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 بنام خداوند جان و خرد 

  

 در آمد

سيستان، اين دشت نازاي خشك و بي حاصل ، سرزمين تفتيده، كه  ررمهاي خورشهيد 

اهاره  نيمروزي و طوفان شنهاي ناخواست  طبيعت و دخالت هاي بي دعوت سياسهت آن را اهاره

فالت ايران نقشي رسترده تهر از آنهه   –داستاني ، اساطيري ، مذهبي ، رزمي  –كرده ، درتاريخ 

مي شناسيم داشت  است.  روزراري دور سيستان محل نگهداري نطف  زردشت ، سرزمين رود ار 

ي مي را از آن كس ]فر نيرومند مزدا آفريده   [  [خروش هيرمند و درياچ  كيانس  ، سرزميني ك   

داند ك  شهرياري وي ازآنجا ئيك  رود هيرمند درياچ  كيانس  )ههامون  را تشهكيل مهي دههد،  

برخاست  ، در آنجاييك  كوه اوشيدم )كوه خواجه   واعها اسهت و از رردارهرد آن آو )رودهها  

بسياري از كوه ها آمده با ههم سهرازير  مهي شهود ، سهرزمين خواسهترا )خاشهرود ،  هوسه ا          

وس ااس   فردا ثا ) فراه رود   و آن خوارننگهيتي زيبا ) هاروت رود   و آن اشهتوئيتي توانها ) )خ

دارنده آرزوها  و اورواذا ، دارنده چرا راههاي بسيار ، و ارزي و زرنومئيتي ، رود زرين ب  آن فهرو 

ند ، سرزمين مي ريزد،  و هيرمند با شكوه و فرهمند ك  امواج سفيد بر مي انگيزد و طغيان مي ك

كيانيان ، محل نشو و نماي رستم دستان و خاندانش ، محل برخورد كيخسرو و افراسياو، محهل 

انبار “ وعوع داستانهاي باستاني ايران ، محل نشو نماي          رويگران و يگانگاني چون يعقوو و 

“ آن را  بوده است . سيستان سهرزميني كه  بهاني آن اسهكندر رجسهتك نبهوده ، “غل  ايران 

ررشاسب بن اترت بن شهر بن كورنگ بن بيد اسب بن تور بن جمشيد بن نوجهان بن اينجد بهن 

 “ .   كيومرث آدم علي  السالم بود“ بنا كرد اين “ اوشهنگ بن فراوك بن سيامك بن كيومرث 
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چون آدم از سرانديب بطلب حوا برفت، بهيچ جا اعامهت نكهرد “اين همان جائي است ك   

ن جايگاهيي ك  اكنون سيستان است، آنجا آو روان ديد بر ريگ، بخورد، سبك بهود، و مگر بدا

باد شمال همي آمد، بخفت خواو كرد، چون برخواست طهارت كرد و تسبيح كرد، چون فارغ شد 

چيزي مي خواست ك  بخورد، جبرئيل علي  السالم بنزديك او آمد، او را اندر وعت درخهت نهار و 

و بقدرت باري تعالي ببار آمد، و آدم از آن بخورد، و هنوز اصل درخت خرمها و خرما  اديد آورد، 

نار از آنگاه است. و آنوعت ك  ررشاسپ رغبت بنا كردن سيستان كرد سبب آن خرما و نار بود ك  

 “آنجا بديد

رذشت زمان ، طوفانهاي شن ، كم آبي و سيالبها ، جنگها ،  هجوم اعوام بيگان  و جنگهاي 

اوضاع سياسي موجود در منطق  طي سده هاي هفتم تا سيزدهم هجري همگي دست ب   داخلي و

دست هم داده و ب  ويراني سيستان و از بين رفتن مراكز اعتصهادي ، كشهاورزي و فرهنگهي آن 

كمك كرده اند. امروزه  منطق  اي با اين اهميت  داراي نقش  ي معتبر و عابل استناد ، در رابط  با 

هنگي محيطي نيست . طبيعي است  بايد كلي  آثار فرهنگي / طبيعي  اين منطق  با آثار مادي فر

همكاري متخصصان رونارون بررسي شده و ايش از آنك  اين اسناد و مدارك ررانبهها در مقابهل 

هجوم اموج سهمگين و غير عابل اجتناو تكنولوژي جديد و ايشرفتهاي عمراني ب  كلي از بهين 

 س رده شوند ، بتوان آنها را براي نسلهاي آتي حفظ نمود . رفت  و بدست فراموشي

ايش از آغاز سخن، اشاره اي  هر چند كوتاه ب  وضعيت آثار ايدا شده در آن سوي مهرز 

يعني در سيستان افغاني نيز الزم ب  نظر مي آيد. متاسفان  وضعيت خاص موجود كشور همسهاي  

اده تا بتوانند ب  بررسي هاي جديد تري ب ردازند،  در بيست سال اخير ب  باستانشناسان اجازه ند

در هرصورت بررسي هاي انجام شده سالهاي ايشين در بخشهاي غربي و جنوبي افغانستان نشان 

داده اند ك  در طول جريان رود هيرمند و ارغنداو از علع  بسهت در محهل تالعهي ارغنهداو و 

ان  علي صد ها محوط  باستاني از دوره ههاي هيرمند تا چهار برجك و تقريبا چسبيده ب  مرز اير
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مختلف وجود دارند.  در دشت عندهار محوط  اي بيش از تهاريخ مونهديگاك و              ده مهور 

اسي رونداي و علع  سعيد و غار شمشير و شهر دوران غزنوي لشكري بازار حفاري شده اند. يكي 

ي سرخ داغ در ناد علي است كه  بعهدا در از محوط  هاي مهم موجود در سيستان افغاني ت   ها

رابط  با شهر زرنكا و دهان  غالمان از آن ياد خواهد شد.  اين محوط  باستاني ابتدا توسط  رومن 

ريرشمن بررسي و كاوش شد و بعدها جورج ديلز باستانشناس فقيد امريكايي آن را مورد بررسي 

آن جا منجر ب  كشف آثاري از دوران مفرغ  دعيقتري انجام داد و كاوشهاي اين باستانشناسان در

ررديد. الي  هاي بااليي اين محوط   را ب  دوره هاي ايش از هخامنشي يعني سده ههاي هفهتم و 

هشتم ايش از ميالد و نيز ب  دوران هخامنشي نسبت داده اند.  اشاره شد  برخي از دانشهمندان 

ت  اند.  اما مهمتهرين محوطه  اهيش از اين شهر را با شهر زرك يا زرنكاي هخامنشي يكي دانس

تاريخي ك  تاكنون در بخش افغاني سيستان ايدا شده است ت   هاي مونديگاك مي باشهد. ايهن 

ت   ها در شمال غربي عندهار در كنار رود ارغنداو عرار ررفت  اند.  كاوشهاي ايهن محوطه  كه  

ري محوط  را بدست داده  كه  حدود چهل سال ايش انجام ررفت  است آثار بسيار مهمي از معما

همراه آثار منقول ايدا شده  نشان دهنده ارتباط آن با اماكن باستاني بسيار مهمي همهون نمهاز 

راه در جنوو تركمنستان و شهر سوخت  در سيستان و مهررره  در بلوچستان و نيز محوط  هاي 

 باستاني دشت سند چون امري و كوت ديجي است .

ه مشخص استقرار مشخص شده است.  س  دوره  نخستين مربوط در مونديگاك هفت دور

ب  روستايي مي باشند ك  بعدا در دوره چهارم رسترش يافت  و ب  صورت يك مركهز شههري در 

آمده است.  مهمترين آثار معماري مونديگاك مربوط ب  همهين دوره از اسهتقرار اسهت. در دوره 

ديوار شهر و ساختمانهاي بزرري در اينجها  ايهدا  چهارم استقرار در مونديگاك  آثار يك  كاخ و

متر از آن باعي مانده   35شده است.  يكي از بناهاي بزرگ مونديگاك ك  ديواري طوالني ب  طول 

داراي ستونهاي منقوشي است و ب   نظر كاوشگر مونديگاك كاخ فرمانداري شهر ب  شمار ميرفت  



 5 

را  معبد مي خوانهد. سه  دوره آخهر اسهتقرار در  است.  در حالي ك  همو بناي بزرگ ديگر آنجا

مونديگاك  مربوط ب  هزاره هاي دوم و يكم ايش از ميالد مي باشد.  اهميهت مونهديگاك در آن 

است ك  همراه شهر سوخت  بخشي  از تمدنهاي حوزه رود هيرمند بوده  ك  طي هزار هاي چهارم 

با معدني و استخراج و تبديل آنها ب  اشهيا  و سوم ايش از ميالد رسترش يافت  و استفاده از منا

عابل مبادل  و تجارت آنجا  را ب  مركز مهمي تبديل نموده  ك  نقش عمده اي در بر عراري ارتبهاط 

بين تمدنهاي فالت ايران و آسياي مركزي و دشت سند داشت  است.  در همين منطقه  عنهدهار، 

نداي وجود داشت  اند ك  همزمان استقرار محوط  هاي  ديگري چون سعيد علع  و ده موراسي رو

 در دوره هاي سوم وچهارم در مونديگاك بوده اند.

محدوديت هاي موجود موضوعي ، مكاني و زماني جزوه حاضر ، ك  با هدف معرفهي آثهار 

مادي تمدني سيستان تهي  شده اجازه شرح بيشتري در مهورد ايهن بخهش از سهرزمين اصهلي 

يدهد و تنها مي توان رفت ك  بر اساس رواهي هاي نوشهتاري و روائهي ، ايرانيان )آرين ها  را نم

بسياري از داستانهاي ايران باستان ، و يا با بياني ديگر ، شناسنام  و هويت ايراني/ آرين ، در اين 

و يها  –سرزمين اتفاق افتاده و حتي بر اساس اژوهشهاي بسيارجديدتر امهروزي ، ايهن منطقه  

آن ، محل نشو و نماي آئين زردشتي بوده است. اين نكت  ب  خصهوص بها  مناطق همجوار شمالي

توج  ب  عبارتي از كتاو هفتم دينكرد روشن تر مي رردد ، جائي ك  آمده : زماني ك  زردشت ب  

وارد شهد ، ايهن اتفهاق در مرزههاي سيسهتان يها    axw astomand اخواسهتومند بدن جسماني ، 

 روي داد.    Sagistan padsarسجستان اادسر 

يافت  هاي شهر سوخت  و دهان  غالمان نشان  هاي بي ترديدي از وجود و حضهور مهردم  

هندو ايراني و س س آرين ها يعني  ساكنان سرزمين هاي نيم  شهرعي ايهران ، در ايهن منطقه  

آغازين  مردم“ و يا “ ايش از هندو ايراني “  دارند . شهر سوخت   ب  عنوان شاهد و رواهي از مردم

“ آغهاز ايالميهان “ همهون مردم آسياي مركزي و “ ساير مردم وملت ها “ مرتبط با “ هندو ايراني
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دشتهاي سند ، ب  استواري و “ آغاز آريائي “ و يا “ ايش از آريائي “ جنوو غربي ايران و ساكنان 

  بزرري داخل دشت هاي سوخت  سيستان مي درخشد. ب  همين ترتيب و بها وجهود يهك خهال

اهيش از “ سال  ، آثار و مدارك مربوط ب  آئين هاي مشهترك هنهدوو ايرانهي ويها  1500طوالني 

ك  شايد آئين مورد احترام و ارستش رستم دستان نيز بهوده ، در شهنزارهاي دهانه  “ زردشتي 

 غالمان نيز  حضور دارند  و با تداومي بيشتر بقاياي اين آثار را مي توان در جايهائي ماننهد كهوه

خواج  ، علع  سام ، كركو،  آتشگاه ، تخت شاه ، ت   شهرستان و مانند آن ديد ك  س س  با تغيير 

آئين ساكنان محل ، همين آثار در شكل جديد اسالمي خود در محوط  هائي چون زاهدان كهن  ، 

بي بي دوست ، علع  مهي و صدها و صدها خراب  و ويران  ديگر  در جاي جاي اين دشت خاموش 

 بي صدا ديده مي شوند.  و

اژوهشها و كاوشهاي  جديد انجام شده توسط رروه باستانشناسي شهر سوخت  و دهانه  

با اشتيباني هاي مادي و معنوي سهازمان ميهراث فرهنگهي كشهور در  1376غالمان ك  از سال 

هشي سيستان آغاز شده است، نشان داده ك  منطق  مورد نظر داراي عابليت هاي بسيار زياد اژو

 و علمي ميباشد و  برخي از داده ها و اطالعات  كتاو حاضر نتيج  اين اژوهشها ميباشد. 

رزارش حاضر كوششي است براي شناسائي آثار مهادي تمهدني موجهود در ايهن بيابهان 

كوچك و آزمايشگاه بزرگ طبيعي و انساني .  ياد آوري دو نكت  در باره كتاو حاضر  الزم ب  نظر 

آنك   تا كنون بررسي روشمندي جهت تهي  نقشه  باستانشناسهي سيسهتان  مي رسد . نخست

بر اساس اطالعات موجود محلي و يا بهر ررفته  از بررسهي ههاي  گرفت  و شناسائي آثارصورت ن

كوتاه مدت و موضعي بوده و ب  اين سبب  طبيعي است ك  كلي  آثار موجود  سيستان  در  ابعهاد  

راهنماي مختصهر آثهار ناسائي عرار نگرفت  اند و باز ب  همين علت  اين كتاو   رونارون  مورد ش

ناميده شده است،  زيرا   با آنك  نام هيچ محوط  باستاني عابل ذكر و با اهميت باستاني سيستان 

باستاني سيستاني از علم نيفتاده ، بدون شك برخي از محوط  هاي كوچكتر بداليل رفت  شده در 
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نشده اند.  نكت  دوم آنك  جهت استفاده همگان سعي بر آن بوده ك  مهتن حاضهر بها  باال معرفي

زباني ساده تنظيم رردد و ب  همين جهت از دادن زير نويس و ارجاعات علمي ب  كتابها و منهابا 

 بصورت جزئي خودداري شده است. 

مهي جزوه حاضر داراي انج ايوست و يك كتابشناسي درباره باستانشناسهي سيسهتان 

)عهديمي تهرين مهتن  حدود العالم مهن المشهرق الهي المغهروباشد. ايوست نخست  از كتاو 

استخري   المسالك و الممالكجغرافيايي تاريخي موجود ب  زبان فارسي  و ايوست دوم از كتاو 

استخراج شده اند.  در هر دو ايوست كهن ترين نوشت  ها و اشارات را درباره سيستان و شهرها 

راه هاي آن مي يابيم و البت  اشاره كنم ك  سيسهتان توصهيف شهده در ايهن كتابهها  و رودها و

سيستان بزرگ و اصلي و ااره ااره ناشده ايست ك  بخشهاي عابل تهوجهي از سهرزمينهائي كه  

امروزه در داخل خاك كشوري ديگر ب  نام افغانستان جاي ررفت   را نيز شامل مي شود.  ايوست 

.  رزارش اهور 2 يشت هادروان استاد اور داوود تحت عنوان هامون است ) سوم نوشت  اي از شا

. تهران.  1356داوود. بكوشش دكتر بهرام فره وشي.  انتشارات دانشگاه تهران.  چاپ سوم. سال 

 .  با آنك  برخي از مطالب اين نوشت  امروزه داراي اعتبار تاريخي نيستند اما ب   202-289صص.  

اين نوشت  و نيز از آن جهت ك  تنها مطلب تحقيقي و عابل ذكهر دربهاره ايهن دليل اهميت كلي 

درياچ  ب  زبان فارسي و نوشت   دانشمندي ايراني و داراي نكات عابل توج  بسهياري اسهت ، در 

ايوستهاي  چهارم و انجم از آن هرتسفلد  و ريرشمن باستانشناسان آلماني   اين جا آمده است.

“ كوه خواج “سوي است.  ايوست شماره چهار بخشهايي از نوشت  هرتسفلد  تحت عنوان و  فران

    132 – - 107صص  1354ترجم  علي اصغر حكمت تهران  تاريخ ايران بر اساس باستانشناسي) 

را در بر ميگيرد.  از آنجا ك  هرتسفلد نتيج   نهائي كاوشهاي خهود را در كهوه خواجه  منتشهر 

شت   او از اهميت خاصي برخوردار است.  ايوست انجم نوشت  كوتهاهي  از رمهان نكرده ، اين نو

ترجم  دكتر بهرام فره وشي. صهص  1350.  تهران هنر  ايران در دوره اارت و ساسانيريرشمن ) 



 8 

  در تفسير و تكميل نقاشي هاي كوه خواج  است.  ياد آوري مي شود  نوشت  هاي بهاال  41 – 45

يسندران  عينا نقل شده و نويسنده حاضر جهت رعايت امانهت ، جهز در چنهد از كتابهاي اين نو

مورد معدود،  در امال   و انشا   و  رسم الخط نويسندران و مترجمان دست نبرده است. عالوه بهر 

آن جهت استفاده عالعمندان آثار باستاني سيستان،  يك كتاو شناسي منتخب از مطالب منتشر 

باره  فارسي باستانشناسي  سيستان  ب  ايوست كتاو حاضر آمده است.  شده ب  زبان فارسي در 

كتاو شناسي فوق شامل كلي  نوشت  هاي معتبر و علمي است ك  تاكنون   درباره باستانشناسي 

سيستان ب  زبان فارسي منتشر شده است.  با اذعان ب  اين  نكت  ك  احتمهاال  برخهي از نوشهت  

اشتباه نويسنده اين سطور از علم افتاده باشد، ايهن نكته   نيهز يهاد هاي معتبر  ب  خاطر سهو و 

آوري مي شود  كنم ك  از آوردن نوشت  هاي ار حجم و غير علمي، بي محتوي  و تكراري  تعمهدا 

 احتراز شده است.  

جاي آنست در اين جا  از دو نفر از خدمتگذاران  ميراث فرهنگي سيستان يعنهي  آعهاي 

ت ، مسئول  ميراث فرهنگي استان در سهالهاي ايشهين و  آعهاي عليرضها رضا زابلي خوش بخ

خسروي رئيس اداره ميراث فرهنگي زابل ياد  شود  ك  طي ساليان دراز و بها كمتهرين امكانهات 

موجود در حفظ آثار ررانقدر منطق  كوشا بوده اند.  از درراه اروردرار يكتا،  سالمتي و طول عمر 

   بيشتر ب  اين سرزمين اهورائي را مسئلت داريم.آنان را براي  خدمت هرچ

 

 ايشين  اژوهشهاي سيستاني

در دو سده رذشت  افراد  بسياري از سيستان بازديد كرده اند و هر يك با ههدفي خهاص 

رزارشهائي را در مورد منطق  مورد نظر تهي  نموده اند. كلنل تيت انگليسي ، يك افسر عاليرتب  

ن ،سون هيدن، يك محقق ماجراجوي سوئدي ، سر ارسهي سهايكس ، ارتش استعماري انگلستا

افسر و مامور ديگر انگليسي در جنوو شرعي ايران  و ده ها مامور و سياح ديگر،  ههر كهدام  در 
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اجراي ماموريتهاي خود با دعت نظر فراوان ب  بررسي اوضاع اجتماعي، اعتصادي، فرهنگي  و  آثار 

درميهان باستانشناسهان و محققهان حرفه  اي باستانشناسهي،   ارداخت  اند. باستاني سيستان 

نخستين جاي مربوط ب  سر اورل اشتين مجارستاني تبع  انگلستان )استين  اسهت كه  تعهداد 

كثيري از محوط  هاي باستاني آسيا ، از آسياي دور و آسياي مركزي و هندوسهتان و افغانسهتان 

ناسانده است و ب  همين ترتيب رزارش مشروحي  از ررفت  تا ايرا ن را  ب  جهان باستانشناسي ش

وضعيت آثار سيستان و بلوچستان را ارائ  كهرده اسهت. بررسهي ههاي باستانشناسهي ارنسهت 

هرتسفلد ايش از جنگ جهاني دوم و بررسي هاي بعدي والتر سرويس آمريكهائي در سيسهتان 

محوط  باسهتاني در سيسهتان  منجر ب  اكتشاف  صدها 1330تا 1328ايراني و افغاني در سالهاي 

شده است.  در ده  چهل و با يك خال  چندين سال  ، رروه باستانشناسان ايتاليائي موسس  ايهز 

يائو ) ايزمئوي سابق   ب  مهديريت جوراه  تهوچي و به  رهبهري امبرتهو شهراتو اژوهشههاي 

از آثار باسهتاني  باستانشناسي را  در سيستان آغاز  كردند  ك   منجر ب  شناسائي تعداد ديگري

منطق  شد و  س س كار كاوش و بررسي سيستان توسط همين موسس  در كوه خواج  )رولليني  

، علع  ت   ، علع  سام و دهان  غالمان )شراتو  و باالخره شهر سوخت  )توزي ، اي رنو و سالو اتوري 

سهال  ، در  18و وعف  اي    آغاز  شدك  تا زمان وعوع انقالو اسالمي ادام  ايداكرد.  اس ازانقالو

نخست كار كاوش در شهر سوخت  و س س با وعف  اي طوالني تر ديگري بالغ بر چهل  1376سال 

كار كاوش در دهان  غالمان ب  سرارستي نويسنده اين سطور آغاز شد ك  تا  1379سال ، از سال 

يستان  هنوز از داشهتن كنون ادام  دارد.  با وجود بررسي ها و اژوهشهاي اشاره شده در باال، س

نقش  اي آثار باستاني محروم است و ب  اين سبب تعداد بسيار زيادي از آثار موجود در اين دشت 

ناشناخت  باعي مانده است. رروه باستانشناسي شهر سوخت  و دهان  غالمهان اميهدوار اسهت در 

م آوردن اين نقش  را آينده اي نزديك  و با انجام بررسي ها روشمند باستانشناسي موجبات فراه

 فراهم نمايد.
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 طبيعت سيستان

سيستان نام سرزميني وسيا دربخشهاي جنوو شرعي فالت ايهران اسهت كه  امهروزه 

عسمتهاي  بزرري ازآن داخل خاك افغانستان واعا شده  وبانام واليت نيمروزخوانده مهي شهود.  

بلوچستان ايران را تشهكيل بخش كوچكتر اين سرزمين همراه با بلوچستان ، استان سيستان و 

مي دهد. با آنك  اين سرزمين طي تاريخ نقش مهمي در تكوين و رسترش تمدن و فرهنگ ايراني 

 داشت  آثار مادي تمدنهاي موجود  آن آنهنانك  بايد و شايد شناسائي و معرفي نشده اند.

ا از نظر آو و هوائي سيستان با درج  حرارت نيم  استوائي جهزو منهاطق خشهك آسهي

بشمار مي رود و با مناطق  اطراف خود ك  داراي آو و ههواي اسهت ي ، زمسهتانهاي مرطهوو و 

تابستانهاي خشك هستند تفاوت دارد.  ريزش باران در سيستان بسيار كم و بين ماه هاي مهر تا 

ميلي متر مي رسد و      ماه هاي ديگر سال تقريبا خشهك و بهي  50ارديبهشت تقريبا ب   حدود 

ميليمتر است ،  نمي توان از آن  300است. از آنجا ك  مقدار بارش  ساليان  سيستان كمتر از  باران

براي كشت و زرع استفاده نمود و تنها در برخي كشتهاي ديمي و ب  صورت كم و تصادفي ب  كار 

درج  سهانتي رهراد و  32مي رود.  ررمترين ماه هاي سال ، تير و مرداد با درج  حرارت متوسط 

درج  سانتي رراد مي باشد ك  در صهورت وجهود آو كهافي  5/7دترين آنها ديماه با متوسط سر

براي كشت و زرع مناسب بنظر مي رسد.  اديده هاي مهم طبيعي اين دشت عبارتند از رودخان  ، 

، و كوه )خواج   ك  هر كدام جدا از تاثيرات طبيعهي و اعليمهي،  داراي نقشهي مههم در  درياچ 

 تاني و تكوين تمدنها در اين دشت  تاريخ داس

 بوده اند 
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 هيرمند ، هامون و وضعيت طبيعي و اعليمي سيستان

منبا آو هر دو رودخان  مهم سيستان يعني فراه رود و هيرمنهد از كهوه ههاي مركهزي 

افغانستان و آبهاي حاصل  از ذوو برفهاي زمستاني است ك  در فصل بههار صهورت مهي ريهرد. 

سيستاني يعني هيرمند يكي از بزررترين جريانهاي آبي جنوو آسياي مركزي  مهمترين رودخان 

ب  شمار مي رود. اين رودخان  از آو       چشم  سارها و كوه هاي بلند شهمال غربهي كابهل سهر 

كيلومتر را ميان كوه ها و جلگ  ها  1200چشم  مي ريرد و مسيري طوالني و ار ايچ و خم بالغ بر  

لومتر  مي ايمايد و با آنك  در طي اين مسير طوالني رودخان  ها و جويبارهاي كي 400و صحراها )

از آو خود را در عبهور از صهحراي  %25كوچك و بزرري  آن مي ايوندند،  حدود يك چهارم يا 

طوالني ريگستان ب  خاطر تبخير از دست مي دهد. اين رود خانه   در نزديكهي  مرزههاي بهين 

شاخ  رود سيستان ، رود هيرمند و رود خان  مرزي اريان تقسهيم مهي  افغانستان و ايران ب  س 

شود و آنها  نيز  ب  نوب  خود ب  شاخا ب  هاي كوچكتري تقسيم شهده  ههر كهدام اهس از طهي 

مسيري كوتاه ب  هامون هاي س  ران    مي ايوندند.  رودخان  هيرمند اس از رسيدن ب  سيستان 

يعني درياچ  و دلتا    مي اردازد ك  هر دو ايهن اديهده هها در ب  ايجاد  دو اديده ديگر طبيعي 

تكوين جواما انساني در دشت سيستان و رسترش توليهدات اعتصهادي شههركها و روسهتاهاي 

اطراف يعني كشاورزي و صيادي و رل  داري و شكار ارندران و در نتيج  كمك ب  امر تغذي  تاثير 

مين اشكال توليدي و شغلي در دوران باستان را نيز دارا فراوان داشت  اند و همين اهميت را در ه

 بوده اند.

