
 
 

 به نام خداوند جان و خرد

 

 به یک مرد سگزی که آمد به جنگ

 چـرا شـد چـنین بـر شـما کـار تـنگ

 

 شاهنامهدر سگزی  ةواژ
 جواد اویسی )سیستانی(

 پیش درآمد

 ةسن  هنه رو نن  نود وا ا تدوین این مقاله اینن منظور از گردآوری و

س  آینا در هتنب هتب تاریخی به چه معنا در فرهنگها و« سکزی» یا و «سگزی»

 دیگری هم مانند  اهنامه این هلمه به معنای اهان  ویا توهین اس  یا خیر.

 ه را چه روزگاری اینن وا در این گردآوری تالش  ده هه چه هسی و در

 «سن » بنه معننای توان اینن وا ه راآیا می رواج داده و وارد تاریخ نموده اس .

 پنروابی جان ومثن  سن  سنخ  و دارند س  سروهار گرف  یعنی قومی هه با

بخشی ازاین مقاله ارتباط با قوم آریایی دارد هه ابتدا به سرزمین سیسنتان ؛ هستند

های زینادی رمه ها وگله دامداری بوده و آن روزگار زندگی آنها در .اندپا گذا ته

هردند این قوم تازه وارد سگهای بلندقد هامون چرا می ةاهناف دریاچ در اطراف و

  نیر و و های خود دا تند هه بنا ببنرم  با سرهای بزرگ برای حفاظ  رمهقا و

سک  د یعنی مردمی هنه  جنگیدند به همین جه  نام این مردم س  وپلن  می

                                                               .درنده هستند دارای سگهای قوی و
ار رفته اس  و در اهثر این ابیات رستم ههبار ب 18وا ه سگزی در  اهنامه 
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مورد نظر اس  و چند بار هم منظور سیستان و منردم سیسنتان از اینن وا ه اراده 

سیستان در همین سرزمین زاده  ده و بنر سنر  ةآید هه وا  ده اس . به نظر می

 با د.« سکاها» ةزبانها افتاده، نه اینکه مشتق  ده از وا 

ر اسن  هنه د« سک»نام سیستان برگرفته از قوم  اندبعضی از محققان گفته

 سال قب  از میالد این سر زمنین را ا نلال نمودنند و بعند از یکاند سنال 129

مه و حکوم ، نام خود را به این والی  داده و خود هوچیدند با آنچنه در  ناهنا

گذ نته »آید. زیرا به روای   اهنامه فرهنگها و روایات آمده، درس  به نظر نمی

ط ال اینجاس  هه قب  از فتح اینن والین  توسنؤحال س« او سالیان  ش هزاربر 

 سکاها نام این سرزمین چه بوده اس ؟

ینن حتماً قب  از این هجوم، این سرزمین نامی دا ته اسن  و اقنوامی در ا

 اند. سرزمین و گسترده بود و باش دا ته

ات . در روایناین نام مسلماً زرن ، سیستان، زاول و یا نیمروز بنوده اسن 

« خندای نامنک»ملی آمده هه اولین تدوین از تاریخ پاد اهان اینران هنه اسنمش 

اس . در زمان ساسانیان صورت گرف  چون سالطین ساسانی به جمع و تندوین 

بندین  اخبار گذ تگان و پاد اهان اهتمام تمام دا تند و اولین پاد اهی هه دس 

این روایات به فرمان  او از سراسنر م( بود  579 -531هار زد خسرو انو یروان )

در هر  و پیوسته به اطراف و اهناف جهان هس فرستاد تا»... آوری  د. ایران جمع

آن را بنه هتابخاننه  ةهردنند و نسنخجمنع می مملک  حکاینات ملنوآ آنجنا را

 .(96ص  ، اهنامه ةابومناوری در هزار ة اهنام ة)مقدم «.سپردند ... می

( انجام ه31-10آوری خدای نامک را یزدگرد سوم )دومین تدوین و جمع 

امک را تنللی  نداد. به حکم او دهقانی عالم موسوم به دانشور بخشهایی از خندای
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 (.52)هزارة  اهنامه ص  .هرد

مه با این توضیحات حتماً نام این سرزمین سیسنتان بنوده و نناقالن  ناهنا

منان ز ةاز روی اوراق پراهندمانند مسعودی مروزی هه اولین ناظم  اهنامه اس  

انور هار زده هنه بعندها ابومنینه اموبدان دس  ب ةیزدگرد و حافظ انو یروان و

وی دس  به تدوین  اهنامه زد. درواقنع از ر ه 346محمدبن عبدالرزاق در سال 

از  همان ملخذ نام این سرزمین سیستان، نیمروز و زاب  بوده هه حکیم طوس هنم

 هند.سیستان را گاهی نیمروز و گاهی زابلستان یاد میروی آنها عیناً نام 

 ود هه سیستان برگرفتنه با جستجو در هتب و فرهنگها همین بردا   می

در  در مکانهنای جلرافیننایی و از ننام قنوم سنک نیسن . پنس بایند اینن ننام را

 از دالوری گرفته  ده اس . در بعضی از هتنب و و غیرتمندی مردم جستجوهرد

 گذریم و آنچه بنامیآنها معنا آمده هه ما از نق  این مورد روایاتی بیفرهنگها در 

 آوریم:میجا عق  همخوانی دارد را در این

ه بگونه معنا و تفسیر  ده اس : سگزی: این« سگزی» ةدر برهان قاطع وا 

در  هسر اول و ثالث و سکونی ثانی و تحتانی، به معنای سگز اس  هه نام هنوهی

م گویند. و رسنتخوانند و سگزیان میهنان آنجا را به نام آن هوه میزابلستان و سا

زال از آنجاس  و بعضی گویند سگزی به معنای سیستانی اس  چنه سیسنتان را 

 2)جاس  و معرب آن سجزی اس . « سگزیستان»گویند و آن مخف  سگستان می

 ، برهان قاطع ذی  وا ه سگزی(1154ص 

ن عنری  و طوین  هنه امنروز بنین پیدا هنردن چننین هنوهی در سیسنتا

ز هشورهای ایران، افلانستان و پاهستان تقسیم  ده، هناری بنس مشنک  و دور ا

 تاور و اثبات اس .
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آمده هنه: سنگز بنه هسنر اول و « سگز»در همین فرهن  دوباره در معنای 

منابین  دار، نام هوهی اس  بسیار بلند از والی  زابلسنتانسکون ثانی و زای نقطه

سنتم گذرد. گویند تولد رکران و دریای سند )رود سند( از پهلوی آن میهیچ و م

 ،2ج  ،)برهنان قناطعزال در آنجا واقع  ده اس  و آن را سگزی از آن جه  گویند. 

