاد زوج ،             ُبنجار و شيخان، 

  پانصد خانوار       بيست و پنج زوج ،                     حسين آباد،

 يکصد خانوار              ،   بيست زوج                     محمدآباد، 

 پنجاه خانوار               پانزده زوج ،          حسين آباد سه کوه ،

  يکصد خانوار                 سى زوج ،             قلعه يوزباشى ،  

 چھارصد خانوار                  صد زوج ،                    ج"ل آباد ،

   ششصد خانوار                    صد زوج ،       جماعت گاوداران،

  سيصد خانوار                  صد زوج ،           جماعت صيادان ،

 . خانوار است ) ٥٦٠٠( ًکه جمعا اينھا ھفتصدو چھار زوج وپنجھزارو ششصد

 

 : ملک و زراعت و رعيت دوست محمدخان آنچه که استحضار به ھمرسيده ، از اينقرار است 

 ششصد خانوار               پنجاه زوج ،              ج نوعلم خان،بر

  سيصد خانوار                  چھل زوج ،                 برج کھنه ،

   سيصد خانوار             ھشتاد زوج ،            ده شريف خان ، 

 وار   دويست خان                  سى زوج ،                   کجک ،

 صد و پنجاه خانوار              بيست زوج ،                   دک ديله،   

  . ًکه جمعا اينھا دويست و بيست زوج و يکھزار و دويست و پنجاه خانوار است 

 : ملک و رعيت دو قلعه محمدعليخان و باقى معلوم نشد، افغانھا ملک آنھا در برج افغان 

   ھزار خانوار         صد وسى زوج ،يک                   دشتک ،

  ششصد خانوار               پنجاه زوج ،        ،) جزينک( جرپنگ

   سيصد خانوار                                                    متفرقه

  

دايم اBوقات اغلب . ھواى سيستان بسيار گرم و خاکش بسيار نرم و بادش بسيار سخت است 
فرسخ جنگل گز و پده و در بعضى وBيتش چندين فرسخ نيزار و در بعضى ديگر چندين فرسخ چندين 

ريگستان و بعضى وBيت ديگرش بحر عظيمى است که آب و گل رودخانه ھاى قندھار الى ھرات 
گندم و نانش خيلى خوب است و آبش گوارا، از ميوه جات بسيار . سواى رودخانه ماBن به آنجا ميريزد

  . د، مگر ھندوانه خوب ميشود کم دار

آثار قديم و قلعه . ًبرنج با وجود آب بسيار و زمين اص" ندارد و باغستان ھيچ ندارد، مگر بندرت 
از آنجمله شھر مشھور زھدان ، . ھاى خرابه عجيب و بزرگ از بناھاى کيانيان در آنجا فراوان است 

 است مشھور به کوه خواجه و در ميان آبست و قلعه نادعلى و ج"ل آباد و قلعه رستم که بر سرکوھى



مردمش کم معرفت و با .ًسر اين کوه تخمينا نيم فرسخ مسطح و معمور بوده که آثار آن باقى است 
 . شجاعت اند

ًتخمينا چھل ] درغرب[طول وBيت سيستان از جانب رودبار که شرقى آنست الى کوه خواجه 

.  شرقى اش گرمسير قندھار، غربيش سرشيله نھايت قايناتًفرسخ است و عرضش تقريبا پانزده فرسخ و
٧» .جنوبش ريگستان که منتھى مى شود به کيچ و مکران ،شمالش Bش و جوين 

  

 

 :نگاه تحليلی به سند

 اراضی ودھات بسياری اول اينکه. دراين سند،نکات جالب ودرعين حال تعجب آوری وجودارد
ر دارد وبقيه مردم به عنوان مزدور وکشته گر در دھات در دست سران سه طايفه مقتدر سيستان قرا

در  که اينست نکتۀ دوم، .متعلق به ارباب اقتدار از دسترنج کار خود درآمدی بخور ونميری دارند
سيستان قرن نزدھم برای تبادلۀ کاB،پول مروج نبود يا وجود نداشت ومردم برای بدست آوردن جنس 