 هامون :

درياچ  هاي س  ران  و يا ب  روايتي چهارران  هامون موجوديت خهود رامهديون جريهان  

رودخان  هيرمند هستند. اين درياچ  ها در رذشت  اي ن  چندان دور درياچ  اي واحد و ار آبهي 
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ريخي ايش از سده نوزدهم ميالدي ب   درياچ  هاي س  ران  اشاره اي بوده و هيچ يك از منابا تا

ندارند و تنها از  درياچ  ي ار آو ك  همان هامون باشد نام مي برند.  امروزه  س  درياچه  بنهام 

كيلهومتر  480هامون  در سيستان وجود دارد.  هامون اريان يا هامون اوزك با وسعت تقريبهي 

 800خل خاك افغانستان واعا شده است،  هامون صابري يا سابوري با مربا در شمال شرعي ك  دا

كيلومتر مربا در شمال ك  عميق ترين هامونهاست  و نيمي از آن داخل خاك ايران و نيم ديگهر 

كيلومتر مربا داخل خهاك ايهران واعها شهده و در  650جزو افغانستان  است. سومين هامون با 

يرمند و شال ) شيل   تقسيم مي شود. اين درياچ  ها هنگام ار مواعا كم آبي خود ب  دو هامون ه

آبي  ب  واحدي يگان  تبديل مي شوند ك  آن را ب  مهمترين درياچ  آو شيرين شرق فالت ايران 

تبديل مي سازد.  تقسيم هامون ب  واحد هاي مجزا اديده اي مصنوعي است ك  بعدها در اثر كم 

انالها و سدها و بندهائي ك  داخل خاك افغانستان ساخت  شهده  آبي و يا بهتر بگوييم ساختمان ك

 و مانا جريان طبيعي آو هيرمند شده اند ب  وعوع ايوست  است.

 

 كوه خواج  :

ديگر اديده طبيعي بخش ايراني سيستان ، كوه خواج  است ك  در حقيقت تنها عارضه  

بازالتي رنگي تشكيل شده بها كوهستاني اين دشت است.  اين كوه ذوزنق  شكل ك  از سنگهاي 

متري خود از سطح دريا مانند جزيره اي در ميان درياچ  ههامون عهرار ررفته  و در  609ارتفاع 

زمان هاي ار آبي تنها راه رسيدن با آن استفاده از توتن هاي نئي محلي مي باشهد.  در روشه  و 

و سده هاي نخستين اسالمي ب   كنار و اطراف اين كوه آثار مختلفي از زمان ساسانيان و اشكانيان

شكل هاي مختلفي چون كاخ و آتشكده و علع  و رورستان و زيارتگاه باعي مانده است. در زمهان 

بازديد كلنل تيت عسمت غربي كوه خواج  و عسمتي از درياچ  ههامون بها نهام دريهاي سهنگي 

 خوانده مي شده است.



 13 

 

 نامهاي سيستان:

هاي روناروني چون زرك ، زرنكا ، درانجانا ، سكستان  سيستان طي تاريخ و بتناوو با نام

، سجستان ، سيستان،   نيمروز و نام ها و صفات ديگري خوانده شهده و جهدا از نقشهي كه  در 

تدوين تاريخ مذهبي ايران ايش از اسالم و نيز  جدا از اهميت آن در تاريخ اساطيري و باسهتاني 

يز از اهميت بسياري برخوردار بوده و از آن با نام انبهار ايران ايش از اسالم ، در دوران اسالمي ن

و افسان  ههاي  غل  ايران و نيز سبد نان خراسان نيز نامبرده شده است.  نام سيستان با داستانها

ملي ايران در آميخت  و خود سيستان جايگاه  شكل ريري داستانهاي  اسهاطيري ايهران اسهت.  

به  معنهاي رله  دار،   fshuyantفشيويانت  اوستائي  هاي سيستان احتماال همان سرزمين واژه 

  وسهتر فشهيويانتبه  معنهاي كشهاورز و     vastryaوسهتريا ب  معنهاي شهبان،    vasterوستر  

vastryo.fshuyant      ب   معناي شبان راو ارور بوده است ك  راو در آن سرزمين نقش اصلي را نه

  چنانك  از كشفيات شهر سوخت   بر مي آيد عامل بسيار تنها  در نمادهاي مذهبي دارا بوده بلك

 مهمي در اعتصاد كشاورزي و دامي آن نيز بشمار ميرفت  است .

عديمترين نام هاي سيستان مي توان در كتيب  هاي هخامنشي و نوشت  هاي يونانيهان و 

د . نهام س س مدارك دوران ساسانيان و بعد از آن در نوشت  هاي مورخهان دوران اسهالمي  ديه

سيستان در كتيب  هاي هخامنشي بصورت زرك ) زرنگ   آمهده كه  بعهدها در دوران اسهالمي 

بصورت زرنگ و زرنج در آمده است.  در كتيب  هاي دو شاه بزرگ هخامنشهي يعنهي داريهوش و 

اسرش خشايارشا در نوبتهاي رونارون نام زرنگ در فهرست كشورهاي تابع  حكومت هخامنشي 

) ستون اول ، بنهد ششهم ،    DBبيستو ن كتيب  ها عبارتند از كتيب  داريوش در آمده است : اي

 ،  كتيب  داريوش در نقش  16و  15) سطرهاي    Dpe  ، كتيب  داريوش در تخت جمشيد16سطر 
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  و كتيبه   23) بنهد سهوم سهطر    Dse  كتيب  داريهوش در شهوش   24) سطر  Dnaرستم  

  .    20) بند سوم سطر     Dnaخشايارشا در تخت جمشيد 

يونانيان اينجا را درانگيان  و درانجانا خوانده اند و در زمهان اارتهها و بها سهرازير شهدن  

سكاها ب  اين سرزمين در سده هاي نخست ميالدي  اينجا سكستان ناميده شهد.  سيسهتان در 

سلسهل  آخهري  زمان حكومت ساسانيان از مراكز بسيار مهم مذهبي بشمار ميرفت هر چند  اين

در تقابل با ايشينيان خود سعي بر انتقال مراكز مذهبي زردتشتي ايراني از شرق ب  سرزمينهاي 

 غربي ايران نمود .

در كتاو شهرستانهاي ايران،  سده سوم هجري ، از سيستان نام برده نشده اما در شرح  

شهرستان رخود ) “  ست: شهرهاي ناحي  جنوو ايران ، نام چهار شهر مهم آن  بشرح زير آمده ا

نهر )  a spwarz   را رهام اسر رودرز سهاخت ، در آن زمهان كه  اسهپ ورز /  / Rokaj  /= رخج

 Bشهرستان بست/ « » =اهلوان   توراني را كشت و يببو ) = يبغو   خاعان را از آنجا رريزان كرد 

ost     /را بستور Basturه براي نيهايش ديهن در اسر زرير ساخت ، در آن زمان ك  رشتاسپ شا

شهرستان فراه ) فره “   ، “ فرزدان بود ، و بن  رشتاسپ و ديگر شاهزادران را در آنجا مستقر كرد

  و شهرستان زابلستان را رستم شاه زابلستان ساخت  شهرستان زرنهگ را نخسهت افراسهياو 

ا ب  ادشهخوار رهر    توراني ملعون ساخت و آتش ورجاوند كركوي را در آنجا نشانيد ، و منوچهر ر

، و اسفندارمذ را ب  زني خواست . اسفندار مذ در زمين آويخت . افرسياو   >) محاصره كرد   <.

آن شهرستان را ويران و آن آتش را خاموش كرد . س س كيخسرو اسر سياوخش آن شهرستان 

 “.  رسانيد  را بازساخت و آتش كركوي را باز نشانيد و اردشير بابكان آن شهرستان را بفرجام

 

 سيستان در تاريخ داستاني ايران 
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چنانك  رفت  شد سيستان نقش درج  اولي در تكوين و تدوين داستانهاي اسهاطيري و               

مذهبي ايش از اسالم ايران را بر عهده داشت  است.  در داستانهاي ايراني مربوط ب  سيستان مي 

ي  در كابلستان شده ، رناهكار مي شود و بها وجهود خوانيم ك  : ررشاسپ فريفت  اري خماثئيت

جاودان  بودن ب  سبب بي احترامي ب  اخگر جاودان تير نوهين توراني او را در دشت ايشانس  ب  

خواو و بيهوشي ابدي مي برد اما ايكر او توسط فروهر ها محافظت مي شود تا در هزاره اوشيدر 

آزار آفريده ران  ريتي  مي اردازد امشاسه ندان و  ماه وعتي  ضحاك زنجير خود را رسست  و ب 

ايزدان بر سر ايكر ررشاسپ رفت  او را از خواو بيدار مي كنند تا  ررز بر ضحاك كوبيهده و او را 

نابود كند.  سام ، نياي رستم ، امير زابل است و رستم فرزند زال و روداب  است ك  اس از بهزرگ 

رد . از رستم ، اين اهلوان زابلي در اوستا سخني نيست و در شدن در دليري و زورمندي مانند ندا

متن هاي اهلوي نيز كمتر شناخت  شده است . اهلوان اين داستانها و متون ديني همان ررشاسپ 

است ك  ب  روايتي ررز خود را ب  رستم مي س ارد. برخي بر اين عقيده اند ك  رستم ايرو آئهين 

رو  نامي از او در متن هاي ديني نيست . رروهي نيز بر ايهن  كهن ايش از زرتشتي است و از اين

عقيده اند ك  وي اهلوان  داستانهاي سكائي بهوده  و  ايهن داسهتانها  همهراه ورود سهكاها  به  

سيستان با داستانهاي محلي  التقاط يافت  ،  بخصوص آنك  محل فرمانروايي خاندان رسهتم نيهز  

و بدون ااسخ در حال حاضر آن است ك   رستم ايرو كدام  در سيستان بوده است . ارسش اصلي 

آئين رايج زمان  بوده است، آيا او از آئين مرسوم  دهان  غالمان ايروي مي كرده و يها به  آئهين 

ديگري بوده است. در اين باره تنها مي توان رفت ارر او هم آئين مردم دهان  غالمان بوده اسهت 

وي صدها سال  ايش از روندوفار  و يا رستم سهكايي ) روايهن مي توان ب  اين نتيج  رسيد ك   

هرتسفلد   در سيستان حضور داشت   و بنا بر اين اهلواني سيستاني  و يا ب  سخن ديگر محلهي  

چنانك  برخي از اژوهشگران ماننهد آبهايف روسهي معتقدنهد تنهها  –بوده و سكايي بودن او     

 انداري نادرست است . 
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 تومنت و اوشي دام كنس اوي  ، هئ

 : كنس اوي  ) كيانس  ، كاسوي     الف

هيرمند و هامون و حوزه هامون هيرمند در اوستا ب  دعت شرح داده شهده انهد .                        

درياچ  هامون در زامياد يشت با نام كنس اوي  خوانده شده  و درياچ  ديگر سيستاني يعني رود 

فرازدانو خوانده شده است . در يكي از دلكش ترين داسهتانهاي ايرانهي زره در آبان يشت با نام 

مربوط ب  هزاره هاي دوم و سوم از هزاره سال چهارم  عمر دنيا آمده  : در آو كيانس  ) ههامون   

فروهر  99999نطف  زرتشت توسط ايزد نريوسنگ  ب  اردوي سوره آناهيتا س رده شده است ك  

در آو كيانس   همهون س  چراغ  در بن آو مهي درخشهند . سهي مقدس نگهدار آن هستند و 

سال مانده ب  اايان سده دهم  از هزاره زرتشت دوشيزه اي از ايروان آئين بهي ب  نام ناميك اهد 

در آو كيانس  مي نشيند و از آن مي نوشد و اوشيدر يا هوشيدر را ب  دنيا مي آورد و س س سي 

ر دوشيزه بهديني ب  نام وه اد در آو كيانس  مي نشيند و از آن سال مانده ب  اايان هزاره اوشيد

مي آشامد و از وي اوشيدر ماه ب  دنيا مي آيد و باالخره در اايان جهان يعني سي سال مانده به  

اايان دهمين سده از هزاره اوشيدر ماه ، دوشيزه اانزده سال  اي از نسل زردشت ب  نام رواك اد 

كند واز آن مي نوشد و سوشيانس را ب  دنيا مي آورد ك  مانند خورشيد  در آو كيانس  آبتني مي

درخشان است . در همين جا  اشاره كنيم  زمين  تقدس هامون هيرمند         مي تواند ب  زمانهاي 

ايش از رسترش آئين زردشت برسد و با آنك   اين نظري  هنوز ثابت نشده  اما  نشان دهنهده آن 

ايراني و حتي ايش از حضور ايرانيان در اين سرزمين ها ، هامون ب  خاطر  است ك  در سنت هاي

 موععيت خاص خود مقدس شمرده مي شد .

 

 و : هئتومنت و ساير رود هاي سيستان 
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ب  بركت وجود رودخان  هيرمند و درياچ  هامون سيستان يكي از مراكز و شريان ههاي  

رياها ، آرينها و ايرانيان بهوده اسهت . هئتومنهت به  حياتي هند و ارواايي ها ، هند ايراني ها ، آ

ب   setu   معناي داراي بند هاي بسيار  است . و هئتو ب  معناي بند مشاب  واژه سانسكريت ستو/ 

همان معناست ك    با توج  ب  سد ها و بندهاي متعددي ك  اين رودخان   در همه  اعصهار بهراي 

ظر مي رسد.  اين رودخان  از سهوي يونانيهان و در التهين تقسيم آو داشت   معنايي با مسما ب  ن

 نيز خوانده شده است .   Erymandosو  اريماندوس/     Ethymander  / اتيماندر

در اوستا و در كنار هئتومنت ك  همان هيرمند است از رودخان  اي ديگر سيستان نيز ياد 

است ك  شهرياري وي از آنجائيك  رود فر از آن كسي “  زامياد يشت آمده  66شده است . در بند 

هيرمند درياچ  كيانس  را تشكيل مي دهد برخاست  ، در آنجائيك  كوه اوشيدم واعا اسهت و از 

“ و در بند بعدي ادام  ميدههد : “  ررداررد آن آو بسياري از كوه ها آمده با هم سرازير مي شوند

رردد،  خواسترا ، هواس ا ، فردثا و آن خهوار ب  آن ) درياچ  كيانس    فرو  ريزد ، بسوي آن روان 

ننگهئيتي زيبا و آن اوشتوئيتي توانا و  اورواذا دارنده چراراه بسيار و ارزي ، زرنومئيتي ب  آن فرو 

“ .  ريزد، بسوي آن روان رردد هلمند با شكوه و فرهمند ك  امواج سفيد بر انگيزد، ك  طغيان كند

ودخان  سيستاني بشرح زيهر آمهده اسهت : رود هيرمنهد ، نام شش ر تاريخ  سيستاندر كتاو 

رخدرود ، خاش رود ، فراه رود ، خشك رود و هاروت رود . رود هاي دو متن باال ب  شرح زير عابل 

تطابق با يكديگرند : خواسترا همان خاش رود ) وادي نيسال و نهر نيشك اعراو   است ، هواس ا 

د است، فراداثا برابر با فراه رود است كه  از ميهان شههر برابر با رود خوس اس در شمال خاش رو

فراه مي رذرد ، خوران هويتي برابر با هاروت رود است ك  ب  شمالي ترين نقط  هامون هيرمنهد 

مي ريزد ، اوشتويتي برابر با خشك رود است ك  بين فراه رود و هاروت رود واعا شهده اسهت و 

و  تطابق س  رودخان  باعي مانده محهل بحهب بهين  رود هيرمند هم همان هئتومنت است.  جاي

دانشمندان است. رود بست  ديگر سيستاني يعني  شيل  نيز برابر با ناي داغ / واداني  اسهت.  در 
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 W adaenih rod padواداني  رود اد سجيستان اود بون خان از كيانس   “ بندهشن ايراني آمده : 

Sagistan un bunxan az Kayanseh   “ي : رود واداني  در سجستان است و سرچشهم  آن از يعن

 كيانس  است.                            

                                                                                                                                                 

 د ب  صفحات بعدي و مباحب كوه خواج    .                                                                              پ. كوه اوشي دام ) نگاه كني

 

.   اژوهشهاي جديدتر مربوط ب  مهاجرت اعوام ايراني ب  فالت ايهران نشهان آثار  سيستان

  هند و آريايي مقدم آن جها را مي دهند  ايش از ورود آنان ب  منطق  ، مردمي از عبائل معروف ب

در اشغال خود داشت  اند .  بر اساس  اژوهش هاي انجام شده در شهر سهوخت  و مهدارك ايهدا 

شده در اين كاوشها بخش عابل توجهي از مهاجران سيستاني را مي توان  اهالي آسياي مركهزي 

رده اند. ب  همين ترتيب دانست ك  طي نيم  دوم هزاره چهارم ايش از ميالد ب  اين منطق  كوچ ك

شباهت هاي زياد برخي از اشيا  و  برخي از روشهاي ارستشي و آئيني موجود بين ساكنان شب  

عاره هند و مردم شهر سوخت   نشان مي دهد مردمي با ريش  هاي نژادي كم و بيش يكسهان در 

ايش از ميالد ب   1600اين منطق  زندري مي كرده اند ك  حتي اس از ورود عبائل ايراني در حدود 

سيستان ، كامال از بين نرفت  و برخي از آنها در جواما مهاجر جديدتر مستحيل شهده و برخهي 

ديگر ب  نقاطي چون شب  عاره هند مهاجرت كرده اند . بخشهايي از اين اطالعهات در فهروردين 

دارد ، منعكس يشت ، يعني آن بخش از اوستا ك  اشاراتي ب  محل و مكان آغاز اصالحات زرتشت 

است.  اس از رسترش آئين زردتشتي ب  آساني مي توان تداوم تمدن و فرهنگي را در سيستان 

ديد ك  هنوز زنده مانده و ب  همين ترتيب  دهها و دهها محوط   باستاني سيستان  ب  نهوعي بها 

شند. كوه عهرمانان شاهنام  و زرتشت و آئين زرتشتي مرتبط هستند نائيد كننده اين مدعي ميبا
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معروف خواج  ك  در يك بره  زماني با نام كوه زر و يا زرتشت خوانده ميشده و ت   اي طبيعهي 

 در دهان  غالمان با نام عبر زرتشت ناميده مي شود از جمل  اين نمون  ها بشمار مي روند .

دشت امروزي سيستان ب  س  عسمت رسوبي ، درياچ  اي و صحرايي تقسيم مي شهود . 

از اين بخشها داراي خصوصيات جغرافيايي و طبيعي خاص خود هستند و ب  همين سبب  هر كدام

در دوره هاي مختلفي آباد بوده اند . بخش رسوبي سيستان ك  حاصل  از رسهوبات رود هيرمنهد 

است شامل اشت آو و شيب آو و دلتاي رود اريان است. در منطق  اشت آو  ت    شهرسهتان 

ت   از دوران اارت و ساساني ،  بي بي دوست ، زاهدان كهن  ، علع  تيمور  از دوران ساساني ، علع 

، علع  كهك و برج افغان از دوران اسالمي جزو محوط  هاي باستاني شاخص محسوو مي شوند . 

دهان  غالمان از دوران هخامنشي ، آتشگاه از دوران ساسهاني / اسهالمي ، علعه  سهام از دوران 

وه  از دوران اسالمي در شيب آو واعا شده انهد . منطقه  معهروف به  ساساني ، س  ك –اارتي 

سرزمينهاي درياچ  اي مربوط ب  دوران تاريخي و اسالمي است . اين منطق  كلي  آثار مرتبط به  

كوه خواج  را در بر مي ريرد ك  شامل آثار معروف ب  علع  كافرون ، علع  چهل دختهران از دوره 

ثاري  از دوران  اسالمي است . در همين جا زيارتگاه ها و آرامگاه هاي هاي اشكاني و ساساني و آ

سنگي مختلفي از دوران اسالمي ديده مي شود . منطق  شماره س  يها بخهش صهحرائي شهامل 

محوط  هاي ايش از تاريخي و آغاز تاريخي است . در اطراف دلتهاي عهديمي رود بيابهان جهز از 

، ت   هاي روباه ، طالب خان ، ت ه  دش ، صهدها محوطه  محوط  هاي آغاز تاريخي شهر سوخت  

باستاني ديگر ، ك  تعداد عابل توجهي از آنها را كارراه هاي توليد سفال تشكيل مهي دهنهد ، از 

هزاره سوم ايش از ميالد باعي مانده است . در همين جا شهرها و شهركها و دژهاي رونهاروني از 

ستم و رم رود و علع  ررد و آخهور اسهب رسهتم و دههها دوران ساساني و اسالمي مانند علع  ر

 محوط  ديگر نيز ديده مي شود . 



 20 

نام و محل شهرهاي دوران اسالمي اين منطق  توسط مورخان اسالمي يهاد شهده انهد .               

شناخت  شده ترين اين شهرها عبارتند از : زرنج ، كس ، ن  ، طاق ، عرنين  ، خواش ، فره ، جهزه،  

ت ، روذان ، سروان ، صالقان ، بغنين ، درغش ، تل ، بشلنگ ، بنجواي ، كهك ، غزن  ، عصهر ، بس

سيوي ، اسفنجاي و جامان.  اين فهرست كهم و بهيش و بصهورت ههاي مختلهف توسهط سهاير 

نويسندران دوران اسالمي ياد شده و الزامي ب  تكرار آنها نيست . الزم ب  يادآوري است ك  تعاد 

از آثار ياد شده توسط نويسندران دوران اسالمي داخل خاك افغانستان واعا شهده  عابل توجهي

اند و در هر حال اين شهرها و شهركها همانهائي هستند ك  بقاياي آنها ب  صورت ت   ها و ويران  

هاي رونارون در هر دو سوي سيستان ايراني و افغاني باعي مانده اند . تطابق دعيهق آثهار بهاعي 

شهرهاي مورد اشاره مورخان و جغرافي دانان به  خهاطر عهدم وجهود نقشه  باسهتاني  مانده با

سيستان در هر حال حاضر ممكن نيست و تنها برخهي از آنهها را مهي تهوان از روي تشهريحات 

مورخان بازشناخت  اما  شناسايي كلي  آنها  و تطابقشان  با ويران  هاي موجود نياز ب  يك بررسي 

 ل در منطق  سيستان دارد . باستانشناسان  كام

آثار ريش  هاي مادي تمدن سيستاني ، يعني باعي مانده ها  و ويران  هاي بجاي مانهده در 

روش  و كنار اين سرزمين و اشاره شده در متون كهن،  وجود اين ريش  ها را ب  بهترين وجههي 

تهاريخي در منطقه   تائيد مي كند . صدها محوط  باستاني از دوره هاي اهيش از تهاريخ و آغهاز

شناخت  شده اند ك  البت  مهمترين آنها شهر سوخت  است . در كنار اين شهر عظيم باستاني مي 

توان از شهركها و روستاههاي كوچكتري چون ت   هاي روباه و علع  ت   مارران و ت   رنده و علع  

آسهك و لشهكران و  رام رود و ت   وحيد و ت   آتش و ت   هاي تاسوكي و طالب خان و كنهدر و

كفتارك و رود بيابان و ده ها ت   ديگر نام برد . همهنهين اسهت وضهعيت محوطه  ههاي دوران 

تاريخي و شهرها و علع  هايي مانند دهان  غالمان و آتشكده كركو و علع  مهي و تاسيسات كهوه 

ديگر ك   خواج  و اطراف آن و ت   شهرستان و بي بي دوست و علع  سام و ده ها محوط  تاريخي
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در دشت سيستان اراكنده اند . تعداد و تراكم محوط  هاي دوران اسالمي بيشهتر از دوره ههاي 

ايشين است . بررسي هاي علمي انجام شده در سيستان نشان داده ك  شرايط آو و ههوايي در 

ساليان دراز و ب  ويژه ششصد سال  اخير دچار تغييرات عمده و اساسهي نشهده اسهت . همهين 

ها نشان مي دهند زماني ك  سيستان از نقط  نظهر جهوي و كهال آو و ههوايي مشهكلي  بررسي

نداشت  محوط  هاي بزرگ مسكوني با تراكم جمعيت نسبتا زيهادي داشهت  و سه س همهراه بها 

تغييرات آو و هوايي و وضعيت كم و زيادي آو ، تعداد اين محوط  ها رو ب  كاهش رذاشهت  و از 

شده است . اين مسئل  ب  خصوص در دوران اسالمي بسيار صادق بوده  تعداد جمعيت آن نيز كم 

ك  عالوه بر تغييرات جوي بايد صدمات حاصل  از جنگها و هجوم بيگانگان را نيز اضاف  كرد ك  با 

وجود رذشت سده هاي بسيار از وعوع اين حوادث هنوز تاثيرات مخرو آن در ناحي  باعي مانهده 

 است .

ثار باستاني ، از انج محوط  باستاني ك  هر كدام مربوط به  يهك دوره با وجود فراواني آ

باستاني و تاريخي خاص مي باشند مي توان بعنوان محوط  ههاي شهاخص و كليهدي سيسهتان 

نامبرد . اين محوط  ها عبارتند از شهر سوخت  از دوران ايش از تاريخ و آغهاز تهاريخي ، دهانه  

هرستان از دوران ساساني ، كوه خواجه  از دوران اشهكاني و غالمان از دوران هخامنشي ، ت   ش

مجموع  بي بي دوست و زاهدان كهن  از دوران اسالمي . مهمترين و شناخت  شده ترين محوط  

 هاي باستان سيستان عبارتند از : 

. آتشگاه يا آتشكده در غرو روستاي  خمك  در حدود هشهت كليهومتري ت ه   آتشگاه 

  شمالي يك برجستگي بزرگ رلي  و در ميان زمين هاي باتالعي سيسهتان شهرستان در روي لب

در جهت  جنوو شرعي ب  شمال غربي عرار ررفت  است.  در عسمت شمالي نهوك ايهن ت ه  هها 

برخي از باعي مانده هاي آثار باستاني عابل انتساو ب  دوره هاي اشكاني و ساساني ديده مي شود 

بناهاي بزرگ و كوچكي است ك  بخشهائي  از آنها باعي مانده و آثار  . اين آثار شامل زنجيره اي از
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برخي از اتاعهائي با سقف رنبدي نيز در ميان آنها وجود داشت  است. بنظر مي رسد يكي از ايهن 

و اهنهايي حهدود  11ساختمانها  بنائي  مهم بوده. اين بخش از ساختمان داراي تاالري ب  درازاي 

قابل آن فضائي شبي  يك اتاق انتظهار  وجهود داشهت  اسهت . سهفالهاي متر است ك   در م 5.8

اراكنده در سطح اين محوط  شبي  سفالهاي ت   شهرستان و كوه خواج  است و وضعيت و شكل 

و االن ساختمانها نشان مي دهند  در اين جا واععا آتشكده اي از دوران ساساني وجود داشهت  و 

ن از كاربرد اصلي اين محوط  بوده است.  بنابر رفت  سهرهنگ نام امروزي آن يادراري بسيار كه

 تيت يكي از عبور دوران اسالمي موجود در اين محل متعلق ب  سردار علم خان نارويي است  

: اين اثر در دو كيلومتري حوضدار واعا شده است . در اين جا  بقاياي يك  آخور اسب رستم

تر  مخروب   وجود دارد ك  در روش  و كنهار آن  بقايهاي م 7متر در  15ت   مركزي ب  ابعاد حدود 

متري  اين ت   كوچك بقاياي يك بناي بيضي شهكل  60آثار خشتي  ديده مي شوند.  در  حدود 

متر از سطح زمينهاي اطراف بلند تر است و آثار ديواري خشتي و  10نيز ديده مي شود ك  حدود 

وجود دارد. اين بنا  داراي دروازه يي ب  اهناي دو متر متر بر روي آن  70دايره شكل با عطر حدود 

است .  در سيستان هر بناي ررد را  آخور اسب رستم   مي دانند،  اما  بنظر مي آيد در ايهن جها  

آثار دوران ساساني و احتماال اسالمي  وجود دارد ك  در روي آثار ايش از تاريخي )  هم زمان بها 

 ه است . دوره دوم شهر سوخت    بنا شد

 آسك.  ت   ايش از تاريخ . 

