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 چكيده

و شرايط تمدنبه . كهن اين سرزمين در دست است هاي تمدنساز دلتاي هيرمند، اطالعات اندكي از رغم وسعت چشمگير سيستان
كمهاي محوطهچه اگر و هردهانه،نظير شهر سوختهغني و كوه خواجه دورانو تاريخازي از پيشاطالعات ارزشمنديكغالمان

بهره سيستان اسالمي دوران شناسانه باستاناي كه بتوان از آن در مطالعات كنون محوطهتا، گذارندميدر اختيار را تاريخي ايران 
ن،گرفت و معرفي و گاهةمطالع ضمنتا است شده سعي، در پژوهش حاضر به اين دليل. است شدهشناسايي نگاري توزيع فضايي
اوطهمح دشهاي اطالعات ارزشمندي از توزيع مكانيومعرفي اين دشتت سيستان، شهرهاي شاخص دوران اسالمي سالمي

و برهمو نيزشود اين ناحيه حاصل اسالميهاي محوطه و كنش و برونارتباطات فضايي .گردد تحليلهاآناي منطقهكنش درون
البتمامي اطالعات مربوط به شهرهاي دور بدين منظور، باهان اسالمي سيستان از و و متون تاريخي استخراج الي اسناد، منابع

و اطالعات باستاندر تفسير دادههاآن كارگيري به و تعيين محل)رهيافت تاريخي(شناختي ها اقدامهاآن، نسبت به بازشناسي
با. گرديده است اين محيطي در چيدمانـ أثير منابع زيستت بررسيبه،اسالميهاي محوطه GISتحليل از گيري بهرههمچنين

شدها محوطه شهر«،)زرنج(»زرنگ«:شهرهاي دوران اسالمي به ترتيبدرحاضر روشن ساخت كه نتايج مطالعات.استهپرداخته
نو«،»سيستان .انددهشاب سيستان انتخمركزيتبه»شهر ناصري«و»كوههسه«،»كندرك«،»آبادجالل«،»سيستانشهر

و هاموناجنوب شرق ايران، شهرهاي اسالمي سيستان، شناسي باستان:كليدي هايهواژ  ستقرارهاي اسالمي، هيرمند

_____________________________________________________________________________ 
 hkarimi@ut.ac.ir:نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول مقاله*



و زمستان،2شمارة،5ورةد،شناسيمطالعات باستان/ 80  1392پائيز

 قدمهم
و غناي فرهنگي سيستان ايران نيز دشتكه ماند نميترديدي باقي،شهر سوختهبا نگاهي اجمالي به وسعت

تااز هزاره و توسعش را در شكلخويةكنون جايگاه ويژهاي قبل . بشري محفوظ داشته است هاي تمدنةيابي
و چه زماني كه شهرـدر پانصد قبل از ميالدـچه هنگامي كه شهر سوخته را در دامان خود شكوفا نمود

درـ روندي كه با احداث كاخ. يم داشتعظيم هخامنشي تقد امپراتوريدهانه غالمان را به  معبد كوه خواجه،
و آنگاه شهر يان، شهر زرنگعصر اشكان سهبه روزگار ساسانيان و كوهه در هاي سيستان، حوضدار، كندرك

و ماندگار گشت .دوران اسالمي استمرار يافته
 هاي تاريخي دشت سيستانپيوستگي محوطهناپذير است، ها با آب امري اجتناباگرچه ارتباط استقرارگاه

كه با هيرمند تا را با تهديدها تمدنادامه حيات توانستهميدر مسير اين رود ييرتغهرگونه بدان حد است
تاازسرزميني كه هيرمند در آن جريان دارد، از دوران پيش.قطعي مواجه سازد و هاي تمدن كنونتاريخ ريز

.هاي اسالمي آن تمركز يافته استمحوطهبر را در خود پرورانده است كه پژوهش حاضريدرشت
و مكاني محوطه خصوصدر فراواني هاي پرسش:شپژوه هاي پرسش هاي باستاني توزيع زماني

و كالن، نحو هاي مقياسدرهاآن سيستان، چيدمان فضايي و برون(ارتباطاتةخرد ،هاآنفرهنگي)ايمنطقهدرون
ازعباردر پژوهش حاضرهاآن ترين عمدهكه يابدميقابليت طرحهاآنتوسعهو رشدو يابيداليل شكل : تند

در از چه الگويي تبعيت نمودههاي استقراري دشت سيستان توزيع مكاني محوطه.1 و چه عواملي
؟اند نمودهيابي اين فضاهاي زيستي ايفاي نقش مكان

و از كدام دوره بوده تأثيرگذارچه عواملي در تنظيم اقتصاد معيشتي غالب سيستان در دوران اسالمي.2
دومي بهدوره(طاليي منطقهةرتوان به دليل شكوفايي اقتصادي آن، از سيستان با عنوان اي كه منابع تاريخي

 ياد كرد؟) اندياد كرده» سبد نان خراسان«و» انبار غله آسيا«

در(»زرنگ«محل واقعي شهرهاي توانميهاي باستاني سيستان را كدام يك از محوطه.3 مركز سيستان
)پايتخت سيستان در دوران تيموري(»شهر نوسيستان«،)در قرون اوليه اسالمي(»زالق«، شهر)اواخر ساساني

و چه شهري مركزيت سيستان در دور  دار بوده است؟صفويه را عهدهةبه حساب آورد

در ترين مهم: تحقيقفرضيات از پژوهش حاضرفرضيات قابل طرح : عبارتند
كههچيدمان فضايي محوطه رسدميبه نظر.1 اي استقراري دوران اسالمي سيستان، به دليل پيشرفتي

و ايجاد كانال و نهرهاي مصنوعي در صنعت سدسازي از) ويژه در قرون مياني اسالميهب(ها حاصل آمده بود،
و در سطحي وسيع  و شعبات نسبيفاصلهباحالت طولي با محوريت هيرمند خارج گرديده از رودخانه هيرمند

ي .افته باشداصلي آن فرم
كه بيشترين رسدميهجري قمري، به نظر9تا5هاي با توجه به رشد اقتصادي سيستان در سده.2
تعلق داشته)هجري9-5( قرون ميانيبهي اسالمي دشت سيستانهاشده از محوطهآوريهاي سطحي جمعداده
و اين دوران همان زماني است كه منابع تاريخي از باش سبدنان«و» انبار غله آسيا«عنوانبا اين ناحيهد

.اندياد كرده» خراسان
بقاياي رسدميمانده است، به نظر با عنايت به اينكه بخش اعظمي از سيستان در افغانستان امروزه باقي.3

و اسالمي در آن سوي مرزهاي جغرافيايي كشور قابل كشف باشند .شهرهاي اصلي اين واليت در ادوار تاريخي
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و تا با بهره شودميپژوهش تالش ايندر: وهشاهداف پژ هاي داده گذاريتاريخگيري از مدارك مكتوب
هاي استقراري دشت نگاري محوطههاي فرهنگي، نسبت به گاهمحوطهةشده از عرصآوريسطحي جمع

گيري از با بهرهو تحليل سازمان فضاييها محوطهاي از توزيع مكاني نقشهةعالوه، تهيهب. سيستان اقدام گردد
به GPSاطالعات  محيطي در چيدمانـو منابع زيست اقليمبررسي تأثير. آيدميشمار از اهداف اين پژوهش
.دست يابدهاآنهاي فرهنگي دوران اسالمي از ديگر اهدافي است كه پژوهش حاضر سعي دارد تا به محوطه

شناختي سيستان شناسايي باستانهاي كه در بررسياي محوطه 1662از مجموع: روش پژوهش
سد(محوطه به دوران اسالمي 565،)1(انددهش  بخش قابل. تعلق دارند)قاجارةچهارم هجري قمري تا پايان دورةاز

وةو به صورت تهي اسناديةتوجهي از اطالعات به شيو و نقشه از منابع تاريخي فيش، عكس، طرح، جدول
و اين اسناد در تحصيل آگاهي. گرديده استنتأميقبليةگرفتي صورتها پژوهش از اوضاع تاريخي

بةو امكان مقايس بوده فايدهمفيدجغرافيايي سيستان در دوران اسالمي   هايدادهآمده با دستهاطالعات
. آورده استفراهم،راها محوطهمنظور شناسايي هويت واقعي باستاني به

توجهي از اطالعات را به خود اختصاص بخش قابل اسالمييهاشده از محوطهآوريگرد شواهد فرهنگي
و گزارشها دادهاي از اين بخش عمده. دهند مي و رضا موسوي رسول سيدهاي مطالعات در قالب اسناد حاجي