درحالی که در سراسرقرون وسطی باج . ه جنس استفاده ميکردندمورد احتايج خود ازتبادلۀ جنس ب
وخراجی که ازسيستان به خزانۀ حکومت مرکزی ارسال ميگرديد، با درھم محاسبه  وازمردم گرفته 

درخرابه ھای سيستان پس از بارانھای بھاری مسکوکات مسی ضرب نيمروز فراوان يافت . ميشد
ان با پول ومسکوکات آشنائی داشتند ولی آنرا دراخيتار خود واين بيانگراينست که مردم سيست.ميشود
  .نداشتند

 درکشورھای ايران وافغانستان وبطورکلی شرق ميانه ، در سراسر قرون وسطی سوم اينکه،
" و " زوج"بوده است که مترادف آن در عربی " جفت“اندازه گيری زمين برای کشاورزی، ،واحد
بکارميرود و پاگاو، " جفت"معادل " پاگاو"در نيمروز و سيستان . می باشد" پاگاو"و در فارسی " فدان

مگر . به معنی قطعه زمينی است که در يک فصل به ياری يک خيش و يک جفت گاو نرکشت شود
را که " زوج" ، اصط"ح عربی"پاگاو"حکيم باشی سيستان در گزارش خود بجای اصط"ح مروج 

ر برده است که غير معمول به نظرمی ايد وممکن حکيم فارسی ميباشد بکا" جفت"برگردان اصط"ح 
به حيث واحد کشتمندی نيزدر سيستان مفھوم " جفت"اصط"ح  البته . باشی عربی نمائی کرده باشد

در کشورھای مختلف آسيای مقدم » فدان«ويا ) يک پاگاوزمين(زمين » جفت گاو« مساحت يک   .است
اوت بوده است و برحسب م"يمت و يا سختی خاک و شرايط و آسيای ميانه و افغانستان و ايران متف

کشت و زرع و آب و ھوا و شيوه آبياری و عدهء گاوان نر و کارکنان مراقبت و غيره تغيير ميکرده 
معرب گريب فارسی ( جريب ۴٠- ٣٠زمين، تخمين ) يک زوج(مساحت متوسط يک جفت  يا .است 

وبه احتمال )  ھکتارامروزه می باشد٧-۶(يا معادل )  گز۶٠ گز در ۶٠است و بقول حمدهللا مستوفی 
  .قوی در قرون وسطی نيز چنين بوده است 

 فقدان مالکيت خصوصى برزمين است که بطور کل زمين درمالکيت دولت نکته چھارم،
قرارداشته و به حکام و واليان در بدلی مبلغی بطورمقطوع به اجاره داده ميشده وسپس اين حکام زمين 

  . وانين وکدخدايان محلی به مبلغی بيشتر به اجاره و بھره بردارى  مي دادندرا به خ

جورج پيترتيت،يکی از صاحب منصبان نقشه بردار انگليس عضو ھيئت حکميت مکماھون، 
 گزارش ميدھد که، مالکيت خصوصی برزمين حتی تا اوايل فرن بيستم نيز در سيستان ١٩٠٤درسال 

                                                        

٧
  ش١٣۴٣ مجله سخن،دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تھران، آذرماه  - 



ا در مالکيت دولت بوده و والی يا حکمران ناحيه زمين را از دولت به وجود نداشته است وتمام زمينھ
اجاره ميگرفته و بعد اين حکمران زمين را به مزايده ميگذاشته وھرکه پول بيشتر ميداده، زمين  به 

  .اوتعلق ميگرفته و اوکدخدا واختياردار وصول ماليات زمين می شده است

 بسيارکوچک تقسيم کرده اند وھرناحيه تحت نظرکدخدائی ِملک را به ناحيه ھای: "، مينويسدتيت 
کدخدا يک اجاره دار است .کدخدا را مردم انتخاب نميکنند وشغل کدخدائی وی نيزموروثی نيست. است