 (.1157ص 

سگزی معنایی نزدیک به حقیق  آمده اس  هه  ةدر فرهن  ر یدی بر وا 

 سگزی را این ةتوی هلمجانی مردم سیستان تا حدودی همخوانی دارد. تبا سخ 

جانی طور توضیح داده اس ؛ سگزی: یعنی سیستانی، چه مردم سیستان به سنخ 

و سخ  جگری مشهورند و لهذا سیستان را سگستان گوینند و سنجزی، معنرب 

 نسب  اس  و سگز هوهی اس  از سیسنتان منا بنین هنیچ و« یای»ا بآن، و  این 

رهنن  )فو تولند رسنتم در آن بنود ... گذرد مکران و دریای سند از پهلوی آن می

 (.617ر یدی ص 
در برهان قاطع و فرهنن  ر نیدی، دو هلمنه اسن  هنه از نظنر سناختار 

بنر وزن « سیسنتن» ة باه  خاصی در  ک  و معنا بنا سیسنتان دارد؛ یکنی وا 

 اس .« سیس» ةزیستن و دیگری وا 

 2 )ج . سیستن را، جستن و جس  و خیز معنا نموده اس ةبرهان قاطع وا 
 (.1206ص 

 اید سیستان از همین هلمه گرفتنه  نده با ند چنون منردم سیسنتان در 

 جس  و خیز و دالوری مشهور و معروف تاریخ هستند در فرهنن  ر نیدی در

سیستان از نظر معننا و سناختار وا ه نزدینک  ةآمده هه با هلم« سیس»معنای وا ه 

های ن سنرزمین در گذ نتهبا د. معنای سیس: اسب تندرو و چاالآ اس . ایمی

ه رود یاد  ده هه بنه دور ارتباطی تنگاتن  با اسب دا ته اس  مثالً در اوستا از نُ
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ریزد یکی از این رودها خوسپاس اسن  هنه در زبنان دریای هیانسه )هامون( می

« هسی هه اسبش خنوب اسن » ود و معنای آن یاد می« هوسپا»پهلوی از آن به 

 (.267یسنا ص )دانشنامه مزد .با دمی

 هس  هه اصن  اینن« اسپزار یا اسفزار»همچنین در سیستان  هری به نام 

اسب خوب یا هسی هه اسنبش  ةدهنداس  و معنای آن پرورش« اسب زرد»وا ه 

 با د.می ،خوب اس 

یفه هنری راولینسون در یکاد و ده سال قب  هه به سیستان آمده از طا سر

یاسنپی زر ةنویسد. این  نهر بنه طایفنموده و مییاد ن« فراه»نام  هر  هو  هری ب

هر  ناین هلمه هننوز هنم در  ةتعلق دا ته اس . ریش« اسبهای زرد ةدارند»یعنی 

ص  هافرنامهسن)سفر بنا  .باقی مانده اس « اسب زرد»یا احتماالً « اسپزار»مجاور یعنی 

313.) 

 رده اس :هار بهرا به معنای اسب ب« سیس»الدین عبدالرزاق اصفهانی جمال

 ات تن  گردد چون دل عا ق جهان بر د من

 روز هیجا چون هشی بر سیس یکران تن  تن  
 (.636)فرهن  ر یدی  

 در فرهن  آنندراج سگز با هاف آمده و معنای آن چنین اس :

 به فتح سین و هسر هاف و سکون زای هوز ..... نام هوهی اس  بس  امخ

ن را هیچ و مکران اس  و درینای سنند هنه آ و بلند در والی  زابلستان هه مابین

ده  نگذرد، گویند رستم در آنجنا متولند آب زره )؟( نیز گویند از پهلوی آن می

 لهذا به یای نسب  رستم را سگزی گویند. حکیم ارزقی گفته:

 فزون  د دولت  تا باز گشتی

 ز جن  سکزیان دیو منظر   
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 توان بردن هنوز از جای جنگ 

    به زنبر دریده زهره سکزی
 (2448، ص 3)فرهن  آنندراج، ج 

نویسند: دهند و میهمین فرهن  موقعی  هوه سکز را در سیستان چنین نشان می

ا سیستان نام والیتی مشهور و وسیع و معمور اسن  هنوه آن را سنگز نامنند لهنذ

 منسوب بدان را سکزی گویند و سکزی را معرب هرده سجزی خوانند ... 

 گوینند و در آنجنا معندن« دنیان»وهی اس  هه آن را در نواحی سیستان ه

گوگرد اس   و در پای آن هوه رودی اس  هه آب آن چون سرهه ترش اسن  و 

سنی  ن  درسناگر ساعتی در ظرفی نگهدارند  یرین  نود دریاچنه زره سنی فر

 (.2536، ص 3)آنندراج، ج  .ن  اس سفر

سیسنتان هنه در   اید هوه دنیان، تفتان با د؟ و ینا پلنن  هنوه در غنرب

ب ننام تر ناه های بسیار دور آتشفشانی بوده و در پای همین هوه رودی بگذ ته

 وجود دارد.