شناسي دشت بررسي روشمند باستاندر. باشندمي در دسترسشناسي ستانباةدر پژوهشكدمهرآفرين 
ت ابعادبا هريك(حوزه 22به تحت بررسيةمنطق،حقيقات سازمان جغرافياي ارتشسيستان، با استناد به

با در مجموعكه شد تقسيم)كيلومتر5/27×24 ةجدول شمار( گرددميكيلومتر مربع را شامل 664مساحتي برابر

ر1ةشمار شكلدركهچنانآن.)1 و افغانستان مشترك7تعداد يت است،ؤقابل از حوزه بين ايران و بوده
.برخوردارندها حوزهمساحت كمتري نسبت به ساير 

و شواهد باستانئ، قراها دادهمنظور تحليل به بان تاريخي و استفاده از شناختي با يكديگر انطباق داده شده
و نيز بهره و قومگيري از چارچوبروش كيفي دهششناختي اقدام باستانهاي نظري موسوم به رهيافت تاريخي

.تاس

)نگارندگان( ايران سيستاندر بررسيتحت هاي زيرحوزه:1 شكل

و دوگانحوزه:1جدول  سيستانةهاي بيست
اسالميهايتعداد محوطههامجموع محوطهمساحت حوزه بر حسب كيلومتر مربعنام حوزهشماره حوزه

--16محمودي1
��37157قرقري2

�4642شمال زابل3
��18390محمددوست4
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���664214)1(زابل5

��66422)2(زابل6
��11226كهك7
��66056زهك8
��66437محمدآباد9
-2716سنارود10

��662298قلعه رستم11
�295280جنوب قلعه رستم12
--553شرق دغال13
�6643دشتك14
--664درياچه هامون15

�66440جنوب درياچه هامون16
��664485گيردي17
�33140شيله18
--664غرب درياچه هامون19
--664مك سرخ20

--664جوريكا21
��664لواري آب22

���112221660جمع

 پژوهشةپيشين
اش«كه، 1915، از سال شودميدرك2ةكه از جدول شمار گونهآن »زاهدان كهنه«اسالميةمحوط»تيناورل

بار 28دشت سيستان،واقع در بيست كيلومتري جنوب شرق شهر زابل را مورد بررسي قرار داد تا به امروز
 اين كه بيشترين كندمياين جدول همچنين مشخص. شناسانه قرار گرفته استتحت مطالعات باستان

مازهاي پيشمحوطهبهمطالعات و اسالمي و تنها در سنوات اخير تاريخ اسالميةمحوط شماريعطوف گشته
بـ شناسانه در دشت باستان هاي پژوهشهمزمان با انجام.است شدهمطالعهـ آموزش دانشجويانةانگيزاآن هم

 كاوشدر سيستان ايران كه شناساني توسط همان باستان عموماًسيستان، در سيستان افغانستان نيز مطالعاتي 
و گاهنگاري اين مطالعات نيز نتايجشك بدون.به انجام رسيده است،دان داشته در تحليل توزيع مكاني
.د بودهاي باستاني سيستان ايران مفيدفايده خواهمحوطه

 دشت سيستانةشناسانهاي باستان پژوهش:2جدول
سرپرست يا سرپرستان هيئتنوع فعاليتمالحظاتتاريخ

 سطحي محوطه اسالمي زاهدان كهنهبررسي اورل اشتينم1915
اشتين معتقد است اين محل پايتخت سيستان بوده كه در

و 1383سال ميالدي به دست امير تيمور گوركاني تخريب
))��� – ��� ����� ������((ويران گرديد

و تهيه گزارشي مقدماتي از آنهرتسفلد.ام1925 بازديد از كوه خواجه

 هرتسفلد.ام 1929
و حفاري در كوه خواجهساحي، نقشهم -برداري

هاي ديواري كوه خواجه پاكسازي بخشي از نقاشي
و آن ها را با خود به برلين منتقل كردگرديد

1932در سال»سكستان«چاپ كتابي با عنوان-
در سال»ايران در شرق باستان« چاپ كتابي با عنوان-

1941(H�r�zf�ld: 1932 &1941).

تا 1949
1951 

 والتر فيرسرويس
سمكان يستان شناساييهاي تاريخي بسياري را در

و موقعيت آن اي كه به همين ها را در نقشهنموده
.منظور تهيه كرده بود، به ثبت رساند

 شناسايي محوطه اسالمي زاهدان كهنه-
 بررسي باستان شناختي دشت سيستان افغانستان-

م1959
جوزپه توچي

)G.Tucc�(
 ��Tucc)ديد مقدماتي از آثار تاريخي سيستان باز

����) 

و اداره كل در اجراي قرارداد فيمابين مؤسسه ايزمئو ايتاليا
شناسيي ايرانباستان

 امبرتو شراتوم 1960
دهانه غالمان:اي چونهاي ناشناختهشناسايي محوطه

اشكاني،(و قلعه سام) اشكاني(، قلعه تپه)هخامنشي(
(ساساني .)1342:6،شراتو)

 از مؤسسه ايزمئو ايتاليا
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جيورجيو گولينيم 1961
)��#�$�#��������(

�!»كوه خواجه سيستان«انتشار كتابي با نام�حفر چند ترانشه آزمايشي كوه خواجه��������
1964).

و قلعه تپه زابل كاوش امبرتو شراتوم 1961  در قلعه سام
سيد(استنتايج اين مطالعات تاكنون منتشر نشده

).1379:178سجادي،
تا1962
م1965

 حفاري در دهانه غالمان- امبرتو شراتو
و مشخص ساخت كه آنجا يك شهر مقاالت متعددي منتشر

.���(ce��at#�1978�709�731!.مهم هخامنشي است

تا 1967
م1978

�موريتزيو توزي
)&� �#'�(

شناسانه در شهرسوخته در راستايهاي باستانكاوش
و مؤسسه همكاري متقابل مركز باستان شناسيي ايران

ايزمئو ايتاليا

ها در شهر سوخته درنتايج مطالعات يازده ساله ايتاليايي
و به زبانقالب ده و كتاب و رايج دنيا ها مقاله هاي گوناگون

و منتشر گرديده است ).271: �1374سيدسجادي(چاپ

ه1370
.ش.

 سيد محمود موسوي
هر-.ش.ه1370ـ72(ساله موسويسههايكاوش

بي) سال يك ماه و محوطه اسالمي بي در كوه خواجه
.دوست

يادمان«نتايج اين كار تنها در غالب يك مقاله با عنوان
-98: 1374موسوي،(انتشار يافت»خشتي كوه خواجه زابل

67(
ه1376

.ش.
سيدمنصور
سيدسجادي

و گمانهبررسي وزنيهاي مقدماتي در شهر سوخته
كوه خواجه

تا1379
1376

سيد منصور
سيدسجادي

كاوش در شهر سوخته-
كاوش در محوطه دهانه غالمان-

 ها تا سنوات اخير استمرار يافته استاين كاوش

ه1382
.ش.

سيد منصور سجادي
+ حسينعلي كاوش+

مهدي ميري

و اليه نگاري تپه طالب خان  تعيين حريم
را كه به منظور آموزش دانشجويان باستانهااين كاوش

ميشناسي دانشگاه زابل نيز صورت مي توان اولين گرفت
هاي اقماري شهر سوخته دانستكاوش در محوطه

تا1383
ه1386

.ش.

+ميري+كاوش
سيد+ پور حسنعلي

منصور سيد سجادي
 جويان باستان شناسي دانشگاه زابلمنظور آموزش دانش استمرار كاوش در محوطه هاي اقماري شهر سوخته

ه1381
.ش.

-سيدرسول موسوي
 حاجي

 مطالعه محوطه اسالمي زاهدان كهنه

در قالب رساله دكتري به اثبات رسانده است كه زاهدان
يعني دومين دارالحكومه»شهر سيستان« كهنه محل واقعي

. 1382حاجي موسوي(سيستان در دوران اسالمي است 
و بياموسوي ).1381ني،حاجي

ه1383
.ش.

 مطالعات باستان شناسانه دشت سيستان رضا مهرآفرين
و تحليل«ارائه در قالب رساله دكتري با عنوان بررسي

 1383مهرآفرين(»ي حوزه زهك سيستانشناس باستان
).148-1385:146موسوي حاجي، مهرآفرين، جلد يك

ه1385
.ش.

