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مقدمه مؤلف
سيستان در گوشه جنوب غرب كشور سرزمين معروف و كهن
سالي است كه در آن آثار و بقاياي دوره هاي گونه گون تاريخ فراوان
استت شتنا ت ستيستتان ادلتاي هيرمند نه تنها از لماق مو عيت مه
جغرافيايي اش كه آنرا روي يكي از شتتتتتاهراه هاي ارتباقي شتتتتتر و
غرب رار داده و امروز ستته كش تور اافغانستتتان ا ايران و كاكستتتان
را در يك نققه با ه كيوند ميزندا مايز اهميت فراوان است ا بلكه از
ل ماق تاري ي و اشتتتتتتت كاه ت مدن هاي م تلري كه در آن يكي ب عد از
ديگري جاگزين شتتتتتده و كيشتتتتتينه تمدن كنۀ هزار ستتتتتال آنرا تمقيقات
ديرين شتتتتتتتناستتتتتتتي در  ۱۹۶۳تثبيت نمود و نيز از اين جهت كه مهد
تهذيب اوستتتتتتايي و ممور مماستتتتته هاي كهن ملي شتتتتتماره مي گرددا
براي درك و فه و نگارش تاريخ کشورا كماه اهميت را دارا است
ستتتيستتتتان اهمهنان كه در دوره استتتزمي يكي از نقاق معمور و
زر يز كشتتتتور و كانون كر جوشتتتتش نههتتتتت هاي رهايي ب ش بوده
است ا بدون ترديد در دوران هاي به از اسز نيز از لماق ا تصادي
و اجتماعي كيشرفته بوده و همانا توانمندي ا تصادي آن همواره توجه
كشتتتتور كشتتتتايان و فاتمان شتتتتر و غرب را به آن معقوف ميداشتتتتته
است هنانكه بعنوان نمونه مي توان شون كشي كوروش ه امنشي و
استتتتتكندر مقدوني و غيره جهان كشتتتتتايان را بستتتتتوي شتتتتتر از قريق
سيستان نا برد
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اين منققه از لماق اك ماصتتل يز ود و وفرت آب باداشتتتن
رود انه هاي روشتتان و متعدد هونه هيرمندا ارغنداب ا فراه رودا
ا شرود و غيره در گذ شته داراي ا ت صاد زراعتي كي شرفته و نيروي
بشتتتتري ابه مزمقه بوده و بقاياي شتتتتهرها و لعه ها و بر هاي از
ه فرو كاشيده فراوان آن گواه زنده ي اين مدعا مي تواند باشد
آنهتته بر اهميتتت تتتاري ي اين منققتته زر يز بيش از بيش مي
افزايدا تمقيقات ديرينشنا سان غرب اايتالوي هاا فرانسوي هاا الماني
هاا آمريكايي ها است كه در نيمه دو رن بيست در سيستان صورت
گرف ته و اهم يت تار ي ي آنرا هر هه بيشتتتتتتتتر و د يقتر جلوه گر مي
سازد
قاهرا ً براي ن ستين مرتبه در مورد با ستان شنا سي سي ستان از
جانب يك افستتتتتتر بريتانيايي به نا يوتينجر تمقيقاتي صتتتتتتورت گرفته
استتت همهنان باستتتان شتتناستتان آلماني براي يافتن رد كاي استتكندر از
قريق مقدونيه ا تركيه ا ايران و افغانستان و كاكستان شر ي تمقيقات
دامنه دار تاري ي وهنري و معماري را شتتتتتتترو كردند و ستتتتتتتعي
ورزيدند تا در مورد آثار تاري ي ستتيستتتان و بلخ نيز مقالعاتي انجا
دهندا بنابراين انها مقالعات مقدماتي ود را در مورد مستتتتتايه گونه
گون سيستان با همكاري مت صصين جيالوجي تمت رياست داكتر «
ورتز» در افغانستتتتتان شتتتترو كردند و در مورد مستتتتايه توكوگرافي
منققه ا نقشتتتتتتته هاي متعددي تهيه گرديد كه هنوز ه داراي اهميت
ود مي باشند
اسناد و گزارش هاي موجوده مي رساند كه در اوا ر رن ۱۸
و سراسر رن  ۱۹ميزدي سيامين اروكايي به سيستان راه باز كرده
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اند و قاهرا ً ن ستين نقشه مرصه آن را يكتن دانشمند انگليسي موسو
به سر هنري رالينسون در ۱۸۷۳ميزدي تهيه و نشر كرد ولي نقشه
هاي مقيقي ستتتيستتتتان براي افغانستتتتان و ايران و هندوستتتتان در ستتتاه
 ۱۹۰۰ميزدي مقارن فيصل مسايه سرمدي قرح و تهيه شده اند
در جريان دهه دو رن بيستتتتتتتت از جانب «ستتتتتتتوين هدين» و
«مارك » و«ستتتراوريه ستتتتن » در ۱۹۱۵ -۱۶و هرتستتترلد در ستتتاه
 ۱۹۲۵در مورد مستتايه جغرافيايي انداد شتتناستتي و باستتتان شتتناستتي
ستتيستتتان مقالب يلي دلهس ت تهيه و نشتتر شتتد و توهتتي گرديد كه
ستتتتتيستتتتتتان متي در ازمنه به التاريخ يكي از ماصتتتتتل يز ترين و كر
نروس ترين نقاق آستتيا بوده و در دورت تاري ي وا عا ً از لماق داشتتتن
رود انه هاي روشتتنده و كاناه هاي جاري و ستتيستتت آبياري يكي از
نقاق غني و كيشرفت شر ممسوب مي گرديده است
در دوره هاي ه امنشتتيانا اشتتكانيان ا كوشتتانيان ا ستتاستتانيان
وهرتاليان و عهد مكمروايي اسز نيز سيستانا يكي از نقاق كرشكوه
و كر رونق بوده است و راه هاي كه از شر به قرف غرب و يا از
شتتماه به قرف جنوب امتداد مي يافتندا ستتيستتتان را مي بايستتت ق
كنند
در رنهاي  ۱۳و  ۱۴ميزدي ستيستتانا از جانب مغو ن مورد
نهتتب و غتتارت رار گرفتتت و در نتيجتته نتته تنهتتا ز و آبتتادي هتتاي
متعدد آن ويران گرديدا بلكه شتتبكه هاي منق آبياريا كاناه هاا بندها
و رود انه ها نيز صدمه كلي ديدندا مگر بازه تزش مرد زممتكش
آن ستتامان براي بقاو و ادام زندگي ا موجب شتتد تا نهر ها و بندهاي
م روبه مرمت و تعمير گردند و مجددا ً از رود انه هيرمند بوستتتتتتتيله
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كاناه هاي منشعب از آن براي امور زراعت استراده كنند و در كهلوي
انهار سابقه ا نهر هاي جديدي نيز امداث نمايند
متأستتتتتتترانه در اوا ر رن  ۱۴ميزدي ا ۱۳۸۳تيمور لنگ كه
بزً در سيستان ز مي و لنگ شده بودا آتشي ب رمن تمدن آن سامان
زد و با ويران ستتتا تن شتتتبكه هاي آبياري و راب كردن بندهاي آب
از روي هيرمند گويا شتتتتتتتاهر زندگي را در آنجا ق نمود از آن
ببعد ديگر اين منققه زر يز كه به «گدا غله» شهرت داشت ا ديگر
روي آبادي و وشب تي را نديد
بقيه مرد يعني آنهايي كه از د تيغ تيمورلنگا جان بستتتتتتزمت
برده بودند هون در ود درت امياو مجدد شتتتبكه هاي آبياري را نمي
ديدندا مجبور به ترك ده و ديار ود شتتتتتتتدند و بر ي از آنها دوباره
بزندگي شتتتباني و صتتتمرا نوردي روي آوردند و عده يي ه در ز
مجله و باشكوه متروك اشراف كه از سكنه الي شده بودند به زندگي
ادامه دادند ولي ديگر از شهر و شهر نشيني بري نبود ريگ هاي
ستتيار دستتت در دستتت بادهاي لجا گستتي ت قبيعت داده مجاري آب و
آبياري و دهكده ها را هون كرن ستتتتتتريد زير گرفتند امروز هر كه از
فراه تا ههاربرجک نيمروز يا ازلشتتتتتتتكرگاه از كرانه هاي هيرمند تا
ش وجوين مستتتتتتتافرت كند در قوه ت مين  ۳۰۰كيلومتر واهد ديد
كه رابه هاي متعدد يكي بعد ديگري افتاده و تا گلو در زير ماستته ها
و ريگ هاي روان غر اند و جغد ه بي دارد كه شبي را بر كنگره
مصار آنها سكري نمايد اين آثار و بقاياي فراوان تاري ي در سيستان
بيانگر غنا و ثروت سر شار سيستان در باستان زمان اند
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تقريبا ً تما نشتتتراتي كه در مورد مستتتايه ديرين شتتتناستتتي آستتتيا
صورت گرفته براين مساله فشار وارد نموده كه سيستان با وجود آن
همه نقاق تاري ي و باستتتاني از لماق باستتتانشتتناستتي مورد مقالعات
ز صورت نگرفته است
براي ن ستتتتين بار دانشتتتمندان ديرين شتتتناستتتي ايتالوي در دهان
رود هيرمند با كشف شهر سو ته كرده از راز زندگي كنچ هزار ساه
كيش مرد ستتتتيستتتتتان برداشتتتتتند و ثابت ستتتتا تند كه در اين ناميه در
۳۰۰۰ستتاه كيش از ميزد تمرك وجوشتتش شتتهر نشتتيني آغاز شتتده و
مرد آن با تركمنستان در شماه و با بين النهرين در غرب و موهنجو
ديرو در شتتر و بد شتتان در شتماه افغانستتتان از قريق انتقاه ستتنگ
هاي جورد روابق تجارتي و فرهنگي اي كرده بودند وعده يي از
مرد شتتتهر ستتتو ته بكار تراش جورد و ستتتا تن مهره ها و مكاكي
روي آنهاا مصير بافيا کوزه گري و تهيه آ ت و ابزار لبه مشغوه
بودند كشتتف اين شتتهر و اشتتياي بدستتت آمده از آنا دانشتتمندان ديرين
شتتناستتي كوهنتون موزي فزدلريا را در  ۱۹۶۸ميزدي برآن داشتتت تا
آنها مقالعات ود را در زمينه مستتتايه به التاريخ ستتتيستتتتان در ممه
گردن ريگ نيمروز آغاز نمايند اما شتتترايق جوي به اين هيات مجاه
تمقيقات كافي را نداد و آنها بادستتتتتتيابي به آ ثار و اشتتتتتياو اندك دنباله
كار را به آينده موكوه كردند
نويستتندها بادرك تاري ي و شتتنا تي كه از ممه داردا برآنستتت
كه شناسايي تاريخ دي سيستان براي شنا ت تاريخ تمدن کشورميثيت
كليد را داردا و تا هنگامي كه اين كليد را بدستتتت نياورده باشتتتي ا از
درك وا عي تاريخ تمدن وقن عاجز واهي بود و ناگزير به تقليد از
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ديگران بايد هنوز ه باور داشتتتتته باشتتتتي كه ابابه در بين النهرين و
اموهنجوديرو در موزه سندا ن ستين استگاه هاي مدنيت در شر
نزديك و شتتر ميانه بوده اندا ما نكه كاوش هاي ديرين شتتناستتي در
سيستان قي دو ده كنجاه وشصت رن بيست بوهامت بر اين باور
ق بقزن كشتتتتتتتيبد و كاي تيزش جديدي را بميان آورد كه دلتاي رود
هيرمند اسيستان ن ستين كرورشگاه مدنيت شر ميانه بوه و شواهد
زندگي انستتان متمدن و شتتهر نشتتين را در اوا ر هزاره ههار به از
ميزد يعني در مدود كنۀ شش هزار ساه كيش از امروز تائيد مي كند
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منابع تحقیقا باستان شناسی :
نويسنده به اين باورا ست كه شنا ت سيستان براي شناسايي و
درك تاريخ تمدن افغانستان و سرزمين هاي شر و غرب و شماه و
جنوب آن از اهميت اصتتت بر وردارستتتت بنابراين براي شتتتنا ت
بهتر و كاملتر ستتيستتتان شتتنا ت مناب تمقيق در اين زمينه ميتواند راه
كدوهش هاي مريد را براي عز مندان موهو سهه و ساده نمايدا به
ويده كه مناب تمقيقي ستتتيستتتتان شتتتنا تي ه برای دوره به ازاستتتز
وه در دوره استتتزمي فراوان استتتت اما مهمترين ب ش از اين مناب
دست آوردهای باستان شناسان در رن بيست است که در زير بدانها
اشاره ميشود:
-1كاوش هاي باستانشناسي در دهانه رود هیرمند:
اين كاوش ها كه بوستتتتيله دانشتتتتمندان باستتتتتانشتتتتناستتتتي ايتالوي
برهبري كروفيستتتتتر توهي قي ستتتتتاه هاي  1959تا  1963در ممه

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
دهان غزمان نزديك لعه نو و شتتتهر ستتتو ت ستتتيستتتتان در دهانه رود
هيرمند در زير بند كوهك صتتورت گرفته ا نتايۀ بستتيار ستتودمندي از
آن بدست آمده كه كرده از راز زندگي كنۀ هزار ساه كيش مرد دلتاي
هيرمند اسيستان برداشته است نتايۀ اين كاوش ها در مجله «ايست
ايند ويست » شماره هاي ه
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East and West, vol.16,Nos ,1-2, .1966,
Vol.22,No.4,1970,Vol.21,Nos.1-2.
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بزبان انگليسي و بزبان ايتالوي در يك اثر مستقه تمت عنوان
هG.Gnoli,Ricerch storiche sul Sistan Antici

اتمقيقات تاري ي برسيستان دي همراه با نقشه ها وتصاوير
جالب به نشر رسيده است
همهنان ترجمه فشتتتتتتترده اين مقا ت در مجله «هنر و مرد »
شماره هاي ۶۹و ۸۱و مجله س ن دوره ههار ده شماره ش ش نيز
به نشر رسيده است
 -2كاوش هاي باستانشناسي در نیمروز:
در  ۱۹۳۶تمقيقات ديرين شتتتتناستتتتي در نيمروز بوستتتتيله هيئات
باستانشناسي فرانسوي برهبري موسيو گيرشمن در تكه هاي سرخ دك
و ستتتتريد دك نزديك زرنۀ و ديگري در ممه ويرانه هاي دور و دراز
مصتتار قا معروف بهاستتاروتارا و شتتهر غلغله به رهبري موستتيو
هاكن صتتتتورت گرفته كه با وجود گمانه زني هاي مقدماتي ا شتتتتواهد
زندگي مرد انجا در هزاره ي اوه به از ميزد بدست آمد

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
مرمو اممل کهزاد در ثبت ومرق نتايۀ کاوشتتتتتتهای باستتتتتتتان
شتتناستتان فرانستتوی درافغانستتتان دمات فراموش نشتتدن و ابه دری
انجا داده اند
 -3کاوشهای دانشمندان فرانسه در ُمندیگک قندهار:
کاوشتتتتتتتهای باستتتتتتتتان شتتتتتتتناستتتتتتت در منديگك در بهار ستتتتتتتاه
۱۳۲۹ا ۱۹۵۰زير نقر ادان ماري كزه كارشتتتتتتتناس به التاريخ
فرانستتتتتتته روي تكه منديگك ندهار آغاز و مدت هرت ستتتتتتتاه دريازده
مرملته انجتا يا فت و مرملته يازده آن در عقرب  ۱۳۳۷به كا يان
رسيد
مرر يات م ندي گك درروشتتتتتتتن کردن مدن يت كنۀ هزار ستتتتتتتتا ل
افغانستانا يكي از كيروزي هاي هشمگير هيئات مشترك باستانشناسي
افغان و فرانسه در تمقيق و كدوهش سامات باستاني كشور ماست كه
از اهميت بزر در روشتتتن ستتتا تن دورت برونز منققه بر وردار
است
 -4کاوشبببببببهای دانشبببببببمندان امریکایی در نیمروز در-۱۹۵۱
۱۹۷۳
شتتماره هاي م تلف مجله باستتتانشتتناستتي افغانستتتان و دوره هاي
م تلف مجلتته آريتتانتتا و مجلتته افغتتانستتتتتتتتتتان مربوق بتته انجمن تتتاريخ
افغانستتتتتتتتانا بهترين مناب تمقيق و كدوهش هاي علمي و تاري ي بر
نقاق باستاني کشور و منجمله نيمروزشمرده مي شوند
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فصل اول
كاوشهاي باستانشناسي در نیمروز
از 1973- 1936
اهمی سیستان از لحاظ آثار باستانی:
با آنكه ا نيمروز از لماق آثارتاري ي هستتتتتتتته مركزي مدنيت
باستتتتاني ستتتيستتتتان را تشتتتكيه ميدهدا مگر متأستتترانه تا ماه تمقيقات
كاملي از نگاه باستانشناسي در آن صورت نگرفته است بدون ترديد
مقتتالع ت آثتتار تتتاري ي نيمروز از لمتتاق تتتاري ي متتذهبي و فرهنگي
داراي اهميت اصي ميباشد
داکتراریچارد فرایا امريکائ که مقالعات ممتدی در زمينه
مرد شناس وباستان شناس سيستان دارد در مورد سيستان گرته استه
اسیستان بهش باستان شناسان اس  ،زیرا که آثار تاریخی از تمام
1
دوره های پیش در آن جا موجود ودس نخورده اس ".

 - 1مج ه سخن ،شماره  ،6سال  1342مقاله گزارش حفریا درسیستان ،بق م پروفیسرسراته
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باستان شناس ديگر امريکائ ويليا تروز ده ا درساه 1971
به افغانستان سرر نمود وبا همکاری آمريت باستان شناس افغانستان
اويرانه های ستتتاروتار نيمروز را مورد مقالعه رار داد ودرگزارش
ود نوشتتت که «درحدود  ۱۴۰سبباحه سببروی ومطالعه شببد.از جم ه
 ۱۴محل بمنظور بررسببی پیکرشببناسببی و کرونولوژیکی سببروی و
انتخاب گردید .دریک مرح ه ازاین بررسبببیها ،نخسبببتین نمودهایی از
محل معماری وابنیه مخت ف دراین سببببببباحه تثبی گردید واین زمانی
بود که کاری سببببببب خ و وسبببببببیع ان جام یا ف و باالخره مثمر واقع
1
گردید»....
شتتهر ب اك نشتتستتته زرنۀ مرکز مکمروائ ستتيستتتان در رون
وستتتتتقي در ممه نادعلي نيمروزا مصتتتتتار بستتتتتت با قا زيبايشا
كنگره هاي از ه كاشيده لعه فت باد مه هاي مرموزش بر سر راه
«موض » ابرجهاي به كا ايستتتاده لعه جوينا مصتتار شتتگرتي انگيز
وميرت آور لعه ش بر فراز ستتامه شتتكستتته فراه رودا رابه هاي
كهناور كيشتتتتتتاوران در جنوب جوينا ويرانه هاي دور و دراز شتتتتتتهر
رستتتتتتت در جنوب غرب تر وناتراکو ا دهكده هاي مصتتتتتتيبت زده و
قا هاي زيبا ولي متروك شتتهر غلغله در لب ريگستتتانهاي ستتوزان
ستتتاروتارا تكه هاي وستتتي و مرموز شتتتهرستتتتان در جنوب غرب بند
ستتيستتتان ابند كوهك ا ايوانهاي فرو ري ته لع ستتا در امتداد رابه
زارشتتتهر ستتتو تها مناره  ۸۵فتي معروف به ميه استتت آباد در ممه
رابه زار معروف زاهدان و لعه رستتتتتتت و لعه ههه د تران برفراز
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 - 1مج ه باستان شناسی،شماره اول 1360( ،ش) مقاله "زادگاه رستم" بق م تروزدل امریکائی،
سیستان،سرزمین ماسه وحماسه ها،ازمن ،ج ،1صص 62 -60

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
کوه واجه وا درهامون هيلمند و همهنان صتتتتتتتدها لعه و كاخ و
كوشك ديگري مانند لعه ههه بر ا لعه ههه د تران ا لعه هگيني
ا لعه اميران اامير معن ا لعه مممدا لعه ستتترخ استتتورين كزت ا
لعه ه انسورا لعه زرينا لعه گاوك ا لعه د تر كادشاها لعه مادر
كادشتتتتتتاه ا لعه كوستتتتتتت گاوا لعه زاه اکده ا لعه اش ا لعه در
ادر ا لعه ستتمورا كوشتته ا كوگه ا و ه و غيره كه آنجا در كهناي
سرزمين زر يز و كهلوان كرور سي ستان ود نمائي دارندا هر كدا
نه تنها شاهد شكوه وجزه گذ شته سي ستان ا ستا بلكه مهمترين مدفن
گنجينه هاي مدنيت آن سامان است
كروفيستتر بارتولد ا دانشتتمند ومستتتشتتر نامدار روس ت از وه
داکتر بليو انگليس که ستتتيستتتتان رادر ۱۸۷۲از بستتتت تا رودبار و لعه
فت وب ند کو هک وستتتتتتتكس نادعل و را به زار زا هدان را تا جوين
وكيشتتتتتتتاوران و لعه ش وبا ره تا فراه ازنزديک مشتتتتتتتاهده کرده
مينويستتدها هیچ نقطه یی درافغانسببتان مانند سببیسببتان از هوا وهوس
های آدمی صدمه ندیده اس .تا چشم کار میکند ،خرابه متصل خرابه
افتاده اس ب  .این خرابه ها حاکی از ادواری اس ب که ایال سببیسببتان
مجد وعظم وجالل وشببکوه فراوان داشببته اسب  .فقط اسببتقرار یک
حکوم مترقی وعادل میتواند این خرابه ها را به شبببهرسبببتانها وآن
1
خارزار را به تاکستان های سرسبز مبدل سازد.ا
مکماهون درگزارش تاري ايکه به مناستتتتتتتبت مکميت و مقالعات
ود درمورد ستتتيستتتتان ق ستتتاه ۱۹۰۵ -۱۹۰۳ارائه نموده بودا به
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- 1بارتولد،

جغرافیای تاریخی ایران ،ترجمه حمزۀ سردادور،ص80
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ماصل يزی اراه سيستان تماس گرفته مينويسدها حاص خیزی بی
مانند زمین سبببببیسبببببتان وفراوانی اب رودخانه هیرمند ومعاونین آن،
این ایال راغنی ترین سبببببببرزمین ها از حیث محصبببببببوال زراعتی
قرارداده اسب  .ایال سببیسببتان با مختصببر سببعی وکوشببش مصببرثانی
خواهد گشب  ،چونکه یک زمانی بسببیار اباد ومعموربوده ،شببهرهای
پرجمعی داشته وسکنه آن غنی وبا ثرو بوده اند ،شک نیس که
1
باردیگر به همان اندازه آباد ومعمور خواهد گش .ا
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الردکرزنا نايب الستتتتتتلقنه هند بريتانویادر اوايه رن بيستتتتتتت اکه به
اهميت ستتتياستتت وا تصتتتادی ستتتيستتتتان ا از هرکس ديگر توجه زيادتر
داشتتتا هتتمن گزارشتت به مکومت انگليس نستتبت به آينده ستتيستتتان
اينقورابراز اميدواری کرده استتتتتتتته « چه باید گف به آن آثار بی
شبببببببمار تاریخی که فرسبببببببنگ ها خرابه های آن امروز امتداد دارد
اگرسبببیسبببتان در دسببب مردمان جدی وحسبببابی (مقصبببود انگ یسبببها
اس )قرارگیرد وآبیاری درس بشود ،ایا نخواهد توانس به ترقیا
ادوار گذشبببته خود برسبببد من امیدوارم آنروز بیاید .آینده سبببیسبببتان
بسببته به اتخاذ اصببول صببحیح اداره کردن آب هیرمند اسبب بوسببی ه
هبدرولیک(یا هایدروتخنیک) که از تضبببببببیع آب ج وگیری کند.رود
هيرمند امروز بقرف شتتماهااز مد رودبار جاری استتت زيادی آب
درنيزار وباقز هدر ميرود وهت قبيع ستتيستتتان ه قوری استتت
که هيچ مانع وجود ندارد از اينکه هيرم ند به زمين های وستتتتتتتي
جنوبازمين های منققه گودزره و ترا ون ورود بيايان و رامرود
در دستت ه هيرمند ستواربشتود وآنها را آماده کشتت وزر کند با

