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 پشت سد سالمياز  ينماي

ملك محمود سيستاني در زمان  اين سد را اولين بار مستوفي هللاو حمدااصطخري ابواسحاق ابراهيم  گفتةبه  
در سال و  بازسازي شدقمري ملك خوافي در قرن نهم سپس در زمان خواجه نظام ال، كردي حكومت خود بازساز

 .ي بار سوم تعمير و بازسازي گرديدش توسط مرحوم قريشي برا-ه 1316

بند از  ةديوار. قرار دارد كيلومتري شهر خواف 31و كيلومتري شمال شرق روستاي سالمه  6اين بناي تاريخي در 
كه  به گونه اي استساختار اين سازه . است متر 300و طول آن بيش از شده ج ساخته مصالح سنگ و سارو

 . آبهاي ارتفاعات جنوبي كرديال را از طريق خير آباد به دشت سالمي مي رساند



 

 سد سالمي جلوِي از ينما

وجه  نه گفتندزنگابراهيم معارفه آقاي توكلي و  يادم مي آيد روزي كه تازه به خواف رسيده بوديم در جلسة
  .ندارد سالم عربيارتباطي با سلوكيان است و  منسوب به سلومك،اشتقاق سالمه و سالمي از 

 كوشك سالمه

 



سربه درختان كاج در البه الي  ،عظمت بنايي قديمي. به كوشك برسيم هوا تاريك شده استاز بند سالمي تا 
   .هم احساس مي شودشب تاريكي در  ،آن رد مي شودكشيده كه جوي آب باريكي از كنار فلك 

د كه عبور با اسب را ممكن پله هاي عريض با شيب ماليم دار .سه طبقه متر هست، در 37×5/33مساحت بنا 
، داخل ديده نمي شود و كه از داخل به بيرون ديد دارد اما از بيروناند پنجره ها طوري ساخته شده  .مي كند

نظامي تير به راحتي از بيرون به دخل اصابت نكند، بعالوه پنجره هاي  ها موجب شده از نظر هاريب پنجر زاوية
  .مورب و ديوار گلي موجب شده هوا در زمستان گرم و در تابستان سرد باشد

 

 .استراهرو  نصف پنجره پايين تر از سطح كف: يكي از پنجره هاي كوشك



 
در نحوة تابش نور خورشيد  ،ظر نظامي تير به راحتي از بيرون به دخل اصابت نكنداريب پنجره ها موجب شده از ن زاوية: يكي ديگر از پنجره ها

 هم اهميت داشته

 

 راهرو طبقه دوم كوشك



در اوايل قرن  سلم است اينكهآنچه م -بودندكه در اين بخش راهنماي ما –با توجه به گفته هاي آقاي توكلي 
را تعمير كرده،  كوشك -خوارزمشاه حاكم كرمان بود كه از جانب سلطان محمد-قوام الدين ملك زوزن  ،هفتم

خاك اين  ،مردمه تا اينكه سالها قبل كه بودمدفون تلي از خاك شمسي در  1326ظاهرا از حملة مغول تا  اين بنا
كشاورزان نيز مدتي رسيدند و حفره هاي عميقي به منطقه را به عنوان كود به مزارع اطراف حمل مي كردند 

تا كشاورزان در تعقيب احشام خود در  از گزند باد و باران نگهداري كردند ها حفرهآن در دل احشام خود را 
 1308كه در قريشي  شادروان محمد. ند كه اين بنا مسكوني بوده استفتحفره ها به راهروهايي رسيدند و دريا

اي كوشك را از دل بن سال 4به مدت  1326در خريداري كرده بود هزار تومان 180به مبلغ سالمه و سده را 
 .آن مي پردازدعمارت به و  هخاك بيرون آورد

پله  59و  متر ارتفاع 16. بهترين سازه هاي اين مناطق استاز از خشت خام و گل رس ساخته شده كه اين بنا 
 .نيم متر قطر اين ديوارهاست و 3و  ندهست 2×3پنجره ها  .دوم است ، پشت بام طبقةسوم دارد و حيات طبقة