و گمانه زني تپه رضا مهرآفرين  گوري كهنه سيستان حفاري
اين محوطه با اتكاء به سكه)اشكاني(گذاري مطلقتاريخ

).1386,مهرآفرين(مكشوفه

ه1386
.ش.

-سيدرسول موسوي
 حاجي

زني در سطح ربض زاهدان كهنه به منظورگمانه
�تعيين حريم اين محوطه بزرگ اسالمي

: موسوي حاجي(چاپ در قالب يك جلد يك جلد كتاب
).1388و 1386

و1386
ه1387

.ش.

-سيدرسول موسوي
 رضا مهرآفرين/حاجي

بررسي روشمند باستان شناختي سيستان در راستاي
 تهيه نقشه باستان شناسي كشور

تا 1662در نتيجه محوطه باستاني از ادوار پيش از تاريخ
.پايان دوره قاجار شناسايي گرديد

ه1387
.ش.

 مهدي مرتضوي
و اليه مرتضوي،(»تپه دشت«گارينتعيين حريم

1388.(
 اين تپه يكي ديگر از محوطه هاي اقماري شهر سوخته است

ه1388
.ش.

 كوروش محمدخاني
بررسي بخش هايي از محوطه دهانه غالمان به روش

).1388محمدخاني(مغناطيس سنجي
و ارديبهشت به انجام1388اين مطالعات در فروردين

.رسيد

ه1388
.ش.

س  جاديسيد
يازدهمين فصل حفاري در شهر سوخته

 كاوش در محوطه تپه طالب خان
و اليه نگاري تپه صادق سيستانتعيين حريم

حفاري در تپه طالب خان مستقيما بر عهده حسينعلي
).1388كاوش،(كاوش بود 

ه1388
.ش.

 حفاري در تپه صادق سيستان روح اهللا شيرازي
ان مفرغ سيستان مورددراين كاوش نحوه استقرار در دور

و توسلي(مطالعه قرار گرفت )1389:شيرازي
و شهريورمحمدخاني،(تشكيل بانك اطالعاتي كوه خواجهكوروش محمدخاني1388 ).1388مرداد
ه1389

.ش.
و مهدي توسلي

معظم خسروجردي
و گمانه زني در تپه صادقدومين فصل حفاري

سيستان
الف( )1390كاوش،

ه1389
.ش.

 حسينعلي كاوش
و اليه- نگاري در تپه يلدااولين فصل حفاري
و گمانه- زني در محوطه گرازياني سيستانحفاري

ب( )1390كاوش،

ه1389
.ش.

و مهدي توسلي
معظم خسروجردي

واستمرار حفاري هاي آموزشي دانشگاه هاي زابل
و تپه صادق زاهدان در محوطه هاي تپه يلدا

زش دانشجويان باستان شناسي دانشگاهدر راستاي آمو
و بلوچستان سيستان
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 هاي اسالميتوزيع مكاني محوطه
كهآن.دشاستقراري شناساييةمحوط 1662 مجموعاً،سيستان ايرانشناسي دشت باستان هايبررسي در گونه

فـاوت اسـتمت هاي مكشوفه در مناطق مختلف بسيار، توزيع مكاني محوطهدشوميمالحظه2ةشمار شكلدر 
وةنظير شرق دغال، غرب درياچ(هاي غرب سيستانو در تعدادي از حوزه حتـي يـك ...) هـامون، مـك سـرخ

نةمحوط  هـا حـوزهي ديگـر از شـمار در هاي استقراري تراكم محوطه متقابالً. ده استشاستقراري نيز شناسايي
)محوطـه 485(هاي اسـتقراري سوم محوطهيكهبقريب»گيرديةحوز«اي كه تنها در گونهبه،بسيار زياد است

ـ هاي استقراري شناسايينيز فراواني محوطه3ةشمار شكل. اندتمركز يافته و ب ويـژههشده در دشـت سيسـتان
و درصد محوطه ميتعداد . دهدهاي اسالمي در اين دشت را نشان

)نگارندگان(انشده در دشت سيستهاي اسالمي شناساييتوزيع مكاني محوطه:2 شكل

)نگارندگان( سيستانةگان22هاي هاي استقراري در حوزههتوزيع محوط:3شكل

ها حوزههاي اسالمي در اكثر شود، محوطهديده مي4ةشمار شكلو3ةگونه كه در جدول شمارهمان
جنوب قلعه«،»رستمقلعه«هاي ليكن اين تعداد در حوزه.نداتوجهي را به خود اختصاص دادهدرصد قابل

. توجهي كاهش يافته استبه ميزان قابل»گيردي«و» رستم
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و درصد محوطه:3جدول شماره  هاي شناسايي شدههاي اسالمي دشت سيستان به نسبت تمام محوطهتعداد
ف
 هاي اسالميمحوطهدرصد اسالميهايمحوطهمجموعها كل محوطهتعداد مربعكيلومتربه حوزهمساحت نام حوزهردي

16---محمودي1
96/854957371قرقري2
5012464شمال زابل3
706390183دوست محمد4
87186214664)1(زابل5
45/952122664)2(زابل6
45/381026112كهك7
56660��85/42زهك8
96/722737664محمدآباد9
6271--سنارود10
81/2165298662قلعه رستم11
85/28280295رستمجنوب قلعه12
553---شرق دغال13
10033664دشتك14
664---درياچه هامون15
664---هاموندرياچهغرب16
664---مك سرخ17
664---جوريكا18
2514664لواري آب19
20840664ونهامدرياچهجنوب20
2097485664گيردي21
5/22940331رودخانه شيله22

11222166057245/34مجموع

)نگارندگان( هاي مكشوفه در دشت سيستانهاي اسالمي به كل محوطهنسبت محوطه:4شكل

م روشن ساخت كه استقرارهاينيز مكشوفه هايمحوطهنگاري گاه و نطقه اسالمي در تمامي سطح شمال
به)درصد91/65(محوطه 292اسالمي، قدمتةمحوط 565از مجموع جالب آنكه،. اندجنوب سيستان پراكنده

داراي)درصد06/81( محوطه 458،اسالمي استقرارگاه 565از مجموع،عالوههب. گرددميباز8و6،7قرون 
 46، تعداد شودميمالحظه5ةشمار شكلكه در گونه همان.)4ةشمار شكل( اندهكتار بوده1مساحتي زير 

م)14/8( اسالميةمحوط از.باشندميهكتار2تا1ساحتي بين نيز داراي  27( اين تعداد بيش از نيمي
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مياين حوزه در دوران اسالمي غناي نسبيبراند كه لوتك واقع شدهةدر حوز)محوطه شكل.دهدگواهي
ص ساخته مشخباشد هكتار مي5تا2بينهاآنكه مساحتراي اسالميهانيز پراكندگي محوطه6ةشمار
به است ةدر حوزاين تعداد هم محوطه از 24تعداد كه با عنايت به اين. رسد مي)ها محوطهكل48/5( عدد 31كه

و كاركرد ويژه ماند نمي، ترديدينداشدهلوتك واقع وردار بوده اي برخكه اين حوزه در دوران اسالمي از اهميت
كه استقرارهايتعداد عالوههب. است )ها محوطهكل18/3(محوطه 18دارند هكتار 10تا5بين مساحتياسالمي

كهمي بر اهميت اين حوزه در دورانو اين نيز شده استمحوطه در حوزه لوتك واقع 11از اين تعداد نيز باشد
.)7شماره شكل(داللت دارد اسالمي 

هكتار بوده است مشخص 20تا10 مساحتي بينكه دارايراهاي اسالمي نيز تعداد محوطه8شماره شكل
داراي اين)ها محوطهكل06/1معادل(استقرارگاه6شده تنها اسالمي شناساييةمحوط 565از تمام. كندمي

هاي دارايهجالب آنكه، تعداد محوط.اندهمگي در بخش شمالي سيستان واقع شدهكه باشندمي وسعت
درو هماناست)درصد06/1(عدد6هكتار نيز 20مساحتي بالغ بر  ده نيميشمشخص9ةشمارشكل گونه كه

ةكه حوز ماند نميترتيب ترديدي بدين. اندجغرافيايي لوتك واقع شدهةنيز در حوز)محوطه3(از اين تعداد 
بهترين مناطق دوران اسالمي سيستاجغرافيايي لوتك از شاخص مين .ه استرفتشمار