- 1سیستانی :سیستان سرزمین ماسه ها وحماسه ها ،ج ،۳فصل ۱۲
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ايجاد يک اصتتتوه صتتتمي وعلم آبياری در آنجا اين ايالت استتتتعداد
1
آنرا دارد که ممصوه فراوان بدهد »
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بهر ماه ستتتيستتتتانا اگر امروز انقوريكه بايد از ستتترستتتبزي و
شتتادابي نصتتيبي ندارد و در ريگستتتان هايش در تي ديده نمي شتتود و
رمائي نمي رويد يا زعرراني ماصتتتتتتته نميدهد مگر هنانکه تاريخ
شتتهادت ميدهدا روزگاری دارای ن لستتتانهای شتتاداب بوده و قراوت
تاکستتتانهايش در دلها نشتتاق م آفريده استتت روزی بازارهای گر ا
شتتهرهای معمور و کشتتتزارهای ستترستتبز داشتتته و روزگاری ستتعادت
برويش لب ند ميزده است
امروز هر که از گرشتتتتتتتتک يا فراه تا ههتار بر جک نيمروز
مستتتتافرت کند در قوه متجاوز از  ۳۰۰کيلومتر مزمقه واهد کرد
کتته رابتته هتتای وستتتتتتتي و دور و دراز در امتتتداد ه ديگر افتتتاده و
ديوارهای نيمه ويرانه شتتهرها تا کمرها در ميان ريگ ها فرو رفته و
جغد ه بي دارد که در کنگره های مصتتار آنها شتتب را ستتكری کند
همين س ت صتتدها لعه و مصتتار و کوشتتک زيبای ديگر در آنجا ود
نمتتاي دارد کتته روزی هر کتتدا از آنهتتا مقر كهلوانتتان و درستتتتتتتگتتاه
دانشمندان و مردان بزر بوده است
نگاهي به نقشه هاي جغرافيايي و باستان شناسي نيمروز انسان
را به نقاق مه تاري ي و توريستيكي دشت اميران و دشت كوست گاو
ب وبي رهنمايي مي كند درين نقشتتتته ها نهرهاي نستتتتبتا ً مه زركن و
- 1سیستانی :سیستان سرزمین ماسه ها وحماسه ها ،فصل ۱۱
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زوركن و نهر بزر كهنه وا در شتتتتتتماه دو نهر اوه الذكر نزديك
لعه هگيني ا لعه د تر ملك قب الدين کيان كه قويه ترين كاناه
هاي زمان دي شتتتمرده مي شتتتوند و همهنان بر كنده وا در ممه
شواه ها ا؟ كه منرردانه از شت ا سا ته شده و ارترا فعلي آن
تا ا 40فت مي رستتتتتتتد و ممكن استتتتتتتت براي اعز قراز قريق
روشتتن کردن آتش برفراز آن اعمار شتتده باشتتد و توجه به رابه زار
كوست گاو كه در شماه آن مناره ئي از شت ك ته در نزديك زيارت
واجه ستتتياه كوش امروز ديده مي شتتتود و ستتتمت فو اني آن بيش از
نيمه ت ريب شتتتتتتدها انستتتتتتان را بياد منار معروف رابه هاي زاهدان
وا در ممه كوهك كه به عصر سلجو يان در رن شش هجري كهلو
ميزند مي اندازد و شتتتايد متعلق به مستتتجد بزرگي بوده باشتتتد كه فعزً
اثري از آن در آنجا ديده نمي شودا ولي از شهر رنين و م سجد آن در
همان مدود جغرافيه نگاران كزستتتتتتتيك استتتتتتتز مانند المقدستتتتتتتي و
1
اصق ري در رن ده ميزدي ياد آور شده اند
از لعه هگيني و بر گنده با استتتقامت جنوب بوستتعت كنجصتتد
ميه مرب يك سلسله لعه ها و آتشكده ها و شهرهاي كهلوي ه كشت
سر يكديگر افتاده اند كه انسان را بياد روزگاران گذشته اين سرزمين
مي اندازد
مشاهدت اين آثار و بقايای تاري فراوان بيدريغ انسان را بياد
دوران مجد و شتتکوه گذشتتت اين منققه م اندازد و مايه تأستتف آدم
21

 - 1صورت االرض ابن حوقل  ،بحث سیستان ص  153ببعد و جغرافیاي تاريخي سرزمین هاي
خالفت شرقي از لسترنج بحث سیستان  358ببعد.تاريخ سیستان ص  80به بعد  ،فنوج البلدان
بالذري چاپ مصر ص  ، 401ترجمه فارسي  ،طبع تهران ص  267ببعد.
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م گردد که هگونه يک هنين منققه وستتتتي و ماصتتتتل يز با داشتتتتتن
رود انه های كر آب و روشتتتتان به ويرانه مومشتتتت تبديه گشتتتتته و
مت تا اين زمانها نيز از نقر ها بدور افتاده و توجه بماه آن نشتتده
است
در اوايه رن بيستتتت در اثر کاوش های استتترواريه ستتتتن در
اقراف هامون و اک های ستتتيستتتتان ايران ا و کشتتتريات استتترجان
مارشتته در بلوهستتتان و تمقيقات هيئت امريکاي تمت نقر كومكل
در موزت ستتتندا در  ۱۹۳۶ميزدی در نيمروز استتتيستتتتان افغان نيز
تمقيقات در زمينه به التاريخ افغانستان توسق هيأت مرريات فرانسه
در دو نققه يک در رابه زار وستتي وميرت آوراستتارتار وا در
 ۲۵کيلو متری جنوب شتتتتتتتر لعه فت به رهنماي موستتتتتتتيو هاکن و
ديگرش در تكه استتتتترخ دک نادعل در شتتتتتر نزديک ويرانه های
تماشتتتتاي زرنۀ برهنمون اموستتتتيو گيرشتتتتمن صتتتتورت گرفته که
متا سرانه مقالعات و تمقيقات هيئات در هر دو نققه ناتکميه و نا ص
مانده ول آنهه انجا گرفته جالب و واندن است
در سيستان نقاق تاري ي فراواني است كه مقالعه آنها از لماق
تاري ي مذهبي و فرهنگي داراي اهميت اص مي باشتتتتتتتد يكي از
نقاق كر اهميت تاري ي تك بزر استتر دك در ماشتتي رابه هاي
زرنۀ امرکز سيستان در رون وسقي مي باشدا كه در ساه ۱۹۳۶
ميزدي توستتتتتتتق كروفيستتتتتتتر گيرشتتتتتتتمن مورد كتتاوش هتتاي مقتتدمتتاتي
باستتتانشتتناستتي رارگرفت در تكه استتر دك ا كه ستتي متر از ستتق
جلگه مجاور ارترا داشتتتت در ده متر اوه ستتتق تكه آثار و شتتتواهد
زندگاني هزار ساه اوه به از ميزد كيدا شد و با اينكه ادامه مرريات

22

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
بد يه نامعلومي معو ماند مگر ستتتتتتترانجا معلو گرديد كه تكه هاي
م صنوعي ايكه در موزه هيرمند و ارغنداب فا صله برا صله افتاده هر
كدا نشاني از زمانه هاي به التاريخ اند
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وصف «تی » از ق عه نادع ی(زرنج):
«جار كيترتيت» مهندس وباستان شناس وتاري دان انگليس
وعهو هيئت ماکماهون در ساه  ۱۹۰۳در شرح ويرانه های زرنۀ
باب هرت کتاب ود را به بيان «بنای ک يا کي سرو» و ف کرده
ميگويده بعد از تباه را شهرستانا شهری بوجود آمد که ز است
به از بيان وهعيت ويرانه های آنا يک بار ديگر به سررنامه های
ابن رسته واست ری واز ترجمه های اورشناسان معروف «سرهنری
رالينسن» استراده نمائي تيت بعد از ذکريک تعداد ممزت اقراف
زرنۀ ونروذ شون های اسزم در سيستان وبيان راه ها و منزلگاه ها
ويک سلسله د يه ديگر به شرح ويرانه های زرنۀ كردا ته زيرعنوان
نادعل وزرنۀ مينويسده
اقزعات که ما ازمناب آزاد راج به وهعيت زرنۀ بدست
آورده اي ؛ مؤيد آنست که در رن ده ميزدیا زرنۀ دارالمکوم
سيستان بوده است مت اين اقزعات ا روايتهای ممل را نيز تائيد
ميکند که ويرانه های نادعل آثار با يمانده از شهری است که کي سرو
بناکرد و[زرنگ ناميد] وعربها زرنۀ گرتندا بعد از آنکه را شهرستان
با هست يروااودا گرت ا مرد به زرنۀ كيوستند
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ق عۀ نادع ی در محل ارگ زرنج
یک ق عه وخندق عریض:
ند به عرض ت مين صد فوت ويرانه های درون شهر را از
تكه بزر جدا ميسازد اين تكه تقريبا ۹۰فوت ازترا دارد وجايگاه
است در سرازيری يا شيب جنوب لعه بنديهای
ديم لعهاار
عقي را ميتوان مش ص کردا بويده آن بر مدوری را که در با ی
زاوي جنوب غرب ند وا شده است گه و ی ند ما تا كای
تكه رسيده است اقراف ند كر از آجرهای ك ته است که بوسيل
لع
همين آجرهاا عل ان سنجران ابرادرابراهي ان سنجران
کنون [نادعل ] را بنا نموده و اس ود را روی آن گذاشته است اين
لعه اکنون كايگاه فوج از سربازان افغان است و بنا كايگاه نادعل
1
معروف شده و بدين سان به يک ممه تاري ا اسم تازه داده اند
- 1تیت ،سیستان ،ج ،1ص39
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زمان که ميسيون در نادعل اردو زده بودا تنها نشان با
مانده از دا ه شهر ديم ا عزوه برتوده های آجر ك ته وسرالهای
شکسته و قعات رس توده شدها يک منارت شکست مسجد جام شهر
بود اين مناره مدود  ۲۰فوت از سق تكه و اک تودت اقراف مناره
ارترا داشت زمان اين
مناره وسا تمان مربوق به
آنا سال ومورد بهره برداری
عبادتگران بودها قعا ً استراده
اص از مناره به عمه م
آمده است اما از هگونگ اين
استرادها سکن امروزی ممه
که مناره را کوشک د تر
مينامندا آگاه نيستند اين مناره
در وا کوشک هيچ کس
نبوده وتنها رومانيون از
با ی آن آذان گرته ومسلمين
را به ادای نماز دعوت منارۀ هش ض عی ویرانه های زرنج
ميکرده اند
لعه جديد در با ی تكه که گروه از عساکر افغان در آن
مستقربودندا تماما ً از آجرهای ك ته ديم سا ته شدها که با کندن
زمين به دست آورده بودند اين لعه تقريبا ً مربع شکه بوده وهر
هل آن مدود۲۰۰تا ۳۰۰فوت قوه داشت گوشه های مرب در ههار
جهت اصل قب نما بودند اگرهه ديوارهای وبر های لعه فقق
مدود  20فوت ارترا داشتندا ول هون لعه بربا ی تكه سا ته شده
بوداعاره زمين شا ص به مساب م آمد درشماه شر
نادعل ادوتك بزر امنقور تكه های سرخ دک وسريد دک رار
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دارند که ممتوای بقايای صرهای سا ته شده توسق كسران ليث رويگر
م باشندا مردان که سلسل ملوک سيستان را بنا نهادند از با ی اين
تكه ها مناقر اقراف وجنگه های متراک گز تا دور دست ها مشاهده
1
ميشدند »
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گزارش احمدع ی کهزاد ازحفریا درنادع ی (زرنج):
بقوه مرمو اممدعل کهزادا در افغانستتتتتان ستتتتامه ايكه براي
زندگاني بعد از مغاره نشتتتتيني و شتتتتكار مستتتتاعد باشتتتتد و انستتتتان در
مجاورت رود انه از آب و هوا و اك مستتتتتتتاعد براي آغاز زندگاني
كشاورزي و بسق آن استراده بتواند دو سامه بزر موجود استه -1
سيستان يا موزه هيرمند ابه شموه ارغنداب ا -2صرمات با تر
در اين ستتتتتتتامه وستتتتتتتي رود انه هاي بزر هيرمند و آموردريا با
معاونين آن جريان دارند اك ماصتتتتتتتل يز جلگه هاي وستتتتتتتي را
كوشتتتانيده و هواي نستتتبتا ً گر در كهناي جلگه به نشتتتو و نماي نبات و
گياه واهلي سا تن و كرورش ميوانات كمك مي كند از اين دو سامه
وستتي ا دامي در تثبيت اماكن به التاريخ در ستتيستتتان شتترو شتتده و
هتتتتتتتمنا ً در موزه معاونين هيرمند و ارغنداب و ترنک ه تا جايي
عملي شتتده و اين كار ستتما ً از قرف هيئات هاي فرانستتوي و ستتما ً
از قرف هيئات بشتتتتتتر شتتتتتتناستتتتتتي موزه قبيعي نيويارك در- ۱۹۴۹
 ۱۹۵۱ -۱۹۵۰ميزدي در يك ستتتتتتامه وستتتتتتي از فراه و ش وجوين
گرفتته تتا كنجوائي ارغنتداب در جنوب نتدهتار و متي تتاموزه تر نك
صورت گرفت
 - 1جغرافیای تاريخی سیستان،تدوين داکترحسن احمدی،ص 752
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استاد كهزاد با دسترسي به مواد دست اوه باستان شناسي اين
نقاق مينگارد كهه در قي اين مقالعات معلو شتتتتتتتد كه درين نوامي
نقاقي استتت كه بقاياي زندگاني به التاريخ را در آنها ميتوان مشتتاهده
كرد با اينكه بادهاي مداو سيستان كه از سوامه زر ميورزد همراه
با رستتتتتتتوباتي كه رود انه هيرمند و معاونين آن روي جلگه هموار
كرده استتت ستتمتي از اماكن ديمه را نابود يا ستتائيده و م ري ستتا ته
است ا معذا لك درسه نققه ذيه شواهد زياد با ي مانده ه
-1در كرانه هاي مستتتتتير دي و شتتتتتكيده هيرمند كه در غرب
ههار برجك منبستتتق استتتت و آنرا مرد ممه رود بيابان مي نامند ابه
عقيده من بهتر است دلتاي تراكو ناميده شود
 - 2در كيرامون فراه و گرد و نواح جوين
 -3در اقراف ندهار يا در تما سامه ارغنداب و ترنك
مرمو کهزاد در گزارش ود در اين زمينه ياد آور شتتتتتده انده
در جون ستتاه  ۱۹۳۶ميزدی هيئت باستتتانشتتناس فرانستتوی از كاريس
مرکت کرد و در ا ير ستتتتتكتامبر همان ستتتتتاه به کنگ مرکز آن روز
نيمروز مواصتتلت نمود بعد از تجستتس و عل آوری در اقراف لعه
نادعل که بر فراز اک توده های ار زرنۀ بناو يافته است تصمي
گرفته شتتتتد تا در يک گوشتتتته از شتتتتهر زرنۀ م صتتتتوصتتتتا ً در نققه
استتتتتر دک وا در دوازده کيلومتری جنوب کنگ او هرت هشتتتتتت
کيلومتری شماه شهر جديد زرنۀ مرريات صورت گيرد
اعهتتتتتای هيئت عبارت بودند از مادا هاکن و ميستتتتتيو هاکن و
داک مون و گيرشمن و انمش يمه های ود را در كای بزرگترين
و بلندترين تك زرنۀ يعن ستتتتتتتر دک بر كا کردند و بقيه به رهنماي
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ميستتتيوهاکن بستتتوی ريگستتتتان های ستتتارتار امصتتتار قا يکصتتتد
کيلومتر كيشتتتتر به قرف جنوب جای که بيستتتت و كنۀ کيلومتر از آب
و آبادی دوری داشت كيش رفتند سر دک امروز در منقق معروف
به نادعل در شتتتتتتتر رابه های زرنۀ به فاصتتتتتتتله تقريبا ً يک وني
کيلومتر وا استتت و به ستتبب ستتر رنگ شتتت های آباديهای که
هنوز بقايای تهداب ديوار های آن بر فراز تك مذکور موجود استتتتتتتت
بنا ستتتتر دک در ميان مرد ممه معروف استتتتت ول مرمو کهزاد
آنرا به نا استترخ دا" ا ترجمه کرده اند دک ابه فت اوه در لهج
ممل به معن لعه و تكه استتتتعماه م گردد به نقر من هتتتبق تلرق
ممل بر ستتاير هتتبق ها ارج مينمايد هند متر در جنوب ستتر دک
تكه ديگری موستتتتو به استتتتريد دک ا رار دارد که از ميث بزرگ و
عق مت تقري با ً مان ند ت كه ستتتتتتتر دک استتتتتتتتت دام نه های اين ت كه به
مرورزمان رد شتتتده و با نشتتتيبهای مزي كائين م گردد اين دو تكه
دو نققه مهم اند که وجود شهر مه تاري را يادهان م کنند
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تپه های سرخ دک وسفید دک:
در شماه ويرانه های زرنۀ در يک ميدان زر يز دو تك بلند
وجود دارد که مرد ممه به آنها «سر َدک» و«سريد َدک» ميگويند
ارترا اين تكه های بيش از  ۹۰فوتا۳۰متر است اين ها مجموعه
ي از سا تمانهای شهربودند که زيربنای آنها از آجر ك ته سا ته شده
است هون شيب يک ازاين تكه ها سرخ رنگ به نقرميرسداآنرا
«سرخ دک»ا لع سرخ واز تك ديگر که در جنوب سرخ دک
مو عيت داردا وسا تمان آن از شت ا بنا شده و رنگ تكه اک
وسريد استا بنا «سريدک» ناميده ميشود اين تكه ها ار فواصه يل
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دور ديده ميشوند سريدک از وسق شهر يک ميها۱۶۰۰متر فاصله
دارد وسر دک تقريبا ً در يك و ني كيلومتري شر با مصار زرنۀ
م روبه افتاده است
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تپۀ سرخ دک در نادع ی نیمروز

تپۀ سفید دک درنادع ی(بقایای قصر عمرولیث)
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بقوه مرمو کهزادا«سر دا"» در مدود  ۲۰۰متر قوه و از
 ۵۰تا ۶۰متر عرض دارد بلندي آن ا۳۱متر است از سه سمت يعني
شماه ا شر و غرب وردگي دارد و از جانب جنوبي با نشيب
مزيمي كائين مي شود نققه ايكه براي مرريات از قرف گيرشمن
1
تعيين شده در دامنه غربي سر دك رار دارد
در فاصل بين اين تكه ها و درون شهر ذ يره ای از گه و ی
سيزب وجود دارد که هنوز ه گاه گاه از سيه رود انه تازه ميشود
از ميان بستر اين گه و ی ويرانه های مربوق به سا تمان های بزر
بصورت تكه ها يا بشکه سمت از ديوارسر برآورده اند که عليرغ
يورشهای ك در ك اموا آب و رقوبت سزمت مانده اند
بزرگترين تكه ازميث وستتتتتعت و كهناي همانا تكه با مصتتتتتار
زرنۀ استتتتتتتت اکه بر فراز اک توده آن لع جديد نقام
اار
قاهرا ً در عصتتتتتتر امير عبدالرممن ان اعمار گرديده نشتتتتتتيمن گاه
شاهان و امراو و ملوک کيان سيستان بوده است در كای با مصار
رابه های دورو دراز و كهناور شهر تاري زرنۀ بشکه يک
ار
مستتقيه بزر افتاده استت و ديدن آن انستان را دهار ابهت و ميرت
م کند که هگونه شتتتتتهری با اين همه بزرگ و وستتتتتعت ب اک توده
های عقي که هر کدا آن روزی کوشتتک و کا يا مدرستته ي بوده
به ويرانه ي تبديه گشته است
راه که لعه کنگ را بشهر جديد زرنۀ وصه م کند از كای
با مصتتتتتار م روبه و ستتتتتمت شتتتتتر ويرانه های ديم زرنۀ م
گذرد گيرشتتتمن يادآور م شتتتود که منققه نادعل را بوم های آنجا
 - 1سالنامه كابل  ،1317حفريات در نادعلي سیستان افغاني ،ترجمۀ احمدعلی کهزاد
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دشتتتت مرتهتتت عل مينامند و قاهرا ً مقصتتتود گيرشتتتمن از تذکر اين
اس ت اشتتاره بوجه تستتمي نادعل واهد بود ول در هشتتتاد ستتاه كيش
يک از همراهان ماکماهون اکرنيه ييت هتتتتتمن نقشتتتتته برداری از
شهر م روبه زرنۀ و لعه نادعل اينجا را بنا ابنای ک ا امنسوب
1
به کيانيان سيستان ناميده است
و بدنيستتت ياد آور شتتوي که در نيمه اوه رن نوزده اين ممه
در تمت تصتترف عل ان ستتنجران كستتر انجهان ستتنجران بلوچ
بوده است و هون تاهنوز در گرد و نواح رابه های زرنۀ دي ا وا
بلوه ستتکن دارند امتماه هتتعيف ميرود که نادعل و همهنان عل
آباد در شتتتر لعه نادعل به علت انتستتتاب به شتتت ص عل ان بنا
وی معروف و منسوب گشته باشند
گيرشتتتتتتتمن عقيتتده دارد کتته كتتارهتته هتتای تيکر برا کتته هم ته
جادرميان ويرانه های تماشتتتتاي زرنۀ روی زمين را كوشتتتتانيده ارائه
م کند که اين شهر بزر اسزم مانند بس شهرهای ديگر سيستان
در  1383ميزدی بدست تيمور لنگ راب شده است
بقرف شر و شماه شر كارهه بقايای ديوارهای شهر ديم
زرنۀ مد بمد كابرجا ست اين ديوارها از شت ا سا ته شده و از
روی ارترا فعل آنها که به ههار كنۀ متر م رستتتتد ميتوان گرت که
عمرانات تدافع شتتتتهر يل مه بوده استتتتت در شتتتتر ستتتتر دک
بزرگترين كتتارهتته اين ديوار ريتته کوهتتک بلوه موستتتتتتتو بتته لعتته
نقرعل ان را از صتتتتتتتدمه باد نگاه ميدارد درين ريه ريب ههه

31

 - 1رجوع شود به کتاب سروی سیستان از يیت ،چاپ  1910کلکته و نقشه نادعلی .

