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 چكيده
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 مقدمه
بر»تاريخ سيستان«گمنامةنويسند آبشرايط آباداني اين سرزمين را مي بستن بند ميو بند ريگ و - داند
همهرگاه اين ...«:نويسد و خوشي سيستان نباشدةبندها بسته باشد، اندر نا،بي(»عالم هيچ شهر به نعمت

و باستانةمطالع).11: 1373 ميتاريخ دهد كه شناسي سيستان سرزمين شگفتي را در مقابل ديدگانمان قرار
و نشيب ميةعامل عمد. هاي فراواني بوده استداراي فراز و فرود را راين فراز و اندك توان جريان ود هيرمند

خوچنانهم. هاي ديگر آن دانستريزابه ةاگر به گفت...«:بي اين نكته را دريافته استكه باسورث نيز به
).70: 1370باسورث،(»مصر بخشش نيل است، سيستان نيز بخشش رود هيرمند بود،هرودوت

سيماي آن را در ادوار مختلف شناختي كه اخيراً در سيستان صورت گرفت، هاي روشمند باستانبررسي
و در مساحتي بالغةدر فاز نخست اين بررسي كه در نيم. پيش آشكار ساختازشتاريخي بي شمالي سيستان

ةمحوطه به دور 188د كه از اين تعدادشباستاني شناساييةمحوط 808كيلومتر مربع صورت گرفت، 4500بر 
و مهرآفرين( تعلق داشت) نيانسوم قبل از ميالد تا برآمدن ساساةسد(اشكاني فازةنتيج). 1386: موسوي حاجي

آنةشناختي سيستان كه متعاقب فاز نخست در نيمدوم بررسي باستان و منطقه بياباني به انجام جنوبي
و موسوي(دبوة اشكانيمكان داراي آثار دور 204محوطه بود كه از اين تعداد 853، شناسايي رسيد مهرآفرين
).1388: حاجي

، آبادانية، نشانكيلومتر مربع 8117 وسعتبااي اشكاني در منطقهةباستاني از دورةمحوط 392وجود
و انهار پرآب جمعيت فراوان، رودخانه كهآندرو تنوع اشتغال ها محيطيـ شرايط زيست با مهيا بودنبوده

و روستاهاي مناسب،  آنةترين نقطتا جنوبي)گمشاد( سيستان كنونيةنقط ترينفراواني از شماليشهرها
.پراكنده شده بود) شيلهةرودخان(

در اين دوره يونانيان به آن درنگيانا. اشكاني داراي تاريخي نسبتاً روشن است/سيستان در دوران سلوكي
همةهخامنشيان به اين منطقةدورو در البته پيش از اين. گفتندمي اكنون بخش وسيعي از آن در پهناور كه

سه درنگيانا در اين دوره شامل.)Daffina, 1967: V(شد كشور افغانستان قرار دارد، زرنكه يا درنكه گفته مي
ميسكستانهكهو بخش شرقي آرياسپهيا، بخش جنوبيپروفتازيايا بخش شمالي: بخش بود شدناميده

فيانگاران عصر كالسيك ترين جغرايكي از معروفكه بطلميوس سيستاني به نقل از.)1391:145مهرآفرين،(
و معروف آن روز اين سرزميناز يازد بوده، يونان :چنين نام برده استه شهر بزرگ
)متر 185هر استاديا(استاديا 1500تا 1600آراتوسنتس به مقدارةنظري كه قرار)Prophthasia(پروفتازيا-1

آريكادا-Inna (5(اينا-4)Rhauda(رودا-3)Pharazara( فارازارا-2. فاصله داشت) هرات(آريونةاز اسكندري
)Arikada(6-گزارزيار)Xarxiar(7-نوستانا)Nostana(8-فارازانا)Pharazana(9-گيس بي)Bigis(10-

).695- 694: 1344سيستاني،() Ariasps/Agriaspa(آرياسپ يا آگرياسپ- 11)Arana(آرانا

و، تسلط يونانياشكانيةسيستان در دور رويدادهاي مهم تاريخاز ورود سكاها در اواخر هاي باختر بر آن
و در زمان پادشاهي مهرداد 120در حدود. از ميالد به اين منطقه استدوم قبلةسد اقوام،دوم قبل از ميالد

و در كنارهكابل به سرزمينةسكايي از در پس از ورود. هاي هيرمند عليا ساكن شدندهاي جنوبي سرازير
قرن اول ايزيدور خاراكسي نخستين فردي است كه در اوايل. اسم منطقه به نام آنان تغيير يافت،سكاها

ا وي، سكستان هاي بر اساس گفته. هاي پارتي از سرزمين سكستان ياد كرده استستگاهيميالدي در كتاب
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و آراخوزيا قرار داشته است پ.)19: 1390خاراكسي،(مابين زرنگيانا ، يكي از اشكانيةو در دورهلَخاندان سورن
و امتياز اين خاندان. هفت خاندان بزرگ ايران بود كه در سكستان جاي داشتند چنان بود كه تاج قدرت

.گذاشتندشاهي را بر سر وليعهد مي

 پژوهشةپيشين
در. هاي اشكاني در سيستان صورت نگرفته استو پژوهش مستقلي در باب محوطه تاكنون هيچ مطالعه البته

و آقايان دكتركهشناختي سيستان جريان بررسي روشمند باستان به در دو فاز موسوي حاجي دكتر مهرآفرين
،اندنموده شناساييكهييهامحوطه تمامي سفالو گاهنگاري شناختي گونهة، پس از مقايساندانجام رسانيده

و موسوي(مشخص گرديد نيز كامالً آثار مربوط به دوران اشكاني و مهرآفرين و مهرآفرين، پيشين موسوي حاجي

و اسالمي است استقراريةكه داراي سه دور) قلعه كافرون(كاخ كوه خواجه).حاجي، پيشين اشكاني، ساساني
م و سيد سجادي حفاري شده استتوسط اشتاين، هرتسفلد، سيد كهنه نيز يكي گوريةتپ. حمود موسوي

