قلعه نهبندان :شواهدی از دورۀ اشکانی در شرق ایران
محسن دانا

*

دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا نصرآبادی
دانشآموخته کارشناسی ارشد رشتۀ مرمت بنا دانشگاه علم و صنعت
هادی شریفان
دانشآموخته کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه تهران
(از ص  37تا )56
تاریخ دریافت مقاله 94/03/08 :؛ تاریخ پذیرش قطعی95/06/03 :

چکیده
شرق ایران در این مقاله بین دو منطقۀ شمال شرق (تقریباً معادل با استان خراسان رضوی) و جنوب شرق (تقریباً برابر با
استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان) تعریف میشود که تقریباً با استان خراسان جنوبی همخوانی دارد .با وجود
آنکه دو سنگنگارة دارای کتیبۀ پهلوی در الخمزار و کال جنگال در این منطقه قراردارد که اهمیت این منطقه را در دوران
تاریخی اشکانی و ساسانی نشان میدهد ،منابع تاریخی آن دوران ،دادة چندانی از این منطقه پیشروی نمیگذارد .بررسیهای
باستانشناسی در منطقه نشان میدهد که فراوانی تعداد محوطههای دوران اشکانی از دورههای دیگر چشمگیرتر است .با وجود
این ،هیچ محوطهای از این دوره در منطقه کاوش و اطالعات آن منتشر نشده است تا بتوان براساس آن ،ویژگیهای مادی این
دوره را در شرق ایران برشمرد .در این مقاله قلعۀ نهبندان در حاشیۀ شهر نهبندان که تا سدههای پیش نیز مسکونی بوده است،
باتوجه به دادههای کشف شده از آن ،به عنوان یکی از مهمترین محوطههای دورة اشکانی در شرق ایران معرفی میشود .از این
منطقه به صورت «نِه» در متنهای دوران تاریخی نام برده شده است .هرچند پیش از این ،دیگران دربارة اهمیت شهر باستانی
نهبندان سخن گفتهاند ،ولی محوطه باستانی دیگری را در منطقه نِه باستانی میدانند .این مقاله با تکیه بر کاوشهای باستانشناختی
و فعالیتهای مرمتی انجامشده که به شناسایی مواد فرهنگی گوناگونی منجر شده است ،بر این باور است که قلعۀ نهبندان را باید
به عنوان نِه باستانی درنظرگرفت .براساس پژوهش پیشروی ،نِه در دورة اشکانی پایهگذاری شده است.
واژههای کلیدی :شرق ایران ،دورة اشکانی ،قلعۀ نهبندان ،معماری اشکانی ،شهرسازی اشکانی
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 .1مقدمه
دورة اشکانی یکی از طوالنیترین دوران حکمرانی سلسلهای در ایران است که حدود پنج سده به طول
انجامید ،ولی دانستههای تاریخی ما از این دوره بسیار اندک و آن هم بیشتر براساس متنهای تاریخی
دشمنان آنان ،یعنی رومیان است (ولسکی)23-22 :1383 ،؛ این دانستهها در بعد باستانشناسی ناچیزتر است.
بیشتر آنچه از اشکانیان به یادگار مانده است یا متعلق به حکومتهای وابسته به آنان مانند هترا ( )Hatraاست
(فؤاد و مصطفی )1368 ،و یا در خارج از مرزهای سیاسی ایران امروزی قرار دارد (فرای .)331 :1380 ،جالبتر
اینجاست که با آنکه خاستگاه اشکانیان شمال شرق ایران ذکر شده است (کالج 21 :2537 ،و شیپمان،)25 :1390 ،
به جز کاوشهای شهر نسا ( )Pilipko, 1996; Masson, 1949; Invernizzi & Lippolis, 2008و قلعۀ گُبکلی
( )Koshelenko, 2007در جنوب ترکمنستان ،عمالً محوطۀ دیگری از آنان در نیمۀ شرقی ایران اشکانی
شناخته شده نیست .در این نوشتار تأکید بر منطقۀ شرق ایران است؛ شرق ایران منطقهای معادل استان
خراسان جنوبی امروزی است که بین جنوب شرق (کرمان ،سیستان و بلوچستان) و شمال شرق (خراسان رضوی و
خراسان شمالی) ایران قرار دارد .اهمیت شرق ایران که بین جنوب شرق ،به عنوان یکی از مهمترین مناطق تحت
فرمانروایی اشکانیان و محل استقرار خاندان سورن( 1کالج  )54 :2537و شمال شرق که خاستگاه اصلی قوم پارت
به عنوان پایهگذاران پادشاهی اشکانی بود ،در این جا آشکار میشود .برخالف جنوب شرق ایران که در آن
محوطههایی مانند کوه خواجه (گیرشمن )1370 ،و قلعۀ گوری ( )Mehrafarin et al., 2011متعلق به دورة
اشکانی کاوش شده یا بررسی های موضوعی با تأکید بر دورة اشکانی در آن منطقه صورت گرفته (جوزی و
مهرآفرین ،)1392 ،هیچ پژوهش مستقلی بر روی محوطههای اشکانی شرق ایران انجام نشده است و هرچند
گمانهزنیهایی در محوطههای دوران تاریخی این منطقه صورت گرفته ،هیچکدام از آنها منتشر نشده است
(سروش .)167 :1391،با وجود آنچه گفته شد ،بررسیهای محدودی که به منظور شناسایی آثار در برخی
شهرستانهای استان خراسان جنوبی انجام شده است ،نشان میدهد این منطقه در دورة اشکانی از نظر
جمعیت شکوفا میشود .این موارد در بررسیهای بخش شوسف شهرستانهای نهبندان (هاشمی زرجآباد)1392 ،
و سربیشه (فرجامی )1392 ،بهخوبی قابل مشاهده است .این بررسیها همچنین نشان میدهد که بیشتر این
محوطهها تکدورهای و عموماً مربوط به استقرارهای کوچرو هستند.
در دوران تاریخی سنگنگاره های شرق ایران معروف هستند و تنها انتشارات مرتبط با دوران تاریخی در
این منطقه مربوط به سنگنگارهها و کتیبههای آنهاست .کتیبۀ کال چنگال یا جنگال ،از مهمترین و
معروفترین این سنگنگارههای کتیبهدار است که در درههای کوهِ ریچ در نزدیکی روستای زمانآباد از توابع
بخش خوسف و در  34کیلومتری جنوب غرب بیرجند قراردارد .این مجموعه شامل چندین قطعه سنگ است
که روی آنها تصاویر حیوانی ،انسانی و کتیبه وجود دارد؛ معروفترین این نقوش نبرد انسان با شیر است که
کتیبهای پهلوی نیز دارد .به جز آن ،چند کتیبه به خط اشکانی در این مجموعه وجود دارد که خوانش آنها
دستمایۀ چند پژوهش شده است (رضایی1320 ،؛ بشاش 1379 ،و .)Frye, 1966; Altheim, 1958;1382
سنگنگارة دیگر ،الخمزار است که در روستای کوچ در  28کیلومتری جنوب شرق بیرجند قراردارد .این
سنگنگاره تنها یک تختهسنگ بزرگ را شامل می شود که نقوش بسیار زیادی در دوران مختلف بر روی آن
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ایجاد شده است .چند کتیبه به خط پهلوی اشکانی و کوفی بر ارزشمندی این سنگنگاره میافزاید (لباف
خانیکی و بشاش  ،72-57 :1373بشاش.)Livshits, 2002 ; :1393،

