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1. Introduction  

It has been told in the book history of Sistan, when Jacob achieved 

great victories and the king gave him domination of Kerman and Pars, 

the poets admired him in the Arab language because he didn't know 

Arabic, he didn't understand the poetries, so he said don't express 

what i don't perceive. At this time Mohammad-ben-Vasif was a sober 

man, started Persian poetry for him and compose: 

 ای امیری که امیران جهان خاصه و عام
 

بند و غالمبنده و چاکر و موالی و سگ   
 

 ازلی خطی ور لوح که ملکی بدهید
 

 به ابی یوسف یعقوب بن لیث همام 
 

 به لتام آمد زنبیل و لتی خورد بلنگ
 

.لترَه شد لشکر زنبیل و هَبا گشت کُنام..   
 

In the all resources as following history of Sistan  "Letam" has 

been written "Letam" and based on researchers "Letam" transformed 

of "Logan / Locan". 

 

                                                           

*Date received: 29/10/2020  Date accepted: 09/04/2021 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. (Corresponding Author) Ph.D Studant, Persian Language and Literature, 

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. Email: 

Akbar.hei93@gmail.com 

2. Ph.D Studant, Persian Language and Literature, Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran. Email: davood.sheikhi@gmail.com  
 



 90 ؟«لگان» ای «لتام» ؛یسگز فیوص محمّدبن از یتیب بر یتأمّل /

2. Methodology  

This research is following a decriptive-analytical method. Based on 

this method, we investigated the documents including considered 

couplet and then surveyed the commentators. Eventually, by using 

historical and literary documents, we didn't recognise it correct and 

suggested a new form. 

 

3. Discussion   

Mohammad Vasif Sagzi is one of the pioneer poets in Persian poetry. It 

has been told about him in the history of sistan book his scribe was Jacob 

leith a polite man. He glorified him in an ode by beginning a couplet : 

 ای امیری که امیران جهان خاصه و عام
 

بند و غالمبنده و چاکر و موالی و سگ   
 

There is a couplet in this ode that most researchers and commentators 

analysed, but most of them focused on words such as "Ratbil/ Zonbil", 

"palang/ begeng/ kolang". that may written wrong. "Letam" is another word 

argued about its meaning. Sombody meant it fight and others meant it a local 

name of place. We annunce . "Letam" is a  transformed word of "Logan / 

Locan" that uninforming of  this made the poetry in ambiguity. 

"Logan / Locan" is a local name of a place in Sistan-Provience. Based on 

Moqadasi research, the author of History of Sistan and Beihaghi references, 

this plain has governmental function. Moqadasi recalled this plane for the 

army as an altered Arabic shape of Askar. Toward Qaznin there is a place 

like a city called Asqar as a place of lord. This territory in the history of 

Sistan has been mentioned as Bakan plain and the existence of  Bab-taam 

district proves our idea about that writing form of Bakan plain is another 

form of writing Lekan/Legam plain. By investigating the historic documents 

and poetry, it has been cleared some indications that prove our idea. 

Abolfazl beyhaqi in his book has written about Legan Plain three times. 

Onsori-balkhi in an ode for king Mahmoud in describing one of the palaces 

of this realm has mentioned this plain as Lekan plain: 

قد به درّبه فرّ قصر تو شد خوب همچو ع  
 

 هوای بست و لب هیرمند و دشت لکان 
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Farrokhi-sistani also mentioned this plain in an ode.  

 

4. Conclusion  

As recording the poetry as "Letam" The researchers have been tried to 

clarify the ambiguity of poetry. The ambiguity of meaning in this 

phrase «به لتام آمد»  caused the researchers to express various 

interpretations to interpret this poet. By considering the indications in 

this article, "Logan / Locan" have to replace "Letam" and this is a 

word of Mohammad-ben-vasif poetry. Also,  by the instances in this 

article, we express this word is name of a place in Sistan district. 

Keywords: Tārikh-e Sistan, Muhammad ibn Wasif, distortion, 

Letam, Logan 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 نسانیدانشکدة ادبیّات و علوم ا

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1400 تابستانو  بهار، منهو  سی، شمارة نوزدهمسال 

 ؟«لگان» اي «لتام» ؛یسگز فیوص محمّدبن از یتیب بر یتأمّل

 1(مسئول سندهينو) انيدریح کبرا                                                                                                  

                                                                      2ی خیشینق داوود

                                                                               چکیده  

 در آنها ۀمتعمدان ۀقیسل اعمال و کاتبان یخطا لیدل به موجود، یهاسینودست از یاریبس در

 رییتغ دستخوش متون نیا در محفوظ واژگان از یبخش مهجور، کلمات کردن نیگزیجا و رییتغ

 که است آن یفارس اتیّادب و زبان شبردیپ یبرا یفرهنگ یهاستهیبا از یکی ان،یم نیا در. است شده

 یمعرف و یابیزبا اندنمانده دور به یکاتبان چنان رِییتغ و فیتحر ف،یتصح یبال از که واژگان نیا

 کی کردن نروش و یبررس به پژوهش، از نوع نیا وافر تیّاهمّ به توجّه با نگارندگان. شوند