برقرار است، به احتمال بسيار زيادهاآنو اهميتها محوطهمستقيمي بين وسعتةكه رابطياز آنجاي
بدين سبب بايد. هكتار را شهرهاي دوران اسالمي سيستان دانست20هاي با وسعت باالي محوطه توان مي

ةشهر در حوز3ر فعال داشته كه از اين تعدادشه6كم پذيرفت كه سيستان ايران در دوران اسالمي دست
.بود شدهلوتك واقع

)نگارندگان( هكتار در سطح منطقه سيستان1هاي اسالمي زير موقعيت محوطه:5 شكل

)نگارندگان( هكتار2تا1بين با مساحت هاي اسالميموقعيت محوطه:6شكل
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بيموقعيت محوطه:7 شكل )نگارندگان( هكتار5تا2ن هاي اسالمي با مساحت

)نگارندگان( هكتار10تا5هاي اسالمي با مساحت بين موقعيت محوطه:8 شكل

)نگارندگان( هكتار20تا10هاي اسالمي با مساحت بين موقعيت محوطه:9 شكل

)نگارندگان( هكتار20هاي اسالمي با مساحت بيش از موقعيت محوطه:8ةشمار شكل
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و سنجش فرضياتها داده تحليل
 هاي اسناديدر انطباق با داده تحليل شرايط محيطي.1

.شدهاي باستاني مكشوفه معين در بخش پيشين نسبت استقرارهاي اسالمي دشت سيستان به كل محوطه
و دادهآوري، با انطباق اطالعات جمعاينك ميشده از مطالعات ميداني تحهاي اسنادي قيق توان به اين پرسش
و چه عواملي در مكانتوزيع مكاني محوطهكه  يابي هاي استقراري دشت سيستان از چه الگويي تبعيت نموده

.پاسخ گفت،اند نمودهاين فضاهاي زيستي ايفاي نقش 
ب ازدستهبا اتكاء بر الگوي و قابليتتحوالت توانمي،هاي استقراريتوزيع مكاني محوطه آمده يهااقليمي

را حيطيمـ زيست تا پايان عصر قاجار، به)در شهر سوخته آغاز استقرار( سوم قبل از ميالدةاز آغاز هزارسيستان
:بندي نموددستهذيل شرح

بر: كويري سيستان) الف ةحوز( 21،)مك سرخةحوز( 20،)هامونةغرب درياچةحوز(19هاي حوزهمشتمل

و)جوريكا هركه در تمام ادوا)لواريةحوز( 22، بهو استقراري بودهةگونه محوطر گذشته فاقد شمار كوير مطلق
مي 2656 مساحت اين چهار حوزه در مجموع.درفتنمي يككيلومتر مربع چهارم مساحت باشدكه نزديك به

كه توانمي،شناسانهبا اتكاء به مطالعات باستان اين،بنابر. شودكل سيستان را شامل مي  به يقين گفت
و هيچ)آنمنطقه غرب(هارم سيستان ايرانچيك هاي گاه داراي محوطهدر تمامي ادوار تاريخي كوير مطلق بوده

اين همان.)10شماره شكل( است» سيستان كويري«استقراري نبوده است كه بهترين توصيف براي معرفي آن 
و  ةبه هنگام معرفي درياچ اسالمي قرون اوليه صد سال پيش توسط جغرافيانگارانيكمطلبي است كه در هزار
و پهناي آن يك ...«:آورده است)ق.ه 309(جيهاني. هامون درج گرديده است درازاي بحيره زره سي فرسنگ
هنگامبهنيز)ق.ـه 340( اصطخري.)163: 1368جيهاني،(»ها مگر يك سوي بيابان داردمنزل، گرداگرد آن ديه

ميةمعرفي درياچ و حوالي اين دريا به ديه...«: نويسدهامون ها معموراند، اال يك طرف كه تمامت اطراف
و غرايبلف عجايبؤم.)256، 1373اصطخري،(»بيابان است هجري 555الموجودات نيز در سال المخلوقات

).230، 1387احمدطوسي،( كندمي بيانتوصيفي مشابه از سيستان 

كهننتايج مطالعات باستا:پهنه آبي سيستان)ب ،3،13 هايحوزهدر شناسانه همچنين روشن ساخته

نيز)هامونة جنوب درياچةهامون، حوزةدرياچةدشتك، حوزةشرق دغال، حوزةشمال زابل، حوزةحوز: ترتيببه(15،16، 14
در اين حوزه.)10ةشمار شكل( شكل نيافته استاستقراريةگاه محوطهيچدر آب هامون دليل قرارگرفتنبه ها

و مركز سيستان واقع شده وشمال غربي )از كل مساحت سيستان27/0(كيلومتر مربع 3009ي معادلمساحتبا اند

ـ وميرا تشكيل-كه همانا درياچة هامون باشدپهنة آبي سيستان قابل» سيستان آبي« با عبارتدهند
شناسايي شده- استهامون سواحلكه-ه از اين پهن 16ةشمارةتعدادي محوطه در حوز تنها.توصيف است

بهيهاي ساحلنام محوطه توانميكه است هاي استقراري در اين پهنه با محوطه نبود.اطالق كردآنرا هم
هررا هامونةدرياچ كه يك سوي،اصطخريو جيهانيمطالب  ، انطباقنددانستمي)بيابان(گونه آبادي فاقد

معتقد است كه در اين» چارلز ادوارد ييت«روي، معلوم نيست به چه دليليهربه.)1368:163جيهاني،( دارد
.)76: 1365ييت،( قرار داشته كه در زير آب مدفون استسيستان شاه»صابر«حوزه كاخي آجري از 

و آباد(اقليم زيستي)ج شناسانه همچنين مشخص ساخته است كه نتايج مطالعات باستان):مسكوني
خان، محمدمحمودي، قرقري، دوستةحوز: هايترتيب به نامبه(1،2،4،5،6،7،8،9،10،11،12،17،18هاي حوزه
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در تمام ادوار گذشته)شيلهةآباد، سنارود، قلعه رستم، جنوب قلعه رستم، گيردي، رودخان، كهك، زهك، محمد2، زابل1زابل
در تناوببه  و سكونت كيلومتر مربع وسعت 5557 در مجموعها حوزهاين. ته استجريان داشهاآنآباد بوده

و نزديك به  از(50/0دارند سيستان را شرقيةترتيب، نيمبدين.دنشورا شامل مي)كل مساحت سيستان نيمي
. معرفي نمود»فاقد سكونتةنيم«راآنغربيةو نيم»آباد نيمة«عنوانبه توان مي

مشدهاي شناساييگاهنگاري محوطه سيستان آبادةنيمدر استقرار،يد آن است كه در ادوار مختلفؤه
و به همين  ميداراي وضعيتي متفاوت از هم بوده : توان آن را به سه بخش ذيل تقسيم نموددليل

و با استناد به نظريازكه در دوران پيش،بخش جنوبي.1 مكان مركزي كه با اندازه، تعداد،ةتاريخ
با محوريت شهر سوخته Malczewsk; 2009:26)(و فضايي استقرارها در ارتباط است خصوصيات كاربردي 

لم،آباد بوده و به عنوان اما امروزه به دليل دوري از منابع آبي به صحرايي سيستان«يزرع تبديل شده است
مي»صحرايي .شودمعرفي

كوه«هابعدو»شارستانرام« سپس،»غالماندهانه« محوريت با ابتدا تاريخي دوراندركه،مركزي بخش.2
مي»خواجه و سيستان صحرايي را تشكيل و امروزه مرز بين سيستان آباد .دهدآباد بوده
، سپس)زاهدان كهنه(»شهر سيستان«بخش شمالي، كه در دوران اسالمي ابتدا با محوريت.3

اخ»كوههسه«، بعدها»حوضدار«و»كندرك« و اين) زابل فعلي(»قلعه ناصري«يرو در يكي دو سده آباد بوده
و مي .)10ةشمار شكل(معرفي نمود»سيستان آباد«توان آن را به عنوان آبادي كماكان ادامه دارد

و آباد در مقاطع مختلف زماني:10شكل )نگارندگان( سيستان كويري، آبي، صحرايي

امحوطهو زماني توزيع مكاني اطالعاتةمقايس ، تاريخازستقراري دشت سيستان در سه دوره پيشهاي
و اسالمي ميتشخيص تفاوتتاريخي اساس، تنها اينبر. سازدهاي سه بخش مذكور در ادوار مختلف را آشكار

در 485مجموعدر،در جنوب دشت سيستان)گيرديةحوز(17ةشمارةحوز  خود جاي داده استمحوطه را
ميسوم كل محوطهكه نزديك به يك )5/0(محوطه 97اما از اين تعداد تنها. شودهاي دشت سيستان را شامل