متهر از دوران  7متر و دو چهرخ آسهيا حهدود  12آسياي بادي چگيني.  با ارتفاع حدود 

 اسالمي 

كيلومتري امامزاده بي بهي  5برج افغان : در مشرق روستاي كوچك برج افغان در حدود 

ست . ديواره هاي چينه  دوست بقاياي ساختماني عظيم وجود دارد ك  امروزه ويران  اي بيش ني

اي بزرگ اين بنا چندين بار مرمت شده اند . اشتين در رزارش خود در باره اين محل نوشت  كه  
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ديوارهاي تاالر مركزي داراي تزئين هاي آجري بوده و از نظر معماري  شباهتهايي با بنهاي علعه  

ر شديد سبك معماري ميهل كافرون كوه خواج  دارد . در ساختمان برخي از طاعهاي  اين بنا تاثي

عاسم آباد ديده مي شود . در اطراف اين محل و همهنين در نزديكهي ههاي علعه  نهو تعهدادي 

 برجهاي آرامگاهي دوران اخير تر اسالمي هم ديده مي شود .

در منطق  رم رود واعا شده وو آبراه  اي ن  چندان بزرگ و ن  چنهدان   برج چخار ) چاكر .

را از كندر و حوضدار جدا مي كند. در اين جا و در روي سطح دشت آثاري كهن منطق  برج چاكر 

ديده مي شود ك  با اين نام خوانده مي شود و در ميان آنها آثاري ك  عابل انتساو ب  دوره ههاي 

ايش از تاريخي نيز باشد ديده مي شود.  در روي سطح زمين تعداد بسيار زيادي بر آمدري هاي 

وجود دارد ك   عطعات مختلف سفالي، فلزي و سنگي را مي توان در روي  بزرگ و كوچك اراكنده

آنها مشاهده نمود.  برخي آثار معماري دوره هاي جديدتر و از جمل  برچهاي ديده باني راهداران 

 عديمي و علع  ها و بناهاي دوران اسالمي نيز در اينجا وجود دارد.  

تري شمال غربهي افغهان مجموعه  بناههاي كيلوم 8. در غرو رود ناصرو در حدود  بوالي

 مخروب  زيادي وجود دارد ك  مهمترين آنها دو مجموع  بزرگ از دوران اسالمي است . 

.  در فاصل  دو كيلومتري علع  ت   مجموع  اي از آثاردوران اسهالمي وجهود بي بي دوست

كنند. اين آثهار و بهاعي  دارد ك  دامن  و رستره اين آثار تا زيارتگاه بي بي دوست ادام  ايدا مي

مانده هاي خراب  هاي موجود بدون شك متعلق ب  دوران اسالمي منطق  هستند و بشدت آسيب 

ديده و فرسوده شده اند. برخي از آثار معماري ب  روشني نشان دهنده وجهود برجههاي دفهاعي 

دوران اسهالمي  روناروني در منطق  هستند ك  ب  عبارت ديگر مي تواند ب  اين معنا باشد ك  در

شايد از دوره صفاريان ب  بعد منطق  مرتب مورد تهدي و تهاجم بوده است و اهالي براي دفهاع از 

خود مجبور ب  ساختن برج و حصار بوده اند. رفت  مي شود ك  در اين منطق  سهرعت وزش بهاد 
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جهود در بيشتر از هر جاي ديگر ايران است و همين سرعت وزش باد باعب تخريب شديد آثار مو

 اين جا شده است. سفالهاي بي بي دوست از نوع سفال لعابدار دوران اسالمي بوده است .

: حدود دو كيلومتري جنوو غربي حوضدار آثاري در روي يك برجستگي  ااي رخش رستم

متر وجود دارد ك  ب  شكل يك تراس عرار ررفت  است. بقاياي آثهار ديگهري كه  از  6ب  بلندي 

نيز در همين جا ديده مي شهود. سهفال ايهن محوطه  از دوران ساسهاني و  خشت ساخت  شده 

 اسالمي است.  

 . دوران آغاز تاريخي و هزاره سوم ايش از ميالد. ت   آتش

 .  دوران آغاز تاريخي و هزاره سوم ايش از ميالد.ت  )ها  تاسوكي

سوم اهيش از  .  محل كوره هاي اخت سفال متعلق ب  دوران آغاز تاريخي و هزارهت   دش

 ميالد.

كيلومتري شمال بهي بهي دوسهت و در باتالعههاي حاصهل  از  8حدود  يا رنده.  ت   رندان

سيلهاي رود اريان ت   كم ارتفاع رندان عرار دارد . در اين جا باعي مانده هايي از يك علع  چهار 

  از زاوي  هاي چهار روش ديده مي شود ك  با نام علع  رندان يا رنده ناميده مي شود . در هر روش

ران  اين علع  توده هاي رل و خشت بسياري ديده مي شود ك  ب  احتمال زياد بقايهاي برجههاي 

دفاعي علع  بوده اند . نكت  تازه و جالب در باعي مانده هاي آثار معماري ايهن علعه  آنسهت كه  

در عسمت شرعي ايهن  آجرهاي استفاده شده در اين بنا از رچ و ن  از رل رس ساخت  شده اند   .

ت   و درطول كيلومترها فاصل  از اين آثار ، باعي مانده هاي آثار و بناهاي ديگري ديده مي شوند 

ك  از جنوو شرعي بطرف شمال غربي كشيده شده اند . مهمترين اين خراب  ها باعي مانده ههاي 

اا از ارتفاع آن باعي  30يك آسياي بادي است ك  در زمان بازديد اشتين از اين محل هنوز حدود 

 مانده بوده است.
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 42ت   رود بيابان . منطق  رود بيابان ك  يكي از دلتاهاي خشك شده رود هيرمنهد و در  

كيلومتري شهر سوخت  و نزديكي تاسوكي واعا شده است . تعهدادي ت ه  هها و و يرانه  ههاي 

ند . مهمتهرين آثهاري كه  باستاني در رود بيابان وجود دارد ك  عابل بررسي و اژوهش مي باشه

تاكنون در ت   هاي رود بيابان ايدا شده كوره هاي سفالگري مربوط ب  هزاره سوم ايش از مهيالد 

است ك  نشان دهنده اين مطلب اند ك  سابق  استقرار و زندري دئر اين منطق  حداعل ب  ههزاره 

  و روستاهاي اطراف سوم ايش از ميالد مي رسد و اين محل اشيا  سفالي و مصرفي شهر سوخت

تعدادي از كوره هاي اخت سفال اينجا توسهط رهروه باستانشناسهان آنرا تامين مي كرده است . 

حفاري شده اند اما رزارش فني اين عمليات تا كنون منتشهر نشهده اسهت  40ايتاليايي در ده  

جريان داشت  ظاهرا تا زمان يورش تيمور لنگ ب  سيستان ، آو كافي در بستر عديمي رود بيابان

 و ب  همين سبب اطراف و كران  هاي اين رودخان  در اين زمان هم آباد بوده است

 . دوران آغاز تاريخي و هزاره سوم ايش از ميالد. ت   روباه بزرگ

 . دوران آغاز تاريخي و هزاره سوم بيش از ميالد.  ت   روباه كوچك

وران ساساني است ك  در جنهوو .  ت   شهرستان نام يك سلسل  ت   هاي دت   شهرستان

شرعي زابل و حدود شش كيلومتري جنوو زاهدان كهن  و كران  غربي بند سيستان عرار ررفته  

است  اين ت   بشكل جزيره اي از  خراب  ها و بقاياي آثار باستاني است كه  سهفالهايي از شهكل 

كلنل تيهت از سيسهتان  افتاده و عطعات آجر در روي سطح آن ديده    مي شود. در زمان بازديد

بقايا و ويران  هاي آسياهاي بادي در روش  شمال شرعي ديواره ها وحصارهاي شهر وجود  داشت  

است . آثار موجود در روي اين ت   را مي توان ب  دوره هاي ساساني و اوايل اسهالم نسهبت داد . 

ههاي عظهيم ماندسهت . و ميان كرمان و سيستان بنا“  استخري در باره رام شهرستان  نوشت  : 

رويند كي شهر در عديم آن بودست و آن را رام شهرستان خواندندي . و رويند كي رود سيستان 
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برين شارستان مي رفت . مگر بندي كي ب  هيرمند ب  جايگاهي كي آن را سوكن خوانند رسست  

 “ . ا كردندشد ، و از اين شهر آو بيفتاد . مردم رام شهرستان از آنجا برخاستند و زرنج بن

 : دوران آغاز تاريخي و هزاره سوم ايش از ميالد  ت   طالب خان

 : دوران آغاز تاريخي و هزاره سوم ايش از ميالد  ت   لشكران

 .  دوران آغاز تاريخي و هزاره سوم ايش از ميالد ت   مارران

 . دوران آغاز تاريخي و هزاره سوم ايش از ميالد ت   وحيد

ل آجري دوران ساساني/اسالمي در س  كيلومتري شمال غربهي كركهو .  بقاياي اتخت ال

شاه است.  استخري و سايرين نيز ب  اين ال اشاره كرده اند . ظاهرا الي مستحكم بوده و امروزه 

 تنها برخي بخشهاي طاق باعي مانده است .  

 .  نام ديگر آثار كوه خواج  ب  روايت اشتين.چغا شهر

   زاهدان كهن . .  نگاه كنيد بچهل اير

 .  نگ ب  تاسيسات كوه خواج . چهل دختران

 .  نگاه كنيد ب  زاهدان كهن . چهل و چهار اير

 .  نگاه ب  زاهدان كهن . چهل و چهار زاهد

.  آثار و بقاياي ويران  هاي روناروني در منطق  حوضدار وجود دارد كه  در ميهان حوضدار

وش اشاره كرد . دروازه ورودي اين علعه  بهر روي ديهواره آنها        مي توان ب  يك علع  چهار ر

طول دارد. بقاياي يك حوض )آو انبار  رنبد دار و تعهدادي ويرانه   100شرعي آن است و حدود 

هاي ديگر و اتاعهاي رنبد دار و آسياي بادي نيز در اطراف اين بخش و شمال و شمال غربي ايهن 

مال غربي اينجا در محلي بنام كندر و در جنوو علعه  كيلومتري ش  6علع  وجود دارد. در حدود 

حوضدار ت   اي ب  نام دارك و در عسمت شمالي آن آخور اسب رستم با همين رون  آثهار وجهود 

 دارند. اين مجموع  آثار را مي توان ب  دوران ساساني و اوائل دوران اسالمي نسبت داد. 
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 .  نگاه كنيد ب  حوضدار . دارك

نده ها و خراب  هاي بسياري در نقاط مختلف سيستان ديده مي شود ك  ب   .  باعي مادخم 

خاطر كمبود مدارك و خرابي بيش از حد نمي توان كاربرد دعيق آنها را روشن كرد.  بنظر ميرسد  

بيشتر اين خراب  ها  رون  اي از برجهاي ديده باني بوده اند اما  مي توان تصور كرد كه  برخهي از 

هر چند بيشتر آنهها  به  مقهدار  برجهاي سكوت و دخم  مردران زرتشتي بوده اند، آنها مناره يا

زيادي ويران شده اند.  اين دخم  ها در بيشتر نقاط سيستان و بخصوص در ساحل چپ رودخان  

در نزديكي روستا ملك حيدر و در  هيرمند بنام آخور شناخت  شده است . يكي از اين دخم  ها  

هرستان عرار دارد.  بقاياي برجهاي رلي شبي  برجهاي ديده باني اين محل  با كيلومتري ت   ش 6

نام دخم  شناخت  مي شوند. بنظر مي رسد ك  كلي  اين مجموع  هها مربهوط به   اواخهر  دوران 

 ساساني و اوائل دوران اسالمي  باشد .

 . نگاه كنيد ب  زاهدان كهن . دروازه بختياري

 ب  اائين.  .  نگاه كنيددهان  غالمان

 .  نگ ت   شهرستان. رام شهرستان

.  در رامرود آثار استقرار انساني از دورانهاي بسيار عديم تها دوران اسهالمي وجهود رامرود

دارد. بقاياي يك علع  كوچك بسيار مخروب  از جمل  اين آثار است. اما در اين جا نيز كشتزارهاي 

است و تنها از روي نشان  هاي بسيار نا محسوس مهي عديمي آثار و بقاياي ايشين را از بين برده 

توان ب  وجود اين آثار اي برد. در مجموع ب  نظر مي رسد ك  زماني اين  منطق  آباد و اهر رونهق 

بوده است و صرف نظر از برخي آثار بسيار فرسوده اي ك  امروزه تقريبا عابل بررسي نيستند مي 

ع و با عضاوت از روي آنه  ك  ظاهرا باعي مانهده اسهت توان ب  عدمت اين محل اي برد. در مجمو

تنها مي توان رفت ك  آثار باعي مانده در  رامرود عديميتر از علع  مهي است و چنانك  تيت نيهز 

اظهار كرده است حتي ممكن است اين جا محل رام شهرستان ساساني بوده باشد اما از آنجا كه  
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ورزي و همهنين فرسايش باد در اين جا بسيار شديد بوده  خرابي هاي وارده بر اثر فعاليتهاي كشا

 ايش از انجام يك بررسي فشرده و دعيق در محل نمي توان با عاطعيت اين نظريات را اذيرفت.  

كيلومتري شمال غربي ت   شهرستان و در  9يا ده زاهدان.  اين آثار در حدود  زاهدان كهن 

رو رود اريان واعا شده اند. برخي از اژوهنهدران بهر روي بلندي هائي بين بستر عديمي رود ناص

 اين  نظرند ك  آثار و خراب  هاي موجود در اين محل مربوط ب  شهر دوران اسالمي زرنج مي باشد.

اشاره مي كنم بر اساس مطالعات انجام شده در جغرافياي تاريخي ايران ايش از اسالم و همهنين 

گ / زرنك / زرنج ، طي تاريخ طوالني خود بارها عوض بر طبق اژوهشهاي تاريخي محل شهر زرن

شده و هر بار با مهاجرت ساكنان اين شهر ب  نقط  اي ديگر ، اين نام نيز ب  همراه آنان مههاجرت 

كرده و باز بنا بر شواهد  باستانشناسي و تاريخي مي توان رفت ك  اين نظر صحيح و معتبهر مهي 

تواند در حقيقت آخرين شههر زرنهج در دوران تهاريخي  باشد و بنابراين محل زاهدان كهن  مي

باشد ك  اس از يورش تيمور لنگ و ويراني بندهاي سيستان  ديگر ب  صورت يك شهر زنده نامي 

 از آن  در متون تاريخي باعي نمانده است. 

بررسي هاي انجام شده در روي محوط  هاي باستاني سيستان نشان داده اند ك  زمينهاي 

ر آنها عابليت كشت و زرع و آبياري را داشت  اند و با از بين رفتن اين موععيت وضعيت رسوبي كنا

اسكان در اين شهرها و استقرار راه ها نيز بكلي از بين رفت  و باعب متهروك شهدن آنهها شهده 

است. آنه  مسجل و مسلم است شهر زاهدان كهن  توسط تيمور لنگ و اس از خرابهي بنهدها و 

روي رودخان  ويران شده است.  ديوار و حصار خارجي علع  حدود دو كيلومتر  سدهاي موجود در

كيلومتر است. سالمترين و كاملترين بخشههاي باعيمانهده ايهن  5/1تا  1و حداكثر اهناي آن بين 

شهر عديمي علع  آن است. علع  مزبور مركب است از بنائي چند ضلعي با برجهاي نيم دايره و دو 

ا خشت ساخت  شده اند. در ميان اين خشت ها رديف آجرها نيز ديده مي شود دايره خارجي ك  ب

، اما وزش شديد باد منجر ب  فرسايش شديد ديواره هاي موجود شده است. آثار بناهاي بهزرگ و 
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حجيم در خارج از ساختمان علع  ديده نمي شوند و بجاي آن مجموع  بناهاي كهوچكي در ايهن 

 اساس آثار و شواهد موجود بناهاي خدماتي علع  بود ه اند. بخشها ديده مي شوند ك  بر 

دروازه معروف ب  بختياري در روي ديواره شمال شرعي علع  بنا شده بوده است. در كنهار 

ارگ زاهدان كهن  يك مجموع  آرامگاهي ب  نام چهل اير يا چهل و چهار اير و يا چهل و چههار 

موجود ، اين مردان خدا توسط تيمور لنگ رهردن زده  زاهد كهن  ديده مي شود ك  بنا ب  روايات

شده اند . در زاهدان كهن  و مناطق اطراف آن  مجموع  بناها و سهاختمانهاي بسهياري از دوران 

متري جبهه  شمالشهرعي  250اسالمي وجود دارند. يكي از اين مجموع  ها در  فاصل  اي حدود 

يمور شناخت  شده اسهت. ديوارههاي شمالشهرعي و ارگ زاهدان كهن   عرار دارد ك  با نام علع  ت

سانتي متر مي رسد بهتر از ديوارهاي ساير جبه   150تا 120جنوبغربي اين بنا ك  ضخامت آنها ب  

باعي مانده اند. در مركز حياط محصور اين علعه  بهاعي  ها ، ك  در جهت وزش باد عرار داشت  اند

 90اي آن در دور تا دور تاالري ب  اندازه هاي تقريبهي مانده هاي بنايي بزرگ وجود دارد ك  اتاعه

متر عرار ررفت  اند. عظمت و بزرري اين ساختمان نشان مي دهد ك  ايهن بنها به  احتمهال  70تا 

بسيار زياد محل سكونت امير و حاكم منطق  بوده است. وضعيت موجود ساختمان همهنين نشان 

ر جبه  شرعي و در جايي عرار داشت  اسهت كه  دهنده اين نكت  است ك  در ورودي اصلي آن د

توده هاي ضخيم باعي مانده خشت و رل وچين  نشاني از نشاني از وجود الكاني است ك  اين در 

را ب  داخل تاالر متصل مي كرده است. در اشت ديوار تاالر مركزي بقاياي ساختماني ديگر وجود 

ي رفتن ب  اشت بام و يا طبق  دوم احتمالي بنا دارد ك  حاكي از وجود الكان ديگري ، اين بار برا

بوده است. خشتهاي استفاده شده در اين جا عدري كوچكتر از خشتهاي ارگ زاهدا ن كهن  و ب  

سانتي متر بوده است. تعداد ديگهري از  7*  25*   25سانتي متر و نيز  7*  15*  25اندازه هاي 

مي شوند ك  احتماال براي انجام خدمات جانبي دربار بناها و آثار ساختماني نيز در همين جا ديده 

حاكم وعت بنا شده اند. يكي از آنها ساختماني بزرگ در كنار ديوار جنوو غربي است كه  داراي 
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نقش  اي شبي  ساختمان مركزي علع  است. در بخش شمالغربي اين بنا و با مقداري فاصل  از آن 

ند ك  اهالي يكي از آنها را يخدان و ديگري را مسجد باعي مانده هاي دو بناي ديگر ديده مي شو

محل مي دانند. در ساختمان منتسب ب  مسجد ، بقاياي محراو ك  بطرف عبل  بوده است  هنهوز 

تا زمان بازديد اشتين از اينجا وجود داشت  است.  در جهت شمالغربي زاهدان كهنه  و در طهول 

مي اخير زاهدان كهن  در روي آن بنا شده ، آثهار همان لب  رلي تراس بلندي ك  شهر دوران اسال

يك آبراه  عديمي ديده مي شود و مقدار عابل توجهي سهفال از نهوع سهفالهاي لعابهدار دوران 

اسالمي زاهدان كهن  در سطوح مختلف آن اراكنده است . ميل عاسم آبهاد در طهول همهين راه 

متر   داشت   21فوت ) تقريبا  70اعي برابر واعا شده است. اين مناره در زمان بازديد اشتين  ارتف

سانتي متر ساخت  شده و عطر ااي  آن حهدود  5*  20*  35است.  اين بنا با آجر هايي ب  اندازه 

 متر بوده است .  18

مناره داراي دو كتيب  آجري برجست  نيز بوده است. در باره اين مناره ك  كهامال تخريهب 

ائيني كتيب  اسم تاج الدين ابوالفضل نصر است و در عسمت شده  تيت نوشت  است  در عسمت ا

باال اسم نوه او تاج الدين حرو نوشت  شده است . احتمال مي رود ك  تاج الدين كبير نتوانسهت  

كتيب  را كامل نمايد و ايش از آن فوت نموده است . بر اساس نوشت  مورخ عرو ، ابن اطهر ك  در 

سهال حكومهت كهرد و  80واصل بحق ررديد ، تاج الدين كبير  سال اانصد و انجاه و نهم هجرت

چون زوال حاكم برتر از او ، سلطان سنجر سلجوعي در اواخر حكومت وي آغار ررديهد بنهابراين 

وي ساختمان و احداث اين مناره را در اواخر زمان حكومت و زندري خويش شروع نموده است و 

فوت شد . چون زمان وي زمهان ههرج و مهرج بهود هجري  612نوه او ، تاج الدين حرو در سال 

بنابراين تاج الدين اصغر نمي توانست هيچ كار بزرري را ب  اايان برساند و لذا مناره مهذكور مهي 

تواند ب  نيم  عرن ششم هجري ) ربا آخر عرن دوازدهم ميالدي   متعلق باشد و يا حداكثر مهي 

 باشد.  تواند ب  نيم  اول عرن هفتم هجري تعلق داشت  
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و شماره  1/ زرنگ.  نگاه كنيد ب : دهان  غالمان و زاهدان كهن  و ايوست هاي شماره  زرنج  

2  

.  در روستاي س  كوه  بقاياي دو علع  عظيم  دوران اخير اسالمي وجود دارد اما  س  كوه 

 احتمال دارد  س  كوه  در محل و جاي راشكك عديمي ساخت  شده باشد .

 ه كنيد ب  اائين : نگا شهر سوخت 

: ت   اي تقريبا ررد و مرتفا در منطق  بي بي دوست و نزديك ب  زاههدان كهنه   علع  ت     

است ك  ديواره هاي عطور رلي و خشتي آن را محصور كرده است . اين ديواره ها ك  تقريبا كلي  

تند . مواد فرهنگهي متر از زمينهاي اطراف خود بلندتر هس 30دور تا دور ت   را ررفت  اند حدود 

اراكنده شده در سطح اين ت   را سفالهاي ساده نخودي و عرمز تشهكيل مهي دهنهد و تعهدادي 

سفال لعابدار نيز در ميان مجموع  سفالهاي اراكنده در سطح ت   ديده شده است . ظواهر امهر و 

سهفال  سفالهاي موجود نشان مي دهند ك  عدمت اين محل حداعل ب  دوره ساسانيان مي رسهد.

هاي سطح اين ت   شبي  سفالهاي كوه خواج  و ت   شهرستان است. امبرتو شر اتو باستانشناس 

 ايتاليايي اين محوط  را حفاري كرده اما تاكنون رزارشي از نتايج اين كاوشها منتشر نشده است. 

 علع  تيمور.  نگاه كنيد  ب  زاهدان كهن             

 ه خواج  .  نگاه كنيد ب  كوعلع  كاخا

 .  نگاه كنيد ب  كوه خواج  علع  كافرون

 .  نگاه كنيد ب  كوه خواج  علع  كك

 .  نگاه كنيد ب  كوه خواج  علع  كيخا

كيلومتري رامرود كلوتكهاي زيادي ديده مي شود  5-4: ) كالت ررد . در حدود  علع  رهرد

آثار علع  عظيمي ديده مي شهود متر نيز مي رسد. در اين جا  3الي  2ك  ارتفاع برخي از آنها ب  

ك  همانگون  ك  از نامش بر مي آيد شكل خارجي آن ررد و دايره است. عطر اصلي علع  ب  حدود 
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متر و داراي تعدادي برجهاي دفاعي است ك   5/2متر مي رسد و ضخامت ديواره خارجي آن  150

سانتي متر ساخت  شده  7*32*32دور تا دور آن عرار ررفت  اند. اين ديوار با خشتهايي ب  اندازه 

اند و ب  خاطر وزش بادهاي شديد صدو بيست روزه خراو شده است و در هر صهورت بخشههاي 

متر هستند. در داخل اين دايره عظيم آثهار و بهاعي  3باعي مانده ديوارها داراي ارتفاعي برابر با 

نهده فضهاي داخهل علعه  مانده هاي ساختماني ديده مي شوند در حاليك  در س  چهارم باعي ما

ظاهرا خالي از آثار معماري بوده است. در سطوح باالئي ديوارها و همهنين برجها جهز از خشهت 

مقداري آجر نيز ب  كار برده شده است ك  نشان مرمت و حفاظت بنها در سهالهاي بعهد از بنهاي 

شهده از  آنست. در داخل علع  تعداد هفت سك  و در خارج از ديوار تعداد شش سهك  اكسهيده

دوران اسالمي شده اند ايدا شده  و با وجود آنك  تاريخ دعيق آنها مشخص نشده است. اما يكي 

هجري است و ديگري احتماال مربهوط به  عطهب الهدين شهاه نيمهروز  692از آنها  داراي تاريخ 

ي ميباشد. تعداد معدودي از سفالهاي ايدا شده در اين جا را مي توان ب  دوران اهيش از اسهالم

نسبت داد. اورل اشتين تاريخ استقرار در كالت ررد را  ب  دو دوره تقسهيم مهي كنهد: دوره اول 

همزمان با استقرار در زاهدان كهن  و دوره دوم همزمان با برخي از تاسيسات اسهالمي رامهرود و 

علع  مهي. ظواهر امر و نقش  ساختمان اين علع   بر اسالمي بهودن آن صهح  مهي رذارنهد . در 

قيقت با توج  ب  االن  و نقش  و نيز آنه  ك  اشتين در مورد آثار دوران اولي  اسالمي  خارج از ح

علع  بيان داشت   جز از دوران اسالمي مي توان دو دوره تاريخي احتمالي ديگر   را دربهاره ايهن 

ك  امروزه در   علع  در نظر ررفت. دوره اول يا دوره عديمي تر،  احتماال هزاره دوم  ايش از ميالد،

سيستان اطالعي از آن در دست نيست  و در حقيقت اس از متهروك شهدن شههر سهوخت   در 

ايش از ميالد از سرنوشت ساكنان منطق  نيز هيهگونه  آرهاهي  1900تا  2000حدود سالهاي بين 

وجود ندارد و دانست  نيست ك  اين مردم اس از متروك شدن كامل شهر سوخت  ب  كدام نقهاط 

جرت    كرده اند.  با توج  ب  شباهت بسيار زياد نقش  ساختماني كالت ررد ب  محوطه  ههاي مها
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هزاره دوم و اوائل هزاره اول ايش از ميالد آسياي مركزي و از جمل  ساختمان ررد مربوط ب  دوره 

 سوم داشلي در باكترياناي جنوبي،  مربوط ب  اوائل  هزاره دوم ايش از ميالد،  مهي تهوان تصهور

نمود بناي اصلي و يا حداعل نقش  اولي  كالت ررد ب  اين دوران تعلق داشت  .  ياد آوري مي شود 

بخاطر وجود برخان هاي موجود تا كنون يك بررسي باستانشناختان  روشمند و كامهل در كهالت 

ررد انجام ن ذيرفت  است و در نتيج  اطالعات موجود در باره اين محوط  مهم نهاعص ميباشهند.  