 محمّدبن ستان،یس خیتار ةسندینو قول بر بنا. اندپرداخته یسگز فیوص محمّدبن شعر در نامیجا

. ددار اشاره رتابله رب ثیل عقوبی ۀغلب به« .../پلنگ خورد یلت و لیرتب آمد لتام به» تِیب در ف،یوص

 شده اریبس یآشفتگبر یۀما ،یناشناختگ نیا و ستین شده شناخته محقّقان نظر از تیب نیا در «لتام»

 تینها در و کرده نقد و یبررس مناقشه مورد ةواژ مورد در را مختلف اقوال ابتدا مقاله، نیا. است

 ،«لتام» که ستا نکته نیا شنهادیپ حاضر، پژوهش ۀجینت. است رفتهینپذ را هاضبط از چکدامیه

 .است «لکان/  لگان» از یفیتصح

 .لگان لتام، ف،یتصح ف،یوص محمّدبن ستان،یس خیتارهای کلیدی: واژه
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    مقدّمه. 1
 . بیان مسئله1-1

رد و های بزرگی به دست آو، وقتی یعقوب پیروزیتاریخ سیستانبنا به قول نویسندة 

یز منشور را گشود و ن« هری»هـ .ق  253شت و در سال را کُ« عمار خارجی»و  1«رتبیل»

 ش اوحکومت بر کرمان و فارس را از خلیفه گرفت، شاعران به زبان عربی به ستای

 پرداختند؛ ازجمله شاعری در مدح او چنین سرود:

 لَدِالْبَ وَ رِقَدْ اَکْرَمَ اللّهُ اَهْلَ المِصْ
 

 دِدَبِمُلْکِ یَعقوب ذِی الفْضالِ و العُ 
 

یابم نچیزی که من اندر »دانست و شعر را درنیافت. پس گفت: یعقوب زبان عربی نمی

دن دانست، سرومحمّدبن وصیف که دبیر رسایل او بود و ادب نیکو می «چرا باید گفت؟

 شعر فارسی را آغاز کرد و در ستایش وی چنین سرود:

 ای امیری که امیران جهان خاصه و عام
 ج

 بند و غالمی و سگبنده و چاکر و موال 
 

 ر لوح که ملکی بدهیدوازلی خطی 
 ج

 به ابی یوسف یعقوب بن لیث همام 
 

 به لتام آمد زنبیل و لتی خورد بلنگ
 

 ...لترَه شد لشکر زنبیل و هَبا گشت کُنام 
 ج

طاهایی ، متأسفانه ختاریخ سیستاننقح مالشعرا بهار در چاپ با وجود سعی مشکور ملک

تاریخ  تبعبه-(. در همۀ منابع 47-49: 1399خمک، یافته است )نک: محمّدی در این اثر راه
الزار،  ؛92: 1314، تاریخ سیستانه )ر.ک: آمد« لتام»صورت لَخت اوّل بیت سوم به -سیستان

یی و دالوند، ؛ وفا175: 1394؛ ترکی، 11: 1370؛ مدبری، 1/166: 1371؛ صفا، 2/13: 1341

ذیل  لغتنامهر (. دهخدا نیز د134: 1393؛ مؤمن و همکاران، 101: 1394؛ امامی، 45: 1395

نانکه چ«. زه؟جنگ؟ مبار»همین بیت را ضبط کرده است و در معنای آن نوشته است: « لتام»

اند. شتهاز بیت شکّ و تردید دا شدهحاصلآید ایشان در معنای از ظاهر کالم دهخدا برمی

وّل را اهمین بیت را آورده و لخت « شدن لتره»( نیز ذیل 7/6381) فرهنگ بزرگ سخن

لگان/ »و محرّف  شدهدگرگونشکل « لتام»ضبط کرده است. به نظر نگارندگان « لتام»

 است.« لکان
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 پیشینة پژوهش و تحلیل بیت. 2 -1

تر ها، بیشدربارة مسئلۀ پژوهش حاضر، مقاالتی نوشته شده است، امّا این پژوهش

پلنگ/ بلنگ/ »و « زنبیل/ رتبیل»مانند  هاییاسانۀ واژهشنمعطوف است به بررسی ریشه

است،  بوده« رتبیل»های محلّ رجوع او مؤید یوزف مارکورات با آنکه ضبط نسخه«. کلنگ

اوّل  دهد. وی در توجیه ضبط پیشنهادی خود، جزءِترجیح می« رتبیل»را بر « زُنبیل»ضبط 

داند. شده است، مربوط میپرستش میکه در زابلستان « žûn/zûn»را با خدای « زُنبیل»

ر درات را ارکومحقّقان ایتالیایی نظیر آلسیو بومباچی و جان روبرتو اسکارچا، نظریّۀ م

(. سپس کسانی مانند 148: 1395مقامی، اند )اجماالً ر.ک: قائمتحقیقات خود پذیرفته

ند. رد کرد را وراتتئودور نولدکه و واسیلی بارتولد در تحقیقات خود با دالیلی نظر مارک

