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  ٩ 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،  د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې: يادښت 

  

  ٢٠١٤/ ٢١/٦                                                                  کانديد اکادميسين سيستانی                     

  

   : برکتابيیتکمله 

  ستاني سیخي تاریايجغراف
 

  وصف ويرانه ھای زاھدان ،پيشاوران و شھر رستم

  )به قلم ساوج لندور(

  )دھم فصل(موقسمت س

  

  :شھر رستم

 مي2دی در بازگشت خود از سيستان به قلمرو ھند برتانوی، از خرابه ھای شھر ١٩٠١، درسالساوج لندور

ديدن نموده وشرح مفصلی در آن باره نوشته است که نظير آن را من تا کنون از قلم ھيچ ) نزديک حوضدار(رستم 

  .کسی ديگر نديده ام وتمام آن  دراينجا بازتاب داده شود

تحت تاثير مشاھدۀ ويرانه ھای شھر زاھدان رفته بود که در ھرنقطه سيستان وقتی خرابه بزرگی لندور چنان 

در فاصله ای از شھر رستم ودر شرق :وی مينويسد. را می ديد، تصور ميکرد که بخشی از شھر زاھدان بوده است

ً بودند که احتماE دنبالۀ وجنوب شرقی آن، خرابه ھای زيادی به صورت يک رشته طويل، ازشمال به جنوب گسترده

ً تا برج دريک امتداد مستقيم، ويک ديوار بلند ھم که کام2 سرپا بود، ٦حد اقل . شھر عظيم زاھدان محسوب ميشدند

اين ديوار و برج ھا بی ترديد متعلق به يک قلعه بودند که از بين رفته و فقط ديوار انتھای شمال . ديده می شدند

خرابه ھای مبسوط ديگری در فاصلۀ دورتر درجھات جنوب شرقی وجنوب . مانده بودندغربی وبرج ھای آن باقی 

  . غربی ديده ميشدند که از بين آنھا يک برج بسيار بلند شاخص بود وجلب توجه ميکرد

. وقتی به شھر رستم نزديکتر شديم، يک ديوار به شکل متوازی اEض2ع ديديم که دور يک برج را گرفته بود

ًديوار البته تخريب گشته ولی کام2 پيدا بود که اين برج وديوار دور آن ايستگاه ديده بانی بيرون شھر، قسمت اعظم 

صحنۀ بعدی يک کانال خشک قديمی بود که از شرق جنوب شرقی می آمد وبعد از آن، . در سمت شمال آن بوده است

ز قسمت ھای مختلف شھر رستم برداشته  عکس ھايی را نشان ميدھد که ا٨١ تا ٧٧اشکال . خود شھر ظاھر گرديد

  .وبا درنظرگرفتن قدمت شھر، ميتوان گفت که بطور اعجاب آوری سالم باقی مانده است. شده اند

تعداد چھار برج بلند در جبھه شمالی شھر وجود داشت که از آن دو برج نزديک به ھم در مرکز و برای 

برج دايره . دو برج ديگر بودند که در گوشه ھا قرار داشتندحفاظت دروازه ساخته شده وحجيم تر ومستحکم تر از 

ًدروازۀ شھر،که دارای حفاظ خارجی بود، دو طبقه ساخته شده  ومستقيما به .  فوت بود٣٠ای شکل  وبه ارتفاع 

يک راھرو باريک دور تا دور داخل ديوار شھر در ارتفاعی حدود نصف ارتفاع کل ديوار . خيابان اصلی باز می شد

شھر فقط يک دروازه داشت . راھرو ديگر ھم در باEی ديوار بود که ارتباط بين برج ھا را تأمين ميکرد. ود داشتوج

و با عبور از آن ب2فاصله قصر رستم ظاھرميشد که يک ساختمان سه طبقۀ گنبد دار با فضاھای ضميمه شده 

 ميکرد و روی زه شھر تا قصر رستم ادامه پيدايک ديواراز کنار دروا. متعدددی به جبھه ھای غربی وجنوبی آن بود