این دو سنگنگاره که ظاهراً در گذشته در مسیر اصلی عبور و مرور قرارداشتند ،نشان میدهند که این
منطقه در دوران تاریخی اهمیت بازرگانی فراوانی داشته است .سنگنگارههای کال جنگال در مسیر غرب به
شرق جای دارد که این مسیر منطقۀ شرق ایران را به مناطق مرکزی ایران متصل میکند و سنگنگارة الخمزار
در مسیر اصلی جنوب به شمال قرارگرفته است که مناطقی چون سیستان و بلوچستان و کرمان را به شرق
ایران مرتبط میکند .بدونشک مسیر شمالی به جنوبی را میتوان به عنوان حلقۀ ارتباطی جادة بازرگانی
خراسان بزرگ 2در شمال و جادة هند در جنوب قلمداد کرد .یکی از مهمترین ویژگیهای مشترک این دو
سنگنگاره عالوه بر آنچه گفته شد ،وجود کتیبه های اشکانی بر روی آنهاست .این مهم در حالی است که به
جز کتیبههای شاهانه در فارس که دو شاهنشاه نخست ساسانی ایجاد کردهاند ،تنها یک کتیبۀ متعلق به دوران
اشکانی در مرزهای فرمانروایی آنها مشاهده شده و آن کتیبۀ نقشبرجستۀ سر پل ذهاب (نصرالهزاده)1390 ،
است .این موضوع به تنهایی اهمیت شرق ایران را در دوران اشکانی نشان میدهد.
جدا از بررسی و شناساییهای یادشده ،به نظر میرسد برخی محوطههای بزرگ و شاخص این منطقه را
که تا چند سده پیش به صورت نسبتاً مستمر مسکونی بودهاند ،باید به دورهای قدیمتر و به خصوص اشکانی
تاریخگذاری کرد .یکی از این محوطهها با توجه به شواهد باستانشناسی ،معماری و شهرسازی ،قلعۀ نهبندان
در حاشیۀ جنوبی شهر نهبندان است؛ نهبندان ،جنوبیترین شهرستان استان خراسان جنوبی در 190
کیلومتری جنوب بیرجند قراردارد (تصویر  .)1اقلیم این منطقه گرم و خشک 3است و تحتتأثیر کویر لوت و
بادهای  120روزة سیستان قراردارد .این بادها در تابستان از ارتفاعات افغانستان با جهت شمال و شمال شرق
به طرف جنوب و جنوب غرب میوزند .شهری که امروزه نهبندان خوانده میشود ،در گذشتهها به نام «نِه» و
«نیه» خوانده میشده است.
دادههای مورد بررسی و پژوهش در این نوشتار حاصل بررسیهای سطحی چندساله و همچنین کاوش به
منظور پیگردی و مرمت قلعۀ نهبندان است .پیش از این ،هیچگونه پژوهش باستانشناختی در این محوطه
انجام نشده بود .کاوشها و پیگردیها با اهداف مرمتی در این محوطه در سه فصل انجام شد .متأسفانه به
دلیل ساختوسازهای متمادی در این قلعه ،به سطح یا بافتار قابل استنادی که بتوان به طور قطعی به یک
دورة تاریخی نسبت داد ،دست نیافتیم ،اما دادههای حاصل از این گمانهزنیها و بررسیهای سطحی پیوسته
در قلعه در ایام گمانهزنی ،تصویری را پیشروی مینهد که براساس آن به نظر میرسد قلعۀ نهبندان محوطهای
کهن از دوران تاریخی باشد .در ادامه ،متنهای تاریخی که از نِه نام بردهاند ،بررسی و همچنین محوطۀ مذکور
توصیف میشود.
 .2نِه در آینۀ متنهای تاریخی
نخستین متن تاریخی که از نِه /نیه نام برده است ،ایستگاههای پارتی اثر ایـزودور خاراکسـی در دورة اشـکانیان
است که در آن نیه به صورت «نیا» ( )Niaو به همراه «فرا» ( )Phra4جزو اقلیم اَریا آورده شده است (خاراکسـی،
 .)19 :1390در منابع تاریخی ،این شهر بیشتر به نامهای نِه یا نیه آمده است ،ولی از حدود سدة هفـتم هجـری
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به تدریج نام نهبندان برای آن استفاده شده است؛ برای مثال ،زینالعابدین شـیروانی در بسـتانالسـیاحه آن را
ناحیهای از قُهستان معرفی میکند« :قریب پنجاه پـاره قریـه در آن هسـت و بعآـی آن را نهبنـدان خواننـد»
( .)143 :1315به احتمال بسیار ،این تغییر از زمانی متداول شده است که روستای بندان در  75کیلومتری شرق
نِه در مسیر زابل ،به صورت زندان و بندان حاکمان سیستان درآمد و این دو نام با هـم و در کنـار هـم بـهکـار
رفتهاند .ملکالشعرای بهار در هامش تاریخ سیستان آورده است :بنـدان قصـبهای اسـت نزدیـک نِـه در جهـت
شمال سیستان و امروز هم معروف است و نِهبندان با هم تلفظ میشوند (تاریخ سیستان.)313 :1388 ،
در معنای واژة نِه نظر پژوهشگران و مورخان به هم نزدیک اسـت .فرهنـگ جهـانگیری در ایـن بـاره آورده
است« :نِه به اول مکسور ،به ثانی زده ،شهر را گویند و به تازی مدینه و بلده و مصر را خوانند چنانچه نیشابور،
نِهِ شاپور بوده؛ یعنی شهر شاپور .چون آن شهر را شاپور بنا نموده ،به این اسم موسوم گشت و نهاونـد در اصـل
نِهِ آوند بوده؛ یعنی شهرستان؛ چه نِه شهر باشد و آوند ظرف را خوانند» (انجوی شیرازی :1359 ،ذیل «نِه») ،هرچند
دهخدا نظرش اندکی متفاوت است؛ بهطوریکه در لغتنامه می نویسد :مثل این است که کلمه معنی مخصوص
دارد در نهاوند یا نیشابور یا نهروان که صاحب برهان میگوید به معنای شهر است ،ولی ظاهر اعمامتـر از شـهر
باشد؛ مثالً جا یا زمین و امثال آن (دهخدا :1377 ،ذیل «نِه»).
متنهای جغرافیای تاریخی دوران اسالمی بنیانگذاری شهر نِه را به اردشیر نسبت میدهند« :چون اردشیر
در مفازه [بیابان] شهر نِه بساخت ،شاپوربناردشیر حاکم خراسان بود .از پـدر آن شـهر را درخواسـت کـرد و او
مآایقه نمود .شاپور را غیرت آمد و آنجا (نیشابور) تجدید عمارت کرد و نِهِ شـاپور (نیشـابور) نـام نهـاد» (مسـتوفی
قزوینی.)148 :1362،