نویسد: یشناس انگلیسی، ضبط رتبیل را صحیح دانسته است و مرواتی، محقّق معروف افغان

(. 284: 1344بوده و تصحیف شده است )نقل از حبیبی، « پالرتن»این نام اصالً در هندی 

ی زصیف سگدبن و، تأمّالتی در مورد بیتِ محمّتاریخ سیستاندر ایران پس از انتشار کتاب 

ل ترجیح ( زنبیل را بر رتبی92)ص  نتاریخ سیستاالشعرا بهار در حاشیۀ صورت گرفت. ملک

 ظربه نحیح پیل دانسته است؛ البتّه این نظر صداده است. ایشان زنبیل را صورتی از زنده

 (.285: 1344رسد )ر.ک: حبیبی، نمی

ند نیز به بررسی بیت، ادر برخی از کُتب که به شرح شعر پیشگامان شعر فارسی پرداخته

( ذیل بیت 176: 1394) گامان شعر فارسیپیشدر  پرداخته شده است: محمّدرضا ترکی

ایشان پس از توضیح «. ، کارزار«الطّعن فی المنخَر»لتام: از ریشۀ لتم به معنی »آورده است: 

گُرزی به  رتبیل به نبرد آمده بود که»نویسد: مفردات بیت، در نهایت معنای بیت را چنین می

)همان: « پایش خورد و از پای درآمد و لشگر او متالشی شد و کنام و آشیانۀ او به باد رفت

لتام: نام »( آورده است: 101: 1394) پیشگامان شعر فارسی(. نصراللّه امامی در کتاب 177

م جایی بوده در سیستان. زنبیل: لقبی بوده برای پادشاهان کابل و سیستان. لنگ: ظاهراً نا

. «جایی بوده است. کنام: خانه، محل آرامش و آسایش؛ اشاره است به تاراج خانۀ زنبیل

( ذیل بیت دربارة 45: 1395) پیشگامان نظم فارسیعبّاسعلی وفایی و یاسر دالوند نیز در 
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ایشان نیز در نهایت معانی بیت را چنین «. ظاهراً جنگ و مبارزه. اسم محلی»اند: آورده« لتام»

خوی با گرزِ یعقوب لیث مجروح شد؛ در زنبیل به جنگ آمد، آن پلنگ درنده»ند: اآورده

ای با عبّاس اقبال در مقاله .2)همان(« نتیجه لشکرش پراکنده و آشیان و سرزمینش نابود شد

« بسّام»را به شکل « لتام»(، کلمۀ 15: 1290« )شعر قدیم ایران: شعر دورة سامانی»عنوان 

« المدخل الی الشعرا الفارسی»، در بخش دایرةالمعارف الحسینیۀتاب ضبط کرده است. در ک

آمده است. مؤلف در پانوشت، بیت را « لقام» صورتبه( لخت اوّل 102-101: 1433)

جاء بالطعن و ضرب برجله زنبیلُ/ حتّی تبعثر و تطایر من »گونه ترجمه کرده است: ینا

قاً همان چیزی است که محمّدرضا ترکی )همانجا(. این ترجمه دقی« وکره جیشه المخذول

 از بیت به دست داده بود. گامان شعر فارسیپیشدر کتاب 

 رکز شدهمتم چنانکه از این بررسی نمایان شد، عمدة تأماّلت محقّقان بر مفردات بیت

ف ال تصحیمفرداتی است که دربارة احتم« پلنگ / بلنگ/ کلنگ»، «زنبیل/ رتبیل»است؛ 

ست؛ اای بوده است که در معنای آن تأمّل شده نیز واژه« لتام»است. در آنها بحث شده 

اند. هاز آن برداشت کرد« نام محلی»دانسته و برخی « جنگ و مبارزه»برخی آن را 

 ، معنایاز آن تصحیفی رخ داده است که عدم اطاّلع« لتام»نگارندگان برآنند که در کلمۀ 

 رساند.یوضوع، اهمّیّت پژوهش حاضر را مبیت را در بوتۀ ابهام برده است و همین م

 

 بحث و بررسی .2

در قرائت، تغییر دادن نقاط و  خطا کردندر صحیفه،  خطا کردن»تصحیف به معنی 

: ذیل 1373)دهخدا، « حروف و یا محو کردن آنها در یک لفظ به قصد تغییر معنا

شباهت و » ه است:باره نوشتیندرا( 82: 1369آمده است. نجیب مایل هروی )«( تصحیف»

ی به تصرّف ناآگاهانۀ نوعبهمانندگی در حروف خط و نیز نقص خط از عواملی است که 

کنند. اوّلی تعبیر می« تصحیف و تحریف»عنوان کاتبان دامن زده است که اهل فنّ از آن به

و دومی تبدیل کردن  های آنعبارت است از تغییر دادن کلمه با کاستن و افزودن نقطه

ق( دلیل  360حمزةبن حسن اصفهانی )فـ «. های آناست با تغییر دادن حرفی از حرف کلمه
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گوید: صورت حروف از روی حکمت بنا داند. او میوقوع تصحیف را کتابت عربی می

شود )نقل نهاده نشده است چنانکه پنج حرفِ باء، تاء، ثاء، یاء و نون به یک شکل نوشته می