).313-333: 1386، مهرآفرين(هاي حفاري شده در سيستان است ديگر از مكان

و اهداف تحقيقمتد  ولوژي
و اطالعات مكتوب از منابعةمقالروش تحقيق حاضر از نوع تحقيقات تاريخي است كه بر اساس آن مدارك
و حت و عناصر وابسته به آن از نتايج شواهد باستان،و سپسشده دست اول گردآوريالمقدوريمعتبر شناختي

و كاوشبررسي آنشده است شناسي فراهم هاي باستانها و تحليل،گاهو هاي منطقي در با استدالل قياسي
و معتبر دست يك چهارچوب عقالني  تش جمهوري اسالميارسازمان جغرافيايي.ه استيافتبه نتايج علمي

هرةحوز 22سيستان را به ايران،  و از .)1نقشه( تهيه نموده است50000/1 يك نقشهحوزه جغرافيايي تقسيم

هر شناختيهاي باستانپس از بررسي هاي ادوار محوطهةها صورت گرفت، مجموعيك از اين حوزهكه در
و شواهد باستان مختلف آن و موسوي حاجي(شناختي مشخص گرديد بر اساس آثار كه در اين)1388: مهرآفرين

مي.اشكاني تعلق داشتندةهاي باستاني به دورتوجهي از اين مكانبين تعداد قابل با استناد كوشد تا اين مقاله
و توزيع محوطه،اين بررسي هاي خامدادهبه  آنرتبهها، به متغيرهايي مانند چگونگي پراكنش بر اساسهابندي

ب و نواحي شهري اين دوره، الگوي استقراريمكان ساختنمنظور مشخصهابعاد و چيدمان هاي مركزي
.دست يابد...و شناخت منابع آبي،، در محيطهامحوطه

 هاي اشكاني در سيستانمحوطه
و نسبتاًپهن و آباداني خود را مديون رودخان دشت گسترده در،استعظيم هيرمندةهموار سيستان كه حيات

و در برخي موارد تناوبي چهارم پيش از ميالد تا عصر حاضرةاز هزار تاريخي ادوار مختلف ، به صورت پيوسته
و بزرگ مختلف اقوامپذيراي اس تجمعات. بوده استو استقرارهاي خرد و شواهدو  تقرارهايي كه هر يك آثار
و، قبرستاني مسكونيهاي آييني، شهرها، بناهامكانها، ها، كاخها، قلعهمانند تپهايارزنده به ...ها از خود

. انديادگار گذاشته
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و كميت محوطهچگونگي به نحوي؛متفاوت استسيستان گانه 22هاي ها در هر يك از حوزهپراكندگي
فا پنجها، تعداد كه از مجموع كل حوزه و شواهد استقرار در ادوارحوزه و حتي دوران معاصر قد آثار  گذشته

از پنجاز اين ميان. باشندمي و كمتر  100ات 20حوزه داراي، هشتمحوطه 10 حوزه داراي آثار بسيار اندك
و يك حوزه نزديك به 300تا 200يادارحوزهسهمحوطه، و(باستاني دارد محوطة 500محوطه موسوي حاجي

و موسوي حاجي؛ 1386: مهرآفرين ي شناسايي شدههاپراكندگي محوطهةبا نگاهي كوتاه به نقش.)1388: مهرآفرين
ة هيرمند قرار ثير مستقيم شعبات رودخانتأكه تحتهايي حوزه؛به اين نتيجه دست يافتتوان در سيستان مي

.باشندمي باستانيبيشترين تعداد آثارةبردارنددر،اندداشته
و اسالمي(هاي استقراري دورهشده از حيث هاي شناساييمحوطههر يك از داراي) پيش از تاريخ، تاريخي

:باشنديكي از سه حالت زير مي
با-  استقراريةيك دور محوطه
با-  استقراريةدو دورمحوطه
با-  استقراريةسه دور محوطه

- محوطهويژههب( از خود هاي قبلهاي دورهبر روي محوطهسيستان هاي دوران اشكاني محوطهبسياري از
و در سرپنجهخصوصبهه بيشتر در جنوب سيستان، اين مسئل. اندشكل گرفته) عصر مفرغهاي هاي رود بيابان

از رود بيابان در عصر مفرغ گويا پس از خشك شدن.شودسنارود ديده مي ،سال 1000و پس از گذشت بيش
يا هاي فراواني پيرامون نهرهاي باستانيآباديو به راه افتاد اين رودخانهدر آب تاريخيةدر دوربار ديگر يك

از هاي ميداني باستان بررسي.شكل گرفتآن جديد شناسي كه در سيستان ايران صورت گرفت، نشان داد كه
سال هيچ نوع استقرار ثابتي مانند 1000بيش از دوم قبل از ميالد تا حكومت هخامنشي، به مدتةآغاز هزار

و آبادي ةالبته اين گسست استقراري در دور. تان ايران وجود نداشته استهاي عصر مفرغ در سيس شهرها
و مواد فرهنگي اين. پيش از شهرنشيني نيز در سيستان ايران قابل مشاهده است و شناسايي آثار عدم پيدايش

شناسي كه اطالعات باستان نخست اين. توجيه كردييلدالبه عات موجوددو دوره را شايد بتوان بر اساس اطال
و چه و مواد فرهنگي باستانما از سيستان فرهنگي كامل نيست شناسي از اين ادوار در افغانستان بسا آثار

ندليل وجود داشته باشد كه هنوز به ن،شناسيهاي ميداني باستان بررسي گرفتنانجام . انددهششناسايي
و افول تمدن و ديگر ريزابه پيدايش هرگاه. هاي آن بوده است ها در سيستان هميشه تابع جريان هيرمند

و آبادي مي هيرمند جاري باشد، شهرها و انهار متعدد آن شكل و بزرگ در دو سوي اين رود گيرند هاي كوچك
و روستاها پس از چندي متروك مي عالوه بر اين، چون سرزمين. گردندو هرگاه از جريان باز بماند، اين شهرها

و رسوب روزه كه با شدت 120بادهاي محلي از جمله باد ات فراواني سطح آن را پوشانده،سيستان مسطح است
جا،وزند در اين منطقه مي آنبه با و در نتيجه هموار شدن بستر ها جايي اين رسوبات موجب انباشته شدن انهار