آنچه از بررسی متنهای تاریخی برمیآید ،از سدههای نخستین اسالم تا اواخر سدة دهم هـ.ق نِه به صورت
مرکز ایالتی و دارای برج و بارو و سپاه و از والیات تابعۀ سیستان و در سرحد سیستان برای ارتباط بـا خراسـان
و قُهستان بهشمارمیآمد .والیانی که از سوی حاکمان سیستان گمارده میشدند و از آنان به عنوان «ملوک نِه»
نام برده شده است ،بر این ناحیه حکومت میکردند ،ولی از سدة دهـم هجـری و بـا قـدرت گـرفتن صـفویان،
نهبندان زیر نظر امیران قاین اداره میشد و نایبالحکومهای از سوی آنان مأمور ادارة امور این منطقه مـیشـده
است.
دربارة چیستی نِه و این که نِه یک قلعه ،روستا یا شهر بوده است ،جغرافـینویسـان دیـدگاههـای متفـاوتی
داشتهاند؛ برای مثال در سدة چهارم هجری ،نِه را شهرکی آبادان نام بردهاند (حدودالعالم .)102 :1340،مقدسی در
همان سده ،درباره نِه اینگونه مـینویسـد« :نِـه بـارویی دارد کـه جـامع در آن اسـت» ( .)446 :1361در تـاریخ
سیستان دربارة حوادث سال  481هــ.ق از قلعۀ نِه نام برده شده است ( .)375 :1388سِون هِدین ()Sven Hedin
در سفرنامۀ خود متعلق به سال 1886میالدی (سده  14هـ..ش) نِه را شهری معرفی میکند که قلعـهاش مشـرف
بر آن است ( .)521 :2535کلنل یِیت ( )Yateنیز در همان سده در سـفرنامۀ خـود مـینویسـد...« :بنـای نسـبتاً
آبادی که در نِه به چشم میخورد ،قلعهای بود گِلی و کالً در داخل آن عدة معدودی زندگی میکردند ،ولـی در
اطراف این حصار گِلی جمعاً  500خانوار زندگی میکردند ...قلعه تقریباً ویران شده بود؛ لیکن ارگ تعمیر شـده
و مشرف به تمام دهکده بود)70 :1346( ».
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دربارة اینکه کدام محوطه در منطقۀ فعلی نهبندان ،نِه باستان است ،اتفاقنظـری بـین پژوهشـگران وجـود
ندارد .به جز قلعۀ نهبندان در حاشیۀ شهر نهبندان ،برخی چون هالییِـر ( ،)1974( )Halierگابریـل ()Gabriel
( )326 :1348و سِر پرسی سایکس ( )1363( )Sykesاعتقاد داشتند که نِه باستان باید قلعۀ شاهدژ (شـاهدزد) باشد؛
این قلعۀ بزرگ در پنج کیلومتری شرق نهبندان بر روی کوهی منفرد ساخته شده است.
از دیدگاه نویسندگانِ این نوشتار ،قلعۀ نهبندان همان نِه باستان است که در ادامـه ،ایـن قلعـه و دادههـای
فرهنگی به دست آمده از آن را توصیف میکنیم.
 .3قلعۀ نهبندان
قلعۀ نهبندان با حدود دو هکتار مساحت ( 18هزار و  600متر مربع) در حاشیۀ جنوبی شهر نهبندان واقع است
(تصویر  .)2این قلعۀ تاریخی شامل بقایای باقیمانده از معماری قلعه ـ شهری (؟) نسبتاً دایرهشکل است که در
وضعیت موجود ،از آثار معماری آن قسمتهایی از برجها و باروی آن باقی مانده و سایر بخشها به دلیل
گستردگی و شدت تخریبها آسیبهای فراوانی دیده است .همانگونه که گفته شد ،تاکنون سه فصل کاوش و
پیگردی در قلعۀ تاریخی نهبندان در تاریخهای زیر به سرپرستی علیرضا نصرآبادی انجام گرفته است :فصل
اول ،زمستان 1381؛ فصل دوم ،زمستان 1382؛ فصل سوم ،تابستان  .1383این کاوشها به منظور دستیابی
به اطالعات پایه و شواهد کافی و نیز تهیۀ پالن بخشهایی از قلعه صورت گرفته که در آنها انجام عملیات
مرمتی موردنظر بوده است .هرچند این پیگردیها در بخش بسیار کوچک و ناچیزی از قلعه انجام شده است،
اما اطالعات ارزشمندی بهدستمیدهد.
 .1-3معماری

قلعۀ نهبندان به صورت دایرهایشکل بنیان یافته و دورتادور آن را چند عدد برج احاطه کرده است .امروزه تنها
بقایای هشت عدد برج قابل شناسایی است .عمده مصالح ساختارهای معماری این قلعه خشت و چینه است
هرچند در موارد اندکی نیز از آجر استفاده شده است .خشتهای بهدستآمده عمدتاً به ابعاد ،50×50 ،25×25
 13×25و ضخامت  5و 10سانتیمتر هستند .استفاده از مالت گچ نیز در کف و دیوارة برخی اتاقها به چشم
میخورد .فآاهای معماری نشاندهندة سکونت مستمر در این قلعه است؛ بهطوریکه ساختارهای معماری
بارها مرمت ،تخریب و بازسازی شده است .اصالت شیوههای معماری در این شرایط قابل تشخیص نیست،
آنچنانکه آثار فرهنگی نیز بسیار درهمآمیخته شدهاند؛ برای مثال سفالهای اشکانی در البهالی خشت و
چینه و در عمقهای باال و سفالهای شاخص صفوی در عمقهای پایینی بهدست میآیند .این درهم آشفتگی
مواد فرهنگی و ساختارهای معماری ،انتساب یک الیۀ بهخصوص را به دورهای خاص ناممکن ساخته است.
بهنظرمیرسد کاوش در مقیاس گسترده بتواند تاحدودی این مشکل را برطرفکند.
براساس کاوشها و بررسیهای انجامشده ،مهمترین اجزای معماری قلعه که در حال حاضر تا حدودی
قابل تشخیصاند ،عبارتاند از -1 :بارو -2 ،برج -3 ،ارگ یا کهندژ -4 ،ورودی -5 ،ساختارهای داخلی-6،
حیاط -7 ،چاه -8 ،خندق.
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 .1-1-3بارو