 (.39: 1393ردکانی، از قهرمانی مقبل و جابری ا

 شابهدشواری حروف چهارگانۀ خاصّ فارسی )پ، ژ، گ، چ( به دلیل داشتن حروف م

کی از ره یعربی )ب، ز، ک، ج( بوده است. این درحالی است که اساساً وجود نقطه هموا

های مختلف در های خطّ فارسی و عربی بوده است؛ زیرا اغلب کاتبان در دورهدشواری

اند )نک: کردهویژه در جای خاص خود، اهمال میروی حروف، به گذاشتن نقطه بر

گان به نویسند آیین دبیریبه جلو(. محمّدبن عبدالخالق میهنی در کتاب  38: 1397یاحقّی، 

نهد و نقطه ن و در نامه اِعراب»گذاری متن بپرهیزند: دبیران توصیه کرده است که از نقطه و

عذری نقطه و یباند تأکید را، امّا ه عنایت هم روا داشتهإال به جایگاه اشتباه و به جایگا

 (.5: 1389)میهنی، « الیه باشد به جهلاِعراب نهادن منسوب کردن مکتوب

های چهارم و پنجم با گذاشتن یک، دو یا هایی بخصوص در سدهدر دوره« گ»صامت 

شده خّص میتازی مش« ک»سه نقطه زیر یا باالی سرکش واحد آن از مشابه خود یعنی 

ها مراحل الخطّ فارسی در این سده(. البتّه به دلیل آنکه رسم173: 1346است )متینی، 

ای میان کاتبان وجود نداشته است و گاه وحدت رویّهگذرانیده، هیچابتدایی خود را می

برای  (.164اند )همان: کار بردههریک از کاتبان به سلیقۀ خود عالئمی را برگزیده و به

[ آن « ]ک»با گذاشتن سه نقطه باالیِ  الطّبهدایۀالمتعلّمین فینه، کاتب نسخۀ نمو

سه نقطه را  االینیهکه کاتب نسخۀ یدرحالتازی متمایز کرده، « ک»را از مشابه خود، یعنی 

، بر خالف دو کاتب قرآن پاک[ گذاشته است و کاتب نسخۀ تفسیر « ]ک»در زیرِ 

متمایز کند، غالباً، دو نقطه در باالی حرف « ک»را از « گ»خواهد که مییهنگامقبلی، 

هایی که با این حروف نوشته بنابراین قرائت واژه؛ (173[ گذاشته است )همان: « ]ک»

شده، به درک و دریافت و دانش خواننده و در هنگام چاپ به معرفت ادبی مصحّح می

ساز آن شده است در متونی سبب(. همین نکات 39: 1397بازبسته بوده است )نک: یاحقّی، 
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ی در برزگر خالقاند، گاهی مصحّح دچار اشتباه شود؛ مثالً: که به روش علمی تصحیح شده

 گونه ضبط کرده است:( بیت را این31: 1388)دیوان سنایی تصحیح 

 آن تُرکی گوید که تویی قادر قهّار
 

 از مرگ همی قهر کنی مر حیوان را
 ج

ژه یح وات است که با بافت قصیده سازگاری ندارد. ضبط صحبه معنی خارپش« تُرکی»

« یترک» است؛ چراکه سنایی این قصیده را از زبان پرندگان سروده است لذا« کُرکی»

ذیل  نامهلغت(. در 200: 1397)خارپشت( در میان پرندگان ناصواب است )نک: دالوند، 

: ذیل 1373)دهخدا، « باشد محتمل است مصحف برواره یا پرواره»آمده است: « گَرواره»

رسی تصحیفی در . بر همین اساس، این جستار، به بر3(201: 1397نقل از دالوند، « گرواره»

 است: بیت زیر از محمّدبن وصیف سگزی پرداخته

 به لتام آمد زنبیل و لتی خورد بلنگ
 

 لترَه شد لشکر زنبیل و هَبا گشت کُنام 
 

است که با ذکر « لتام»ی واژة جابه« گان/ لُکانلُ» 4نامسخن نگارندگان بر سر جای

  شواهدی از دیگر متون تحلیل خواهد شد.

 اینک به تحلیل این بیت خواهیم پرداخت:

 ،«زنبیل ربح به رُخَدْ به یعقوب رفتن» عنوان زیر در (216: 1314)تاریخ سیستان  در

 و شد، لکاب به و بگریخت زنبیل پسر برسید رُخَدْ نزدیکی به چون»چنین آمده است: 

 ویس و ببود روزگاری …افتاد برف برسید[ ؟]حاساب به چون شد، وی طلب به یعقوب

 و ثمان یسنه االول ربیع از مانده روز پنج شنبه روز زنبیل، پسر مقصود رفت بیرون کابل

 حصار و شد بر 5الماننای قلعۀ به زنبیل پسر برسید، زابلستان به چون مأیتی، و خمسین

برنهاد  بند دهآور فرودازآنجا  را او تا کرد پیوسته حرب و بایستادآنجا  یعقوب و گرفت،

 :کرده توصیف را معرکه همین یسگز وصیف. «…

 به لتام آمد زنبیل و لتی خورد بلنگ
 ج

 لترَه شد لشکر زنبیل و هَبا گشت کُنام 
 ج

ن )به ضم اوّل( نام است. لُگان / لُکا« لگان / لکان»در بیت مذکور، تصحیفی از « لتام»