ذ نته گتوان مح  هوه سگز ر ا پیدا نمود زیرا سیستان در امروز دقیقاً نمی

ور اهنون بنین سنه هشنوالیتی بسیار گسترده بوده اس  و همانگونه هه گفتیم هم

 اند.جلرافیایی فراموش و نامشان عوض  ده پاره پاره  د و مکانهای

هندام ماننند هنم سگزی از فرهنگهنا آوردینم هیچ ةوا  ةآنچه در باال دربار

گاه به احان هیچدانان و سیّنویسان مانند جلرافیرساند هه فرهن نبودند و این می

نهنا آ تاصنطال  امنروز تحقیقنااند و بهاند سفر نکردهمناطقی هه از آنها نام برده

ینا از فرهنگهنایی بنا تلیینر  اند از زبان مردم نو نته ومیدانی نبوده و آنچه آورده

دقتی باعنث گردینده همین بی و اندوا گان معنای مکانها را ثب  هرده جمالت و
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ینک موضنود در اینن فرهنگهنا دچنار  ةهه انسان هنگام بررسی و تحقیق دربنار

گوننه  هنور این ةه درستی پیدا و نقطسرگردانی  ود و نتواند مکان مورد نظر را ب

مکانها را رو ن نماید. در همین مطلبی هه از آنندراج آوردیم ابتندا بنه یناد سنه 

ل   اید پلن  هوه با د. دوم هوه خواجه ؤمنطقه افتادم. اول پندا تم هه منظور م

ها رودی وجود ندارد. سوم نظرم به هوه تفتنان به نظر آمد ولی در اطراف این هوه

هنوه  ةعطوف  د هه تفتان هم نیس . ذوالفقار هرمانی در صد سنال قبن  دربنارم

 نویسد:سگز از زبان مردم آن زمان سیستان می

با د )من چننین هنوهی در دیگر اینکه سم  جنوب  هر ترقو هوهی می

جنوب  هر ترقو ندیدم، نزدیکتنرین هنوه بنه ترقنون هوههنای ربناط در خناآ 

ا تر هنه آن هنوه ربه قدر هف  فرسن  چیزی اضنافهافلانستان و پاهستان اس ( 

 گویند.هم می« سگزی و سگز»

ای گویا سیمرغ هه مرد حکیم و دانشمندی بود در آنجا یا در غنار و بقعنه

 منزل دا ته اس . سام نریمان مخاوصناً پسنر خنود زال را بنه او سنپرد هنه در

. یمرغ تربین   ندبعضی علوم او را تربی  نماید. مدت هف  سال زال در نزد س

گفتند به اینکه رستم را در جنگها، طرف مقاب  به سرزنش سگزی می یةوجه تسم

 سگزی دو قول اس . ةآن هوه اس . وجه تسمی ةواسط

یکی آنکه زمانی هه هو ن  پسر سیامک  هر نیمروز را ساخ   خانی 

 از  هر نیمروز به آن هوه رف ، در آن هوه سگی را دیند هنه چهنار بچنه )تولنه(

زائیده اس . این بود هه هر دو روز یک دفعه جه  آن س  از  هر نیمروز غنذا 

آن، هوه مشهور معروف به سگزی  د. قول دیگر  آنکه در اول  ةبرد. به واسطمی

گفتند بعد سگزی  د. دیگر آنکه  از قرار قول منردم سیسنتان در آن هم سگز می
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ام آن هنوه نرفتنه و ندیندهبا د و چون خود به هوه بعضی عجائب و صورتها می

 (.52)جلرافیای تاریخی نیمروز، ص  .نویسمچیزی نمی

ا هرمانی از قول مردم سیستان و بازدید خودش از ترقون مح  اینن هنوه ر

خور یدی به دیدن  1379دهد. نگارنده در سال در جنوب  هر ترقون آدرس می

د آن منطقنه وجنو گود زره رفتم در این فاصنله هنوهی در ةترقون و دریاچ ةقلع

 لانستانندارد. تنها یک ر ته هوه نزدیک به ترقون وجود دارد هوههای رباط در اف

هش  فرسخ فاصله و در جنوب غربنی واقنع یا و پاهستان اس  هه حدود هف  

 اس .

هنیم هه همین ر ته هوه، هوه سنگز با ند. در آن هوههنا معندن فرض می

. ه جاری نیس  و اصالً وجود ننداردهورودی در پهلوی آن ر ته گوگرد نیس  و

 ترقون جنز  نبحی دینده ةهوه ملک در خاآ پاهستان با د هه از قلع اید ر ته

  ود.نمی

دهتر محمد  هری برآبنادی در هنالس  ناهنامه « سگزی» ةدر وجه تسمی

 ریائیناناند هه وقتی آگفتهفرمود هه: سیستانیها و رستم را به این خاطر سگزی می

 وی بوده ن آمدند در ایران و سیستان ساهن  دند، زندگی آنها دامداربه فالت ایرا

دند و های بزرگ در این سرزمین تشکی  داوارد به خاطر مراتع غنی رمهمردم تازه

یر، هردند هنه بنا  نای حفاظ  میها را سگهای بلندقد و تنومند و درندهاین رمه

همین سگهای بنزرگ منردم جنگیدند به خاطر ببر، پلن ، گرگ و دیگر سباد می

د اسنتا ةرسد هه گفتنیعنی سیستانی مشهور  دند: به نظر می« سگزی»سیستان به 

گرچنه منن نتوانسنتم منبنع و ملخنذ  . هری معقول و نزدیک به حقیقن  اسن 

سنتا هنم داری و دامداری قوم آرینا را اوفرمایش متین ایشان را پیدا هنم ولی گله

 (.42ی نهم بند رده)رآ: مهریش  هنماید. میتلیید 
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خور یدی به سیسنتان آمنده وجنه  1225فریه سیا  فرانسوی هه در سال 

 تان هنهسیس ةسیستان را از زبان مردم سیستان اینگونه بیان هرده اس : هلم ةتسمی

ور از آن گرفته  ده و منظ« سگز»یا « سقز»نام فعلی این ایال  اس  اصالً از لل  

رود. درخن  سنقز در هار منیهر سنوزاندن بنچوبی اس  هه در ایران بنه منظنو

هند. به پهای آسیای مرهزی و به میزان بسیار فراوان در نزدیکی هلمند ر د میتاس

درخ   این دلی  اس  هه نام آن به این والی  داده  ده، یعنی سرزمین هه در آن

  بنه سگزسنتان بنوده و بنه تندرید تبندی ةروید. نام اولیسقز به میزان فراوان می

سگستان و سیستان  ده اس . این وجه تسمیه را محمدحسن، قاضی هنرات بنه 

 .(110ص  ها)سفر با سفرنامه .ای بود هه  نیدممن گف  و بهترین وجه تسمیه

سگزی به نظنرم از دو چینز، در سیسنتان گرفتنه  نده  ةبه هر صورت وا 

 اس :

و های گسنترده . دا تن سگهای بزرگ برای حفاظ  و حراسن  از گلنه1

 غیرقاب   مارش.