باروی قلعه که خارجیترین بخش معماری قلعه نیز هست ،دورتادور فآاهای داخلی آن را دربرگرفته است.
آثار این بارو در قسمتهای جنوب ،غرب و شرقِ اثر کامالً مشخص است ،اما در جبهۀ شمالی قلعه به دلیل
ایجاد خی ابان و ساخت بناهای نوساز از بین رفته است .ارتفاع حقیقی بارو را در وضعیت موجود به دلیل
فرسایش و کاهش ارتفاع آن و مرمتهای معاصر نمیتوان مشخص کرد .تنها براساس گزارشهای اداری
موجود در اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی میتوان گفت بلندترین بخش بارو پیش از مرمت،
پنج متر بوده است.
در فواصل معین برجهایی در بارو قراردارد که عالوه بر افزایش مقاومت بارو ،برای دیدهبانی نیز استفاده
میشده است .ضخامت بارو در نقاط مختلف قلعه متفاوت است که در وضعیت موجود ناشی از تفاوت در میزان
فرسایش و تخریب پایۀ باروست .این ضخ امت از یک متر در ضلع غربی تا حدود چهار متر در ضلع جنوب قلعه
متفاوت است .در داخل بدنۀ بارو به منظور دیدهبانی بهتر و حفاظت از قلعه ،در ارتفاعهای مختلف تیرکشهایی
تعبیه شده است .این تیرکشها ،مستطیلهایی عمودی به اندازة تقریبی  45×15سانتیمتر هستند که در حال
حاضر بسیاری از آنها در اثر آبشستگی مسدود شدهاند یا از بین رفتهاند.
مصالح استفاده شده در ساخت بارو ،خشت ،چینه و مالتِ گل است؛ البته در بعآی قسمتها آجرهایی نیز
در داخل سازة بارو دیده میشود .در پیسازی بارو از عوارض زمین بهرهبرداری شده؛ چرا که براساس شواهد،
قلعه ظاهراً روی یک پشتۀ طبیعی کمارتفاع بنا شده است .این بستر که به صورت بافتی نسبتاً یکدست در زیر
بارو قابل مشاهده است ،باعث یکپارچگی و استحکام بارو شده و در بسیاری از بخشها معمار را از پیسازی
بینیاز کرده است .به دلیل محدود بودن فآای کاوش در عمقهای پایین ،از طبیعی بودن این پشته اطمینان
5
قطعی وجود ندارد.
 .2-1-3برج

در حال حاضر هشت برج از مجموع برجهای قلعه باقی مانده که در شمال غرب ،جنوب غرب ،جنوب ،جنوب
شرق ،شرق و شمال شرق قراردارند .دو برج از اینها در جنوب قلعه در دو طرف ورودی قراردارند .نقشۀ برجها
نیمدایره هستند و نسبت به بارو پیشآمدگی دارند .این پیشآمدگی هم استحکام بارو را افزایش میدهد ،هم
دیدهبانی و مراقبت از آن را آسانتر میکند و هم به زیبایی و تنوعبخشی در ترکیب نمای خارجی قلعه بهبود
میبخشد .تشخیص ارتفاع اولیۀ تمامی برجهای سالم به دلیل کاهش ارتفاع آنها بر اثر فرسایش و تخریب و
همچنین مرمتهای معاصر ممکن نیست ،اما قطعی این است که برجها دستکم دو طبقه بودهاند و ارتفاع
سالمترین آنها پیش از مرمت هشت متر بوده است .قُطر سالمترین برج در پایینترین بخش آن حدود  9/5متر
است .به نظر میرسد برجها به فاصلۀ تقریبی بیست متر از هم قرارگرفتهاند که بر این اساس قلعۀ نهبندان به
احتمال قوی ،در مجموع دوازده برج داشته است (تصویر .)3
 .3-1-3ارگ یا کهندژ

ارگ یکی از اصلیترین و مهمترین بخشهای قلعه است که در ضلع شمالی آن و در محلی قراردارد که باالتر
از سایر بخشهای داخلی قلعه است (تصویر  .)4مساحت تقریبی محدودة ارگ حدود هزار متر مربع است .این
بخش نسبتاً بلندتر از سایر بخشهای قلعه است که با دیواری از سایر بخشها جدا میشود.
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 .4-1-3ورودی
تنها ورودی این قلعه در میانۀ باروی جنوبی و بین دو برج قرارگرفته که عرض آن حدود سه متر است (تصویر

 .)5قطر برجهای ورودی در پایینترین بخش آن هشت متر است .بنا به دالیلی زیر میتوان این ورودی را
ورودی اصلی دانست:
 وجود دو برج در دو طرف آن به منظور استقرار نگهبانان برای افزایش ایمنی و مراقبت از ورودی؛ قرارگیری در نقطۀ مقابل محوری که به ارگ منتهی میشود؛ یعنی در یک طرف محور (شمالیـ جنوبی)ارگ و در طرف دیگر آن ورودی؛
 موقعیت مناسب نسبت به جهت وزش بادهای 120روزه ،با درنظرگرفتن این که جهت وزش بادهای120روزة سیستان از شمال و شمال شرق به طرف جنوب و جنوب غرب است ،میتوان به جایگیری مناسب
ورودی که در نقطۀ مقابل جهت وزش بادهای  120روزه است ،پی برد .موقعیت قرارگیری ورودی اصلی قلعه
نشان میدهد که نمیتوان هیچگونه ارتباطی بین قلعه و بافت تاریخی شهر برقرار کرد؛ به ویژه اینکه با بافت
تاریخی فاصله دارد و با عناصر و اجزای شهری نیز محصور نشده است.
 .5-1-3ساختارهای داخلی

دیوارها در قلعۀ نهبندان با استفاده از چینه و خشت با ابعاد مختلف ساخته شدهاند .در برخی دیوارها به منظور
ایجاد تنوع در فآاهای داخلی و ساخت فآاهایی برای قراردادن اشیا و همچین کاهش حجم ،سبکسازی و
صرفهجویی در مصرف مصالح تاقنماها و تاقچههایی ایجاد شده است .در معماری ساختارها به منظور پرکردن
فآای خالی بین تاقها ،عایقبندی و کفسازی (همانند بسیاری از بناهای خشتی) از خاک و پِهِن چارپایان استفاده
شده است 6.در فآاهای باز ،مانند حیاط مرکزی و یا دیوارهای باربری که سازة دیگری در پشت آنها قرارندارد،
از پشتبند استفاده شده است؛ 7البته مسلم است که کلیۀ ساختوسازهای به هم چسبیده نقش پشتبند و
مهارکننده را برای یکدیگر دارند و حذف هر عنصر موجب تآعیف یا انهدام دیگری خواهد شد.
 .6-1-3حیاط

در داخل قلعه سه بخش وجود دارد که هیچگونه آثاری از آوار معماری در داخل آنها دیده نمیشود .این
بخشها که از سایر قسمتها در ارتفاع پایینتری قراردارند ،با آوار باقیمانده از معماری تخریب شده احاطه
شدهاند؛ به همین دلیل احتمال میرود این قسمتها حیاط یا صحن بوده باشند .این فآاها در سه قسمت
جنوب غرب ،شمال غرب و جنوب شرق قراردارند.
 .7-1-3چاه

در داخل فآای داخلی قلعه در سه قسمت ،چاههای عمیقی وجود دارد که نمیتوان دلیل مشخص و مطمئنی
برای وجود آنها ارائه کرد .این چاهها در سه قسمت غرب ،جنوب شرق و شمال قلعه واقع شدهاند .قابلتوجه
است که هر سه چاه نزدیک بارو و دور از قسمت مرکزی قلعه قراردارند .یکی از چاهها در داخل فآای ارگ یا
کهندژ و نزدیک باروی آن قراردارد .کاربرد و نوع استفاده از چاهها مشخص نیست؛ یک احتمال این است که
نوعی راه فرار مخفی باشند که تأیید این احتمال نیازمند بررسیهایی بیشتر است .گفته میشود مادرچاه (چاه

 / 44مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1395

اصلی) قناتِ خونیک پایین ،در قلعۀ نِه واقع است (نقوی )124 :1368؛ بنابراین ،احتمال دارد یکی از این سه چاه،
مادرچاه قنات روستای خونیک پایین باشد.
 .8-1-3خندق

