
بست و لشکرگاه و رواق بست
ربدر يشارۀ قهيدنمبسام بتتحقيه   چيق نتزی گفوان ا نظهچرگت. ياز اير در سمادی بایا و دارکامالد مين

پهلامنهک  نوادا ستان ناو ريی يخارتالجا شهی هرا و راکاما ميانن ا ننامد.نده مدقوافعکراوانبنه ر ستام در م
فغا نستا  وا قعنان  يدوادی پشيا  کنبهناکامپشيی  ا فسن ناشهنوی  ماتشه بها ميی سرناو هميربد  ا اسن حتماس  ال
مي کرودنهشهام قريدبسم کنت هلمنار   هدبنم او ستام يابستی  و تيه ر بطری دا شتی بهشاکدپسه زر رادرزادۀبرير

).۱گشتاسب بود(
درننيا يشنيروردفام بستت  يوریبستا  بورکودهدر شهنه  ماا شتبه  هاًنستا  نورشتو شهو نقطده  بۀبار فتاال ه

است که حتماً بايد سهو کاتبان باشد.
به صرا بنرگورت بارای ازخربر يسنونی  گدبسان از بستت  و بستوی  و ئيه گریفتر شهبدهشاپدملحقس   ه

بعام پسد و) ئيت (چریمعنه  دا شتی و اشذفحراچه بست.سده بقت مولکاردر ملتقوارت   هلمنای   ار و غند داب
ز يکميدقانمدر از تمزکرامی ا ميرزسنيدن بنآ در و ششرنقازغوده ميم د در هفتتسالدی  ليا ا فتان کاده

).۲انوشروان خسرو اول ساسانی از ايشان بگرفت(
چني  بنظن  مرآ اکديی در ضعاميه و فتف دو اواپیناساستلرت در ششرنقرخارس اوا و هفترنقليم  م

مي سالدیمينهرز   سيستای   ر و زاخان و داوربج و يعنل  واد يهی هلمنای   ار و غند و ملتسدبکنرتداب مقوک مای
ازک بقه ياخاینانهدا کایشوناو هفتی  لاو شمانکرتی هنال کدوبشا انوده فتد بادهشاز درمرايد. حيا فتن وح
بعربع از سند هجق۳۰ه ) بينيیمم)٦٦۰ری   کمزر در سيستجنه   مانبرزنابنی ا ربرانيام ستن يمپايروا = زيروپز

حکم  نرا)دارد و۳ی بع) از ان از نهراکد هلمنای   تدکاباحکمل  نرابنی ر تبيام  و بلشاکل  و غياه برها حتافرابعا
).۴می جنگند(

اب امالذری فسدن عربرعبی لداحمر بنسمن از را سيستره   بعان از قطد وادی بخع و بسوزانقواش متی
يسون کدا بسیبرعحتافنيه را ازانپتفرگزوربت رامس رزان مغلردم  سوبخاو خکهبت ا ومش رهد در جنم

جن کگو آنمربرد چيردم شره)ا۵د وي) بععياقن از سند ) و٦۵٦ـه۳٦ه داده روی ازلم) جملی  سهمينهرز   ای
درکذم کتوره فتب خوحهميواش  خنو وشاخاش خشرود هککشم نخک ر و ارخود وادی غنج ا اسداب امت.

کلمۀ قوزان را تاکنون نفهيمده ام که چيست اگر کسی درين باره رائی داشته باشد لطفاً به اکاديمی بنويسد.
کلم  (رزان) درکه فته ا لبلوح  بدانتقه يدراء مهملم   طبه شعا در لکده ماا ابل ثين در ـه۴۳السوادثحر

تقهب(زران) يدزاء منقم  طوا درئاجامننيابونچ)٦ت(سه هميی  ننحواشنيی  نشده گمده ميتان  کوانکردا نيه
کلم  زروان کنربهکدشابروانسايه هلمنار   بدا و کنود سونکروانگالينو ا و درسنيد کتروان بعب مدکذا تسور
در نسخو  ا شکۀ ا لعال لامنسم  بوبجيهه  ناا امی زروان آن فيکيزدنهکتسالی قنروز بدبودزرا وعا عمت ارت
آ بهو فای)ا۷راوان لبي).  نروهیآ ازنم حيانرا بسه متشمی کاردبهصهغلورت (زردان) طبط شعا ).۸ت(سده