جانی و جگرآوری مردم سیستان در گذ ته و ارتباط تنگاتن  بنا . سخ 2

رت اهنون در سیستان مثلی هس  به این صوهم دا تنی،این حیوان باوفا و دوس 

پروا به نامالیمات در زندگی روزمره اس  مردم بنه هوش و بیهرهس سخ »هه 

  د؟ی قدیم بی ارتباط نباهامان دوره اید این مث  با ه« گویندمیجان او س 

آمده هه « سگزی»در  اهنامه حکیم ابوالقاسم توسی حدود هیجده بار وا ه 

منظور از همه آنها توهین و اهان  به ساح  پاآ وبی آالیش ابر منرد حماسنه و 

ایران رستم و سپاه سیستان اس . د منان ایران این وا ه را بنرای اهانن   ةاسطور

بردند و تا آنجا جرأت جسارت یافتند هه سپاهش را میهار هستانها بسی به رستم و
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، هنانامیدند ولی رستم و سپاه سیستان را چه پرواینی از اینن اهان « سپاه سگان»

آنها برای حفظ حراس  حدود و ثلور مرزهای ایران سرفراز از بیگانگان، با جنان 

بعد از  ناهنامه ماننند: تناریخ بودند. در متون  هاو دل پذیرا و خریدار این اهان 

سگزی، بنه معننای خناص  ةسیستان، تاریخ گریزی، چهار مقاله و سیاستنامه، وا 

هار رفته اس  هه به آنها در ضمن اینن هسیستانی، عیار،  برو، جوانمرد و دالور ب

 بحث خواهیم پرداخ .

 سگزی در  اهنامه آمنده در داسنتان رزم هناووس بنا ةاولین باری هه وا 

 خورد و سپاه ازمیراسیاب اس  و چون افراسیاب از هاووس و رستم  کس  اف

را  گویند: منن  نمامیگیرند، افراسیاب به پهلوانان سپاهش مینو آرایش جنگی 

نان ، پس بر سپاه هاووس حمله برید و قهرماامبرای جن  و درگیری پرورش داده

تفنرق از هم بدریند و م و دلیران آنرا با نیزه و خنجر بکشید و صفوف سپاهش را

 دهم:میرا بکشد دخترم را به زنی به او « سگزی»هنید و هر هس رستم 
 

 یالن را به  وبین و خنجر زنید

  دلیرانشان سر به سر بفکنید 

 رستم  یر دل« سگزی»همان 

 هه از  یر بسِتد به  مشیر دل

 بود هز دلیری به بند آورید

 به دام گزند آورید سرش را

  او را به روز نبرد هر آنکس هه 

 زین پلن  اندر آرد به گرد ز
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   دهم دختر خویش و  اهی ورا

   بر آرم سر از برج ماهی ورا
 (149ص  2) اهنامه چاپ مسکو ج      

  

شنام سگزی در  اهنامه آمده و از آن بوی دلیری به م ةدومین باری هه وا 

ش خسنته اسن  رسد، در نبردِ رستم و ا کبوس اس . درین نبرد چنون رخنمی

ه ایران رود و با دو تیر جنگی را هه چند ماه سپامیرستم پیاده به جن  ا کبوس 

وم ددهد. با یک تیر اسب و با تینر میخاتمه  آرایی دا تندو سپاه ا کبوس ص 

هشد. در همین زمان هومان خبر خو حالی گینو و تنوس را میخود ا کبوس را 

اه دهد و خبر دالوری رسنتم را بنه سنپیماز هشته  دن ا کبوس به سپاه توران 

 هند:مینماید و از رستم اینگونه یاد میگو زد 

 دلم زان پیاده به دونیم  د 

 هزو لشکر ما پر از بیم  د

 به باالی او بر زمین مرد نیس 

  بدین لشکر او را هماورد نیس 

    اس  همانش تو دیدی و تیر ایدر

   به زور او ز پی   یان برتر اس 

 اده بدین رزمگاه آمدس  پی

 به یاری ایران سپاه آمدس 

     همانا هه آن سگزی جنگجوی

 هه چندین همی بر مردی از اوی
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   پیاده بدین رزمگاه آمدس 

    به یاری ایران سپاه آمدس 
 (199ص  ،4ج  ،) اهنامه

بار سوم آن وقتی اس  هنه جنن  بنین افراسنیاب و سنیاووش بنه صنلح 

هنند و در پاینان میا فرنگیس و دختر پیران ویسه ازدواج انجامد و سیاووش بمی

 نود. و رسنتم بنه میسیاووش به خدعه گرسنیوز بنه دسن  افراسنیاب هشنته 

گردنند. پینران میهشد و تورانیان بناخبر میخونخواهی سیاووش به توران لشکر 

 ا گو نزددارد و دالوری رستم را به آنهنمیویسِه آنها را از جن  با رستم برحذر 

 نماید هه: می

 سیاووش جهاندار و پرمایه بود          

  ورا رستم زابلی دایه بود

  هر آنگه هه او جن  و هین آورد

    همی آسمان بر زمین آورد

 نه چن  پلن  و نه خرطوم پی 

   نه هوه بلند و نه دریای نی 

 بسنده اس  با او به آوردگاه

    چو آورد گیرد به پیش سپاه

 دان بر او روز هینسلیح اس  چن

   هه خم گیرد از بار پش  زمین

 یکی جامه دارد ز چرم پلن  

    اندر آید به جن  بپو د به بر
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 همی نام ببر بیان خواندش