یکی دیگر از بخشهای وابسته به قلعه ،خندقی است که گرداگرد آن پس از بارو قرارداشته و بر توان دفاعی
آن می افزوده است .در حال حاضر شواهدی از خندق وجود ندارد و دلیل آن این است که تغییرات زیادی
پیرامون قلعه ایجاد شده است؛ از جمله احداث خیابان در شمال قلعه ،ایجاد ساختمانهایی در شمال غرب،
جنوب غرب و شمال شرق قلعه و افزایش ساختوساز پیرامون آن .اما سون هدین در سفرنامۀ خود در سدة
 19میالدی تصویری از قلعۀ نهبندان آورده است که در آن ،قلعه برج و باروی نسبتاً سالم دارد و پیرامونش را
خندقی پر از آب دربرگرفته است (هدین :2535 ،تصویر  .)225همچنین تصاویر هوایی نشان میدهد که پیش از
آغاز ساختوسازهای نوین شهری و ت غییرات ساختاری در شهر ،قلعه عنصری تقریباً مجزا از بافت مسکونی
شهر بوده؛ به گونهای که در دو طرف شمال و شرق قلعه که بافت مسکونی نیز وجود داشته است ،فاصلهای
حدود  80متر بین قلعه و این بافت مسکونی دیده میشود؛ این فاصله همان خندق پیرامون قلعه است که در
طی زمان پر شده است.
 .2-3مواد فرهنگی

از کاوشها و بررسیهای انجام شده در این قلعه آثار فرهنگی گوناگونی بهدستآمده است .سفال از بیشترین
دادههای فرهنگی فعالیتهای باستانشناختی است که همان طور که گفته شد ،به دلیل درهمآمیختگی شدید
الیههای استقراری این محوطه که ناشی از استمرار سکونت در آن است ،سفالها به سادگی از هم قابل
تفکیک نیستند .سفالهای دوران مختلف بدون نظم منطقی و خارج از الیههای خود قرارگرفته بودند؛ به
گونهای که در بسیاری موارد قطعات سفالی دوران اشکانی و ساسانی 8در الیههای نزدیک به سطح زمین و یا
سفالهای اسالمی دوران صفوی تا متأخر در الیههای زیرین بهدست میآمدند .بهاینترتیب ،هیچکدام از مواد
فرهنگی ارائه شده در این نوشتار از نهشتههای برجا و دست نخوردة باستانشناختی به دست نیامدهاند .عالوه
بر سفال ،یک قطعه سفالنوشته به خط پهلوی اشکانی ،یک سردیس سفالی ،کاشی و سکه نیز بهدستآمد.
 .1-2-3سفال

به طور کلی قطعات سفال بهدستآمده را میتوان در دو گروه پیش از اسالم و اسالمی تقسیم کرد:
 سفالهای دوران پیش از اسالم :این نوع سفالها بیشتر به رنگ نخودی و گاه نخودی مایل به قرمزهستند و آنها را میتوان به دو گروه ساده و دارای تزئین (به صورت منقوش و داغدار) تقسیم کرد .سفالهای
منقوش معموالً پوشش گلی ندارند و نقوش به رنگ سیاه هستند که در بیشتر الیهها در جریان کاوش بهدست
میآمدند .نقوش این سفالها که به فرمهای جام ،کاسه ،تنگ و ...هستند ،شامل نقوش هندسی و خطوط
مارپیچ موجی شکل است که در سطح بیرونیِ ظروف نقش بستهاند .نمونۀ این سفالها در بسیاری از محوطهها
و مکانهای تاریخی خراسان جنوبی بهدستآمده است .این سفالهای منقوش با رنگ سیاه بر زمینۀ نخودی،
در باستانشناسی جنوب شرق ایران به سفال «لوندو» معروف هستند (تصویر  .)7همچنین سفالهای معروف به

قلعه نهبندان :شواهدی از دورۀ اشکانی در شرق ایران 45 /

سفال داغدار سیستان نیز از این محوطه بهدستآمده که دارای پوشش گِلی طیف رنگ قرمز با خطوط موازی
داغدار است .تاریخ این دو گونۀ سفالی به دورة اشکانی نسبت داده میشود.
 قطعات سفال دوران اسالمی :بخش مهم دیگر یافتههای سفالی ،سفالهای ساده ،نقش کنده و لعابدارساده و منقوش دوران اسالمی است .این سفالها که مربوط به سدههای ششم تا اواخر دورة قاجاری است،
شامل قطعات سفالی نقاشی زیر لعاب ،لعاب پاشیده ،آبی و سفید ،کنده و نقش قالبزده است .قطعات سفالی،
بیشتر مربوط به بشقاب ،کاسه و پیالههای سفالی هستند .نکتۀ قابل توجه اینجاست که سفالهای مربوط به
اوایل دوران اسالمی تا سدة ششم هجری در پژوهشهای انجام شده تاکنون به دست نیامده است.
 .2-2-3سفالنوشته

یکی از جالبترین قطعات سفالی بهدستآمده از قلعۀ نهبندان ،قطعهای سفال ساده و بدون نقش ،اما دارای
کتیبه است .این سفال که نوشتهای به خط پهلوی اشکانی دارد ،از بررسی سطحی محوطه یافت شده است و
مهمترین مدرک مربوط به تاریخ قلعۀ نهبندان است .این نوشته بر روی شانۀ ظرف و زمانی نگاشته شده که
سفال هنوز کامالً خشک نشده است( 9تصویر  .)8این قطعه سفال با شکل تقریبی ذوزنقه ،ابعادی در حدود  9در
 8سانتیمتر دارد .این کتیبه ظاهراً  6تا  8واکه یا همخوان دارد .براساس مطالعات اولیه نوشتۀ روی آن یک
اسم خاص است.
 .3-2-3سردیس سفالی

یک قطعه سردیس سفالی در قلعۀ نهبندان کشف شده است که میتوان آن را یکی از مهمترین شواهد دوران
تاریخی قلعه دانست .این اثر با ارتفاع  7سانتیمتر و عرض حدود  6سانتیمتر شامل سر و گردن زنی است که
به آثار دورة اشکانی و سلوکی بسیار شباهت دارد .نوع سربندی که باالی پیشانی بسته شده و نوع تزئین موها
نشان میدهد که این اثر کامالً از هنر یونانی تأثیر پذیرفته است (تصویر .)9
 .4-2-3کاشی

تاکنون سه قطعۀ کوچک کاشی در جریان کاوشها بهدستآمده که یک قطعه با لعاب سبزرنگ و فاقد هرگونه
نقش است و دو قطعۀ دیگر آبیرنگ هستند .بر روی یکی از آنها قسمتی از واژة «اهلل» به صورت برجسته
وجود دارد.
 .5-2-3سکه

از مهمترین آثاری که از بررسیهای سطحی قلعۀ نهبندان بهدستآمده است ،دو قطعه سکۀ اسالمی است؛
یکی از این دو سکه ،از داخل مالط بهکاررفته در داخل یکی از دیوارهای قلعه و سکۀ دوم در بررسیهای
سطحی قلعۀ نهبندان کشف شده است.
 .4جمعبندی و تحلیل
معموالً تاریخ پیافکنی قلعهها و شهرهای دایرهشکل را به دورة اشکانی نسبت میدهند (شیپمان130 :1390 ،؛