که فقط زيرنظر والی سيستان فعاليت دارد وخود والی سيستان نيز درجای خودش تابع والی مشھد 
ماليات وضع ] برزمينھای قلمروخود[ت خود را ميخرد وخودشوالی مشھد حکوم.واجاردار وی ميباشد

اين والی حکام را در تبعيت خويش اعزام مينمايد وحاکم سيستان درجای خودش کدخدا را .ميکند
زيرفشار قرار ميدھد وبراثر ھمين عمل، کدخدا ھميشه دراين انديشه است که حداکثر ماليات را از کشته 

س ميتواند درھنگام مزايدۀ نواحی از طرف حاکم حداکثر قيمت را اع"م بنابراين ھرک. گر وصول نمايد
٨."نمايد و کدخدا شود

  

. زمين در ملکيت دولت است وھيچکس را حقی برآن تعلق نمی گيرد"   تيت ع"وه ميکند که
 زمين را ساليانه تقسيم ميکنند و. قران می پردازد٦٠برای گرفتن زمين حد اکثر) پاگاو(ھرپاگو
اين پاگاوھا به ترحم . از وضعيت زمين که می بايد در اختيار شان قرار گيرد بی خبر اند٩میپاگاوغ

مال Bجاره را اول وصول ميکنند وتقسيم زمين درست در آغاز کشت وزرع . وکرم کدخدا وابسته اند
  ١٠."صورت ميگيرد تا پاگاوی غمی نتواند از پذيرش آن امتناع ورزد

فته ميشد و ميزان آن برای استفاده از زمين يک سوم محصول ماليات زمين بشکل جنسی گر
. ع"وه براين از باقيمانده محصول نيز عشر ميگرفتند که در اصط"ح محلی آنرا نيمه ميگويند.بود

 در صد ٥٠ پاگوی ھای تحويل. درصد کل محصول ھرپاگاو به عنوان ماليات گرفته ميشد٤٠خ"صه 
ع"وه برآنچه تا کنون کدخدا از دسترنج کشته گران به .  ماليات ميدادکل عايدات زمين خود را به کدخدا

  .١١عنوان ماليات ميگرفت، از ھرپاگاو سی من ديگر بنام حق کدخدا در يافت ميکرد

نکتۀ درخور توجه ديگر در سندمزبور آن است که از خاندان معروف کيانى و ميزان پنجم، 

، بر اساس ١٨٧٢گولد سميد درسال . يان نيامده استام"ک ومساحت کشتمندی آنھا ھيچ ذکرى به م

سليمان کيانی تحت اوامر احمد : اسناد و مدارک رسمی و تحقيقات تاريخی در مورد اين خاندان مينويسد

شاه درانی سيستان را اداره می کرد، ماليات به عمال او می پرداخت و  در جنگ ھا قشون به کمکش 

 ھجری ١١٨٧ تا ١١٦٠ احمد شاه درانی بزنی داده بود و از سال اين شخص دخترش را به. می فرستاد

بعد از مرگ احمد شاه درانی تيمورشاه پسرش حکومت سيستان را . قمری اداره سيستان سپرده باو بود

  .بزمان خان پوپلزايی داد

 ھجری حکومت سيستان را داشت و بعد ھا بغاوت کرده ١٢٠٧ تا ١١٨٧اين شخص از سال 

 دوره اوBده  تيمور شاه در زمان شاه محمود بھرام خان کيانی حکومت سيستان را اداره در. مغلوب شد

اين شخص دخترش را به شاھزاده کامران پسر شاه محمود عقد بست و از آن به بعد در تمام .می کرد

                                                        

  ٢٧٢ تيت، ھمان اثر، ص- ٨

٩
پاگاوغمی ھمان است که تمام غم کارھای بيگاررا . يکی پاگاو غمی وديگری پاگاو تحويل:  تيت دونوع پاگاو را در سيستان معرفی ميکند-  

  .است وھرطورکدخدا بخواھد ھمانطور عمل ميکند،درحالی که از کار بيگار معاف نيستبدوش ميکشد، ولی پاگاو تحويل، درخدمت کدخد