     ز خفتان و جو ن فزون داندش

  نسوزد در آتش نه در آب تر

   بپو د بر آیدش پر ن ود چو

  یکی رخش دارد به زیر اندرون

   ه بیستونهه گویی روان  د هُ

 هول  یر  تک آهوان دارد  و

    به نآورد با  یر گردد دلیر

 هنون روز خیره نباید  مرد 

    هه دیدس  هرهس ازو دستبرد

 مگر زین بال سوی هشور  ویم

   اگر چند با بخ  الغر  ویم
 (228ص  4) اهنامه ج 

هنرد یکنی از دالوران میدر همین موقع هه پینران وصن  دالوری رسنتم 

 وران به نام  َنگ َ جلوی سخنان پیران راگرف  و :ت

 چنین گف   نگ  هه ای سرفراز

   دراز هاچه باید هشیدن سخن

 به یاری افراسیاب آمدیم

    دریای آب آمدیم ز د   و ز

 یافتیم هابسی یاره و هدیه

    ز هر هشوری تیز بشتافتیم



 34  59گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

 به یک مرد سگزی هه آمد به جن 

   ر تن چرا  د چنین بر  ما ها

 ز یک مرد نن  اس  گفتن سخن

   تر باید افکند بندگرگونه

 سپیده دمان گرز را برهشم

    وزین د   یکسر سر اندر هشم

 هوا را چو ابر بهاران هنم

    بر ایشان یکی تیر باران هنم 

 نبردچو من پیش سگزی  وم هم

    ما بآسمان اندر آرید گرد
 (229ص  4) اهنامه ج 

ور افراسیاب در نبرد رستم با خاقان چین، رسنتم را بنه خناطر دالوری و ز

 هند:میخواند و از رستم طلب صلح و آ تی میبازو سگزی 

 هجا آ تی خواهد افراسیاب 

    هه چندین سپاه آمد از خشک و آب

 به پاسخ نکوهش بسی یافتم

    سان سوی پهلوان تافتمبدین

  همی ز  نگ  سخن خود نراند

   جز به سگزی نخواهد همی اتر

 وز ایشان سپاهی چو دریای آب 

   گرفتند بر جن  جستن  تاب
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 نبرد تو خواهد همی  اه هند

    به تیر و همان و به هند پرند

 مرا این درستس  هز پیلتن 

    به فرجام گریان  ود انجمن

 نید رستم بر آ ف  سخ بشچو 

   به پیران چنین گف  های  وربخ 

  ین بند و چندین فریبترا با چن

   هجا پای داری به روز نهیب

 زما نیز چیزی نماند همی

    ترا جز به سگزی نخواند همی 
 (240ص  4) اهنامه ج 

ان  ود، گودرز سپاه اینرمیور چون آتش جن  بین توران و ایرانیان  عله

 دهد:میهند و آنها را روحیه میرا تشویق 

 سر چنین گف  گودرز با پیر

    من ببستم به مردی همر اهه ت

 ندیدم هه رزمی بود زین نشان

    نه هرگز  نیدم ز گردنکشان 

 سان بودهه از هشته گیتی برین

   آسان بودیکی خوار و دیگر تن

 گوندرخشیدن تیغ الماس

     ده ابر و باران آن ابرخون
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 گرائیدن گرزهای گران

    چنان چون بود پتک آهنگران

 در آمد سپاهزد و روبه تن  ان

    یکی ابر گفتی برآمد سیاه

 هه باران او بود  مشیر و تیر

    جهان  د به هردار دریای قیر

 عقاب ز پیکان پوالد و پرّ

    سیه گش  رخشان رخ آفتاب 

 سنانهای نیزه به گرد اندرون

    ستاره بیالود گفتی به خون

 ی گاو چهرچرنگیدن گرزه

    تو گفتی همی سن  بارد سپهر

 به خون و به ملز اندرون خار و خاآ 

    ده غرق و بر گستوان چاآ چاآ

 همه د   یکسر پر از جوی خون

   به هر جای چندی فکنده نگون
 (.240ص  4) اهنامه ج 

چون این تشویق گودرز را  نگ   نید از خشم نتوانس  بر خنود مسنلط 

  ود و جلوی سپاه ایران آمد و سراغ رستم را گرف :

 ن مرد سگزی هجاس بگوئید ها

   یکی هرد خواهم برو نیزه راس 
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 ببینم هه آن مرد سگزی به چن 

   مردانگی ساز جن  چه دارد ز

 چو آواز  نگ  به رستم رسید

    ز لشکر نگه هرد او را بدید

 بدو گف  هان آمدم رزمخواه

    نگر تا نگیری به لشکر پناه

 چنین گف  رستم هه از هردگار

    کارنجستم جزین آرزو آ

 ای زان بزرگ انجمنهه بیگانه

   من دلیری هند رزم جوید ز

 نه سقالب ماند از ایشان نه هند

   نه  مشیر هندی نه چینی پرند

 پی و بیخ ایشان نمانم به جای 

    و دس  و پای نمانم به ترهان سر
 

تم با خواند و هالم آنها آمرانه اس . رسمی نگ  رستم را به تحقیر سگزی 

 آ وبد و:میخواند برمینی  از اینکه او را سگزی عابا
 

 بر  نگ  آمد به آواز گف 

    هه ای بدنژاد فرومایه جف 

 مرا نام رستم هند زال زر

    تو سگزی چرا خوانی ای بدگهر 
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 نگه هن هه سگزی هنون مرگ توس 

   گمان جو ن و ترآ توس هفن بی
 (243ص  4) اهنامه ج 

 ود اینن میخواند و رستم عابانی میا سگزی در بیتی هه  نگ  رستم ر

هند و سن  میرسد هه سگزی یعنی هسی هه مانند س  زندگی میمعنا به ذهن 

گوید هه: این هسی هه بنه نظنر میجان اس . رستم در بی  آخر به  نگ  سخ 

د هند و از نظر تو ارزش نندارد هنم اهننون تنرا نخواهنمیتو مانند س  زندگی 

ه هند و سپاهش پراهنندمیهند،  نگ  فرار میبه  نگ  حمله هش . چون رستم 

 هند:میرود و از رستم چنین یاد می ود و خود به نزد خاقان چین می

 چنین گف   نگ  هه این مرد هیس  

   هس او را به گیتی هماورد نیس 

 یکی  ند پیلس  بر پش  هوه 

    مگر رزم سازند یکسر گروه

 انه تنها هسی رزم با ا ده

    نجوید چو جوید نیابد رها 

 بدو گف  خاقان ترا بامداد

    دگر بود رأی و دگر بود یاد

گوید: تو صبح آرزوی جن  با رستم سگزی دا نتی و میخاقان به  نگ  

 از زور و توانمندی خویش سخن بسیار گفتی. چی پیش آمد هه فرار هردی؟ پس

ا و او ر نند و سپس بر او بتازندخاقان به سپاهش دستور داد تا رستم را محاصره ه

 بکشند، چون رستم به محاصره در آمد:
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 به  مشیر برد آن زمان  یر دس 

