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  ٥ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، نيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليک: يادښت 

  

  ٢٠١٤/ ١٩/٦                                                                  کانديد اکادميسين سيستانی                     

  

   : برکتابيیتکمله 

  ستاني سیخي تاریايجغراف
 

  وصف ويرانه ھای زاھدان ،پيشاوران و شھر رستم

  )به قلم ساوج لندور(

  )دھم فصل(موقسمت د

  

  ):ادامۀ  شھر زاھدان(تح تا پيشاوراناز قلعۀ ف

 ميل ميداند، به تحقيقاتش در اين مورد ادامه داده ٩٠ تا ٨٠رکه وسعت ويرانه ھای زاھدان را از وساوج لند

حال که ديدنی ھای خود را بيان کردم، بی مناسبت نخواھد بود اگر چند داستان وجزئيات تاريخی زيربط به : مينويسد

ه به نظرم معتبر می آيند بيان کنم و نظرچند سياح ديگر را که تائيدی برگفته ھايم ھست، ذکر اين شھر تاريخی را ک

  .کنم

اھرخ  که با روايات  دھکدۀ جديد زاھدان علت خرابی شھر زاھدان را توسط ش ابتدا از زبان کDنتر،ليندور

کستان بود،حاکم سيستان ملک قطب وقتی شاھرخ شاه،فرمان روای تر: دارد، بيان ميکند ومينويسدتاريخی ھمخوانی

زمانی که شاھرخ شاه سرگرم منازعه وحل وفصل پاره ای اختDفات در بخش شمالی قلمرو  .الدين کيانی نام داشت

 با استماع اين خبر؛. خود بود، ملک قطب الدين از فرصت استفاده کرده بر شھر ھرات حمله نمود و آنرا متصرف شد

پر رونق بود وشاھرخ  سيستان در آن زمان فوق العاده حاصلخيز، ثروتمند و.  حمله کردشاھرخ ،با قوائی به سيستان

شھر مذکور از قلعۀ فتح در جنوب و . بخش ھايی از شھر بی پايان زاھدان را تصرف نموده وسکنۀ آنرا پراکنده کرد

ای که در نقشه ھای توپوگرافی فاصلۀ . درکنار مجرای ھيرمند تا Mش و جوين در شمال، درکنار رودفراه ادامه داشت

اين فاصله با آنچه که امير حشمت الملک درمورد طول شھر . ميل ميباشد٨٦تھيه شده با برداشت زمينی،حدود 

   ١.زاھدان گفته بود، مطابق دارد

ھرقلعه  يک دژ نيرومند ويک برج ديده بانی بسيار .  فرسخ  با يک قلعۀ بزرگ حفاظت ميگرديد٦شھر زاھدان در ھر

روايت ديگری در مورد ويرانی و انھدام زاھدان وجود دارد که . بلند شبيه آنچه که در شمال اسکل ديده بودم، داشت

طبق اين روايت، درنده خوئی تيمورلنگ باعث ويرانی وانھدام زاھدان و . به تيمور لنگ،پدر شاھرخ مربوط ميشود

اينکه آيا زاھدان .  ھم با وحشت وانزجار ياد ياد ميکنندسيستانی ھا از تيمور لنگ حتی امروز. تمام سيستان گرديد

دوبار مورد ھجوم و ويرانی قرار گرفته ويا اينکه فقط يکی از دو روايت صحيح می باشد،امروز با قاطعيت نميتوان 

  .٢گفت) ميتوان(

                                            
 پريده بود وصاحبش  در زاھدانچنان آباد بود که باری بزغالۀ بزی  بربام خانۀ مالک خوددر روزگارا ن گذشته  روايتی است که سيستان - ١

 ا در جوينربزغاله  بود تا با7خره  اوھرقدر ت5ش نمود تا بزغاله را بگيرد،ولی بزغاله از يک بام به بام ديگر خيز ميزد ومالک ھم دنبال
 سيستانی.اين حکايت ميرساند که فاصلۀ بين زاھدان تا جوين ھمه مملو از آبادی بوده است. کرفت

 سيستانی.پسرش شاھرخ قرارگرفته است ويرانی بندھای آب توسط تيمور لنگ و  تاريخ گواھی ميدھد که سيستان دوبار مورد حمله وقتل و- ٢