 . از نو ساخته استو زنده ياد قريشي آنرا  هاز بين رفته بود قة سوم كامالًطب

نوشته شده در مورد قدمت كوشك  1385 ماهمهر در تابلويي كه در طبقة سوم كوشك آويزان است و به تاريخ
 :چنين آمده است



 

 در طبقه سوم شمسي 1385تاريخچه اي از بناي كوشك سالمي به تاريخ مهرماه 

به عنوان شهركي ياد شده  ق تأليف شده از سلومه 372ب كه در حدود العالم من المشرق الي المغر در كتاب
  .حكايت مي كند اين آبادياين روايت از قدمت . داراي كشاورزي كه در آن كرباس هم مي بافته اند

سالمي براي اينكه تاريخ هرات اسفزاري در جنگهاي دورة مغول كه در حوزة خواف روي داده كوشك  از به نقل
بصورت پناهگاه مورد استفاده نشود به كلي ويران گرديد و به صورت تل خاكي درآمد كه از حفره هاي آن براي 

  .انبار كاه و نگهداري چارپايان در زمستان استفاده مي شد و از خاك آن به عنوان شوره و كود براي زراعت

گروهي از . محمود شاه سيستاني به خواف لشكر كشيدق ركن الدين 695به روايت تارخ سيستان در سال 
د تا عاقبت درمانده سه روز جنگ بو. بزرگان خواف و قهستان به حصار سالمي رفتند و با وي به جنگ پرداختند

 . محمد ايشان را امان داد و اين قصبه را به تصرف خود درآوردركن الدين . و تسليم شدند



ق در خواف زلزله اي روي داد كه قسمت عمده اي از 737ربيع االول سال  13حادثة ديگر آنكه در روز دوشنبه 
 ..اين منطقه ويران شد و هزاران تن از ميان رفتند بعد هم وبايي پيدا شد و گروهي ديگر نابود شدند

ش شادروان سيد محمد قريشي مالك قرية سالمي به تجديد بناي ساختمان همت گماشت و .ه 1327در سال 
 .ش آن را به صورت فعلي درآورد.ه 1330سال پس از چهار سال كار و كوشش در 

شادروان سيد علي قريشي نيز پس از پدر در طول پنجاه و پنج سال گذشته در حفظ و نگهداري اين بناي 
 .كوشا بودتاريخي 

 

 كوشك سالمه قبل و بعد از اكتشاف و مرمت



 نده كوشك و بند سالمهادروان سيد محمد قريشي بازسازش



 عثمان و دوتار بي قراري

واف و عزيز ايران كه به دليل مشهور خآقاي عثمان محمدپرست دوتارنواز  شب بود كه شنيدم 9:00ساعت حدود 
ايشان مي رويم و  به سمت خانة. به خواف برگشتند ،هران رفته بودندتبه  قمشه ايالهه درگذشت فرزند مهديه 

خاطرات تلخ و شيرين و سرشار از عشق و محبت . مي شويم كوچك ايشان پذيرايِياطاق بزرگ  صميميت مهمان
زدنهايش با دوتاري كه يك تارش  »علي گويم علي جويم« داستان. مي شنويمخراساني ايشان را با لهجة شيرين 

 .عه و تار ديگرش سني استشي

 

به بيماري به كوشه اي از كتابخانه اشاره مي كند مي خواهد از دوست مرحومش مجتبي كاشاني بگويد كه 
 . است ماندگار در حافظة مردم مهربان و شريف خواف هنوز مدرسه 700حدود  سرطان از دنيا رفت و با بناي



 

. جان حس مي كنيمگوش ويم و آهنگ آن را نه با گوش سر كه با بي قرار و شيداي دو تار بي قرار عثمان مي ش
 :مي آيدخاطرات سفر از آغاز تا اين لحظه به يادم 

خواف شگفت، مردم مهربان، مهمان دوست، دريادل و ساده و صميمي، و همينطور صلح و صفاي حاكم بر مردم  
 :كاشانيو شعر زنده ياد مجتبي  در كنار روزگار پر تالطم تاريخي آن شهر

 درد و غم و رنج بي شماري داري...... اي خواف شگفت روزگاري داري

 عثمان و دوتار بي قراري داري.........محروم و بدون غمگساري اما



 

