
مدينة العذرا يا حصن دوشيزه
همی بجستم حصنی عظيم دوشيزه

که در جهان نبدش هيچ خسرو و ساالر
)۲٦۲(ديوان مسعود سعد سلمان، 

يک دا از نشمنی   بسيدان  عاريزو درکیمراگز يسنونملاعه  گدهو مطبی  عوو شعات ادب و دربواسر ورخق
حتا مرادارد چنيی  مينن  يسو آ "در : مقرخد لاپهفيسرو  نظيور  حمرا ) منتشد   مجلرۀ  ا فغه نستا  طبان کعباملم)۱۹۷۲ارچ
بيکي مسعت  سعود سلمد  تانجومهجلرا کب) بيرد فت(کلموق  دو شيۀ محتزه  تاجقيد علمق  اد و اسابا نمامت
شعنيا را لهاسر طاد يگور خرنواام يعنده  بجی دو) شيای دو ستزه) .(ستره بعمنره   هیچير يکز بپه شوناپند باههدد
نقونچ ،سپاب د نناموارير، آن ستواخد تمجوشمه را جلا کنب کمميشه  موداز حصنراد  بیشاکدد دو عظيواريه  م
شتدا ا اضومنيه. را توع ب ل  کشه سفمازآ انان روی از بينيرا حتميدس نزدر همم حهدو شيال بزهمعنه  ای

چيزيکه آنرا کسی نگرفته و نکشوده درينجا و درين مورد بعيد می نمايد".
اس دايوال نشمنن   محتد  بطرم بورطاالمرحشیکودبهيااز نظد و ادب ميرددگلحخيارتر نيدا کمشهه هرای

حصميدق هارمتعای  دا شتددی ا جغهکدنه فيرا در کتون خبقلعود  مۀکرشهزی را (ارگ) کهنر  کدژمعه آن رب
قهن  ا گفتتسدز  ا ونه ابد آنطر عمراف ا و بنيارت  شهۀ و آکودهباهازاربر انه ستارشرا ا) ميگفتندرون)نان     ا و نيد
حص شهۀ هرحصنم  و خنی قددا آنگرداگربهکتشی حصمهرد ) يۀ ب (شهرون ستر بانکودعه ب برر ضبی

بفتحتي(     (گفتن  ميشه  ا و حصمهنيد محکاری  دا وشم بعت آن از شهۀموحد برکودرو سته هاو اقا آطرای رانراف
تشکيل ميداد.

شه هرخایسراا و سيان ميای نابهحصا هنيای مت  مجهن  بزو آنموده لهاسردم تا مي  نوا نست   در مقد بال
متج  مقاوزان ماونمت ينا و تحافد نيان منرو بدفته و کشح آن نمقفومودن شیندو بند. بايرز در صفیبرعانبن ت

يعنذرا)ع(  دو شيی بزها يا ينچن    شهن هرمستحکای    ملحم  شقا لعتبد.   کیحصه نادو شهت زر درنر را حيج ن
مح صاسلطرۀ  محمان  و فترگود حماری آن خلران بفا حمن نيد مکستی يادر شعکيد. يکر ا از منصوبه  ور

ثعالبی نقل کرده اين بيت را هم آورده است:
اما تری خلفا شيخ الملوک غداً
مملوک من فتح العذراء بلدته

 ق)۱۳۰۰ طبع الهور ۱٦۳(تاريخ يمينی، 
(آيا نديدی شيخ الملوک خلف را که بعد از فتح شهر دوشيزه اش مملوک گرديد).
درينجا عذراء صفت شهر زرنج است. که نويسندۀ تاريخ سيستان در آن باره گويد:

ا نس"اول کتشهستار بانحصيزرگ  .دارد چنودخهکن شهد برشاد از يگد شهر هرآ و نگا آ (ناه يندمرا ة
).۱۱العذرا) گويند که هر گز هيچکسی نتوانست آنرا ستدن االتابدادند و نتوانند تا ابد الدهر ...." (تاريخ سيستان 

ينصدب  شهورت را دوعر و شيذرا ا از گفترونزه  ا فتهکدنه آن هيچکسربح    ميسی  نبر و ننامود دو شيد د تسزۀ
عنصود.بدهناموردهخان  بلخری  شیعادر سلطاربر  محمان  در قصيود  معدۀ آ) شنيايروف  هنده هرخسای روان

بخبر) هنگاميکه از فتح سيستان سخن گويد، همين شهر را مدينة العذرا خواند:

۱



ندم ي ا عة ل بذرانوداو ودباتام
نکازآ چيه نشره هيچکده   بساو بفکر  ر
ن ب بایو روی او غارۀ م ا رویهز و ن

ي ش ک  کد ي پ  برجربش ب دو کرج ي پ  ر
دسربردموچ اوير موار ه ر تن ف ی
گفتوت  کیگهفتر ا مجربتسه ممره ر
اوسونچیلاعابکر کشيوی  بدرزم

چن ناکشکردمحکمزان   نمی ناا رثد
ازش کفد ياتيغت  بخش مواريادر گنه
خل گففتر آن و مملکته    ز زيش و ربر

)۱۱۰(ديوان عنصری، 
شعنياز ا ستر عنصاد  نيری و صفهجز ا لعت در مصذرا دوم بيراع آ اول شکت ساراکتکسه بیچيرو شرهده

نم تینسوا و ازمت بيا مسعت  سعود سلمد  ميان نيدا کمصفه ا لعت عذرابررا (دوبی شيه دری جمرتزه) کها دنرده
و چه ترجمۀ دلچسپ و نيکو.

لفضوابا  بيهقل   نيی هميز  مطن لادر را صفب قلعت  هۀنا) هنس (گنجد  نيا ا آسده نجت کاگهيوا "و قلعنيد:  ه
از هنرا ستدو ) قلعان  ا لعۀ (نذرابام.يعنود  دو شيی ای هيهبهکزه روز آکارگچ نترانس نستوا  بهستود ) "... خيارتدن

).٦۵۹بيهقی، طبع سيد نفيسی، تهران 
کنا يونسنک د يگد اد نيیبر تزضيو ميشح  کودا تعبينيه   قلعر  يهحصا يارمايند دو شيۀ ) راعزه نحهبذرا) و
نيک  تونشر ميان هد" قلعد  بهمنيود  و محکع  و امم نبردم را دروی نساهوه گفتنی   ... هيزگرههکدی آد رامچ رآنبی
حص د نبتسار شاا از ستد حصواری و روزشونچار حصارۀبکيد.نردکربحش بيفگنار    ندعدشورتز) نيد"
خباال ،طب۲۰۱ار حبيبع   در ينجی).  وا اضا حصهکتسح مارکذبورمنه لزدو شيت ) وبذرا)عزه مفتونچود  گشوح ت

عورت زن شد و عورت شوی دار و متأهل است.

۲