   چپ لشکر چینیان بر کس 

 ه هه خنجر بر انداختیگهر آن

    سر انداختیهمه ره تن بی

 نه با جن  او هوه را پای بود

    نه با خشم او پی  را جای بود 

 لم هردی ق هبه یک زخم ده نیز

   خرو ان و جو ان و د من د م

  ز بس نیزه و گرز و هوپال و تیغ

   میغ تو گفتی همی  اله بارد ز

 ز هشته همه د   آوردگاه

    تن و پش  و سر بود و ترآ هاله

 ز چینی و  نگی و از هندوی

    ز سقالب و هروی و از پهلوی 

 پای هوه سپه بود چون خاآ در

   زیک مرد سگزی  ده هم گروه

 هه با او به جن  اندرون پای نیس 

   چنو در جهان لشکرآرای نیس 

گونه رستم سگزی با قدرت الیزالی هنه خداونند درینن فنرّ و فنروغ بدین

اینزد  ةایرانیان جای داده بود لشکر خاقان و  نگ  را  کس  داد. زیرا او برگزید

ای قوم آریا در او متعال برای سربلندی ایران و ایرانی بود و همه آرزوها و آرمانه
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ی گشته،  کس  او  کس  ایران و ایرانی و پیروزی او سربلندی قوم آرینا متجلّ

در تمام دوران دور و دراز حیات این ابرمرد دلیر ایران اس . او قهرمانی دارای فرّ 

و فروغ ایزدی هه بر هر سنختی و بندی بنا همنک خواسنتن از خداونند پینروز 

هنند. و در هنر میون یناد و ننام خداونند  نرود ن ود، زیرا هیچ هاری را بدمی

دس  نیاز  افتد ومیخاآ ه  وید  در مقاب  دادار بخشنده بمیجنگی سر و تن را 

بینند. بنا غنور در میهند و او را ینار و یناور خنویش مینیاز او بلند بر درگاه بی

پیروز اس  هه بر هر سختی با مدد ایزدی « مستجاب الدعوه» اهنامه او قهرمانی 

  ود.می

 درهمین نبرد یکی از اقوام هاموس هشانی به خونخنواهی از رسنتم همنراه

ن پهلنوان آید تا انتقام هاموس را از رستم بگینرد اینمیسپاه خاقان چین به ایران 

ب و ره و قلنسننام دارد. چون دو سپاه آرایش جنگی گرفتند و میمنه و می« ساوه»

 و: هندی به میدان آمد نجنا  آراستند، ساوه با  مشیر سرگرا
 

 به رستم چنین گف  های  نده پی  

   ببینی هنون موج دریای نی 

 بخواهم هنون هین هاموس خوار

   اگر با دم زین سپس هارزار
 

 رستم با یک ضرب  گرزه گاو پیکر ساوه را نابود و تنش را بر تک رخنش

 «:گهارگهانی»مهمان هرد. یکی از دالوران سپاه توران به نام 

 بر آ ف  چون ترآ رستم بدید

   خرو ی چو  یر  یان بر هشید 
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  بدو گف  من هین ترهان چین

   بخواهم ز سگزی برین د   هین

 برانگیخ  اسب از میان سپاه

    خواهبیامد بر پیلتن هینه

 ز نزدیک چون ترآ رستم بدید

   یکی باد سرد از جگر برهشید

 به دل گف  پیکار با  نده پی 

    س  خوردن به دریای نی چو غوطه ا

 ... گریزان بیامد سوی قبلگاه 

    هر سو سپاه بر و بر نظاره ز
 (248ص  4) اهنامه ج 

 ندند میدسن  رسنتم هشنته ه چون قهرمانان چین یکی بعد از دیگری ب

ن رستم به سپاه ایران فرمان داد هه همه یک دس  و یکدل بنه قلنب سنپاه خاقنا

و  این تخن  عناج ةرا به غنیم  بگیرند زیرا  ایستحمله هنند و تاج و تخ  او 

 د:تاج مُرصّع، هیخسرو پسر سیاووش اس . چون خاقان این فرمان رستم را  نی

 به د نام بگشاد خاقان زبان 

    بدو گف  های بدتن بدروان

 در ایران نه آن  اه و آن انجمن

   همی زینهاری  باید چو من

 تو سگزی هه از هر هسی بدتری

   اه چین بایدت لشکریهمی  
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 یکی تیر باران بکردند سخ 

    چو باد خزان برجهد بر درخ 

  عقاب هوا را بپو ید پرّ

    نبیند چنان رزم جنگی به خواب
 (.251ص  4) اهنامه ج

 

مورد  سگزی آمده و هر سه بار رستم ةدر نبرد رستم و اسفندیار سه بار وا 

اه سنپ». و یک بار هم سپاه سیستان نظر اس  و برای توهین و خوار هردن اوس 

تن بنا  اولین نبرد رستم غرق در سال  و ببر بیان بر خوانده  ده اس . در« سگان

ا بنر تنسپاه سیستان به طرف خیمه و خرگاه اسفندیار رف  و به زواره دستور داد 

 لشکرش آماده با د و: ری  با ةآن تپ
 

 به تنها تن خویش جویم نبرد

    رنجه هردز لشکر نخواهم هسی 

 هسی با د از بخ  پیروز و  اد

   ز داد هه با د همیشه دلش پر

 گذ   از لب رود و باال گرف 

   همی ماند از هار گیتی  گف 

 خرو ید های فرخ اسفندیار

    هماوردت آمد بر آرای هار

 چو بشنید اسفندیار این سخن

    از آن  یر پرخا جوی ههن
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 بخندید و گف  اینک آراستم