جنوب،چنين نتيجه گرفت كه در دوران قبل از اسالم توانميبه ديگر سخن.متعلق به دوران اسالمي است
يا 388كه به طوري. دشت سيستان بسيار آباد بوده است م هاي قبل از اسالاز مجموعه محوطه23/0محوطه

.)4جدول شماره( هم در جنوب سيستان متمركز بوده است دشت سيستان تنها در يك حوزه به نام گيردي آن

محوطه 298مجموع در)»جنوب قلعه رستم«و»رستمقلعه«هايترتيب حوزهبه(، 12و11هاي، در حوزهعالوه به
و استقراربه)4/0(طهمحو 65 از اين تعداد كه اندگرفته جاي)ها محوطهكل18/0( )14/0(محوطه 233هاي اسالمي
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آن. تعلق دارندقبل از اسالم به دركه شودميترگاه جالباين موضوع 12حوزه(جنوب قلعه رستمةحوزبدانيم

و از اين تعداد تنها)ها محوطهكل17/0(محوطه 280 مجموعاً)در همسايگي شرق حوزه گيردي- 8 جاي گرفته
و رستم، جنوب قلعهقلعهةبندي كلي اگر سه حوزدر يك جمع.انداسالمي)درصدنزديك به نيم(قرار است رستم

سهكه-)17و12و11ةهاي شمارحوزه( گيردي با- اندمتصل هم به زنجيرةحلق چون در،هم جمع كنيم را
از اين تعداد تنها. اندخود جاي دادهرا در)هاي دشت سيستانكل محوطه64/0(استقراريةمحوط1063مجموع

و مابقي آن)10/0(محوطه 170 ).4جدول( مربوط به قبل از اسالم است)54/0=محوطه 893(اسالمي هستند

 استقرارية ها به همراه دورهاي جنوب دشت سيستان از حيث تعداد محوطهترين حوزهمتراكم:4جدول
در صدهاي اسالميمحوطهدرصدهاي قبل از اسالممحوطهدرصدهاتعداد كل محوطهنام حوزهرديف

23/0975/0 29/0388 485 گيردي1
14/0654/0 18/0233 298 قلعه رستم2
16/0805/0 17/0272 280 جنوب قلعه رستم3

106364/089354/017010/0جمع

كه:اولةسنجش فرضي• ف فرض بر آن بود هاي استقراري سيستان در دوران ضايي محوطهچيدمان
و در سطحي وسيع با فاصله نسبي از رودخان ةاسالمي از حالت طولي با محوريت هيرمند خارج گرديده

و شعبات اصلي آن فرم يافته باشد .هيرمند
از اگرچه پيش هاي اسنادي بايد گفت كه تحليل شرايط محيطي در انطباق با دادهبندي اينك، در جمع

و گسترش اسالم  هاي را به همراه محوطهته شهر سوخي نظيرهاي تمدنجنوب دشت سيستان بسيار آباد بوده
به، پرورانده) حوزه قلعه رستم(در خود اقماريش  تدريج اهميت خود را از دست داده ليكن در دوران تاريخي

به است تا بدانجا كه مي»صحراييسيستان«دليل شرايط اقليمي به عنوان امروزه  اطالعات.شودمعرفي
سطآمده از دادهدستهب مرهاي و محمدآبادةبه ترتيب حوز-9و7،8حوزهاي(كز سيستان حي در يدؤم)كهك، زهك

آن. در دوران تاريخي بسيار آباد بوده استنيز كه اين بخش از سيستان آن است ياهيچ محوطهكهجالب
زهك متعلقةبيشتر آثار دوران تاريخي حوزو خورد زهك به چشم نميةريخ در حوزتاازمربوط به دوران پيش

ـ ساساني استةبه دور نظير دهانه غالمان،(شاخص دوران تاريخي سيستان محوطةين بيشتركهيياز آنجا. پارت

اين سه حوزه در نيز)قلعه ساممجموعه بناهاي كوه خواجه چون قلعه كافرون، قلعه كك كهزاد،، تپه شهرستان يا رام شارستان
كه توانيمزياد احتمالبه،)11-12، 1384مهرآفرين،( اندقرار گرفته يكي از شعب دوران تاريخيدر پذيرفت
نادعليةاول پيش از ميالد در منطقةشده از اوايل هزارآثار شناسايي.اين محور جريان داشته استهيرمند در 

ميا)شرقي هيرمند علياةكنار( �,Ghirshman( كند ين نظريه را تقويت 1939:� ترك ناگهاني عالوه،هب.)10�22
.)Scerrato,�1966:�10( شدن يا برافتادن آب از اين منطقه استخشكيدؤمدهانه غالمان 

ميافته مياني اسالمي از رونقةكه شمال سيستان نيز در دور يد آن استؤهاي تحقيق حاضر همچنين
از. ار بوده استچشمگيري برخورد درةمحوط 214به عنوان مثال، به(1زابلةحوزاستقراري كل14/0نزديك از

را نتيجه،در. به دوران اسالمي تعلق داشتند)11/0(استقرار 186،)ها محوطه شمال سيستان در دوران اسالمي
. معرفي كرد» سيستان آباد«عنوانبه توانيم

اةنكت ازكهستبسيار حائز اهميت آن به،ها محوطهدر بعضي ياازصورت مستمر در پيشاستقرار تاريخ
تادوران تاريخي شروع شده  اسالميةمحوط 572 تعدادازبه عنوان مثال،.است استمرار يافتهاسالميةدورو
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راازآثار پيش)74/1(محوطه 10 اسالمي ستقرارگاها 572از)7/0(محوطه 40. انددر خود جاي دادهنيز تاريخ
 محوطه 82همچنين،. اندمورد استفاده قرار گرفته تاريخ، مجدداًازنيز پس از توقف طوالني از دوران پيش

كهاستقرارمحوطه اسالمي 572از)33/14( در هايي هستند ةبه دوروتاريخي شروعةاز دورهاآنزندگي
ييهاآنـ)77/0(محوطه 440ـ هاي استقراري اسالميمحوطهينبيشتر،در نهايت. است اسالمي منتقل گرديده

حال، در پاسخ به اين.)11شماره شكل(.است آغاز گشتهاسالميةدوراز اختصاصاًهاآنزندگي در هستند كه
و تاريخي مورد سكونت واقع نشدهازپرسش كه چگونه اين مناطق در ادوار پيش اند، بايد پذيرفت كه تاريخ

بتغي ازهير جريان هيرمند به مناطق شمالي دشت سيستان، به ويژه يابي اين شكلةزمين،بعدقرن پنجم هجري
.ها را فراهم آورده استاستقرارگاه

 دشت سيستاندر هاي اسالمياستقراري محوطه هايدوره تناوب:11 شكل

 هاي اسنادي هاي ميداني در انطباق با دادهتحليل داده.2

چه عواملي در تنظيم از ديگر اهداف پژوهش حاضر آن بود كه مشخص سازد:دومةسنجش فرضي•
مي نمودهمياقتصاد معيشتي غالب سيستان در دوران اسالمي ايفاي نقش  طالييةتوان به دورو از كدام دوره

و دادهآوريانطباق اطالعات جمع منطقه ياد كرد؟ پاسخ به اينةني زمينهاي ميداشده از مطالعات اسنادي
.پرسش را نيز فراهم آورده است

سازد، نخستين روشن مي)12شكل(»ها محوطهتعداد«و» قدمت« هايمتغيرمرتبط با نمودار كه آنچنان
و در شكل يافته- استقراريةمحوط 14با- قرن پنج هجري استقرارهاي اسالمي دشت سيستان در شمال آن

بدين. رسيده استاستقراري به اوج شكوفاييةمحوط 514، 538، 532ترتيب با هجري به8و7و6در قرنو 
را سبب به توانميسه قرن مذكور و عظمت سيستان كهو عيناً شمار آوردروزگار مجد هيمن دوران است
.ياد كرد» سبدنان خراسان«و» انبار غله آسيا«از سيستان به عنوان توان مي

ميمستنداحال،هربه و بازماندگان وي اميرةبا حملكه شوندت تاريخي يادآور »شهر سيستان«تيمور
و بي)سيستانايالت كرسي( ميبا شقاوت و عظمت گذشته خود را از دست و شكوه . دهدرحمي تمام فتح شده