  .ورودی بزرگ به ساختمان مسکونی کنار قصر رستم  وجود داشتۀ اين ديوار يک دريچ
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  ١٩٠٣ درپ2ن شھر رستم، ترسيم از ساوج لندور

  

گفته ميشد که اتاق مورد ع2قۀ . طبقات مختلف قصرتوسط تعدادی راھروھای شيب دار قابل دسترسی بودند

اتاق گنبد دار مذکور سالم باقی مانده بود و داخل .  نشان داده شده است٨٠تم اتاقی باEئی قصر بوده که در شکلرس

سقف اتاق دارای تزئينات . ًآن قسمت برآمده ای در کف ديده می شد که ظاھرا به منظورنشستن ساخته شده بود

دی شکاف و روزنه نيز در ديوار شمالی ديده می شد تعداد زيا. زيبائی بود وچھار پنجره روی ديوار ھا وجود داشت

بی ترديد اين اتاق به عنوان اتاق مراقبت ساخته شده بود و از اين اتاق منظرۀ . که به منظور تھويه کار گذاشته بودند

خوبی از دشت اطراف شھر رستم تا فواصل زيادی از جمله شھرھای شرقی و کوه ھای آبی رنگ غربی، ديده می 

  .شدند

 که بعضی از آنھا برای سوزاندن سوخت به ر داخل اتاق رستم وجود داشتندعداد زيادی محفظه ھای کوچک دت

تعداد پنج درب نيز روی ديوار ھای اتاق وجود داشت که به اتاق ھای مجاور . منظور روشنائی استفاده ميشده است

ً قصر رستم، ابدا از چوب استفاده نشده وتمام در ساختمان. اتاق ھای مزبور زياد سالم نمانده بودند. باز می شدند

   .بودند) رواقی(سقف ھا قوسی شکل 

ًقصر رستم تقريبا يک ربع سطح شھر را که در گوشۀ جنوب شرقی قرار داشت، به طور کامل اشغال کرده 

 فقط نصف آن ع2وه برساختمان مرتفع، قصرمذکور تعدادی ساختمان ھای جانبی گنبد دار ھم داشته که متاسفانه. بود

ًمانند ساير گنبدھای شھر رستم، دراينجا ھم عموما قسمت شمالی گنبدھا ريخته، درحالی که قسمت . ھا باقی مانده بود

بی ترديد دليل اين امر بادھای مخرب . ً اين مساله کام2 واضح ديده ميشود٨١درشکل شماره . جنوبی آنھا سالم بود
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ار نيز داخل قصر رستم وجود داشت که ورود به آن از طريق راھروی باEتر جاد) حويلی(يک حياط. شمالی بوده است

ًاين حياط  ظاھرا برای تجمع سربازان ونگھبانی در نظر . از سطح زمين ودر جھت شمال به جنوب، تأمين می گرديد

  .گرفته شده بود

   

  

ھمکف که اکنون به ميزان در طبقۀ . بطور کلی قصر رستم يک ارگ مستحکم نظامی در داخل شھر بوده است

زيادی پائين تر از سطح خيابان ھا قرار گرفته، يک اتاق دراز به شکل انبار وجود داشت که روی ديوار شمالی آن، 

ًيک سيستم فوق العاده جالب توجه به منظور تھويه ھوای اتاق قرار داشت و اتاق را عم2 به طرز خوشايندی خنک 

شکاف ھايی در ديوار بود که به مجاری وکانال ھای مستطيلی شکل ختم می گرديدند اين سيستم متشکل از . کرده بود

و باعث می شد جريان ھوای طبيعی در اتاق ايجاد گرديده وھوای گرمتر از باE خارج وھوای سردتر از زمين وارد 

ئين ديوار ايجاد کرده محفظه ھای بسيار زيادی از جمله برای قرار دادن چراغ ھای روشنائی در قسمت پا. اتاق شود

ًچند آخور کم ارتفاع نيز ديده شد که ظاھرا برای نگھداری گوسفند دراين اتاق انبار مانند تعبيه کرده بودند، که .بودند

  .ًقطعا به منظور تأمين گوشت مورد استفاده ساکنين قصر در ھنگام محاصره مورد استفاده قرار می گرفته اند