و نیز اشارات بیهقی،  تاریخ سیستانموضعی است در سیستان. به اعتبار سخنان مقدسی، 

: صفحات مختلف(. 1327کارکرد این دشت را باید حکومتی دانست )نک: کهزاد، 
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ضبط شده « عسکر»که با صورت عربیِ « لشکر/ لشکرگاه»مقدسی از این دشت با عنوان 

در نیم فرسنگی سمت غزنین شهر مانندی به نام عسکر هست که جایگاه »رد: باست، نام می

بار نامی وجود دارد که یک، جایتاریخ سیستان. در خود 6(443: 1361« )سلطان است

و دوبار هم « بشکر»صورت بار بهیک« بسکر» صورتبه هفت بارو « بسکو» صورتبه

امّا »(؛ که نامی باستانی است: 47: 1399خمک، آمده است )نک: محمّدی« لشکر»صورت به

زال زر ساخت... و او را مردمان  کشتزارهاها و رودها و زرنگ بدان گفتند که بیشتر آبادانی

را که او  بسکوسیستان زرورنگ خواندندی، زیرا که موی او راست بزرِ کشیده مانستی، 

های مختلف ه به شکل(. با توج22ّ-23: 1314، تاریخ سیستان)« ساخته بود زرنگ گفتند

عسکر/ »ة همان شددگرگونرود که این احتمال می« بسکر، بسکو، بشکر، ـسکر»واژة 

هجری، از شورشی تحت حمایت احمدبن  429در وقایع سال  364باشد. در صفحۀ « لشکر

 یاد شده است:« بسکر = لشکر»طاهر و اسحاق کاژ در محلّۀ 
« بسکر»ان مدبن طاهر و اسحاق کاژین وشنکلیو به شهر اندر آمد روز آدینه، ]پس[ اح

 ویّاران عفت و دو هزار مرد جمع بُد و ببریان ]![ آمدند بحرب امیر ابوالفضل از داشن بر

ران ز ساالسرهنگان و شحنگان، و آنجا حرب کردند، و ایشان را غلبه کردند و بسیاری ا

 د.ایشان را ندی ایشان را بگرفت. احمد طاهر و اسحاق کاژین بگریختند که کسی

 است« اسخراسکر، اشکر، »شدة ، دگرگون«عسکر»شایان یادآوری است که خود کلمۀ 

 (112: 1362) نزهۀالقلوبر در همین جستار(. حمداهلل مستوفی د 6نوشت شمارة )ر.ک: پی

و  معروف بوده« لشکر»نویسد این مکان از قبل به می« عسکر مکرم = اهواز»در خصوص 

ان ، هم«کرلش» اف آن را تجدید بنا کرده است. احتماالً، منظور مستوفی ازشاپور ذواالکت

است  با این نام آمده های ایرانشهرشهرستاناست که در رسالۀ پهلوی ( بوده Aškar« )اشکر»

(šagristânÎha Î Erânšahr, p. 161377؛ قس: لسترینج، 17: 1395مجتبایی،  ؛ نقل از :

. ر داردد قراجنوب غرب کشور افغانستان و در والیت هلمن (. امروزه شهر لشکرگاه در255

 هایی از این محلّه و دشت به دست آورد:توان نشانهدر متون دیگر نیز می
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ث کر حوادذسخن به میان آمده است. در « دشت لگان»از  تاریخ بیهقیدر سه موضع از 

 ست الیت و من بذکر خروج االمیر مسعود من غزنۀ علی جانب بس»ذیل عنوان  425سال 

 آمده است:« خراسان و جرجان
یک  وآباد رسید و آنجا هفت روز ببود، شنبه سه روز مانده از شوّال، به تگین]امیر[ روز 

بود به چند روی. پس از آنجا به بست آمد... و به مشغول میبار شراب خورد، که دل

ها رایچهسها و بناها و نزول کرد و آنجا زیادتها کرده بودند از باغ دشت لگانکوشک 

 (.2/657: 1383)بیهقی، 

به  وغرّة محرم روز دوشنبه بود. »آورده است:  428بیهقی در ذکر حوادث سال 

ر ببست  فرود آمد. روز پنجشنبه چهارم محرّم امیر، و این کوشک از دشت لگانکوشک 

های دان بناو امیر ب»(. همو در جایی دیگر آورده است: 726)همان: « فرسنگی استیک

ارم ه چهپادشاهانه که خواجه احمد حسن ساخته است به میمند بماند. و روز چهارشنب

 (.792)همان: « بازآمد دشت لگاناالولی به کوشک جمادی

ت دش»ن که در کلکته چاپ شده است، این مکان با عنوا تاریخ بیهقیدر چاپ سنگی 

 ضبط شده است:« چوگان
عنه، این روز از کوشک اهللیرضود. امیر مسعود، شنبه بمحرم این سال غرتش سه

ناها بسیار ب وها آنجا راست کرده بودند درعبداالعلی سوی باغ رفت تا آنجا مُقام کند. دیوان

گر بود ها همه دییک سال که آنجا رفتم، دهلیز و درگاه و دکانو زیادت کرده بودند آنجا. 