  
 

 

  ٥تر ٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئنگه کړله موږ سره اړيکه ټي په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

، چپاول شواھد وقراينی که در تمام سيستان شرقی ديده ميشود اينست که اين منطقه زمانی در معرض ھجوم

وجانشينانش ) تيمورپدرشاھرخ( ًاحتماM مسئول اين انھدام شاھرخ و قتل وکشتار وحشتناکی قرارگرفته و

 سال ادامه يافته تا اينکه باMخره شاه اسماعيل صفوی با فتح ٦٠اين تھاجمات به مدت . بوده اند )ق٨٧٢تا٨٥٣(

در زمان . م دوام آورد١٧٢٢/ قمری١١٣٥سال خراسان وممالک مجاور آن، سلسله قدرتمندی بنا نھاد که تا 

 )کيخسرو"(کی"صفويه، حکمرانی سيستان به دست ملوک خاندان کيانی بود که خود را بازماندگان خانوادۀ 

  .اينجانب از روستايی عبور کردم که رئيس آن حتی ادعای بازماندگی خانوادۀ کيانی را داشت.ميدانستند

وز از بلندترين نقطۀ ديوار قصر ديده ميشوند، در يک امتداد قوسی از شمال به خرابه ھای زاھدان، آنگونه که امر

. در بخش جنوب شرقی،ويرانه ھا بھتر مانده و شن کمتری روی آن ھا را پوشانده است. جنوب شرقی کشيده شده اند

اکی از آن ھستند که تمام شواھد وقراين ح. قصرمورد نظردر نيمه راه بين دو انتھای شمالی و جنوبی شھر واقع است

و نادعلی فقط  دنبالۀ ) دوشک،ذکر نموده:دکتر بيلو(امروز ويرانه ھای مبسوط پيشاوران در شمال،پولکی، دشتک

  . ويرانه ھای  زاھدان ھستند

از خرابه ھای زاھدان بازديد کرده، از آنھا به ) ش١٢٥١(١٨٧٢ که در سال )Dr.Walter Bellew(بيلوکتراد

 ياد ميکند که در جھت شمال شرقی تا چشم کار ميکند ديده ميشوند، وتا ويرانه ھای عنوان ويرانه ھايی

ويرانه ھای ( اين خرابه ھا ھمراه با ويرانه ھای پولکی.  ميلی رود ھلمند نيز ادامه دارند٩در حدود ) دشتک(دوشک

تان بوده ونشان از ،نادعلی، پيشاوران، گسترده ترين ويرانه ھای سيس)که در آن پول ومسکوکات يافت شده

  .از نظرعظمت، اين ويرانه ھا امروزه بين سند ودجله، ھمتا ندارند.پرجمعيت ترين مراکز سکونت سيستان دارند

 ميلی جنوب وجنوب شرقی شھر ناصری در ساحل راست کانال اصلی که رود ١٤در حدود ) دشتک( يا" کدوش"

. زرگی با ديوار وبرج ھا وقلعه ای در درون آن می باشددشتک شھر ب. ھلمند در جھت غرب، کشيده شده، واقع است

مرکز سکونت ودارلحکومۀ اولين حاکم خاندان صفوی در سيستان بود ) خریطيا راشکک اص(گفته ميشود که دشتک

در خرابه ھای  آن، شھر . تيمور لنگ ويران شد]بوسيلۀ مھاجمانی چون [ومانند تمام شھرھای ديگر سيستان 

شھر بوسيلۀ . خان، آخرين ملک کيانی بود  خانه بنام جDل آباد ساخته شد که مقر بھرام٥٠٠ کوچکتری با حدود

جDل الدين، بعدھا  از حکومت رانده شد و از آن زمان . لدين ساخته وناميده شدبھرام خان وبه افتخار پسرش جDل ا

  .ستارۀ اقبال کيانيان در سيستان غروب کرد

. پيشاوران در شمال زاھدان قرار دارد. نال اصلی و در شرق دشتک واقع است، نيز در کنار کاPolakiپولکی

ھم سرفردريک گولدسميد وھم داکتر بيلو، . ويرانه ھای آنھا بخشی از خرابه ھای شھر بزرگ را تشکيل ميدھند