بنابراين آنه  ك  مي توان ب  صورت نظري درباره دوره هاي مختلف استقرار در اين محل اظههار 

كرد استقرار در هزاره دوم و اوائل هزاره اول و س س دوران اشكاني و بعد يك دوره خال  عظيم و 

 باالخره دو دوره استقرار در دوران اسالمي است. 

نخستين اسالمي ديده شهده اسهت. ايهن آثهار در بخشهاي بيروني علع  نيز آثار دوران 

عبارتند از تعدادي رورهاي دوران اسالمي و بناهاي رنبد دار ك  بيشتر بخشهاي آن هها در زيهر 

شنهاي روان اوشيده شده اند. آثاري نيز از دوران جديدتري ) اسالمي متاخر  ديده شده اسهت 

فاصل  اي حدود يك كيلومتري كهالت  ك  يكي از  آنها با نام رنبد شاهي شناخت  شده است. در

ررد ت   كوچكي وجود دارد ك  اشتين آثار موجود در آن را از دوران كالكوليتيك مي داند امها از 

آنجائي ك  اشتين كلي  نمون  هاي آثهار منقهول دوره ههاي آغهاز تهاريخي و اهيش از تهاريخ را 

ين ت   ك   مربوط ب  دوران آغهاز كالكوليتيك فرض كرده است مي توان تصور كرد  آثار منقول  ا

تاريخ باشند و در صورت صحت اين فرض دليل ديگري بر تائيد عدمت بيشتر كالت رهرد و آثهار 

اطراف در دست است.  ياد آوري كنم ك  در اين جا بجز از عطعات سفال،  باعي مانده هاي ظروف 

هنين ديگر سنگهاي كهار مرمري و خاص   ظروف هزاره سوم ايش از ميالد در شهر سوخت  و هم

 شده و ايكانهاي سنگي و عطعات فلزي نيز در اين جا ديده شده اند. 

 : نام ديگر كوه خواج  ب  روايت هرتسفلد.  علع  رستم
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.  علع  اي وسيا مربوط ب  دو سده ايش همراه با بقاياي يك شههر باسهتاني بها علع  رستم

ت   ايش از تاريخ نيز در اينجها وجهود  15ود آجر كاري و ساختمانهاي متعدد. مجموع  اي از حد

مهيالدي   در  631 – 630دارد و اشتين نيز يك عدد سك  نقره از اوراندخت اادشهاه ساسهاني ) 

 آنجا ايدا كرده است .

. اين علع  در چهار كيلومتري س  كوه  عرار ررفت  اسهت . شهكل علعه  تقريبها علع  سام

بزرگ خشهتي و رلهي و دروازه و برجههاي متعهددي  مستطيل است و داراي ديوارهاي حجيم و

است.دروازه  برج دار علع  در روي ديوار شرعي آن عرار ررفت  است.  كلنهل تيهت و در سهالهاي 

آمريكايي از اين علع  بازديد كرده اند.  در آغاز سده نوزدهم  بنا بعدي فاير سرويس باستانشناس 

ك علع  سام مي رذشت و ب  طرف دهكده ورمال مهي ب  رفت  كلنل تيت نهري از هيرمند از نزدي

رفت . رروه باستانشناسان  ايتاليايي ب  رهبري امبرتوشراتو در اين علع  دو مرحله  سهاختماني 

كشف كرده اند.  در طبقات زيرين يا عديميتر علع  سام  نوشت  ههاي يونهاني متعلهق به  دوران  

ساسانيان تعلق دارد.  علع  سام ديگري در نزديكي  اارتها ايدا شده و آثار طبق  بااليي ب  دوران

شهر فراه افغانستان وجود دارد ك  در حقيقت تي  اي مرتفا و چهار روش است ك  با مردابي كه  

 ظاهرا بقاياي يك خندق عديمي بوده احاط  شده است .

: اين علع  و بناهاي وابست  و نزديك ب  آن در سه  كيلهومتري جنهوو شهرعي  علع  مهي

وضدار عرار دارد. شواهد نشان مي دهد ك  اين علع  وسيا تا سده رذشت  مسكون بوده اسهت. ح

در اطراف علع  آثار آبراه  هاي فراواني ك  زماني آو مورد نياز كشتزارهاي موجهود در محهل را 

فراهم مي آورده اند ديده مي شود  و در بسياري از نقاط آن هنوز تن  هاي عطور و خشك شده و 

شده و بقاياي درختان مختلف و از جمله  نخهل وجهود دارد و عطعهات  سهفال و از جمله  عطا 

سفالهاي بسيار جديد در سطح زمين اراكنده است. در ميان آثار ديده شده در اين منطق  بهاعي 

مانده هاي يك آسياي بادي وجود دارد كه  نمونه  ههاي آن در دوران اسهالمي در كليه  نقهاط 



 35 

در س  كيلو متري جنوو جنوو غربي علع  مهي ت   كوچهك ديگهري  سيستان ديده مي شود.

وجود دارد ك  سفالهاي دوران تاريخي و ايش از تاريخ و عطعات سنگ سهاو ههاي  مختلهف در  

سطح آن اراكنده است و ظاهرا يكي از روستاهاي وابست  ب  شهر سوخت  بوده است.  بناي علع  

هجهري  1130فوي  باشد. در اين جا  كتيب  اي از سهال نبايد چندان عديمي و ايشتر از دوران ص

 خان  ديده شده است.  …ميالدي   مربوط ب  مير جعفر خان ولد  1717عمري ) 

: در ميانكنگي ونزديكي مرزهاي ايران و افغانستان باعي مانده هاي آثار كركوشاه  كركوشاه  

شتر آن بكلي از بين رفت  و ب  نظهر و تخت  ال ديده مي شوند . تخت  ال ، الي آجري بوده ك  بي

مي آيد همان الي باشد ك  استخري در توصيف راه زرنگ ب  هرات از آن نام بهرده اسهت .آثهار 

عديمي كركوشاه در زير روستاي جديد مدفون است و آنه  ك  از اين شهر باستاني بهاعي مانهده  

ارتست از بقاياي يهك ديهواره آثاريست ك  در روي سراشيبي هاي شمالغربي ت   عرار دارد و عب

چين  اي بسيار فرسوده اي  ك  باعي مانده هاي يك برج دفاعي آن  نيز عابل  تشهخيص  –خشتي 

است.  محل امروزي كركوشاه بدون شك همان كركوي  معروف است ك  توسط نويسندران دوران 

سيسهتان     )  اسالمي تشريح شده است . استخري كركوي  را نخستين مرحل  راهي مي داند ك 

زرنج   را ب  هرات متصل مي كرده و بنا ب  رفت  همين جغرافي نويس در س  فرسنگي زرنج واعا 

شده بوده است. ياعوت حموي نيز ذكري از آتشكده كركوي  كرده و نوشت   شههري از سيسهتان 

آتهش  بوده و آتشكده اي ك  نزد زردتشتيان محترم شمرده مي شده در آنجا عرار داشت  اسهت. 

كركوي  ك  بناي آن ب  كيخسرو نسبت داده شده ظاهرا  تا سده هفتم هجري آبادان بوده اسهت . 

براساس توصيفات مورخان دوران اسالمي اين آتشكده داراي دو عب  بزرگ بوده ، و تيزي هر عب  

شاخي چون شاخ راو ساخت  بودند و آتشگاه در زير آن دو عب  عرار داشهت  اسهت . آتهش ايهن 

اسهت .  “  هوش ررشاسپ“  شگاه ايوست  روشن بوده و زردتشتيان معتقد بودند ك  اين آتش آت

“  سبب ساختن آتشكده كركوي و سرود معروف آن چنين آمده اسهت :  تاريخ سيستاندر كتاو 
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بوالمويد اندر كتاو ررشاسپ رويد ك  چون كيخسرو ب  آذربادران رفت و رستم دستان با وي ، و 

اتياره ديوان بفر ايزد تعالي بديد ك  آذررشسب ايدا رشت و روشنايي بهر رهوش آن تاريكي و 

اسب او بود و شاهي او را شد با چندان معجزه ، اس كيخسرو از آنجا بازرشت و بتركسهتان شهد 

بطلب خون سياوش ادر خويش و هر چ  نرين  يافت اندر تركستان همي كشت و رستم و ديگهر 

راسياو رريز ررفت و بسوي چين شد و از آنجا به  هندوسهتان آمهد و از اهلوانان ايران با او ، اف

آنجا ب  سيستان آمد و رفت من بزنهار رستم آمدم و او را ب  بنكوه فرود آوردند ، چون سه اه او 

همي آمد فوج فوج ، اندر بنكوه انبار غل  بود چنان ك  اندر هر جانبي از آن بر س  سو مقدار صد 

نهاده بودندي ، و جاودان با او ررد شدند و او جادو بود تدبير كرد كه  اينجها  هزار كيل غل  دايم

علف هست و حصار محكم عجز نبايد آورد تا خود چ  باشد ، ب  جادويي بساختند كه  از ههر دو 

سوي دو فرسنگ تاريك رشت ، چون كيخسرو بايران شد و خبهر او شهنيد آنجها آمهد ، بهدان 

ينجايي ك  اكنون آتشگاه كركوست معبد جاي ررشاسب بهود و او را تاريكي اندر نيارست شد و ا

دعا مستجاو بود ب  روزرار او ، و او فرمان يافت ، مردان هم با اميد بركات آنجا همي شهدندي و 

دعا همي كردندي و ايزد تعالي مرادها حاصل همي كردي . چون حال برين جمل  بهود كيخسهرو 

، ايهزد تعهالي آنجها روشهنايي فراديهد آورد كه  اكنهون   آنجا شد و االس اوشيد و دعها كهرد

آتشگاهست ، چون روشنايي برآمد برابر تاريكي ، تاريكي ناچيز رشت و كيخسرو و رستم ب  ااي 

علع  شدند و بمنجيق آتش انداختند و آن انبارها هم  آتش ررفت چندين سال  ك  نهاده بهود ، و 

ي بگريخت و ديگر كسان بسوختند و علع  ويران شهد ، آن علع  بسوخت و افراسياو از آنجا بجائ

اس كيخسرو اين بار بيك نيم  آن شارستان سيستان بكرد و آتشگاه كركوي  ، و آن آتش رويند 

آنست ، آن روشنايي ك  فراديد ، و ربركان چنين رويند ك  آن هوش ررشاسبست و حجت آرند 

 بسرود كركوي بدين سخن : 

 فرخت بادا روش 
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 رشاسب هوشخنيده ر

 همي برست از جوش 

 نوش كن مي نوش 

 دوست بدا كوش 

 بافرين نهاده روش 

 هميش  نيكي كوش 

 دي رذشت و دوش 

 “. شاها خدايگانا ، بافرين شاهي

 

 .  نگاه كنيد ب  باال. كوه خواج . كك زال

 .  نگاه كنيد ب  باال. كوه خواج    كهزاد

 / كندرك : نگاه كنيد ب  حوضدار  كندر

.  در روي سطح كوه خواج  و اطراف آن برخي از تاسيسهات اصهلي و بناههاي ه خواج كو 

مرتبط با اين محوط  باستاني وجود دارد ك  عبارتنداز رورستان وسيعي مركب از رورهاي سنگي 

ك  در اشت  علع  كافرون و  در باالي كوه و در سطحي صاف بسيار نزديك ب  هم سهاخت  شهده 

رورها از سنگ است و روي آنها نيز  معموال با تخت  سنگهاي برزري اوشانده  اند. ديواره هاي اين

شده اند . تاريخ عطعي اين رورستان مشخص نيست اما برخي از ظواهر  موجود نشان مي دهنهد 

ك  مربوط ب  اوايل دوران اسالمي باشند . روليني باستانشناس و معمار ايتاليايي آنها را متعلق ب  

ان ميداند، اما داليل وي عابل اذيرش نيستند. در روي  سطح كوه و در نزديكهي دوران هخامنشي

رورهاي سنگي و در كنار  آو انبارهاي مختلف تعدادي آرامگاه متعلق ب   سده ههاي اخيهر نيهز 

وجود دارند ك   زيارتگاه هاي موجود در روي كوه ك  ب  نامهاي روناروني چون خواج  غلطهان و 
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رندم بريان خوانده مي شوند را احاط  كرده اند .يك راه سنگي عديمي  آثهار اير چهل تن و اير 

كوك زال   مهي ايونهدد.  -علع  كافرون را ب   باالي كوه و  بقاياي علع  اي ب  نام كك زاد )كهزاد

متر مي باشد و با خشت هاي بزرگ و چين  هاي  25در  40منتهي مي شود. ابعاد اين علع  تقريبا 

شده است. بقاياي تعداد اتاق در طول ديواره شمالي و غربي اين علع  ك   بنظر مي خشتي ساخت  

آيد ك  ااسدار خان  كاخ فرمانداري بوده است ديده مي شود.  در عسمت جنوبي فضاي باز سطح 

كوه و نزديك دره اي موسم ب  دره سوخت  علع  كوچك ديگري تقريبا ب  اندازه علع  ايشين به  

ختران وجود دارد ك  آن نيز با توج  ب  موععيتش در روي كوه محل ديده بهاني و نام علع  چهل د

ااسدار خان  بوده است. ديوار خارجي اين علع  دومي نيز  با خشت ساخت  شده،  دروازه ورودي و 

دو برج كوچك علع  در روي ديوار شرعي ساخت  شده اند. براي ساير تاسيسات كوه خواج  نگاه 

 بعدي.كنيد ب  صفحات 

 .  نگاه كنيد ب   علع  مهي.  مهي

 .  نگاه كنيد ب   زاهدان كهن . ميل عاسم آباد

 .  نگاه كنيد ب   زاهدان كهن . مسجد

 .  نگاه كنيد ب  زاهدان كهن . يخدان

 .  نگاه كنيد ب  حوضدارنعل اسب رستم

 

تنهد از رفت  شد ك  انج محوط  باستاني كليدي در سيستان شناسائي شده اند كه  عبار

شهر سوخت           ) دوران  ايش و آغاز تاريخي ، دهانه  غالمهان ) دوران  هخامنشهي  ، كهوه 

اشكاني ، زاهدان كهن  و بي بي دوست ) دوران اسالمي . در اين ميهان  -خواج  )دوران  ساساني

رت اطالعات نسبتا كاملي در مورد س  محوط  از انج محوط  فوق در دست است ك  شايد ن  بصو

اتفاعي بلك  بخاطر موععيت سيستان در شكل ريري تمدن ايراني ن  تنها در سيستان از اهميهت 
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خاصي برخوردارند بلك  در تدوين تاريخ تمدن ايراني در تمام فالت ايهران و خهارج از مرزههاي 

سياسي امروزي كشور  ايران،  يعني در ميان سرزمين هاي متاثر از فرهنگ ايراني هر كهدام به  

ب  خود اثري بي نظير و موثر ب  شمار مي روند. شهر سوخت  بخاطر عظمت و بزرري و اطالعات نو

موجود درباره ارتباطات تجاري و عومي خود در دوران آغاز تاريخي، دهانه  غالمهان به  خهاطر 

وضعيت شهر سازي و اينك  در حقيقت محل اتصال مذاهب ايراني ايش از اسالم از دوران  و س  

تي تا رسيدن ب  يگان  ارستي بوده و باالخره كوه خواج  ب  خاطر عظمت بيش از حهد و ران  ارس

حدود خود ب  عنوان بزررترين بناي خشتي ايش از اسالمي فالت ايران و محل تالعي فرهنگهاي 

ايراني و آسياي ميان  با فرهنگ و تمدنهاي غربي و در حقيقت ب  مثاب  چهار راه برخورد و تالعي 

 ي تمدنهاي ايش از اسالم از اهميت خاصي برخوردارند.فرهنگها

 

است كه   رسترده اي . شهر سوخت   شهر سوخت  نام سلسل  ت   هاي  و بهم چسبيده 1  

بين جنوبي –شمالي  ي  كيلومتري راه زابل ب  زاهدان عرار ررفت  است. ارتفاع اين ت   ها 56در 

در  رستان رو. هكتار است 151مساحت  آنها  حدود زمين هاي اطراف و      متر از سطح  18تا  12

در سطح آن بهر خهالف منطقه   وخارج از محل مسكوني عرار ررفت    ،جنوو غربي  شهر بخش

هيچ رون  آثار مادي فرهنگي ديده نمي شود.  اين سلسل  ت   هاي كم ارتفاع در كنهار  ،مسكوني

از مهمترين مراكز دوران مفرغ در شهرق  يكي از كهنترين دلتاهاي رودخان  هير مند واعا شده و

شن  ار از ايران بشمار ميرود.  دلتاي كهني ك  شهر سوخت  در كنار آن واعا شده  امروزه چنان  

جهت وزش بهاد   ك از آنجا  ،از سوي ديگر ، ك  تشخيص آن بسيار مشكل مي نمايداست  و ماس  

با جريان باد فرسوده  و از ارتفهاع آن از  غرو ب  شرق است تمام اين بخش ب  سبب تماس دائم 

آن داراي ارتفهاع نسهبت به  غهرو  شهر سهوخت  كاست  شده  و ب  همين علت عسمت شرعي 
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بخش آو بوده  ك  ديواره هاي ت   را ب  شكل برشهاي  اينزيرا تنها عامل مخرو بيشتري  است 

 عمودي مستقيمي در آورده است. 

ن شهر هاي  فالت ايران و ب  عبارتي  آزمايشهگاهي اين شهر باستاني يكي از  عظيم تري 

بزرگ در بياباني كوچك است. مطالع  مواد فرهنگي موجود در اين شهر ب  بررسي آثار باسهتاني 

ب  معناي شناخت  شده آن منحصر نمي شود بلك  از راه مطالع  و بررسي بقاياي مهواد فرهنگهي 

وم و فنون مختلف در فالت ايران را مشاهده  مختلف مكشوف  در اين شهر مي توان سير تحول عل

كرد. باستانشناسي. جامع  شناسي. تجارت و بازرراني و مبادالت  بين المللي. تاريخ تحول اديان. 

تاريخ شهر نشيني و شهر سازي. سير تحول معماري. سير تحول هنرها و فنهون سهنتي. تهاريخ 

انور شناسي و علوم وابست . علهوم تغذيه . آغاز كتابت. تاريخ  ازشكي و علوم وابست  ب  آن. ج

كشاورزي. دامداري. حشره شناسي. رياه شناسي. زمين شناسي. فلزرهري. سهفالگري. جهواهر 

منبت كاري  برخي از فنون و هنرهاي  عابل مطالعه  در بقايهاي ايهن و  سازي. بافندري. خراطي 

 شهر بزرگ ميباشند. 

چهارم و سوم ايش از ميالد مديون رودخان  ار آو  شهر  موجوديت خود را طي هزاره هاياين   

هكتهاري شههر داراي آثهار و بقايهاي  151هكتار از وسهعت  120هيرمند و دلتاي آن بوده است. 

 2800باستاني است و رسترده ترين دوره آن متعلق ب  الي  هاي هفتم تا انجم يعني سالهاي بين 

مي رسيده است. بيش از نيمي از    هكتار 80د ابش از ميالد است ك  وسعت شهر ب  حدو 2500تا 

ست  و سنگ و فلز و خرده سنگهاي نيم  عيمتي و ساير كشهر  اوشيده از توده سفالهاي شسطح 

در حاليك  در سطح رورستان تقريبا هيهگون  نشان  و ماده فرهنگهي  مواد منقول باستاني است

  بخش فرعي اسهت كه  عبارتنهد از شهر  عابل تقسيم ب  س  بخش اصلي و س  ديده نمي شود.

مركهزي و بناههاي يادمهاني، منطقه   ، منطق  بزرگ مركزي شامل بخشههاي مسهكوني شهرعي

شمالغربي يا منطق  صنعتي و بخش جنوبي يا منطق  رورستان. آثهار معمهاري بدسهت آمهده در 
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د هاي بخش مسكوني نشان دهنده وجود نوعي نظم و ترتيب در تقسيم بندي  ساختمان ها و واح

مسكوني است ك  توسط خيابان ها و كوچ  هائي از يك ديگر جدا مي شوند. مصالح سهاختماني 

تماني  شش تا ده اتاق داشت  خاين بنا ها عبارتند از چين  و خشت و چوو و حصير. هر واحد سا

اشهيا  بوده اند.  و در برخي موارد آخور جانوران  اجاق ، سقف  ، كف، الكان ، درراه، ك  داراي در

سهفالي، اشهيا  در خهور   ههايشهر سوخت  بسيار متنوعند. رذشت  از ظرف درمنقول ايدا شده 

انسان و و سنگي  اعتنا  ديگر عبارتند از انواع و اعسام ايكره هاي كوچك رلين و راهي سفالين 

ي و ابزار ،  اارچ  و طناو، مهر و اثر مهر، اشيا  تزئينجانور، اشيا  چوبي و حصيري، ابزار بافندري

در ميان اشيا، سنگي بخصوص مي توان ب  ظروف مرمري و دسهت  ههاي سهنگي و سهنگ كار.  

آسياها نيز اشاره كرد. اشيا، زينتي بيشتر با سنگ هاي نيم  بهادار وارداتي چون سنگ الجورد و 

عقيق و فيروزه ك  از معادن دور دست ب  شهر سوخت  وارد مي شده ساخت  شده اند. اين سنگ 

اي نيم  بهادار و ب  ويژه سنگ الجورد اس از ورود ب  شهر سوخت  توسط صنعتگران اين شهر ه

براي صدور ب  سرزمين ههاي دور  س ستراش داده مي شده و بشكل اشيا، زينتي در مي آمده و 

دست آنسوي خليج فارس و ميان رودان  ب  ايستگاه هاي مبادالتي موجود در فاصهل  بهين ايهن 

ستاده مي شده است. از سنگهاي مرمر و  بازالتي و آهكي براي ابزار سازي و مهره سرزمين ها فر

رونارون استفاده مي شده است. مهر ها و اثر مهر ههاي رونهاروني  از  هايظرف ساختن سازي و 

مواد مختلف در شهر سوخت  بدست  آمده ك  داراي كاربرد اداري و رسمي بوده اند، اما يكهي از 

يافت شده در شهر سوخت  لوح  رلي كوچكي اسهت كه  در روي آن نوشهت  اي مهمترين اشيا، 

كوتاه ب  خط دوران آغاز ايالمي باعي مانده ك  ظاهرا مربوط ب  يك سلسل  ارعهام و اعهداد مهي 

 3200باشد . اين لوح  از كهن ترين الي  هاي موجود در شهر سوخت  ايدا شده و مربوط ب  حدود 

ن نوشت  اي است ك  تا كنون در سرزمين هاي شرق دشت لوت بدسهت ايش از ميالد و كهن تري

  . آمده است
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مي رسد  با توج  ب  مرگ و ميرها و مهاجرت ها ، شهر سوخت  در زمهان شهكوفائي  ربنظ 

نفر داشت  و يكي از ار جمعيت تهرين شههر ههاي دوران مفهرغ  8000تا  5000خود جمعيتي بين 

معيت ب  كارههاي توليهدي و صهنعتي ماننهد سنگنراشهي و بشمار مي رفت  است. بيشتر اين ج

سفالگري و بافندري و شكار و صيادي و كشاورزي و باالخره بازرراني مهي ارداخته  انهد. شههر 

 ه  تسوخت  همانند بسياري ديگر از محوط  هاي باستاني شرق ايران مانند ت   حصار دامغهان و 

زمان ، يعني حدود اوائهل ههزاره دوم اهيش از بردسير تقريبا در يك  سيحياي كرمان و تل ابلي

ميالد از بين رفت  است. برخي اژوهشگران تغييرات شديد آو و هوائي و خشك شدن دلتاي رود 

 يهيرمند را از عوامل بسيار مهم متروك شدن اين شهر باستاني مي دانند، اما با توج  ب  همزمان

مهي  ، با متروك شدن شهر سوخت   ايران  محوط  هاي باستاني  مناطق شرعيديگر از بين رفتن 

بايد در جستجوي عوامل و دالئل ديگري نيز بود . الزم ب  اشاره است ك  تا كنون هيچ اثر و نشان  

اي از آتش سوزي شديد و فرا رير ك  باعب تخريب كامل شهر شده باشد و يا حمل  اي خهارجي 

ايدا شهدن ههزاران عطعه  يل دانست. بدست نيامده تا اين عوامل را در متروك  شدن شهر دخ

شيي مطالعاتي و موزه أي و آزمايشگاهي  در شهر سوخت   بر ثروت و غناي موجود در اين شهر و 

اشيا  از  يك سو بر وجود   ارتباطات اين شههر  بها  اين درج  رفاه مردم آنجا رواهي مي دهند. 