اين تاEر، . ائی رستم ديده می شد که دروازه ورودی نيز به خيابان اصلی داشتبعد ازاين اتاق، تاEر پذير

در زمان بازديد ما، اين گنبد از دوجا ريزش کرده .  فوت بود١٨اتاقی بسيار بزرگ با گنبدی به ارتفاع داخلی حد اقل 

. نائی ديده می شدند محفظه برای قرار دادن چراغ روش١١در ديوار ھای شمالی  وجنوبی چند در وحدود . بود

در اطراف قصر رستم، ديوار شھر دو رديفه، بسيار محکم و با . ًمحفظه ھا طرح نسبتا ساده و جالبی داشتند

ھمين ترتيبات در دو قسمت ديگر از جبھه غربی وجنوبی  . سنگرھای حفاظ در باEی ديوار در قسمت خارجی آن بود

کل منظمی داشت و به نظرمی آمد که در دوره ھای زمانی مختلف به ديوار شھر ش. ديوارشھر نيز به چشم ميخوردند

خندقی بيرون ديوار شھر به چشم . ًخود شھر نيز ظاھرا در دوران اخير توسعه داده شده بود. تدريج تکميل شده است

کرده  که بنده ازپ2ن کلی شھر ترسيم ٨٣شکل شماره . ميخورد ولی در بسياری قسمت ھا با شن وماسه پرشده بود

در بخش شمالی خيابان اصلی، روبروی قصر رستم، اصطبل غير مسقف بسيار . ام، گويای شکل ظاھری آن می باشد

بزرگی وجود داشت که در ديوار آن آخور ھای متعددی ساخته شده بود وبه نظرمی آمد که زمانی اسپ ھای زيادی 
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 ھای بسيار کوچک گنبد دار وجود داشتند که در قسمت غربی شھر، تعدادی خانه. در آنجا نگھداری می شده اند

خانه ھايی . ًاگرچه  بخش شمالی آنھا تماما ويران شده ولی بقيه قسمت ھای بعضی خانه ھا ھنوز سالم مانده بودند

ًکه در پناه ديوار شمالی شھر از آسيب باد مصئون مانده، از ساير خانه ھا سالم تر وکاملتر بودند و بيشتر آنھا تقريبا 

اين خانه ھا مستطيلی يا چھار گوشه و از گل ساخته شده و درب  ورودی آنھا . ًاما باEی سطح زمين قرار داشتندتم

خانه ھای بزرگ تر در ديوار شمالی خود،شيارھا وکانال ھای تھويه داشتند که . جنوبی واقع بود) سمت(در رويۀ 

 فوت و سعت ١٢ در ١٢ھا فوق العاده کوچک وحدود تمام خانه . مشابه سيستم تھويه اتاق انبار وقصر رستم بود

  .داشتند

  

ًدر قسمت جنوبی شھر که در معرض وزش باد ھای شمالی قرار داشت، تمام خانه ھا تخريب وکام2 زير شن 

با وجود اين،يک يا دو ساختمان بزرگ . مدفون شده و چيزی بيش از گنبدھای خانه باEی زمين باقی نمانده بود

قسمتی . ًجنوبی شھر وجود داشت که ظاھرا در زمان خود متعلق به فرماندھان وافسران رستم بوده انددراين قسمت 

ًمتناظرا در ديوار . داشته تخريب شده بود) مربع(از ديوار جنوبی که به جای برج ھای مدور، برج ھای چھارگوش

 ديوار شھر بسيار جالب بود وحتی  در ).٨٥ و٨٤اشکال (ًشمالی نيز قسمت ھائی وجود داشت که کام2 ريخته بودند

ضلع غربی که استحکام بالنسبه کمتری داشت، ديوار را به صورت طبقات متوالی ساخته بودند وارتفاع ھرطبقه کمتر 

به اين . ھرطبقه ، راھرو  وگذرگاه مخصوص خود را داشت که در تمام طول آن امتداد  يافته بود. از قد انسان نبود

و وقتی يک نفر از .   و حمله به شھر، به آسانی می توانستند افراد را به روی ديوار بفرستندترتيب ھنگام جنگ