با انبوھی از پيشاوران  برج افغان و خرابه ھای اين شھر ھا را ديده و ميتوانند شھادت دھند که بين جDل آباد و

اين جانب موفق  نشد خرابه ھای پيشاوران را ببينم، زيرا . ويرانه ھای نيمه آشکار ونيمه پنھان پوشيده شده است

سرفريدريک گولدسميد که ضمن  .که آنھا درخاک افغانستان واقع اند و ورود انگليسھا به افغانستان ممنوع ميباشد

ابه ھای پيشاوران بازديد کرده ، آنھا را بسيار گسترده و ديوار ھای آنھا ماموريت ھيات سرحدی  ايران وافغان از خر

  .را مستحکم و متشکل از Mيه ھای متناوب آجر کوره وخشت خشک شده در آفتاب، توصيف مينمايد

ًظاھرا در آنجا ويرانه ھای يک مدرسه با مسجد ومحراب از ھمه ابنيۀ ديگر بزرگتر بوده و دارای تزئينات 

به گفتۀ ) م، يعنی زمان بازديد گولد سميد١٨٧٢درسال (مسير ديوارھای قصر .  با خط کوفی بوده استويک لوح

ارتفاع . بودند)  سانتی متر٩٢= ھريارد( يارد٣٠٠ تا ٢٠٠سرفردريک به شکل استوانه ای بی نظم با قطر معادل

قسمت ھايی از گالری ھای با سقف .  فوت و به طرز بسيار مستحکمی از آجر پخته ساخته شده بود٥٠ديوارھا حدود 

  فوت که دور تا دور باMی بارو وجود داشت، در زمان باز ديد گولد سميد ھنوز ٥ فوت وعرض ٥قوسی به ارتفاع 

مشابه معماری پيشاوران، به شرح زير در خرابه ھای زاھدان نيز ديده ميشود ومن فکر ميکنم، شکل  .پابر جا  بودند

  .ه گی ھای اين معماری را نشان دھد به خوبی ويژ٥٨شماره 

  دو برج حجيم مدور جھت محافظت در طرفين دروازه قرار « : مينويسد)Sir Fredric Goldsmid(گولدسميد



  
 

 

  ٥تر ٣  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئنگه کړله موږ سره اړيکه ټي په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

در مرکز قلعه، يک تپه با خانه ای روی آن که . داشتند و دروازه به راھروی شيب دار باريکی منتھی می گرديد

  ».در جنوب تپه ھای ماسه بادی تا باMی بارو را پوشانده بود.  داشتًاحتماM محل سکونت حاکم بود، قرار

البته من فکر ميکنم که گولد سميد اشتباه کرده است، زيرا تپه ھای ماسه بادی نه از سمت جنوب که از سمت 

ان نتيجه  بادی تا  ارتفاع ديوار دو قصر باM آمده باشند، ميتوماسۀ تپه ھا ھای شنی و اگر. ٣شمال تجمع ميکنند

وجود اين ابنيه را ميتوان از خرده . گرفت که بسياری از ابنيۀ کوچکتر وکم ارتفاع تر به کلی زير شن مدفون شده اند

ممکن است کسی سئوال کند که چطور . آجر،ظروف سفالی و قطعات ديگر موجود بر سطح زمين شنی، اثبات نمود

ًاساسا باد باعث و بانی .  نشده و بر رويۀ آن قرار گرفته انداين قطعات کوچک، ھمراه با ابنيه در زير شن مدفون

باد آنھا را از محلی به محل ديگر می برد تا باMخره به مانعی گير کرده ودر . قرار گرفتن آن ھا در سطح زمين است

  .اطراف آن تجمع نمايند

اد زياد اين ويرانه ھا، تعدويژگی بزرگ « : گولدسميد در ادامه توضيحات خود در مورد پيشاوران می نويسد

. می باشد که با دقت زياد ساخته شده وھنوز ھم قسمت ھايی از آنھا باقی مانده اند) رواق ھا(طاق ھای قوسی شکل

که روی تمام خانه وآسياب ھای بادی زده ميشد،مشخصۀ ساختمان ھای امروزی ) رواق ھا(اين طاق ھای قوسی 