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
انواده مردمان رشتتتتتيد بلوه در ميان هكرها که از شتتتتتا ه های گز
سا ته شده امرار ميات م نمايند
بقرف شتتتتتتتر عقب آ رين هكرهای ريه مذکور رابه های
شهر ديم ديگری افتاده است که به عقيده گيرشمن با شهر اسزم
دشتتتت مرتهتتت عل يعن زرنۀ فر دارد گيرشتتتمن عزوه م کند
اين جا مانند شهر زرنۀ رابه ها مسلسزً كشت ه نيرتاده اند بلکه گاه
گاه ميدانهای همواری دستتتتتتته ي از انه ها را از ه جدا ستتتتتتا ته و
گاه فراز تكه های کوهک فقق منازه و رهاي شگاه مهمتری ديده م
شود دورتر يک سلسله رابه های ديگری وجود دارد که مزار و
کشت زارهای آنها را از رابه های فو الذکر جدا م کند از روی
بقايای فعل اين شهرکه تقريبا ً از دو تا دو ني کيلومتر مرب را در بر
م گيرد هنين معلو م شتتتود که اين شتتتهر مانند بستتتياری شتتتهرهای
عصتتتتتتتر دي در دا ه ود بعزوه انه ها و منازه اهال باغها و
مزار ه داشته استا هنانهه وهعيت شهر بابه در بين النهرين ه
همينقور بوده است
اغلب عمرانات اين شتتتهر که آنرا زرنۀ كايت ت دي ستتتيستتتتان
ميدانند با شتتتت های کوهک ك ته ستتتا ته شتتتده و در روی زمين از
تيکرهای معموله ستترخ بستتيار ک ديده م شتتود و در ميان آنها كارهه
های اک يا سياه نادر است
م الوصتتف نميتوان نقر گيرشتتمن را در مورد شتتهر دوم که
غير از زرنۀ با شد بوه کردا زيرا آثار و بقايای که گير شمن از آنها
بعنوان شتتتهر دومي ياد آور مي شتتتود همانا بقاياي مومه كهناور شتتتهر
زرنۀ استتتت كه بشتتتهادت كتب مستتتالك و ممالك مميق زرنۀ را ههار
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فرسخ معاده  28كيلومتر مرب نوشته اند و گيرشمن قاهرا ً معلومات
كافي از تاريخ زرنۀ نداشته و به همين علت او زرنۀ را از شهرهاي
عصر اسزمي مدس مي زند ما نكه زرنۀ درساه  23هجری مری
که ستتتتردار عربي به فت آن مامور و موفق نشتتتتد شتتتتهري بزر و
كرجمعيت و ناگشتتتودني بود و در ستتتاه  30هجري به صتتتل گشتتتوده
1
شد
البته او اگر در اقراف با مصتتتتتتار زرنۀ يا نقاق ديگري مه
دا ه شهر م روبه آن تمقيقات با ستان شنا سي كاملي بعمه مي آورد
و بعد هنين مكمي صادر مي كرد بيشتر ابه اعتماد مي بود
اي كاش آنروز بيايد كه در تكه هاي متعدد زرنۀ و همهنان تكه
هاي سر دكا سريد دك و سياه دك و تكه قزيي و غيره تكه ها كاوش
هاي ان كننده از لماق باستتتتتانشتتتتناستتتتي صتتتتورت گيرد تا كرده هاي
هتتتتت ي رون و اعصتتتتتار از روي اين گنجينه هاي مدنيت باستتتتتتاني
سيستان برداشته شود و ههره وا عي اين اعجوبه هاي روزگار ب وبي
نمايان گردد
اينك بازتابي از اندك مرريات و مقالعات باستانشناسي كه قي
رب دو و ستتو رن بيستتت ميزدي در گوشتته وكنار زرنۀ و به قور
كلي نيمروز صورت گرفته اينجا ارائه مي گردد
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مرمو کهزادا که شايد ود در اين مرريات مهور داشته و
سكس گزارش هيئت باستانشناس فرانسوی را ترجمه کرده مينويسده در
اوايه رن بيست ا دراثرکاوشهای اسراوريه ستينادراقراف هامون
و اک های سيستان ايران اوکشريات اسرجان مارشاهادر
بلوهستاناوتمقيقات هيئت امريکائ تمت نقراكومكل ا در موزت سندا
درساه  ۱۹۳۶ميزدی درنيمروزاسيستان افغان نيز تمقيقات در
زمينه به التاريخ افغانستان توسق هيئت مرريات فرانسه در دونققهه
يک در رابه زار وسي وميرت آور ساروتارا= مصارقا
وا در  ۲۵کيلومتری جنوب شر لع فت به رهنمائ موسيوهاکن
وديگری در تك سر دا"[سر دک درست استازيرا مرد نيمروزاين
ممه راا سرخدک ا مينامند واگر آدرس سرخ دا" از آنها كرسيده شودا
کس آنرا نم شناسداادک" در لهجه مرد ممه اتكه را گويند ] نادعل
زرنۀ برهنمون
نزديک ويرانه های تماشائ
درشر
اموسيوگيرشمن صورت گرفت که متاسرانه مقالعات وتمقيقات هيئت
در هردونققه ناتکميه ونا ص مانده اول آنهه انجا گرفتهاجالب و
ابه توجه است…
تپۀ سرخدکاتقريبا ً دريک وني کيلومتری شر با مصارزرنۀ
م روبه افتاده است درمدود  ۲۰۰مترقوه واز ۵۰تا -۶مترعرض
و  ۳۱متربلندی دارد از سه سمت يعن شماها شر وغرب وردگ
دارد وازجانب جنوب با نشيب مزيم كائين ميشود نققه ايکه برای
مرريات از قرف گيرشمن تعيين شده در دامن غرب سر دک
راردارد هيچ معلو نشد که هرا هيئت باستان شناس که زممات سرر
را ازكاريس تا نيمروز افغانستان برای يافتن ملقه مه اتصاه مدنيت

34

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
موزت سند با نيها بر ود هموار سا ته بودندا بدون تکميه کارمرريات
فقق با کندن ۵۰ر۱۲متر از تك  ۳۱متری با کشف مقدار ک ول
كرارزش از آثارتمدن بشری ان شدند وبه کشور شان مراجعت
نمودند
هيچ معلو نشد كه هرا هيئت باستان شناس كه زممات سرر را
از كاريس تا نيمروز افغانستتتتتتان براي يافتن ملقه مه اتصتتتتتاه مدنيت
موزت ستتتتتتتند با درت نيه بر ود هموار ستتتتتتتا ته بود بدون تكميه كار
مرريات فقق با كندن  ۱۲/۵۰متر از تكه مرتر  ۳۱متري با كشتتتتتتتف
مقدار ك ولي كر ارزش از آثار تمدن بشتتري ان شتتدند و بوقن شتتان
مراجعت كردند اامتما ً قرات جنگ دو جهان باعث ترک کار
مرريات آن ها شده باشد
گيرشمن دراين گمانه زن ويشا به کشف دو آبادی مربوق
به دوعصر م تلف دست يافت که ازهريک اين دوآبادی اشيای سرال
ساده و رنگه ا اشياو فلزی اهودن وه سنگ بدست آمده که به ميات
1
باشندگان آن در هزاره اوه به از ميزد كهلو ميزنند
گيرشتتمن نتايۀ كار كاوش هاي باستتتان شتتناستتي ود را اينقور
تشري و تمليه مي نمايده
آبادي نمره اول :
اين عمرانات كه برفراز تكه وا و عبارت از آ رين مرمله
اشغاه آن بود از گزند زمان و آسيب روزگار سارات زياد كشيده ا
عمارت مذكور با ي تهدابي بناو شتتتتتتده كه از شتتتتتتت هاي ا ا ني
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ك ته و ك ته تعمير شده بود و يك سق غير منق تشكيه داده بود كه
از  ۳تا ۴متر هتتتت امت داشتتتتت ديوارهاي اين عمارت همه افتاده و
فقق در ستتتتتمتي كه ذريعه مرريات الي شتتتتتده كارهه های آن كه از
شتتت ا آباد شتتده بود ديده مي شتتودا در مجاورت آن بستتيار كارهه
هاي شتتتتتت هاي ك ته كه به ا لوان ستتتتتريد و آبي رنگ شتتتتتده بود ه
بدست آمده ااين شت ها سق دا لي اقا را تشكيه ميداد
براصتتتله  ۱/۵۰متر با ي زمين در هتتت امت شتتتت هاي نيمه
ك ته مجراهاي آمد هوا اهواكش كشيده شده بود اين مجراها هميشه
از شتتتر به قرف غرب ميرفت و بصتتتورت بيهتتتوي يا مرب شتتتكه
بودها اندازه هاي م تلف اتقريبا ً  ۲۰ × ۳۰ستتتتتتانتي متر داشتتتتتتت و
روي صتترمات دا لي آن را ور گه از ستترتا ا ير تهداب فرا گرفته
بود
آبادي نمره دوم :
در ا ير مرريتتات بتته عمق  ۷/ ۷۰و  ۱۲/۵۰متر قتتار هتتاي
شت امي كيدا شد كه هنوز كائين ميرفت اين شت ها با توده ايكه
تشتتتتكيه داده بود براي اين مقصتتتتد به جدار تكه هستتتتكانيده شتتتتده بود تا
ستتق بزرگتري بدستتت آيد اينجا آبادي دو بر كا شتتده بود كه ما فقق
يك گوشه آنرا مرر نمودي
ديوارهاي ارجي اين بنا از شتتتتتت هاي ا ستتتتتا ته شتتتتتده و
اندازه آنها هنين بودا ۳۵ × ۳۵ ×۹ستتتتانتي مترا ديوارهاي دا لي
آن از شتتتتتت هاي ا و ك ته كه اندازه هر يك آن ا۷۵× ۲۸ ×۹
ستانتي متر بوده بنا شتده بود اين دو ست شتت متناوبا ً استتعماه شتده
روي تهدابي كه آنرا ده قار شتتتت ك ته كار شتتتده بود بنا يافته بود
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وهتتعيت عمومي عمارت قوري بود كه كنۀ هاي آن به ههار ستتمت
معينه موافقت ميكرد و ا زً دروازه آن ستتتتتتتمت كه مرريات شتتتتتتتد در
ديوار جنوب غربي رار داشت
بعد از دروازه اقا بزرگي كه در زمين آن شتتت هاي ورد
و بزر م تلف فرش شتده بود بقرف راستت دروازه يك كوزه گلي
معمولي تا گلو در اك گور شده بود كهلوي كوزه در ه امت تهداب
ديوار مجراي آبي كشيده شده بود
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عصر اول
تیكرها(یا سفالها):
تما تيکرهای که مربوق به تازه ترين عصتترها ميباشتتدعبارت
از كارهه های قروف معمول گل استتتتتت که بکل از تزئينات رنگه
عاری استتت رنگ گه اين قروف نصتتواریا ستترخ يا اک استتت
ميرت آن هندان صتتتتتاف نم باشتتتتتد ولب های قروف مذکور نستتتتتبتا ً
هتت ي تراستتت کارهای ستتا ت قروف با هرخ عمل شتتده استتت
درميان قروف متعلقه جا هاي استتت که ت آن هموار ودهن آن کم
گشاد است يا مرتبان های که دهن آنها م تلف است وجود داشت
اشیای ف زی :
درميان ا شيای هودن سرهای كيکان سه گانه يل مه ا ست
يک از آنها هون از ود دندانه ه دارد تيرهای عصتتر ستتيت را ياد
دهان ميکند ديگر از س ت استتلمه باب نوک نجر هودن ه کشتتف
شده ا ست از جمله ا شيای انگ وآرايش سوزن يافت شده که سر
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آن هموار وآ ر آن مدور استتتتتتتت عزوه بر اين گوشتتتتتتتواره نقره ئ
بشکه كنجه يا دانه های انار ه بدست آمده است
اشیای سنگی واستخوانی:
در روی زمين عمارت نمره اوها كارهه های قروف ستتتتتتنگ
ه افتاده بود ميتوان آنها را بقايای بشتقاب ها و کاسته ها وهاون های
دانستتتت که از ستتتنگ ستتت ت ستتتياه يا اک تاريک ستتتا ته شتتتده بود
موادی که برای ستتتتتا ت اين قروف بکار رفته عموما ً يل شتتتتتنگ
است از قرف ديگر با مواقبت که در تکميه اين قروف بکار رفته
اشيای بعمه آمده که از هيچ نققه نقر از بهترين نمونه های قروف
ستتتنگ که از ايران كيدا شتتتده كس نميماند اشتتتيای استتتت وان دراينجا
کمياب بوده و فقق يک كن و يک تکمه يافت شده است
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عصر دوم:
درين عصتتتر نستتتبت به عصتتتر اوه تيكرها به ا ستتتا زياد ود
عرض وجود مي كند و عبارت است از ه
الف تیكرهاي عادي ه كه با تيكرهاي عصتتتتر اولي تشتتتتابهاتي
به مي رستتتتاند در اينجا مرتبان هاي از گه زرد يا ستتتترخ و گيزس
هاي كه ته آن هموار و تزئينات م تلف دارد و آب ور هاي كوهك
اكي رنگ جا ها و سركوش هاي بزر با تزئينات م تلف و بريده
بريده كشف شده است
ب تیكرهاي سرخ :قروف اين دسته كمياب است و بع هي
ه كه كيدا شده عبارت از تشتك هاي است كه ته آن هموار يا كمي بر
آمده و جدار اقراف آن تنگ يا كشاده مي باشد و از اك ميده صاف
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يلي ك ته و لشت ستتا ته شتتده و رنگ آن ستترخ نصتتواري نما و شتتير
هائي است
تیكرهاي خاكي سیاه ه نمونه هاي اين نو تيكرها ه مانند
دستتتته اب كمياب استتتت باستتتتثناي بعهتتتي كارهه هاي قروف دو
گيزس كه ته آن هموار استتت يك جا و كارهه دراز نوله آفتابه كه در
برهاي برستتتتتان نمره اب ستتتتيالك امملي استتتتت كه در ايران كمي
كيشتتتتر از نادعلي مرريات شتتتده زياد ديده شتتتده هيز ديگري بدستتتت
نيامده است
تیكرهاي م ون :
قروف مربوق باين دستتتته از اك هاي ستتتا ته شتتتده كه داراي
رنگ هاي زردا گزبي ا ستترخ مي باشتتد قروف يك رنگه ستترخ يا
سياه كمياب است اغلب او ات در تزئينات قروف هندين رنگ بكار
رفته و صتتتتتنعتكار كوشتتتتتش نموده تا رنگ روشتتتتتن را در مقابه تيره
بياورد هنانهه ستتريد و زرد متناوبا ً با ستترخ و ستتياه كار شتتده استتت
ا تزف رنگ ها زياد است به عزوه الوان فو الذكر رنگ نارنجي
با تزف ستترخ و زرد بدستتت آمده استتت ستترخ زرد نما وجگري ه
ديده مي شود
نقشه هاي قروف مذكور عبارت از اشكاه هندسي يلي ساده
استت كه بدون وجود كدا ماي گلي ديگر كه روي آنها زده شتده باشتد
مستتتتتتقيما ً با ي جدار قروف رستتتتت شتتتتتده و عموما ً بشتتتتتكه ق هاي
دايروي راست يا منمني ا مثلث ها دايره ها كشيده شده است و روي
همرفته در رس هاي آنها هندان توجهي بكار نرفته از دسته تيكرهاي
رنگه فقق دو س قروف بد ست آمدها يكي مرتبان هاي شك بر آمده
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كه ته آن هموار و گردن آن گ شاد است و ديگر سركوش هاي كه در
وستتتق ود برجستتتتگي براي گرفتن دارد در عمليات الب گيري اين
قروف شكه مرتبي ب ود نگرفته اند و كستي و بلندي سق آن را بعد
از ك ته شدن يا هرخ يا وسيله ديگر برابر كرده اند و وجود قوقي
اين عمليات ثانوي را تاييد مي كند
اشیاي ف زي :
هودن در استتلمه باب ا كيكان يا ستترتير بشتتكه بر بيد كه در
دورت اوه ديده نشتتتده زياد استتتت كيكان هاي ستتته گوشتتته يي ه قهور
نموده استتتتت در ميان اشتتتتياي كه در لباس بكار مي رفت بايد تكمه يي
را ذكر كرد كه ههار ستتتتتتتوراخ دارد و ته آن گرهي را كه از ستتتتتتته
ريستتمان زده شتتده استتت نشتتان ميدهد از زيورات يك گه كمر بندا يك
كن ساده و تكمه هاي نيمه كروي و بازو بندها بدست آمده است
طال:
از اقا هاي عمارت نمره دو ا سه هيز قزئي بدست آمده يك
دستتت كيش بض بشتتكه تكمه ممدب كه به اقراف ود ههار ستتوراخ
دارد اصتتتزً اين هيز از هودن ري ته شتتتده و روي آن را كامزً با يك
قز گليت نموده اند و روي آن شتتتتكلي برجستتتتته معلو مي شتتتتود يك
صتتترمه كه روي كدا هيزي نصتتتب بوده و تزئينات برجستتتته بشتتتكه
ماركيچ داردا يك كوش قي كوهك
اشیاي سنگي :
اشياي سنگي در عصر دو وجود ندارد تنها هيزيكه كيدا شده
عبارت از يك هاونگ كزن و دو دسته آن مي باشد
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اگر از شرح صوصيات آباديها وعمرانات وهگونگ قروف
سرال م تلف الرنگ بگذري ابنا برنوشت مرمو کهزادا ميتوان گرت
کهها اغلب او ات در تزئينات قروف هندين رنگ بکار رفته
وصنعتکار کوشش نموده تارنگ روشن را در مقابه تيره بياورد
هنانهه سريد و زرد متناوبا ً با سياه و سرخ کارشده ا تزف رنگها زياد
استا به عزوه الوان فو رنگ نارنج با ا تزق سرخ و زرد آورده
شدها سرخ زرد نما وجگری ه ديده ميشود نقش های قروف مذکور
عبارت از اشکاه هندس يل ساده است که بدون وجود کدا ماي
گل ديگری که روی آنها زده شده باشدا مستقيما ً با ی جدار قروف
رس شده است وعموما ً قوق دايره وی ا راست يا منمن ا مثلث ها
ودايره ها کشيده شده است از دست تيکرهاا سرالها ی رنگه فقق دو س
قرف بدست آمده ه يک مرتبان های شک برآمده که تنه آن هموار
وگردن آن گشاد است و ديگر يکنو سركوش های که در وسق ود
برجستگ برای گرفتن دارند در آبادی نمره دو ااز س اسلمه كيکان
يا سر تير به شکه سه بر بيد بسيار ديده ميشود که در ابادی نمره
اوه از آن اثری نبود كيکانهای سه كهلو بدست آمدها تکمه گه کمربندا
كن و بازو بند ه کشف شده است از اقا های آبادی نمره دو تك
اسرخ دکا سه هيز قزئ بدست آمده است که يک دست كيش بض
به شکه تکم ممدب که به اقراف ود ههارسوراخ دارد اصزً اين
دسته از هودن ري ته شده وروی آن را باور قز گليت نموده اند و
روی آن شکل بصورت ا Sبرجسته معلو ميشود دو صرمه ي
که روی آن کدا هيز نصب بوده و تزئينات برجسته بشکه ماركيچ
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دارد وسو يک كوش يا ق کوهک از اشياو سنگ جز يک هاون
کزن و دو دست آن هيز ديگری ديده نشد
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روابط خارجی ونتیجه:
معلومات که عجالتا ً در دست داري ا مربوق به دو آبادی
ودوعصر ا ير زندگ تك اسر دکا است که به ميات باشندگان
روشن رير م اندازد بنابر آن هنوز
زرنۀ در هزارت اوه
آنقدر شواهد در دست نداري که با افق ارج مقايسه کني و
اگرمقايسه ه کني مقاهر دو دورت ا يرآبادی اسر دکا است که
سمت های دي آن هنوز دست ن ورده امعذالک اينقدر ميتوان گرت
که قروف گل ملون آبادی نمره دو سر دک با قروف گل هندين
رنگ اانوا ريب مرواشباهت به ه مبرساندا هنانهه مستراندروس
به صورت عموم در ت نيک ورنگ وتزئينات قروف دورت
کلکوليتيک سيستان واانوا مشابهت های زيادی م بيند رارنقر
موسيوگيرشمنا قروف گل سر دکا م صوصا ً قروف اک و
سياه و كارهه نول آفتابه ا با اشيائ که از مقابر نمرا Bتك سيالکا
از نققه نقر اصوه
نزديک کاشان كيدا شده شباهت دارد مت
ومعماری ميان سيالک و سر دکاشباهت موجود است
قروف گل عصردو را نميتوان به آسان با اشيای همشکه
وشبيه آن که ازدوره های مدنيت مشترک بدست آمده مقايسه کرد
در سمت های غرب فزت ايران دراجيان سو وجمشيدی سو ا
کار انه های قروف سازی ممل مدت کوتاه قروف گل با
تزئينات م تلف الرنگ سا ته انداول الوان مستعمله واشکاه قروف
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آنها کامزً با قروف و رنگ های اسر دکا نادعل مباينت دارد از
نققه نقر سنه وتاريخ مدنيتاجیانا مربوق دوهزار ساه به از ميزد
است و راريکه بعد تر بيان واهد شد هزارساه از نادعل كيش تر
ميباشد امکان دارد که قروف گل م تلف الرنگ عمارت نمره دو
مراتب ا ير رويه کار انه های ممل باشد که تاريخ آن بسيار بلند
ميرود و شايد با قروف گل هندين رنگه روسيه جنوب که الوان
روشن در آنها زياد استعماه شده ب رابقه نباشدا ول اين نقزيه
فره است که با تجسسات اينده تمقيق واهد شد
در دوره مدنيت سيالکا همان اصوه معماری روا داشت که
در عمارت نمره دو نادعل اسر دک ديده شده مانند سر دکا درتك
جنوب سيالک توده شت های ا وسنگ عزوه شده است تا ه سق
تكه کزن شود وه برستان استمکا كذيرد هون در سيستان سنگ
نيستاعوض سنگ درعمارت نمره دو شت ك ته متناوبا ً با شت
ا بکار رفته است از قرف ديگر اندازه شت ا سر دک نادعل
وسيالک مساوی استا اما ازنقريه ايکه تاريخ اين دو ممه را مباينت
ميدهد اينست که در جريان دوره دو نادعل اسر دک بعزوت
كيکانهای بر بيدماننداسرهای تير سه گوشه ه روا داشته که
درمقابر برستان نمره ا Bبدست نيامده است هنين معلو ميشود که
آبادی سر دک نسبت به سيالک تازه تر باشد و بلندترين مديکه
تجاوز نکند از روی امتما ت
درنقرگرفته ميشود از رن هشت
هنين معلو ميشود که اين سركيکان به همين تاريخ به بعه نقاق
ديگرهونهاسيراماورای رقازابغاز -کویا وتك عل شهرا
واکورديونا ه كيدا شده باشد اين سركيکان را ايونان وسيت ا گويند
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وسرزمين اصل آن جنوب آسياست واز آنجا به ساير نقاق آسيائ
انتشار يافته است
معلومات مربوق به عصر اوها که با اولين مرريات بدست آمده
يل ممدود است واز روی تيکرهااسرالها ی معموله راج به تاريخ
تقريب بنای مذکور نقريه ي بدست نم آيد استعماه فرش شت های
ك ته ملون درکف اقا به ديگرجاها ديده نشده هريک شت های
روی ود نقش دارد نقش که با يک تاكه بعمه آمده وبا اصوه
تزئينات نقش های ديواری مربوق عصر كارتها که درسيستان درمقا
اکوه واجها ديده شده ا کامزً ا تزف دارد گرته ميتواني که اصوه
فو بيشتر با روش عصره امنش ريب استا زيرا در زمان آنها
شت های ملون برا درعمرانات شاه اسوزا واكرسه كوليسا
مورد استعماه داشته ول اصوه عمرانات صوص اين عصر کامزً
برما مجهوه است
از قرف ديگرهنين معلو ميشود که دورت قو ن دو عصر
نادعل اسر دک را ازه جدا نموده باشد ديوارهای عمارت نمره
دو تقريبا ً سه متر ارترا ود را مرق نموده است كس امکان دارد
که عصر اوه بقايای عمرانات عصره امنش را نشان دهد و اين
عصر زمانه ي را بياد ميدهد که سيستان يک از ساتراك های شر
1
ه امنش بوده باشد
گيرشمنا درا ير راكور ود راج به تپۀ سرخدک هنين اقهار
عقيده ميکندها سمت که تا ماه مرريات شده فقق شواهد زندگ دو
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دوره ا ير اين تكه را وانمود ميکند که هردو مربوق به هزارت اوه
ميباشد در سر دکا تكه ايکه  ۳۱مترارترا دارد واز آن
ا
جزا۵۰ر۱۲متر بيشتر مرريات نشدها امکان دارد آباديهای ديميتر
كايان تر از سق اصل جلگه کشف شودا هنانکه در تكه های فارس
اغلب اين نقريه به مقيقت كيوسته است هون هنوز درمدود  ۲۰متر
ديگرمرريات نشده فقق از روی ر  ۲۰متر به جرئت فرض کرده
ميتواني که در قبقات تمتان معلومات راج به قروف
كيدا شده ومسايه ارتباق آن با
تيکریاسرال سه هزارساه
تيکراسراه های تكه های فارس ووادی سند روشن ترگردد
باوجوديکه اين بيه تمقيقات تازه شرو شدها معذالک ارتباق مدنتيت
کلکوليتيک وادی سند وبلوهستان ومناقق شماه اکسوساآمودريا و
اراه بين زر و ليۀ فارس و دور تر تا سوزيان وعيز دربين
النهرين به وادی هلمند وموزت هامون سيستان اهمه دوره های مدنيت
کلکوليتيک را ديده وسكری کرده است ا ومرمو کهزادادر تائيد
نقرگيرشمن ا نقرباستان شناس معروف انگليس اسراوريه ستن را
شاهد آورده نوشته ميکندها مو عيت سيستان بين اسوزا در غرب
واانوا درشماه وبلوهستان وموزت سرل اندوساسند درجنوب شر
يل مه است وهم اين نقاق از يک مدنيت به التاريخ مستريد بوده
1
اند ا
داکتر لشنيکا باستان شناس آلمان درميزان ۱۳۴۴ش۱۹۶۵/
كس از مشاهدات د يق تكه سرمدک وتكه های مرموز سريددکاونادعل
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زرنۀ نقرموسيوگيرشمن را تائيد و اقهار اميد کرد که با ره مو
مساعدی را برای کاوش موزت نيمروز بدست آورد تا باشد که با
مرريات تكه های مذکور درکشف ملقه اتصاه مدنيت سند با مدنيت بين
1
النهرين و وادی نيه از ديگران كيشقد گردد