).۳۰) و تاريخ سيستان هم عيناً چنين ضبذ ميکند (ص ۹اصطخری هم سروان را در کور بست اورده (
به صربسورت در هفترنقت  ميم شهالدی مشهر  و مستحکمور     بیکودهقهگرارقاهموایفدار تبيع  حکمل  ران

ربزا و (رخل سيستاتج)خذ   در مقان باعسل کامتهر  جاعمبرب.بودکنر در هلمنایيار   و معد نياو از آن دودحن
بقهکويزگ ياآن شهای تريخار تیکنا مونجوا وسود و قتت محی ا شهتماقل يرغارانو منهوری  ساجمراجؤرخ

۱



سيستاتودب   بقان يابسای از شهی هرقایيدرا بيايیمم کمآ از نجمله   ،داور بغنه  ،سی،نروان،تيوزاد و غيری ره
کنات مونجونودو يکرهد ا علمولصابرگی  جیيدکدو حفاوش شاریشودياآ عمارثد نراگینبهرا  ياآن از را ی

بيابند.
بم جوشبحرکیا لعتبه   داده درتایپی حکمـه۳٦۰دودحوز  بسران بتکودسبکتگيه     آ ازونن وفرگرا ت

ابا لفتو  علح بیمحمن  بستد  کیتاصبحاتجنيب   و زعاشس منشهکیبرعانبر  بیيتا بوزبوددر سبکتگياربه     ن
يسوپ )و۱۰ت بع) آن از حکمد  نرابسی بتطغيه  سپان شردهو ادایلد از وی وبی وبرسراجخاج زد شمشيهباز   ری
سبکتگيتسد     را مجن سروحخاو شکسیلت  ختو بسورد بتسدسبکتگيت     آ (من و۱۱ـ)(ه۳٦٦د بع). از نيد

همواره بست شهر دوم دولت غزنوی (يعنی پايتخت شتوی) بود.
بساز ا کنت بقون ياخایبراههبایحصاال رواق و معار و بقروف يالشکای  برآن نظهبازار مرآ ويی مهد

 هـ ق دارند.٦۰۰ – ۵۰۰قبوری دران ديده ميشود که الواح قديم حدود 
حصاالب بسار بتيرتپک بلنۀ  وا ازقد و نظع عسکر  جریمایماو محفون  ظوبی،بعود از تخد يربسب و ت

مت شروکان خلاساهگرارقمهدن هولشکای  يرباندر و کتبيکوده    بعه از فتند  چنگيۀ   نزیشتو شهدر رحشده
لشکرکشی های شاهان آل کرت هرات و تيموريان و صفويان و بابريان هند ذکری از آن می آيد.

بع از شهاوکم۱۹۵۰د در بسای و لشکت  بریآن وفرگورتصازار بقت ياا بنيای  آن بقايوگهکۀ ا لفضوابول  ل
بيهق   بنی لشکای  بریدر آن عصازار سلطر  محمان  و مسعود  ا ا۱۲ت(سود انالص). محلردممزدنایجنيام  آن ی
لشک  بریا وسازار درلت شتونی ههدری تقليهبای   بيهقد   آ لشکرانی  گرمشهاه  سورختنا  ا لشکنيد  بریپيازار از ش
عص غرنزيودر عصان آل نيانماسر معمز  و جغهجوتوردمور فيرا نگا ز آن تفصينيدبود.بانماران   :جغل فيرا ا
نگ ا ازبرعدمقاران بسی بتتفصيه   بحل نميث  ننرا .مثد ا حمال بدا يعقیبن  بوبوا معحضن بروفا ليعقه   بوکیه
کت ا لبلاب  خدانرا بسود ه۲۷۸النـشوذ در سجسترکت.   بسان از را شهت هربایآن شمیمزرگ و دريوگارد د:

عص خرفالا جعفوبت  ا لمنصر   ) عبور سا(معی بنزا شيبدهين  نابیتصران کرو آنمرد ميسوقردم  از عجت و م
اطا ببیحواننيراف سنالد و هند پيد ستو ا همچني).۱۳د(نه    ا حمن بدعمن مشهر  بورا ربه ستن بسه ه۲۹۰الـ
ازکذ بسری در سيستورکت   زر) بسج،نان ا دارد(خرلت و۱۴د) جعفنبهمداق)  در بسـه۲۹۰دودحر ر و وخت ج
زاباک و بلستل   در را آورد(مانسراخورکان ا۱۵ی و هيراب) بممحمن  ا صطخد  در دريوگـه۳۴۰دودحری د:
سيستیحوان   بعان زر از شهجند برگتزر يسر و ولت دوبی لبادار ماسآن (اعهبردم کنرانيراق نو(میناا آنهد، ل