و انهار متعدد آن پيوسته در اين سرزمين تغيير بستر دهندشودميباعث اين پديده. گردند مي از. كه هيرمند
ةو از آغاز هزار) قبل از ميالد 3200(پيش از حيات شهر سوختهةرو، اين احتمال وجود دارد كه در دور اين

ايي شده است، هخامنشي كه آثار استقرار جوامع انساني در سيستان ايران شناسةدوم قبل از ميالد تا دور
و ريزابه و آبادي) افغانستان(هاي آن به سمت شرق هيرمند و در نتيجه شهرها ها در تغيير مسير داده باشند

به؛ستان شرقي استمرار يافته باشندسي در هيرمند محيطيـ بودن شرايط زيستدنامساعدليل يا اينكه
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آن.)3: 1391مهرآفرين،( سفلي، چنين استقرارهايي در هيرمند عليا شكل گرفته باشد چه گفته شد، با توجه به
مياشكاني از چنين محوطهةهاي دوردر كنار سفالينه مفرغ يا هخامنشي را هم مشاهدهةدورسفال توان هايي

را.نمود و هيدرولوژي سيستان نسبت دادتوان به شرايطميدشگونه كه بيان هماناين قضيه با.توپوگرافي
و هموار است، ساكنان آن كه سيستان يك پهن توجه به اين  كوشند تا به منظورميپيوسته دشت مسطح

،هاي باستانيتپهو بنا كنند خود را در مناطق مرتفع هايها يا گورستانخانه،ماندن از هجوم سيالباماندر
مي،بهترين مكان ازكهچنان. استه به شكل ديگري نيز تكرار شدهاين مسئل.باشندبراي اين منظور برخي

- به عبارتي بر روي محوطه؛اندهاي بعد مورد استفاده قرار گرفتههاي باستاني دوران اشكاني، در دورهمحوطه
و اسالمي اشكاني، آثار استقرار دورهةهاي دور ميهاي ساساني دورخداد اين. شودديده صورت قابل حداقل به

ازپاره. يت استؤر مي- قلعه، قلعه به شكلكههامحوطه اي - در دورهبا همان كاربرد، باشندشهر يا نيايشگاه
مي اندمورد استفاده قرار گرفتهبدون وقفه بعد هاي بهكه در اين مورد ،قلعه كافروني مانندهايمحوطه توان
دم خواجه احمدتپه آتشگاه خواجه، تپه شهرستان، قلعه سام،كوه دوم، دسته مورددر.و كركويه اشاره كرد،

و بعد از كه پس از مدتي متروك گردي اشكاني اشاره نمودةهايي از دورمحوطهبايد به  يك گسست ده
ازةمدت مجدداً در دورطوالني استقراري .يا گورستان استفاده شده است وسازراي ساختبهاآنمحل اسالمي

در براي خصوصبهاخير، مورد شيوع فراواني هجري تا يك قرن پيش پنج از قرن اسالميةدور ايجاد قبرستان
و برهمترين عوامل تخريب محوطهكه خود يكي از مهم در سيستان داشته هاي خوردن اليههاي باستاني

.آنهاست

 هاي مختلف سيستانهاي اشكاني در حوزهپراكندگي محوطه
و محوطهدر ابتداي امر براي مشخص نمودن مكان آنهاي هاي مركزي ها نيازمند مشخص پيراموني تحت نفوذ

ميةسلسله مراتب استقرارها در منطق ساختن ها به در اين رابطه از عامل وسعت محوطه. باشيممورد بررسي
آنةرتبةكنندعنوان عامل تعيين هايي كه داراي مساحت زيرا در محوطه. ها استفاده شده استاستقراري

و خدماتبيشتري مي كمبيشتري نسبت به محوطه باشند، كاال تري برخوردار هستند، ارائه هايي كه از وسعت
 محوطه در اين منطقه شناسايي گرديد 1662، تعداد شناختي سيستانهاي باستانبر اساس بررسي. شودمي

مي 392 كه از اين تعداد، براي.)2نقشه( باشندمحوطه داراي شواهد استقراري مربوط به دوران اشكاني
و گونهبندي، گونههاي مذكور از روش طبقهگاهنگاري نسبي هر يك از محوطه بهشناسي - شناختي آثار،

شد خصوص به(سفال استفاده و مهرآفرين،: براي اطالعات بيشتر بنگريد و1-15جلد: 1386موسوي حاجي و نيز مهرآفرين

ازنمونه).16-30جلد: 1388موسوي حاجي، در اشكال در سيستان، اشكانيةصدها محوط اي از آثار سفالي يكي
از 14در اين آثار. شودمشاهده مي5-3 هاي بيشترين محوطه. اندسيستان پراكنده شدهةحوز 22حوزه

. قرار دارد محمدو دوست)1( زابلرستم، جنوب قلعههاي گيردي، اشكاني در حوزه
كه. ده استشاشكاني در هر حوزه مشخصةهاي دورتعداد محوطه،1ة در جدول شمار الزم به ذكر است

بةجغرافيايي سيستان هيچ آثاري از دورةحوز8در  البته اين موضوع شامل ادوار. دست نيامده استهاشكاني
.شودديگر نيز مي
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در شمال سيستان قرار دارند كه شامل)محوطه 160(%8/40هاي اشكاني سيستان، از مجموع محوطه
مي1محمد، زابلهاي جغرافيايي قرقري، شمال زابل، دوستحوزه و محمدآباد %2/59. باشد، كهك، زهك

و در حوزه محوطه)232( ة هاي قلعه رستم، گيردي، جنوب قلعه رستم، جنوب درياچنيز در جنوب سيستان
و شيله قرار دارد بهةهاي اشكاني سيستان در نيممحوطه پراكندگيةمحدود. هامون و با توجه شمالي آن

شمالي، تقريباً فضايي برابرةكه در نيمبه نحوي. ها از يكديگر استوسعت منطقه، بيانگر فاصله بيشتر محوطه
در اين قسمت به طور ميانگين. اشكاني قرار داشته استةهاي دوركيلومتر مربع تحت نفوذ محوطه 3800با 