46

 -2حفریا درساروتار(یا حصارطاق) نیمروز:
من ستتتيستتتتان اکلم استتتاروتارا را تلرق مغلوق مرد ممل از
امصتتتتتتتار قا ا تاري ميدان که در مو بارانهای بهاری برای
يافتن م سکوکات وجواهرات ديم به رابه های م صارقا ميروند
و واه ن واه به يافتن بر مستتتکوکات مستتت ونقره ئ وقزئ
موفق ميشونداول هيهکدا شان اقزعات درست از تاريخ سيستان
نداشته وندارند نا اصل اين ممه امصار قا ا ددی مستمک با
باروهای بلند وهتتت يم بوده که در رن ههار هجری مدت كايت ت
امير لف كادشاه سيستان بوده است اين لعه بمدی مستمک و ودکرا
بوده استتتتتت که ستتتتتلقان مممودغزنوی درستتتتتاها۳۹۳هجری بعد از
ههارماهه مماصتتتره آن با ره توانستتتت امير لف را وادار به فرود
آمدن از لعه وتسلي به ود نمايد
مرمو گزارش ميدهد که در زان ساه ۱۹۳۶ميزدیا
موسيوهاکن فرانسویا بسرکردگ يک هيئت باستانشناسا درناميه
اساروتارا امصارقا سيستان وا در ۲۵کيلومتری لعه فت
شرو به مرريات باستان شناس کرد
-1
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هاکن دورنمای ساروتاررا هنين تصويرميکندهابه تاريخ ۱۵
اکتوبراز لعه فت به عز ساروتار امصارقا ا مرکت کردي
با مصار لعهادر سيستان به آن ار ميگويند از بس بلند وبزر
بودا از فاصله های يل دوردر ميان اموا توده های ريگ تش يص
ميشد كس از ق مسافت او ت به لعه نزديک شدي ادر گۀ گردش
يک تودت ريگ قوق ند و يک سلسله استمکامات لعه
قاهرگرديد ههارهل بزر مصار ارج قوری د يق قرح شده
بود که از شدت وزش باد و ساره آن به شهر جلوگيری م کرد از
فراز لعه زاوي شمال مصاربزر به مثاب سين جهاز اکشت
متزش شده جلوه م نمود که ريگ در اکثر نقاق از مصار بيهوی
شکه دوم که در قوه آن بر های مدور عقيم بناو گرديده بود
گذشته اديوارها را فرارگرفته بود در سمت دا ل مصاركايه های
وی به فاصله های يل نزديک به ه بناو شده بود که درهرکدا آن
گذرگاه های ک عرض سا ته شده که ممافقين مصار هنگا هرورت
بتوانند از روی آن عبورنموده ود را به نقاق تهديد شده برساند
مصارسوم که بصورت مستقي از مد ه لعه مدافعه
مينمودادارای سه دروازه است که مهاجمين م بايست برای رسيدن
به آن كهلوی ود را سكرنمايند عزوتا ً وجود تنگناهای ک عرض و
روزنه مانند که در ديوار ها تعبيه شده بودا ميتوانست ب وب از
كيشرفت مهاجمين جلوگيری نمايد اين هنين هيزها از م تصات مه
دفاع عصراسزم نمايندگ مينمايد
يک از همراهان مسيوکزها بزً عمارت زيرزمين لعه را
کشف کرده بود که در اثر فرو ري ته گ و انهدا گنبدها وقا ها
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بصورت هاه های تاريک در آمده بود و فرود آمدن در آن بدون
ريسمان و تش يص سا تمان آن بدون هرا" دست و دوباره برآمدن
از آنها يل مشکه بود برای مشاهده و ديدن اين اقا های بزر
زيرزمين که در تاريک مقلق رارگرفته بودنداازهرا" های بر
استراده شد كزن قبق تمتان عمارت بصورت واه كزن صری
را که اردشيربابکان موسس سلسله ساسان ادسمبر -۲۲۶سكمبر۲۴۱
ميزدی در فيروز آباد بناکرده بودا ب اقر م آورد كس از مشاهده
عمارت زيرزمين لعها گوش شر لعه برای مرريات انت اب شدا
ول کار به آهسته گ كيش م رفتا زيرا مزدورکارانا اين
شهر اموش را مسکن جن و كری تصور نموده م صوصا ً شب هنگا
از ا امت در آنجا ترس و ومشت داشتند با ره درنتيجه کاوش يک
هرته گ هند كارهه نمونه های کاشيکاری دورت اسزم وهند كارهه
ديگر از زمان ساسان ها بدست آمد و در عين ماه مد ه يک دهليز
ک عرض که سرآن كوشيده شده بود قاهر گرديد ان هاکن که
مجذوب دورنمای های كرکيف اين لعه و صرهای م روبه آن شده
بودا عکس های زيادی برداشت و روز بعدا۲۳اکتوبر برای تجسس
وتمقيقات به قرف منقق غيرمکشوفه به شماه مرکت کردي که
درقوه راه دربين توده های ريگ بقايای دهليزهای ک عرض لعه
های متعدد مشاهده ميشد بعه او ات درمسير مرکتا آنجا که از
ريگ برهنه شده بود به سدهای ب سر و كا از بيه سدهای ريگ
عمودی به ارترا تقريبا ً ده متر تصادف م نمودي ودر همين جاها
بود که مزمقه ميشد دراثر وردگ های عصرايونين زمين مسق
وهموار گرديده وهمهنان تکه های متعدد قروف سرال وابزارها روی

48

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
زمين را كوشانيده بود و اسکلت های اموات نزديک شهرهای
كرجمعيت را به همديگر که به مرورزمان از بين رفته اندا اعز
ميکرد
بايد متذکرشد که گنبدهای بيهوی شکه که عزمه مش ص
معماری عصر ساسان استا فو يت ود را برسبک معماری عهد
اسزم رن هرت و نه ميزدی نشان ميداد و ترتيب كيشروی عمارات
با تزئينات دريهه های بسته سبک کزسيک معماری قا سرو را
دراتيزفونا ب اقر م آورد
کم دورتربه قرف شماه مصار قا ا مه ترين عمارت که
ب وب درمقابه موادث روزگاركايه داری کرده واز گزند آن ممروق
آن
مانده بودا بنای مرب شکل را ارائه ميکرد که قا بزر
بصورت کنبدی كوشانيده شده بود گنبد مذکور با ور آب رنگ ود
به انسان نيرو م ب شيد تا جزه وشکوه م صوص ب ودش را منميث
آ رين شاهد تر وعقمت سيستان رنا۱۳ -۱۲ميزدی درمقابه
ود مجس سازد هاکن م افزايده در دوجناح راه مرکت ما بناهای
زياد عمارات ديده ميشد که سر از ت ريگ بدر آورده بودند و هريک
شاهد وب از دوران های مجد وعقمت اين سرزمين به مساب
1
ميرود
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جار كيتر تيتامورخا باستان شناس وتاري دان انگليس ا
همن مقالعات بشرشناس ا در باره رابه ها وآبدات تاري سيستان
نيزتمقيقات نموده و ياد داشتهاوکتابهای نوشته است که نقه نکات از
آن برای تکميه موهو تمت مقالع ما بسيار کمک ميکند
وی در باب يازده از کتاب اياداشتهای درباره رابه ها
وشهرهای سيستان ود در بارت« ويرانه های ساروتارنوشته ميکنده
« از ميان لعه های ديم سيستان تنها اس لعه قا درکتابهای
ذکر شده است سرهنری رالينسن مينويسدهمعياری را که
تاري
است ری وابن مو ه وغيره درکتابهای شان از قا ذکر نموده اند
اين است که شهرکوهک در سجستان بوده است مسافری که از زرنۀ
عاز راسان استا قا رادر كشت سر ود ميگذاشت
اين شهرتما انگورمورد نياز سيستان را تأمين ميکرد در يکجا
اين لعه را يک منزه دور تر از زرنۀ ذکرنموده اند و درجای ديگر
آن را وا در فاصل كنۀ فرسخ مانده به زرنۀ وبر سر راه زرنۀ -
کش ذکر کرده اند مؤلف «روهاة الجنات ف اوصاف مدينة الهرات»
در شرح قا ترصيل اهافه م آورد که برای شنا ت جايگاه لعه
مددگار وب است « لع قا که در سراسر جهان مشهور ومعروف
است واز عقمت وبزرگ دارای سه ق دفاع بود جايگاه های
بيرون زيرکشت و كر از باغهای ميوه بود ودر مد فاصه بين ق
دو وسو مرد ميزيستند
و لف ابن اممدصامب ومو ی اين لعه بود که کتابهای فراوان
در بارت ترسير رآن کري تصنيف کرده بود در همينجا بود که مممود
1
غزنوی او را مماصره وسرانجا وادار به تسلي نمود
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امير لف عزوه برآنکه در جنگهای مصاری سرآمدجنگيان
عصر ود بودا از هرنو علم آگاه و مشو علما و فقهاو زمان
ود نيز بود از ترسير او که گويند صد شتر آن را از يک جا به جای
ديگر نقه مينمودندا امروز سراغ نيست
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نقشه قطعه طاق معروف به ساروتار
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خیمۀ کاوشگران در داخل ویرانه های حصار طاق( تی )1905-
ساروتار یا حصارطاق:
تيتا سع کرده تا رابه های ساروتار را همان مصارقا
ثابت نمايد و مينويسده در دايرت كنۀ فرس و يا در شعا ۲۰تا ۲۵
ميل ازاهدانا يا بنای «ک = کي سرو -نادعل  -زرنۀ» آثار هيچ
لعه ي مشابه اين لعه وجود ندارد بنابرين امتماه ميرود فاصل
مذکور غلق باشد لع قا نميتوانسته درجادت کش وا باشدا زيرا
اين نا ديگری است برای کشت که در ن لستانهای اش 1رار داشت
جهت را که است ری برای شنا ت جايگاه قا بيان کرده اينست که
لعه در كشت سرمسافری که از زرنۀ به راسان ميرفت وا بود
 - 1تیت ،دراينجا کش يا کشت را در منطقۀ خاش واقع در مکران تصور نموده  ،درحالی که در
سمت چپ رودخانه هیرمند در باالتر از رودبار ،شهرچه کش (کش صفار) موقعیت داشت که با
قلعۀ طاق متناظر واقع بود.
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وهمين گرتاری است صمي مسافری که در آن زمان از زرنۀ به
راسان سررميکردا درشماه يا کم متمايه به شماه غرب سرر
ميکردها هنين به نقرميرسد که لع قا در جنوب دارالمکومه در
جنوب شر آن وا بوده است عزوه برآن به از آنکه تيمور مشهور
ومعروف گردد در بارت سيستان اقزعات کاف داشته ا بنابرين او لع
1
قا را ب وب م شنا ته است
«تيت» با بيان اين د يه نتيجه ميگيرد کهه ريب به يقين است
که فقق جای ساروتار جای اصل لع قا استا زيرا بعد از بنای
ديم
«ک =زرنۀ» و«را شهرستان» فقق ساروتارامصار قا
ترين مکانها است
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وضعی ویرانه های ساروتار:
 14ميه از لع ديم ودر سمت شمالشر در برابر مجم
اآلثار نامي غلغله در ميدان که زمان زر يز بوده در يکجای
جداگانه وا است دراين ممه جائ رار دارد که سق مرتر
«ميسک » با سراشيب های غرب دشت «مارگو» وصه ميشود ودر
نزديک آن ويرانه های زيادی موجود نيست در سمت شر جويبار
هائ وجود داشته اند که از سمت غرب م آمده وزمين ها را سيراب
ميکرده اند ودر زمين سنگريزه ای که در دامن دشت رار دارد كراکنده
م شده است
جاده های ساروتار از هیرمند:
- 1به شهادت تاريخ،تیمور در سال 785هجری(=1383م)سیستان را ويران کرددرحالی که 21
سال قبل از آن يعنی در (764بموجب تاريخ ايران ،سايکس)وی به کمک ملک سیستان شتافته
ودرجنگهای داخلی شرکت نموده بود ،بنابرين تیمور بخوبی از موقعیت قلعۀ طاق ومکانهای مهم
آن زمان سیستان آگاهی داشته است.
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دوجاده ديم از دشت اميسک اميگذردا يک از زير
سرهيرمند وبنا ا كرماش ا رد ميشود وسق مرتر ميسک را ق
مينمايدا سكس از منققه ای باد يز ميگذرد وبعد از عبور ازکودی اين
دشت وارد سار وتار ميشود دراينجا ويرانه های مناره ای بلند و
باريک موجود بود که نميتوانسته د مه يا منارسکوت باشد بلکه
امتما ً بر ديده بان بوده است که از ممله وهجو بر ميداده است
جادت جنوب کوتاه تر از جادت اول است اين جاده از ههاربرجک که
بر روی هيرمند وا است آغاز ميگردد و بعد از عبور از سق مرتر
ميسک از قريق يک وادی به ميدان سار وتار ميرسد
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فاص ۀ ساروتار از نادع ی و زاهدان:
هنگام که نهرها جريان داشتند و لعه قا آباد بود ناميه ای
سرسبز و كرجمعيت را تشکيه ميداد اين لعه از بنای ک انادعل ا
زرنۀ  32ميها 48کيلومتر واز زاهدان نيز مدودا ً به همين ميزان
فاصله دارد و نيز ازمسير سر راست هرده يا هيجده ميل هيرمند کنون
استا اما كوشش از شن ميدان بسيار زر يز وهمهنين ويرانه ها را
در بر گرفته است بنابرين م بايست مدود  22ميها34کيلومتر را
ق کني ساروتار در سمت كائين آن نهر بزرگ رار دارد که كائين
تر از ويرانه های « سرگاه» دراين منققه وارد ميشد وشش يا هرت
ميه در جنوب اين ويرانه ها مسير رود انه ديم ديگری را ميتوان
مزمقه کرد اين لعه ای بسيارممک بود که بنائ از زمان دي گرته
ميشود
ق عه بندی های سار وتار:
برای دفا از ساروتار دو رديف ديوار موجود بوده است که
قبق رسو متداوله اگرکاخ لعه بند يا لعه را ميثيت جداگانه بب شي
سه ق دفاع درست ميشدند که هنوز ه تا مدودی كا برجا مانده
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است بنموی که از مصال مربوق به آنها ميتوان لعه ای مجدد بنا
نمود آثار مذکور بهترين دليه برای اثبات بيان ما واهد بود
ق دفاع سو وبيرون به مالت شکسته است که دروسق
سمت هاي از ديوار که هنوزبا يمانده استا تكه های شن ايجاد شده
است بر روی آنها دروازه وبرجهای جابجا هنوز ابه تش يص است
ديوار های بيرون فو تعيين کننده مدود است اما شکه مش ص
ندارند ودر جهت باد وا اند ديوارشماه شر اش ۴۳۰۰
اههارهزار وسيصد فوت و ديوار شماه غرب ۳۵۰۰اسه
هزاروكانصد فوت است در وسق اين رديف ديوارها و ق دو ا
ويرانه های کم وجود دارد ق دو دفاع در وه بهتری
راردارد واز تكه های بلند و كرشده اک وآجری سا ته شده که شکه
دايره ای دره ري ته اند و در مدود  ۱۸۰۰ايکهزار وهشت فوت
قر دارند
در وسق دايره که از ديوارها تشکيه شده تكه ای بزر موجود
است که برروی آن آثاری ازکاخ لعه ديده ميشود اينجا جايگاه ا امت
مکمران بوده است دراقراف هرسه رديف ديوارها ند موجود
بود اولين ند که دور تر از ديوار بيرون مررشده در ابتدا يکصد
وكنجا فوت و دومين ند ت مين يکصد وبيست فوت وسوم ااقراف
لعه درمدود هشتاد تاصد فوت عرض داشته است اکنون هرسه
ند از ديوارهای ريزش نيافته ومواد ديگری که بوسيله باد ممه
ميشود كرشده است وفقق بشکه سمت كائين شيب در آمده است که
در يک بررس سرسری ميتواند به نقر برسد در ارترا عمودی
مدودا ً بيست فوت از ند سو ا ويرانه هاي از ديوار بيرون وجود
دارد که كشت آن در اقراف لعه راه هاي م ر تعبيه شده بود اين
راه را برای مراقت از سنگرهای لعه و ند سا ته بودند
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درمال که ديوار تقريبا ً نابود شده است ول ب وب از وجود
راول ان بيرون اقز ميدهد از کاخ تا اين راه م ر سراشيب
مستقيم بود که اکنون از سمت های دره ري ته بناهای روی تكه از
بيه آجر وغيره كرشده است
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دروازۀ بیرونی حصارق عه:
برای نگهداری از دروازت کوهک که بر سر راه م ر وجود
داشتا دری ممک نصب شده بود ويک لعه بلند به موازات اين در
م ر موجود بود که از دا ه لعه دو ديوار متوازی از آن جدا ميگشت
و مانع در رسيدن راه م ر ميشد فقق درقرفين ه و راست
سورا هاي موجود بود که بدون ترديد از درون لعه دريهه ای برای
اعزا وکمک فوری به منقور مراقت از سنگرها استراده ميشد با
وجود آنکه تابدين مد از دروازه مراقت به عمه م آمدا در ديوار
روزنه ويا سورا موجود نبود بنابرين زمين که در مجاور اين كايه
ها رار داشت ب مصرف م ماند
از دروازه بيرون لعه راه شيب دار از زيرديوار های لعه
عبور ميکرد اين دروازه و ت با کشيده ميشدا ديوارهاي که
با بودند سوراخ نداشتند بنابرين امتماه م رود که مصار نشينان
تيرهای ود شان را از سمت آ ر ديوارها كرتاب ميکرده اند از
هرهيزی درساروتار آشکارميشود که در آن زمان تاکتيک جنگ
بسيار ساده ای موجود بوده است فواصه بين هدف ک ا و وت ونيروی
فردی درکامياب معرکه جنگ مؤثر و كايان دهنده بود و نبرد تن به
تن و دوبدو انجا ميگرفت
مصالح ساختمانی:
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اکنون اتا های فو ان بناهای کاخ به ويرانه های ب شکه مبده
شده اند و رابه های دره ري ته آنهاا اقا های زيرين را كر کرده
است از راه سورا ميتوان وارد اقا شد که سقف آن گنبدی است
وکف آنرا با آجرهای ك ته بزر مرروش سا ته اند واين روايت که
در زير سق تكه ها اقا های زيرين موجود اند مصدا كيدا ميکند
ديوارهای بيرون کاخ نيز از اثرات آب وهوا آسيب شديد ديده اند و
روزنه هاي که بر با ی اين ديوارها موجود بودند اکنون وجود ندارند
نقشه لعه مشتمه برشش كهلوي ب شکه ميباشد ديوار های
بيرون از آجرك ته با گه درست شده اند ول زير سمت با ی آنها
ماشيه ای تزئين موجود بوده و جابجا سمت دراين ويرانه ها انوا
سنگ كاره ها و آب وره ها در ابعاد م تلف وجود دارد که بر از
آنها دوسه كوند وبر ههاركوند وزن دارند اين قعات وسنگ كاره
ها در نزديک هانيز ديده ميشوند ول درکار های سا تمان از اينها
استراده نميشد در دا ه ديوارهای درون ا انباری از آجر ك ته
و قعات از ديوار وجود دارد که سمت هاي از ديوار فروري ته و
با سقف ريزش يافته است و شنا ت شکه اصل آنها ممکن نيست
مهافا ً بر اينکه تكه های شن روان بيشتر سمت های از بين رفته را
در زير كوشش ود گرفته است بر از ويرانه نمايشگر سمت از
سا تمانهای بزر اند آجرك ته بيشتر در سمت هاي از سا تمانهای
بزر بکار ميرفته که يا در معرض ممله وهجو بادهای موسم و
رقوبت رار ميگرفتها درعين ماه آجرهای بزر جنب تزئين نيز
داشته اند
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کاخی که در خط دفاعی دوم قرار داش :
روی زاوي ق دفاع سو ومتصه به ديوارهاا در درون لعه
دا ل ويرانه هاي از يک سا تمان بزر وزيبا موجود است اين
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سا تمان مه بود وبه همين علت زيبا وتزئين يافته سا ته شده بود
وديوارهای آنرا گچ کاری کرده بودند ارترا آن بلند وسا تمان دوتا
سه قبقه به نقرميرسيد نمای شماه شر بنا تا سرديواريا کم كائين
تر از آن از آجرهای ك ته سا ته شده بود واز كشت با تاكای ديوار
ناودانهای جلو باز از آجرسا ته بودند اين ناودانها در دا ه ديوار
رار داشتند وروی آنها گهکاری شده بود به علت تنگ جا
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تی در حال مشاهدۀ یکی از اتاقهای حصارطاق
مما و آشكز انه را با ی كشت با سا ته بودند از آنجا ناودانهاي
ار ميشد که آب باران را نيز بعلت مسق بودن كشت با به كائين
هدايت ميکرد در زيررديف های آجر ك ته ستونهای کوهک گهکاری
موجود بود که به مثاب ديوار روزنه ها به نقرم آمدند
اين يک نو تزئين است که برسر تما ديوارهای بجا مانده سار
وتار نيز از آن استراده شده بود و تزئين است بسيار ديم و نشاندهنده

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
دمت بنا همين سبک را بر روی ديوارهای ممروق ماندت لعه و در
امتداد نوک ديوارهای درون سنگر های سا تمان که نزديک به ت ته
كه رار دارند نيز ميتوان تش يص داد
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جزئیا ساختمانی محرابها:
در کاخ بيرون دو نمونه ممراباايوان موجود است که به
عنوان راه مورد استراده رار ميگرفته اند در قبق كائينا ممرابها
کامزً از آجر ك ته سا ته شده اند که از يک مرکز آغاز ميشوند
ممرابهای قبق با را سرتا سراز قعات گه رس سا ته اند که فقق
يک يا دو انچ ه امت دارند و از دا ه ميده اند و درآفتاب شک
شده اند وبدين ترتيب ممراباايوانا قا كديد آمده است در سق
زيرين اين قعات به اندازت کاف از گچ استراده شده اما اکنون اين گچ
کاری از بين رفته است بقوری که سق انمنای قا آشکار شده
است واز آنجا گوشه وکنار ه های قعات نازک گل ديده ميشود و
اين سبک سا تمان عجيب را قاهر ميسازد ممرابها يا قا های قبق
با کشاد و مسيری زيبا دارد ومعماران سيستان هميشه تمايه داشته
اند که آنها را از گه و يا کاش بسازند
در امتداد ديوارهای درون لعه اقا هاي گنبدی موجود است
ونيزبالکن های کوهک وجلو آمده ای که از قريق آنها راه به اقا
های مجاور ايجاد ميکرده اند دا ه اين ديوارها سورا هاي موجود
بود که از ار به شکه روزنه واز دا ه به مالت درکوهک ديده
ميشد
روزنۀ اطاقها:
در اقا های مربوق به مناره های گرد سه سوراخ موجود بود
که يک روبرو دوم در سمت راست و سوم در سمت ه رار

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
داشت در اقا های مربوق به بر هند كهلو تنها دو سوراخ موجود
بود که در قرفين راست وه وا بودند اين دونو بر آنهنان که
در آثاراههه بر ا تعريف واه کردا نسبت به ه بقوريک درميان
وا اند
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دروازۀ بزرگ ق عه:
دروازت بزر لعه دری بجلو رفته و بشکه برج فا د روزنه
و زيبا سا ته شده بود راه  ۱۲- ۱۰فوت عرض داشت و بوسيل راه
گنبدی شکه که به با ميرفته به راول انه ميرسيده و راه از آن
بسوی مياق که در سمت راست وا بود ميرفته است در ورودی
کاخ دری دور تر از ممه دارالباب بوده و از زير ديوار شمال
وغرب کاخ به آن ميرسيدها کاخ از دو قبقه تشکيه شده وشکه مربع
داشته است عزوه براينها در قبق همکف سه اقا كشت سره
موجود بود ممراب به اقا گنبدی دروازت بزر وهمهنين که روی
جاده وا بودا بوسيل آجرهای ك ته سا ته شده بر روی جاده
راول انه ای موجود بوده و دارالباب از دوقبقه تشکيه شده است
سقف گنبدی شکه جاده با رو فرو ري ته و جاده و اقا ها آشکار
گرديده اند از آجرهاي که برجامانده اند به نقرميرسد که راه ودروازه
را با آجرهای ك ته درست کرده بودند جاده يا راه از دوسر ميدگ
داشت ودرهای راول انه کوتاه و کوهک بودند بقوريکه ميشد درآنها
سنگر بندی نمود وجلو دشمن را گرفت
درجای ود کاخ نمونه ای معمول است از هنر معماری
سيستان که بعدها آنرا تجديد وترمي کرده اندا درمال که لعه بندی
ديم همهنان با مانده اند ممراب ها به اقا های گنبدی کاخ را از
آجرهای شکيدها شت ا سا ته بودند که از يک مرکز ريشه
ميگيرند بقور وهوح در با ترين سمت کاخابرج يا اقا بود