گیرشمن .)34 :1370 ،این نوع معماری عالوه بر صرفه جویی در مصرف مصالح ،در موضوع دفاع از محوطه نیز
کارایی دارد؛ چرا که دایره بودن دیوارهای بارو باعث افزایش دید نگهبانان روی برج و بارو میشود .گستردگی
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بیشتر دید عالوه بر پاسداری بهتر ،در مواقع نبرد نیز کارایی دارد و فآای تیررس بیشتری در اختیار سربازان و
مدافعان قرارمیدهد .بسیاری از باستانشناسان معتقدند که این شیوة معماری در دورة اشکانی طرحریزی شده
و دلیل آن نیز خصلت تدافعی حکومت اشکانیان است (کالج .)104 :2537 ،پیافکنی استقرارهای گرد ،پیشینۀ
تاریخی دارد و نکتۀ جالب توجه آن است که نخستین شواهد از چنین استقرارهایی در منطقۀ شرق و از
خراسان بزرگ بهدستآمده که تا دورة اسالمی (همچون شهر بغداد) 10نیز ادامه یافته است .ارگقلعۀ مرو،
محوطهای بیآیشکل با بیست هکتار وسعت است که در دورة هخامنشی پیافکنده شده است ( Hermann et
11
 .)al., 1993: 40از سدة چهارم پ.م در خوارزم استقرار دایرهشکل باروداری به نام «قوی قریلگان قلعه»
12
کشف شد که آن را متعلق به حکومتی محلی به نام کانگیو ( )Kangiuiمیدانند ( Yagodin & Betts,
 .)2006: 47اگرچه این محوطه از نظر قدمت ،قدیمیتر از دورة اشکانی است ،برخی عناصر معماری آن را
مشابه معماری اشکانیان تشخیص دادهاند (آذرپی .)689 :1377 ،قلعۀ نهبندان نیز با چنین دیدگاهی از نظر
شکلی تقریباً دایره است .آثار چنین محوطههای بارودارِ دایرهایشکلِ متعلقِ به دورة اشکانی از دلتای رود
مرغاب در جنوب ترکمنستان ( )Bader et al., 1998: 189و دشت دامغان ( )Trinkaus, 1983: 130نیز گزارش
شده است .همچنین در دشت سملقان ،در شمال خراسان (استان خراسان شمالی امروزی) در کاوشهای تپۀ قلعۀ
خان بنایی قلعهمانند و دایرهای شکل شناسایی شده است که تاریخ آن را به اواخر دورة اشکانی و اوایل
ساسانی نسبت میدهند (گاراژیان و همکاران.)1389 ،
با وجود نامدار بودن محوطههایی چون شهر گور و دارابگرد ،کاوشهای سامانمند باستانشناختی در آنها
انجام نشده است و در نتیجه اندک شناخت موجود دربارة معماری این محوطهها براساس مشاهدههای سطحی
صورت میگیرد 13.این دانش اندک هیچ اطالعات قابل استنادی دربارة برج و دروازههای این دو محوطه پیش
روی نمینهد .ارگ حکومتی دارابگرد ظاهراً در مرکز آن و به روی کوه کم ارتفاع دارابگرد قراردارد (کریمیان و
سیدین )84 :1389 ،که از این نظر با قلعۀ نهبندان که در آن ارگ در بخش شمالی قراردارد ،متفاوت است .بر
این اساس هیچ شواهدی از ارگ حکومتی در گور مشاهده نشده است؛ بنابراین ،محل دقیق ارگ در این
محوطۀ بزرگ نامشخص است .باروی دارابگرد و گور از چینه ساخته شده است ،ولی دربارة جزئیات دیگر بارو و
همچنین وضعیت دروازهها و برجهای متصل به بارو نمیتوان اظهارنظر کرد .معماری هترا بیشتر از سنگ
است .با وجود کاوشها ،مرمتها و بازسازیهای فراوان و ارزشمندی که در آنجا انجام شده ،هیچ اطالعاتی
دربارة ارگ حکومتی و مجموعۀ بارو ،برج و دروازههای شهر ارائه نشده است (صفر و مصطفی.) :1368 ،
اندازة برخی خشتهای قلعۀ نهبندان که پیشتر نیز به آن اشاره شد ،با اندازة خشتهای معمول و رایج در
معماری برخی بناهای اشکانی همخوانی دارد .اندازة این خشتها 50×50×10سانتیمتر است که در معماری
بناهای اشکانی ،مانند تپۀ هگمتانه (مازیار )1391 ،و بنای دورة تاریخی قلعۀ خان (گاراژیان و همکاران )1389 ،نیز
وجود دارد (جدول یک) .با وجود آنکه ضروری است تأکید شود پذیرش اندازة خشت به عنوان معیار تاریخگذاری
در هر دوره گمراه کننده است ،به نظر میرسد میتوان با قید احتیاط از تشابه اندازة مصالح معماری به تاریخ
نسبی دست یافت.
سفالهای نوع لوندو را نخستینبار بئاتریس دکاردی در غرب پاکستان شناسایی کرد .او نخست معتقد بود
این سفالهای منقوش متعلق به اواخر هزارة دوم پ.م هستند ( ،)de Cardi, 1951ولی بعدها این تاریخگذاری
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اصالح شد .امروزه این گونۀ سفالی را براساس کاوشهای محوطههای مختلف در جنوب شرق ایران و حاشیۀ
جنوبی خلیج فارس بین سدة نخست پیش از میالد تا سدة سوم میالدی میدانند (خسروزاده .)1386 ،این گونه
سفال در حاشیۀ جنوبی خلیج فارس از محوطههایی چون ملیحَه ( )Mleihaو حُسن مآاب ()Husn Mudhab
در عمان ( ،)Benoist et al., 2003: 66, Fig. 8:7بلوچستان پاکستان از محوطههایی چون لوندو ( )Londoو
جیوانری ( ،)Lamberg-Karlovsky & Humphries 1968: 273,de Cardi 1951( )Jiwanriبلوچستان ایران از
دَمب کوه ( ،)Stein, 1937; Basafa 2008خاش ( )Qaderi et al., 2012و منطقۀ کرمان از تپه یحیا ( Stein,
 )1937; Lamberg-Karlovsky 1970نیز بهدستآمده است .به تازگی در شرق ایران (خراسان جنوبی) عالوه بر
نهبندان ،چندین محوطه دارای این گونۀ سفالی معرفی شده است که از جمله میتوان به تپۀ گبریمود ،تپۀ
قلعهگیو و کالتۀ شاپوری نهبندان (فرجامی )1393 ،اشاره کرد .طبیعتاً وجود این گونۀ سفالی در قلعۀ نهبندان
نشان از حآور الیههایی مرتبط با دورة اشکانی در این محوطه است .عالوه بر این ،سفالهای داغدار شاخص
دورة اشکانی در سیستان نیز از این محوطه بهدستآمده که تاریخ تخمینی آن اواخر دورة اشکانی (سدة  2و 3
میالدی) و اوایل دورة ساسانی است (مهرآفرین و همکاران.)117 :1393 ،
سردیس سفالی کشفشده از این محوطه در ترکیببندی و شمایلنگاری ،شباهت فراوانی با هنر یونانیمآبی