١٠
  ٢٧٥، ص ٢ تيت، سيستان، ج-  

  ٢٧٨،٢٧٩ تيت، ھمان اثر، ص - ١١



ز ملک بھرامخان کيانی با عده يی ا. اقدامات شاه محمود بر عليه شاه زمان با پول و قشون کمکش کرد

درين ھنگام ميرخان سربندی و ھاشم خان . سران و بزرگان سيستان با اردوی وی ھمراه بودند

 و از بلوچھا علم خان نارويی و خان جھان خان سنجرانی در ميان سيستان صاحب نام و ١٢شھرکی

آوازه يی شده بودند و اينک فرصتی مناسب ديده می شد تا در غياب ملک بھرام پسرش ملک ج"ل 

با ) از ھرات (اين کار را کردند، اما بزودی شاھزاده کامران . کيانی را از سيستان اخراج کنندالدين

لشکری خود را به سيستان رساند و شورش را خاموش ساخت و حتی برای اثبات يگانگی دختر 

محمدرضا خان پسر ميرخان سربندی را برای فرزند يارمحمد خان وزير ھرات عقد بست و ج"ل الدين 

١٣.  برای باردوم بحکومت سيستان برقرارکردرا
  

 ھجری قمری ھرات از جانب قاجاريان مورد حمله قرار ١٢٥٤ مي"دی مطابق ١٨٣٧در سال 

گرفت و در ھمين فرصت محمدرضا خان که جانشين پدرش قرار گرفته بود به اتفاق ھاشم خان شھرکی 

ز سيستان اخراج کردند و متصرفات کيانيان و بلوچھای ديگر ج"ل الدين خان کيانی را برای بار دوم ا

  از اين پس . را بين خود تقسيم نمودند

  .ديگر نشد کمکی به کيانيان سيستان برسد و اين خاندان بکلی رو بزوال رفت و از شھرت و قدرت افتاد

م که شيرازۀ دولت مرکزى در اين کشور از ھم ١٨٣٩پس ازتجاوز انگليس بر افغانستان در 
بودند و ) سنجرانی ،ناروئی( طوايف عمده سيستان عبارت از سربنديھا و شھرکيھا و بلوچھا پاشيده شد،

در حالى که تا سال . ًکام" از اقتدار و شھرت افتاده بودند) م١٨٥٧(طايفۀ کيانی تا زمان نوشتن اين سند 
مراى افغانستان  مي"دى سيستان به ھرات وابسته بود و بعد از آن به قندھار پيوسته شد و به ا١٨٥١

 است که برخى از سران ١٨٥٧فقط پس از حمله ايران بر ھرات در سال . ماليات و قشون ميفرستاد
طوايف سيستان در ت"ش فرار از مرکز افتادند و حتى براى مدتى بطور مستقل حکمرانى کردند،ولى 

سيستان معطوف نمود و پس از آنکه ايران بنابر تھديد انگليس از ھرات عقب کشيد، توجه خود را به 
توسط حکمران بيرجند ميرعلم خان خزيمه عرب برخى از رؤساى محل را چه از راه تطميع و چه از 

  . طريق تخويف متمايل به ايران ساخت 

دراين ھنگام عليخان سربندی يگانه وارث متصرفات محمد رضا خان سربندی بود و امراء ديگر 
 ابراھيم خان سنجرانی بعد از برادرش عليخان سنجرانی ھر ھاشم شھرکی ، دوست محمدخان ناروئی و

على خان سربندى بنابر وعده ھای حکمران . يک نماينده بزرگ خانواده ھای خود درسيستان  بودند
 به تھران دعوت شد و چند ماه بعد با ازدواج با يک شھزاده خانم قاجارى ١٨٥٧بيرجند در پايان سال 

اه بعد توسط برادرزاده خود تاج محمد پسر رضاخان سربندی در قلعۀ به سيستان برگشت ،ولى پنج م
ًسه کوھه به قتل رسيد و خود برجاى عمويش تکيه زد و متعاقبا بر ابراھيم خان بلوچ که در جھان آباد 