    گه هه از خواب بر خاستمبدان
 (.279ص  6) اهنامه ج

 چون اسفندیار رستم را تنها دید به برادرش پشوتن گف :

 چو تنهاس  ما نیز تنها  ویم

   ز پستی بر آن تند باال  ویم
 

 این نبرد از صبح  رود و تا غروب ادامه دا ن ، زواره از طنوالنی  ندن

رفتنه گپاه اسفندیار هه آرایش جنگی نبرد رستم و اسفندیار نگران بود به طرف س

 بودند رف  و  رود هرد به طعنه و ناسزا گفتن به سپاه اسفندیار:

  ما سوی رستم به جن  آمدید

   خرامان به چن  نهن  آمدید

 همی دس  رستم نخواهید بس 

   بدین رزمگه بر نشاید نشس 
 

 ومهرننوش داد آذر و و چندین فحش آبدار به اسفندیار و فرزندانش بهمن، نوش

آذر خشمگین  ند و دهنان بنه دهنان رجز بسیاری بر سپاه اسفندیار خواند نوش

 چنین داد: زواره گذ   و جوابش را

 بر آ ف  از آن پور اسفندیار

    سواری بد اسب افکن و نامدار

  آذرش بود نامجوانی هه نوش

   سرافراز و جن  آور و  اد هام
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 بر آ ف  با سگزی آن نامدار 

    ن را به د نام بگشاد خوارزبا

  چنین  گف  هآری گو بر منش

   به فرمان  اهان هند بد  هنش

 نفرموده ما را ی  اسفندیار

    چنین با سگان ساختن هارزار
 (282ص  6) اهنامه جلد 

ک و فقط ین پسر اسفندیار آذربه عنوان سپاه سیستان از زبان نوش« سگان»

م و سر اسفندیار اینن اهانن  را بنه سنپاه رسنتبار در  اهنامه آمده اس . چون پ

 . ر را هشزواره هرد، زواره به میدان آمد و به سپاه اسفندیار حمله هرد و چند نف

پشن   دار رستم، هنه در جنگهنا ازنیزه« الوای»هم به سپاه زاب  حمله و  آذرنوش

 سر مواظب رستم بود را هش .

پاه زد هه حاال هه پهلوان سنآذر را صدا زواره چون این صحنه را دید نوش

ش ن بنرادرما را هشتی آماده با د و با نیزه به پسر اسفندیار زد و او را هش . چو

ه مهرنوش برادر را هشته و در خاآ افکنده دید اسب را بنه حرهن  درآورد و بن

سنب ازواره حمله هرد ولی فرامرز بر مهرنوش حمله هرد. ابتدا با یک ضربه سنر 

 هه پیاده بود از پای درآورد. پس خودش را درحالیمهرنوش را جدا و س

چون بهمن برادران را هشته دید بنه سنرع  بنه میندان جنن  و بنه ننزد 

 اسفندیاررف  و:

 بدو گف  های نره  یر  یان

    سپاهی به جن  آمد از سگزیان
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 آذر و مهر نوش دو پورتو نوش

   به خواری به سگزی سپردند هوش

 درد ز تو اندر نبردی و ما پر

    جوانان و هی زادگان زیر گرد
 (.283)همان ملخذ: ص

 

 اسفندیار با دلی پر از درد و هینه:
 

 به رستم چنین گف  های بدنشان

   چنین بود پیمان گردنکشان

 تو گفتی هه لشکر نیارم به جن 

   ترا نیس  آرایش نام و نن 

 هردگار من  رم وز نداری ز

    نترسی هه پرسند روز  مار

 ی هه مردان پیمان  کن ندان

    ستوده نبا د به هر انجمن

  انددو سگزی دو پور مرا هشته

   اندبر آن خیرگی باز برگشته

 چو بشنید رستم غمی گش  سخ 

   بلرزید برسان  اخ درخ 

 به جان و سر  اه سوگند خورد

    به خور ید و  مشیر و د   نبرد
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  امهه من جن  هرگز نفرموده

   امهرده نستوده هسی هاین چنین

 ببندم دو دس  برادر هنون

    گر او بود اندر بدی رهنمون

 فرامرز را نیز بسته دو دس 

    بیارم بر  اه یزدان پرس 

 به خون گرانمایگانشان بکش

    مشوران از این رأی بیهوده هش

 چنین پاسخ آوردش اسفندیار

    خون مار هه بر هین طاووس نر

 بود بریزیم نا خوب و ناخوش

    نه آیین  اهان سرهش بود

 خویش ساز ةتو ای بدنشان چار

   هه آمد زمان  به تنگی فراز

 ران  به تیر بر رخش با هر دو

    بر آمیزم اهنون چو با آب  یر
 (383)همان :ص 

 اسفندیار این سخنان را با خشم و هینه به رستم گف  ولنی رسنتم جنوابی

 اسفندیار گف : سه  و ممتنع و مردم پسند در جواب به

 به یزدان پناه و به یزدان گرای

 هه اویس  بر نیک و بد رهنمای
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اره  هشید و رستم ناخواسته دوبمیولی از تمام وجود اسفندیار جن   عله 

 تنور جن   رود به گُورگُور ) عله ور  دن( هرد: دل به دریا زد و

 همان بر گرف  و تیر خدن 

    ببردند از روی خور ید رن 

 یکان همی آتش افروختندز پ

    دوختندهمی به بربر زره را

 دل  اه ایران بدان تن   د

     ن   دآبروهای چهرش پر

 چون او دس  بردی به سوی همان

    گماننرستی هس از تیر او بی 

 به رن  طبرخون  دی این جهان 

    دی آفتاب از نهیب اش نهان

 یکی چرخ را برهشید از  گاد 

    ر ید  د در  رادتو گفتی هه خو

 به تیری هه پیکانش الماس بود

    زره پیش او همچو قرطاس بود 

 چو او از همان تیر بگشاد  س 

   تن رستم و رخش جنگی بخس 
 (286)همان:ص       

بیان عبور و  خورد و از ببرمیهرد به رستم میاو هر تیری هه از چرخ رها 

زد بنه زره اسنفندیار منیینری هنه  خورد ولی رستم هر تمییا به رخش رخشان 
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سندان گذر یافتی؛ ولی بر اسنفندیار  افتاد همان تیری هه زمیخورد و بر زمین می