  . روی ديوار  پائين می افتاد، ب2فاصله مرد ديگری از طريق گذرگاه زيرين آن، جای وی را می گرفت

ناری دروازه با برج دروازۀ شھر بسيار مستحکم بود و دو برج ک. برجھا بسيار مرتفع تر از ديوار شھر بودند

يک سکوی مرتفع نزديک دروازه وجود داشت که . سوم مربعی شکلی که در داخل قرار داشت، تقويت ميگرديد

ًتخريب گرديده وظاھرا نامبرده شھر ١طبق نوشته ھای تاريخی، اين شھر توسط بھرام. ًظاھرا محل اعدام مجرمين بود

                                            
وی جنگيد و پسر رستم ت است، زيرا بھمن پسراسفنديار به انتقام خون پدرش از او�دۀ رستم کين کشيد وبا فرامرز بھمن درسبھرام نه،- ١
 )سيستانی(. شھر رستم را  به آتش کشيد ومغلوب واسيرکردرا
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ًواصوE مشکل است تصور کنيم که ساختمانی . ی نشان نمی دادندولی ساختمانھا اثری ازسوختگ. را آتش زده است

  گفته ميشود که اين شھر يک قرن پيش  متروکه شده . ًکه چوب نداشته باشد و تماما از گل باشد، چگونه می سوزد

  .نداست و آنھم مربوط به زمانی است که ايل سربندی شھر را محاصره وتصرف کردند وطايفۀ رئيسی را از آنجا راند

حدود چند صد فوت بيرون شھر در سمت جنوب، باقی ماندۀ اصطبل اسب عظيم الجثۀ رستم بنام رخش قرار 

دارد که متشکل از بخشی از ديوار بلندی می باشد که قسمت فوقانی آن ديده نميشود و بقيه قسمت ھای آن که در 

 وھمچنين محلی که افسار اين اسپ محل دقيق آخور اسپ. اصل ساختمان بزرگی بوده، در شن مدفون شده است

  .معروف به آن بسته می شد، دراين خرابه ھا قرار دارند

  

 اين محل را بازديد نموده ونتيجه گيری غلطی به عمل آورده که توسط ١٨٧٢يکی از سياحان درسال 

انجمن سلطنتی از جمله ميتوان به مقالۀ مجلۀ . نويسندگان بعدی نيز مورد نقل قول واستفاده قرارگرفته است

دو تپه به « :نوشته سياح مذکور به صورت زيراست.  اشاره نمود١٤٢، صفحه ١٩٠٢، فبروری ٢جغرافيائی لندن

فاصلۀ يک ميل در جھت جنوب غربی وجود دارند که در يکی آخور رخش قرار داشته و در ديگری افسار اسپ به 

ده وفقط قسمتی از ديوار آن باقی مانده، زمانی شکی نيست که ساختمان بزرگی که خراب ش» .زمين بسته می شد

 ارتفاع ديوار باقی مانده  . به صورت تقريبی رسم شده است٨٦پ2ن اين ساختمان در شکل. اصطبل بزرگی بوده است

.  فوت در زير شن ھا مدفون است و پايه و تکيه گاه ھای نيرومندی دارد٢٠ فوت است که از آن حدود ٥٠حدود 

مسير کانال خشک ديگری در غرب خرابه ھا قابل . نج ضلعی نا منظم با يک گوشۀ تيز می باشداصطبل به شکل پ

  .تشخيص بود که از سمت جنوب به شمال کشيده شده ويک شاخۀ منشعب از آن نيز به به غرب می رفت

) بعمر( در شمال غربی وغرب خرابه ھای شھر ديگری ھم ديده می شدند که يکی از آنھا دو برج چھارگوشه

در سمت غرب ، روی دو تپه استحکامات وقلعه ھايی ديده می .  ميلی قرار داشتند٣بلند داشت که در فاصلۀ حدود 

شدند و بين آنھا وشھر رستم قبرستان بزرگی ، به فاصلۀ يک ميل از شھر رستم وجود داشت که مقبره ھای آن 