از آن پس ابراھيم خان در قلعۀ چخانسور مسکن . سکنى داشت ، حمله برد و او را از آنجا بيرون کرد
ود را در شرق تا کده وخاشرود بسط داد ودرشمال تا Bش وجوين که در تيول صالوخان گزيد ونفوذ خ

  .اسحاق زائی معروف به شاه پسندخان بود،توسعه داد

                                                        

که گلدسميد آنرا قيد » شاھرخی« طبق سنديکه در با� نقل شد، طايفه دوم فارسی زبان سيستان بعد از سربندی ھا طايفه شھرکی است نه - ١٢

رده، زيرا باسم شھرکی امروز ھم طايفه ای  در سيستان وجود دارد و بنابراين براساس ھمين سند طايفه شاھرخی متذکره گلدسميد باسم ک

 .شھرکی متذکر  شديم 

  ٢٦٦،ص ١٣٧٨جغرافيای تاريخی سيستان،سفرنامه گولدسميد،ترجمه وتدوين دکتر حسن احمدی ،طبع - ١٣



  

   :بلوچھا در سيستان 

گرچه دروقايع عھد مغول وملوک کرت ھرات ازحضورطايفه بلوچ درسيستان درتاريخنامه 
 مي" دی، پس از آنکه ١٨٠٠يف بلوچ در سيستان درسال سيفی ذکرشده است، مگر جابجائی وسيع طوا

نيروھای قاجاری برضد لطفعلی خان زند  وآخرين سنگراو درکرمان يورش بردند، طرفداران لطفعلی 
خان زند که بيشترشان از طوايف بلوچ بودند، ازطرف لشکرقاجاری سرکوب گرديدند ،بقية السيف 

ھا از بم  وکرمان به سيستان که درآن وقت جزو قلمرو ًطوايف بلوچ عمدتا سنجرانيھا و ناروئی 
  .افغانستان بود کوچ کردند

  رودخانه ھيرمند از خواجه  ًبلوجھای نو وارد عمدتا با گله ھای اشتر وگوسفندان خود در دوجناح

در علی و ديشو در رودبار گرفته تا چھاربرجک و نادعلی و ميان کنگی دردھات دوطرفه ھيرمند و 
اصل چخانسور نيزدر اطراف قلعه ابراھيم خان وعلی آباد سکنی گزيدند که در پھلوی کشاورزی به 

                                                                              ١٤ .مالداری در داخل دھات نيز مبادرت ميورزند

 بطور عمده بدو شعبه سنجرانی درحال حاضر يکی ازطوايف عمدۀ سيستان بلوچھا اند که
و جارج  پيتر تيت در سال ١٨٧٢برطبق تحقيقات محلی گلد اسميد در. وناروئی تقسيم ميشوند

،  خانجھان خان رئيس طايفه سنجراني ھا بود که جھان آباد درنزديکی زابل ياد آور ١٩٠٥-١٩٠٣ھای
  .     نام اوست 

ين، عليخان،  از اين مرد چھار پسر بدنيا آمد، بنامھای مع
علی خان درقلعه نادعلی سکونت داشت و . ابراھيم خان وجان بيک

در زد وخوردی، برادرش معين را به  قتل آورد وسپس خودش نيز 
.  جمالزائی بود کشته شد با نائبش که از طايفه دريک درگيری

 ١٨۴٠ًنوشته گلداسميد علی خان بلوچ ظاھرا درسال  براساس
لعه نادعلی ازاو برجای مانده است درگذشت و گفته ميشود ق١٥

او    وھمچنان روستای علی آباد دراصل چخانسور نيز ازنام
  .     نمايندگی ميکند

پس از مرگ علی خان برادرش ابراھيم خان متصرفات 
برادر و نيز روستای جھان آباد را درغرب رودخانه ھيرمند 
متصرف شد، اما بزودی سران رقيب از جمله تاج محمدخان 

بندی که خود را تابع دولت ايران اع"م کرده بود اراضی سر
موروثی يا متصرفی ابراھيم خان را درساحل چپ رودخان ھيرمند 