 

كه استراحتگاه ما در اين روزها ) ع(امام رضا هنرستان ) 1(ساختمان شماره شب گذشته كه به  10ساعت از 
 . بر ميگرديم هبود

 

به همراهي تنبك زن، ، محمود پرنده، با اين تفاوت كه دوتارنواز. وسيقي ديگري را برايمان آماده كرده اندبرنامه م
 .نواختندفارسي، ترانه هاي درخواستي حضار را  يبا اشراف به ترانه هاآقاي غالمزاده، 



 

 22/10/91روز يكشنبه  خواف،

براي همين از . بايد به تهران برمي گشتيمآنروز هر بعد از ظ 3:00ساعت  .روز يكشنبه برنامة خاصي نداشتيم
يمي دكتر دو شاگرد قد .يم تا شهر را از نزديك حس كنيمرفتكوچه پس كوچه هاي خواف بازار و به صبح 
 .آمدند و ما را همراهي كردندما ديدن به در اين روز هم  --ايوب ايلخاني و عبدالعلي ياحقآقاي  -عابدي

بوي سادگي هنوز از خانه هاي كاهگلي شهر مي آيد و صداي پاي آب  .ركت مي كنيمقدم زنان در كوچه ها ح
 .و گوشمان را مي نوازد كه مسيري را با ما همراه مي شود

 .د خواجه مجدالدين محمد خوافي استاينجا مسج



 

 :روي تابلوي بيروني آن نوشته 

در داخل ... شبستاني در انتهاي ايوان استمسجد جامع خواف متعلق به دوره تيموري و شامل ايوان جنوبي و «
ق بر روي آن ديده  908كه تاريخ » خواجه مجدالدين محمد خوافي «مسجد منبري است منسوب به باني آن 

 ».مي شود

 ابوبكر و علي عثمان و حيدر... سراج مسجد و محراب و منبر: در ايوان، باالي محراب نوشته

اطاق مذكور قفل است  بولي متاسفانه در ؛رد تا منبر تاريخ دار را ببينيمآقاي سليمي ما را به داخل مسجد مي ب
ق  908ايشان همچنين مي گويد روي محراب تاريخ . و فقط بخشي از فضاي داخلي مسجد را مي توانيم بينيم

 .ذكر شده استق  967تاريخ ساخت مسجد  ،آمده است اما در كتابها



 



 

 :خواف، بدون شرح

 

 



 

 »...خانم زينب پيري ،ز عكاس خوش ذوقبا تشكر ا«



 

 



 

 بعداز ظهر دوستان خوافي براي بدرقه تا ايستگاه قطار مي آيند 3ساعت 



 

آن زمان كه قطار حركت مي  ،آخرين تصويري كه هيچگاه از خاطرم نمي رود دست تكان دادنهايشان استو 
 ...كند

 سپاس و قدرداني

به خاك خويش بسيار شور و عشق اين سفر با ه در خوافي كنواز و مهمانخونگرم  در پايان از يكايك بزرگواران
 .مي كنيم قدرداني صميمانه ،ساز سفري خاطره انگيز شدندصرف وقت و انرژي بسيار سببآموزگار ما بودند و با 

در مورد توكلي به جهت اطالعات ارزنده اي كه محمدرضا از آقاي رجبعلي لباف خانيكي، ابراهيم زنگنه و بويژه 
ريس اداره ميراث يس شوراي شهر خواف، علي محمدي، ئعيسي ورزيده، رآقاي  ،بناهاي تاريخي اين شهر دادند
آهنگ، خوشصادق عبدالكريم تشكري،، فاروق عليزاده، عبدالغفور سليميمهندس فرهنگي شهرستان و همچنين 

و صميمانه شان گرم و همراهي ه خاطر ب عبدالحق پوريعقوب اسماعيل حكيمي و ،پرندهحبيب دي، ابراهيم مج
 .كمال تشكر و قدرداني را داريم باني خير اين سفر احمد عطوفتي رودي

  

 :گزارشو تنظيم تهيه  

 نفيسه ايراني