  .  ھم گفتيم، در ويرانه ھای ابنيۀ زاھدان نيز اين مشخصه ديده ميشودًبه طوری که قبD ».سيستان نيز ميباشد

 Saliyan)(از آن جمله می توان به ويرانه ھای ساليان. ويرانه ھای پيشاوران به چند گروه تقسيم ميگردند

) Nikar-Khanah(، نگارخانه)Kol Marut(آباد، قلعۀ مDامان، کول ماروت قلعۀ پيشاوران، خيرواقع در سه ميلی

  .وغيره اشاره نمود

خرابه ھای ساليان چندين ميل مربع را در « :دکتر بيلو که اردوگاه خود را در ساليان برپا نموده بود،مينويسد

در ميان آنھا ويرانه ھای مساجد،مدارس، کتيبه ھای عربی در بعضی ساختمانھا ديده ميشود که تاريخ  بر ميگيرند و

در سيستان، دارای طاق ) چھارتراش(تمام سقف ھا بدليل نبودن الوار. ميگرددآن ھا به زمان تصرف اعراب بر 

ًبقای آنھا در شرايط نسبتا  مھم ترين مشخصۀ ويرانه ھای مذکور، گستردگی قابل مDحظه و. ھستند) رواق( قوسی

  ».خوبی می باشد

ضيح بعضی از آنھا در اين تمام کتيبه ھائی که در زاھدان پيدا کردم وتو. من ھم با دکتربيلو موافق ھستم

نوشته داده شد، به زبان عربی می باشند وھمچنين کليه نقش ونگار وتزئيناتی را که مشاھده نمودم، نشانی از زبان 

 در ١٠تخمين ( ميل٨ در ٦داکتر بيلو وسعت زمينی که خرابه ھای پيشاوران را احتوا ميکند، حدود . عربی داشتند

وی ھمچنين نوشته که خرابه ھای مذکور خود در محل ويرانه ھای قديمی تری ساخته .  ذکر نموده است) کيلومتر١٤

شده اند و مانند ھرکاوشگر دقيق آثار باستانی، داکتر بيلو ھم به اين نتيجه رسيده که از نقطه نظر اسلوب معماری و 

پيشاوران،  ال، تا قلعۀ فتح در جنوب، مشتمل بر بين Mش جوين در شمردتمام خرابه ھا و ويرانه ھای موجود قدمت، 

  .ًزاھدان وغيره مطلقا ماھيت يک سانی دارند

در مورد ويرانه ھای پيشاوران، گولدسميد ھم نظرياتی مشابه عقايد داکتر بيلو را عنوان کرده و مينويسد که 

 تا تمام ويرانه ھای  آنجا را  ميل در جھت غرب حرکت کند٤ تا ٣، وی مجبورگرديد  بازديد خود از Mش وجويندر

ی يک ستارۀ ئگاه يا يک محراب صحبت ميکند و مينويسد که بر ديوارباMاو از مشاھده يک پرستش. ظه نمايدمDح

ماسونی بزرگ پنج نقطه ای وجود دارد که با يک دايره محاط شده ويک شکل ساغر گرد بين ھريک از نقاط ستاره 

نيز » کريستی«وی ھمچنين مقبرۀ سيد اقبال را مشاھده کرده که سياح ديگربنام . ردو يکی ديگر نيز در مرکز قرار دا

  .آنرا ديده بود

   يک تپه فDت مانند با قلۀ مسطح وجود دارد که کوه قوچ نام دارد و  ميل بسمت شمال غربی خرابه ھا٨د حدو

                                            
 سيستان از شمال بسوی  زيرا باد  . است تپه ھای ماسه را در جنوب ديوار قلعه مشاھده کرده خودد سميد را تائيد ميکنم کهمن نظرگول -  ٣

 سيستانی. شمال ديوار قلعهسمت  ديوار جنوبی قلعه ھا توده ميشوند واز آن تپه ميسازد، نه در پشت جنوب ميوزد ولی ريگھا در



  
 

 

  ٥تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئنگه کړله موږ سره اړيکه ټي په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 روستا در نزديکی کوه ٤عداد ت. از نظرشکل ظاھری بی شباھت با کوه خواجه در جنوب غربی شھر ناصری نيست