ياز جامع  بوده اند  و از طرف ديگر  بر روستاهاي اعماري آن ك  توليد كننده برخي از مواد مورد ن

ارتباطات اينجا  با سرزمين هاي دورتر  صح  ميگذارند.  عالوه بر آن،  اشيا  و لوازم داخل عبهور  

ب  شناسائي درج  فقر و غنا و يا طبق  اجتماعي و در برخي موارد شغل و در موارد نادر تهري به  

هاي خاص جغرافيايي فرد كمك مي كنند. اختالف  جايگاه و خاستگاه اصلي و يا حداعل وابستگي

ميان اشيا  و كيفيت و مرغوبيت  آنها از نظر ساختماني و يا مواد استفاده شده در آنهها به  نهوع 

دارد.  اين اشيا  از مواد مختلفي چون  سفال، انواع سنگهاي مختلف، بستگي ساختمان عبور نيز 

رل و جز آن ساخت  شده انهد.  سهفال يكهي از  مهواد ، استخوان، فلز،  رونارون  چوو و رياهان
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اصلي و اولي  مورد استفاده اين جامع   بوده ك  ب  مقدار شگفت آوري  توليد مهي شهده  و ايهن 

مهمترين علتي ست ك   حتي امروزه  بسياري از  بخشهاي مختلف اين شهر و به  ويهژه منهاطق 

 است.توده هاي انبوه سفال اوشيده از مسكوني 

طق  بناهاي يادماني در شمال غربي محوط  و بين منطق  موسوم ب  منطق  صهنعتي و من  

آنه  ك  با نام منطق  مسكوني مركزي خوانده ميشود عرار دارد. مرزها و حدود ايهن منهاطق به  

در اين ميان    ،دعت روشن نيست و عسمتهائي از هر منطق   مي تواند بخشي از منطق  ديگر باشد

توسط  عسمت ان منطق  صنعتي يا محل  صنعتگران را كامال مستثني كرد زيرا اين بتوتنها شايد 

يك چال  بزرگ رسوبي از بخش  بناهاي يادماني جدا شده  اما از سوي شرق و جنوو نمي تهوان 

بناهاي يادماني در نظر ررفت.  اين جا عسمتي از شهر سوخت  اسهت  منطق   مشخصي براي مرز

خود ك  هر كدام  نشاني از يك بنا دارند و يا ررفت  اند در سطح آن عرار  ك  ت   هاي كم ارتفاعي

متصل بهم هستند  ك  ب  احتمال  زياد هر كهدام كهاربردي مشهخص در    از بناهاي  مجموع  اي 

 اين عسمت در بيشتر جاي هاي   .دوره اي مشخص از استقرار در اين شهر آغاز تاريخي داشت  اند

سفال و راهي عطعات مهر هاي شكست  و آثار سهوختگي شهديد در سهطح  بسيار زيادي ار مقد

  .زمين ديده ميشود و  در بيش از يك مورد آثار يك كارراه صنعتي نيز مشخص  شده است

بخش بناهاي يادماني در عسمت شمال غربي  شهر واعا شده است .  بررسي ها اين بخش 

اتهاق هها و   .اتاق و فضاي مفيد ررديد 60دود و كاوشهاي اولي   منجر ب  كشف بناي عظيمي با ح

دو رروه فضاهاي سرباز يا حياط و فضاهاي سربست  يا اتاعها تقسهيم  ب  فضاهاي اين بناي بزرگ 

نيز ادام  ايدا كرد ك  در نتيج  تعهداد  1380و  1379اين كاوشها در سالهاي بعد يعني  ميشوند.

م از زير خاك بيرون آورده شد اما تا كنون ديهوار بيشتري از فضاها و اتاعهاي اين ساختمان عظي

  هاي خارجي اين بنا و محدوده اصلي آن ايدا نشده است. 



 44 

ديوار هاي اصلي اتاعها از خشت ساخت  شده و  از استحكام زيادي برخوردار هستند. اين  

در برخهي سانتي متر بوده امها  125تا  75جيم و عطور ميباشند و عطر آنها بين حديوارها عموما 

سانتي متر ميرسهد.  50ديوارهاي كم اهميت و تيغ  ها، عطر ديوارها تقليل ايدا كرده و ب  حدود 

سانتي متر هستند اما در چند مورد نيز خشهت  12× 20× 40خشت ها عموما ب  اندازه استاندارد  

اي چهوبي سانتي متر ديده شده اند. خشت ها با استفاده از عالب هه 45  درازاي هاي بزررتري ب

ساخت  شده اند و كناره هاي آنها كامال صاف بوده و سطحشان نيز با وسيل  اي چون ماله  صهاف 

دروازه اصلي اين ساختمان تها مي شود.  ديده  كمتردر سطح خشنها اثر انگشت خشتزن و شده 

در فضهاي سهرباز بزررهي در    ن آكنون ايدا نشده اما شواهد موجود نشان مي دهند ك  محهل 

از  ك   منتهي ميشود يعرار داشت  است. اين فضاي سرباز  ب  الكان بسيار بزرر بنا   جنوبي جبه

هشت ال  طويل  تشكيل شده است. راه ورودي و ارتباط با اتاعهاي مركزي و راهروهاي جانبي و 

همهنين اتاعهاي ااياني هيچ كدام مستقيم نيستند و ورود ب  بيشتر اين اتاعها مستلزم عبهور از 

در حهال تنها راه ورودي مستقيم ب  مركز سهاختمان  اتاعها و راهروهاي متعددد ديگري ميباشد.

در بيشتر اتاعها آثار آوار و سقف هاي فرو ريخت  ب   است 2از طريق الكان كوچك شماره حاضر 

شكل عطعات كاه رل، حصير  و چوو دبده ميشود. آثار كف سازي در بسياري از اتاعها ديده نمي 

كف اتاعها  بر اثر رفت و آمد كوبيده ميشده هر چند در تعهداد معهدودي از  آيد و بنظر مي شود

اتاعها آثار كف كوبيده شده همراه سنگريزه و در يك مورد آثار كهف كوبيهده همهراه سهفالهاي 

 عديمي تر ديده شده است. 

بودند ك  بنهاي  آن در ابتدا و زمان آغاز كاوش بيشتر اشيا  و مواد بدست آمده  حاكي از    

تعداد بسيار كمهي سهفالهاي عابهل  و مزبور مربوط ب  دومين دوره استقرار در شهر سوخت  بوده 

.  در كاوشههاي ه اسهتديهده شهدنيز اين ساختمان مجموع  سفالهاي انتساو ب  دوره سوم در 

دوره ههاي ك  اين بنا در دادند نشان  ه آثار جديد بدست آمد ،و با رسترش مساحت رمان  بعدي 
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اول و سوم استقرار در شهر سوخت  نيز آباد بوده است. بررسي و مطالع   سفالهاي بدست آمده از  

ميباشند ب  سبب حجم بسهيار زيهاد هنهوز آن ترين مواد موجود براي تاريخ رذاري مك  مه ، بنا

وعتي تاريخ كامل نشده  و تا تكميل  بررسي و مطالع  سفالها تنها  مي توان بصورت مقدماتي و م

 مدت استقرار در اين بنا را  در هر دوره مشخص نمود. 

سنگ،  استخوان، فلز، چوو،  سفال،   ي مختلف بنا از جنس فضاها ايدا شده داخل اشيا  

مربوط به  زنهدراني روز مهره ماننهد ظهروف وسائل اشيا   اين شده اند. در ميان    و رل ساخت  

هبي و آئيني مانند ايكره هاي انسان و جانور، فالخهن ههاي سفالي، اشيا  و ابزار ارستشي و مذ

رلي تخم مرغي شكل، اشيا  و ابزار مربوط ب  بازرراني و كنترل اعتصادي مانند مهر و اثر مههر و 

اشيا  شمارشي و سراوشهاي  مهر شده و ديسكهاي مدور و مثلهب و طاسههاي رلهي ، عطعهات 

لب ها و شان  ها،  سبد ههاي حصهيري، مههره ههاي مختلف اارچ  و طناو، اشيا  چوبي مانند عا

 رونارون سنگي و رلي و باالخره ابزار كار فلزي  بسياري ايدا شده است.  

از جايگاه خاصي برخوردارند. اين ايكره ها معمهوال   ، ايكره هاي رلي  اشيااين در ميان  

يكهره ناتمهام رويهاي بسرعت و با دست ساخت  ميشدند. ايدا شدن ده ها عطع  ا ،از رل ن خت 

نشان دهنده روش ساخت آنها  ميباشد. عطع  اي رل ب  اندازه كمتر از حجم يك مشت متوسهط 

در دست سازنده بسرعت با يك دست ورز داده ميشده و با دست ديگر اجزا  بدن انسان يا جانور 

به  هاي مهزين داراي تزئين نبوده اند هر چند برخي نمون  ها معموال  ايكرهشكل مي ررفت  اند. 

براي تزئين ايكره ها از ناخن و يها ابهزار ههاي ديده شده است. در ميان آنها نيز برخي تزئينات 

استفاده ميشده و در چند مورد خاص و استثنائي نيز از اولك هاي رلي چوبي و استخواني ظريف 

سهانتي  8تها  4 استفاده شده است. اندازه  ايكره ها معموال بين و يا نوار هاي اهن رلي چسبان 

براحتهي  در ميان ايكره جهانوران   متر بوده است.  ايكره هاي راو كوهاندار، خوك، سگ  و رراز

ب  آساني ممكن نيست و تنهها از روي  آنها عابل تشخيص هستند،  اما تشخيص تعداد ديگري از 
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انوران مي توان مي توان تا حدودي ب  نوع آنها اي برد. در ميان اين رروه از جان شكل ظاهري آن

ايكره هاي انسهاني از دو رهروه  مونهب و مهذكر  ب  كفنار، النگ، عوچ، شتر و ارنده اشاره كرد. 

تشكيل شده اند.  ايكره هاي زنان در دو شكل مختلف  نشست  با شكم تقريبا بر آمده و ااههاي 

ديده ميشوند.  طهي دراز،  ايستاده و بدون تزئينات و راهي با به  اي در بغل و يا بست  ب  اشت 

 كاوشهاي سال رذشت  دو نمون  بسيار جالب از ايكره هاي زنان نشست  و ايستاده ايدا شهد. در 

يكي از نمون  ها، يعني زن نشست  با ااهاي دراز و يكي شده اولك هاي كوچك رلهي روي سين  

 4تقريبهي زن ايستاده  به  بلنهدي يك تزئيني چسبانده شده  و همين تزئينات در روي ايكره 

 ي ايكهرهوجود دارد با اين تفاوت ك  در اين نمون  دومي تزئينات تا اهائين زانهو نيز سانتي متر

جهدا  ههم  كشيده شده است. اين تزئينات در س  رديف مجزا از يك ديگر ك  با س  كمر بند از 

 عرار دارند. ،شده اند

و يا آويخت  ايهن مهردان و ايكره هاي مردان بيشتر از نوع ايستاده هستند. دستهاي باز  

با آنك  مردان شهر سهوخت  در رده مهردان نسهبتا  . عضالت برجست  آنا ن جالب بنظر ميرسند

 را نشان مي دهنهد. ي عضالني و عوي ئبدنها ايكره هاي مردان كوتاه عد طبق  بندي شده اند اما 

عامت است ك   ردائي يك يك نمون  بسيار جالب و نادر در ميان ايكره مردان، ايكره مردي بلند 

نواخت و بلند در بر دارد و سر خود را تقريبا  داخل رردن خود فهرو بهرده و ظهاهري روحهاني و 

 معنوي ب  خود داده است.  

مي توان  با عنهوان از آنها شيا  و ابزاري ك  ا در ميان اشيا  ايدا شده  تعداد عابل توجهي  

د. اين رروه از اشيا  را مهر هاي مختلف، اثر مهر، اثر مهر ابزار كنترل و عدرت نام برد ايدا شده ان

و موم و طناو كشي ظروف بزرگ و در هاي اتاعها و انبارها ، سراوشهاي مهر شده، ديسك ههاي 

نشان دهنهده اسهتفاده از  ،طناو و حصير مثلب و ررد محاسباتي  و مانند آن تشكيل ميدهند. 

ظروف بسيار بزرگ انباري بوده است. آثار مهر در روي دهان  آنها براي مهر كردن در انبار ها و يا 
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ديهده و مهر شهده ررد رلي ظروف كوچكتر با حجم هاي بسيار كوچك نيز بصورت ديسك هاي 

شده اند. كلي  بقاياي  مهر و موم هاي ايدا شده در   بناهاي يادماني توسط مههر ههاي سهنگي و 

ن از شكل هندسي مهر ها دارند ك  چههار رهوش يها فلزي  مهر شده اند.  بيشتر اثر مهر ها نشا

داراي  مربا بوده اند.  نقوش مهر ها ي فلزي بيشتر هندسي ميباشند اما اثر مهر هاي ديگري ك  

نيز در ميان نمون  ها ديده شده است.  اطالعات  هستندنقش ارنده  يا  جانوري  ،رياهينقشهاي 

براي تصهحيح  و بويژه  نظرهاي رونارون مهم ميباشنداز اين مهر ها و اثرات آنها از بدست آمده 

حجم عابل تهوجهي  شهر بكار ررفت  مي شوند.  ارتباطات خارجي مسير راهنگاري و  ايدا كردن 

شده است. آثار اارچ   ايشتر نيز در شهر سوخت  ديده  ايدا حصير و طناو در كاوشها  ،اارچ از 

ن  مقدار آن ب  اين زيادي بوده است.  اارچ  هاي بدست  شده بود  اما ن  تنوع آنها از نظر بافت و

مي  نمون  ها را اودر شده و از بين رفت ، نرم و تازه بنظر مي رسند و برخي از عطعات آمده جدا از 

توان  ب  مانند دستمالي ايهيد و باز كرد بدون آنك  ب  شكل آنها خللي وارد شود. اارچه  ههاي 

اي سوخت  و راهي كرم هستند اما بيش از چند مورد نيز با اارچه  ايدا شده اغلب ب  رنگ عهوه 

هاي دو رنگ برخورد شده است. همين نكت  در باره  طناو ها  نيز صادق است. منشها  و ريشه  

اليك  اارچ  هها ههم داراي منشها رياهي و ههم  داراي منشها  حبيشتر طنابها رياهي است در 

ل توجهي  ابزار رونارون بافندري و ريسندري  چوبي، رلي جانوري هستند .  ايدا شدن  تعداد عاب

 و سفالي و فلزي نشان دهنده توليد اارچ  ها در شهر سوخت  بوده است. 

اشيا  چوبي ب  اشكال مختلف در شهر سوخت  ديده شده اند. اشيا  تزئيني، عالب كفش،  

اخص ترين رهروه اشهيا  چهوبي جعب  ها، اشيا  و ابزار كار و اشيا  و نيز ابزار شخصي. يكي از ش

دو عدد شان  شكست  و ناعص در محل   1379در كاوش هاي سال    شهر سوخت  شان  ها هستند

در روي چوو  بناهاي يادماني ايدا شد ك  هر دو در تغيير نظر آنه  ك  ايشتر در مورد هنر معرق

هاي آنها  ب  دوره عاجار و  ك  ظاهرا ريش  هاي چيني داشت  و باز ظاهرا تاريخ عديمي ترين نمون  
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تغييراتي داده است. ،سال ايش ميرسيده 400يا  300يكي دو نمون  ب  دوران صفوي  يعني حدود 

شان  هاي مورد بحب، شان  هاي چوبي بسيار ظريف با دسهت  هاللهي هسهتند. دو نمونه  فهوق 

. در روي دسهت  ايهن  عديميترين اثر معرق كاري شناخت  شده در ايران ، و شايد در جهان باشند

ب را بها اشهكال حهشان  ها، هنرمند ابتدا با خراطي فضائي بوجود آورده  و س س فضاي مهورد ب

هندسي و چوو متفاوت و در نتيج  رنگ متفاوتي ار كرده است و ب  اين ترتيب تزئينهات عابهل 

نقهوش  ،انتوجهي را در روي شان  هاي مزبور بوجود آورده است. نكت  بسيار جالب در ايهن ميه

مزبور دعيقا  هايخراطي شده و چسبانده شده در روي فضاهاي خالي دست  شان  ها ميباشد. نقش

نقوش هندسي و الكاني موجود در روي سفالهاي دوره اول شهر سوخت  همزمان بها دوره سهوم 

در روي سفالهاي شهر سوخت ، دوره هاي مختلهف  را ب  ياد مي آورند ك  نمازراه در تركمنستان 

ديهده شهده و ب  وفور نمازراه در آسياي مركزي و سفالهاي موسوم ب  سفال كويت  در ااكستان 

 باشد  مي  ايش از ميالد  3000 مربوط ب  سالهاي حدود

آثار بدست آمده از شهر سوخت  نشان داده ك  اين شهر مهمتهرين مركهز اسهتقرار و در  

ام منطق  طي هزاره سوم ايش از ميالد اعتصادي و فر هنگي تم /سياسي /حقيقت مركز اجتماعي

بوده است. موععيت خاص طبيعي شهر سوخت  و وجود الي  هاي شوره و نمك در سطح شهر به  

مواد آلي  ك  معموال در  و نمون  هاي ن  هاي باستاني و اشيا  آن كمك فراوان نموده  وحفاظت نم

ند.  در ميان اين نمون  هها  ي مانده اجا بخوبي باع آن در  ،يندآكاوشهاي باستاني كمتر بدست مي 

آثار طناو، سبد و فرش هاي  حصيري، وسائل چوبي ، رنگ ، اارچ  ، مهو و در كنهار  مي توان ب  

مجموع  نسبتا كاملي از مواد و اشيا  باسهتاني  ك   اشاره كرد   و فلزي سنگي ، اشيا  سفالينها آ

بر اساس تراكم  محاسبات انجام شده فت  است. در اختيار دانشمندان عرار ررب  شمار مي رود ك  

متر مكعب خاك شهر سوخت  نشهان داده  بهيش از چههار ميليهارد مهاده  يكمواد باستاني در 

فرهنگي و باستاني از الرو حشرات و دان  هاي رياهي تا مهره هاي سنگي و اشيا  سفالي و چوبي 
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ثار و بقايا  همگي نشان دهنده اين آاين  موجود است.در ميان خاكهاي اين شهر تا بقاياي انساني 

واععيت هستند ك  اين نقط  محلي براي تهي  و توزيا مواد اولي  و اشهيا  سهاخت  شهده بهراي 

مصارف داخلي و نيز صادرات خارجي بوده است. اين نكت  هم درباره مواد وارداتي چهون سهنگ 

س ، ديوريت و سنگ مر مر صهدق معادن محلي چون م و  هم در مورد  الجورد  و فيروزه و صدف

 مي كرده است.

ب  نظر مي رسد شهر سوخت  جامع  اي  چند مليتي بوده  و اين نكته  اي اسهت كه  از   

مطالع  آثار بدست آمده از عبور آن مشخص شده است. شاخص هاي نژادي  و فرهنگي و تمهدني 

و آثار معماري مناطق مسكوني بدست آمده از اين رورها و نيز آثار منقول بدست آمده از كاوشها 

همگي تائيد كننده اين نكت   هستند ك  ساكنان شهر سوخت  از نقاط روناروني ب  آنجا مهاجرت 

زندراني عبائل هند و آريهائي مقهدم  آسهياي   اما و با اين حال عناصر مادي و معنوي ، كرده اند

  در ميان اين آثار ديده مي شوند. مركزي   بيشتر 

شهر سوخت  بدون شك  در اي انتقال انديش   و فكر خود ب  ديگران بوده انهد. ساكنان    

ايدا شدن صدها و صدها عالمت در روي ظروف سفالي  شهر سوخت  و همهنين برخهي از انهواع 

دانسهت،  نشهان مهر ها و تعويذها، ك  همواره نمي توان آن ها را وسائل و ابزار كنترل اعتصادي 

بي  ب   عالئم نشان  هائي شخاصي از تصوير اين عالئم وجود داشت  است.  دهنده آنند ك  منظور 

شهر سوخت   در بيشتر محوط  هاي باستاني دوران مفرغ شرق ايران ديده شده و صرف نظهر از 

عابل  نشان  هائي دوران آغاز ايالمي مناطق غربي ايران،   نشان  هاي  باآنان شباهت هاي  موجود 

ديده مي شود. همين مردم زماني نيز شب  عاره هند ايدا شده در شهر سوخت  مقايس  با آنه  در 

تصويري نبوده اند از روش هاي ديگري  نشان  هاي     ود باخك   عادر ب  انتقال انديش  و تفكرات 

براي ايام رساني  استفاده مي كرده اند ك  ب  عنوان نمون  مي توان ب  آثار ب  جاي رذاشت  شهده 

 جامع  اشاره كرد.آن دال بر شغل و موععيت اجتماعي افراد   ،در عبور
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در دنياي ايشرفت  شهر سوخت  ارداختن ب  دنياي اس از مرگ نيهز از اهميهت خاصهي  

برخوردار بوده است. باعي رزاردن صدها شيي محتلف و اغذي  و نذور و ابزار كار و ساير مدارك و 

ردم مي باشند. انواع شكل هاي تدفين، نوع تعبي  همگي نشان دهنده اعتقادات اين م   ، شواهد

اشيا  و نذورات داخل عبور،  مواد مصرفي داخل اين ظروف، انهواع مختلهف سهاختمان عبهور و 

شواهد بسيار ديگري نشان دهنده اعتقادات عميق اين مردم ب  زندري اس از مرگ و در نتيجه  

بل توجهي ايكره هاي انساني و جهانوري در اعتقاد ب  وجود يك نيروي برتر بوده است.  تعداد  عا

شكلها و جنس هاي مختلف از كاوش هاي شهر سوخت  بدست آمده است. بيشهتر ايكهره ههاي 

انساني تجريدي و استعاره اي هستند. مرداني با دستهاي باال برده ب  آسمان ب  حالت استغاث ، با 

اي بلند و زنان  نشست  و در حالهت دستهاي آويزان ب  حالت تسليم، با رردن فرو رفت  داخل رد

باروري،  يا ايستاده با سين  هاي برجست  و يا با  كودكاني بست  ب  اشت و كمر همگهي نشهان از 

ساير جانوران بيشتر ديده مهي شهود. ايكره ايكره راو و راو كوهاندار از     .معاني مختلفي دارند

. صرف نظهر اي باشدها اسباو بازي كودكان  مهم تر از آن بوده ك  ايكره آن  تن، راو در سيستان

با اسهاطير  آن مي توان ب  ارتباط  ، و اثر آن در زندراني جواما ايش از تاريخ اين جانوراز نيروي 

اين ارتباط  مي توانهد  رد  و از سوي ديگرنيز توج  ك و صورتهاي فلكي  مربوط ب  ماه و خورشيد

نيهز بهر و در نتيج  فايده اعتصهادي حاصهل  از آن مره  آن در زندراني روزفايده ب  نيروي راو و 

از جمله   مهي تهوان به   . رردد.  ايكره ساير جانوران مفيد نيز در شهر سوخت  ايدا شده است

ه برخي از ارندران و جانوراني چون النگ و رراز اشاره كرد. اين جانور آخري در ني زار هاي رايك

بسهيار زيهاد در باتالعهاي ههامون ه ايش تعداد آنها هامون وجود داشت  است و حتي تا يك سد

 شود با اد آوري مي يباشد.  نيز ستايش شده  جزو جانوران مي توانست  و در دنياي باستان  بوده 

 ن ههاي ايهن اسهتخواجانوران شهر سهوخت  وجود وفور ايكره هاي رراز،  در ميان استخوانهاي 

ويشنو در هندوسهتان   خوج  ب  اينك  رراز مظهر تناسبا تو و بنابراين  ديده نشده است  جانور 
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تهوتم وجود نوعي نشان  هائي از مي توانست  است بوده   وجود ايكره اين جانور و جانوران ديگر 

. در ميان ايكره هاي بدست آمهده رلهي و چهوبي شههر سهوخت    باشدارستي در شهر سوخت  

مون  هاي چوبي   ب  عنوان عالب كفش نهامبرده تعدادي ااي انسان نيز بدست آمده ك  از آنها ) ن

از اين ااهاي انساني كوچك بوده و نمي توانست  عالب كفهش   برخي شده است. با توج  ب  اينك  

از  عقايد ودائي  توج  كرد و آنها را با برخي عقائد موجود در شهب  عهاره عضي باشد مي توان ب  ب

ااي ويشنو مرتبط دانست و يا اينك    در ارتباط با شيوا   ودائي و يا   هيك اي زاده نشدهند مانند  

، خداي ايش از دوره ودائي هندوستان بوده باشد ك  توسط يك اا نمايش داده مي شهده اسهت.   

هر يك از اين تعابير و تفاسير درست باشد در هر حال از يك طرف روياي ارتبهاط مهردم شههر 

يگر روياي اعتقادات آسماني مردم شهر سوخت  بوده ك  سوخت  با عبائل هندو آريائي و از طرف د

      از طريق اين ايكره ها نشان داده مي شده است. 

نحوه تدفين و تشييا و هدايا و نذورات رونارون  و همهنين  شكل هاي مختلف عبر ها و   

بي  حتي جهات جغرافيائي  عبرهاي كنده  شده، هر كدام ب  تنهائي مهي تواننهد بها مبهاني مهذه

جامع  شهر سوخت  در ارتباط  باشند. در ميان عبر ها و اسكلت هاي يافت  شهده، صهرف نظهر از 

اختالفات نوع ساختمان عبور ك  ب  احتمال زياد داراي ريش  هاي مههاجرتي و نهژادي هسهتند،   

 بايد ب  نوع و نحوه تدفين ها نيز توج  داشت ك  ب  نوب  خهود در تفسهير و تبيهين عقايهد و آرا

موجود در شهر سوخت   مهم هستند. اسكلت ها  در جهات مختلهف جغرافيهائي و شهكل ههاي 

مختلف دفن شده اند. از روي شكل اين تدفين ها و اشيا  موجود در آنها،  صرف نظر از اي بردن  

ب  شغل و مرتب  اجتماعي افراد مدفون  و صرف نظر از  امكان تعيين فصل و زمان تقريبي فوت و 

ن افراد،  مي توان  ب  برخي از جنب  هاي اعتقادات  مذهبي آنان نيز اي برد . ايهن نكته  يا تدفي

اخري  ب  خصوص  از روي جهت حفر عبر ها و نحوه تدفين افراد و اشيا  و نحوه توزيها آنهها در 

 اين عبر ها  شناسائي مي شوند.
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ر مي رسد ك  در زمان جهت عبر ها و تدفين ها در رورستان  همواره متغيير است و ب  نظ 

انجام مراسم تدفين،  جهت خورشيد و محل عرار ررفتن آن در آسمان،  عامهل مهمهي در مهورد 

تصميم ريري در انتخاو جهت عبر و  عرار دادن شخص مهدفون در آن بهوده اسهت.  تهدفين در 

ز جهت تابش خورشيد صورت مي ررفت  و حتي در يكي دو مورد  ك  تدفين كامال بصورت طاعبها

انجام ررفت   و صورت مدفون  بسوي آسمان بوده  مي توان تصور كرد ك  زمان تدفين ظهر و در 

هنگام تابش مستقيم و عمودي  خورشيد انجام ررفت  است . ب  همين ترتيب  در يكي دو مهورد 

استثنائي ديگر  ك  تدفين بر روي شكم و صورت چسبيده ب  زمين صهورت ررفته  مهي تهوا ن  

ت ك  تدفين در شب و يا هنگام غروو كامهل خورشهيد صهورت ررفته  اسهت  كه   نتيج   ررف

مجموع  اين نكات  نشاني از ارزش و اعتبار و اهميت  نور و آفتاو در باور هاي مهدهبي جامعه  

  شهر سوخت   مي باشد. 