  . نظر می رسيدندًعموما روی زمين ومنفرد بودند، بجز چند مقبره که فاميلی به

ناميده ميشد ومحلی  ) Zorap(پادر مسير حرکت خود به غرب با خرابه ھای شھرديگری مواجه شديم که زور

با فرامرز پسر رستم نبرد کرده وبدن او را با ) منظور بھمن است(گفته ميشد که دراينجا، بھرام . بسيارقديمی بود

                                            
 .مقالۀ سايکس استمجله، ، ايوان سمت، ومنظور از١٨٧٢از سياح منظور ساوج لندور،- ٢



  
 

 

  ٩تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئيکه ټينگه کړله موږ سره اړ 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

اين . يگر که تا حدودی بزرگ و موازی يکديگر بودند گذشتيماز دو کانال خشک قديمی د. نيزه سوراخ کرده است

ًکانال ھا وکانال ھای ديگری که قب2 ديده بوديم، نشان دادند که اين منطقه از سيستان زمانی زراعت پر رونقی داشته 

ه ھای مسکونی و شبکه ھای مبسوطی را وقتی مسافت بيشتری جلو رفتيم، خرابه ھا وباقی مانده ھای خان. است

ًخاک ناحيۀ مذکور نيز ظاھرا با خاک متداول در منطقۀ کويری تفاوت . ديدم که نشان از  زراعت گسترده  داشتند

بعد از آن به محلی رسيديم که در ابتدا، تپه ھا وپشته ھای شن وماسه به نظر می آمدند ولی با بررسی  . بارزی داشت

قشر شن روئی تا حدودی اشکال ساختمان . د که شھری بسيار بزرگ ومدفون درخاک وشن ميباشددقيق تر معلوم ش

منجمله توانستيم ساختمان ھای چھارگوشه،ديوار ھا، گنبدھا وغيره را تشخيص دھيم که . ھای زير آن را نشان ميداد

يعی شن  روی سطح زمين طبيعی زير توده ای از خاک وشن مدفون بودند و ترديدی نماند که آنچه می ديدم قشر طب

در يک قسمت توانستيم مسير ديوار دور شھر ومحل برجھای روی ديوار را مشخص نمائيم و معلوم شد که . نيست

ًاطراف شھر مورد نظر، کام2 . ديوار تقريبی مربعی بوده وحتی محل قلعه يا ارگ داخل شھر را ھم معلوم کرديم

ی نداشت که پشته ھا وبرجستگی ھای شن در داخل محدودۀ شھر طبيعی ولذا دليل.مسطح و بدون برجستگی بود

به ع2وه برجستگی ھا به وضوح اشکال خاصی از قبيل گنبد، ديوار، ساختمان مستطيلی وغيره را تداعی می . باشند

  .کردند

  

 محل از ھر محققی که به مطالعۀ ماسه وشن وپديدۀ حرکت ماسۀ بادی ع2قمند باشد،Eزم است سفری به اين

سيستان نمايد، زيرا در ھيچ جای ديگر، پديدۀ حرکت ماسه ھای روان و تجمع آنھا،نمايان تر از آنچه که در اين محل 

دراينجا ميتوان از روی شکل تجمعات ماسه، به شکل مانع زير آن که  عامل ايجاد تجمع . صورت گرفته، نمی باشد

يک دشت صاف جمع نميشوند مگر آنکه به يک مانع از قبيل شکی نيست که ماسه ھای روان روی . بوده پی برد

در جنوب اين شھر مدفون، تجمعات . بوتۀ گياه، بوتۀ گز، برآمدگی خام، ساختمان ھای مختلف وغيره برخورد نمايند

 ًديگر از ماسه  به چشم ميخورد که کوچکتر وبی نظم تر بودند و احتماE دراثر وجود بوته ھای گز وساير گياه ھان

. کويری ايجاد شده  و ماھيت آنھا با تجمعات منظم تر و بزرگتر داخل شھر که اشکال خاصی داشتند، متفاوت بود

البت اناليز و بررسی ھريک از اين پشته ھا و تجمعات ماسه ای، که ھزاران ھزار از آنھا در اين محل وجود داشتند، 