جنوبيةاستقرارهاي نيم. باستاني مربوط به دوران اشكاني قرار داردةكيلومتر مربع يك محوط75/23 در هر
معادل تقريبي(كيلومتر مربع 2600اي برابر با كه در محدودهشمالي متفاوت است؛ به طوريةنسبت به نيم

در اين قسمت به طور.ندامحوطه مربوط به اين دوره پراكنده شده 232) يك سوم وسعت دشت سيستان
مي كيلومتر1/11ميانگين در هر  .شودمربع يك محوطه مربوط به دوران اشكاني ديده

 سيستانهاي مختلف اشكاني در حوزه هاي استقراريشمار محوطهـ1جدول

 تعداد محوطه نام حوزه رديف
14 قرُقُري1
2 شمال زابل2
37 دوست محمد3
50)1(زابل4
1)2(زابل5
23 كهك6
15 زهك7
18 محمدآباد8
28 رستمقلعه9

52 رستمجنوب قلعه 10
10 جنوب درياچه هامون 11
 134 گيردي 12
7 شيله 13
1 جوريكا 14

 392 جمع

كهتوانميد،شآنچه بيان با توجه به ةاشكاني در نيمهاي تمركز بيشتر محوطه به اين نتيجه رسيد
س هم استايو در منطقه يستانجنوبي دشت لماكنون كامالً بيابانكه و و يزرعي استقراري در آثار هيچ است

ميسيستان بخش صحرايي از آن با عنوانكه اين منطقه. شودمشاهده نميآن  از شود،ياد  سيستان قسمتي
مي فرهنگي در اين.است شعبات فراواني در آن جريان داشتهو رود بيابان،در عصر مفرغكه شودمحسوب

آبـ همانند بخش جنوبي آن از شرايط زيست دوره بخش شمالي سيستان  فراوان،محيطي مناسبي مانند
پرآبي جريانةرودخان)1(در حوزه زابل،مذكورةدوردر.برخوردار بوده استو هواي معتدل خاك خوب

رو. گشته استداشته كه از آن نهرهاي فراواني منشعب مي و شهرهاي كوچك در حواشي آنها روستاز اين اها
راكنون آثار اين رود باستاني به شكل يك نوار ماسههم.ر بوده استئداو بزرگ زيادي يتؤاي در منطقه قابل
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مي.است و كهك نيز هاي دوستحوزه.ديرين در منطقه دانستآن رودةتوان بازماندالبته رود نياتك را محمد
هاي محوطهداراي،هيرمند قرار داشتند، به تناسب ميزان برخورداري از آب رودخانهةكه در مجاورت رودخان

.باشندباستاني قابل توجهي از اين دوره مي
و شواهد باستان از عصر مفرغ هيچاي كه در اينجا بايد به آن اشاره نمود آن است كه نكته شناسي از آثار

ب مم،دست نيامده استهشمال سيستان كنوني  لو از آثار استقراريدر حالي كه بخش جنوبي آن در اين دوره
ا. است آن نه در بخش شمالي،ز ادوار اسالمياز سوي ديگر در برخي هيچ آثاريو نه در بخش جنوبي

ن همةدر حالي كه از دور؛دششناسايي و آندر اشكاني هم در شمال سيستان ب جنوب -هآثار تقريباً برابري
مياين مسئل.دست آمده است بةدهد كه تمام سيستان در دوره به ما نشان -هاشكاني از شمال تا جنوب آن

و داراي جمعيت فراواني بوده است شد، تر گفتهگونه كه پيشآباداني سيستان نيز همان.طور پيوسته آباد
هاي رود هيرمند بسيار زياد ميزان بارش در سرچشمه،زمانيةاين در اين دوربنابر. مرهون آب هيرمند است

و هشت ريزابه ديگر سيستان داراي آب فراوان بود.بوده است دهشه موجب اين مسئل.نداهاز اين رو، هيرمند
سهبود كه هامون و يك درياچهاي بدهند تشكيل را به نام آرياپلوسو پهناور بزرگةگانه پر از آب گردند

)Hazlitt, 1851: 49.(كه هواي ده بودشو مراتع موجب، جنگلپهناورو سرسبز، كشتزارهاي وجود آب فراوان
بةدلپذيري در منطق و شكار در درياچاين شرايط. وجود آيدهسيستان ، پرورش هامونةهمراه با صيد فراوان

و دام و گروهزمينه،داريگاو .به سيستان فراهم ساخته بود هاي مختلفرا براي مهاجرت اقوام
و تقريباًدر اواخر قرن نوزدهم ميالدي با توجه به اين كه سيستان و افغانستان تقسيم  بين دو كشور ايران

ميسوم خاك آن به افغانستان واگذار گرديد، دو  سيستانِهاي اشكاني در قلمرو رود كه تعداد محوطهانتظار
كه،واقع در افغانستان گزارش تيت. در ايران شناسايي شده استدر حال حاضر بسيار فراتر از آن چيزي باشد

بةاز منطق البته نبايد فراموش كرد كه).87: 1362 تيت،(خوبي بيانگر اين موضوع استهساروتار افغانستان
هممرتفع باستاني به دليل نه چندانهاي بسياري از محوطه و توپولوژي سيستان اكنون از انظار شرايط جوي

و در زير اليه و،هاي سطحي قرار دارندپنهان گلسيالبزيرا وزش باد هرهاي  گاهي اتفاق چنداز آلود كه
بمي ميهافتد، سطح زمين را .پوشاندطور مرتب

)بر اساس وسعت( اشكاني در سيستانةدور هاياستقراري سكونتگاهةرتب
و آثار فرهنگيوسعت هاي اشكاني سيستان از نظرمحوطه كه چنان. داراي تنوع زيادي هستند، ارتفاع، مواد

مي) چاه(ها داراي وسعتي از چندين متر مربع اين محوطه نمايش داده2در جدولباشند كه تا چند ده هكتار
ميهمان.ستا شده يك1استقراريةهاي با رتبشود، محوطهگونه كه در اين جدول مشاهده -، كمي بيش از