).۱٦با مرو تندو دران تجارت خانه های سند و هند است، درختان خرما و انگور دارد و خيلی سرسبز است(
درلو بسارۀبی عيت عبن ا صطخارات  را نقری ميکنل   )ا۱۷د درم) بيا جغن فيرا عونبرشیقرحباتلجوو ه

مفي  يکد محمه  بدا حمن ا لبشد  ا لمقاری  سدبسی ه۳۷۵الميـ هدخيلد  مغتنی   ا درسم و بسارۀبت و لشکت  گرآن اه
مطالب تازه يی دارد که ترجمۀ آن اينست:

بس" قصبت  مۀکرآن ميرزسزی ا وسن شهت هرمایبرآن عبوط ا ازنارت جهد لکا ) ضبان هطد يگای ا نير
کلم  جهلقا ،صانلقا زا لقان، ا اکتسان کنه بونجنه غوبقنرب هددر دهحار ميلدود  بنی زا لخام يانز انخهلا
اجوم انه،موقان،بت)سود (در طبوزادبلصوزاد شعو کنوزادنیلده نوز مينی  ا داور.سداور ارض سترورصت) ان
ضبهک( هطسایسدوو ستروسان هانو دارد تشخينمم   کصنترده نستوا  (بکم ) ضبراواذ هطد يگای آن بکير  را

تک شزاواذياتگيد  آ زيادبن نگا کناواد نوپنجی  ئواو بسی (پنجت  ) پنجوی  ئواکنی نوغیبرميل۲۰ی  قنی هد،(کارش
لباغ( ًکشا نخک سودميلی  غیبرقنی هد،روزان سفنجار)،   غاویلبا ًمصحا  سنجف  = سفنجاری   ياریاسن  ری
کن( ار غنار غداببرقنی هد،(طلقار  ) تلکان  کنان نوميل۲۰ی  جنی غوبقنرب هدپارشگرور ماهفدشنعاو ارفعر
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حسالم سکن (بسزی يتهکو يکصزار  رو ستد و دارد اخربا شهنيی را ستهبر سي   سان من  دار ونوب یلد
سه سواحتت ا (يوزبی بلخد  نیيسنو  کتدۀ اال شکاب متال فويقعذ۱۹ا  را نيدة جزسجستزو   قانا داده ونرار یخربد

)".۱۸از مردم تمام آنرا کورۀ واحدی بنام کابلستان می شمارد(
لبشا  کاریبقه خولا کثودش برا دمالسالد را وکدنيی بصفرده  بتگازرا غلان شهب هررا گشتا  و ابه

داگزرب و نشمنان   و وياسارپدان فيوصان و قصان گهيوو وکذامان يسنونران  گدهحانيدهثشهر مخری طاب
(رشدا مقهبوعجت مدکته ا در و وی) جهامياب نگا خردیتودسنا ر سيد در دجده يگای کتر بارا بسهبعجش ت
مين  يسو " : قصبد  بۀگيسزر  و امت آن دهردم ويل ومن نعمروت  ا آبهکدنت ئيه درا و وين شيوخرمنویخت
مشه  ا انور قصبنيد.  پۀکيا و سبرسزه بيز دو نهن ا فتر و مياده هوهو آب و سيردسوایها و سيرمگر هردارد دو ر
شه هرآن نفيای  و زقس آن ايرای اخایمرخد.ناد و نگوب فورو رگراوان و يحل ا از دارد. منصوبان  دا نشمنور   د

سيست   شنيان  کدمد در نيه شها را چکوکنيابری و ميیخرافیلی هوهو نعا و سبرسم تزنريدا ام، ومده وبا ادارد
شه آن خيلر  ا بسی ا مسجهکتساد  جدماآ در نجع سار و (بت حصض بيار نرو(نيی دارد اهازاربهکز آن در د.نا
آبم آن هيردم مير ) هيد مير هيذ؟ مير کد؟بهشبهال  هميت  هلمنن   ا شنونت)سد د درای و يگد هریدارد هکم
(خ ارحردروی؟ = غنردوری کنداب نو(گیينو ا دريد دو بفاين صلا فۀسخر از بسی بتهاا ميم نزدر و ایجد
ميا هزشدر دو پلاير از کشتی  هیساو هيکرابت  بطه غرفنيز رو بفدنن صلا نيه فمسرشخخ کرچکيسو   ) شبت ه