ه ب؛... و شمردیناها که هیچ مهندس را به کس نکه این پادشاه فرمود، که چنان دانستی در ب

 یکویی ودان ننشابور شادیاخ را درگاه و میدان نبود هم او کشید به خطِّ خویش، سرایی ب

امیر  لشکرگاهها تا چنان است که هست. و ببست، دشت چوگان ها و میدانچندین سرایچه

اری کت. و این ملک در هر که امروز بعضی برجای اسها فرمود، چنانپدرش، چندان زیادت

 (.169: 1862آیتی بود، ایزد عزه ذکره، بر وی رحمت کناد )بیهقی، 

د دربارة ، در تعلیقات خوتاریخ بیهقی(، مصحّحان 2/1509: 1388یاحقّی و سیّدی )

 اند:نوشته« دشت لکان/ لگان»
آمده،  دشت چوگان صورتبهاین عنوان که یک بار در بیهقی تصحیح فیّاض 

آن پی برده و احتمال دشت لگان را داده، لذا وقتی بار دیگر با نام  اشتباهبهح آن مصحّ

دشت لگان تصحیح  صورتبهمشکوک دشت لگان برخورده، آن را به استناد شعر فرّخی 
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سلطان محمود  لشکرگاهفرسنگی شمال بُست و محل ی، در یکهرروبهکرده است. 

که مسعود هم بر بنای آن افزوده است؛ محلِّ  تأسیساتی مهم ازجمله کوشکی وجود داشته

کنونی شده، دشت لگان نام  لشکرگاههمان تأسیسات که بعداً گسترش یافته و تبدیل به شهر 

 داشته است.

 است: ضبط شده« دشت بکان»( این منطقه با عنوان 309: 1314) تاریخ سیستاندر 
رب قدام ح حمد و به در بست با محمّد قاسم عامل کثیر بود به زابلستان، باز سپاه آورد

 ، محمّدرستادفکرد، محمّد قاسم هزیمت شد و به سیستان آمد و احمد قدام بر اثر او سپاه 

مّدبن از محقاسم بگریخت و به زابلستان شد و احمدبن قدام مطهربن طاهر را بست داد. ب

بر خود، تا تان بسیسحمدون اسفسلّار را با گروهی سپاه به یاری وی فرستاد به بست و خود به 

ک بخش هآمد که محمّدبن حمدون خالف پیدا کرد و قصد بست کرد، اندر اثر خبر آمد ک

ند و حرب کرد دشت بکانو طغان بست بگرفتند و احمدبن قدام زینجا به بست شد، به 

د به بگرفتن تند وطغان به هزیمت رفت و احمدبن قدام سپاه بفرستاد به طلب محمّد قاسم، بیاف

 و بکشتند. طعامبه در  دهی

 ا بربنهای معروف جنوبی شهر زرنج سیستان است. از دروازه« باب طعام»یا « در طعام»

ن وب سخ، ذکر طبقۀ هشتم، وقتی از شرح حال یعقطبقات ناصریهاج سراج در نگواهی م

 تفصیل جیهانی قراربهشارستان زرنج »گوید، آن را در حین آبادی شهر دیده بوده است. می

نهاج )م« های باب طعام بودو اصطخری پنج دروازة آهنین داشت که یکی از آن دروازه

که در عبارت باال آمده است و « در طعام»نام جای(. حال با توجّه به 316 /2: 1343سراج 

در » نامجایو دبه تصریح محمّدبن وصیف سگزی در بیت پایانی قصیدة خود بر  با توجّهنیز 

شدة گشته و، محرف «دشت بکان»، واضح است که در این عبارت نیز، 7«اردر آک»و « طعام

 است.« دشت لگان»

شت دویژه در فصول سرد، باعث شد که این منطقه، یعنی لطافت هوای این ناحیه به

رة دو منزلۀ پایتخت زمستانی قلمداد شود و بعد از غزنه، مرکز حکومتی شمالگان، به

ای اعرانهسرای دربار محمود غزنوی، در بیان شبلخی، مدیحه رود. عنصری به شمارغزنویان 

 :های این ناحیه آورده استدر توصیف یکی از کاخ
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 به فرّ قصر تو شد خوب همچو عقد به درّ

 اگر بدیدی نعمان سرای فرّخ تو

 به بویش اندر عطّار هندوان عاجز

 فروغ او به شب تیره نور روز سفید

 یربهار طبع ولیکن بدو بهار حق

 ز محکمی پی بنیاد او به بیخ زمین

 

 هوای بست و لب هیرمند و دشـت لکـان   

ــان   ــوفتی نعمـ ــق نکـ ــدیر و خورنـ  ره سـ

ــران   ــان حی ــاش چینی ــدر نقّ ــش ان ــه رنگ  ب

ــتان...    ــوای تابس ــتان ه ــه زمس ــوای او ب  ه

ــان  ــدو ارم خلقــ ــیکن بــ ــاد ولــ  ارم نهــ

ــوان...     ــم کی ــم ایــوان او خ ــری خ  ز برت

(222: 1363)عنصری،   
رده کیاد « دشت لگان»شود، عنصری نیز از این منطقه با عنوان ظه میچنانکه مالح