  شترھای بادی درسيستان درخدمت بلوچھا .متصرف شد و او را مجبور کرد به شرق ھيرمند عقب نشينی کند

                                                        

١٤
   ١٧۴،١٨١، ص ١٣۶۴ل، ترجمه دکتر سيداحمد موسوی، چاپ  جی ،پی، تيت ، سيستان، ج او-

١٥
 عليخان سنجرانی برادر ابراھيم خان را درجھان آباد سيستان در مھمانخانه  ١٨٤٥فريه در سفرنامه خود حکايت ميکندکه دراکتبر-

بدل کردن جسدش به ط�  بيان کرده محمدرضاخان سربندی م�قات کرده است و عليخان خود داستان قتل داکتر فوربس فرانسوی را بمنظور م
  . رخ داده باشد١٨٤٥وبنابرين مرگ علی خان سنجرانی بايد بعد از ) ٩٩جغرافيای تاريخی سيستان،ازحسن احمدی، ص (است 



ت ابراھيم خان درغرب ، مينويسدکه، متصرفا١٨٧٢سکرتر جنرال گولدسميد،درسال " سمت" 
جھان آباد،طفلک، ج"ل آباد،خدنگ،ده دادشاه،ده آقاجان، وشريف آباد که : رودھلمند عبارت بودند از

 ١٨٦٦وقتی درحدود سال.،در دست ابراھيم خان چخانسور بودند) م١٨٦٥(ًظاھرا تا سال پيش
ران مظفرالدوله را به کمک تاج محمدخان سربندی با ابراھيم خان اخت"ف پيدا کرد، دولت اي) ق١٢٨٣(

 ١٦، تاج محمدموفق شده بود تا ج"ل آباد)اميرقاين(تاج محمدخان فرستاد،اما قبل از رسيدن مظفرالدوله
١٧.تصرف کند) که در اشغال سردار ابراھيم خان بود(را

  

 مارس بعد از بازديد از قلعۀ جوين به ١٧، روز١٨٧٢ سمت درجای ديگری مينويسدکه،درسال 
بعداز ظھر آن روز کاپيتان لووه از نقشه برداری اکتشافی خود در . خود بازگشتيم)کمپ(اردوگاه 

. ھمزمان با وی،خانجانخان، پسربزرگ ابراھيم خان چخانسورنيز به کمپ ما آمد. چخانسور برگشت
 او ابراھيم خان را ديده بود که با.  ميل برآورد کرده بود٦٠کاپيتان لووه فاصله چخانسور تا Bش را 

  . نفر از افرادش نزديک قلعۀ نادعلی اردو زده بود وقصد مھمان نوازی  داشت٣٠٠

به ديدار جنرال گولدسميد آمد ودر خيمۀ ) رئيس Bش وجوين(با رسيدن ما، سردار احمدخان 
.  ساله معلوم ميشد٦٠ تا ٥٥حدود.سردار مردی خوش برخورد وخوش چھره بود.جنرال پذيرفته شد
سکنه اين حدود . نواسۀ شاه پسندخان وداماد سردار ابراھيم خان بود) سولخانپسرر(سردار احمدخان

برای ابراھيم خان احترام وارزش فراوان قايل بودند واو را بزرگترين جنگجو وشکارچی آن حدود 
وی به بنگ وچرس،ترياک . اما اين را ھم ميگفتند که او رفتار وکردارخشن و ناتراش دارد.ميدانستند

١٨ .ًيرمخدرات معتاد بود وبا استعمال آنھا کام" غير قابل کنترول ميشدوافيون وسا
 

ًکاپيتان لووه،که ابراھيم خان را ديده بود،ميگفت که ابراھيم خان ابدا قادر به انجام کاری نيست 

ابراھيم خان،شش . وکارھای تجاری ومعام"ت وی را زن وپسر محبوبش خان جانخان انجام ميدھند
 ملک خان،معتاد به بنگ وترياک، ومخالف پدر بوده وتحت حمايت - ١:ارتند ازپسر دارد که عب