)".۱۹مدينه) که آنرا (العسکر) گويند و لشکريان و سلطان بدانجا باشند(
يکورط قبه گفتال  شها لبشد:  سياری و وجاتاح جغر فيرا نگا مارقدکتق خابرا شتونـه۳۷۵السهبود و ه

ويا قتيسن   کتاوا عصليه سبکتگير     شمن ميشرده  يعنود  سینهال شمهادر و او ينی قومحمت  چهود ساردهلاه
(سا وه۳٦۱دشلوتت بينيیمامـ)   کما در طفاميه ليو شهت محمزاده  هودا) لعسکم   در نير) فمسخر بسی ت
وبآ مقادان لشکر  يرشانهاا درپت،سی ينصس  قورتبيقهول   کیلشکه  گررا سلطهباه  محمان  نسبود  د )۲۰د(هت

مورد اعتماد نخواهد بود.
شک نيسی  کتمحمه  شودهافعزاده دالور و جهال نگيا  بریو ممکود  ا درسن عصت پرلشکدرش  گررا اه

ميرت و سيوتايم کعبردهشاو رواچیلد ويون اجت و ابود لعسکادی   ز در را طفانمر ليو ا او لبشت  تصاری يرکحرده
نميتسپ   را او ونابوان اول لشکسسؤمی  گرخاهنواروا در درکیموباتيد کته ابپ خهنزاتهپ  از کتو قبيدم
نق شلچنيده  ثنبامتآ درکديی (حه بسـ)ه۲۰۰دود متکرعلمز  دا و نشمناء   بدانا و محموبود  هدشابمز دين

).۲۱ هـ) درين شهر ميزيست(۲۲۳سروانی بستی شاعر اقدم پتو (متولد 
نظدر بريادا درکتشد شهه هربایاوا عهليزرگ ا ننامیمالسد شهد هرکنای نويیحصک جهگدانادور ه

شهاز برسکرای نولشکت  يرا (هان اداره سلطل  (معيان  منشیا و مقنيد عسکر  را لشکری  يرلشکا  گرو انبزباه
(ابرع لعسکی   و پتهبر)  کول  بریگفتنازار   .چندي نچا ا لعسکه   مصر مکر و عسکرم  ر ملر و عسکه  سرماو عسکرا  ر
نش با) و۲۲ور ني) قبز از سنل ) دره۲۰۰ۀ سيستـ)   بيان از شهرون زر بنیئاججنر ) لشکام  (مرجوبود)ک)۲۳ودا نيه

لشک  گربقاه ا لبشول  مقاری سلطر  آ در بمعنتقونان   عمی موا وهی اداره حکل متيو  و بقان توليارسيستخ   ) يگاجان ه
عمال) بود.

رواق بست:
وههبراخاز سيای شهع و حصاالبر و لشکار  گربساه ا کنت روا يکهکدهنامیقابمهیقون از نمی نوههای

نفيس معماری قديم شمرده ميشود.
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بنارهبدر و آنيارتا معلخ  موماتثوقود در نيستسی  و عبهکد:يوگالذریبیلت لملدا  بکمنخليفروان   ه
اما ميوی بهعبن دال را واسراخربه نيرداگیلان او و پسمهد خرعبود دال را سجستهبه   فانستر چادبونينجد  آ دما
رب تبيا  شلا جناجنياه کگو رلرد. تبيی  از مسلمل   نامانتیسرچدعبون دال بهبسه آ اوبدمت صلا در را دلبح
(هزاره ميليکيزار   در پيشنهمهون)    کادو ويداهرد سترفانمالغا مگاد عبر دال از قبه ا آن نکول ورز ويار گفد :ت

).۲۴اگر اين رواق را از طال پر سازی هم بين ما صلحی نخواهد بود(
).۲۵ هـ آورده است(۷۴عين همين داستانرا ابن اثير نيز بهمان عبارات بالذری در حوادث سنه 

ا روی رواياز درعانخؤرماتين فتايرب مهتینيوا کمرواق بسه اوا در ايت دوره ومالسل اولقی هجرن ری
وبودجوممه ازياشود بقد يادورۀ قبای ا از وشابالمسل الد روضومنيی نيسنشوع  کتبهچرایبنه شاا و ايده