های رود ها و جلوهها، کوشکای با دورنمای کاخاست. بدیهی است که ترکیب شهر قلعه

خی ماند. فرّای نبوده است که از دیدِ بینندگان دقیق دور بهیرمند در دشتی پهناور، نکته

 ذیل آغاز که با مطلع« ن به بستذکر مسافرت از سیستا در»ای با عنوان سیستانی در قصیده

 شود:می
 چون بسیج راه کردم سوی بست از سیستان

 

 شب همی تحویل کرد از باختر بر آسمان

(334: 1311)فرّخی،   
 دربارة همین دشت لگان آورده است:

 کاندرو گرفته اندر پیش به بیابانی من

 سیاه سنگریزه فرازش راهی سهمگین

 یهر ساعت یراه با دل گفتم یاززان در

 اندرین اندیشه بودم کز کنار شهر بست

 منظر عالیِ شه بنمود از باالی دژ

 

 زمان هر گشتی خوناب دل دیو نهیب از 
 روان... ریگ توده نشیبش دشتی پهنور
 نکرا بد نخواهد پیدا مگر را بیابان کاین

 بانگ آب هیرمند آمد به گوشم ناگهان

آمد از دشت لگان کاخ سلطانی پدیدار  

(334: 1311)فرّخی،   
 

 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 
 

 
 

103 

 گیرینتیجه .3

 ار آن ،«/ لکان لگان»واژة  با ناآشنایی علّت به مختلف، ادوار در تاریخ سیستان کاتبان

 تا اندکوشیده محقّقان ،«لتام»صورت بهبیت  متن ضبط پی در .اندداده تغییر «لتام» صورت به

 «به لتام آمد» یبترک در معنایی کنند؛ ابهام روشن را لاوّ مصرع از دوم لَخت معنایی ابهام

 توجّه با .هندد ارائه بیت تفسیر و شرح در را گوناگونی تفسیرهای پژوهندگان تا شده سبب

آن  وشود « لتام» باید جایگزین واژة «لگان/ لکان» واژة مقاله، این در شده مطرح شواهد به

 ینا در که هایینمونه به توجّه ز دیگر سو، باا. دانست شعر محمّدبن وصیف واژگان را از

ا رین اساس، بیت مورد بحث ابر  .است «نامی در سیستانجای» واژه شد، این آورده مقاله

د و از گونه شرح کرد: رتبیل به دشت لگان آمده بود که گُرزی به پایش خوریناتوان می

 .8تباد رفپای درآمد و لشگر او متالشی شد و کنام و آشیانۀ او به 

 

 هايادداشت
 شمارة. یغما. «زابلی یالنرتب(. »1344) عبدالحیّ رجوع کنید به: حبیبی،« رتبیلیان»برای مزید اطّالع از . 1

 ان: افسون.. تهرتاریخ افغانستان بعد از اسالم(. 1380؛ همو )281-288 صص. 206
عنای م، بر گامان شعر فارسیپیشکتاب ای در نقد شایان یادآوری است که یاسر دالوند در مقاله. 2

ای در نقض همحصل محمّدرضا ترکی در آن کتاب ایراد وارد کرده است؛ و محمدرضا ترکی نیز در مقال

د، یاسر و دالون : ید بهسخنان دالوند؛ مطالبی بیان داشته است. برای مزید اطّالع از این دو مقاله رجوع کن

. 70-71ارة . شمگزارش میراث«. کتاب پیشگامان شعر فارسینقد و بررسی (. »1394محمّدامیر جاللی )

. گزارش میراث«. دوستان گفتند و آن را هم خطا پنداشتیم(. »1395؛ ترکی، محمّدرضا )52-61صص 

 .152-159. صص 74-75شمارة 

و دیگر حروف « ب»به « گ»و « ک»های مختلف تصحیف و تحریف جهت آگاهی بیشتر از شکل. 3

اعده در کشف قچند (. »1397و بالعکس، رجوع کنید به: دالوند، یاسر )« پ»، «ث»، «ت»همانند، نظیر 

  به جلو. 200. ص 62. شمارة مجلّۀ آینه میراث«. تصحیفات متون

نک: )است « نامِ جای»این واژة مرکّب به لحاظ ساخت، اضافۀ مقلوب از ترکیب اضافیِ . 4

« زمین»به معنی « topo»از دو بخش (« toponymyتوپونیمی )» ژهمعادل یونانی این وا(. 50: 1383ابوالقاسمی، 

: 1388بختیاری،  ونقل از احدیان  139: 1381تشکیل شده است )نک: ترقی اوغاز، « نام»به معنی « onim»و 

182.) 