دارد؛ به عنوان نمونه میتوان به مجسمۀ شمارة  104و  120هترا (صفر و مصطفا )1368 ،و همچنین پیکرهای به
دست آمده از شمی (گیرشمن :1370 ،تصویر  )25اشاره کرد .سربند روی پیشانی و مو در بسیاری از پیکرههای
یونانی و رومی وجود دارد .در این سردیس یک سربند تخت بدون تزیین (احتماالً از پارچه یا چرم) روی موها
بسته شده ،بهطوری که بخش باریکی از موها بین سربند و پیشانی قابل مشاهده است .این نوع ترکیب در
پیکرههای یونانی و رومی عمومیت دارد (.)Stewart, 1990
قلعۀ نهبندان حدود دو هکتار وسعت دارد و این وسعت اندک باعث میشود که در شهر بودن این محوطه
تردیدهایی بهوجودآید .آنچه به عنوان شهرهای دایرهایشکل شناخته میشود ،گاه تا چهارصد هکتار وسعت
دارند .از نمونه شهرهای بزرگ دایرهایشکل میتوان به هترا با  310هکتار وسعت (صفر و مصطفا،)1368 ،
دارابگرد با  235هکتار وسعت ( )Karimian & Seyedein. 2011و شهر گور با حدود دو کیلومتر قطر ( Huff,
 )1999و  314هکتار وسعت اشاره کرد (تصویر .)10با این شرایط چیستی این محوطه نیز خود جای بحث دارد؛
آیا این محوطۀ دو هکتاری را میتوان شهر قلمداد کرد؟ یکی از مهمترین ویژگیهای هر شهر حآور قشرها و
طبقههای اجتماعی گوناگون در آن است ،بهعالوه اینکه بناهای عمومی هم در آن باید وجود داشته باشد .با
توجه به اینکه هیچ کاوش گستردهای در این محوطه انجام نشده است ،نمیتوان دربارة وجود بناهای عمومی
در آن اظهارنظر کرد .در متنهای جغرافیای تاریخی نیز توضیحات متفاوتی از این محوطه داده شده است.
همانگونه که در بخش  2آمد ،براساس متنهای تاریخی نمیتوان به تصویر روشنی از چیسـتی نِـه دسـت
یافت .بهنظرمیرسد گزارش مقدسی در این باره کلیدی باشد؛ چرا که براساس نوشـتۀ او ،مسـجد جـامع درون
قلعۀ نِه قرارداشته است؛ بنابراین ،قلعۀ نهبندان را باید یک شهر کوچک بهشمارآورد؛ چرا که در دوران اسـالمی
یکی از نشانههای شناخته شدن شهر ،وجود مسجد جامع در آن بوده است (کیانی .)8 :1374 ،این ادعا را گزارش
کلنلییت نیز تأیید میکند؛ چرا که براساس گـزارش او در دورة قاجـاری هنـوز عـدهای در ایـن قلعـه زنـدگی
میکردند .بهنظرمیرسد این شهرک نیز سرنوشتی همچون ارگ بم داشته است؛ ارگ بم 14نیز شـهری کـویری
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است که در دورة قاجاری متروک شده و ساکنان آن به دلیل فآای کوچک بارو به تدریج بـه محوطـۀ بیرونـی
آن کوچ کردهاند و بهاینترتیب ،شهر جدید بم در جنوب ارگ باستانی شکل میگیرد .در نهبنـدان نیـز ظـاهراً
چنین روندی طی شده است؛ به این صورت که بافت اولیۀ شهر نهبندان بر روی تپهای طبیعی و به حالت قلعه
و بارویی دایرهایشکل در دورة اشکانی پیافکنده شده و تا اواخر دورة صفوی ،ساختار شهر در این قلعه خالصه
میشده است؛ بدینصورتکه ساختوسازها در همین محدودة کوچک دو هکتاری بـر بقایـای دورة قـدیمیتـر
انجام میشده است .این وضعیت تا دورة قاجاری ادامه داشته است ،ولی در این دوره به دلیل تراکم جمعیـت و
تأمین امنیت ،به تدریج سکونت در اطراف قلعه آغاز شد؛ بهطوریکه بهمرور قلعه متروک گردید.
البته نکتهای را نباید از نظر دور داشت و آن ،این است کـه وسـعت شـهرهای کـویری را نبایـد بـا وسـعت
شهرهای دیگر مقایسه کرد؛ همانگونه که وسعت شهرهای اشکانی و ساسانی میـانرودان بـه هـیچ عنـوان بـا
شهرهای داخل فالت ایران قابل مقایسـه نیسـت ( .)Adams, 1981چـرا کـه ظرفیـتهـای زیسـتمحیطـی و
جغرافیایی منطقه برای شکلگیری شهری با وسعت چند ده هکتار وجود ندارد .وسعت اندک شهرهای کـویری
امروزین نیز میتواند دلیلی بر این مدعا باشد.
 .5نتیجه
باتوجه به آنچه گفته شد و براساس شواهد باستانشناختی کشفشده از قلعۀ نهبندان ،شامل شکل پالن
محوطه ،سفالهای شاخص دورة اشکانی ،سردیسی سفالی با ویژگیهای هنری یونانیمآبی که در دورة اشکانی
نیز رواج داشته است و همچنین سفالنوشتهای به خط پهلوی اشکانی ،تاریخ پیافکنی و بنیاد بنا و ساخت
قلعۀ نهبندان به دورة اشکانی میرسد .تاریخ محوطههای دوران تاریخی با پالن دایرهمانند گور (فیروزآباد)،
دارابگرد و قلعۀ خان به اواخر دوران اشکانی و اوایل ساسانی میرسد .بر این اساس ،بهنظرمیرسد تاریخ
پیافکنی قلعۀ نهبندان نیز دورة اشکانی باشد .همانگونه که آمد ،قلعۀ شاهدژ گزینۀ دیگری برای مکان
احتمالی نِه باستان است ،ولی تما می بقایای معماری این قلعه نشان از ساختارهایی نظامی دارد که با الشه
سنگهای موجود در همان کوه ساخته شدهاند .عالوه بر این ،هیچ سفال قدیمیتر از سدة  6و  7هجری در
این محوطه تاکنون شناسایی نشده است .باتوجه به شواهد موجود بهنظرنمیرسد که قلعۀ شاهدژ همان نِه
باشد؛ بنابراین ،با توجه به شواهدی که در این نوشتار به آنها اشاره شد ،قلعۀ نهبندان به عنوان شهر باستانی نِه
معرفی میشود .با این تذکر که متن های تاریخی دوران اسالمی ساخت نِه را به اردشیر ساسانی نسبت
میدهد ،ولی شواهد باستانشناختی بر اشکانی بودن این قلعه تأکید دارد.
براساس آنچه آمد ،نِه شهر کوچک بیابانی بوده که نقش مهمی در سامانۀ راههای باستانی ایفا میکرده
است و به دلیل نقش مهمی که بازرگانی در عصر اشکانی مییابد ،این شهر در دورة اشکانی پایهریزی میشود.
در اهمیت این نقطه همان بس که نام آن در فهرست ایستگاههای پارتی ایزودور خاراکسی آمده است .این
راههای مهم بازرگانی شامل راه شمالی -جنوبی است که جادة خراسان بزرگ را در شمال به جادة هند در
جنوب متصل و از خراسان و سیستان عبور میکرده است .همچنین راه دیگری که کرمان را به سیستان