ب  همين ترتيب شكل هاي ديگر تدفين در شهر سوخت   اين شبه  را بوجود مي آورنهد 

انسان، ب  شكلي خاص در شهر سوخت  رايج بوده است. نمون  هاي رونهاروني از عبهر ك  عرباني 

هائي ايدا شده  ك  تنها داراي يك جمجم  بوده و با تشريفات كامل مذهبي دفن شده بودنهد  و 

برخي  اوعات اثري از بقاياي ساير استخوانهاي بدن شخص مدفون در آن ديده نشده اند. در ميان 

دفين ها، راهي نيز ديده شده ك  جمجم  ها ب  ترتيب خاصي در كنهار ههم چيهده اين رروه از ت

اشهاره كهرد كه    2301و شماره     609شده اند.  در ميان اين رروه مي توان ب  عبر هاي  شماره 

جمجم  ها  بشكل دايره در كنار هم كار رذاشت  شده بودند و ساير بقايهاي اسهتخوانهاي افهراد 

اني و بين جمجم  ها دفن شده بوده اند.  نمون  بسيار جالب و مهم ايهن رونه  مدفون در چال  مي

با جمحم  هاي سيزده ران  انساني در روي   1003عبر هاي  دست  جمعي جمجم  ها تدفين شماره 

سال  در مركز  ب  همراه حمحم  س  سگ است . نمونه   45ديواره عبر و بقاياي اسكلت يك مرد 

است ك   از يك عتل عمد و يا غير عمد و شهايد از انجهام  2810ن شماره  بسيار مهم ديگر تدفي
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در ارتباط با اعتقادات و باور هاي مذهبي مي توان از عبر   يك عرباني انساني خبر مي دهد.

هاي دست  جمعي و خانوادري و همهنين عبر هاي خالي از اسكلت نيز ياد كرد.  اسهتفاده چنهد 

ند  بخواهيم آنها  را  آرامگاههاي خانوادري و يا دست  جمعي بخوانيم، باره از برخي عبر ها، هر چ

نشان دهنده اعتقادات افراد ب  زندري اس از مرگ بوده  ك  آنان را وادار مي كرده وابستگان يك 

 خانواده  و يا يك رروه از مردم را همراه يكديگر دفن كنند.

ي شهده  و برخهي از عبهر ههاي شههر اشاره شد  همراه مردران  هدايا و نذوراتي دفن م 

سوخت  نيز ظاهرا خالي از اين دست  از هدايا و نذور بوده اند. در اين مورد خاص بايد رفت ك  اوال 

بيشتر عبر هاي خالي از شيي مربوط ب  كودكان و نوزادان كمتهر از دو سهال بهوده و دوم اينكه   

دارد  اين رروه از عبر ها حاوي  هدايا و مهواد تعدادي از اين عبر ها كامال فرسوده  بوده و  امكان  

از بين رفتني  و فاسد شدني،  چون غذا و يا اشياي ساخت  شده از اارچ  و رياه بوده اند ك   طي 

زمان از بين رفت  اند  و يا اصوال مربوط ب  رروهي از افراد جامع  با اعتقاداتي متفاوت با باورههاي 

راين عبر هاي آنان  ظاهرا و يا اصوال  خالي از هر رون  هدي  و يا نذر  ديگر افراد جامع  بوده  و بناب

بوده است.  اما در مورد آن رروه از عبر هاي داراي اشيا، ك  داده ها و اطالعات آنها نسبتا كافي و 

كامل هستند،  مي توان رفت ك  اشيا  و نذورات موجود، اغلب داراي بيش از دو كاربرد بوده انهد 

ر ارتباط با اعتقادات مذهبي مدفونين  و ديگري بيانگر مرتب  اجتمهاعي و شهغل آنهان ك  يكي د

بوده است.  بررسي هاي انجام شده در روي اشيا   عبرها نشان مهي دههد كه  بيشهتر آنهها ، و 

بخصوص مواد غذائي در كنار سر و در دسترس دستها  عرار داشت  است و ساير اشيا، نسبت به  

ن  در عسمت هاي مختلف عبر جاي رذاري شده بوده اند. اشيا، زينتي معموال اهميت  و كاربردشا

در دسترس زنان و نزديك دست ها و يا سر و جمجم  آنان عرار داشت ، مهر ها كه  نشهان  ههاي 

عدرت و كنترل اعتصادي بوده اند اغلب در كنار بازوي فرد مدفون بوده است و مهواد غهذائي در 

ك  تنها داراي يك يا دو ظهرف ،   “ فقير “ه بوده است و در مورد افراد هم  اهن  عبر رسترده شد
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اغلب يك ليوان و يا كاس  محتوي ماده تخمير شده و بدست آمده از عصاره انگهور بهوده انهد ، 

اشيا  در كنار جمجم  و نزديك  دست  ك  دسترسي ب  آن آسان بوده عرار داده مي شده اند. در 

ي شده در عبر جاي داده شده بود،  عرباني موصوف هميش  در باال و يا زير مواردي ك  جانور  عربان

جمجم  و يا در هر حال بسيار نزديك ب  سر مدفون عرار داشت  است.   در ميان اشيا، يافت شده 

در عبر ها،  وسائل شخصي و خصوصي افراد مانند وسائل كار و يا آرايش  نيز ديده شده است. در 

ي توان ب  نوعي آنها را ب  باور هاي احتماعي افراد منتسب كهرد تعهداد عابهل ميان اشيائي ك  م

توجهي مهره هاي سنگي نيز ديده مي شود. بررسي هاي انجام شده نشان داده اند ك  اين مههره  

ها صرف نظر از جنب  اي احتمالي تزئيني  داراي برخي از كار بردهاي مذهبي نيهز بهوده انهد. در 

از عبر ها مهره هاي  ساخت  شده از سنگهاي مختلف ديده شده اند. در برخي  تعداد عابل توجهي

عدد مي رسد ك  تعداد آنها از مهره هاي الزم بهراي سهاختن  200از موارد تعداد اين مهره ها ب   

بيشتر بوده  و راهي  اوعهات  مشهخص   -مهره 25تا  10معموال بين  –يك رردنبند و يا دستبند 

ها  براي منجوق دوزي در روي لباس استفاده شده بهوده اسهت امها در برخهي  است ك  از  مهره

موارد ديگر،  نحوه عرار ررفتن مهر ها و تعدا د محدود آنها نشاني از يك تفكر ايده ئولهوژيكي و 

مذهبي دارد. يك بررسي مقدماتي نشان داده  در رور هائي ك  تعداد مهره هاي آنها محدود و كم 

و مهره نزديك سر و يا زانو و يا هر دو سوي بدن كار رذاشت  شده بودنهد و در آن بوده،  معموال د

رروه از عبر ها ك  تعداد مهره ها كمتر ، يعني يكي بوده، مهره مزبور يا در زير رردن و يها در روي 

ايشاني كار رذاشت  شده بوده و طبعا بايد  ب  اين نكت  نيز توج  كرد ك  رذشت سهالهاي دراز  و 

 ار خاك كمك زيادي ب  جابجائي محل اصلي مهره ها كرده است    فش

شهر سوخت  بدون شك جزو شهر هاي بسيار ايشرفت  زمان خود بوده است. اين نكته    

ن  تنها در بقاياي آثار معماري ، كار هاي ظريف دستي در روي سنگ مرمر  و سفال و رل و حصير 

عي شهر نيز باز مي رردد ك  داراي تشكيالت  منظم و بلك  ب  سازمان دهي اجتما مي شود، ديده 
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شهر طي هزاره سهوم  اهيش از  مرتبي بوده  ب  نحوي ك  آثار باعي مانده نشان دهنده آنست ك  

ميالد داراي يك نظام مرتب و منظم آبرساني و تخلي  فاضالو  بوده و دانش ازشكي ) و يا جهادو 

ازشكان شهر ن  تنها  ب  علهومي چهون شكسهت   ايشرفت كرده بوده ك  يرري علمي    تا حد

بندي  آراه بوده اند بلك   مي توانست  اند ب  اجراي اعمال شگفت انگيزي چون جراحي جمجمه  

نشهان   دوران آغاز ايالمي  همهراه بها  مربوط ب   دست زنند. از سوي ديگر ايدا شدن  تنها لوح 

اطات تجاري و كنترل اعتصادي منطق  داشهت  و نشان از ارتب ،ك  ايشتر ب  آن اشاره كرديمهائي 

ب  آن درج  رفاهي رسيده بودنهد كه  زنهان آن به  جامع  شهر سوخت  مردم باز از سوي ديگر 

زيبائي ظاهري خود نيز توج  فراوان داشت   و مهردم آن احتمهاال جهزو نخسهتين مختهرعين و 

     نرد بوده اند.  مكتشفين سرررمي هائي شبي  شطرنج و 

توج  ب  نتايج حاصل  از اژوهشهاي باستانشناسي  روشن مي شود ك  شهر سوخت   از با 

ايش از ميالد  براي مدت يكهزار سال مركز  و  2000يا  2100ايش از ميالد تا حدود  3200سالهاي 

اايتخت منطق  اي ب  شمار مي رفت  ك  از عندهار تا سواحل مكران را تحت كنترل خود داشت  و 

 ، ام  در ارتباط با ساير محوط  ها و شهر هاي باستاني هزاره سوم ايش از ميالد در شرقدر اين مق

بشمار مهي شمال و جنوو بوده  و ب  عبارت ديگر اايتخت و مركز حوزه فرهنگي هيرمند  ، غرو

اهيش از مهيالد  2500تا  3200در حقيقت طي يك دوره هفتصد سال  يعني از حدود  رفت  است. 

ترش و توسع  مي رفت  و  حدود همين سالها ي آخرين  ب  اوج عظمهت و سب  ر شهر سوخت  رو

 اعتصهادي /رانهي سياسهي /اجتماعيحدچار  بآخرين همين سده  درعدرت خود رسيده و س س 

  2400سده بعد يعنهي حهدود  يك بطوريك  در  از عوامل سقوط تدريجي آن شده است شده ك  

ك  مهردم آن به   گرج شده و ابتدا ب  شكل روستائي بزرايش از ميالد مجددا از شكل شهر  خا

و    2000يها  2100و س س  حدود سالهاي   ، روستاهاي كوچكتر اطراف مهاجرت كرده اند در آمده

 ايش از ميالد  همراه اين روستاهاي اعماري خود از بين رفت  است 1900يا شايد 
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نظهرات رونهاروني وجهود دارد.  . در باره چگونگي از بين رفتن و نااديد شدن اين شههر

امكان يك حمل  خارجي و تهاجم و غارت شهر ب  دليل وجود هيچ رون  مهدرك يقينهي تقريبها 

ب  همين ترتيب  آنه  ك  برخي از اژوهشهگران از آن به  عنهوان اديهده ظههور  . منتفي است

دو بهار و حهد هر چند ك  شهر حداعل  در سقوط شهر نقشي نداشت  است، آريائيان نام مي برند 

اكثر س  بار دچار حريق و آتش سوزي شده است، اما  اختالف زماني موجود بهين دو مرحهاه اول 

ايش از ميالد   و سومين آتش سوزي نه  چنهدان فهرا ريهر ) دوره  2300و  2700آتش سوزي ) 

د حه)  نمي دهد فكر كنيم ك  اين آتش سوزيها اجازه  را ، اين ايش از ميالد  2000 – 2100چهارم 

چندان رسترده نيست ك  بتوان   نها نيزدامن  آاز سوي ديگر و  نداعل دو مورد اول   عمدي بوده ا

 مل  خارجي نسبت داد.حب  يك 

عابل عبولترين اطالعات موجود در باره متروك شدن شهر ، خشكي و جا ب  جائي دلتهاي  

نبال آو جا ب  جا كرده  و آنان ب  رودخان  هيرمند و بستر عديمي آن  است ك  ظاهرا مردم را ب  د

ك   ظاهرا طي سده كرد  نقاطي ك  فعال از  جاي  بي خبريم كشانيده است. در اين باره بايد اضاف  

م شده  كه  از چهون و يراني عظحهاي اوائل هزاره دوم ايش از ميالد مناطق شرعي ايران دچار ب

ن هزاره شهر هاي مههم ديگهري چهون ت ه  بي خبريم  اما اين را مي دانيم ك  طي اي آن چرائي 

 حصار دامغان نيز همزمان با شهر سو خت  از بين رفت  و متروك شده اند.

 

 . دهان  غالمان 2

دهان  غالمان  در دو كيلومتري روستاي علع  نو از توابا شهرستان زهك واعا شده است.  

عرار نگرفت  آثار و خراب  هاي  با آنك  اين منطق   هنوز مورد يك بررسي باستانشناسان  روشمند

بسيار زيادي از دوره هاي مختلف تاريخي و عمدتا  ساساني و اسالمي را در آن مهي تهوان ديهد 
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ديده ميشوند ك  نشان دهنده وجود دوره هاي شكوفائي تمهدني و فرهنگهي آنجها در زمانههاي 

 رذشت  بوده است.  

 5/1يهاي طبيعي به  طهول تقريبهي آثار موجود دهان  غالمان در روي يك سلسل  بلند  

متر و در كنار بقاياي دلتاي عديمي و خشك  سنا رود واعا شهده  800تا  300كيلومتر و ب  اهناي 

در روي سطح زمينهاي شهر دهان  غالمان بقاياي مادي فرهنگي و بخصوص سهفال ديهده  . است

كست  عطعات سفال كه  به  نمي شود و تنها در برخي از موارد استثنائي نمون  هاي فرسوده و ش

سبب فرسايش بسيار زياد غير عابل تشخيص مي باشند را مي توان در عسمت هائي از اين شههر 

وجهود سهاختمانها و بناههاي  زديد اما و در هر حال وجود بلنهديهائي در روي تهراس طبيعهي ا

مشخص اسهت  با توج  ب  ابعاد بناها و رستردري آنان در سطح شهر،  . روناروني خبر مي دهند

ك  شهر اصلي و  اولي  بدون ترديد  رسترده تر از آني بوده ك  امروزه ديده مي شود و ايمهايش 

در روي سطح زمينهاي  آن و بازديد و آزمايش بقاياي ساختماني، بزرري و استحكام آنها، نشهان 

ش ناشي از وجود شهر معظم و بزرري مي دهند ك  بقاياي بسياري از تاسيسات آن بخاطر فرساي

 از وزش بادهاي شديد و طوفانهاي شن از بين رفت  است.

بقاياي موجود اين شهر از دو رروه ساختمان اصلي و تعدادي از بناههاي منفهرد تركيهب  

شده است. يك عسمت شهر در بخش غربي و در درازاي آبراه  اي ك  بعدا شنهاي متحرك آن را 

يعني عسمت شرعي شهر، ب  دو بخش برابر تقسهيم   كامال ار كرده اند،  عرار داشت  و بخش ديگر

و مجموعها شده ك  آثار آن تا جائي ك  ب  نام عبر زردشت خوانده مي شود ادامه  داشهت  اسهت 

اين بناها چ  از نظر بزررهي و انهدازه و  شهر را در بر ررفت  است. بناي عابل تشخيص  27 تعداد 

ير اجزاي معمهاري عابهل توجهنهد. سهاختمانهاي چ  از نظر نقش  و تركيب و ترتيب اتاعها و سا

در شهمال آبراهه   22و  21و  17و  16و  15در بخش شهرعي و بناههاي  شهماره  3و  2و  1شماره 

عديمي و در بخش غربي شهر واعا شده اند. اين ساختمانها داراي كاربردهاي همگاني و مذهبي و 
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ر در محله  مسهكوني و در غهرو اجتماعي بوده اند. بناهاي متوسط و كوچك و سهكونتي شهه

كيلومتري هست  اصهلي  2عرار دارند . در بخش جنوبي و فاصل  حدود  3ساختمان بزرگ شماره 

شهر ، آثار و بقاياي بناي بزرري وجود دارد ك  از آن با نام بناي نظامي يا اادرهان نهامبرده شهده 

 4الي  3متر طول و حدود  200است. ديوار هاي بزرگ  و حجيم اين بناي عظيم مربا شامل تقريبا 

 متر اهنا دارند

است كه  بها توجه  به  اجهزاي  3مهمترين ساختمان شهر بناي معروف ب  بناي  شماره  

معماري و آثار ايدا شده در آن،  ب  همراه اجاعها و آتشدان/سكو ها و محرابهاي موجهود نشهان 

سهوختگي و خاكسهتر و   دهنده آنند ك  اين بنها داراي كهاربردي مهذهبي بهوده اسهت. آثهار

استخوانهاي ريز سوخت  و نيم سوز  داخل اجاعهها و در روي سهكو /محرابهها و برخهي مخهازن 

ديده شده است كه   همهراه سهاير  مهدارك و شهواهد  اين ساختمان مخصوص نگهداري آتش 

سي . با بررمي دهند. بدست را راجا ب  آئين هاي ارستشي رايج در اين شهر  مفيدي را  اطالعات

مدارك و شواهد موجود  ب  نظر مي رسد آئين  مردم جامع  دهان  غالمان يا نوعي زردشتي رري 

ابتدائي و اولي  بوده ك  در عين ستايش آتش و احتماال نوشيدن هوم و  انجام عرباني،  زردشهتي 

بوده اند ك  ب  معناي شناخت  شده آن نبوده اند و يا اينك   ايرو آئيني كهنتر، از نوع هندو ايراني 

مربوط ب  ايش از جدائي هنديان و ايرانيان از يك ديگر بوده و  اعوام ايراني  طي  مهاجرت خهود 

باالخره   مذهب رايج در دهان  غالمان آئين خاصي بهوده كه  از يا اينك  ب  سيستان آورده اند و 

آئين مردم ن رفت چند و چون آن اطالع دعيقي  در دست  نيست. با توج  ب  كلي  جوانب مي توا

ك  ب  خاطر تسهامح  منطق  بوده است هندي  –يكي از آئين هاي مشترك ايراني  دهان  غالمان 

مذهبي هخامنشيان توانست  ب  موجوديت خود در سيستان ادام  دهد. اين شهر احتماال همهان 

ج دوران زرك/زرنكاي  ياد شده در كتيب  هاي هخامنشي  و زرين مورخان يوناني است ك  با زرنه

 اسالمي تفاوت دارد.
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ك  توسط رروه باستانشناسان ايرانهي حفهاري شهده اسهت نيهز از  15ساختمان شماره 

مهمترين بناهاي شهر بشمار مي رود.  آثار اين بنا در بخش شمال   غربي شهر دهان  غالمان و در 

عهرار ررفته   متر ارتفاع دارد 5-4روي تراس طبيعي ك  از   زمين هاي است اطراف خود حدود 

است. بررسي سطحي زميني و عكسهاي هوائي، اين ساختمان را بشكل مربها نشهان ميدههد و  

اتهاق دراز و  36چنانك  از طريق همين بررسي ها و عكسها مشهود است  بناي مزبور مركهب  از 

د رديف اتاق   ميباشد  ك  همگي داراي االني مستطيل و  يكسان هستن 7و  7و  11و  11باريك ) 

متر عهرار  50و در  چهار ضلا بنا و در ررداررد يك حياط  مركزي چهار روش  با  اضالعي بطول  

ررفت  اند. اين شكل يكسان   و استاندارد بنا و برخي از شباهت هاي االن آن با بنا هاي موجهود 

سده هاي ششم و انجم ايش از  ميالد آسياي مركزي ، در  نظر اول وجهود يهك بنهاي احتمهاال 

مذهبي،  ستايشگاه و يا آرامگاه را القا  ميكند.  سطح حياط مزبور كامال اوشيده از شن و خهاك 

ميباشد اما ظواهر موجود رواه آنند ك   داخل حياط نيز تاسيسا ت  و آثار ديگر معماري نيز وجود 

كلي    متر مربا مساحت دارد و 2500دارد.  بررسي هاي اولي  نشان ميدهد ك   بناي مزبور حدود 

تقريبا سالم است و تنها  داخل فضاي اتاعها فرو رفتگي هائي حاصل    از نشست زمين  ديده  آن 

 ميشود و در ديواره غربي  آن نيز جريان سيالبها باعب تخريب يك يا دو عدد از اتاعها شده است

. 

خشت ها به   اهنج رهروه مختلهف  است. استفاده در اين بنا خشت مورد مصالح اصلي   

سهانتي متهر،    10×  30× 66تقسيم ميشوند ك  عبارتند از خشت هاي بسيار بهزرگ در انهدازه  

  10× 32× 35سانتي متر، خشت هاي متوسط در اندازه  10×  28×  50خشت هاي  بزرگ در اندازه 

سانتي متر و  خشتهاي هاللي سقف ك   7×  20× 33سانتي متر ، خشت هاي   كوچك در اندازه   

سهانتي  38نيست و تنهها اهنهاي  كامال مشخص حفاري  تكميل ريري  آنها ب  دليل عدم اندازه 

بخهش ههائي  از بنها دچهار حهرارت  هستند. سانتي متري آنها  شناخت  شده  10متري و كلفتي 
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و بخصهوص در  بخشهها اسهت. آثهار حهرارت  در بسهياري از   شده بوده ديدري بسيار شديد 

ر آنها  محرز است،  مانند اجاعها و كوره هها، كهامال عيهان ميباشهد.  جاهائيك  استفاده از آتش د

 3الي  2ديوار هاي اصلي بنا ك  با خشتهاي بزرگ ساخت  شده اند داراي  اندودي ب  عطر تقريبي 

سانتي متر ميباشند. سطح داخلي ديوار ها صاف است و هيچ اثر تزئين در روي آنها  ديده نمهي 

اراي شيبي بسوي خارج از بنا هستند و   ب  نظر مي آيد ك  ارتفاع  اصهلي شود.  كلي  ديوار ها  د

بتدريج كم و كمتر ميشده  است و در نتيج   ارتفاع سقف بنا آنها  از مركز ساختمان بسوي خارج 

اتاعها ي باريك آن نيز كم شده و آنها را  شبي  داالنهاي دراز و باريكي در آورده است. اين شيب  

بر دركلي  جهات چهار ران  ساختمان وجود دارد و شكل ريري آن را نمي تهوان به  ب  نسبت برا

آثار انجره و نور ريهر   ، تخريب هاي طبيعي و يا انساني نسبت داد. در بخش هاي كاويده شده بنا

ديده نشده  و تنها در راه هاي كم عرضي اتاعهاي اين ساختمان را از يك سو ب  يكديگر متصل  و 

ديگر آنها را ب  حياط مركزي مرتبط ميكرده اند. در مجموع مي توان رفهت سهاختمان از سوي   

مانند ساير بناهاي بزرگ دهان  غالمان نشاني از بناي همگاني و عام المنفعه  دارد     و  15شماره 

 همين محل مقايس  شود. 16و  3و  2و   1از اين جهت مي تواند  با ساختمانهاي شماره 

اهري  بنا  احتمال وجود يك ساختمان  مذهبي را القا  ميكند و  حهال شكل ظ رفت  شد

مذهبي بوده كه  به  احتمهال زيهاد  -اين جا در حقيقت يك كارراه صنعتي شود ك  اضاف   مي 

كاررران و خدمتكاران آن را نيز كاهنين و روحانيون زمان تشكيل مي داده انهد. الزم به  اشهاره 

ار رروه سهاختماني مسهكوني، اداري، مهذهبي و نظهامي در است ك  طي اژوهشهاي ايشين چه

دهان  غالمان رزارش  شده  اما ظاهرا آثاري از كارراه هاي صنعتي كشف نشده بوده اسهت. آثهار 

صنعتي بودن اين بنا را ، حهداعل در يهك برهه  زمهاني خهاص  15موجود  در ساختمان  شماره 

  ميرساند.
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سال در سده هاي ششم و اهنجم  200تا  150هي بين بسيار كوتا شهر دهان  غالمان عمر  

ايش   از ميالد داشت  و  خالف  بسياري از شهر هاي باستاني ديگرك  در طول زمان رشد كرده و 

      از شكل روستاهاي كوچك ب  شكل  شهر هاي بزرري در آمده اند نبوده  بلك  بها برنامه  ريهزي 

بنا شده  و از اين جهت نمون  عابل تهوجهي بهراي ايش بيني شده و نقش  عبلي و اهداف خاصي 

 مطالع  روند تاريخ شهر سازي در ايران دوران تاريخي ميباشد.  