ميسوم محوطه و ارتفاعي اين محوطه. دهندهاي دوران اشكاني سيستان را تشكيل ها كه از وسعت اندك
يادآوري اين نكته ضروري است. اندهاي گذشته صدمات بسيار زيادي ديدهمتر برخوردارند، در دههكمتر از سه

كمها بيش از اين بوده، اما با گذشت زمان دامنهكه وسعت اين محوطه آنهاي هاي ماسه ها در زير اليهارتفاع
و آبرفت . اي مدفون شده استهاي رودخانهبادي



ها از اين محوطه.ج هكتار هستند
و ارتفاع برخي از آنها از پنج متر

ي در سيستان

 تعداد محوطه
132 
124 
53 
35 
28 
20 

از6 محوطه داراي وسعتي بيش
بهاز چندين بر پيوستههمآمدگي

و موسوي حاجي، )25جلد: 1388مهرآفرين

كه ارتفاعدهشته تشكيل پيوسهم

هاي اشكاني محوطهكه از مجموع
در ها وسعت محوطه و تعداد آنها

.ندي بيشتري برخوردار

 متغير وسعت

هكتار 10تا5بين هاير محوطه
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محوطه داراي وسعتي بين يك تا پنج 63اشكاني، تعداد
ميبت به ديگر محوطه داراي نظم بيشتري نس باشندها

اشكانيةدورهاي استقراري سكونتگاهةتعيين رتب-2جدول

 مساحت سكونتگاهاستقراري سكونتگاه
 متر مربع 1000تا1
 متر مربع 5000تا 21000
 متر مربع 10000تا 35000
 متر مربع 20000تا 410000
 متر مربع 50000تا 520000
 متر مربع به باال 650000

و در نهايت هكتار 10تا5اي وسعتي بين محوطه دار
هكتار معموالً 10هاي با وسعت بيش از البته محوطه

مهرآفر( 287 گيرديةتوان به محوطكه از آن جمله مي

و پشتو است هكتار 27ازت آن بيشتر بهةاز چندين تپه
.)3نقشه( متغير استمتر

طوريبه؛كمتر از يك هكتار بسيار باالستبا وسعتهاي
و الگوي تقريباً.وسعت دارندر يك هكتار منظمي بين

با وسعت كم، از فراوانييهامحوطهكهه است، به طوري

هاي سيستان بر اساس متغبندي محوطهتقسيمـ1نمودار

دهاي فراواني نظم ستون،شودر اين نمودار مشاهده مي
دو برابر دسته ماقبل خودها بيش از تعداد محوطه، دسته
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تقسيم بندي محوطه هاي سيستان بر اساس متغير

شناسيمطالعات باستان/ 66

اةمحوط 392از
و ساختار نظر شكل

.رودفراتر مي

اسةرتب

14از اين تعداد،
مي 10 .باشندهكتار

كاستدهشتشكيل
اشاره نمود كه وسعت

يكها آن مت10تا از
هافراواني محوطه

زير%7/78 سيستان،
سيستان قابل مشاهد

كه در گونههمان
و در اينب هم خورده

٠
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و باالي ده هكتار 16هكتار، 10تا5هاي بين در مجموع تعداد محوطه.است البته.محوطه است6،محوطه
كههامحوطه بيشتر ميةداراي چندين دور،استهكتار10بااليهاآنوسعت يي و در مورد باشنداستقراري

و مطالعات مستقاشكاني نميةدر دورهاوسعت واقعي آن به طور. ل، نظر قطعي دادتوان بدون عمليات حفاري
در دوران مفرغ سيستان نيزو يا بيشتر از آن وسعت دارند،هكتار20تا15بينكهيياهمحوطهمثال 
در. اندي بودهمسكون كه48 حوزه زهك با وسعتاين شرايط در مورد تپه شهرستان، واقع هكتار صادق است

.ساساني استةدر آن بيشتر آثار متعلق به دور
ميةمشخص است، استقرارهايي كه داراي رتب2 استقرارها در جدولةكه از رتبچنان باشند، به باالتري

ميپايينةمركزي براي استقرارهايي كه داراي رتبعنوان يك مكان  ميتري بدين. شوندباشند، محسوب
با 287محوطه ترتيب،  مطرحي سيستانجنوبةنيممركزي ترين مكان به عنوان بزرگ هكتار 27حوزه گيردي

رةاست كه حوز درنفوذي آن كل منطقه مورد بررسي ميا وممكان اين. گيردبر ركزي به دو صورت مستقيم
هاي پيرامون ترين محوطهاين شهر با نزديك. استنفوذ خود در ارتباط بوده هاي تحتمستقيم با محوطهيا غير

دورتري از آن قرار داشتند، ارتباط غيرمستقيمةهايي كه در فاصلو با محوطهبوده خود داراي ارتباط مستقيم 
و خدمات از موارد تعيينوحملةمكان مركزي، عامل هزينةدر نظري. داشته است كننده نقل براي خريد كاال
و خدمات براي گريز از مسافتيعني مصرفشود، محسوب مي ترين مكان هاي دور، به نزديككنندگان كاال

روشن. مركزي است اين عملكرد، كاهش تقاضا با توجه به عامل فاصله از مكانةنتيج. كنندمركزي مراجعه مي
مراجعه به مكان شده نيز از عوامل اصلي در عدمنقل، مدت زمان صرفواضافي حملةاست كه عالوه بر هزين

تر در منطقه تا حد امكان هاي استقراري كوچكبنابراين محوطه.)380: 1385شكويي،(مركزي دورتر خواهد بود 
كمترين مكان نيازهاي خود را از نزديك و به ميزان بسيار و در موارد خاص -تري به مكانمركزي تهيه كرده

ميهاي مركزي بزرگ با 219ةطرف ديگر مكان شماراز.نداهكردتر مراجعه و مكان مربع متر 105000گيردي
باةحوز 16 عمل هاي پيرامون خود محوطهمركزي براي هايمكان مربع مساحت، به عنوان متر 154000شيله
آنةزيرا از نظر رتب،نداهكردمي و از طرف ديگر يك مكان پيراموني تنها با يك مكان استقراري از ها باالتر بوده