 به چند جلد کتاب دارد، لذا اين جانب فقط چند ويژگی کلی وقت زيادی می طلبيد و توضيح يک به يک آن ھا نيز نياز



  
 

 

  ٩تر ٧  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئيکه ټينگه کړله موږ سره اړ 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

ًپشته ھای کام2 مخروطی شکل دراين محل کمتر ديده می شدند، زيرا فرسايش ممتد ومداوم .وغالب را شرح می دھم

. بادی در طول سال ھا و قرنھا باعث گرديده که يک رويۀ مخروط شرايط متفاوتی نسبت به رويۀ مقابل پيدا نمايد

باEترين نقطۀ تپه ماسه ای در شمالی و پائين ترين نقطۀ آن در طرف  رف نظراز شکل پشته ھا وتپه ھا، ھميشهص

: تپه ھا وپشته ھای ماسه يا ساده بودند و يا مرکب، وشکل ظاھری آن ھا عبارت بود از. بود غربی تپه جنوب

. غرب کشيده شده بودند، برخان شنی وغيرهنيمکره ای ،پشته ھای طويل موازی مانند ديوار که در جھت شرق به 

 فوت به شکل نيمکرۀ ٨٠يک تپه ماسه ای به ارتفاع . بعد از اين شھر و در جنوب آن به تپۀ ھای طبيعی برخورديم

 فوت از ساير پشته ھا و تپه ھا بلندتر بود ٤٠کامل با  يک درخت گز منفرد در قلۀ آن وجود داشت که حدود 

از اين تپه ھا تا شرق مسير . ک عارضه جھت شناسائی موقعيت مورد استفاده قرارگيردوميتوانست به عنوان ي

  ٣.حرکت ما، ھمه تپه ھای ماسه ای کم و بيش شکل يکنواختی داشته و به صورت نيمکره به نظر می آمدند

  

  :گودزره

ی در داخل ساوج لندور،  درمسيرحرکت خود،گودزره را نيزمشاھده کرده ،بعد از شرح تپه ھای ماسه ا

بسيار محتمل است که در روزھای رونق وآبادانی « :گودزره در مورد گدارشاه وخرابه ھای آن حدود مينويسد

سيستان، وقتی جمعيت فراوان وشھرھا ودھات زيادی در حدود گودزره وجود داشتند، کانال ھای زيادی از رودھلمند 

  .را حاصلخيز نمايندبه حدود گودزره کشيده بودند تا آنجا را مشروب وخاکش 

اليه حقايق تاريخی ھم به صحت اين فرض  دEلت دارند، چه ع2يم سکونت انسان در گدار شاه واقع در منتھی 

بخش غربی درياچۀ نمکی زره، شاه مردان ، جائی که بنابراقوال بومی ھا يک قلعه و يک زيارتگاه داشته، گنبد شاه، 

تمام اين اماکن البته اکنون تبديل به ويرانه شده اند وبه سرعت . وردوبسياری جاھای ديگر امروزه به چشم ميخ

اين نوع مکان ھا بيشتر در کنار رودشيله واقعند و سکنۀ . درحال مدفون شدن در زيرماسه ھای بادی می باشند

  چاھی در . محلی به نقل از پدران شان ميگفتند که زمانی که شيله آزادانه جريان داشته آب آن قابل شرب بوده است

  .ًگدار شاه وجود داشت که تقريبا خشک بود ومختصر آب مانده در تۀ آن ھم، از شدت کثافت غير قابل شرب است

. روشن کردن تاريخ واقعی اين منطقه  از جھان در زمان رونق وشکوفائی آن، بسيار جالب توجه خواھد بود

البته امروز . حقيقت عبور از اين منطقه بوده باشدبسيار محتمل است که عبور سکندر از سيستان وبلوچستان در 

ھيچ ارتشی نميتواند با فيلھا، شتران واسپ ھای خود از منطقۀ زره عبور نمايد حتی اگر فرماندھی اين ارتش با 

اين واقعيت باعث شده که بسياری تاريخ دانان عبور سکندر را از منطقه زره قبول . باشد) Craterus"(٤کراتوس"