 رودخانه ، وقتی آب دارند، به ھردو. در شرق آن فراه رود و در غرب آن رود ھاروت واقع است. قوچ وجود دارند

در جنوب درياچۀ مذکور، نيزار باتDقی .  نيست وجاریرود ھاروت ھميشه آبدار. تخليه ميکنند) سابوری( ياچهدر

ًآن درياچه در زمان مسافرت بنده وعبور از آن،عمدتا خشک . مند به شمار ميرودقرار دارد که جزوی از ھامون ھل

درياچۀ مذکور در واقع بسيار بزرگ بوده وگودی ھای زيادی دارد، اما در قسمت شمالی آن که مجاور گوشۀ . بود

ًتا با شبکه ای از کانال اين درياچه عمد. جنوبی خرابه ھای پيشاوران می باشد،آبی که بتوان دائمی ناميد، وجود ندارد

  .ھای تغذيه شده از ھلمند از باM دست بند که نوعی سد انحرافی است، پرميشود

يکی از آنھا توسط . بين خرابه ھای پيشاوران، دکتر بيلو آثار چند کانال را پيدا نمود که ديگرخشک بودند

 آبياری به خرابه ھای ساليان آورده ب به منظور استفاده درباز سازی شده واز آن طريق آ) اوق(رئيس ھوکات

  .ميشود

؛ توصيف ھای بسيارخوبی به وسيلۀ فريه؛ گولد سميد و  قلعۀ فتحدر مورد انتھای جنوبی شھر بزرگ، يعنی

دراينجا نيز قصر بزرگی روی تپۀ مصنوعی . بزرگی آن دارند بيلو صورت گرفته است که جملگی دMلت بر وسعت و

دکتر بيلو ميگويد که خرابه ھای مذکور در .  سال پيش باز سازی شده است٣٠ يا ٢٥دود ًديده ميشود که احتماM ح

ميل پخش و ٥/٢وگولد سميد از خرابه ھايی صحبت ميکند که در سطحی به قطر . حدود چند ميل پراکنده ھستند

او ھمچنين . ع ھستنددر بين آن ھا واق) رواق ھا(پراکنده بوده و قصری بزرگ وابنيۀ عالی با طاق ھای قوسی شکل 

با اين حال از آثاری که فوق . باقيماندۀ مخازن، کاروانسرا ھا و ابنيۀ بزرگ متروکه می نويسد از ميدان ھای بزرگ و

  .العاده وعالی باشد ذکری به ميان نمی آورد

 ھائی اعم از قديم وجديد صدق ميکند، به ويژه در مورد چيز)پرشيا( البته خصوصيت در مورد ھرچيز ايرانی

ايرانيان در ھرچيز، ناشی از اين باشد که ) اعتدال( من فکر ميکنم که اين ميان مايگی. که به معماری مربوط باشند

ز خانه وکاشانۀ خود می ًشن ھای کويرھای ايران مرتبا مردم را ا  که ھجوم ماسه بادی و:ًطبيعتا چوپان بوده اند

 که تأمين دايمی آب مصرفی در بيشتر قسمت ھای ايران ھميشه .يدادند که رودخانه ھا مرتب تغيير مجرا م.رانده است

 ]بخصوص مردم سيستان[شده که مردم ايرانمی جنگ ھای مخرب وھجوم اشغالگران باعث که . مشکل بوده است

. رزنداز احداث ابنيۀ عالی ومجلل وخانه ھای فوق العاده که به ھرحال به زودی بايد آنجا را ترک ميکردند، اجتناب بو

ه که تعداد کثيری ويرانه روستاھا، شھرھا، وقDع متروکه در سرتاسر پرشيا پراکنده يع عوامل مذکور باعث گرديدجم

  .بوده و در ديد کلی منظرۀ ايجاد شده که در ھيچ کشور ديگری در جھان نظير ندارد

اين .  رودھلمند نزديک بوددر قلعۀ فتح، تأمين آب، مشغلۀ عمده ای نبوده است، زيرا شھر به مجرای اصلی 

امنيت وثباتی که شرط . قتل وغارت بود که شرايط Mزم جھت تأمين امنيت وثبات را مختل ميکرد خطر تھاجمات و