همين بنا موجوده آن همان بنا قديم است يا اينکه بعدها تجديد شده است.
بن ا رواقيای يخارتن بینقا و خصوش صيو کهات خنتودبيسا  ستقبال هلبمحرقاليدبمقابیکوداز ه
آن تخميروی   کنميشرده  کدبههدورپيای از مغروجخش تعلل  و دارد. مشونچیلق برفسقه بوطتودميمر  را ی
آن اکدنردکدر آنصه بجسميدقهبل  و ئينزتیلت  کهات و ممين  د قيزات د يکق يشور و نقن و بقوش يانایشتو ه

های کوفی آن زير ترميمات جديد از بين رفت.

تخريب بست:
بس بتهما عظمان  قتيدخمتوداوا دورهخا وبیقابانيونزغر بنود هاسلطای  محمان  و سلطود  مسعان  و ود

اجر در دوره آن وطال آنحوانراف ننامی د لکتشد و ميان نوهدد وشیمدهيم شهد، دوم سلطنر   غتنزيوان
بشم  مارر ازفی فجت. يعا کیاوا در پنجرنقطسه  هجم ا در دوخربرثری ونزغدانناخورد درغوی مملکوری   ت

داد آننزغروی يتخاپه  ز يبت سلطا  محمان  و مسعود  و شهمهود بسر و ويت ختوسران شهو لباغد ًبعا ازان بهمد  ان
رونق و شکوه نخستين خود نرسيد.

ينجدر  کامهتصا يوا صحننير  ههغایرا اور همؤرخمهبم عصان منهر  ساججراججوزنامیسپی ياروی م
"...يوگ بهد: شرامکاهسيرت حشوم غمنيز و خلن شهق و پير بسياده  جمار کعو سيرد کوممصرت شافطدقات
مق ماونيت و شکستاورد   شهعدا بقهنيدلالء  شهر غرنيز را بگن فرو هفت شبت ناروز نيزغه آ را وتن زد ش

بسوخت و مکابره فرمود.
چنيراوی  ميگن  يو:کددر هفنيه شبت نااز روز کثه سرتدود چنواد هانمظلوا  گميردکدشهرا نستامب  و ی

ازش شعلب  ههآ درکشتای شهه غرنيز ميسن  خوهتچنوا ماننمی کودبهمروزنستا  ... هفونچی روز تشذگت
هشتبش  شمشهد تمر خامگشراب و ختوست شهاز ... نيزغد ر بسربتخن و داوربت بسالد کتکوچو ونچرد
شه سر ب ر سيت قصد و عمور محمارت  را اکودی در ثاقفه م آن بل ن مود ت خامکرابو والکرد هبهکتيل

)".۲٦محموديان مضاف بود جمله را خراب کرد و ويران گردانيد و بغور باز آمد ...(
دو دروازه شهر بست:

بيدر تنپ  ز وادنابو يهان هلمنای   ار و غند دا ستداب عشقان  ز از بطميدقانمی عنعنور   روا ميشتيوی  کوده
قسمته    منثای  و منظور  شيوم ينر و دارد آنهارهنی ازخورتصهبای داطوش سترف گانيومقان ماسیروده
ميشود.

ز نيکامدر  تشخيه   آن ميسص  نيسر  در شهت بسر حکمت  نرابنی ا سلام خماز قبيلان   بۀېقن هدحکار ميم نراد
شههک جزادۀنوابنش پتام خی) فتان خح(بان؟و دالوری شمشيه   ز دامانینر وشی پهلت  ا دايوان ستن هانم

٤



اوست که با معشوقۀ دلربای خود (رابيا) و شصت  نفر جوانان دلير بې به فتح هند رفته بود.
يک آهنگ اين داستان چنين است:

که دوې دي دوې دي د کال دروازې دوې دي
)۲۷پر يوه يې پتې وزي پر دا بله يې د مور سوي نارې دي(

يعن  " : قلعي  بسه از دارد. دروازه دو يکت پتی خیبيان ميرون ) بسفرود  هنر ميد (برودد دروازه يگر آن ر
فريادهای سزان مادرش بلند است".