و يا حتي بيشتر از دو مكان؛مركزي نزديك به خود در ارتباط نيست مركزي در ارتباط بلكه ممكن است با دو
و فاصلهاي مركزي كوچكمكانكريستالرةدر نظري. باشد و نقشكمةتر با تعداد بيشتر كمتر و اهميتهاي تر
كمهاي مركزي بزرگتر در برابر مكانرقابتي ضعيفةدامن و با فاصلتر به تعداد و دامنةتر اقتصاديةبيشتر
.)25-26: 1378بهفروز،( تر مطرح هستندقوي

در ساسانيـ اشكانية دورةترين محوطبزرگ،مساحتهكتار 48ان با تپه شهرست ةنيم سيستان را
مي.سازدشمالي آن به عنوان يك مكان مركزي مطرح مي داد در هاي كنگ امامتپهتوان به پس از اين محوطه

يكةو ميلك در حوز1زابل با وسعتي كه در حال حاضر دارند، قابليت مكان مركزي كهك اشاره نمود كه هر
.نداهجغرافيايي خود را دارا بودةدر حوز

 اشكاني سيستانهايهشناسي محوطساختار
و ظاهربراساس آنمي،سيستاندر اشكاني هايفعلي محوطه وضعيت توپوگرافي ها را به سه دسته كلي توان

:تقسيم نمود كه عبارتند از
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و شواهد معماريمحوطه) الف و ظاهر:هاي بدون ساختار - محوطه با مطالعه در وضعيت توپوگرافي
بدون هاي يعني محوطه اين دسته،جزء مكان 346، تعداد محوطه 392 هاي اشكاني سيستان، از مجموع

و شواهد معماري مي و مشخصيك ها از نظر ظاهري داراي اين نوع محوطه. باشندساختار يساختار منظم
و خود به دو دستة و محوطهتپه نيستند ميها . شوندهاي پست تقسيم

و مشخص هاي داراي وضعيتمحوطه)ب دومةدست محوطه جزء30تعداد:توپوگرافي منظم
و تقريباًها به صورت تپهاين نوع محوطه.ندشومحسوب مي چهار گوش هايي با محيطيا تپه مدور هاي منظم

به) مربع يا مستطيل( ميهستند كه يا يك بنايتوان ساختار راحتي آنةقلعيك عظيم ها متصور مدور را براي
مييكبا. شد ها، قابل توجه از اين نوع محوطهةنمونسه. ناميد»قلعه تپه«ها را توان اين نوع محوطهديد كلي

و تپه رضا ميو قلعه تپه خانتپه دز .باشددر شمال سيستان
در اين محوطه 16تنها،هاي اشكاني سيستاناز كل محوطه:هاي داراي ساختار معماريمحوطه)ج
ميترين محوطهها جزء شاخصاين نوع محوطه.قرار دارند دسته و هاي اشكاني سيستان باشند كه با مطالعه

و معماري دوران اشكاني سيستان را بازسازي نمودتحقيق در آنها مي ترين اين مهم. توان بخشي از بناها
ازمحوطه ،شهرستانتپه ك، قلعه رخش، قلعه كور د، قلعه چهل دختر،قلعه كافرون، قلعه كك كهزا: ها عبارتند

و مي از آن جايي كه بناهاي سيستان غالباً.تپه آتشگاه تپه كركويه، قلعه سام و گل ساخته شود، با با خشت
ميگذشت زمان اين آثار  و به تپهكامالً از بين .ندشوميتبديل هاي كامالً خاكي روند

 اشكانيةمنابع آبي سيستان در دور
ووابسته هيرمندةي رودخانآبهاي جريانبه كامالًكه است سرزمين پهناوريسيستان ترين با كوچك است

مي اين سرزمينةي آن، چهرتغييري در وضعيت منابع آب به اين سرزمين هيدرولوژي. گردددگرگون محدود
وةرودخان ميةدرياچةكه منشأ تغدي فصلي ديگر استةچند رودخانهيرمند و رود شيله بنابر.باشندهامون

و كم كمة، آب درياچهاآبي اين رودخانهاين، در صورت خشكي مي هامون نيز .دشويا خشك
توان در آن مانند ساير نقاط به حفر چاه عميق ريزي است كه نمياك سيستان متشكل از رسوبات دانهخ

اين. داردنآبي نيز در آن جريانةبودن منطقه، هيچ چشمناز سويي به دليل كوهستاني. نمودمبادرت يا قنات 
جز هيرمند به هيچ منبعكه نمودهتبديل اي آن را به منطقه،متر در سالمسائل همراه با بارش زير صد ميلي

و چه انساني از جريان باز بماند،،رو هرگاه هيرمند به هر علتياينزا. نيستآبي ديگري وابسته  چه طبيعي
از. گردندميناگزير به ترك منطقه ساكنان آن  و جمعيت زيادي اين روند بارها در تاريخ سيستان رخ داده

ةكه با مطالعاست پديد آورده را شرايط مذكور در سيستان وضعيتي.اندساكنان آن تن به مهاجرت داده
مي هاي باستانيمحوطه .دست يافت هيدرولوژي منطقهچگونگيبه توانآن

سيةترين رودخانهيرمند بزرگةرودخان و شرق فالت ايران است كه حوضدشت آبريزي به وسعتةستان
مي 370 ميهزار كيلومتر مربع را پوشش و در انتها به دشت سيستان وارد ).138: 1388زاده، ابراهيم(شود دهد

و مدارك موجود مانند تصاوير بر اساس شواهد. است بارها در طول تاريخ تغيير مسير دادهةرودخاناين
راشناختي جريانشواهد باستانو هاي تاريخيگزارش،ايماهواره سو هاي آبي سيستان از عصر مفرغ به اين