نو«به» شهر سيستان«مركزيت از در قرن نهم هجري اين لطمه تا بدان حد بود كه آنكه-» سيستانشهر
مي- بوده) خارج از مرزهاي سياسي فعلي ايران(در شمال هامون هيرمند نيز كه رسدميبه نظر. شودمنتقل

هاي شمار استقرارگاه زيرا،باشدسير نزولي حيات در سيستان شروع شده اين شهر،ةدارالحكوم با انتقال
.)13ةشمارشكل( گرددميمحدود قمري هجري 14در قرن محوطه18 به هجري9 قرن محوطه در146اسالمي از 
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و تعداد محوطه:12شكل  هاي اسالمينمودار ستوني متغير قدمت

و تعداد محوطه:13شكل  هاي اسالمينمودار خطي متغير قدمت

متوزيع مكاني محوطه به دليل استقرارها، چيدمانكه يد آن استؤهاي اسالمي سيستان همچنين
كپيشرفتي كه در صنع و ايجاد و نهرهاي مصنوعي حاصل آمده بودانالت سدسازي  ادوار، از حالت طولي ها

و با فاصلازپيش و در سطحي وسيع از منطقه و تاريخي خارج گرديده وةبسيار از رودخانةتاريخ هيرمند
.شعبات اصلي آن ايجاد شده است

هاي توزيع مكاني محوطه«و)14 شكل(»دهيرمنةتوزيع منابع آبي منشعب از رودخان« هايانطباق نقشه
ايجاد اين دگرگوني در چيدمان استقرارهاي سيستان قرون ميانه اسالمي را قابل)15 شكل(» استقراي اسالمي

به شود،ميكه مالحظه طوريبه.دسازدرك مي اصليةانشعابات زيادي كه در رودخان دليلدر اين دوران
بهةمنظور استفادهيرمند به تآمدهعملحداكثري از منابع آبي و در حاشيها محوطهوزيع، ة از حالت طولي

جنوب دشت سيستان به صورتيهااستقرار ليكن. اندپراكندهسيستان در شمال عموماًو رودخانه خارج شده
به(متمركز  كهشكل يافته)همچسبيده ةر حاشيد(به حالت طوليها محوطه تمركزچنين وضعيتي بيانگر اند
.بدين ترتيب، فرضيه دوم پژوهش حاضر نيز به اثبات رسيده است. است) رودخانه

(14شكل( )15شكل)

)نگارندگان(هاي منشعب از منشعب از هيرمند رودخانه:نتوزيع منابع آبي سيستا:14شكل
و رودخانهتوزيع مكاني محوطه:15شكل )نگارندگان(هاي منشعب از هيرمند هاي اسالمي سيستان در ارتباط با منابع آبي
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آن:سومةسنجش فرضي• هاي يك از محوطهكدام تا معلوم دارد بوداز ديگر اهداف پژوهش حاضر
اسالميةسيستان در دور دانست كه از مراكزي هايشهر بقاياي توانميمطالعه در سيستان را ني موردباستا
در.اندبوده  ذيلدو دليلبهشده هاي مطالعه هاي محوطهويژگيمدارك مكتوب با در انطباق اطالعات مندرج
: گفت كه بقاياي شهر زرنگ در سيستان ايران قرار ندارد توان مي

انخست پنةستقرار در دور، مياسالمي در دشت سيستان ايران از قرن كهآن. شودجم هجري شروع گونه
و14تنها از قرن پنج هجري شود،ديده مي16ةشمار شكل/نموداردر  اي محوطه محوطه اسالمي شناسايي شده

در سيستان ايران اساساً،به ديگر سخن.است ثبت نگرديده،كه مربوط به قرون اول تا چهارم هجري باشد
.تا بتوان آنرا شهر زرنج دانستاستدهنشاستقراري از قرون اوليه هجري شناسايي 

و تعداد محوطهنمودار ستوني متغي:16شكل  دشت سيستان هاي اسالمير قدمت

و معرفي شهر زرنگ تمام جغرافياكه، دليل ديگر آن كرسي(نگاران قرون اوليه اسالمي هنگام توصيف
مي)تانسيس و جايگاه اين شهر را در سمت راست رود هيرمند از، موقعيت و برخي چون جيهاني،هاآندانند

.)17ةشمارشكل( اندهايي را نيز ضميمه مطالبشان كردهنقشهو احمد طوسي ابن حوقل،اصطخري

)1368 جيهاني( سيستانصورت:17شكل

كوره، روستا، گونه آبادي ديگري اعم از شهر، شهرچه، قصبه،ر هيچهاي مذكودر تمامي نقشهكهيياز آنجا
و ميشومالحظه نمير سمت چپ رود هيرمندد... ديه ) تپه نادعلي(» هاي نادعليويرانه«توان پذيرفت كه د،
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و در خاك افغانستان) شرق(در آن سوي آن.ستا زرنگبقاياي شهر، رودخانه  موسويگونه كه اين شهر،
به...«:معتقد استحاجي وةعنوان دارالحكوماز اواخر دوران ساساني تا قرن چهار هجري سيستان بوده است

و حمل9از آن زمان تا قرن  بهةهجري عنوان يكي از شهرهاي سيستان به حيات خود ادامه تيمور همچنان
.)1382:650حاجي، موسوي(»ه استداد

و منابع تاريخي با اتكاء به شواهد باستان،عالوههب شده هاي شناساييپذيرفت كه محوطه توانميشناسانه
 يكيزالق. است»شهر زالق«دوست محمدخان سيستان، بقايايةواقع در حوز،)ميلك تپه(در دهستان ميلك 

و ياقوت ابن خردادبه،كه بود زرنگ استقرارهاي تابعترين از معروف به همين حموي آن را ابن فقيه همداني
به حوقل اين نامليكن ابن. اندكردهضبطامن و اصطخري»الزالقان«صورت را »صالقان«شكلبهراآن، جيهاني
شود، ديده مي) صالقان-10عدد(جيهانيةنقشدركهچنانحال،هربه.اندآورده،»جهلكان«آن را مقدسيو

اين اگربديهي است. است بودهايي ايران در وراي مرزهاي جغرافيو زرنج در شمال شرقي موقعيت اين شهر
ميدر بررسي موقعيت سيستان ايران قرار داشت، شهر ساساني نيز در ؛دشهاي ميداني بقاياي آن شناسايي

.كه از قرون اوليه اسالمي در سيستان ايران هيچ استقراري شناسايي نشده استحال اين
كه نمودحاجي ثابت موسوي،نداهنمودرنج معرفيزرا همان»شهر سيستان«محققان از تعدادي اگرچه

درةدومين دارالحكوم،»شهر سيستان«بقاياي»زاهدان كهنه« است هجري9تا5هاي سدهسيستان بزرگ
شداميرهجري با حمالت 812و 785هاي كه در سال و فرزندش شاهرخ به ويراني كشيده ه تيمور گوركاني

).3: 1388حاجي، موسوي(است

ده»شهر نو سيستان«ساخت،ا توجه به متون تاريخيب ودرسوم قرن نهم هجريةدر شمال سيستان
و در آن براي نخستينعبداهللا در محل ميران مير  و شهرآغاز شد  گرديدسازان تبريزي استفاده بار از معماران

و.)1390،241عاليي مقدم،( عبارت بود از مدارس،آن سه بناي مهماين شهر داراي استحكامات قوي نبوده
و مقبره مال الذكر اي كه با شرايط فوقتنها محوطه. شهر قرار داشتندةكردان كه همه درون محدودآسباد

از( هاي پيشاوران واقع در ساليان امروزيخرابهدارد انطباق  و شمال هامون صابوري يكي جنوب واليت فراه
سهدرياچه درمكان اين شهركهيياز آنجا. است) سيستانةگانهاي ايران خارج از مرزهاي سياسي فعلي نيز
و در پروژه.راهگشا باشند نتوانستند حاضر نيزشناسي هاي باستانبررسي است، اي مشترك با اميد كه در آينده

.همكارانمان در افغانستان اين مهم به انجام برسد
 دانندمي»حوضدار«و» كندرك«با شهرهايرا صفويهةمركزيت سيستان در دور همچنينتاريخي منابع

آغازاز.باشندميمكان اين دو شهر،باستاني كه امروزه به همين نام معروفندةمحوطدو به احتمال بسيارهك
ب،گرفتن شاه عباس اولصفويه تا قدرت و ةهمچون حمل هاييگرفتاريويژه سيستان دستخوشهشرق كشور