ائدا لمعرة  ا تخیمالسارف يربسب در را دبـه۵۵۰دودحت سلطتسر  عانا جهنيدلالء نسا غوزموریی
يسون و تخالسیلد يرو فتب غحنزبید جهتسر نسا ه۵۴۵وزا درسـ و ينصت  بورتياقصد و عمور بسارات ت
آک در مثاقفه آن نبل هوددر وه۵۴٦السنيم وشابدهشرانيـ الد. تخنيی يرشبيابتمد  شهام متر جونبه .ود

زيرا منهاج سراج گويد که قصور و عمارات محمودی را ويران کرد.
حموتقاي در آه٦۲٦دودحوی از بسینادابـ حتميرف نزو وکديوگیلد انرايه آن در شکی ا )۲۸ت(سار

يسنونو  ا سطنيدۀ سکور شههابرختيمن  ) ده۸۵۰–۸۰۷ور را اميـ) درکده بسه ضتشرببدها و مهنيود
آمتباث بسهکديی شهت مسکر  و بون معت   دارا و لضر بربو بکلود  از بيی ننفتر بهو حتود در سنی ۱۱۵۰ه

هنگ  ميکا  در مقه بانلا فشادر مقار ماوکتاز اوطرد تخرف يرگبيرد)و۲۹د اياش) تخنيد يرآ ايرخب شهنين ر
ستاب نابیشاکدبهان از حکوایقزکرماد متو در عصی سرئيدوزا گانير) اشرگش نتقک؟)  کالو دودحاترده
وادیکـ)ه۱۳۳۰( هلمنه   و لشکد  گرباهسطوا بنه هلمند   ا و حيد مجای نهدد ز همتفايیگدنر آ نجدر تما کرز

).۳۰داشت(

مأخذ :
.۸۷/ ۲يشتها، 

.۸۹۴/ ۱ طبری، ۳٦ايرانشهر، 
.۸۲، تاريخ سيستان ۴۸۵بالذری در فتوح البلدان 

ديده شود تاريخ اليعقوبی و طبری و بالذری و ابن رسته و غيره.
.۴۸۸فتوح البلدان، 

.۴۳٦/ ۳الکامل، 
.٦٦اشکال العالم خطی، 

.۵٦۱/ ۲قانون مسعودی، 
.۲۴۸ – ۲۳۸مسالک الممالک، 

يخارت يميني   ،ا۱۸ی درنني. يمينخيارتام   و بيهقی   بیيتا در و يتابزیيردگوز ا درسور کتت د يگب هرهمر
 در متين بابی تور و در پاورقی بای تور بابی ثور است.٦۸۵/ ۸دو امال آمده در الکامل ابن اثير 

.٦۸۵/ ۸الکامل، 
 ش.۱۳۳۲لشکرگاه، طبع کابل، 

 م.۱۸۹۲ ليدن، ۲۸۰کتاب البلدان، دخويه، ص 
 م.۱۸۹۱، طبع ليدن، ۱۰۵االعالق النفيسه، ص 

 م.۱۸۹۱، طبع ليدن، ۲۴۳کتاب الخراج، 

٥



.۱۹۲۷، طبع ليدن ۲۴۵مسالک والممالک، 
 م.۱۹۳۸، طبع ليدن، ۴۱۹/ ۲صورة االرض، 

 م.۱۹۰٦، طبع دوم ليدن، ۲۹۷احسن التقاسيم، 
.۳۰۴احسن التقاسيم، 

بسهبو د لکتشت، ،لشکان  گرا مياه پرچندرش ز تهاديدان فامرص) بيهقخيارت۱۸۱ود   او الی) نيی
نسب  بسيت  ضعيار  ا آنسف از و روضوبت نمنشوح آ سلطهکديی  محمان  بنود ا لشکنيای  گررا نهاه اده

باشد.
، طبع کابل.۵۷په خزانه، 

، ببعد ديده شود.۱۷۷/ ٦معجم البلدان، ياقوت، 
.۱۵۹تاريخ سيستان، 
.۴۹۱فتوح البلدان، 

.۳٦۹/ ۴الکامل، 
 ش.۱۳۴۵، طبع دوم حبيبی در کابل، ۳۵۴/ ۱طبقات ناصری، 

 ش.۱۳۲۰، طبع حبيبی در کابل ۹۷/ ۱پتانه شعراء، 
.۱۷۱/ ۲معجم البلدان 

.۸۰۵/ ۱دائرة المعارف اسالمی، 
.۲۸۷ – ۲۷۴ ش کابل، ص ۱۳٦۲پنجاه مقاله، 
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