. اشند ويا اگرھم قبول بکنند، آنرادامی می دانند که اسکندر در اثر فريب راھنمايان محلی در آن افتاده استنداشته ب

اما چيزی که دراين ميان فراموش شده، اينست که منطقه در زمان اسکندر بسيار پر آب ، حاصلخيز ومتمدن بوده 

خرابه ھای بی شمار وآثار کانال ھا وشبکۀ درغير اين صورت چگونه ميتوان وجود . وشباھتی با امروز نداشت

  .آبياری را توجيه نمود

گودزره بيشتر شبيه يک منطقۀ بزرگ پوشيده از برف بود، زيرا رسوبات ضخيم نمکی چون : لندور می افزايد

رسوبات نمکی ته نشين شده در گودال . در مرکز گودزره گودال عميق تری تشکيل شده بود. برف سفيد و زيبا بودند

شرقی گود زره نيز وضعيت مشابھی داشتند و قشرنمک آن گودال ھم بسيار ضخيم بود، اما نه به ھمان اندازه 

ًنزديک لبۀ پوستۀ نمکی در ھر دو درياچه، مطلقا پوشش گياھی وجود . ووسعت قشرنمک گودال اصلی گودزره

 وقھوه ای، کوارتز قيميتی، سنگ نداشت، اما می شد سنگ ھائی با زيباترين رنگ ھای ممکن از قبيل يشم قرمز

  ٥.آھک سفيد وقھوه ای، سنگ يمانی وعقيق سفيد را در آنجا پيدا کرد

                                            
 )ديدارساوج لندور از شھر رستم(٧٠٢ -٦٨٧تان، صص جغرافيای تاريخی سيس- ٣

 .کبير بودر کراتوس، يکی از جنرال ھای لشکر اسکند- ٤

 ٧٢١ -٧٢٠ جغرافيای تاريخی سيستان، ص- ٥
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  ساوج لندور، از کوه خواجه وآثارتاريخی متروکه برفراز آن نيز توضيحات مفصلی داده است که سايکس 

  ولی توصيف او .اينجا خود داری ميکنم تکرار آن در بنايرين من از را شرح داده اند و وتيت ، نيز با کمی تفاوت  آنھا

  .اينجا  نقل ميکنم) زابل(را در مورد شھرناصری
  

  :)زابل(شھرناصری

ناصر . داده اند» شھرناصری«من ميتوانم توضيح دھم که چرا سکنۀ مرکز سيستان، به اين شھرنام صحيح 

مرکز سيستان گاھی » شھرناصری«ب به اين ترتي. را بنام وی ناميده اند» شھر«مخفف نام ناصرالدين شاه است و

ھنگامی که اين شھر برای اولين بار توسط پدر امير فعلی، ميرعلم . ناميده ميشود» شھرسيستان«به صورت ساده 

قشه ھای بدين ترتيب نام نصيرآباد يا نصرت اباد در ن. يا شھر پيروزی داده شد» نصرت آباد«خان فتح شد، بدان نام 

 ميل ٨نصر اباد يک دھکده است که حدود .  نقشه برداری ھندوستان بی ترديد اشتباه استۀانگليسی ونقشه ھای ادار

يک ديوار دوگانه دور .  نمی گذرد٦ سال٢٠از عمر شھرناصری فعلی بيش از . دور از مرکز سيستان موقعيت دارد

ار ديگر کوتاه تر و روی يک شھر کشيده شده که يکی بلند تر با برج ھای نيم دايره ای شکل و سنگر دار بوده و ديو

از اين پشتۀ گلی، سکوھای نيم دايره ای شکل به بيرون آمده اند و ارتفاع ديوارھای حفاظتی . پشتۀ گلی واقع است

و روزنه ھايی ھم به شکل ابتدائی روی ديوار ھای حفاظتی سکوھای مذکور ايجاد .  فوت است٨اين سکوھا حدود 

دور شھر، از داخل، يک گذرگاه يا سکوی سرتا سری برای ايستادن سربازان در نظر بر روی ديوار کوتاه . نموده اند

 فوت ارتفاع دار، از ديوار کوتاه بيرونی توسط يک جاده که دور تادور ٤٠ديوار بلند تر دور شھر،که . گرفته اند