وة ازبكميرزايان قندهار، حمل بي بود... ان ميثباتي سياسي در منطقه كه كه بدين سبب عيناًوشدرا سبب بود
، احياءالملوك.ندگرديدانتخاب سيستانةعنوان دارالحكومبه شهردر مدت دو قرن نزديك به شش 

و جالل هاياستقرارگاه بهزنگاب، ترقون، راشكك، سه كوهه، قلعه فتح و آباد را  مركزخرتأترتيب تقدم
توسط ملك فتحعلي كياني سيستانةدارالحكوم ليكن در پايان اين روزگار. داندفرمانروايي سيستان مي

و ديگران،( شودمي منتقل»كندركشهر« به)ق.هـ 1134-1104( .)242- 243، 1390، مقدم عاليي؛ 192: 1386صبوري

بهبا حال،هربه )134: 1374كرماني،(-سال پيش 150در-ك هاي كندرذوالفقار كرماني از ويرانه توصيف عنايت
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كه توان مي هاي آن در غرب روستاي علي جعفر عليا واقع امروزه ويرانهپذيرفت كه اين مكان همان جايي است
مي شده قلعه«با مركزيت،هاي حوضدارويرانهالبته اطالعات تاريخي همچنين.شودو به همين نام شناخته
مي كيلومتري70درواقع» مجي -245، 1390عاليي مقدم،(دانند جنوب غربي زابل را مركز سيستان عصر صفوي

مكه اين خود مي)244 آنيد نوعي دوگانگي قدرت در سيستانؤتواند جعفر(حاكم صفوي باشد كه در
به.)132-1383،160سيستاني،( به رقابت برخاسته بودند)شاه حسينملك(سيستان ملوكبا) سلطان  با اتكاء

و سفالينهمعماري آثار شناسانه نظيرشواهد باستان به، سكه  توانميرا قلعه مجي آمده، تاريخ احداث دستهاي
از مقرّ،تا اوايل حكومت قاجار به دوران صفويه رساند كه به احتمال قوي و كاخ حكمراني خاندان رييسي

.حاكمان محلي تمدن جنوبي سيستان بوده است

 نتيجه
ب دشت سيستان از چه دوران اسالمي هاي استقراريه اين پرسش پژوهش كه توزيع مكاني محوطهدر پاسخ

و چه عواملي در مكان با اتكاء به نتايج، اند نمودهيابي اين فضاهاي زيستي ايفاي نقش الگويي تبعيت نموده
كهمطالعات حاضر مي سبه دليل پيشرفتهااين محوطهچيدمان فضايي توان گفت و ايجاد صنعت دسازي

و نهرهاي مصنوعي در قرون مياني اسالمي، از حالت طولي با محوريت هيرمند خارج كانال و در سطح شدهها
و شعبات اصلي آن فرم يافتهةبا فاصله نسبي از رودخانيوسيع .بودهيرمند

كهشهمچنين روشن سيني هجري قمري از شكوفايي اقتصادي درخور تح9تا5سيستان در قروند
و اين همان زماني است كه منابع تاريخي از سيستان با عنوان  سبدنان«و» انبار غله آسيا«برخوردار بود

وةدر حاشيهامونةدرياچةساكنين حاشي،در اين زمان.اندياد كرده» خراسان اين درياچه به كار صيد
آنصيادي مبادرت مي و از نيزازهاي و در نهايتسرشار گرفتهةدامي بهرةعنوان منبع علوفبه ورزيدند

و محوطهاجتما ميهاي استقراري بسياري در شمال سيستان عات انساني رشد چشمگير يافته .گيرندشكل
و دوران ساساني»شهر زرنگ« بقايايشناسانه روشن ساخت كه باستان هايدادهتحليل مستندات تاريخي

، واقع در واليت نيمروز افغانستان جستجو»تپه نادعلي«اني موسوم به باستةبايستي در محوط زياد احتمال به را
و محوطه دوست محمدخان سيستانةواقع در حوز»دهستان ميلك«شده در هاي ساساني شناسايينمود

در»شهر نوسيستان«همچنين بقاياي. است»شهر زالق« بقاياي ـ را بايد ـ مركز سيستان در دوران تيموري
وةعالوه، مركزيت سيستان در دورهب. هيرمند جستجو كرد شمال و حوضدار بوده صفويه با شهرهاي كندرك

)5ةجدول شمار(. هاي باستاني كه امروزه به همين نام معروفند، جستجو كردرا بايد در محوطههاآنمحل واقعي 

ازةخط سير رودخان در تعيين همچنين توانستندشده هاي استقراري مطالعه توزيع مكاني محوطه هيرمند
متاازدوران پيش بهمستند به يافته.دنشوواقعثرؤريخ تا زمان حاضر ميهاي تحقيق، توان احتمال بسيار زياد

بهو تاريخ بخش جنوبي سيستان آباد بودهازدر دوران پيشكه گفت اين تنها شريان حياتي عنوان هيرمند
ميةدر دوربخش مركزي سيستان آبادي. جريان داشته استآندشت در جنوب   تغييرةنتيجتواند تاريخي

در شمال دشت دوران اسالمي هاي محوطهاكثركهيياز آنجا.باشد جانباين مسير هيرمند از جنوب به
مياندسيستان واقع شده كه، و سيستان هيرمند راه خود را به سمت شمال با گذشت زمان توان گفت باز كرده

به 90حدود تاريخ تا عصر حاضرازاز دوران پيشهيرمند رود ترتيب،بدين. آباد نموده استيزنآنجا را  درجه
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جمحوطهو به همراه خود سمت شمال چرخيده امري كه ممكن است.ديد استقراري را فرم بخشيده استهاي
و ظهور  و سقوط -هجابةدورسهكم دستتوانميترتيب بدين. باشدا سبب گشتهرها تمدنبارها اتفاق افتاده

نيست، با عنايت ميسرهاياگرچه تعيين تاريخ دقيق اين جابجاي.نمود پيشنهادجايي هيرمند را در اين دشت
بهنگاري محوطهبه نتايج گاه بهـرا زمان فعاليت هيرمند در بستر رامرود زياداحتمال هاي استقراري كه

ازانتومي- ده استشمنجر توسعه شهر سوخته  يابي با عنايت به شكل.برد به عقبميالد تا هزاره چهارم قبل
پذيرفت كه هيرمند در اين دوران مسير توانمي،)143:1375شراتو،(دهانه غالمان در قرن ششم قبل از ميالد 

و در  د شهربا عنايت به ظهور در نهايت،. بودجريان يافته» مسير سنارود«رامرد را رها كرده ر اواخر زرنج
و رشد آن در قرون اوليه اسالمي، -پذيرفت كه هيرمند مسير فعلي خود را در سده توانميحاكميت ساسانيان

ني اسالمي در مسير بياباني اگرچه تعدادي معتقدند كه هيرمند در قرون ميا. هاي آغازين ميالدي گشوده است
شناسانه در اثبات اين نظريه يافت نشده است شواهد متقن باستان،)861:1378تيت،(جريان داشته است خويش 

ـ( اي كه اندكي بيش از يك سده پيش از سيستان برداشتر نقشهد با توجه به اينكه.)195:1379,بريماني توانا
 توانمي،)363، 1378ماهون،مك(نيز هيرمند در بستري متفاوت از مسير امروزي در حركت است شده است
مستعداد تغ است كه رودخانه آورده نيز سايكس.)10:1380زاده، ابراهيم(بار رساند ير هيرمند را به چهارييرات در
،»آبادجهان« هاي خاندان كيانيان يعنياستقرارگاهآنةكه در نتيج تغيير مسير داشتهميالدي 1896در سال 

اآنچ).458:1378سايكس،( اندهدشويران» آبادجالل«و» آبادابراهيم« ، نقش يابدميهميته بيش از همه
و افول در شكل) هيرمند(آب استثنايي منابع كه در بطن خودي سيستان استها تمدنيابي، بالندگي

.هاي فرهنگي را به همراه دارددگرگوني
 اسالميةمراكز حكومتي سيستان در دور:5جدول

و مكان اممحدودة زمانيعنوان پايتختنام شهر بهرديف روزي شهرمحل
و قرون اوليه اسالميزرنگ1 نادعلي در سيستان افغانياواخر ساساني
زاهدان كهنه در سيستان ايراني)حمله تيمور(قرن شش تا قرن نهشهر سيستان2
و اوايل قرن دهشهر نو سيستان3 پيشاوران در سيستان افغانياواخر قرن نه
و قرن يازدهجالل آباد4 و حاجي سيد در سيستان ايرانيويرانهاواخر قرن ده هاي ميرجمال
كندرك كهنه در سيستان ايرانياواخر صفويهكندرك5
قلعه سه كوهه در سيستان ايرانياواسط قاجارسه كوهه6
زابل فعلياواخر قاجارشهر ناصري7