نام باستاني شهر با عطعيت كامل معلوم و مشخص نيست، امها اژوهشههاي انجهام شهده   

خن مركز سياسي، اداري و اجتماعي  و يها به  سه ، نشان داده  اينجا حداعل براي مدت كوتاهي

ديگر  اايتخت  درانگيانا و يا درانجاي هخامنشي  بوده  و منطبق با  زرنكاي هخامنشهي و زريهن 

شواهد تاريخي  نشان داده اند ك   حتي در . مورخاني چون  كتزياس و ايزيدور خاراكسي ميباشد

ك واحد سده ايش، نام  زرنگ و زرنج، براي ناميدن  ي 6يا  5دوراني بسيار نزديك ب  ما  و  حدود 

است. با اين اوصاف ب  بكار مي رفت  جغرافيائي مبهم ك  راهي عصب ، ناحي ، شهر و راهي ايالتي 

نظر مي آيد   در دوران تاريخي نيز همين ابهام در مورد موععيت دعيق زرنگ وجود داشت  اسهت 

ل زرك در مورد مح  . و  هراز راهي و ب  مناسبتي و دليلي بر يك محل خاص اطالق ميشده است

يا زرنكا بين مورخان اختالف است و اين نام حداعل ب  س  محل مختلف اطالق شهده اسهت كه  

رخ داغ در نادعلي،  دهان  غالمان و  ويران  هاي زاهدان كهنه . بها وجهود سعبارتند از ت   هاي 

 اختالفات اساسي بين اين رفت  ها موجود نيست زيهرا  در زمهان ، تناعض ظاهري بين اين اعوال

رروه هاي مهاجران نام اماكن و كوه ها  و رودها ي خهود را به  نقهاط  ز،ورمانند ام ، هاي رذشت 

ا با آن نامهاي عديمي مي خوانده اند رجديد نقل مي كرده  و عوارض طبيعي و يا شهر هاي جديد 

خي از اي است ك  در مورد نام زرك / زرنكا/ زرين/زرنگ  و زرنج نيز مصداق دارد. بر نكت و اين 

نادعلي با زرنگ دچار تخليط شده و تفاوتي بين زرك هخامنشي و نطباق اژوهشگران  در مورد ا

و زرنج مسلمانان عائل نشده اند اما چنانكه  رفته  شهد  در دوران اهيش از اسهالم  يزرين يونان
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دو محل ب  تناوو با نام زرنگ حوانده مي شدند،  يكي نادعلي يها شههر زريهن اهيش از حداعل 

  به آنهان امنشي ك  در زمان آنان نيز ب  موجوديت خود ادام  داده  اما ديگر مركز و اايتخت هخ

كيلهومتري شههر  25شمار نمي رفت  و ديگري شهر جديد دهان  غالمان و اايتخت درانجانها، در 

همين نكت  مهي توانهد در   بوده است.در سيستان  هخامنشيان حدود دو سده مركز  ك ايشين 

آن ر دوره ساساني و اوائل اسالمي ك  بنا بر عول استخري مردم اهس از تخريهب خاوامورد شهر 

رفته   صادق  باشد.   مردم ب  نقط  اي ديگر رفتند و زرنگ را در آنجا بنا نهادند   رام شهرستان)

هاي باال مبني بر جا ب  جائي محل زرنگ را مي توان از ساير نوشت  هاي تاريخي نيز استنباط كرد 

ناحي  “  بنا بر آنها زرنج نام يك محل خاص نبوده بلك  ب  ناحي  وسيعي اطالق مي شده است: ك  

 “ .  بزرگ زرنج ك  اايتخت شاه رتبيل است و چهار فرسخ مساحت دارد

شهر دهان  غالمان  با همان سرعتي ك  ب  وجود آمده  از بين رفت  است.عدم وجهود ههر  

و خالي بودن محوط  هاي حفاري شهده از بقايهاي سهكونت،  رون  شيي عابل توج   و تميز بودن

خارجي چون جنگ و يا آتهش  لينمي توان عام تشان دهنده تخلي  شهر با نظم و ترتيب بوده  و

  . اس از ترك دهان  غالمان در  اواخر سهده 119  سوزي را در تخلي  و ترك آن  دخيل دانست )

ميالد، اين شهر براي مدت كوتهاهي و بصهورت   انجم و نخستين ده  هاي سده چهارم ايش از 

فصلي مورد استفاده بيابانگردان و شبانان بوده و اس  از آن شنهاي روان بتدريج ساختمان هها و 

 سال از نظر ها اوشانده اند.  2000بناهاي آن را براي مدتي بيش از 

 

 كوه خواج   . 3

مهمترين و بهتهرين نمونه  ههاي  آثار موجود در دامن  هاي جنوبي كوه خواج  يكي از   

معماري ايراني ب  شمار مي رود. آثار معماري كوه خواج  را مي توان  علع  اي بهزرگ يها شههري 
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كوچك دانست ك  حداعل در دو دوره مشهخص اهارتي و ساسهاني و يهك دوره اسهالمي مهورد 

   استفاده عرار ررفت  است. 

به  علهل  ري كوه خواج ،  بصورت مختصهر اشاره ب  آثار معماايش از  شايد الزم باشد   

اوشي غم  كوه اوشي دام ،. تقدس اين كوه در ميان زردشتيان و مسيحيان و مسلمانان اشاره  شود

بهر اسهاس  يا اوشي دم، اوشي دارنا  و يا اوش داشتار متون اهلوي همهان كهوه خواجه  اسهت. 

و در  اسهت طني يا هوش و يا عقل روح با ب  معناي هرتسفلد اوشيدا ب  معناي  اوش اژوهشهاي 

زبانهاي هندو ارواائي منسوو ب  روش است و اوشيدا ممكن است ب  معني كوه سهحرراهي،  يها 

كهوهي اسهت كه  در  2224كوه باطني باشد ك  تقريبا مرادف با كوه وحي است. اين كوه يكي ار 

) سوشيانس  كه  نهاجي  يسنا از آن نامبرده شده و جنب  مقدسي  ايدا كرده است زيرا سوشيانا

آئين مزديسنا است  از آنجا ظهور مي كند  و ب  عبارتي جشنهاي نوروز كوه خواج  ك  هرتسفلد 

شايد ريش   در زمانهاي كهني داشت  باشد ك  زردشتيان در انتظار سوشيانس ب  آن اشاره دارد ،

 در اطراف اين كوه جما مي شده اند. 

رام اين كوه در ميان مسيحيان نسطوري. در روايهات است تقدس و احت ب  همين ترتيب  

محهل زايهش حضهرت مسيحي آمده ك  س  مغ از مشرق زمين با داللت ستاره اي ب  بيت اللحم،

اين روايت مطابق بها اهيش بينهي زردشهتيان  در مهورد ظههور  ظاهرا عيسي مسيح رسيدند. 

او نشست  است. در يك  است ك  در روايات مسيحي حضرت عيسي ب  جاي) منجي  سوشيانس 

داسهتان ايهن   كار عالي منسوو ب  متئوتفسير التيني انجيل منسوو ب  متئو ) متي  موسوم ب  

وس از طريق يك غيبگوئي كهن مي جس  مغ يا س  اادشاه آمده است. بر اساس اين تفسير س  م

تولهد زمهان و مكهان  دانست  اند ك  همواره  بايد در انتظار طلوع ستاره اي باشند ك  آنها را به 

حضرت مسيح بشارت مي داده و راهنمائي مي كرده است. بهر طبهق ايهن روايهات،  از زمانههاي 

باستان  مغان  س  ران  اس از شركت  در مراسم يك جشن بسيار كهن ك  هر سال  اس از فصهل 
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آمده و كوبيدن غالت   يعني دو هفت  اس از نوروز در كوهي ك  در مشرق زمين عرار داشت  ررد 

تا آنان را ب  محل زايش ايهامبر جديهد    خاموش نشست  و در  انتظار طلوع ستاره اي مي ماندند

 ايهن اسهت. س  ران  راس ار، مليكور و بالتازار بوده يا مغان اادشاهان اين اسامي . راهنمائي كند

شرعي ايهران  هرتسفلد يكي از آنها را با اادشاه اشكاني نژاد بخش اادشاهان كساني هستند ك  

يعني روندوفار و نهايتا رستم دستان مطابق دانست  و نقش وي در ميهان نقهوش ديهواري كهوه 

نيز كوه خواج  در ميان مسلمانان   . خواج   همراه نقش دو اادشاه يا مغ ديگر ايدا شده است

تهرام ب  سبب وجود زيارتگاهاي متعدد موجود در باالي آن و آرامگاههاي بزرران محلي مورد اح

 ميباشد.  

آثار باستاني اين كوه از سوي اژوهشگران و باستانشناسان بسهياري همههون اشهتين،    

هرتسفلد، رولليني، فاچنا، محمود موسوي و نويسنده مورد بررسي و كاوش عرار ررفت  است اما 

كاوشههاي  هرتسهفلد  مهمترين كارها در روي اين آثار توسط هرتسفلد انجام اذيرفته  اسهت. 

وشن كرد ك  اين آثار متعلق به  دوران اارتيهان و ساسهانيان و در حقيقهت كهاخ فرمانهداري ر

اهلهوان نهامي و اادشاه عندهار است ك  ب  نظر وي  همهان   روندوفار  از خاندان سورن اشكاني 

وي را ايشواي اادشاهان ) مغهان  سه  رانه   ميباشد و مسيحيان سيستان يعني رستم دستان 

  راس ار منطبق مي كنند.  كي از آنان يعني يدانست  و با 

مجموع  عظيم معماري و آثار باعي مانده كوه خواج  در دامن  جنوبي و سراشهيبي ايهن  

كوه واعا شده است. ديوارهاي آن هم  از چين  و توده هاي رلي ساخت  شده و آجر در آن بكهار 

ي شود و تا باالي آن مي رسد. در نيم  نرفت  است.  ديوار حصار و دفاعي شهر از اائين كوه آغاز م

هاي راه ساختمان كاخ و  آتشكده عرار ررفت  اند ك  در داخل ديوار ديگري محصهور شهده انهد. 

اائين  ديوار ها ب  سبب ريزش آوار و تخريب تدريجي  از خاك و توده هاي رلي انباشت  شهده و 

و باران ررد و اسهتوان  اي ودر برخهي  عسمت باالي آنها نيز بر اثر دخالت عوامل طبيعي چون باد



 65 

جاي ها نازك شده است. بناي كاخ در روي تراسي وسيا عرار ررفت  و  توسهط ديهوار حجيمهي 

احاط  شده ست.  اين ديوار  دور تا دور حياط وسيعي ساخت  شده ك  دروازه ورودي آن از سوي 

لي آن واعا شهده اسهت. آتشكده در عسمت  شما ك جنوو و از طريق يك  ورودي طاعدار است 

دروازه  ورودي كاخ  عبارت است از دري در ضلا جنوبي  ك  ب  اتاعي رنبد دار باز مي شهود و در 

دو سوي شرق و غرو آن ايوان هاي وسيا مسقفي رو ب  حياط مركزي سهاختمان عهرار دارنهد.  

. اين بخهش از بخشي از ساختمان در ضلا شمالي حياط و در كنار سر باالئي كوه واعا شده است

بنا مشتمل است بر يك دهليز و راهرو وسيعي ك  ب  صف  فوعاني منتهي مهي شهود. ايهن صهف  

 مرتفا ترين مكاني ساختمان است و در آنجاست ك  معبد/آتشكده واعا شده است . 

آتشكده كوه خواج  از نوع خاصي است. اجزاي داخلي بنا عبهارت اسهت از يهك اتهاق  

  يك راهرو تنگ و سربست   آن را احاط  كرده است.  شالوده محهراو مركزي با سقف رنبدي ك

در  ك  امروزه ايدا نيست در زمان هرتسفلد سنگ آتشدان آن  و آتش در آن اتاق وجود داشت   

در دهليز طوالني ك  در اشت جبهه  در دوره اول ساختمان اين كاخ  بود. روش  اي واژرون شده 

رديف ستونهائي  در ديوار كار رذاشت  شده اند ك  داراي كنگهره  شمالي حياط اصلي امتداد دارد

اندكي هستند. طرح اصلي و شكل اين بخش از سهاختمان به  سهبك هنهر  گي برجستبا هائي  

هلنيستيك  يا يوناني جديد مي باشد و از اين نظر عابل توج  است ك  بنا بر عول هرتسفلد تنهها 

تا كنون  در ايران باعي مانده زيرا اين سبك معماري در  باختري است ك  –اثري از سبك يوناني 

دوران ساسانيان منسوخ شده است. عسمتي ازاين ديوار در اثر فشار طاق سست شده بوده و در 

اينكهار يهك  ده است و براي انجهام نتيج   در دوران دوم استقرار در زير آن شمعكهائي زده ش

ديوار داخلهي عمهارت براي مرمت نار آن بنا كرده اند. در كنيز ديوار اشتيبان با طاق هاي ضربي 

نيز ديوار اشتيبان ضخيمي چسبيده ب  آن ساخت  اند ك   نقاشي هاي ديواري ايشين را اوشانده 

است.  برخي بر اين باورند ك   ديوار جديد اوششي بوده ك  تعمدا براي اوشهاندن نقاشهي ههاي  
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علق  ب  دوران اوائل اسالم مي دانند اما ايهن تصهوري ديواري ساخت  شده و از اين روي آن را مت

ديهواري ضهخيم  نبهوده و راه ههاي  لزومي ب  سهاختن بيش نيست زيرا براي اوشش نقاشي ها 

آسانتري براي از بين بردن نقاشي ها وجود داشت  است. نقاشي هاي ديواري اس از برداشتن اين 

  . ديوار نمايان شدند

موع  بناهاي كوه خواج  تشخيص داده شهده كه  عبارتنهد از دو دوره ساختماني در مج 

دوره يكم مربوط ب  سده نخست ميالدي و  دوره دوم مربوط ب  سده سوم ميالدي. باستانشهناس 

ايتاليائي  جورجو رولليني دوره هاي استقرار در كوه خواج  را چهار دوره مي داند كه  در شهش 

لليني از روي اسهتراتيگرافي موجهود در رمانه  ههاي الي  عرار ررفت  اند. اين شش اليه  را رهو

آزمايشي خود در عسمت هاي مختلف كوه خواج  تشخيص داده است. از نظر رهولليني عسهمت 

ابتدائي و اولي   شهر  شامل ديوار دفاعي و ساختمانهاي چند ضلعي بوده ك  بعدا متهروك شهده 

  اند.  

 نقاشي هاي ديواري 

نقوش ر مجلل و مزين ب  نقاشي هاي ديواري،  تزئينات رهي ،كاخ كوه خواج  ظاهرا بسيا 

برجست  و مجسم  هاي رونارون بوده است.  بيشتر اين آثار از بين رفت  اند و وضعيت  حفهاظتي  

  نقاشي هاي ديواري ك  هرتسفلد آنها را ايدا كرده  نيز چندان مطلوو نبوده است. 

رد شده و يا برخي از آثار نقاشي ههاي بهاعي امروزه تنها با توج  ب  عطعات شكست  و خ 

مانده  و رنگهاي موجود در ميان آوارهاي فرو ريخت  در اين كاخ است ك  مي توان ب  وجود آنهها 

اي برد اما اين نكت  را نيز نمي توان از نظر دور داشت ك  احتمال يافتن نقاشي هاي جديهد و يها 

وني ك  در اين آثار انجام شده  ب  هيچ وجه  غيهر ساير تزئينات معماري ب  خاطر تعميرات رونار

ممكن نيست و احتمال بسياري وجود دارد ك  طي بررسي ها و كاوشهاي  آينده بتوان ب  مقداري 

 1915از اين آثار دست يافت. نخستين نقاشي هاي ديواري در كهوه خواجه  را اشهتين در سهال 
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در سال هاي بعد هرتسهفلد دومهين سلسهل  ميالدي ايدا كرده و رزارش آنها را منتشر نمود و  

سومين نقاشي ها بصورت تصادفي و بر اثر ريهزش  1354نقاشي ها را ايدا كرد و س س در سال   

بقاياي رنگ و نقاشهي ههاي  1376و باالخره در سال  باران و خرابي هاي وارده ب  بنا بدست آمد

   بسيار فرسوده اي در راهرو اشت آتشكده ايدا شد.

  نظر مي آيد ك  صحن  هاي نقاشي هاي ديواري كوه خواج  حكايهت از اسهتفاده از ب     

نوعي هنر تلفيقي مي نمايد ك  هنر مندان نقاش با استفاده از سهنت ههاي نقاشهي  و داسهتان 

اردازي  يوناني  و ايران  و باختري ) بلخي  سنت هاي زمان خود را  در روي اين نقوش جهاودان 

ي ديگر مي توان ب  اين مطلب نيز اشاره كرد  ك  تاريخ رسم اين نقاشي ها نيز ساخت  اند.  از سو

در سبك آنها دخيل بوده اند و ظاهرا نقاشي هاي اولي   به  خهاطر همهان روح يونهان دوسهتي 

اشكانيان،  از هنر آنا ن تاثير بيشتري اذيرفت   در حاليك  درنقاشي هائي ك  تاريخ آنها جديد تر 

ني كمرنگتر شده  تا جائي ك  بكلي بي اثر          مهي شهود. چه  ريرشهمن و چه  اين نفوذ يونا

هرتسفلد ، هر دو در عين حال ك  جا ب  جا ب  اثر و نفوذ هنر يوناني، چه   يونهاني عهديم و چه  

چ  در نقاشي و چ  در معماري كوه خواج  اشاره دارند، در عهين حهال از يوناني جديد ) هلني  ،

 راني و شرعي اين آثار نيز غافل نيستند.  جنب  سوابق اي

بارانهاي فصلي سيستان باعب فرو ريختن طاق دروازه ورودي كوه خواج    1354سال        

ك  يكي از منحصر ب  فرد ترين  طاعهاي خشت و رلي موجود در ايران شد و همهين بارانهها به  

عب تخريب تصادفي بود ك  آثار بسهيار ديوار هاي طاعه  دار و ايوان رنبد دار نيز صدم  زده و با

فرسوده اي نقاشي شده  در روي ديوار هاي عديمي تر ايدا شد. محل دعيهق ايهدا شهدن ايهن 

  نقاشي ها در سمت چپ ورودي جبه  غربي ايوان ورودي رنبددار است. 

اين نقاشي هاي باز يافت   بسيار جالب توج  اند.  در يك زمين  ديوار و در يك صف چهار  

مرد ديده مي شوند ك  بصورت نيم رخ همگي ب  طرف راست مي نگرند و از شكل نقش هها ايهن 



 68 

رون  استنباط مي شود ك  در حال عدم رو مي باشند و در اشت سر آنهها صهف ديگهري وجهود 

داشت  است. شكل ها و شخصيت ها داراي سرهي ريش داري هستند ك  بصورت نيمرخ كشهيده 

ز و چشم هاي بزرگ و موهاي مجعد و فشهرده در ههم مهي باشهند. شده و داراي بيني هاي درا

شخصيت صف اول داراي روشواره در روش راست خود  و نزديك مرد ريشداري ايستاده اسهت. 

رنگ صورتها عرمز است و از رنگهاي عرمز و بنفش براي كشيدن خطوط خارجي بهدن و خطهوط 

ستفاده شده است. ديوار شهري ك  در صهحن  منحني  بدن ها و ابرو ها و بيني ها و روشواره ها ا

ديده مي شود  و برجهاي ب  ظاهر چهار روش آن نيز عرمز و بنفش  هسهتند و خطهوط عمهودي 

ديوارهاي برجها از جاهاي ديگر ار ر نگترند و با خطوط نارنجي و زرد و باالخره نوار هاي  نارنجي 

يوار دفاعي، دو سر انسان وجود دارد ك  ههر از ديوار ها متمايز شده اند. در بين دو برج و اشت د

دو ب  طرف چپ نگاه مي كنند. كل اين صحن  وضعيتي را القا  مي كند ك  بر اساس آن اشهخاص 

ظاهرا در يك مراسم رسمي در خارج از ديوار  در حال ايشروي هستند و اشحاص ديگهري كه  

داده شده اند. بنظر مي رسد  احتماال تماشاچي نيستند داخل حصار  و در شكلهاي مختلف نشان

كلي  اشخاصي ك  در اين جا ديده مي شوند در مراسم شركت دارنهد، تعهدادي از آنهها در حهال 

خروج و تعداد ديگري در حال ورود ب  كاخ هستند. يك بررسي دعيق در محل ايدا شهدن ايهن 

ي ريخته  شهده و نقوش نشان داده ك  صحن  هاي نقاشي در تمام اتاق وجود داشت  و آثار رنگها

باعي مانده در روي ديوارها نشان مي دهند  صحن  نقاشي در دو عسمت باال و اائي ديوار كشيده 

 شده بوده است. 

است. در ايهن سهال  1376آخرين آثار نقاشي بدست آمده از كوه خواج  متعلق ب  سال  

بيده به  بهرج رروه باستانشناسي شهر سوخت  و دهان  غالمان در راهرو جنب آتشهكده و چسه

سنگي باالي كوه بقاياي يك ديوار نقاشي شده  را ايدا كرد ك  بشدت فرسوده شهده بهود. آثهار 

رنگ موجود در اين بخش بر اثر نفوذ آو و موريان  و حشرات ديگر از بين رفت  بود اما برخهي از 
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بقايهاي  نشان  هاي خطوط موازي و اشكال طبيعي مانند رل و برگ بزحمت ديده ميشد. در ميان

اين رنگها رروه باستانشناسي موفق شد خطوط  سر يك مرد و سربند و بخشهاي از صهورت او را 

نشان دهنده اين نقش اس از باز سهازي ميباشهد كه  شهبهات  27تشخيص دهد. عكس شماره 

 …فراوان ب  صورت معروف ب  مرد ايراني دارد

      

 

  

   
  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايوست ها . 

. شرح سيستان و شهرهاي آن بر اساس كهنترين متن جغرافيائي موجهود 1ره ايوست شما

بزبان فارسي   ) حدود العالم من المشرق الي المغرو . در اين كتاو شرح سيستان و شهر ههاي 

. سيستان.  2آن در بخش ناحيت حدود خراسان و شهر هاي وي  اس از توصيف غور آمده است. 

انند، شهري با حصار است، و ايرامن او خندق است كي آبش هم ناحيتيست عصب  او را زرنگ خو

و اندر خانهاي وي آو روانست. و شهر او را اهنج در اسهت از از وي بر آيد، و اندر وي رودهاست،
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آهن، و ربض او باره اي دارد و او را سيزده در ست و ررمسيرست و آنجها بهرف نبهود، و ايشهانرا 

نجا جامهاي فرش افتد بر كردار طبري، و زيلو ها بر كردار جهرمي آسياهاست بر باد ساخت ، و از آ

شهريست  -. كش4شهركيست با حصار محكم و مردم بسيار.  -. طاق3و خرماي خشك و انگزد. 

. 5و او را ناحيتيست آبادان و با نعمت و آبهاي روان و هواي خوش بر كران رود هيذمنهد نههاده. 

شهركيسهت كگهرم  –.فره 6رز بسيار و اش  اندر وي نشود. شهركيست آبادان و با كشت و ب -ن 

شهري خردست. اسران ليب ك  اادشائي  –. عرني 7سير و اندر وي خرماست و ميوه هاي بسيار. 

شهريست و او را آبهاي روانست و كاريزها و جايي با نعمتست.  -. خواش8بگرفتند از آنجا بودند. 

لهب رود هيذمنهد نههاده بها نهاحيتي بسهيار و در شهري بزررست با باره محكم بهر  -. بست9

هندوستانست، و جاي بازررانانست، و مردماني اند جنگي و دالور ازو ميوه ها خيزد كه  خشهك 

شهركيست با آو روان و بيشتر مهردم  –. حالكان 10كنند و بجايها برند، و كرباس و صابون خيزد. 

ي خردست كي الين خوانند و ررم سير است شهركيست و او را ناحيت -.سروان11وي جواله  اند. 

ناحيتي  است آبادان و بر سرحد است  –. زمين داور 12و اندر وي خرما خيزد و جائي استوارست. 

ميان غور و بست و او را دو شهرست تك، درغش و اين هر دو بهر ثغرنهد بهر روي غهور، و انهدر 

شهريسهت  –. بغنهي 13بسهت. درغش زعفران رويد بسيار، و ايوست  است بناحيهت در مشهان 

از غورست جايي با كشت و برز بسيار سهت.   -. بشلنگ14بنزديك غور و اندر وي مسلمانان اند. 

ناحيتيست آبهادان و بها  –. رخذ 16غورست و اندر وي مقدار س  هزار مرد است.     -. خوانين 15

دو شهركست  –روذان . كهك، 17نعمت بسيار و او را ناحيتيست جدا، فيوجواني عصب  رخذست. 

ناحيتيست اندر بيابان، جائي بسيار بها كشهت و  –. بالس 18با نعمت و كشت و از وي نمك خيزد. 

سيوي و مستقر امير كوشك  برز و كم نعمت است و اندر وي شهرهاست چون سفنجايي، كوشك،

انسهت، و از شهركيست ببرا كوه نهاده و با نعمت سخت بسيار ، و اندر هندوست –. غزني 19است. 

عديم از هندوستان بوده است، و اكنون اندر اسالمست و سرحديست ميان مسلمانان و كافران، و 
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شهركيست و او را حصاريست محكهم و معهروف  –. كابل 20جاي بازررانان ، و با خواست  بسيار. 

را ملهك باستواري و اندر وي مسلمانان اند و هندوان اند، و اندر وي بت خانهاسهت و راي عنهوج 

دو شهركند  –. استاخ، سكاوند 21تمام نگردد تا زيارت بت خان  نكند و لواي ملكش اينجا بندند.  

. و 22خرد بر دامن كوه نهاده، و سكاوند را حصاريست محكم و جايي با بسيار كشت و برز سهت. 

انهدر  اندر غزنين و حدود اين شهركها كي ياد كرديم جاي تركان خلخ. و اين تركهان خلهخ نيهز

حدود بلخ و تخارستان و بست و روزرانان بسيارند. و اما غزنين و آن ناحيتها كي بهدو ايوسهت  

 است، هم  ب  زابلستان باز خوانند.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  شرح استخري . در كتاو المسالك و الممالك استخري سيستان بشكل يهك 2ايوست شماره 

ه است. شرح استخري از وضعيت جغرافيائي ناحي  مستقل تحت عنوان سيستان و توابا آن آمد

سيستان با حذف دو صفح  از بخش تاريخي آن ك  داستان صفاريان را بنا كرده است بشرح زير 

 است:
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جانب شرعي سيستان بيابان مكران است و زمين سند و بهري از اعمال مولتان. و جانهب  

و كرمان. و از جانب خراسان  غربي خراسان زمين هندوستانست. و جانب جنوبي بيابان سيستان

 و غور و هندوستان و آن حدود تقويسي در مي رردد. و اين صورت سيستان  است.

اما شهر هاي سيستان ك  احتياج است در اين كتاو ب  معرفت آن: زرنج، كس، ن ، طهاق،  

، عرنين، خواش، فره، جزه، بست، روذان، سروان، صالقان، بغنين و درغش، تل، بشلنگ، بنجهواي

كهك، غزن ، عصر، سيوي، اسفنجاي، جامان. و هيچ شهر بزررتر از زرنج نيست. شارستان و ربض 

دارد، و ررد بر ررد شارستان ديوار است، و خندق و ربض همهنين ديوار دارد. و آو خندق هم از 

ه خندق خيزد، و ديگر آبها با آن جمل  شود. و انج دروازه دارد:  يكي در آهنهين، و ديگهر درواز

كهن، و از اين هر دو دروازه راه اارس برخيزد، و سيم در كركوي  بر راه خراسهان و چههارم  و در 

و اين در از هم  آبادانتر است،  –نيشك سوي بست  بيرون شود و انجم دروازه طعام بيرون شود 

سهوي  كي –و هم  دروازه ها درهاي آهنين دارد. و بر ربض سيزده دروازه است: يكي دروازه مينا 

اارس رود، و ديگر دروازه ررران ، و سديگر دروازه شيرك، و چهارم در شتاراق، و اهنجم دروازه 

شعيب و ششم در نوخيك، و هفتم در كهان، و هشهتم در نيشهك، نههم در كركويه ،  دههم در 

 استريس، يازدهم در غنجره، دوازدهم دروازه بارستان، سيزدهم در زنگيان. 