اثر بود. رستم ناچار از رخش زخمی پایین آمد و به سرع  بنر بلنندی رفن ، بی

، اسنفندیار ننزد «بشد سس  و لرزان هُه بیستون»خون زیادی از رستم ریخ  و: 

 ود به رجز خواندن هرد: رستم آمد و  ر
 

 بخندید چون دیدش اسفندیار

    بدو گف  های رستم نامدار

 چرا گم  د آن نیروی پی  مس  

   پی  جنگی بخس  ز پیکان چرا

 هجا رف  آن مردی و گرز تو 

    ه و برز توبه رزم اندرون فرّ

 گریزان به باال چرا بر  دی

    چو آواز  یر  یان بشندی

 روباه گش  چرا پی  جنگی چو

    ات چنین دس  هوتاه گش ز رزم 

 تو آنی هه دیو از تو گریان  دی

    دَد از ت  تیغ تو بریان  دی 
 

اسفندیار خبر ندا   هه سرنو   برایش چه در نظر گرفته اسن . چنون 

 ننه. اش تمام  د به رستم گف : دس  به بند بده و خود پای بنر بنندرجزخوانی

بنه  اراسفندی مشورت هنم، فردا این هار را خواهم هرد. رستم گف  بروم و با زال

 رستم گف : 
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  همان بفکن از دس  و ببر بیان 

    بر آهند و بگشای تیغ از میان

 پشیمان  و و دس  را ده به بند 

    هزین پس تو از من نیابی گزند
 

رمنند رستم با آن همه زخم به راه افتاد و با تنی پنر از زخنم و خنون از هی

و زال  و راهی خانه  د. چون زال و خانواده، او را دیدند غوغایی برپا  ند عبور

را  هنند، زال سنیمرغمیگف  چه هسی همر انتقام بر تو ببندد؟ رودابه منوی سنر 

 درین غم به همک خواس  و رستم و رخش از تیمار سیمرغ سالمتی خود را بناز

 یافتند.

 بمالید پر  هابر آن خستگی

     با زیب و فر هم اندر زمان گش 
 

ی رستم و رخنش گذ نته از تیمنار هابه نظرم آب مقدس هیرمند در درمان زخم

افن  سیستان ی آن پر در هم همی از ای هاش امروز تلثیر نبوده اس . وسیمرغ بی

اط بندل ایرانی را به نشن دردهای سیستانی و هردیم  اید آالم ومیتا دود   دمی

 هردیم!؟می

غ پرده منتظر اس  تا خبر مرگ رسنتم را بشننود و سنیمراسفندیار در سرا 

د گوید در وسط این درخ  گز چوبی همینمایاند و میدرخ  گزی را به رستم 

گذار آب مقدس دریای زره ب قرار دارد. مرگ اسفندیار با آن چوب اس  آن را در

ار ندیببند رستم صبح زود به خیمه و خرگاه اسنف او پیکان ههنه بر و راس  هن و

 رود و : می
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 بدو گف  برخیز از این خواب خوش

   برآویز با رستم هینه هش 

ا رستم اسفندیار از صدای رستم بر خود  لرزید و به پشوتن از نبرد دیروز ب

 گف : 

 گمانی نبردم هه رستم ز راه 

    به ایوان هشد ببر و گبر و هاله

ه ود در حنالی هنرمنیپو د و به نزد رسنتم میاسفندیار ناچار لباس رزم 

 او آ کار اس :  ةچهر اش زرد و ترس از حرهات وچهره

 خرو ید چون روی رستم بدید

    هه نام تو باد از جهان ناپدید 

  فراموش هردی تو سگزی مگر

    همان و بر مرد پرخا خَر

 سان درس  ز نیرن  زالی بدین

     وگرنه هه پای  همی گور جس 

 بکوبم  زین گونه امروز یال

     هزین پس نبیند تو را زنده زال

 رستم بنا به سفارش سیمرغ از در دوستی درآمد ولی د نمنی دیند، ناچنار

 تیر گز در همان گذا   و بر چشم اسفندیار زد و او را هُش . 

 به پای آمد این داستان فرود 

     هنون رزم هاموس باید سرود
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ه بنارم، پنجم و  شم در ابتدای این جستار گفته  د هه در متون قرون چه

ملنه در جرفته اس . از میهار به معنای سیستانی به« سگزی»ة غیر از  اهنامه وا 

لطان سوقتی ابوالفض  سگزی، »سیستانی اراده  ده اس :  ةنامه از این وا سیاس 

 هید آلنب ارسنالن را گفن : چنرا صناحب خبنر )جاسنوس( ننداری؟ گفن : 

یاسنتنامه )سهواخواهنان منا را از منا برمنانی؟  خواهی هه مُلک من به باد دهی ومی

83:1371.)  
ر سگزی، سیستانی مورد نظر اسن : د ةهمچنین در تاریخ بیهقی هم از وا 

او  سخاوتش چنان بود هه بازرگانی هه»خبری از سلطان مسعود غزنوی آمده هه: 

 ی،یهقن)تناریخ ب«. را ابومطیع سگزی گفتندی در یک  ب  انزده هزار دینار بخشنید

 (473: 1362ف

 عبنداه»االخبار گردیزی هم سگزی به معنای سیستانی آمده اس : در زین

  بن محمد بن صالح سگزی و برادر او فض  را با یعقوب حنرب افتناده و عبنداه

 خسته هرد و یعقوب از حسن بن زید، عبداه سنگزی و یعقوب را  مشیری بزد

 (308:1363)گردیزی،« را با برادران از وی بخواس 

منردم سگسنتان »نویسند: میمقدسی هم سیستان را سگستان ثب  هرده و 

 (480ص  2)احسن التقاسیم ج « پیچانند.میهمانند افسر  خود را ةعمام

 در تاریخ سیستان هم به معنی سیستانی به هار رفته اس :

... بدان بود هه حمزه بن عبداه منردی بنود هنه هرگنز قاند اینن  نهر 

 (.203)تاریخ سیستان ص را نیازرد ... « سگزی»رد و هیچ مرد )سیستان( نک
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