متصل میکرد ،از این شهر میگذشت .نکتۀ جالب اینکه این راهها امروزه نیز بهعنوان راههای مواصالتی ،از
15
نهبندان عبور میکند.
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قلعۀ نهبندان در منطقهای قراردارد که بیشتر مورخان آن را در حوزة قلمرو شاهان موسوم به پارتی-سکایی16و
یا در سرحد آن قلمداد میکنند ،اما دادههای باستانشناختی فعلی نمیتواند به ابهام موجود دربارة مرزهای
سیاسی اشکانیان در شرق پاسخ دهد .اینکه آیا یک گونۀ سفالی را میتوان به یک قوم یا یک دورة حکومتی
منسوب کرد ،از مباحث بسیار پیچیده و پر مناقشه در باستانشناسی است .از این دیدگاه ارتباط پراکنش
سفالهای گونۀ لوندو در جنوب شرق ایران با حکومت یا قومیتی خاص مورد تردید است و جای بحث دارد.
هرچند در این باره میتوان گفت که منطقۀ نهبندان مطمئناً در حوزة فرهنگ سفالی گونۀ لوندو قراردارد که
در جنوب شرق ایران تا کرانههای جنوبی خلیج فارس رایج بوده است.
از آنجا که این محوطه از سدة ششم هجری قمری به طور مستمر محل سکونت بوده ،تعمیرات و دخل و
تصرفهای فراوانی در آن انجام شده است؛ بنابراین ،بهنظرنمیرسد دسترسی به آثار دورة اشکانی به راحتی و
به جز کاوش در مقیاس گسترده امکانپذیر باشد.
پینوشت
 .1در اهمیت خاندان سورن آمده است که فقط نمایندة این خاندان افتخار تاجگذاری شاهنشاه جدید اشکانی را داشت (ولسکی
.)103 :1383
 .2این جاده در متنهای جغرافیایی معاصر به جادة ابریشم نامدار شده است.
 .3طول دورة خشکی در نهبندان  270روز است که آغاز آن اوایل فروردین و پایانش اواخر آذر است.
 .4شهر فراه امروزه در غرب افغانستان قراردارد.
 .5این احتمال ،دور از ذهن نیست که این پشته غیرطبیعی باشد و به منظور صفه سازی و ایجاد بستر نسبتاً مرتفع و مستحکم
برای ساخت دیوارهای حجیم بارو و برجها ساخته شده باشد؛ البته این ابهامی است که پژوهشهای آینده آن را روشن خواهند
ساخت.
 .6دالیل استفاده از پِهن را در پرکردن فآای بین پوششها میتوان در این موارد خالصه کرد -1:عایقبندی بام -2 ،کاهش وزن
تاق و  -3استفادة بهینه از مواد موجود و کاهش هزینه.
 .7پشتبند کمک میکند تا دیوارها در اثر فشار نیروهای رانشی ،ساختارهای جنبی و جاذبۀ زمین از حالت عمود خارج نشوند.
برجها در این دیدگاه عملکردی دوگانه داشتند و به عنوان پشتبند نیز عمل میکردند.
 .8شواهد قابل اتکایی از دورة ساسانی در قلعۀ نهبندان بهدستنیامده است .بهطورکلی آنچه در میان سفالها قابل مشاهده بود،
میتوان ساسانی اطالق کرد .این سفالها ،سفالهایی بودند که نه ظرافت سفالهای دورة اشکانی و نه شاخصههای دورة اسالمی یا
صدر اسالم را داشتند و به همین دلیل تاریخ آنها با قید احتیاط برای دورة ساسانی تخمین زده شد.
 .9در نوشتاری دیگر این سفالنوشته بررسی و خوانده خواهد شد.
 .10شهر بغداد با حدود دو کیلومتر قطر در زمان منصور عباسی ساخته شد (اتینگهاوزن و گرابر.)97 :1382 ،
 Koi-krylgan Kala .11به معنای قلعۀ گوسفندداران.
 .12کانگیو ،کانگکیو و کانقا  /کانکا نامهایی هستند که در منابع چینی به پادشاهی غربی پیش از یوئهچیهای بزرگ (کوشانیان)
داده شده است (.)Helms & Yagodin, 1997
 .13در سال  1383کاوش محدودی در شهر گور به سرپرستی مشترک دیتریش هوف و لیلی نیاکان انجام شد ،ولی نتایج آن
تاکنون منتشر نشده است .مجید منتظر ظهوری از شهر گور و کریمیان و سیدین از دارابگرد نمونهبرداری سامانمند
( )systematic samplingسطحی انجام دادهاند ،ولی برای دستیابی به ویژگیهای معماری هر بنا و محوطۀ شهرمانند باید
کاوش در سطح گسترده صورت گیرد که در این دو مورد انجام نشده است (منتظر ظهوری1393 ،؛ کریمیان و سیدین .)1389
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 .14مسعود آذرنوش گویا نخستین کسی بود که به شباهت ارگ بم با شهرهای یونانیمآبی اشاره کرد ،ولی هیچگاه فرصتی برای
انتشار فرضیۀ خود نیافت .به تازگی شواهدی در تأیید فرضیه شادروان آذرنوش به دست آمده که نشان میدهد این شهر در دورة
تاریخی (اشکانی؟) پیافکنده شده است (احمدی.)61 :1391 ،
 .15البته امروزه راه کرمان به سیستان ،به جای عبور از حاشیۀ کویر لوت و عبور از نهبندان از مسیر بم به زاهدان میگذرد و
سپس به سیستان منتهی میشود ،اما راه شمال -جنوب که از نهبندان میگذرد ،همچنان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
 .16اینکه آیا پادشاهان پارتیـ سکایی را باید شاهکانی مانند شاهان پارس ،الیمایی و خاراسن دانست که زیرمجموعۀ شاهنشاهی
اشکانی بوده که اجازة ضرب سکه داشتند یا پادشاهانی مستقلی بودهاند ،پرسشی است که در پژوهشی مستقل باید به آن پاسخ
داده شود.

تشکّر و قدردانی
از آقای علی هژبری برای خواندن متن و ارائۀ پیشنهادهای سودمند سپاسگزاری میکنیم .آقای دکتر مجید
منتظر ظهوری پالن شهر گور را در اختیار ما قرار داد که برگرفته از رسالۀ دکترایش بود و از این جهت از ایشان
نیز سپاسگزاریم .علیاصغر محمودینسب برخی منابع را در اختیار ما قرار داد که از او کمال تشکر را داریم.
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جدول  :1مقایسۀ اندازۀ خشتهای برخی محوطههای اشکانی
نام محوطه
نسا
گوبکلی تپه
قومس
هگمتانه
قلعۀ خان

اندازۀ خشت به سانتیمتر
38×39
40×40×10-12
40×40×10
42×42×12-13
40×39×10
50×50×13
48×48×13
50×50×10

منبع
دیاکونوف 132 :1344
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