ل بود، بحكم آنكه  چهوو را خهوره افتهد. و مسهجد آدينه  در بناهاي ايشان هم  از ر 

شارستان است، چون از دروازه اارس در شوند  نزديك ربض. و سراي امارت در ربض است ميهان 

دروازه طعام و دروازه اارس. و زندان در شهر بود ب  ربض باز آورده اند. و ميهان دروازه اهارس و 

يب و كوشكي از آن عمرو ليب. و كوشك يعقوو ليب دروازه طعام كوشكي هست از آن يعقوو ل

سراي عمارت است و در شارستان ميان در كركوي  و دروازه نيشك بنائي عظيم است كي خزانه  

عمرو ليب بوده است. و بازارهاي شارستان ررد بر ررد مسجد آدين  است و بغايت انبوه و آبادان. 

ارها يعقوو ليب بنا فرمهوده اسهت و بهر مسهجد و بازارهاي ربض هم آبادان است. يكي از آن باز
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آدين  وعف كرده و بر بيمارستان  و بر مك . و از آن بازار ههر روز ههزار درم غله  برخيهزد. و در 

شارستان رودهاي آو روان است: يكي از دروازه كهن در آيد، و ديگر از دروازه  نو ، و سهديگر از 

ك اسيا ررد باشد. و بنزديك مسجد دو حهوض آو باو الطعام. و اين هر س  آو چون بهم آيد ي

است بزرگ. آبها در آنها هر دو مي آيد و از آنجا بسراهاي مردمان مي رود. و بيشتر خانه  هها  از 

شارستان و ربض آو روان و بوستان دارد. و در ربض شهر رودهاست كي جويهاي شارستان از آن  

نا ايوست  است مقدار يهك فرسهنگ. و زمهين ايهن بر مي خيزد. و بازار از دروازه اارس تا در مي

جايگ  شوره است و ريگ. و شهري ررمسير است و درخهت خرمها دارد، و ههيچ كهوه نهدارد. و 

بزمستان آنجا برف نبارد. و ايوست  باد سخت وزذ و آسيا بر باد ساخت  باشند. و توده هاي ريهگ 

اكر ايشان در نقل ريگ حيل  هها نسهازند  را هر يك چند باد بردارد و از جائي ب  جائي ررداند. و

بيم آن بود ك  اين شهر  بينبارد. و  چون ريگ بنزديك شهر ررد آيد مردم جمل  شوند و ررد بر 

ررد ريگ ديواري سازند از چوو و خاشاك بلندتر از ريگ، و بن اين ديوار جايها باز رذارند كهي 

چندان ك  چشم كار مي كند و جائي  –ون ميبرد. باد بر آيد و ريگ را بر مي دارد و بر سر ديوار بر

اندازد ك  ايشان را از آن زيان نبود. و ميان كرمان و سيستان بناهاي عظيم مانده اسهت. روينهد 

كي شهر در عديم بوده است و آن را رام شهرستان خواندندي. و رويند ك  رود سيستان بر ايهن 

يگاهي كي آنرا سوكن خوانند رسست  شد،  از شارستان مي رفت. مگر بندي كي ب  هيرمند ب  جا

 اين شهر آو بيفتاد. مردم رام شهرستان از انجا برخواستند و زرنج بنا كردند.

:  بزررتر آبي را در ديار سيستان رود هيرمند خوانند. از غور برون آيد ذكر رودهاي اين ديار 

اين دريا كي كوچك اسهت چهون  تا بشهر  بست  رسد، و از آنجا ب  سيستان رود بدرياري زره. و

آو زيادت شود بزرگ شود  و چون آو كم شود نقصهان ريهرد. درازاي ايهن دريها مقهدار سهي 

فرسنگ باشد و از ناحيت كوير بر راه كوهستان بر اول كرمان بر راه اارس. و اهنهاي ايهن دريها 

خيهزد. و ايرامهون  مقدار يك مرحل  باشد. و آو دريا آبي خوش بود ، و از اين دريا ماهي بسيار
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دريا روستاي بسيار است مگر از سوي بيابان كي آنجا عمارت نبود. و رود هيرمنهد رودي بهزرگ 

است و تا ب  يك منزلي سيستان برسد و ديگر بخشها از وي بر مي خيزد. اول رودي كهي ازو بهر 

بشهترود مي خيزد در ميان روستا افتد تا آنجا كي ب  نيشك رسد. و رودي ديگهر برخيهزد كهي 

رويند. و رودي ديگر كي آن را سنا رود رويند. و در وعت آبخيز دريهن رود كشهي از بسهت به  

سيستان رود. و رودهاي سيستان  هم  از اين سنارود برخيزد. و رودي ديگر هست كي آن را رود 

د. شعب  خوانند. و سي ااره دي  را آو مي دهد. و رودي ديگر آنجا هست كي آن را رود ميال روين

ناحيتي بسيار از آن آو بردارد و باعي كي بماند در رود كزك ب  درياي زره رسهد. و آنجهائي كه  

بندي بست  اند، و بر راه بست بر اين آو جسري ساخت  اند چنان كي جسرهاي عهراق باشهد از 

كشتيها. و رودها كي ب  درياي زره افتد يكي رود عامل از وادي فره. و رود نيشك از غهور بهرون 

آيد، و نواحي آو بر دارند و باعي بدريا ريزد. و سيستان واليتي ار نعمت است و خرما بسيار دارد. 

 و مردمان سيستان بيشتر مردماني توانگر باشند.

چنان كي ههيچ  –و از بياباني كي ميان سيستان و مكران است غل  بسيار خيزد از انگژد  

از عصر است، و ليكن والي ب  عصهر مقهام دارد. و  طعام ايشان بي انگژد نبود. و اسفنجاي بزررتر

رخج نام اعليم است و اين نواحي را كشاورزي غل  بسيار بود. و داور اعليمي ار نعمتسهت و ثغهر 

غور است. و بغنين و خلج و بشلنگ و خاش در اين ناحيتست. و داور ناحيتي است و عصب  ايهن 

و خلج و كابل و غور سردسير اسهت. و خلهج  ناحيت تل و درغش است بر كنار هيرمند. و بغنين

عومي تركان بودند  و در عديم ب  اين سرزمين افتادنهد. ميهان هندوسهتان و نهواحي سيسهتان 

آرامگاه ساخت  اند. مردماني باشند بر شكل تركان، و زي و جام  تركان دارند، و هم  زبان تركهي 

زرنج شهري بزررتر از آن نيست. و رويند. بست شهريست كي در هم  اعمال سيستان رذشت  از 

مردمان بست اهل مروت باشند، و زي عراعيان دارند. شهري ار نعمت و ميوه و خرماي بسيار، و از 



 75 

آنجا ب  بازرراني ب  هندوستان روند. و عرنين شهركي كوچك است بر يك مرحل  از سيستان بهر 

 دو فرسنگي سروزن.

تائي دارد. و ب  هم  سيسهتان نعمهت و طاق شهركي كوچك است ب  نزديك بست و روس 

انگور از آنجا برند. خاش آو روان دارد. فره شهري بزرگ است و شصت ااره دي  و روستا دارد. و 

كشاورزي و نخيل و ميوه فراوان دارد. جزه شهري كوچك است بر دست راست راه خراسان. و از 

بست. دو شهر ار نعمت با كشهاورزي و  بست تا آنجا دو مرحل  دارد. داور و صالقان. بر دو منزلي

ميوه بسيار. و بيشتر مردم جواله باشند. روذان شهري كوچك است نزديك فيروز عند. آو روان 

 و كشاورزي دارد.

ذكر مسافات سيستان. از سيستان تا هرات. نخستين مرحل  كركويه  خواننهد بهر سه   

آو هيرمند بر اين راه مي آيهد و اهول و لختي از  –فرسنگي، و از كركوي  تا بشتر چهار فرسنگ 

دارد، از بشتر تا جوين يك مرحل ، و از آنجا تا اول رود فره يك مرحله ، و از فهره تها دره يهك 

مرحل ، و از دره تا كوشتان يك مرحل ، اين جا سرحد سيستان اسهت. راه سيسهتان به  بسهت. 

رود  –تا دي  حروري يك مرحل   نخست مرحل  را زانبوق خوانند. از زانبوق تا سروزن يك مرحل ،

نيشك در اين مرحل  ايش آيد ك  اولي از خشت اخت  بر آن بست  اند،  و از اول حروري تا رباط 

دهك يك منزل، و از آنجا تا رباط شور يك منزل، و ديگر منزل ربهاط كهزروين، و ديگهر ربهاط 

منزل، و از رباط دهك تا يهك  عهستان، و ديگر رباط عبداهلل، و از رباط عبداهلل تا شهر بست يك

فرسنگي بست هم  بيابان است. راه بست ب  غزن . از بست رباط فيروز عند يك منزل و تا ربهاط 

مغون يك منزل و تا رباط كوير يك منزل، و از آنجا تا شهر رخج يك منزل، و تا تكين آباد يهك 

منزل، و از آنجا تا ربهاط اوعهل  منزل، و از آنجا ب  خرسان  يك منزل، و از آنجا تا رباط سراو يك

يك منزل و از آنجا تا رباط جنگل آباد يك منزل تمام باشد، و از آنجا تا دي  غرم يك منهزل و از 

دههي  –آنجا تا خابسار يك منزل سرحد غزني و تا ده خشباجي يك منزل و از آنجا تا رباط هزار 
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غزني يك منهزل و جمله  شهانزده يك منزل و از آنجا تا  –بزرگ است و اول سرحد غزني است 

مرحل  دارند. راه از سيستان ب  بالس ب  راه بيابان. از رخج ب  رباط سنگين روند يك منزل، آنگاه 

ب  رباط جنگي ، آنگ  ب  رباط بر، آنگ  ب  اسفنجاي، جمل  چهار مرحل . راه سيستان ب  كرمهان و 

دارك تا برين، و از آنجا تا  كاو نيشهك،  فارس. نخستين منزل خاوران، دوم رباط دارك، . از رباط

جمل  هشت مرحل ، و اين سنيج شهريسهت  –آنگاه رباط ناسي، آنگ  رباط كرامخان، آنگ  سنيج 

و ايهن جايگهاه عنطهره كرمهان  …از نواحي كرمام بر سرحد سيستان، عمرو ليب بنا كرده اسهت

 خوانند و آنجا هيچ اول نيست ليكن چنين رويند.

از فره تا عرنين س  مرحل ، بين ن  تا فره يهك منهزل و از كهس تها  سيستان. ساير مسافات 

سيستان سي فرسنگ، و طاق بر سر راه كس است بر انج فرسنگي ، خواش بر يك فرسنگي راه 

بست نهادست، و ميان خاش و عرنين يك منزل بود، و از بست تا سروان دو مرحل  دارنهد بهر راه 

يك منزل بروند تا درغهش  دذ كنهار  –گذرند تا ب  يك منزلي سروان داور، آنگ  از رود هيرمند ب

هيرمند، و از تل تا بغنين يك روز راه است و ميان انجواي و كهك يك فرستگ بود. و از بنجواي 

تا اسفنجاي س  منزل و عصر برابر اين باشد و ميان هر دو يك فرسنگ باشهد و از اسهفنجاي تها 

 سيوي دو مرحل . واهلل اعلم.
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 كتاو شناسي منتخب باستانشناسي و جغرافياي تاريخي سيستان

 

 الف. جغرافياي تاريخي

  1377آموزرار ) 

ر صادق ملك . دكتر محمود حريريان، دكتتاريخ ايران باستاندر “ تاريخ اساطيري ايران“ ژال  آموزرار. 

شهميرزادي، دكتر ژاال   آموزرار، نادر مير سعيدي. جلد اول. سازمان مطالعه  و تهدوين كتهب علهوم 

 . 153-125انساني دانشگاهها   ) سمت . تهران. صص. 

 

   ]1345 [ابن حوعل 

   . ترجم  جعفر شعار، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران. ، صوره االرضابن حوعل

 

 ]1370 [ ابن خردادب 

 . ترجم  حسين عره چانلو. تهران. امير كبير. المسالك و الممالكابن خرداد ب . 
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 1378احمدي  

ترجمه  و تهدوين حسهن احمهدي،  سفر با سفر نام  ها.   جغرافياي تاريخي سيستانحسن احمدي،  

 تهران.  

 

 ]1368 [ استخري 

مام ايرج افشار، چاپ سوم، تههران،  علمهي و ب  اهت .مسالك و ممالكابو اسحاق ابراهيم  اصطخري ، 

 فرهنگي.

 

    1378اسميت ) 

جغرافيهاي :   ”جغرافيا و شرح وعايا در جغرافيهاي تهاريخي سيسهتانايران شرعي ، “اسميت اوئن،  
 . ترجم  و تدوين دكتر حسن احمدي، تهران تاريخي سيستان  سفر با  سفر نام  ها

 

 الف 1356اورداود،  

 شش بهرام فره وشي ، چاپ سوم، تهران ، دانشگاه تهران.  كو  ب2) يشتهار داود  ابراهيم او 

 

 

 و.  1356اور داود 

 . بكوشش بهرام فره وشي. چاپ سوم. تهران. دانشگاه تهران. يسنا ابراهيم اور داود.

 

 ]1366[  تاريخ سيستان

 اپ دوم تهران، كالل  خاور. . ب  تصحيح ملك الشعرا  بهار،  چ 725-445تاريخ سيستان تاليف حدود 

 

  1362) تفضلي

. بكوشش محمد يوسهف كيهاني جلهد شهرهاي ايراندر : “ رسال  شهرستانهاي ايران“ احمد تفضلي. 

 .332-249سوم. تهران صص 

 

 الف   1362تيت )

رشاد اسالمي، اداره كل ارشهاد اسهالمي ا. ترجم  احمد موسوي، زاهدان. وزارت سيستان  كلنل تيت،

  .ن و بلوچستانسيستا

 

 و   1362تيت ) 
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رجمه  ت حدود و ثغور جغرافيهائي، آثهار باسهتاني و ذكهر سهاكنين آن.سيستان. تاريخ ،  كلنل تيت، 

 غالمعلي رئيس الذاكرين، زاهدان. وزارت ارشاد اسالمي، اداره كل ارشاد اسالمي سيستان و بلوچستان

.  

 

   1378)تيت 

. ترجم   سفر با سفر نام  ها جغرافياي تاريخي سيستان  :    ”انجغرافياي تاريخي سيست“ كلنل تيت 

  .تهران ،و تدوين دكتر حسن احمدي

 

 ] 1368[  جيهاني  

. ترجم  علي بن عبدالسالم كاتب با مقدم  و تعليقات فيهروز اشكال العالمابولقاسم بن احمد جيهاني. 

  منصوري. شركت ب  نشر. مشهد.

 

 ] 1362 [  حدود العالم

هجري  بكوشش دكتر منهوچهر سهتوده. طههوري.  372ود العالم من المشرق الي المغرو ) تاليف حد

 تهران. 

 

  1336سايكس )

ترجمه  حسهين ،يا ده هزار مايهل در ايهران سسفر نام  ژنرال سر ارسي سايك ، سر ارسي سايكس 

   . سعادت نوري، تهران ابن سينا

 

  1378 ) كانلي

سفر با سهفر نامه  هها ،  جغرافياي تاريخي سيستان،:   ”ي فيزيكي سيستانتصوير جغرافيائ“كانلي ، 
 ترجم  و تدوين دكتر حسن احمدي، تهران

 

  1350كرزن )

 . تهران، بنگاه ترجم  و نشر كتاو. ترجم  وحيد مارندراني، ايران و عضي  ايران ، لرد كرزن 

 

  1374)  مجتهد زاده

 –اطالعات سياسي :  ”چشم انداز هيدرو اوليتيك خاور ايران هيرمند و هامون در “ايروز مجتهدزاده،
 . 33، سال دهم، شماره انجم و ششم،  صص. اعتصادي
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 ] 1362 [مستوفي عزويني 

 . ب  تصحيح راي لسترنج. تهران. دنياي كتاو.نزهت القلوومستوفي عزويني.  

 

 ]1361 [مقدسي 

علينقهي منهزوي. تههران. شهركت مولفهان و ترجمه   احسن التقاسيم في معرف  االعاليم.مقدسي.  

 مترجمان ايران.

 

   1378مك ماهون )

. ترجم  جغرافياي تاريخي سيستان،  سفر با سفر نام  ها:    ”مرزهاي جنوبي افغانستان  “مك ماهون، 

 و تدوين دكتر حسن احمدي، تهران . 

 

 1365 ييت 

وزرهار ناصهر الهدين ر رو افغانستان د ن اشرح سفر كلنل ييت ب  ايرخراسان و سيستان : كلنل ييت. 
 . . ترجم  عدرت اهلل روشني و مهرداد رهبري، تهران، يزدانشاه

 

 

 

 و. باستانشناسي 

 

   الف1347بهنام )

 .9-5صص.  69. شماره هنر و مردمدر : “ سيستان در دوران هخامنشيان“ عيسي بهنام 

 

   و.  1347بهنام )

. صهص 70. شماره هنر و مردمدر :“ و از كجا ب  اين سرزمين آمده اند ادران ما ك  بودند“ عيسي بهنام 

8-13  

 

  1352بهنام )

 6-2. صص. 126. شماره هنر و مردمدر: “ شهر سوخت “ عيسي بهنام  

 

  1348توزي )

 41-29. صص 4. شماره باستانشناسي و هنر ايراندر: “ شهر سوخت “ ماريتسيو توزي. 
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  1355توزي )

فرهنگ معمهاري در: “ رون  شناسي استقرارهاي آغاز تاريخي در بخش شرعي ايران“ ي. ماريتسيو توز
  32-28. صص. 3و 2. شماره ايران

 

 1377سلطاني  

. 82نشري  شماره  دو رفتار در مورد آثار باستاني سيستان و تاريخ مكران) بلوچستان .سيما سلطاني. 

   193سازمان برنام  و بودج  سيستان و بلوچستان. صص. 

 

 )الف  1362سيد سجادي  

:     ”نگاهي  ب  فرهنگهاي ناشناخت  نيم  شرعي فالت ايران: شههر سهوخت  ”سيدمنصور  سجادي.،  ؛
 . 109-86  صص،  276) شماره ايااي  . 1 فروهر

 

 )و  1362سيد سجادي  

:   ”ر سهوخت نگاهي ب  فرهنگهاي ناشناخت  نيم  شرعي فالت ايران : شه ”سيد منصور سيد سجادي ؛
   233-208  صص. 277) شماره ايااي  2 فروهر

 

 )پ  1362سيد سجادي 

:    ”نگاهي ب  فرهنگهاي ناشناخت  نيم  شرعي فالت ايران: شههر سهوخت “سيد منصور سيد سجادي 
 283 -272،  صص.  278) شماره ايااي     3 فروهر

 

 1365سيد سجادي 

:   ”شيني در نيم  شرعي فالت ايران : نمون  شهر سهوخت شهر و شهر ن “سيد منصور سيد سجادي،   

.  71-51. بكوشش محمد يوسف كياني. صهص. نظري     اجمالي ب  شهر نشيني و شهر سازي در ايران

 تهران .

 

 )الف   1367سيد سجادي   

اسي و مجل  باستانشن:   ”نگاهي ب  آثار باستاني بلوچستان از آغاز تا اسالم “سيد منصور سيد سجادي 

 .55-41صص.  2شماره ،2تاريخ. سال 

 

 )و  1367سيد سجادي 
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مجل  باستانشناسي و :   ”نگاهي ب  آثار باستاني بلوچستان از آغاز تا اسالم“سيد منصور سيد سجادي 

   59 -42صص.  1شماره  ،3تاريخ. سال  

 

 1374سيد سجادي  

اريخ بلوچستان. تهران. سهازمان ميهراث سيد منصور سيد سجادي،    هشت رفتار : باستانشناسي و ت

 ص. 440، 44فرهنگي كشور. شماره 

 

 

 

  1375سيد سجادي  

مجله   :  ”) بخهش اول  دهان  غالمان: شههري هخامنشهي در سيسهتان “، سيد سجادي سيد منصور
  صهص. 1376) تاريخ انتشهار تيهر  20شماره ايااي    سال دهم،  شماره دوم  ،  باستانشناسي و تاريخ

37-53. 

 

 الف  1376سيد سجادي 

: مجله   ) بخهش دوم    ”دهان  غالمان: شهري هخامنشي در سيستان   “سيد منصور سيد سجادي ، 
)تاريخ انتشار : مهرداد  22و  21، سال يازدهم، شماره اول و دوم،  شماره ايااي  باستانشناسي و تاريخ

 . 51-43  صص.  1377

 

 )و  1376ادي جسيد س

مجل  علوم انساني :    ”منابا آبي و محوط  هاي باستاني در متون اسالمي“د سجادي،  سيد منصور سي
 . 29-8، صص. 5سال سوم. نوبت دوم، شماره مسلسل دانشگاه سيستان و بلوچستان. 

 

 )الف  1378سيد سجادي 

 . رهروه 1سيد منصور سيد سجادي،  راهنماي مختصر شههر سهوخت  ) دفتهر ههاي شههر سهوخت   

 سازمان ميراث فرهنگي كشور.  .ناسي شهر سوخت . زاهدانباستانش

 

 )الف  1378سيد سجادي 

.  رم ، رايزنهي فرهنگهي سهفارت جمههوري  1378-1376سيد منصور سيد سجادي،  شهر سوخت   

  .1380اسالمي ايران در ايتاليا.  ) فارسي، انگليسي، ايتاليائي . چاپ دوم زاهدان ) فروردين 
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 الف ) 1379 سيد سجادي

مجموع  مقاالت مطالعات ” : دهان  غالمان  شهري هخامنشي در سيستان“، سيد سجادي  سيد منصور
 .  166-114صص.   سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي،  تهران،  . 3 ايراني

 

 )و  1379سيد سجادي 

. جغرافيائيفصلنام  تحقيقات  :    ”محيط طبيعي و آثار باستاني سيستان “سيد منصور سيد سحادي، 

 .153-152. ص. 57و  56،   شماره ايااي 2و  1شماره سال اانزدهم،

 

 )پ  1379سيد سجادي 

سيد منصور سيد سجادي  بيان آماري نتايج مقدماتي بدست آمده از شهر سوخت   )دفتر هاي شههر  

م  . رروه باستانشناسي شهر سوخت .  زاهدان، سازمان ميهراث فرهنگهي كشهور. چهاپ دو2سوخت  

 .) خالص  انگليسي  1380فروردين 

 

 )الف  1380سيد سحادي  

. 4. دفترهاي شههر سهوخت   كاوش در يك كارراه صنعتي ) دهان  غالمان سيد منصور سيد سجادي، 

 . 80-1زاهدان. سازمان ميراث فرهنگي كشور، صص. 

 

 )و  1380سيد سجادي 

مجل  علوم انساني دانشگاه سيسهتان و :  ”رل نوشت  دوران آغاز ايالمي  “سيد منصور سيد سجادي، 
 148-131صص.  15شماره ايااي ، سال هفتم،بلوچستان

 

 )پ  1380سيد سجادي 

روز تالش در شهر سوخت  و كوه خواجه  و دهانه   180سيد منصور سيد سجادي،  بازتاو كوتاهي از  

،  سهازمان ميهراث  . رروه باستانشناسهي شههر سهوخت . زاههدان3غالمان ) دفترهاي شهر سوخت  

 ) خالص  انگليسي            فرهنگي كشور.  

 

 ا   1381ادي  )جسيد س

رنجينه   مجموع  مقاالت :  “ سال  از شهر سوخت  4200يك بازي فكري  “.سيد منصور سيد سجادي 

 ملي ايران. 

 

 سيد سجادي   )بي تا   
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و روش ساخت مهره ههاي سهنگ   ،  بررسي كوتاهي در باره معادن، تجارتسيد منصور سيد سجادي 
. ارائ  شده در كنفرانس تحارت در دنياي باستان در رنجين  ملي ايران. زيهر الجورد و فيروزه در ايران

 چاپ.

 

 

 1380سيد سجادي و فروزانفر 

نتايج مقدماتي نخستين مطالعات انسانشناسي در شههر “سيد منصور سيد سجادي و فرزاد فروزانفر، 

. مجموع  مقهاالت اژوهشهي اداره كهل ميهراث اژوهشنام :   ” 1379-1376شهاي ) كاو      سوخت  

 174 -103فرهنگي استان تهران،   دفتر دوم. صص. 

 

 1346شارپ 

 . شيراز . فرمانهاي شاهنشاهان هخامنشيرلف نارمن شارپ،   

 

  1342شراتو )

) تيهر و شههريور .  14. دوره  7سهخن “.: هيئات باستانشناسان ايتاليائي در سيستان“ امبرتو شراتو. 

 . ترجم  دكتر هومان خواج  نوري.670-666صص 

 

  1345شراتو )

. صهص.   6و  5. شهماره 1. سال بررسي هاي تاريخيدر: “.. شهري رمشده در سيستان“ امبرتو شراتو. 

 . ترجم  ضيا  نيكو بنياد.  14-18

 

  .1375شراتو ) 

. : اثر، فصلنام  ، علمي، فني و هنهريدر “ ي در دهان  غالمانشواهدي از زندري مذهب“ امبرتو شراتو.  

 . ترجم  عقيل عابدي 164-143صص.  27و  26شماره 

 

  1334) صمدي 

-147صص.    3، ش. رزارش هاي باستانشناسي:  ”سيستان از نظر باستانشناسي“ حبيب اهلل صمدي، 

167. 

 

 1350 ريرشمن
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ترجم   دكتر بهرام فهره وشهي، تههران، بنگهاه ، و ساساني ، هنر ايراني در دوران اارتشمنرريرمان 

 .   ترجم  و نشر كتاو

  

  1374) مارياني

.  25. شماره اثر، فصلنام  علمي، فني، هنريدر : “ نگاهي ب  فنون معماري شهر سوخت “ لوكا مارياني. 

 . ترجم  كاميار عبدي.28-20صص. 

 

  1375مارياني )

ص.  59. سازمان ميراث فرهنگي كشور. تهران.  ر دهان  غالمان و كوه خواج باز ايرائي دلوكا مارياني. 

 ترجم  سيد احمد موسوي.

 

  1369) مغول

مجله  در : “ ايوندهاي فرهنگي سند و انجاو با ايران در دوران اهيش از تهاريخ“ محمد رفيق مغول 
 د سجادي. ترجم  سيد منصور سي33-15. صص  1، شماره 4. سال باستانشناسي و تاريخ

 

  1375 )موسوي

يادمان خشتي  كوه خواج  و خالص  اي از تاريخ مطالعات و كاوشههاي انجهام  “سيد محمود موسوي، 

جلهد كرمان، -. ارگ بهمموع  مقاالت كنگره تاريخ معماري و شهر سازي در ايهرانمج :  ”شده در آن

 . 98-67سازمان ميراث فرهنگي كشور. صص. چهارم، تهران، 

 

  1354  هرتسفلد

انجمن آثار تهران،  ،علي اصغر حكمت. ترجم  ايران بر اساس باستانشناسي تاريخ رتسفلد، ه ارنست 

 . ملي