 مقدارکمی آب در داخل بيرون ھمه اين ديوارھا و استحکامات نيز، يک خندق با. شھر کشيده شده است، جدا ميگردد

 عدد برج است که از ١٠ديوار جنوبی و يا در واقع جنوب وجنوب غربی دارای . آن، دور تا دور شھر وجود دارد

بين اين دو برج بزرگ  دروازۀ . ميان  آن دو برج در مرکز ديوار، نزديک به ھم و بزرگتر از ساير برجھا ھستند

در پيچ و پل زمينی ميتوان بدان رسيد، زيرا ورودی ديوارھای داخلی اصلی شھر قرار دارد که با يک راه پيچ 

 برج دارند که مشتمل بربرجھای گوشه ھا وبرج ٨ضلع شرقی وغربی شھر،فقط . وخارجی در يک خط واقع نيستند

دفاع ھر برج مقطع نيم دايره و روزنه ھايی دارد که رو به آسمان بوده و برای . ھای دوگانۀ چھارم وششم می باشند

ھريک از برج ھای . يک روزنۀ بزرگ نيز وجود دارد که برای تعبيۀ قطعات توپ مناسب می باشد. بسيار مناسب اند

نوعی باروی دو . مستقر در گوشه ھا، از اين روزنه ھای بزرگ، دو تا دارند که يکی زير ديگری واقع شده است

 ٤٠عرض خندق حدود . تا دور ديوار کوتاه وجود داردپھلو از تجمع خاک حاصل از حفاری خندق ايجاد شده که دور 

در گوشۀ شمال . امروز در غرب شھرناصری جاده وجود ندارد و فقط يک راه مال رو ديده ميشود... فوت می باشد

در اين فضای بزرگ، قصر و اندرون . غربی شھر ديوار بلندتری وجود دارد که فضای بزرگی را در برگرفته است

سه برج بزرگ در ھر ضلح اين ديوار ساخته شده و برج مرکزی در سمت جنوب . وی واقع شده استامير وخانواده 

يک ديوار کوتاه تر بيرونی، ديوار بلند داخلی را احاطه نموده و در برج بزرگ مذکور، . بزرگتر از ساير برجھا است

  پايان       »٧ .دروازۀ ورودی قصر امير واقع است

                                            
٦
اسم اين قلعۀ جديد .راجنب قريۀ حسين اباد بنا نمود) نصرت اباد( پرسی سايکس ميگويد که امير قاين حدود سی سال قبل  قلعۀ کنونی-  

Uحداث در بدو امر ظاھرا چنانچه اعضای ميسيون گولدسميد ضبط کرده اند، ناصراباد، بوده ولی فع�ًا نصرت اباد خوانده )١٨٩٨(ً

درفواصل .  فوت ارتفاع دارد،ديوارمزبور فوق العاده ضخيم می باشد٣٠محوطۀ داخلی آن حدود ربع ميل است که ديوار اطراف آن .ميشود

 مغازه است ١٠٠ تا ٥٠در داخل قلعه حدود .يرانداز دارد وگردادگرد آن خندقی است که در موقع لزوم آب می اندازندخيلی کوتاھی برج ھای ت

سيستان توسط خانوادۀ ميرعلم خان، امير قاين .ارگ حکومتی در گوشۀ شمال غربی واقع است.که اکنون سربازان آنھا را اشغال کرده است

ر سيستان از سی سال بدينسو است ولی کوچکترين تUش وحرکتی درجھت عمران وآبادانی آنجا به عمل اگرچه حکمرانی آنھا د.اداره ميشود

 جغرافيای :رک. (نياورده اند وسيستان را که يکی از ثروتمندترين و�يات ايران است، به ھمان درجه از عقب ماندگی بلوچستان رسانده اند

  .ابل مسمی گرديد واکنون ھم به ھمين نام ياد ميشوداين شھر بعدھا بنام ز)٤٦٧تاريخی سيستان ھا،ص 

٧
  ٥٩٣ دکترحسن احمدی، جغرافيای تاريخی سيستان يا سفر با سفرنامه ھا،ص -  
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