:توان به شرح زير تفسير كردمي
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اما شواهد موجود؛تعيين قدمت تاريخي دقيق اين مسير دشوار است:)ترقون- رامرود(رود بيابان-1
قةاز هزاركه دهدنشان مي مم.چهارم و به دنبال آن سكونتگاهرودخانه در اين هاي انساني شكل سير جاري

قةهزارنخستةنيمدر اند كه گرفته مي.م.سوم و جمعيت خود : 1383زاده، ابراهيم(رسد به بيشترين وسعت

 وارد هامونةدرياچبه شود كه آب هيرمند در اين دوره از طريق رود بيابان در جنوب سيستان تصور مي).13
. شده استمي

و يا اوايةدر اواخر هزار: سنارود-2 ادوم قبل از ميالدةل هزارسوم قبل از ميالد ز مجراي مسير رودخانه
بر.ن از رونق افتادترقوـ رامرود چگونگي جريان رودخانه در سيستان ايران پس از اين دوره هيچ آثاري مبني

و يا اندكي پيشاول قبل از ميالدةهزاردراما. وجود ندارد در، بخش شمالي سيستان تر از آن رودخانه سنارود
ميترين محوطهاز مهم.افتدكنوني به جريان مي توان به شهر هخامنشي دهانه غالمان هاي باستاني اين مسير

قاشاره نمود  بركه تاريخ آن به اواخر قرن ششم يا اوايل و چهارم پيش از ميالد -:1375 شراتو،(گرددميرن پنجم

باستانيةزيرا در اين دوره محوط. دانست هخامنشيةرا شايد بتوان در اواخر دور اين رودپايان عمر).143
.گردددهانه غالمان خالي از سكنه مي

دوم قبل از ميالد در بخش جنوبيةاين رود كه در اوايل هزار:)ترقونـ رامرود(رود بيابان-3
و در بار ديگر در دوران تاريخي در مسير باستاني خود سيستان از جريان بازمانده بود، يك جريان پيدا كرد

آنهاي قلعه رستم حوزه سرتاسر و نواحي پيرامون در.دشپخشهاو گيردي و شعبات آن اوج جريان رودخانه
ميةپايان جريان دور. مصادف با حكومت اشكانيان استاين دوره،  ةتوان به اواسط دوردوم رود بيابان را

.ساساني نسبت داد
جريان سيستان در دلتاي كنوني رود هيرمند،هخامنشيةپس از دور):هيرمند(مسير شمالي-4
و از محل صورت گرفتعمود به سمت شمال اين تغيير مسير از جنوب دشت سيستان در خطي تقريباً. يافت

آن چند شاخه،هامون پوزكتا فعلي سد كهك و نياتكاز سيستان جريان مناطق غربيبه مانند رود سيستان
.داشته است

سد:)ترقونـ سنارود(رود بيابان-5 مجةبراي بار سوم از راي باستاني خود شش هجري در همان
و مدت آن بسياراما اين. جريان پيدا كرد در حالي كه بيشتر جريان آب هيرمند به شمال. كم بودبار ميزان دبي

.شدآن وارد مي
ميمحوطه گزينيمكانةو مطالع شناختيبررسي باستان كهها نشان دو هاي اشكانياكثر محوطه دهد  در

و)ترقون–رامرود(رود بيابان محور اصلي و نياتك(رود هيرمند در جنوب شكل در شمال) رود سيستان
ميهر البته. اندگرفته رود هيرمند كه چنان؛ شونديك از اين رودها خود در انتها به چندين شاخه تقسيم

و رود بيابان به شمالي به دو شاخه، رود سيستان  ميبه نيز پنج شاخه پراكنش. شودپنج شاخه تقسيم
ة محوط 392 به نحوي كه از مجموع؛هاي اشكاني در هر يك از محورهاي فوق نيز متفاوت استمحوطه

و شاخهةمحوطه در حوز 48اشكاني در سيستان، رود هيرمندةمحوطه در حوز 112هاي آن، رود سيستان
و  وةمحوطه در حوز 232شمالي هاي البته پراكندگي محوطه. قرار دارددر جنوب آن شعبات رود بيابان

كه؛هاي رود بيابان هم متفاوت استاشكاني در شاخه شماليةها در پيرامون دو شاخمحوطه%70به نحوي
.اندرود بيابان شكل گرفته
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كهةدرياچدر مورد قابل ذكر نكته استقرارهاي قابل،آن در ساحل كنوني يا نزديكيهامون آن است
بةتوجهي از دور ةمحوط 14اشكاني، تنها هايمحوطه كه از مجموعطوريبه. دست نيامده استهاشكاني

 اشكانيةدر دورهامونةوسعت درياچكه دهدمياين موضوع نشان.انددر ساحل درياچه قرار داشته كوچك
هماست بسيار بيشتر از آن بوده ميكه .شوداكنون ديده

 نتيجه
- مكانتمام نقاط سيستان داراي، تقريباًتوان گفت كه در دوران اشكانيميد،شي كه مطرح مباحث با توجه به

درةمربوط به اين دور آثاركهنچنا. استقراري بوده استهاي .باشندميمشاهده قابلآن بيشتر مناطق تاريخي
و تراكم محوطه حال،اينبا - كه تراكم در بخشنحويبه،نبودهسطح دشت يكسان هاي اشكاني در تمام تمركز

و فشردههاي جنوبي آن به . هاي شمالي استتر از بخشمراتب بيشتر
بااز سوي ديگر محوطه ميساختار مشخص، بيشتر در بخش شمالي سيستان هاي داراي معماري - ديده

ميدنشو به.دكراشارهو تپه آتشگاهكقلعه كور،شهرستانتپه توان به قلعه تپه، قلعه كافرون، كه از آن جمله
بناهاي،بر اين اساسكهمتمركز بوده در بخش شمالي سيستان در اين دورهمراكز حكومتي احتمال فراوان

و ماندگاري  جنوبي سيستانةبناها را در نيمفرسايش البته مسئلة. جاي مانده استهب در اين ناحيهمستحكم
آنةنسبت به نيم  آثارميزان تخريب،فراوانةدر اين بخش به دليل وجود ماس.گرفتنبايد ناديده شمالي