 پي نوشت
و بلوچستانت علمي گروه باستانشنهاي سطحي اعضاي هيئها در بررسياين محوطه.1 آقايان دكتر(اسي دانشگاه سيستان

و دكتر مهر آفرين .ستادهشخورشيدي شناسايي 1387و 1386هاي در حدفاصل سال) موسوي حاجي
).50: 1379،دارك(شناختي پيوند دهد هاي مادي را به تفسيرهاي باستانمنطقي است كه داده،مدتمراد از نظريه ميان.2

 منابع
و موقعيت ژئوپولتيك آن در توسع«،)1380(اده، عيسيزابراهيم اقتصادي،ـ اطالعات سياسية، مجل»ايمنطقهةسيستان

و اسفند، تهران173-174پياپيةسال شانزدهم، شمار .، بهمن
. انتشارات بنياد فرهنگ ايران، چاپ اول:، ترجمه جعفر شعار، تهراناالرض�صور،)1345(ابن حوقل

نا، ترجمه دكتر حسين قره چانلو، تهرانمالكالمسالك والم،)1370( ابن خردادبه .، بي
ح)بخش مربوط به ايران(ترجمه مختصر البلدان،)1349(ابن فقيه همداني بنياد فرهنگ ايران، چاپ: مسعود، تهران.، ترجمه

. اول
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ف: عبدالحميد آيتي، تهران:، ترجمهتقويم البلدان،)1349(ابوالفدا . رهنگ ايران، چاپ اولبنياد
 شركت:، به اهتمام منوچهر ستوده، تهرانعجايب المخلوقات،)1387(احمدطوسي، محمد بن محمود

و تدوين از حسن،)ها سفر با سفرنامه( جغرافياي تاريخي سيستان:در سرحدات بلوچستان،،)1378(پي. تيت، جي ترجمه
. احمدي؛ چاپ اول؛ تهران
و تعليقات از فيروز منصوري، چاپ اول، اشكال العالم؛ ترجمه علي بن عبدالسالم كاتب،)1368( جيهاني، ابوالقاسم ، با مقدمه

. انتشارات به نشر: تهران
. مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول:، ترجمه كاميار عبدي، تهرانشناسيمباني نظري باستان،)1379(دارك، كن، آر

و پشتيباني نيروهاي مسلح، تهران)1363(سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح .، وزارت دفاع
س پ سايكس، .2، جلد، ترجمه حسين سعادت نوريدر ايرانده هزار مايل،)1336(،
س پ سايكس، و تدوين)ها سفر با سفرنامه( جغرافياي تاريخي سيستان:خاطرات سفر چهارم به ايران، در،)1378(، ؛ ترجمه

. راناز حسن احمدي، چاپ اول، ته
و تاريخ بلوچستانباستان،)1374(سيدسجادي، سيدمنصور . ميراث فرهتگي كشور چاپ اول، تهران، سازمان،شناسي
و زمستان(سيدسجادي، سيدمنصور و محوطه«،)1376پاييز علومة، مجل»هاي باستاني سيستان در متون اسالميمنابع آبي

و بلوچستان، سال سومانساني دان .5شماره،شگاه سيستان
و آثار باستاني دشت سيستان«،)1379(سيدسجادي، سيدمنصور ، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال»محيط طبيعي

.57و56، شماره پياپي2و1پانزدهم، شماره
و برنامه زاهدان،، چاپ اول،راهنماي مختصر آثار باستاني سيستان،)1382(سيدسجادي، سيدمنصور يزيرسازمان مديريت
و بلوچستان . استان سيستان

، ترجمه هومن خواجه نوري، مجله سخن، دوره شناسان ايتاليايي در سيستانت باستانهيئگزارش؛)1342( شراتو، اومبرتو
.6، شماره 14

، سازمان26-27، ترجمه عقيل عابدي، مجله اثر، شماره شواهدي از زندگي مذهبي دهانه غالمان،)1375( شراتو، اومبرتو
.ميراث فرهنگي كشور

تأ«؛)1375(اهللاشيرازي، روح و تمدناز هاي پيشثير تمدنبررسي و بلوچستان نامه؛ پايان»هاي همجوارتاريخ سيستان
و علوم انساني دانشگاه تهرانكارشناسي ارشد باستان .شناسي؛ دانشكده ادبيات

و توسلي، مهديشيرازي، روح ، سازمان ميراث فرهنگي صنايع نگاري تپه صادق سيستانو اليهگزارش حفاري؛)1389( اهللا
و گردشگري، زاهدان، منتشر نشده .دستي

و ديگران و توضيحات،)تاريخ منظوم سيستان( الملوك�شجر،)1386( صبوري مركز:گل، تهرانمنصور صفت: تحقيق، تصحيح

.پژوهش ميراث مكتوب
و شواهد باستان بررسي شهرها«؛)1390( عاليي مقدم، جواد و اسالمي سيستان با استناد به منابع تاريخي ي دوران تاريخي

و بلوچستان، زاهداننامه كارشناسي ارشد باستان، پايان»شناختي و علوم انساني، دانشگاه سيستان .شناسي، دانشكده ادبيات
و درياچه سيستان در آيينه اديان؛)1382( كاوش، حسينعلي .زابل، چاپ اول دانشگاه:، ناشركوه
و گزارش حفاري فصل پنجم تپه طالب خان سيستان؛)1388( كاوش، حسينعلي ، سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي

.، منتشر نشدهشناسيگردشگري، پژوهشكده باستان
و اليه؛)1390الف( كاوش، حسينعلي صنايع، سازمان ميراث فرهنگيسيستان)2طالب خان(نگاري تپه يلدا گزارش حفاري

و .، منتشر نشدهگردشگري، پژوهشكده باستان شناسي دستي
و اليه؛)1390ب( كاوش، حسينعلي و نگاري تپه گراتزياني سيستانگزارش حفاري ، سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي

.، منتشر نشدهشناسيگردشگري، پژوهشكده باستان
.انتشارات عطارد: عزيزاهللا عطاردي، تهران، به كوشش جغرافياي نيمروز؛)1374( كرماني، ذوالفقار

و ارديبهشت( محمدخاني، كورش ، سازمان غالمان سيستاندهانهةشناسي محوطگزارش بررسي باستان،)1388فروردين
و گردشگري، .شناسي، منتشر نشدهپژوهشكده باستان ميراث فرهنگي صنايع دستي
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و شهريور( محمدخاني، كورش ورسي باستانگزارش بر،)1388مرداد  هاي كوه خواجهمحوطهتشكيل بانك اطالعات شناسي
و گردشگري،سيستان .شناسي، منتشر نشدهپژوهشكده باستان، سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي

و اليه؛)1388( مرتضوي، مهدي و گردشگري،نگاري تپه دشت سيستانگزارش حفاري ، سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي
م .نتشر نشدهزاهدان،

و شهرسازي ايران، جلد)1374( موسوي، سيد محمود ؛ يادمان خشتي كوه خواجه زابل، مجموعه مقاالت كنگره تاريخ معماري
.چهارم، چاپ اول، ارگ بم كرمان

و سوسن بياني حاجي، سيدموسوي  تغيير دارالحكومه از زرنگ به شهر: كشف يك حقيقت مهم تاريخي«؛)1381(رسول
و علوم انساني دانشگاه تهران؛»سيستان ـ پژوهشي دانشكده ادبيات .164، شماره52؛ دوره مجله علمي

بررسي ميداني در محوطه اسالمي(شناسي زرنگ دوره اسالمي پژوهشي در باستان«) 1382(، سيدرسولحاجيموسوي
دانشكده علوم انساني:ش دوران اسالمي؛ تهرانسي در گرايشنانامه دكتري باستان، پايان»)زاهدان كهنه واقع در شرق سيستان

.دانشگاه تربيت مدرس
و رضا مهرآفرينموسوي يك(، فاز اول، پانزده جلدبررسي روشمند باستان شناسي سيستان،)1386( حاجي، سيدرسول جلد
و گردشگ)الي پانزده و بلوچستان با همكاري سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي ري، آرشيو پژوهشكده، دانشگاه سيستان
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و گردشگري، منتشر نشدهباستان .شناسي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي
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