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
که يک ازديوارهايش هنوز كايدار مانده است بدون شک اين ترريمگاه
مناسب در زمان صل و آرامش بود و آدم ازاينجا ميتوانست منقرت
وسيع را که دور تا دورش بود ببيند ودر عين زمان از اين اقا
به عنوان بر مرا بت استراده ميشدهااز همينجا ديده بان ميتوانسته
دشمن را ببيند ويا آنکه فرمانده منققها مواقبت وراهنمائ عمليات
دفاع را به عهده بگيرد در امتداد ديوارهای لعه ردير از اقا ها
موجود بود که بدرون مياق باز ميشدند در همين مياق هاه مرر
شده بود که آب مورد نياز به سكاهيان وکاخ نشينان فراه ميسا ت
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دروازۀ پش ق عه :
هيهگونه دری برای لعه دوم سا ته نشده بود تكه های شنا
يا ريگ روان لعه را در زير كوشش ود گرفته اند ول در سمت
جنوب شر ديوارها آثاری از مناره ای بزر موجود است که تنها
سمت شر آن كا برجا ماندها منارت مزبور به اندازت  30فوت جلوتر
از ديوارها وا بود و امتما ً هنين به نقرميرسد که در همين سمتا
دروازت بزر ودروازه های مجاور رارداشته اند که از آنها به عنوان
رابق بين قرف راست وه سمت مسقف استراده م شد
در سمت های شماه غرب وجنوب شر ديوارهای درون در
دوجا هنين به نقر ميرسد که ديوارهای درون را  ۲۵فوت کاسته اند
وسکو يا شکاف سا ته اند که از سق زمين به همان ميزان ارترا
داشت و اندازت سق آن مدودا ً ۱۲فوت مرب بود
پل متحرک(یا جمع شونده):
براساس روايات در شکافهای فو الذکرا كلهای مؤ ت يا جم
شونده ای وجود داشته اند شکاف غرب به ويرانه ای مبده شده ول
شکاف روبروی آن در وه وب است ت ته سنگها و يا شت هاي

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
که ميتوانستند بر روی آنها هر های كه متمرک را ببندند ديده نميشد
همهنين هرخ هاي که م بايست كه را با وكائين ببرند نيز وجود
نداشت در اصه وسعت وعرض ند مان بزرگ برای هنين كل
س ّ
کو بر يا مناره ای نيمه مدور موجود است که جايگاه
بود در جنوب َ
استمراق شکاف بوده است و در درون آن شش اقا به ه كيوسته
راردارد که از بيرون روزنه دار است هراقا برای كنۀ تا شش
نرر جاداشت ودر هريک سورا هاي برای ديدن راه های بر موجود
است در دا ه بر شيب نيمه مدور وصعودی موجود بوده که به
اندازه  ۱۲فوت مرب تا راول انه امتداد م يافت
از اينجا ميتوانستند دا ه هركنۀ اقا شوند واز قريق ممراب
يا درگاه كست زيری به سکوئ که در شکاف وجود دارد بروند از
كنجره ممرابدار و زيبائ منقره شيب را ميتوانستند ببينند
در سمت بيرون شکاف تكه های شن وجود داشت بنابرين
نميتوان گرت که دراينجا برای كه متمرک تير های هوب بلند وجود
داشته است يا ير با توجه به اينکه در شکاف روبروی تكه های شن
تيرهای هوب يا ت ته ای موجود نيست وتنها آثار هنان كشته ای موجود
ميباشدا بنابراين هدف ومقصد از اين شکافها نامعلو است اين امکان
وجود دارد که هون در جهت باد رار گرفته بودندا برای سا تمانهای
كرجمعيت که در وسق ديوار های بلند ممصور بودندا به عنوان
روشندان وهواکش استراده ميشده يا بوسيل آن زباله را به بيرون م
برده اند تا کود باغات و مزار را آماده سازند از راول انه نيز در
زمان جنگ به عنوان مراکز افسران ارتش استراده ميشد که برای
نگهبان از ديوارهای شر ويا نيمه غرب مامور بودند

62

قبرهای خاندان شاهی:

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
نزديک به كه متمرک ودورتر از ند آثاری از برهاديده
ميشوند که بنياد ديوارهای زيرين آنها با آجرهای ممک بنا شده است
سمت های با ی دو مقبره راب شده که ديوارهای آنها هنوز كا
برجامانده اند وبا آجر شکا شت ا يا با گه سا ته شده اندا امتماه
ميرود که لف ابن اممد دوكسر مقتوه ودا قاهر وعمرواکه هردو
بدستور ودش کشته شده بودند را در آنها دفن نموده باشد ودر مقبره
های ديگرعده ای از ا زف آنها به اک سكرده شده اند اين مقبره در
جنوب ديوارها رار دارند
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کاخ بزرگ ق عۀ درونی:
کاخ بزر لع درون که قبق فو ان آن تا ر های مرتر
ومتناسب دارد متما ً مرکزی برای گروه اداری و وزرای سلقنت بوده
است ازاين تا رها هنگام استراده ميشد که مکمرانا َم ِلک ود
ش صا ً جلوس ميکرد در سمت كائين شعبه های م تلف دولت بوده
که آنجا منش ها مدارک را تهيه ميکردند و زير نقر وزيراعق کار
اداری انجا ميشده سا تمانهاي که به اين کاخ كيوسته بودند بيشتر با
آجرك ته درست شده بودند آنهه ازاين سا تمانهای رابه که بوسيل
شن نگهداری شده اند آشکارميگردد؛ اينست که تهداب يا كايه ها از
آجر ك ته اند وتا انتهای ند رار دارند در آن نزديک سمت هاي
از ديوار و نيز سمت هاي که از آجر ك ته سا ته شده و يا سمت
هاي که با آجر ك ته تزئين يافته بود به تعداد زياد ديده ميشوند و هنين
به نقرميرسد که سا تمانهای دو قبقه بوده اندکه روی يک ديگر
اعمارشده اند
مقایسه ساروتار با چهل برج:

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
سلسل متناوب بر های گرد ومثلث از سنگر بندی های لع
ههه بر ب وب آشکار است اين لعه نسبت به لعه ساروتار کوهک
تر است در دا ه ديوارها مموقه ای بازبه اندازه كانصد فوت مرب
وجود دارد دور تا دور ديوارها سا تمانهای دوقبقه ئ بوده اند که
آثار با يمانده آنها كنجاه فوت عرض دارد واين سا تمانها از هريک از
ههارقرف به مياق باز ميشود از قوه هرههار ديواری راه
ميگذرد که اقا های قبقه با را در دو سمت تقسي ميکند اقا که
در سمت ار يا دهانه راه رار داشتند با اقا های دا ه برجها در
ارتباق بودند اقا های روبرو با آنهای که درسمت ه وا بودند
نسبتا ً بزر واز آنها برای ا امت استراده ميشده كشت با اين اتا ها
بشکه سکوئ وسي بودند و از آنجا مدافعين نزديک روزنه ها ايستاده
به نبرد با مهاجمين م كردا تند
در لع سار وتار نيزهمين کارها را بشکه گسترده تری انجا
داده بودند در وسق سا تمانهای دا ل و انتهای بيرون ند لعها
سا تمان بزر وجود داشتند که در وسق آنها جاهای باز وکوهه
و يابان موجود بود در ههه بر مثه لعه ساروتار يک مسکن
کوهکا يک معبد و ا امتگاه وال وجود داشت مثه ههه بر ا
ساروتار نيز عينا ً لعه بود و درسارو تار عده ای بودند که دايما ً آنجا
زندگ ميکردندا بنابرين ههه بر را ميتواني صبه ای از
ساروتاربگوئي
نمونه وسبک معماری ساروتار وههه بر ا امتما ً سبک
كارتيان يا از نسه كارتيان هند است و مرکز مکومت آنها در سيستان
درهمين جا ها بوده اند ازاينجا مرد سکه های ساسان و كارت بدست
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سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
م آورند تا برروشند قبق روايت[عوا ] واجه اميران1اينجا فرزندان
اَشکازندگ ميکرده اند و اين روايت باورکردن استا زيرا
هنوز بيله ای ادعای وراثت اين نسه از مکمرانان ديم را دارد که
ميتواند فقق كارت باشد

65

نظام سنگربندی:
باد وآب وهوای فصوه همواره برسبک سا تمانهای سيستان اثر
داشته اند ودارند بنابرين سا تمانها متناسب با نمونه ای اص ومقابق
با آب وهوای ممه انت اب ميشوند و برای مراقت آنها از اعماه
ت ريب ا يک نو سبک اص معماری بکار ميرود در تما
آثار ديم سيستان نمونه سا تمانهاا نمای آنها وسبک معماری شان
يل ک تغيير يافته است به همين جهت امکان مقايسه تنها در نقا
لعه بندی مقدور است مشروق براينکه لعه بندی تا مد کاف از ت ريب
ممروق مانده باشد كشتوانه ای که برای برجهای زاهدان مهيا سا ته
بودند و شيوت استمراق که برای نرده ها و راه های مسقف بکار برده
اند اولين گا در سبک معماری کنون است که در معماری ساروتار
اصزً مشاهده نميشود ديوارعقي ساروتارزمان را نشان ميدهد که
فن جنگ هنوز كيشرفت نکرده و برای نبرد با آن شهامت جاهزنه و
نيروی ومشيانه ديوارهای سنگ و شت اكرشده از اک را کاف
م كنداشتند با وه راب شده موجود نيز بلندی لعه از سق زمين
 ۸۰فوتا۲۷متر است و با وجود تكه های مهيب ومرتر شن از دور
 - 1تیت  ،نام امیرمعن را از قول مردم محلی،خواجه امیران ثبت کرده است که درست نیست.
امیرمعن بن زايده شیبانی حکمران عربی سیستان در سال ۱۵۱قمری بود ودرسال  ۱۵۲در
سیستان توسط خوارج سیستان کشته شد وهمانجا در نزديک قصرش در دشت امیران دفن
شد،.مقبره او بنام زيارت امیران صاحب درنیمروز معروف است ،کسی که امیرمعن را بنام خواجه
امیران ګفته وتیت از زبان روای اين نام را ثبت کرده ،اشتباه کرده است.سیستانی.

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
ديده ميشود ساروتاررا از هرتكه ای که در نزديک دهکدت ارباب
دوست مممد رار دارد ميتوان ديد
آنهه بيشتر جای تعجب است وجود جويبار هاست هنوزمسير
ههار جوی بار را ميتوان مشاهده کرد اين جويبار با آجر وگه سا ته
شده اند که ما تقريبا ً از ميان رفته اند اين جويها تا جادت مسقف دار
1
و ند امتداد دارند
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شهر غ غ ه :

مخروبه های شهرغ غ ه درساروتار( حصار طاق)
جار كيتر ت يتا عهتتتتتتتو هي ئت مکم يت ماک ماهون در 1903ا در
مورد شتتتتتتتهر غلغله درجمله ويرانه های ستتتتتتتاروتار اينقور نوشتتتتتتتته
 - 1برای گزارش تیت،ديده شود  :سیستان،صفحات 102 -85

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
ميکنده« غلغلها ه استتت نامي ب صتتتوصتتت استتتت وه استتت مجموع
آثاری که مشتتتتتتتتمه برمناره بلندی استتتتتتتتت ودر جنوب نزديک آن
سا تمان گنبدی شکل که از آجر ك ته سا ته شده وسقف اين گنبدها
اينک ريزش کرده اند عزي بستتتتتياری از باغها ديده ميشتتتتتود وجاده
هاي که در هنگا عبور از روی آب به کمک كلهای متمرک از آنها
عبورکرده ميشتتتتتتتد جويهای مربوق به اين كلها هنوز ه وجود دارند
وويرانه بزر را بنا « شهرکزن» مينامند از عزي مش ص آن دو
تك بلند نامستتتتتتاوی استتتتتتت دورتا دور اين شتتتتتتهر عزيم از باغها و
مستتتتتيرهای آب ديده ميشتتتتتود يک از دو تكه مذکور لعه ي بوده که
كاي آن در وهتتتت تباه شتتتتده کنون نيز به اندازت  40فوت هتتتت امت
دارد وبدون ترديد در درون آن مساکن وجود داشته است
ديوارهای فرستتايش يافته از ستتق زمينادر بيرون لعه – 50
 60فوت ار ترا دارند آجرها از گه ستتتتتتتا ته شتتتتتتتده بودند و اندازت
آنهاي که از دا ه مموقه بدست آمده با ابعادا 30هرب 24هرب
 4اينچ بود موهتتت مذکور درجای زر يز زمين كا برجا مانده و به
نقرميرسد که زمين اقراف آن زمان به مد کاف سيراب بوده است
د ر بستتتتتتتياری ازجاها هنوز اکريز تقستتتتتتتي بندی کشتتتتتتتتزارها و نيز
جويبارها مش ص است در فاصل دو ميل شماه و غرب آن آثاری
از يک مستتجد ديده ميشتتود که از آجرهای ك ته ستتا ته شتتده بود در
شماه اين مسجد ودر وسق « شهرکزن» و« لع کردو»جای ويران
شتتتتتتتده ديگری وجود دارد اينجا ي هاها برف انه بوده که گنبدش
1
افتاده ودا ه گودی آنرا شن ها كرنموده است »
بهر ماه از مزمقه نقشتتتتته لعه قا كه ستتتتتر جار كيتر تيت
صامب منصب نقشه بردار هيئت ماكماهون آنرا كشيده بر مي آيد كه
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لعه قا مانند اكثر شتتتهرهاي ديمي كشتتتور داراي ستتته ستتتمت بوده
است
اول ارگ  -كه در وستتتق شتتتهر و در جاي نستتتبتا ً بلندتري رار
داشته است و دورا دور آن مصار بيهوي شكه كشيده شده بود و در
كاي اين مصتتار ند ي كنده شتتده بود كه توصتته به ار از قريق كه
متمرك روي ند ميستتتر شتتتده مي توانستتتت و ممه زندگاني مكا و
مامورين بود
دوم شار ستانه بعد از ار شار ستان وا بود كه ممه بود و
باش مزكان و اشتتتتتتتراف بود و اقراف آن را ند ي اماقه مي كرده
بعد از شارستان سمت ربض كه نسبت به شارستان بزر تر بود و
ممه بود و باش دهقانان و كيشتتته وران و اهه كستتتبه و ممافقين لعه
بود شرو مي كرديد
سوم ربضه سمت ربض را مصار بزر مرب شكه با بر
هاي متعدد اماقه مي كرد كه دور آن ند بزر و وستتتتي كشتتتتيده
شده بود كه يكي از وسايه مه دفاعي عصر ود بشمار مي رفت
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ا Smithsonionبه همکاري انستتتتيتوت باستتتتانشتتتناستتتي افغانستتتتان
براي مقالعه ستتتتتتمتي ازويرانه های ستتتتتتاروتار نيمروز كه در ب ش
جنوب زرنۀ مو عيت دارد صورت گرفت
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رئيس عتتامتته موستتتتتتتستتتتتتتتته متتذكور ويليتتا تروز ده كوراتور
ا WiliamTrausdalcoratorدر مورد ستتتتتا تمان هاي عقيمي
كه درين منققه وجود داردا توهتتتتيماتي ارائه نموده استتتتت وي زير
عنوان ازادگاه رست ا مي نويسده اكشور و مردمي نيست كه به شعر
و رومان دري عز ه گيرد و در باه آن دلهسبي ود را به سرزمين
ستتيستتتون استتيستتتان نشتتان ندهد ستترزميني كه توجه امونتستتتوارت
الرنستون را در ساه  ۱۸۱۵به ود جلب كرده بود
اگر بنا باشد كه يك سامه جغرافيايي بميث لب آرياناي بزر
مربوق عهد دي از ماوراي ابابه تاهين و ازشتتتماه اكستتتوس ارود
آمو تا اندوس ارود سند م ش ص گردداآن سامه بدون ترديد سامه
سيستان واهد بود
رستتتتتتت كه ممثه و نمايانگر هرماني هاي اثر ملي و مماستتتتتتي
هون شاهنامه مي با شد در اين جا يعني سي ستان تولد يافته بودا جايي
كه شتتاهد جنگ هاي افستتانوي و ستترنوشتتت ستتاز براي تشتتكه كركتر
ملي آرياناي كبير بوده استتتتتتتت امروز تعدادي نوامي مشتتتتتتت ص و
متمايز ازين ستتتامه آشتتتكار گرديده استتتت كه عبارت از دشتتتت مارگو
و دشت جهن و دشت ساروتار ادشت
معمو ً به معني ادشت مر
الي از سكنه و دشت اميران صامب اامير معن مي باشد
ليكن در مالي كه امروز زندگي در آنجا در «دشتتت ستتاروتار»
براي انستتان مماه مي نمايد در مدود  500ميه مرب ستتامه وستتيعي
از ويرانه ها افتاده استتت و اين شتتاهدي از زندگي و شتتكوه گذشتتته اين
ناميه هستتتتتتت زيرا يك و تي اين ناميه بنا گدا غله شتتتتتتر ياد مي
گرديد و در كهلوي آن انوا بته هاي مثمر ديده شتتتتتتتده كه به شتتتتتتتكه
فراوان در آنجا زر مي گرديده مثه هتاك ا در ت رما و در ت
توت و غيره
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موستتتستتته «ستتتميت ستتتونيون » هدف تمقيقات ود را تنها به
ب ش مقالعات باستتتتان شتتتناستتت منقق منمصتتتر نستتتا ت ا بلکه در
كهلوی آن شنا ت عله و اسباب سياس و اجتماع که باعث ت ريب
و ترک جمعيت از اين منققه شتتتده نيز از جمله اهداف مقالعات ود
رارداد
بنابرين هيئت در مدود تقريبا ً  ۱۴۰سامه را سروی و مقالعه
کردا  ۱۴ممه به منقور برر س كيکر شنا س و کرنولوديک برای
مقالعه و ستتتتتروی انت اب گرديد در يک مرمله از اين بررستتتتت ها
ن ستتتين نمودهاي از ممه معماری و ابينه م تلف درين ستتامه تثبيت
گرديد و اين زمان بود که کاری س ت و وسي انجا يافت و با ره
مثمر وا گرديد
هيئت نوشت که اگر مادر کار ود ابليت آنرا بدست آوري تا
فهرستتتتتتتت مکمه از نقاق ابه ستتتتتتتکونت مربوق به التاريخ و بعد
التاريخ اين ناميه را تشتتري بداري ا ميتواني دريهه روشتتن را بروی
وه آينده اين سرزمين بگشايي
زمين های زيادی در هر کجای سيستان موجود است که در آن
آثار و بقايای جماعات هويدا استتتتت و در باه آن آب زيادی ه وجود
دارد اين آب معمو ً از دريای هيرمند دستتتتتتتياب م شتتتتتتده استتتتتتت
هيرمند از دراز ترين رود انه ها در افغانستان ميباشد اين دريا ملقه
ي به قوه ستتتتته صتتتتتد ميه را در ستتتتتيستتتتتتان در بر گرفته و با ره
درهامون های مماق به شتتکه ميريزد که به شتتکه عجيب دارای آب
صاف و كاکيزه است در سالهای نادر و استثناي که آب در آن وجود
دارد يک هامون ک عمق را ير م کند باوجود آن در مدود ۴۰۰۰
ميه را در مسير ود آب ميدهد
در مال که عمق انتهاي درياهه هامون از ستتتته متر بستتتت ت
تجاوز م کند بدينوستتتتتتتيله اندازه و ميزان تب ير آب نيز از روی آن
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معلو م گردد البته مص ترف آب در هر ستتاه بکل فر م کند و
اين موهو نيز از روی همان جهيه اندازه م شود
تستتتتتلق و ميات انستتتتتان در قوه هزارها ستتتتتاه در وادی های
اقراف اين رود انه ادامه داشتتتتتتته استتتتتتتا مت در همين ستتتتتتالها که
تابستتتتتان شتتتتک و دوره های ب آب در آنجا اترا م افتاده آب اين
دريا برای زندگ مرد آن نوام بستتتتتتتنده و کاف و تا مدود ميزان
وجم کردن رمن ها نيز آب بدسترس بوده است
ابه تعجب آنستتتت که در نقاق بستتتيار دور از رود انه هيرمند
ادردشتتتتت ستتتتار و تار انکشتتتتافات فو العاده ستتتتا تمان در ستتتتامه
وسيع از زمين ها ديده م شود که يک از اين نمودهای انکشاف و
معماری شتتتتتهر غلغله استتتتتت که کزن ترين ب ش ستتتتتا تمان بوده و
كيوست بنامي سار و تارام صار قا م باشد اين شهر در مدود
 20ميه از دريا فاصتتتله دارد و اب که از دريا به آنجا م رستتتيده از
كشتتتتتت يک بند بزر در روی هيرمند توستتتتتق کانالهای عقي که در
مدود  50ميه قوه داشته بدانجا ميرسيده و در سه ند جم ميشده
استتتتتا جاي که شتتتتهر غلغله در آنجا مو عيت دارد تعداد زيادی از
کانالهای آبياری نيز در آنجا وجود داشتتتتتتته اندا زيرا آثار مجرای آنها
هنوز در روی زمين به مشتتتتتتتاهده ميرستتتتتتتد کناره های اين کانالها به
مرور زمان ساييده شده و از عمق آنها کاسته شده است
اين کانالها ستتتتتتتامه ای را در عرض ده تا بيستتتتتتتت ميه آبياری
مينموده که درازای آن ستتتامه به  ۵۰ميه م رستتتيده استتتت در مدود
ده هزار کارگر و دهقان اين سامه هرورت داشته تا سا تمان سيست
آب ياری آنرا اک ماه و ن گا هداری نموده بتوا ند اين ه مه مرد رع يت
ممکو بوده اند که فرهنگ كستتتمانده داشتتتته و در درجه كايين زندگ
داشته اند و در اين جريان شايد تلرات زيادی ه ديده باشند
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وادي دريای هيرمند مکررا ً به اثر ممزت و اشتتتتتتغاه های ك
در ك ت ريب گرديده که بايد بستتتتتتتيار ممتاقانه مورد مقالعه رار
گيرد تا کرونو لودی دوران رفاهيت و آرامش سامه سارتار مش ص
گردد
ناميه «سارو تار» نيمروز امروزه كوشيده از ريگ ها و توده
های شتتن متمرک استتت که ارترا آن در بعهتت ستتامات تا  20متر
م رستتد و اين ريگ ها در يک ستتاه تقريبا ً تا  6متر بگونه متوستتق
آشتتکار م گردند که روزانه  6انچ م شتتود در نوام شتتمال کنار
اين ريگستتتان اندازه و معيار آن دو هندان م شتتود زمانيکه به نققه
جنوب «دشتت جهن » ميرستند اين توده های شتن توستق قوفان های
عقي كاره كاره و به توده های کوهک تر تغيير شتتتتتتتکه ميدهند که
بالوستتتيله عبور و مرور از آنها ميستتتر و آستتتان تر ميگردد از اينرو
يک مستتأله روشتتن استتت که اگر در گذشتتته مثه امروز توده های شتتن
بگونتته دوامتتدار بتتاعتتث راب و تبتتاه داراي هتتا و امزک و زمين
های زراعت م شد قبعا ً امکان ميات را در اينجا مشکه م نمود
در تاريخ آمده استا زمان که تيمور بدين ناميه رسيد و براثر
ز وارده لنگ شتتتد و به تيمور لنگ مشتتتهور گرديدا او تما بندهای
آب را راب سا ت ا بند های که ميات و وشب ت مرد اين ناميه
بدان وابسته بود و يک از دوره های در شان وصل آميز و دارای
و انکشتتتتتتاف ستتتتتتيستتتتتتتان مربوق بعد از رن  14ميزدی يعن دوران
کشور گشاي های تيمور م شود
باوجودی که تيمور در ستتتيستتتتان ز برداشتتتت و مدت بعد در
آنجا تستتلق يافت اشتتتيا غير ابه بوه به كيشتترفت آن منققه داشتتت
زيرا يک ب ش مه انکشتتتتتتتاف اين ستتتتتتترزمين مربوق به همين دوره
است
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عزوتا ً اين ناميه که اکنون منققه ريگزاری استتت در گذشتتته
دارای دورنمای مرمت انگيز و با کيريت عال بوده استتتتتتت دراين
منققه جايگاه های باشتتتتتکوه آباد گرديده که بر زياده از شتتتتتصتتتتتت
اقا داشتتته اند همهنان در باه آن گورستتتان های وستتي و تزئينات
باشتتتتکوه وجود داشتتتتته استتتتت که بر مقبره های آن رنگ آميزی
شتتده و در آن ها کاشت های منقش بکار رفته استتت و اين کاشت های
منقش نشتتتان م دهد که مرد اين ناميه در وهتتتع بلند زندگ بستتتر
م برده اند
در رن كانزده سيستان يگانه جای باعقمت مملو از معماری
های زيبا بوده و ستتتاکنين آن تشتتتکيزت اص اجتماع داشتتتته اند که
اين اصه برای مقالعه ما امروز بسيار ارزنده م نمايد
در جريان يک رن مکمرواي تيموريان و ب عد از آن مدود
ستتتياستتت ستتتيستتتتان تغيير کرده و مرد آن منققه را ترک کردند و در
اين كنۀ رن ا ير جريتتانتتات م رب بتتادهتتای قوفتتانزا و ريتتگ هتتای
متمرک ناميه اصل و باستان سيستان را تغيير داده است
تما امزک و معماری های بدون مصتتتتتتار دوران تيمور لنگ
در ستتتتيستتتتتان به صتتتتورت نمايان و آشتتتتکارا با مانده اندا زيرا که
جوانترين معماری های اين منققه به شتتمار م روند و اين ستتا تمان
های شگرت انگيز بگونه عناصر معماری دوامدار با مانده اند
در جريان کمتر از كنجاه ستتتتتاه ا ير بيشتتتتتتر از نصتتتتتف اين
معماری ها شتتتتتنا ته شتتتتتده که باثر زممت کشتتتتت های متدوا و كزن
مرريات و ستتتتا تمان از زير ريگها نمايان گرديده اند در يک ب ش
کار كروده بستتتتياری ازاين بقايای ستتتتا تمان تثبيت گرديدها ليکن در
يک منققه هنين دور افتاده و به کمک هنين گروه کوهک به قور
مت ستتتتتتتع وجديت ما ب اثر ميماند اين ناميه از رن نه تا رن