.بيشتر استبسيار سيستان روزه 120هنگام وزش بادهاي
و زمين  استقراربراي در گزينش محل براي جماعات دوران اشكاني ترين عامل مهمهاي آبرفتي رودخانه

ميهب معطوف رودخانهبهراخود به عبارت ديگر ساكنان منطقه در دوران اشكاني بيشترين توجه. رفتندشمار
آنو مكان كرده بودند و شرب ها هايي كه شرايط آبرساني و دائميبراي مصارف كشاورزي انتخاب،تر بودبهتر

مي.شدمي شد هاي رودتوان از تفاوت بين شاخهاين مهم را هاي بخش محوطه%70كه چنان؛بيابان متوجه
دو زيرا؛اندقرار داشتهشمالي رود بيابانةثير دو شاختأجنوبي سيستان تحت شاخه از نظر عرض بستر، اين

و همچنين شيب بسيار يكنواختشاخهتعداد زير .هاي ديگر برتري دارندبر شاخه،هاي باريك
و داراي منابعةگفت كه سيستان در دوربايد بندي در يك جمع اشكاني سرزميني بسيار آباد، پرجمعيت
بيكه در بخشاست آبي فراوان بوده  و روستاهاي و جنوبي آن شهرها . شماري داير بوده استهاي شمالي

و شكار وان، خاك خوب، هواي معتدل، مرتع،آب فرا( محيطي مناسب منطقهـ شرايط زيست )و تجارت صيد
و اشكانيان به آن چشم بدوزندكه اقوامي مانند يونانيده بودشدر اين دوره سبب و. هاي باختر، سكاها ثروت

مقشمذكور سببةجمعيت سيستان در دور و جايگاه بااليي در دولت اشكانيد كه خاندان سورن پهلو از ام
و رسم تاجبرخوردار گرد بد .پذيرداين خاندان صورتةدست سركردهگذاري وليعهد ايران

و قدردانيتشكر
و دكتر رضادكتر سيدانو تشكر خود را از آقاي نويسندگان مقاله مراتب تقدير مهرآفرين رسول موسوي حاجي

با سخاوتمندي تمام به پژوهش حاضر اختصاص را سيستان2و1شناختي فاز باستان بررسيهاي دادهكه 
مي،دادند .دارنداعالم
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 ضمائم

)اندهاي داراي آثار اشكاني با هاشور مشخص شدهحوزه( سيستانةگان22هاي حوزه-1نقشه

 اشكاني در سيستانةالگوي استقراري دورة نقش-2نقشه
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)بر اساس وسعت(اشكاني در سيستانةدور هاياستقراري سكونتگاهةرتب-3ة نقش



73/ هاي اشكاني دشت سيستان فضايي محوطه

)1385مهرآفرين،(

)18جلد: 1388 موسوي حاجي،

و ارتباط فضاي سلسله مراتب

(اشكاني در سيستانةاي از دورمحوطه. تپه گوري كهنه-1شكل

و موسو( 206ةشمارةمحوط. حوزه جنوب قلعه رستم-2 مهرآفرين 2شكل
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و موسوي حاجي،( 206ةشمارةمحوط هايسفالاي از نمونه. جنوب قلعه رستمةحوز-3شكل )18جلد: 1388مهرآفرين
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و موسوي حاجي،(206ةشمارةمحوط هايسفالاي از نمونه. جنوب قلعه رستمةحوز-4شكل )18جلد: 1388مهرآفرين
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و موسوي حاجي،(5و4هاي اشكالسفالتصوير. جنوب قلعه رستمةحوز-5شكل )18جلد: 1388مهرآفرين

 منابع
و ديگرانابراهيم و نقش آن در جابجايي تأثير عوامل زمين،)1383( زاده، عيسي شناسي در تغيير مسير رودخانه هيرمند
و توسعه، شماره پياپي سكونتگاه و زمستان4ها در سيستان، مجله جغرافيا و بلوچستان، زاهدان، پاييز .، دانشگاه سيستان

ز)1388( زاده، عيسيابراهيم و بلوچستا، بنيادهاي جغرافيايي جنوب شرق ايران، ن، پژوهشكده علوم اهدان، دانشگاه سيستان
و جغرافيا .زمين

ان)1370(باسورث، ادموند كليفورد وشه، تهران،، تاريخ سيستان، از آمدن تازيان تا برآمدن دولت صفاريان، ترجمه حسن
.كبيرمؤسسه انتشارات امير
.انتشارات دانشگاه تهران تهران،،هاي غالب در جغرافياي انساني، زمينه)1374( بهفروز، فاطمه

.جعفر مدرس صادقي، تهران، نشر مركز:، تاريخ سيستان، ويرايش متن)1373(نا، بي
(پي.تيت، جي و بلوچستان، سيستان، به اهتمام غالمعلي رئيس)1362. .الذاكرين، مشهد، اداره كل ارشاد سيستان

.ترجمه فيروز حسن عزيز، تهران، انتشارات گنجينه هنرهاي پارتي،، ايستگاه)1390(خاراكسي، ايزيدور
.، كابل12و11روز به نيم نگاه، مجله آريانا، شماره، نيم)1344(سيستاني، محمد اعظم

، سازمان26و27ع، عابدي، مجله اثر، شماره: شراتو، امبرتو، شواهدي از زندگي مذهبي دهانه غالمان سيستان، ترجمه
.1375، ميراث فرهنگي كشر

و دومشكويي، حسين، ديدگاه . 1385، چاپ نهم، انتشارات سمتهاي نو در جغرافياي شهري، جلد اول
و مهرآفرين، رضا ، زاهدان،15تا1، جلد)1فاز(دشت سيستان شناختي بررسي باستان،)1386( موسوي حاجي، سيدرسول

و صنايع دستيسازمان ميرا .ث فرهنگي، گردشگري
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.، بر چكاد اوشيدا، تهران، نشر دريافت)1391(رضا مهرآفرين،
و گمانه،)1386(مهرآفرين، رضا درحفاري ، جلد دوم،)7(شناسي هاي باستانگزارش: زني تپه گوري كهنه، فصل اول،
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