در مورد وجود خطر دايمی تھاجمات . دايمی می باشد اساسی تمايل مردم به ايجاد ساختمان ھای بزرگ، فوق العاده و

 نميتوان ترديد نمود، زيرا اگر چنين نبوده،اين ھمه ديوار وحصار و باروھای متعدد نظامی به قلعۀ فتح و جاھا ديگر

گولد سميد باقيماندۀ يک کاروانسرای خوب . شد و مستحکم برای حفاظت قسمت ھای مختلف شھر بزرگ ساخته نمی

 کوره ساخته شده طبق نوشتۀ او،اين ساختمان از آجر ھای پخته در. توصيف کرده است را در قلعۀ فتح مشاھده و

از نظر زيبائی نسبت به ساير ابنيۀ  طراحی ظاھری کاروانسرا بسيار خوب و.  اينچ مربع بود١١ًواندازۀ آجر تقريبا 

اطراف اين .يک سقف بزرگ گنبدی پوشيده بود ًحياط بزرگ داخل کاروانسرا احتماM با. سيستان ارجيحت کامل داشت

در . سرا ساخته شده بود يک يخ خانه از خشت ھای خام در مجاورت کاروان  وحياط، اتاق ھا واصطبل ھا واقع بودند

گولدسميد ديوار اطراف شھر قلعه . قبرستان مجاور،تکه ھای آجر ھا وسنگ ھای مرمر سفيد مشاھده گرديده است

اھش می اين ديوار که ضخامت آن به تدريج ک. باM توصيف ميکند يک فوت در  فوت در پايه و٦فتح را به ضخامت

گولد سميد .يابد، تا حدودی با ديوار دور شھر زاھدان متفاوت بوده و به نظرمن مدتھا بعد از زاھدان ساخته شده است



  
 

 

  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئنگه کړله موږ سره اړيکه ټي په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

چنان خوب باقی مانده اند که گوئی جديد   غربی بوده و–مينويسد که بعضی از خيابانھای شھر قلعۀ فتح، شرقی 

  .اMحداث ھستند

شھربزرگ که آخرين پايتخت ملوک کيانی بوده و   قريب به يقين، اين قسمت ازًاحتماM، ودر حقيقت با احتمال

در اثر حملۀ نادرشاه افشار تخليه شده ، به دليل موقعيت ممتاز جغرافيائی آن در شرق مجرای اصلی رودھلمند، تا 

رکت خود از مجرای يک کانال خشک شده وجود دارد که ما در ح. مدتھا بعد از آن واقعه ھم مسکون بوده است

از رودھلمند درشمال قلعۀ فتح جدا گرديده ودر جھت  ٤اين مجرای خشک. سيستان به بلوچستان، از آن عبور کرديم

  .ادامه دارد غربی

درخاتمه اين مبحث بايد اضافه کنم که گفته ھای مردم محلی، بازديد ھای خودم وعکس ھای که گرفته ام، 

اعم از . مودند که شھربزرگ يک وضعيت استثنائی وفوق العاده داشته استجملگی مرا به اين نتيجه گيری ھدايت ن

طويل فرض کنيم يا آن را مجموعه ای از شھرھای مجزای کنار ھم در  اينکه تمام  اين ويرانه ھا را يک شھر واحد و

ميل طول  ٨٦نظر بگيريم، بدون شک زاھدان مجموعه ای از خانه ھای به ھم پيوسته وغير مجزا بوده که حدود 

اينکه در انگليس، عالمان ومحققين چه فرضيه ھايی دراين مورد مطرح  صرف نظر از). ٦٨شکل :رک(داشته است

ناميد، » لندن آسيا«نمايند، يک واقعيت کماکان باقی خواھند ماند و آن اينکه اين شھر بزرگ که به حق بايد آن را 

  ٥.بوده استمعرف يک دورۀ شکوفا و پر رونق در تاريخ شرق ايران 

 
                                            

 سيستانی.رابه ھای شھر رستم وقلعۀ تراکو ادامه يافته است دک ديله بسوی خاز محلبنام رودبيابان  اين مجرای خشک - ٤

 ٦٥٨-٦٦٢ جغرافيای تاريخی سيستان يا سفربا سفرنامه ھا،صص- ٥