73

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
كانزده يک منققه مستتکون بشتتمار م رفت باستتتثنای رن ستتيزده
که ممزت لشکر هنگيز مدت کوتاه آنجا را بويران کشانيد
متون استتزم يک ستتلستتله فعاليت های ابه اهميت را در اين
ناميه در رن اوه هجری ثبت نموده اندا ليکن تا ماه ما کدا ستتتتتتتند
ممستتتوس را در اين باره در دستتتت نداري در وا عيت امر قوری
معلو م شتتود که از آ ر رن نه هجری اين منققه ال از ستتکنه
شده استا قوری که امروز ه ديده م شود
بايد گرت دوره ي که در گذشتتتته در اينجا ستتتکنه وجود داشتتتته
استت مربوق بيک رن كيش از ميزد تا رن ستو ميزدی م شتود و
شواهدی که در اين سامه وجود دارد تو سق شهزادگان سا سان تهيه
ديده شتتتتتتتده و بگون اتا های ذ يره در لعه های بزر که ماوی
کوزه های سترالين و مهر شتده و نشتان دار م باشتد جلوه گراستت و
در آن ميان تا شتتهزاده شتتاكور که به رن ستتو مربوق استتتا بيشتتتر
از همه جلب توجه م کند
كيشتر از اينکه در رن اوه به از ميزد سکونت بشر در آنجا
شتترو شتتود يک دوره قو ن را اين ستترزمين كشتتت ستتر گذارده که
متروک و بدون انسان بوده است به قور يقين نم توان گرت که اين
دوره هه مدت زمان را در بر گرفته است اکنون يک مقيقت روشن
شده که سربندها و سيست توزي آب در سيستان و مهندس سا تمان
آن مربوق به هزاره دو به از ميزد استتتتتت بقايا اين تمدن شتتتتتنا ته
شده و مهندس سا تمان در هر کجاي از سامه وسي وادی هيرمند
و منجمله در هر نققه اسارتار به مشاهده م رسيد
اگرهه در مورد زمان فرهنگ به التاريخ اين ستتتتتتامان که در
آن دوره وستتايل هون استتلمه های قريف و متناستتب ستتنگ و ستتراه
های رنگارنگ ستتتا ته شتتتده باشتتتد معلومات بدستتتت نيستتتتا ول اين
مرد توانستتته اند به کمک تکنيک و ليا ت مهندس ت ود هزارها ميه
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مرب اين ستترزمين ريگزار را با ستتا تن کانالهای قويه تغيير شتتکه
داده و آنجا را به سرزمين ثروت های افسانوی بده نمايند
شتتتتتواهدي در ميان استتتتتت که اين ستتتتتامه در ستتتتته دوره عمده
انکشتتتاف منققوی زمان ه بدون باشتتتنده بوده استتتت البته اين زمان
مربوق بيک رن كيش از ميزد و يک رن بعد از آن م شتتودا زيرا
در مدود دورت كارت ها سراسر اين ناميه دفعتا ً از ريک كوشيده شده
1
و تا ت رن سو ميزدی به همان شکه با يمانده
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گزارش عبدالرحمن امیری ،باستان شناس افغان از ساروتار:
اميری عهتتورياستتت باستتتان شتتناس ت افغانستتتانا که در عقرب
 1351ا 1971به معيت هيئت سمت سونيون سری به نيمروز زده
و رابه زار «ستتارو تار» را ديده استتت ق مقالت در مورد ستتار و
2
تاريا شهر غلغله اينقور م نويسده
ا آبده تاري ستتتتتتار و تار که نزد مرد ممه به شتتتتتتهر غلغله
معروف استتتت برای اولين مرتبه بوستتتيله هنری ماکماهون Henry-
 MacMahonرئيس هيئت تثبيت ستتتتترمد جنوب غرب در -1903
 1905بنا اسار و تارا هبق شده که بعد از آن در نشرات انگليس
به همين نا ثبت و تشري گرديده است
دشتتت ستتار و تار در و يت نيمروز به ولستتوال ههار برجک
متعلق است و از جانب شماه به ه انسور و از سمت شر به دشت
متتارگو و دشتتتتتتتتت جهن و از قرف غرب و جنوب بتته رود هيرمنتتد
ممدود م شود

 - 1مجله باستان شناسی افغانستان شماره اول سال سوم ( ) 1360مقاله زادگاه رستم يلیام
تروزدل .
 - 2مجله باستان شناسی شماره اول سال اول  1358 ،مقاله شهر غلغله .
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سار و تار در دوره های دي ادر عهد غزنويان و كيشتر از آن
منققه ي ماصتتتتتتتل يز و با عقمت بوده مگر امروز آثار و بقايای
تاري آن در ميان شن ها و ريگ های متمرک رو به نابودی است
ستتتتتاروتار  86کيلومتر از زرنۀ و  28کيلومتر از لعه فت فاصتتتتتله
دارد در آنجا جادت موتر رو بهشت نم ورد ول با بوه مشتکه از
راه های فرع در ميان ريگ زار ميتوان ود را به آنجا رستتانيد در
ستتا تمان شتتهر غلغله دفا و استتتقامت در برابر تهاج دشتتمن س ت ت
مورد توجه بوده استتتتت شتتتته به وستتتتيل ستتتته مصتتتتار و ستتتته ند
ممافقت م شتتتده ا مهاجمين م بايستتتت از اين ستتته مصتتتار و ستتته
ند هر قوری شده عبور نمايند تا به کاخ مرکزی برسند
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دور نمای شهر غ غ ه :
-1مصتتتتار بيرون شتتتتهر بشتتتتکه يک دايره نامنق ت مين يک
کيلومتر مرب جای را اماقه کرده و در قوه ديوار مصتتتتتتتتار بر
های دفاع اعمار گرديده که معلو م شتتتتتود موهتتتتتو دفا شتتتتتهر
س ت مورد توجه ماک نشين ممه بوده است
 -2در دا ه مصتتتتار بيرون ا مصتتتتار ديگری اعمار شتتتتده که
مت صه به آن آثار و عزي منازه م سکون فراوان به ش م ورد و
تما يا اکثريت آن زير ريگ و شن مدفون شده و نم توان در مورد
قرز سا تمان منازه آن هيزی گرت
 -3در درون مصتتار دوم ا ستتا تمان عقي صتتر شتتاه ديده
م شتتود که روی تكه مصتتنوع اعمار گرديده استتت انه های اين
سا تمان عقي عموما ً به شکه گنبدی در دو منزه سا ته شده اند که
منزه دوم آنها کامزً ت ريب گرديده وصتتترف نشتتتانه هاي از منزه
دوم بهشتتتت م وردا اما انه های منزه اوه تقريبا ً ستتتتال برجای
مانده اندا هر هند که براثر ريزش اک منزه دو انه های منزه
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اوه انباشته شده اند و امکان مشاهده د يق را بدون كاک سازی مشکه
سا ته است
ستتتتتتتقف يک از قا های منزه اوه به قر  70ستتتتتتتانت متر
شکافته شده که م توان از آنجا بدرون اتا رفت اين اتا بيک اتا
ديگری ارتباق دارد که بزرگ آن اينقور اندازه شده
 5/75متر
طول
اطاق الف :
 3/00متر
عرض
 2/00متر
ضخام دیوارها
 9/00متر
طول
اطاق ب :
 3/60متر
عرض
ب ندی 3/50مترااز سق اک فرو ري ته
در ستتتا تمان اين صتتتر مواد م تلف ستتتا تمان هون شتتتت
ك ته و شتتتت ا و ك ستتته به کار رفته و اندازه شتتتت های مذکور
بقور عمو ا 9 × 33 ×33ستتتتانت متر ميباشتتتتد روا و ايوان
های صر بقور عمو از شت ا بنا يافته اند اما كيزار و رفکها
و تا هه ها و تزئينات آن از شت ك ته اآجر تعمير شده اند
از مزمقه اين آبده تاري ميتوان استتتتتتنباق کرد که مصتتتتتار
اول اربض جای بود و باش قبقه زممتکش يعن دهقانان و اهه
کسبه و كيشه وران بوده است دردا ه آن مصار آثار فراوان انه
ها و منازه و برستتتتان ها ديده م شتتتود مصتتتار دو ابه اصتتتقزح
جغرافيا دانان کزستتيک استتز شتتارستتتان ناميده م شتتد ممه زندگ
ثروتمندان و كيشوايان مذهب و ماموران عاليرتبه بوده است سمت
ستتتو يعن صتتتر شتتتاه متعلق به کستتت بوده که رهبری و زعامت
مرد را بدوش داشته است در ار دروازه صر شاه و در دا ه
مصتتار دوم آثار و بقايای مستتجدی بمشتتاهده م رستتد که ستتمت از
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تزئينات ممراب وعزي شتتش ستتتون آن تا هنوز ديده م شتتوند و بقيه
آن زير ريگ كنهان شده است
در بيرون شتتتتهر غلغله يک تعداد زياد آثار و بقايای تاري به
نقر م ورند که اکثر آنها تا گلو در زير شن ها و ريگ های سيار
مدفون اند و نم توان ارتباقات تاري آنها را مشتتتتتت ص کرد اين
رابه ها تا موال ه انستتتتتتتور ابقوه ت مين  100کيلومتر امتداد
دارند د ا ه مصتتار ارج شتتهر و همهنان در بيرون شتتهر غلغله
برستان های زيادی ديده م شوند که متعلق به عصر اسزم استا
زيرا ستتترمردگان بقرف شتتتماه و كاهای شتتتان بقرف جنوب و روی
آنها دری متمايه بغرب رار دارد
همهنان يک تعداد برهاي ديگری در آنجا بمشتتاهده م رستتد
که بشتتکه ستترداب انه ستتا ته شتتده و در آنها دو ستته نرر كهلوی ه
رار داده شتتتده اند اينها اترا ا ً و ت ديده م شتتتوند که باد اک برها
را با ود برده و استتتکليت اموات را برهنه ستتتا ته استتتت موجوديت
برستتتتان های متعدد و برهای گنبدی دو ستتته نرری به انستتتان امکان
ميدهد تا مدس بزند که اين شتتتهر تمت تهاج شتتتديد فاتمان و کشتتتور
گشتتتتايان وا شتتتتده و ونريزی های فراوان در آنجا صتتتتورت گرفته
استتتت که بر اثر آن انستتتان های بيشتتتماری جان ود را از دستتتت داده
اند از جمله کشتتتتتتارهای دستتتتتته جمع مرد اين ستتتتترزمين يک ه
يورش و کشتار ب امان امير تيمور و ت ريب بندهای آب در سيستان
در  1383ميزدی بود
تيمور عزوه بر کشتتتار انستتانها با ت ريب بندهای آب شتتاهر
زندگ را در شتهر غلغله و ستراستر ستيستتان ق کرد که از آن ببعد
ديگر ستتتيستتتتان روی آبادی و شتتتاداب را نديد از بقية الستتتيف مشتتتت
مرد آواره و آنهاي که در سيستان ماندند فقق از راه كرورش امشا
در کرانه های هامون امرار ميات م کردند و ديگر ادر به ايجاد
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شتتهر وامداث ستتد و بند و تنقي شتتبکه آبياری در ستتيستتتان نشتتدند و
بالنتيجه ستتيستتتان و ب صتتوص ناميه ستتار و تار به ويرانه ومشتتتناک
تبديه گرديد که جغد ه بي دارد شتتتتتتتب را بر کنگره بر و بار وی
شهر غلغله سكری نمايد
بر ي از ممققين ع لت ال شتتتتتتتتدن اين نام يه را از مرد
تاث يرات دو عامه قبيعي يعني عميق شتتتتتتتتدن بستتتتتتتتر درياي هيرمند
وت ريب باد و ريگ در آن منققه ميدانند
الف /امتكاه بستتتتتتتتر رود انهه امكان دارد كه درياي هيرمند
بمرور ب ستر ود را عميق كرده با شد و ارا هي مجاور آن از سق
آب قوري بلنتتد رار گرفتتته بتتاشتتتتتتتتد كتته جريتتان آن رود تتانتته را در
نهرهاي منشتتعب براي مرد ناممكن ستتا ته استتت در نتيجه به علت
نرستتتتتتتيدن آب و عد آبياري اراهتتتتتتتي مرد مجبور به ترك انه و
كاشانه ود شده اندا زيرا هر در جريان آب رود انه سري تر باشد
به همان تناسب بستر دريا را زود تر عميق ميسازد و رساندن آب را
به اراهتتتي مرتر دو جنا رود انه مشتتتكه تر مي نمايد ابا ت ريب
بندهاي آب توسق تيمور اين علت تمقق كذيرفته است
ب /ت ريب باد وريگه ت ريبات باد وريگ در نيمروز يل
زياد است اين بادها عموما ً از يک سمتاسمت شماه غرب ميوزد
ستتتتتتترعت اين باد گاهي در ستتتتتتتتاعت تا  200كيلومتر مي رستتتتتتتتد
صتتتوصتتتيت ت ريب اين باد در نيمروز قوري استتتت كه ابتدا ديوار
ستتتتتمت شتتتتتماه و بعد ديوار جنوبي اماكن تاري ي را ت ريب مي كند
ت ريب ديوارهاي غربي و شتتتتر ي ستتتتا تمان ها نستتتتبت به ديوارهاي
1
شمالي و جنوبي كمتر است
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- 1هاكن  ،تحقیقات باستان شناسي در افغانستان  1959جلد  8ص ( 28-25بحواله مجله باستان
شناسي شماره اول سال اول ص . ) 8
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اصتتتتابت دايمي ذرات ريگي بوستتتتيله بادهاي شتتتتديد و معروف
 120روزه سيستان در سمت كائين سا تمان متدرجا ً سبب ت ريب و
بعهتتتتتتتا ً توليد روزنه هاي متعدد و كوهك در ديوارهاي عمارت مي
گردد و ستترانجا ديوار راهر در ه ت ي ه باشتتد از كاي مي نشتتاند
گاهي كه در مستتتتير جريان باد ذرات ريگي فراوان تر باشتتتتدا بزودي
توده هاي ريگ روي ه انباشتتتتته مي شتتتتوند و ستتتتكس عقرب وار به
كيشروي ود بسوي سا تمان ها و مزار و شبكه هاي آبياري ادامه
مي دهند و ديري نمي گذرد كه نهر ها و كاناه هاي آبياري مزار و
دهكده ها و ستتا تمان هاي مستتكوني يا متروك و يا در كا ماستته هاي
روان و ستتتتيار فرو مي روند و نابود مي شتتتتوند معهذا هر گاه بادهاي
 120روزه در ستيستتان نميوزيد بدون مبالغه تابستتان آن مي توان ست
با گرمي دوزخ برابري نمايد
مؤلف تاريخ سيستان ا ابن مو ه ا اصق ري و غيره جغرافيه
نگاران استتتتتزمي داستتتتتتانهاي از ت ريب باد در ستتتتتيستتتتتتان و همهنان
استراده معقوه مرد از اين نيروي قبيعي و رايگان بياد مي دهند از
آنجمله استتتت ا ترا آستتتيابهاي بادي كه مرد گند را بوستتتيله آن آرد
مي كردند و يا از هاه ها آب مي كشتتتتتتيدند و مزار و باغات ود را
آبياري مي كردند
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ویرانی حصارطاق به دستور امیر تیمور :
دردسامبر 1384ميزدیا تيمور بعد از غارت وويران سا تن
شهر زرنۀ وشهرزاهدان برای غارت وتارا لع قا مرکت کرد
تيمور صد کرد بند رست را بررود انه هيرمند نيز ت ريب کند تا
سيستان بکل ويران گردد تيموربر سر راه ود اگر لع قا را
ويران نکرده باشدا بقور يقين غارت کرده وآسيب شديد برآن وارد
نموده است سكس تيمور بسوی رود انه هيرمند رفته وبا ت ريب کردن
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بند رست آ رين مد ون واری ود رانشان داده است تباه سا تن
بند رست به معن راب وتباه سرتاسرسيستان بود از آن تاريخ
ببعد سيستان ديگر روی آبادی وسر سبزی را نديد و راب و راب تر
شد واز رونق افتاد
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 -4مطالعا

فایرسرویس امریکادر1969 - 1968

قي ستتتتتتالهاي  1950 -51ميزدي براي ن ستتتتتتتين بار فعاليت
هاي ديرين شناسي در زمينه به التاريخ سيستان در ناميه رود بيابان
از جانب موزي تاري ي ملي امريكا به وستتيله فاير ستترويس صتتورت
گرفتت كته نتتايۀ اين كدوهش هتا بعتدهتا استتتتتتتتاس كتاوش هتاي ديرين
1
شناتسي دانشمندان ديگر كشور ها رار گرفت
فاير ستترويس اقر نشتتان ستتا ت كها هون زمين ستتيستتتان در
اثر وزش بادهاي شديد و قويه المدت رون متوالي بسيار سائيده شده
استتت لذا تمقيقات ستتقمي و عمقي در آن جا بستتيار دشتتوار استتت و
تعيين مراتب فرهنگ آن ه كاري استتتتت مشتتتتكه از روي مقالعات
مقدماتي اينقدر ميتوان گرت كه روي همرفته ثقافت ستتيستتتان با مدنيت
ايران جنوبي و مركزي ارت باق مستتتتتتتتقي و با مدن يت ند هار و درت
اندوس ارتباق غير مستتقي دارد وهتعيت جغرافيايي ستيستتان بين هند
 - 1مجله باستانشناسي افغانستان شماره اول سال چهارم (سنبله ) 11362مقاله افغانستان به
جنوب اويديحه سیمه كي دلرغون پیژند ونكو تحقیقات ،زمري محقق ص  68ببعد و نیز رجوع
شود به
W.A.Fairservis, Archa eological studies in the siestan basin of southwest Afghanistan and eastern Ian, new yirk 1961.
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و ايران داراي اهميت شايان توجه است كشف شواهد و بقاياي آثار
زياد از ازمن به التاريخ در اين گوشتتتتتتته افغانستتتتتتتتان داراي اهميت
1
بزرگي ميباشد
از آنجمله استتت تمقيقات باستتتانشتتناستتان ايتاليائي در دهانه رود
ستتيستتتان نزديك بند كوهك قي ستتالهاي  1959 -63ميزدي كه نتايۀ
بسيار سودمند و جالبي از آن بدست آمد و ما آنرا بعد درجايش تشري
ميکني
همهنان در ستتتاه « 1966نورمن هاموند» در رأس يك تي از
دانشمندان باستانشناس كوهنتون كمبريۀ انگلستان سامه ميان بست و
ههاربرجك را از قريق كرانه هاي هيرمند مقالعه و ستتتتروي كرد و
در رابه هاي كوشك صرارا صر سلقان و لعه مادر كادشاه و لعه
سنگر در هلمند سرلي ارودبار به ك شف يك تعداد ت صاوير و ا شكاه
بدوي نباتات و اع هاي بدن ان سان و ميوان و مقداري از كارهه هاي
قروف سرالي متعلق به عهد كوشاني و اوايه عصر اسزمي و تا عهد
غزنويان دستتتتتتتت يافت ا ولي از آنجايي كه اين مقالعات ممدود بر
هشتتتتت ديدها و شتتتتتواهد اكي بود لذا هيهگونه آثاريكه به عهد برونز
متعلق به هزاره سو و دو به از ميزد باشد بدست نيامد
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ا .NormanHammond.An Archaeological Reconnaissace in
)the Helmand Valley.

دو ستتتتتتتتتاه بعتتدتر يعني در  1969 -1968از جتتانتتب هيتتات
دانشتتمندان ديرين شتتناس موزي كوهنتون فزدلريا با همكاري موستتستته
باستتتتانشتتتناستتتي افغانستتتتان در نيمروز در اقراف رود بيابان رامرودا
- 1مجله آريانا شماره دوم  ،سال  1354مقاله دوره هاي قبل التاريخ افغانستان

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
گردن ريگ ا گودزره ا د ا رود ستتتتتترشتتتتتتيله و زيارت گذر اشتتتتتتاه
مردانا تمقيقاتي صتتتتورت گرفت كه با دستتتتتيبابي به اشتتتتياو و ابزار
م تلف زندگي روستائيان در ادوار به از اسز و متي به از ميزد
تائيد شتتتد و تاكيد گرديد كه در اقراف رود بيابان هنان نقاقي هستتتت
كه در آنها شواهد عصر برونز و كلكوليتيك را مي توان مشاهده كرد
گزارش مي رستتتتتتتاند كه هيات مذكور اين نقاق را در دو نوبت
يكبار در ستتتتتتتاه  1969و بار ديگر در  1971مورد مقالعه رار
داده استتت و در ممه گردن ريگ در كنار ه رود ستتر شتتيلها يك
ستتتتتتامه  200كيلو متر مربعي را كشتتتتتتف كرد كه روزگاري يكي از
مناقق آباد و كرنروس و صناعتي سيستان بشمار ميرفته است افاير
سرويس در ساه  1969سري به نيمروز زد و در ممه گردن ريگ
نقاق ما به تاري ي را كشف و تعيين نمود
كشتتف يك مهرتاكه ئي از ستتنگ صتتابون وريزه هايي از ستتنگ
جورد مربوق متتا بتته از ميزد در ممتته گردن ريتتگ ك از ك مي
تواند عصر آباداني اين سامه را معين نمايد
رئيس هيات باستانشناسي كنسلوانيا گزارش مي دهد كه در ساه
 1969با مشكزت فراوان توانسته است بوسيله موتر سايكه ود را
تادهن رود سرشيله برساند و در آنجا موفق به كشف دو سامه بسيار
كر ارزش متعلق به عصر ما به تاري ي سيستان شود كه يكي از اين
دو متتمتتتته متتوستتتتتتتتو بتتتته اد  Damا و ديتتگتتري متتوستتتتتتتتو بتتتته
اگذرشاه Gozare shahا اگذرشاه مردان ميباشد گدرشاه مردان
زيارتي استتتتتت كه روي برهاي آن انوا م تلف آ ت و ابزار كزلي
و سنگي و فلزي مشاهده مي شود
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سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
در مورد زيارت شتتتتتتتاه مردان مكماهون دريک رن كيش مين
بررستتتي مستتتايه ستتترمدي ا روايتي از وه مرد ممه نقه كرده مي
نويستتد كه مهتترت علي كستتر ع و داماد مهتترت مممداص از اين
ممه عبور كرده استتتت ستتتكس مرد به ميمنت د او ا زيارتي بر كا
1
داشته ا مورد عقيدت و ارادت رار داده اند
يكي از اشياي جالب توجه درزيارت ا شاه مردان ا سنگ هاي
صتتيقه شتتده تاري ي به ستتايزها و رنگ هاي م تلف از بيه ا ستتريدا
سبزا سياه ميباشد كه با د ت اص سا ته و كالش شده اند از اينگونه
سنگ ها و آثار تاري ي در تركمنستان شوروي نيز بدست آمده است
كه متعلق به  ۱۸۰۰ساه به از ميزد مي باشند
هنان معلو مي شود كه بر ي از اشياو سنگي زيارت گذرشاه
مردان امثز ًآسياي دستي متعلق به عهد ما به تاري ي يعني كيش از
۳۵۰۰ساه به از ميزد باشد
هر هند منقق گذرشتتتاه مردان از لماق شتتترايق مستتتاعد زندگي
درازمنه باستتتان جاي يلي مستتاعد كنداشتتته مي شتتود ولي تاكنون اين
سامه به مقصد تمقيقات باستانشناسي مورد مقالعه رار نگرفته است
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در جنوب رود ستتتتتتترشتتتتتتتيله يك منققه كر از برهاي ورد و
بزر بنا ادم ا افتاده استتتتتتتت در ميان اين بور يكي از آنها يلي
جالب و كرشتتتكوه استتتت و هنان معلو ميشتتتودكه به شتتت صتتتيت مهمي
 - 1مجله باستانشناسي افغانستان  ،شماره اول سال چهارم (سنبله  )1361ص ،72
1-Est and West New Series.Vol.20- No.4,1970,p437-459.