 104 ؟«لگان» ای «لتام» ؛یسگز فیوص محمّدبن از یتیب بر یتأمّل /

در  ،یت غزنیاساس ساختار جغرافیایی کنونی وال نای بر ۀقلعاین موضع، همان قلعۀ نای است؛ . 5

« لعهقنای »ام به ن کوه موقعیت دارد که امروزههای گلباغ این والیت و در ضلع جنوبی دامنه ولسوالی قره

 .ستا شده یاد «تامان الی» نام به گردیزی االخبار زین تاریخ در نای قلعۀ از .مشهور است

اژة یک و»لۀ به مقا رجوع کنید« عسکر/ اسکر/ لشکر»برای اطّالعات بیشتر دربارة شهرهایی با عنوان . 6

 .انۀ فرهنگستناماهلل مجتبایی در مجلۀ نوشتۀ فتح« یونانی در وندیداد: از اسخر و اسکر تا عسکر و لشکر

 منظور این بیت است:. 7

 طعام باب او سر او تن آکار در  بزی نوح چون تو که آمد تو نزد او عمر
 

نای بحث، به مع در بیت مورد« لنگ»ژة ، واشاهنامهها و نیز ابیاتی از با استناد به قوامیس و فرهنگ. 8

 آمده است:شاهنامه به کار رفته است. در « پا»

 یکی مادیان تیز بگذشت خنگ
 

 برش چون بر شیر و کوتاه لنگ 
 

 

 کتابنامه

 الف. منابع فارسی
 ران: ققنوس.. تهشناسی )اتیمولوژی(ريشه(. 1383) .ابوالقاسمی، محسن -
«. شناسی ایراندرآمدی بر جاینام(. »1388) .بختیاریاحمدیان، محمّدمهدی و رحمان  -

 .181-199 :. صص165. شمارة جستارهای نوين ادبی
. 49. شمارة کاوه مجلة«. شعر قدیم ایران: شعر دورة سامانی(. »1290) .اقبال آشتیانی، عبّاس -

 .11-16صص: 
 . تهران: جامی.پیشگامان شعر فارسی(. 1394) .امامی، نصراللّه -

 ران: مهتاب.. به کوشش خلیل خطیب رهبر. تهتاريخ بیهقی(. 1383) .هقی، محمّدبن حسینبی -
مهدی سیّدی.  و. به تصحیح محمّدجعفر یاحقّی تاريخ بیهقی(. 1388) .بیهقی، محمّدبن حسین -

 تهران: سخن.
 نا.کلکته: بی .]چاپ سنگی[تاريخ بیهقی (. 1862) .بیهقی، محمّدبن حسین -
 (. تصحیح محمّدتقی بهار. تهران: کاللۀ خاور.1314) .نتاريخ سیستا -
 .تسم. تهران: گامان شعر فارسیپیش(. 1394) .ترکی، محمّدرضا -
 .281-288 :. صص206. شمارة يغما«. رتبیالن زابلی(. »1344) .حبیبی، عبدالحیّ -
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 . تهران: افسون.تاريخ افغانستان بعد از اسالم(. 1380) .حبیبی، عبدالحیّ -
 ایی.. تصحیح محمّد دبیرسیاقی. تهران: سنديوان عنصری بلخی(. 1363) .عنصری بلخی -
لی. تهران: . تصحیح علی عبدالرّسوديوان حکیم فرّخی سیستانی(. 1311) .فرّخی سیستانی -

 چاپخانۀ مجلس.
-2. شمارة گزارش میراث«. ا زنبیلرتبیل درست است ی(. »1395) .مقامی، سیّداحمدرضاقائم -

 .147-151صص  .1
 .1-29. صص 6. شمارة مجلة آريانا .«لشکرگاه(. »1327) .کهزاد، احمدعلی -
. ترجمۀ محمود های خالفت شرقیجغرافیای تاريخی سرزمین(. 1377) .لسترینج، گای -

 عرفان. تهران: علمی و فرهنگی.
. ادبیّات مشهدمجلة دانشکدۀ «. ر قرن پنج هجریدالخطّ فارسی رسم(. »1346) .متینی، جالل -

 .159-206 :. صص2-3شمارة 

. «لشکر و عسکر تا اسکر و اسخر از: وندیداد در یونانی واژة یک»(. 1395) .اللّهمجتبایی، فتح -

 .11-18 :. صص3شمارة  .فرهنگستان نامة
. گزارش میراث«. نامی در تاریخ سیستانبسکو یا بسکر؟ جای(. »1399) .خمک، جوادمحمّدی -

 .47-49 :صص ..82-23شمارة 
 نیای کتاب.. به کوشش گای لیسترانج. تهران: دنزهةالقلوب (.1362) .مستوفی، حمداللّه -
المللی ترجمه و . قم: مرکز بین(1تاريخ ادبیّات فارسی )(. 1393) .مؤمن، محسن و همکاران -

 نشر المصطفی.
 می.تهران: عل .پیشگامان نظم فارسی(. 1395) .یاسر ،دالوندوفایی، عبّاسعلی و  -

)ادبیّات و  جستارهای نوين ادبی«. گُرگسار یا کَرگسار؟(. »1397) .یاحقّی، محمّدجعفر -

 .37-53 :. صص200. شمارة علوم انسانی سابق(
 

 . منابع عربیب

الشعرا  دايرۀالمعارف الحسینیة )المدخل الی(. 1433الکرباسی، محمّد صادق محمّد ) -

 سینی للدّراسات.. لندن: المرکز الحالفارسی(
 