- ٣خان جان، جوانی باھوش که نامزد رياست بوده ولباس انگليسی می پوشد،- ٢اميرقاين زندگی ميکند،
١٩. يک پسرديگر- ٦محمدخان، و- ٥ سرفرازخان که چندين سال درتھران بوده،- ٤محمدعلی خان،

 

سنجرانی برای مدتی از قلعه چخانسور تاخاشرود و ازنادعلی تا جوين را به ھرحال ابراھيم خان 
وحدود پنجاه سال ديگر به عنوان . تحت تصرف خود داشت و از خزنده تا چرنده باج وخراج ميگرفت

گفته ميشود وی مردی ستمباره ومعتاد به . رئيس طايفه بلوچی سنجرانی دراصل چخانسور زندگی کرد
م ھنگام ١٨۴٠ود و دکتر فوربس سياح فرانسه ای را درکنار ھامون درسال الکھول وچرس وبنگ ب

و پسرش خانجان .  چشم از جان پوشيد١٨٩٢وخودش در . شکار از روی بلھوسی به قتل آورده بود
 درحال فقر واف"س دوباره به سيستان ايرانی بازگشت و دھکده سياه دک را درميان ١٩٠٣خان درسال 

   ٢٠.کنگی درتصرف گرفت

                                                        

١٦
 ساخته شده بود)دوشاک يا دوشاخ(شھرجديد ج�ل آباد، روی شھر قديمی : ج�ل آباد راديده ميگويد١٨١٠ کپتان کريستی که درسال - 
اين شھر توسط ملک بھرام خان کيانی اعمارشده که حاکمی است از خانواده قديمی وبسياربا .  خانه داشت وبازار آن خوب وتميز بود٢٠٠و

حرمت است اما نه چندان ثروتمند، چه دارائی او، امروزه بيشتر ازسی ھزارروپيه نمی شود وقدرت کافی برای جلوگيری از غارت وچپاولگری 
  )٢٠،ص ١٣٧٨جغرافيای تاريخی سيستان، ترجمه وتدوين دکتر حسن احمدی ،طبع .( راندارد) پدر ابراھيم خان (خانجان خان 

١٧
  ،٤٤، پاورقی ٢٢٩،ص ١٣٧٨ جغرافيای تاريخی سيستان، ترجمه وتدوين دکتر حسن احمدی ،طبع - 

١٨
  ٢١١ جغرافيای تاريخی سيستان، ص -  

١٩
  ٢٠٧ -٢٠٦ ھمان منبع،صص- 

٢٠
   ٢٩٢، ص٢، ج  تيت ، سيستان -



يا (در سيستان از دوطايفه ديگر بلوچ نيزنام برده ميشود که يکی توری بلوچ و ديگر توخی 
 خانواراست و دردھات خواجه احمد و ج"ل آباد ۴٠٠طايفه توری متشکل از. بلوچی است ) طوقی

 ، بجزطايفه سنجرانی وطايفه ناروئی ديگرھمه طوايف بلوچی طوقی بلوچطايفه  .سکونت دارند
 ٣٠٠(وجمالزائی )  خانوار۴۵٠درحدود(تعلق به طوقی ھستند که عمده ترين آنھا سارونی سيستان م

  . ٢١. خانوار ميباشند۴٠٠) گورگيج(، گرگيه )خانوار

طوايف فارسی وتاجيک واھالی بومی سيستان درمقايسه با نيمروز بيشتر دربخش سيستان ايرانی 
           ٢٢ .سکنی دارند و نسبت به طوايف بلوچی در اکثريت اند

 ٢٠١٤/ ٤ / ٨پايان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                        

٢١
  ٣٢٢، ص١٣۴٣ ھنری فيلد، مردم شناسی ايران، ترجمه دکترعبدهللا فريار، تھران - 

٢٢
  ٢٠١١ازمن ، چاپ دوم،انجمن نشراتی دانش، کابل» مردم شناسی سيستان« برای اط�ع از طايفۀ فارسی سيستان رجوع شودبه کتاب-