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
تعلق داشتتته باشتتد زيرا اين بربا ديوارهاي مستتتمك و بلند از شتتت
اماقه شتتتتتتتده استتتتتتتت كه ارترا ديوارهاي آن به بيش از  30متر مي
رسد بربا كارهه هاي سنگ مرمر توته هاي شكسته هيني و شي شه
كوشانيده شده است همهنان در اقراف اين برها يك تعداد زياد اشياو
قزئي دستياب مي شوند كه بر ي از آنها به عهد ما به تاري ي تعلق
1
دارند
بهر ماه ستتتيستتتتان از لماق تاري ي از  ۳۰۰۰تا ۴۰۰۰ستتتاه
به از ميزد در ع صر كلتور برونز و مس بين بلوه ستان و ندهار ا
ب اقر موجوديت رود انه بزر هيرمندا يك سامه ماصل يز و سر
2
سبز در قوه تاريخ بوده است
به همين رواه در ستتتتاه  ۱۹۷۱موستتتتستتتته استتتتمت ستتتتونيون ا
امريكايي به همكاري انستتتيتوت باستتتانشتتناستتي افغانستتتان در نيمروز
ناميه استتتارتارا را مورد مقالعات باستتتتانشتتتناستتتي رار دادند رئيس
هيات مذكور ويليا تروز ده ا گزارش مرصتتتتتتته اين مقالعات را با
ود برد و صتتترف گزارش م تصتتتري از آن را در مجله افغانستتتتان
3
سكتمبر  ۱۹۷۳بدست نشر سكرد.
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 -5مطالعا دانشمندان آلمانی در نیمروز:
ق سالهای ۱۹۷۳- ۱۹۷۱ميزدی ادانشمندان ديرين شناس بن
المان تمت رياست پروفیسر فیشر ،تمقيقات ديرين شناس ود را در
 - 1مجله باستانشناسي افغانستان شماره اول  ، 1361ص . 72-71
 - 2مجله باستانشناسي افغانستان شماره اول  ، 1361ص . 73
 - 3مجله باستانشناسي افغانستان شماره اول مقاله "سارتار" بقلم غالم رحمن امیري .

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
زمينه عصراسزم متمرکز سا تند وگويا اين اولين باری بود که
دانشمندان ديرين شناس ادربارت تمدن عصراسزم سيستان ادست به
فعاليتهای تمقيقات زدند و آثاروبقايای تاري عصراسزم را در
نيمروزدر مناقق کدها كوست گاو ا دشت اميرانا موردمقالعه
راردادند با وجودآنکه نتايۀ اين تمقيقات وکاوشها را ق دوجلدکتاب
نسبتا ً ه ي بنا انيمروزا بزبان آلمان به ها رساندنداول تاکنون
رياست باستان شناس اکادم علو افغانستاناموفق به ترجمه ونشر
آن به دری نشده اند تا برممتويات کتب مذکوراقز کاف ماصه
ميگرديد معهذا از مقدمه م تصری که بزبان انگليس برآن کتاب
نوشته شدها برم آيد که دانشمندان باستان شناس آلمان به اين اصه
معترف اند که ه
ق رون ۱۵ -۱۲ميزدی نيمروز وسراسرسيستان از يک
کلتور غن ومدنيت ابه مزمقه مبن برسيست منق شبکه های
آبياری وکانالهای متعدد ووسيع ايکه از هيرمند به هرسو کشيده
بودندا بر ورداربوده است قرز سا تمان منازه با استراده از شت
ا و بشکه گنبدی وبکاربردن شت های بزر ك ته در تزئينات
سا تمانهاا با ت نيک های م تلف هنریا نمايانگر قرز وروش هنر
معماری عنعنوی دوره های به ازاسز در راسان وسيستان ميباشد
معهذا از مقدمه م تصريكه بزبان انگليسي نگاشته شده برميايد
كه نتايۀ اين كاوش ها هيئت باستان شناسي آلماني را باين نكته معتقد
سا ته است كه قي رون  15-12ميزدي نيمروز و سراسر سيستان
از يك كلتور غني و مدنيت ابه مزمقه مبني بر ستتيستتت منق شتتبكه
هاي آبياري و كاناه هاي متعدد و وستتتيعي ايكه از هيرمند بهر ستتتوي
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سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
كشتتيده بودند بر وردار بوده استتت قرز ستتا تمان منازه با استتتراده
از شتتت ا بشتتكه گنبدي و بكار بردن شتتت هاي بزر ك ته در
تزئينات ستتتتتتتا تمان ها با ت نيك هاي م تلف هنري نمايانگر قرز و
روش هنرمعماري عنعنوي دوره هاي به از استتتتتز در راستتتتتان و
سيستان مي باشد
هيئت باستتتانشتتناستتي آلماني بقور كلي تذكر ميدهند كه از كتيبه
ها و ستتكه ها و قروف ستترالي رنگه كشتتف شتتده باين نتيجه مي رستتي
كه بر هاي ساعت مراكز عمده نروس ا شهرها و دهات سربازابدون
مصار سمت زياد آنها از رن  12ميزدي تا كايان رن  15ميزدي
آباد بوده است
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تزئینا داخل یک خانۀ مخروبه درنزدیک ق عۀ نیشک
تزئینا داخل یک خانۀ مخروبه درنزدیک ق عۀ نیشک
بنام نخی(کالوس فیشر)

فيشر رئيس هيئت عزوه ميکندهکثرت انبوه رابه های نيمروز
راميتوان نتيجه تهاج وممزت مکرر فاتمان هونهاسکندرا

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
هنگيز انا تيمورلنگا وغيره در ادوار م تلف كيش وكس از اسز
دانست سکنه ممه كس از هربار ت ريب شهرها ونهرها وبندهای آب
برای ادامه ميات وبقای ود مجبور بودند مجددا ً به اعمار منازه
وامداث بندها واصزح نهرهای م روبه بكردازند فقق از رن هرده
وهدده به بعد است که ديگرسيست منق آبياری در منققه بره
مي ورد وتراک ريگ های روان درنهرها وشهرهاا درمزار وزمين
های زراعت وسرازيرشدن سيزب های مدهش بهاری مرد را هنان
عاجز سا ته که ديگر درت اعمار مجدد آن سيست آبياری سابقه را
در ود نديده اندا بالنتيجه ماصل يزترين منققه افغانستان به صمرای
باير وب آب وعلف مبده شده است
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ق عه چگینی یا کوشک دختر شاه در نیمروز

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
تمقيقات تاري وباستان شناس در سيستان نه تنها برای روشن
سا تن گوشه ي از تاريخ آسيا کمک واهد نمودا بلکه م بايد
امکانات يک قرح عصری را برای عمران وسرسبزی مجدد منققه
1
با وسايه ت نيک مدرن جسجو وكيشکش کند
همهنان هيئت مذكور به يك تعداد مستتتتتكوكات هتتتتترب نيمروز
متعلق به رن  ۱۳و ۱۴ميزدي دستتتتت يافت كه در آن ميان ستتتتكه ئي
بود بنتتا عزالمق التتدين ا ۱۳۸۲-۱۳۵۲مقتتابق بتته ا۷۸۵ -۷۵۳
2
هجري
سالهاي ۷۸۵ -۷۵۳مصادف است به مكومت ملك عزالدين بن
شتتتتتاه ركن الدين مممود و كدر ملك قب الدين كياني كه بدستتتتتت امير
تيمور در ساه ۱۳۸۳ميزدي اسير و به ب ارا فرستاده شد  3به همين
گونه هيئت از نو و قرز مسكوكات هرب نيمروز نيز ياد آور شده
است
نگارنده درستتتتتاه  ۱۹۶۳هتتتتتمن ستتتتترري به لعه فت در نزد
ماجي ع بدال قدوس ان فرز ند كرن يه مم مد عمر ان و ع بدالغرور
مراد كستتر ممي الدين ان ا يك مقدار مستتكوكات ديمه قز و نقره و
مس كه بعصتتتتتتتر عباستتتتتتتيان و دوره هاي ملوك نيمروز كس از رن
دوازده ميزدي تعلق مي گرفت مشتتتتاهده كرد و بمن تعارف شتتتتد و
گرته شتتد كه آنها را از رابه هاي شتتهر غلغله ابه ستتبب كثرت رابه
ز و انه هاي نزديك به كه غالبا ً دو منزله بوده اند بنا شتتتتتتتهر
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 - - 1سیستانی ،سیستان ،سرزمین ماسه وحماسه ها،ج ،1ص 73
 - 2مجله آريانا  1352شماره سوم مقاله «نیمروز لرغون پیژندني » .
 - 3پرسي سايكس ده هزار میل در ايران ،ترجمه سعادت نوري 1336 ،ج  2فصلهاي 32-31

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
غلغله شهرت يافته است در جنوب شر لعه فت بدست آورده اند
ايشان با عز مندي منتقر روشن شدن تاريخ منققه شان و مدنيتي كه
در آنجا وجود داشته بودند
كرسي سايكس ه مي گويده در ديداري كه از رابه هاي شهر
م روبه زاهدان در ستتتتتتتالهاي ا ير رن  19ميزدي بعمه آمد رئيس
دهكده استتتكه اميرعباس مقداري ستتتكه و اشتتتياو ديمي يمتي كه از
ميدان هاي دشتتت اميران و ستتارتارامصتتار قا كشتتف كرده بودند
بمن ارائه كرد در ميان آنها ستتتكه هاي يوناني ا كارتي ا ستتتاستتتاني و
ستتتكه هاي مربوق بدوره لراي استتتز و ستتتكه هاي اونيس ديده مي
شتتتد و در ميان اشتتتيا عتيقه از همه نريس تر يك عدد شتتتمعداني بود كه
بيكي از فرزندان ميرعباس تعلق داشتتتتتتتت و به من مي گرتند اينگونه
اشياو يمتي در رابه هاي شهر انيه ا وا در شماه غرب هامون
1
سابوري نيز بدست مي آيد
كرست ستتايكس هتتمن تماس به تاريخ دي ستتيستتتان از يك ستتكه
منقوش نقره ئي در فهرست مسكوكات با تر در موزه بريتانيا ياد آور
شتتده مي گويدهروي اين ستتكه تصتتوير اكزتو بيراني كادشتتاه ستتيستتتان
بوده است سايكس ممققا ً به صمت اين موهو كه تابماه به اثبات
نرستتيده استتت باور ندارد ولي تذكر آن را هتتمن تاريخ دي ستتيستتتان
2
ز مي شمارد
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 - 1پرسي سايكس  ،ده هزار میل در ايران  ،ترجمه حسین سعادت نوري  1336،ج  2فصل هاي
. 31-32
 - 2سفر نامه سايكس ج  2زير نامه سیستان ديده شود.

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
نکته ي که مي واه به ارتباق نقر كروفيسر فيشر آلمان
متذکرشو اينست که سيستان در سراسر رون وسق وب صوص از
رن هرت تا اوا ر رن ههارده ميزدی دارای جمعيت کثير و شبکه
های منق آبياری بوده و در همين دوره هرتصد ساله يک از
معمورترين نقاق کشوربشمار ميرفت و ازجهت فراوان توليدات
کشاورزی ودا به" گدام غ ۀ آسیا"واز لماق عمران وسرسبزی
وقراوت ن لستانهايش به ابصرۀ خراساناشهرت يافته بود
هنانکه ميداني در شر بقور عا و در سرزمين های ايران و
افغانستان و آسيای ميانه بقور اصا آب وآبياری مصنوع ا يک از
كر اهميت ترين مسايه امتماع و ا تصادی اين جوام است هر
و ت که شبکه های آبياری براثر هجو های ويرانگر صدمه ديده و
از ميان رفته اندا مردمان ممه مستاصه شده و مجبور به ترک انه
ود شده اند بدب تانه سيستان نيز در اثر يورش
و ممه زندگ
انمانسوزتيمورلنگ در رن ههارده ا ۱۳۸۳و ت ريب بيرممانه
شبکه های آبياری و بندهای آب که بررود انه هيرمند رارداشت ا آن
را به ويرانه مومش مبده کرد و اين ويران شبکه های آبياری در
دوره جانشينان تيمور نيز تکرار شد وبالنتيجه يک از معمورترين و
ثروتمندترين مناقق کشور از عمران افتاد و راب و راب ترشد و
در دوره های صروی ونادری نيز نتوانست کمر راست کند ورونق
كارينه را از سر گيرد ريگ های سيار دست دردست بادهای لجا
گسي ته قبيعت داده ومجاری آب وآبياری ودهکده ها را هون کرن
سريد زير كوشش ودگرفته است
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امروز هرکه از از لشکرگاه از کرانه های هيرمند تا زرنۀ
مرکز و يت نيمروز ويا از فراه تا زرنۀ مسافرت کندا در قوه سيصد
کيلومتر مشاهده واهد کرد که رابه های ميرت آوری يک بعد از
ديگری افتاده وتا گلو در زير ماسه ها و ريگ های روان غر اند که
جغد ه بي دارد شب را برکنگره مصار آنها سكری کند اين اثار
وبقايای فراوان تاري در سيستان بيانگر غنا وثروت سرشار سيستان
در باستان زمان اند
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فصل دوم
كاوشهای باستانشناسی دردهانه رود هیرمند
۱۹۶۹ -۱۹۵۹
کشف شهرسوخته در سیستان:
مرکز مقالعات باستان شناس در آسياا وابسته به موسس
ايتاليائ مقالعات اورميانه ودوراایزمئوIsmeoا تمت رياست
ورهنمائ كروفيسور توه كدوهش های درف ودامنه داری را
بمنقور روشن سا تن هگونگ استقرار وجريان شهر نشين در نيمه
دو هزارت ههار كيش از ميزد در شهر سو ته سيستان در1959
آغاز کرد که تا ساه 1969اين کاوشها در سيستان وب صوص در
شهرسو ته ادامه يافت و در نتيجه بررسيها وکاوشهای ممتد از آنشهرا
اثار ارزنده و ابه توجه بدست آمده است
كس از شرو مراری باستانشناسانا به اين وا عيت ك بردند
کهه روی شهرسو ته را كوسته ي به ه امت  20سانت متر كوشانده
واين كوشش سبب شده تا ويرانه های اين شهر ديم زير اک دست
ن ورده با بماندا ول مرد ممه در قوه اين مدت دراز فراموش
نکرده بودند که اين تكه ا با يمانده ي از تمدن كيشرفته ئ است که در
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نتيجه آتش سوزی از بين رفته است واز كدر به كسر آنرا تمت نا
اشهرسو تها م شنا تند
همهنان اين باستان شناسانا درممه كشت شهرسو ته موفق به
کشف دي ترين مرکز تمدن سيستان شدند که در 3هزار ساه به از
ميزد به ميث كايت ت سيستان از رونق وشکوه بر ورداربوده ول
دفعتا ً بر اثر آتش سوزی از ميان رفته و معلو نيست اين شهردر نتيجه
هه مادثه ي سو ته و بصورت ويرانه ي در آمده است؟
سراتها عهوهيئت باستان شناس ايتالوی همن
پروفسور ُ
گزارش ازکارمرريات در شهرسو تها كس از آنکه برسيستان ازلماق
تاريخ واشکاه تمدنهای م تلر که در آن يک بعد ازديگری جاگزين
شده وهمهنين از لماق مو عيت مه جغرافياي که آنرا روی يک از
شاهراهای بزر ارتباق شر وغرب رارداده وه اهميت که از
لماق روابق فرهنگ ونقام وتجارت در دورانهای م تلف کسب
کرده استا روشن اندا ته مينويسدهاسيستان ازلماق اينکه دروسق
کوير وسيع وا شده استا به مثاب جزيره ايست که دريای از ماسه
آن را اماقه کرده باشد بعزوه براثرمو عيت جغرافيائ اش که آنرا
روی يک از شاهراه های ارتباق شر وغرب راردادها اهميت
زيادی از لماق روابق فرهنگ ونقام وتجارت در دوران های
ممتلف کسب کرده است وه ازلماق اهميت که برای تسلق فاتمان
به شر ياغرب آن داشتها بدون شکانه تنها معرف يک ازمکانهای
1
جالب افزت ايرانا بلکه بقورکل آسياست
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باستان شناسان ايتالوی درشهرسو ته سيستانااق سالهای
 1963 -1959همن کشف اثارفراوان مربوق به زندگان مرفه
مرد شهرسو تها مربوق به كنجهزارساه كيشا در كهلوی دستياب به
هزاران قعات شکسته سراه وشيشه وكيکان وآشياو کوهک و بسيار
ريزه با اندازه  2مل متروتعداد زياد است وان های جانوران دريائ
وكرندگان وغيره وغيره ا اثار دانه های گند اجو وشاهدانها ت
ربوزه و مت انگور را نيز کشف کردند و اين امر برای دانشمندان
ديرين شناس مسل گردانيد که رودهيرمند به از آنکه درميان شن ها
و ريگزارهای سيستان ناكديد گردداجلگه ي شبيه درت نيه بوجود م
آورده و هون گه و ی که با ود به سيستان نقه ميدهدا موجب
ماصل يزی فو العاده زمين ميگرددا لذا اين امر سبب شده بود که
ساکنان اين ناميه زود تر بتوانند بکار زراعت بكردازند و در مرمله
شهرنشين موفق به كيشرفت هاي گردند
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شهرسوخته پس از حفریا
باکشف شهرسو ته به اثبات رسيد که دلتای هيرمنداسيستان
درهرتاد کيلومتری بندرکماه ان يعن ههاركنۀ کيلومتری بندکوهکا
درمدود كنجهزارساه كيشا يک ازآباد ترين نقاق اورميانه بوده
است دکترعيس بهنا با بيان نکات فو ا درمورد دلتای فعل
رودهيرمند مينويسده رودهيرمند همانقوريکه دراشهدادا اترا افتاده
بود مسير ود را عوض کرده وساکنان اين ناميه بناهار تغييرمکان
دادند وميوانات وكرندگان نيز اين ناميه را ترکردند و آن را بدست باد
و ريگ ونمک بيابان سكردند وهمين امرموجب شد که ما امروز موفق
شده اي به راز زندگ انسانهای كنجهزارساه كيش در زير اين كوشش
اک دست يابي همانقوريکه تمدن كيشرفته مصر رنها در زير اک
دست ن ورده كنهان مانده تا امروز باستان شناسان كرده از اسرار آن
برداشتند
در هرماه راين و شواهد باستان شناس و نيزتاري نشان ميدهد که
شهرسو ته يا در اثر تغيير مسير رود انه هيرمند و يا دراثرتهام
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ا وا بايه آريائ متروک شده و باشندگان آن بسوی موزت سند و
كنجاب مجبور به مهاجرت شده باشندا جاي که بعدها امكرقوری
بزرگ را بنيان گذاشتند باستان شناسان ايتاليا با همکاری وکمک
باستان شناسان جاكان در سيستاناكس از آزمايش های د يق علم
بوسيله تجزيه های کاربن 14ااز قريق روش اكالئوماکنتيک» و
کاربرد ااورانيو 238ا روی آثار مکشوفه از شهر سو تها تصديق
کردند که شهرسو ته ممققا ً در فاصله  2900تا  1900ساه كيش از
ميزدا آباد وممه سکونت مرد بوده است موجوديت  21هزار بر
در گورستان وا درغرب شهر سو ته ماک از جمعيت انبوه آن در
روزگاران کهن است [هنانکه بعد تر واهي ديداهمين باستان شناسان
ا درکاوشهای بعد از ساه  1963ود به کشف آثاری از شهر سو ته
دست يافته اند که تاريخ ميات شهرسو ته را 300ساه ديگره كيش
برده و آنرا ميان  3200تا  2200ساه به از ميزدی تعيين کرده
اند ]
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شهرسوخته،باال:سه عددابزراهای سنگی
پائین:سه عدد ابزاربرونزی با دستهای چوبی
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شهرسوخته :ابزارهای سنگی جه

سوراخ کردن سنگ های نیمه قیمتی

شهرسوخته :باال سم چپ ،ابزارهای شکار ماهی از برونز.سم راس ،
ایزارهای استخوانی و سوزن استخوانی ،پائین ،شهر سوخته(دوره)2احجار
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قیمتی وابزار های گوناگون تراش مهره،وسط :دسته مخروطی شکل که برای
نگهداشتن مهره از آن استفاده میشده اس  ،دس راس لوحه های چوبی جه
قراردادن مهره دروق تراش،از آن استفاده میشد.پائین سم راس سرپل برمۀ
سنگی،سم چپ  ،دو توده سنگ های قیمیتی ،باال پارچه های سنگ
الجورد،پائین پارچه های عقیق وتبرهای کوچک.

شهر.سوخته:ظروف جام مانندسفالی

دونمونه از مهرهای مدور واستوانه ائی

دکتر بهنا درادامه شرح ميدهدها دانشمندان اكالئوكاتولوديست»
و «انتروكولوديست» بسياری ازمقالب از بيه صامبان اين برهاا
ندادا سن وساه مردگانا نسبت تعداد مردان نسبت به زنان وکودکان
دراين ناميه را با مقالعه اسکليتها روشن کرده اند دانش مربوق دراين
زمينه آنقدر كيشرفته نموده است که مت صصانا مت ميتوانند با معاينه
ون اين مردگان را ه مش ص سازند و
است وان سا كاهااگرو
يا ميتوانند برهمند که از هه گروه ندادی بوده اند
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کاوشگران اين ناميه موفق شده اند تا است وان جنين را در
شک مادرش که مامله بوده تش يص دهند دانشمندان در برستان که
کشف و مورد تمقيق رار داده اندامش ص کرده اند که  55درصد
از  50اسکليت که بيرون آمدها کودکان کمتراز  9ساه بوده اند يک
اسکليت از مرد  20ساله بوده و يک کودک كنۀ ساله ب اک سكرده
شده بود در يک گور دونرر رارداده شده بودند
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درشهر سوخته در یک قبردو نفرقرار داده شده اند

درنتيجه گيری اين نکته نيز روشن شده که زمان معين يک
مرض مسری موجب مر تعداد زيادی از کودکان ونوجوانان شده
وآنها را بماک سكرده اند
آ ای بهنا م افزايده تمقيقات باستان شناسان در سيستان راه
جديدی را برای بازناس زندگ مرد كيش از تاريخ فزت ايران
بازنموده است برای باستان شناسان اين مه نيست که اشياو م تلر را
که دارای ارزش هنری استند جم کرده درموزه ها راربدهندا بلکه
آنها مي واهند بوسيل تجربه های م تلف از قريق راديو کاربن
ومقالعات د يق باروش های جديد روی آثار ناهيز مانند ريزه است وان
كرندگان يا با يمانده مبوبات وهوب وغيره زندگ مرد آن ناميه را
در روز گار بسيار کهن معرف نمايند
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وجود آ ت تراش سنگ های يمت وزينت آ ت و جورد
وفيروزه وكارهه های سراه وغيره دانشمندان را بر آن داشته تا برای
انجا تمقيقات بيشتر با باستان شناسان شوروی که در ترکمنستان
مشغوه کاوش بودند تماس بگيرند باستان شناسان شوروی در نتيجه
تمقيقات د يق ويش رابق مرد شهر سو ته را با مرد ترکمنستان
1
در اوايه هزارت سو كيش از ميزد تائيد نمودند
دانشمندان از مقارنه ومقايسه اشياو مکشوفه در شهرسو ته
سيستان وترکمنستان وکاشان وبين النهرين به اين نتيجه رسيده اند که
سيستان در ازمنه بسيار کهن تاري با مرد بين النهرين در غرب
وبا مرد ترکمنستان درشماه وبد شان در شماه شر روابق تجارت
داشته واين روابق ه از قريق راه زمين وه از قريق دريا تا مصر
ميکشيده است وبدون ترديد يک از مراکز تجارت راه ابريش همين
شهر سو ته سيستان بوده است
بدینگونه تحقیقا دیرین شناسی دانشمندان دراین محل به
تدریج پای تیزس جدیدی را بمیان کشیده که ج گۀ بین النهرین،
نخستین مهد تمدن بشر نبوده اس  ،ب که عقیدۀ عمومی دانشمندان
این اس که سرزمین های میانه کرانه های شرقی دریای خزر تادش
گوبی و دیوار چین و استپهای سایبریا درشمال و دامنه های همالیا
در جنوب شرقی و بیابان های جنوب فال ایران ،در روزگاران کهن
2
جایگاه تمدن و فرهنگی خاص بوده اس ا

101

 - 1مج ه هنر ومردم،شماره ،126مقاله شهرسوخته ،بق م داکترعیسی بهنام
 - 2فرانسیس تایسو(آثار هنری آسیای میانه وافغانستان) ترجمه مسعود رجب نیا،مج ه
هنرومردم ،شماره 126

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله

102

کشف یک شهرتاریخی از زیر ریگها درسیستان:
قي ستتتتتتتتالهتتاي 1963 - 1959مرريتتاتي كتته كيرامون موزه
هامون در رابه هاي جالب تك لعه نو ادهان غزمان از جانب
هيئت باستان شناس ايتالوي برهنموني كروفيسر توهي صورت گرفته
ا نتايۀ عمده و مهمي داده است
هيئت در اين گمانه زني در دهان غزمان هتتمن كشتتف شتتهر وستتيعي
باسا تمان هاي اجري و شت ا ا به مسامت يك و ني كيلومتر از
شتتر بغرب در امتداد كاناه شتتكيده ئي از زير ماستته هاي روانا به
کشتتف يك آتشتتكده بزر نيزموفق شتتد كه از نگاه صتتوصتتيات هنر
1
معماري اين آتشكده به دوره ن ستين ه امنشي ارتباق مي گيرد

کشف شهر رام شهرستان در دهان غالمان
 - 1مجله سخن دوره چهاردهم ( )1324شماره ششم ص  666از جمله عمارات اين شهر هفت
عمارات به سبب اينكه بسیار بزرگ هستند بخوبي از هم جدا و تمیز مي شوند ديوار يكي از اين
عمارات در حدود  73متر طول دارد همه اين ساختمانها كه يا براي اجتماع مردم بوده و يا امور
كشوري و يا اجراي اعمال مذهبي داراي يك صحن و ايوان دار است مجله آريانا  ،قوس وجدي
. ) 1345
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بنابرين گزارش كروفيستتتور استتتراتوا عهتتتو هيئت باستتتتان شتتتناستتت
ايتالياي در ستتتيستتتتان در مجموعه ستتتا تمان های بزر مکشتتتوفه از
دهان غزمان ابه توجه تر از همه آنها ستتتا تمان مرب شتتتکل استتتت
که هر هل آن  53متر درازی دارد و دارای برجهای با ههار دهليز
دا ل استتتتتت که به مياق وستتتتتيع منته م شتتتتتود اين ستتتتتا تمان
م صوص تشريرات امور مذهب بوده است
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يک رشته از هرت ايوان ممراب گونه به ستونهای دا ن جنوب
که دا ن ورودی باشد تکيه کرده اند بناهاي که در دا ن های شر
وشماه رار دارندجنب مقدس داشته ووه بسيار مهم را دارا
ميباشند در آنها در مدود  13ايوان با سا تمان م صوص ديده م
شود که بوسيله قا های ميده شکل كوشيده شده اند و عزوه بر اينها
هرت ت ته سنگ برای انجا مراس ربان در آنجا ديده م شود در
دا ه دا ن غرب وه متراوت است بدين معن که شش ممراب به
رديف دا ه ستون ها تکيه کرده اند در صورت که در دا ن های
اقراف سه موههه رار گرفته اند که برای رار دادن آتش در نقر
گرفته شده اند
هيز بسيار جالب که در ماشيه دا ن غرب و در ميان بقايای
مواد سو تگ موههه ها كيدا شده مقدار زياد از توده های است وان
ميوانات است بدون شک درين بناهای مقدس اعماه مذهب در دو
سمت اجرا م شده که عبارت بوده از مراس مذهب آتش و ربان
ميواناتا در صورتيکه سه ممراب مياق مقمئنا ً به سه تن از
برجستگان و بزرگان مذهب ا تصاص داشته و اين بناو اولين مدرک
است که تا به امروز از دوره ن ستين ه امنش کشف شده و ا ه
ايران دي اآريانا را بدست م
اقزعات از مذاهب رن شش
دهد

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
آنهه که باعث اهميت اين اکتشاف م گردد همانا جنبه مذهب
آريانا است که بسيار مبه بوده و تا هنوز يل ک شنا ته شده است
و م توان كيش بين کرد که اين اکتشاف ممکن است در ميان
مت صصان تاريخ اديان بقور کل و در ميان مت صصان اديان ايران
يا هند و اروكاي م صوصا ً انعکاس وب كيدا کند و باعث بررس
های تازه و يک رشته مبامث كر شور و ثمر ب ش گردد
كروفيسر مذکور در كايان راكور ود م افزايد که در اينجا بايد
اشاره کرد که در ماه ماهرا  1962در سمت از مياق سا تمان
مذکور که برای مراس م صوص مذهب در نقر گرفته شده م توان
دو نو مذبي جهت ربان ديد که هر يک از آنها دارای شش ممه
بوده و بدو دسته سه تائ تقسي م شوند و در دو رسته مقابه ه در
جهت افق و عمودی رار گرفته اند کشف اين شهر و معبد آن از
1
نقر تشکيزت اجتماع دارای اهميت بسزاي است
جزئيات اين بنا نشتتتتان ميدهد كه از زمان داريوش اوه استتتتت ا
زيرا بكار بردن گه ا در ستتتا تمان هاي دوران داريوش اوه يلي
معموه بوده و يكي از نمونه هاي آن كاخ معروف به زان داريوش
اوه در ت ت جمشتتيد استتت متي ميان ت ته ستتنگ هاي قرفين ديوار
كاخ صد ستون ت ت جمشيد نيز باگه ا كر شده بوده است
هون در سيستان سنگ وجود ندارد اين كاخ را تماما ً از شت
و گه ا اك ستته ستتا ته اند هنانكه در شتتوش ه تقريبا ً همين روش
بكار برده شتتتده استتتت مگر نكت جالب توجه در ستتتا تمان هاي شتتتهر
مك شوفه سي ستان قا هاي بي هوي شكه اقا هاي آن ا ست كه بر
زف سقف و كوشش ساير بنا هاي ت ت جمشيد افقي و صاف نيست
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 -1مجله سخن  ،دوره چهاردهم ،شماره ششم؛ مقاله حفريات باستانشناسی ايتالويها در سیستان؛
ص 666

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
و انسان دهار شگرتي مي گردد كه هگونه هنرمندان سيستان توانسته
بودند بدون استراده از آجر و شت قا هاي بيهوي شكه بزنند
بدينگونه آثار مكشوف در دهان غزمان نزديك تكه هاي لعه نو
و شتتهرستتتان عمزً اين فرهتتيه را كه ابكار بردن ستتنگ هاي بزر
بدون مزق از ويدگي هاي معماري عهد ه امنشتتي استتت در مورد
بستتتتياري از مستتتتايه معماري و هنري رد نموده معلو گرديد كه هنر
ه امنشتتي در يد و بند هتتوابق و ههار هوب هاي زايد رار نداشتتته
هنرمندان مملي در هر ممه بنابر مقتهتتتتتتتيات آب و هوا و كيدوار و
ستتتتتتتتاير عوامه ادر بايجاد آثار جالب و متنو بوده اند كه از نقر
اصوه و سبك و فور از يك سر هشمه و منب هنري بسيار وي كه
1
همان مكتب هنر ه امنشي است الها گرفته اند
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رام شهرستان،مرکز سیستان قبل از زرنج:
از گرته هاي جغرافي نويسان اسزمي بر مي آيد كه مركز
باستاني سيستان«را شهرستان » كه به آن «ابر شهريار» نيز مي
گرتندا بوده است
آنها مي گويند كه شعبه بزر هيرمند در زمانهاي بسيار دي
از آن شهر مي گذشت و روستاهاي آنجا را سير آب مي نمودا اما
ناگهان بند هيرمند شكسته شد و آب از آن نهر به نهري ديگري افتاد و
روستا هاي آنرا به بياباني مبده سا تا بناهاراهالي از آنجا مهاجرت
نموده زرنۀ را سا تند همهنين نقه مي كنندکه اين شهر در رن

 - 1مجله هنر و مردم شماره  69مقاله (سیستان در عهد هخامنش ها) بقلم دكتور عیسي بهنام
ص  5-7و نیز مقاله دكتور فرخ ملك زاده تحت عنوان (ايران مهد فرهنگ و تمدن باستاني و
سیستان يكي از افتخارات كشور) در مجله هنر و مردم شمماره  ) 1348( 81ديده شود.

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
ههار هجري که تا آنزمان هنوز بقاياي كارت ابنيه آن كا برجا بودا زير
1
شن هاي روان دفن گرديد
اصق ري را شهرستان را كرسي دي سيستان گرته و علت
ويراني آنرا ه گسسته شدن بند هيرمند به مقامي موسو به «سوكن»
دانسته عزوه مي كنده هون آب از اين شهر بيرتاد مرد را شهرستان
2
از آنجا بر استند و زرنۀ بنا كردند
اين روايات در مدود هزار ساه كيش در ديمترين كتاب جغرافي
ااشكاه العال منسوب به جيهاني وزير دانشمند ساماني نيز تاييد شده
و در ترجمه كارسي نس ه لمي آن هنين آمدهه و شهر دي ايشان در
ايا كادشاهان عج به موه ديگر بوده است بر راه كرمان بر دست
راست بر مقدار سه فرسنگ و بعهي بناهاي آن هنوز كيداست و نا
آن شهرا را شهرستان بوده است و مي گويند جوي سيستان كه بدانجا
مي رفت ناگاه بريده شد و آب از آنجا بازمانده و آن شهر بي آب ماند
3
مردمان از آنجا تمويه كردند و زرنۀ بنا نهادند
ابن مو ه دوست و همكار اصق ري نيز بر اين است كه شهر
دي سيستان در روزگاران عج ا را شهرستان بود كه بين كرمان و
سيستان ا نزديك داراك مقابه شهر راشك يا اراشكك بر دست ه
كسيكه از سيستان به كرمان رود رار داشت و بر ي از بناهاي آن تا
4
اين زمان انيمه رن ههار هجري كابرجاست
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 - 1لسترنج ،جغرافیاي تاريخي سرزمین هاي خالفت شرقي ،ترجمه محمود عرفان ،ص 358
ببعد
 - 2اصطخري  ،مسالك و ممالك ،چاپ ايرج افشار ،ص  185ببعد
 - 3جیهاني اشكال العالم ،ص 63
 - 4ابن حوقل ،صورت االرض ،ص 154

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
ابوالردا امتوفي  732هـ به مواله ابن مو ه نيز نگاشته كه
مركز سيستان بيشتر را شهرستان نا داشت  1بهر ماه موهو
دامت تاري ي را شهرستان بر زرنۀ مورد بوه مؤر ين است
اصق ري و ابن مو ه مو عيت را شهرستان را در سه منزلي
جنوب زرنۀ در دست ه مسافريكه از زرنۀ به كرمان ميرفت نزديك
داراك 2مقابه شهر راسك 3اکه ممه د يق هر دو نامعلو است سرا"
ميدهند 4ا مي توان ممه آن را درموال شهر رست سرا" داد شهر
رست جهان كهلوان مشهور سيستان درامتداد رودبيابان ارامرود نشان
داده مي شود که ساو لندور درساه  1901از آن ديدن کرده وشرح
مرصل در باره آن در سررنامه ود نوشته است
سرهنري راولينسون كه بارها از سيستان و آثار و بقاياي
تاري ي آن سامان در رن بمث رانده ا آنجا كه به توصيف و تشري
رابه هاي شهر رست كردا ته است ممه را شهرستان را در رامرود
نزديك سرهشمه رود «سرشيله» نشان مي دهد وآنرا از سا ته های
5
بهرا ساسان امکمران سکستان نسبت ميدهد
ولي امروز رابه هاي گسترده يي معروف به شهرستان در 30
كيلومتري جنوب زرنۀ در موالي بند سيستان مشهور است كه مي
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 - 1مجله آريانا ،سال دوم ،شماره پنجم ،مقاله هیرمند ،بقلم پوهاند میر حسین شاه
 - 2به قول اصطخري دارك دومین منزل راه زرنج و كرمان بود ،ص 201
- 3راسك يا راشاك و يا راشدي همه يكي است و جاي بود بر سرحد سیستان و كرمان در كوير كه
يك چاة آب داشته است و به قول ابن خرداد به( ص  )50از زرنج  23فرسنك فاصله داشت .لسترنج
گويد :شهر راسك در قرون وسطي به سبب حاصلخیزي حومه و روستان آن كه الخروج نام داشت
داراي اهمیتي بود( 3.جغرافیاي خالفت شرقي ص  .353صاحب تاريخ سیستان مي آورد كه محمد
بهمراهي پدرش عمرولیث هنگام بازگشت از كرمان به سیستان به راشدي بیمار شد و در 19
جمادي اول سال  274هـ همانجا فرمان يافت ص  245به بعد).
 - 4لسترانج ،جغرافیاي تاريخي خالفت شرقي ،ص . 364
 - 5همان اثر،ص 364

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
توان گرت همانا بقاياي « را شهرستان » تاري ي است و در جوار
آن در ساه  1963ميزدی باستان شناسان ايتالوی شهر وسيعي از زير
1
ريگ هاي روان كشف کردند
تيت باب شش کتاب سيستان ود را به «را شهرستان»
ا تصاص داده مينويسده «اگرهه يک هزار ساه به بنای
«ک »ازرنۀ شهری بزر در سيستان بودا ليکن ديمتر از آن که
اين شهر كديد آيدا شهرديگری وجود داشت که مرکز مکومت بشمار
م آمد مو عيت وممه اين شهر معلو وبنا «را شهرستان» يعن
همان نام که نويسندگاناابن رسته واست ری نامبرده اند شهره بود
اس اينجا نيز همانند ديگرجاهای سيستان زنده است ول در رابه
های آن هيز ابه ذکری وجود ندارد
اين شهر ديم در فاصل  20کيلومتر جنوب غرب رابه های
نادعل ازرنۀ در نزديک بند کوهک مو عيت دارد که در فاصل
 13-12کيلومتری دهکدت وابگاه رار دارد
درگزارش اتيتادر مورد ممه را شهرستان مي واني کهه
«نرسيده به شمال ترين نقق سق مرتر ا از جائ که دلتا کامزً ابه
رويت استا دشت دور افتاده وجود دارد که توسق يک ق عريض
200يا  300گزی اک وشن سيزب از بقيه سق مرتر جدا ميشود
اين سمت جدا شده دشت مدودا ً يک ميه قوه و 200گز عرض دارد
واز اقراف با اک زر يز ممصور است جهت اين دشت جزيره
ای شکه بقرف شماه غرب است در منتها اليه سمت جنوب آن تكه
بزرگ موجود است که از ميدان مجاورش  100فوت ارترا دارد
سمتهای دشت جزيره ای شکه
وبوسيل يک ند ديم از با
جداشده است و زمان ممه لعه بند يا بر لعه ای بوده که دراينجا
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 - 1مجله سخن ،دوره چهار دهم ،شماره ششم ،مقاله حفريات در سیستان ،ص  666ديده شود.

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
بنا شده است اکنون هندين بر ويک زيارتگاه بلوچ در وسق اين تكه
راردارد با تر از ميدان زر يزدر سمت شماه آثار يک آسيای بادی
موجود است که مربوق به زمان نسبتا ً بعدتر است برفراز تكه مقداری
رابه موجود است با آجرهای ك ته ای که از ه كاشيده وكوسيده شده
وبشکه كودر رمز رنگ در آمده است قروف معمول رمز رنگ
به مد کاف موجود اند اما همه شکسته وريز ريز شده اند سمت
جنوب تكه يا بر به ويرانه ای ب شکه تبديه شده و به مرمله ای از
زواه رسيده است که از سق قبيع تكه متمايز نيست برروی رابه
ق های رمز رنگ آجرهای ك ته متزش شده ديده ميشود تنها
معدودی تکه های غير ابه تمليه از آجرهای که يل ك ته شده
وبشکه شيشه در آمده اند وهمراه با قرف های شکسته دراين رابه
يا درشکافهای ماصه از كديده های جوی جای گرفته اند به هش
مي وردند در هيچ يک از تکه های قروف آثاری از لعاب وجود
ندارد
بر ومناره مدتها به شکه متمايز ود را از دست داده اندا
اما در امتداد کنارت غرب تكه سا تمان های دفاع را ميتوان ديد که
تا مدی از بين رفته و از نزديک نيز نامش ص وناشنا ته مينمايند
ول از سق مرتر غرب ا سمتهای كراکندها که به سبب شکافهای
عميق وفواصه ايجاد شده از ه جدا گشته اند كيوسته به نقر م رسد
و يا اثر عموم وکل يک لعه بندی ديم از آن برداشت ميشود
درسمت مشر در يک قعه کوهک مزروع تكه ای بقوه  20گز
به نقرم ايد و به اندازت يک ميه از سمت مغرب را سم اماقه
ميکند که رو به زواه است ماسه ها و ريگ های روان هيچ لمقه
ای در كوشش اين سمت فروگذار نکرده اند فقق همين آثار از را
شهرستان با مانده است درمال که همانند سار مکانهای باستان
ازاسم كرآوازه بر وردار م باشد

109

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
داستان مشهور وعموم از بين رفتن را شهرستان اين است
که يک سد ديم رود انه هيرمند دره شکست وآب رود انه به
سرعت شهر را فراگرفت و آباديها را ويران کرده و مرد برای نجات
ود از شهر گري تند و« زاهدان» را سا تند تيتابجای زرنۀ از
شهر«زاهدن» نا م برد که مرد بعد از را شهرستان آن را
1
سا تند

110

کاوشهای مجدد در شهرسوخته در 1969م :
درساه 1969ميزدی کاوشهاي بمنقور کشف آثارمربوق به
عصر مرر" درشهر سو ته انجا يافت و نيزمراری هاي درتكه های
رود بيابانا مربوق به اوا ر هزارت سو كيش از ميزد بعمه آمد
باستان شناسان ايتالوی تمت نقر داکتر اماريزوتوزی ا ق ماه های
سكتامبرتا نومبر  1969در سامه ي به مسا ت  1200مترمرب به
کاوش كردا تند
منقوراز ادامه کاوش درساه 1969اکشف سمت های عمده
ي از يک موزت مسکون مربوق به دورت 3-1شهر سو ته ووامدهای
سا تمان و آثار معماری بود هيئت مراری در نقرداشت شناسائ
بيشتری در باره قبقات و يه های مربوق به اوا ر کلکوليتيک بدست
آورد بنابرين بمنقور کشف هنين شواهدی در سمت جنوب اموزت
كلکانهاا کارمراری را مجددا ً آغاز کرد ونزديک به كايان فصه
کاوشابنای يا سا تمان بوسعت تقريب  500متر مرب باديوارهای
- 1تیت ،سیستان ،ج ،1ص ،30-29سايکس میگويد :خرابه محل معروف به شهرستان در سمت
غربي خواجه احمد (نزديك بند كوهك ) واقع است.

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
قور شت به بلندی بيش از  3متر کشف گرديد متاسرانه بنای
مکشوفه از سه قرف در اثرفرسايش ويران شده بود وهيئت درگوش
جنوب شر آن ا دامات بعمه آورد اين سا تمان صرف نقراز
فرسايش در وا نمايشگر دوران نوين در تسلسه وكيوند فرهنگ اين
منققه باستان بشمار ميرود ادورت ههار شهرسو ته که ق آن
هرخ سري سرالگری ابدا گرديده ا در آن انوا قروف سرال
برنگهای ن ودی يا سرخ و ندرتا ً منقوش با قوق موازی ديده شدند
ودر ميان آنها انوا قروف اکستری با كردا ت سياه وکوزه های
ن ودی رنگ ادارای تزئينات منقوش بهش مي ورد
به نقر ميرسد دورت ههار اهمزمان با رب ن ستين هزارت دو
به از ميزد است نقش سا تمان مکشوفه مرکب از اقا های مستقيه
شکل است با راهرو هاادرهااودوكلکان که به تراس منته ميشود
از لماق قبقات بنای مزبور برفراز بناهای دورت سو راردارد و با
قروف منقوش اکستری و ن ودی رنگ مش ص ميگردد در انتهای
سا تمان آثار ونشانه هاي مبن برو و يک آتش سوزی بزر
مشاهده ميشود بقايای تيرهای سو ته باديوارهای اندود شده وکف های
کامزً سو ته وبا ره اسکلت يک انسان که بر روی کف اقا کشف
گرديد ودر نتيجه آزمايش معلو شد است وانهايش هند ساعت كس از
و و مر در اثر آتش سوزی کامزً سو ته است در دست راست
اسکلت هاون ه ديده شد
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وضعی طبقاتی شهر سوخته:
کشف دورت ههار سکونت اکه سا تمان سو ته به اين دوره
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مرتبق ميگرددادر وا روشنگروهعيت فرهنگ وتمدن شهر
سو ته است وبگون زيرتصنيف ميشوده
دورۀ اواخر ک کولیتیک:
اين دوره باقروف زرد ن ودی دو رنگه وقروف شرخ و سياه
بر روی اکستری ومنقوش با قرمهای هندس مش ص ميگردد
ووه آن نزديک به تمدناجوکسيراا انمازگاه3 -ا است در ميان
جالب ترين اشياو مربوق به اين دوره سه مهر از نو مهرهای استوانه
ئ نزديک و شبيه به اوا ر ااوروکا يا جمدت نصرا را ميتوان نا
برد
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دوران2و: 3اوایل و اواسط عصرمفرغ:
دراين دوره سرالهای نو دو رنگه ب صوص دورت 1ا ناكديد
ميگردد وانوا سرالها به قروف سياه برزمينه ن ودی وسياه اکستری
ممدود ميشوند و نمونه های سرالهای هند رنگ نيز ديده ميشود
همهنين اشکاه گل اانتروكومورفيکا وا ترويومورفيکا انوا
گوناگون فلزاتا ابزار وادوات سنگ وهوب ه بدست آمده است
درميان اشياو مربوق به اين دوره كيکرمررغ زن ديده ميشود که
کوزه ي برسرنهاده وبلندی آن  29سانت متراست و صوصيت هنر
بين النهرين تامدی در آن بهش مي ورد البته كيکرت مزبور در سق
بدست آمده ول کامزً مروبق به همين دوره م باشد واز نقرترتيب
تاري به نيمه دو هزارت سو به از ميزد ميرسد وبا انمازگاه-
4اوابمكور1 -4ا در بلوهستان ايران ارتباق كيدا ميکند
دورۀ اواخر عصر مفرغ:
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دراين دوره شيوه های سنت سراه منقوش كايان يافته و هرح
های سري سا تن سراه ابدا گرديده است همهنين انوا جديد مهرها
و كيکره های انتروكومورفيک و ب صوص كيشرفت در امر معماری
ديده ميشود براساس سرالهای مکشوفه از سق ويران اقبقه  4ميتوان
اين دوره را با بمكورا 5 -4ومت تمدنا Umman Narدر جزيرت
1
عمان مرتبق دانست ا
آنهه از نقرباستان شناسان مايز اهميت استا اين است که مرد
دلتای هيرمندا سيستان موفق شده اندا درعرض مدت هزارساها
شهری بزر با سا تمانهای عقي به وسعت  70هکتار در دهانه
رودهيرمند بوجود آورند که مرد آن به انوا صناي دست مهارت
داشته و با تشکيه مکومت منقم ا كيرومذهب وامدی باشندا وروابق
تجارت وفرهنگ گسترده با نوام مجاور ودا هون ترکمنستان
درشماه و ساکنان بين النهرين در غرب ومردمان ساکن در درت كنجاب
در شر ود داشته باشند
همهنان تمقيقات ديرين شناس درشهر سو ته نشان داده که
صنعت کوزه گریا مصيرباف ا سنگ تراش اوتهيه جواهرات وزينت
آ ت از سنگ جورد وفيروزها عده ي از صنعتگران شهر سو ته
را ب ود مشغوه ميکرده است از جمله آثار فو العاده مهم که از
مرريات تكه شيستان وتك لعه نو نزديک ادهان غزمان در سيستان
بدست آمدها دلهس ترين نمونه آن قروف رنگه سرالين وكوست ره
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ل ميباشد که روی اين آ ری ق های شکسته يونان ومهرهای
1
كارت ثبت شده است
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کاوش های دانشمندان ایتالوی درناحیه رود بیان :
درساه ۱۹۶۹هيئت باستان شناس ايتالوی برهبری كروفيسر
مارويزو توزیا کاوشهای در يک از تكه های رودبيابان صورت
گرفت مسامت اين تكه يکهزارمترمرب وتقريبا ً در فاصله ۲۵
کيلومتری جنوب شهرسو تها درميان مجرای ديم رودهيرمند
رارگرفته است سق تكه از سرالهای واشياو ديگر كوشيده شده ومد
ا ه  ۲۲کورت سراه كزی بزر وکوهک بر روی سق تش يص داده
شد
درههار کورها کاوش مقدمات بعمه آمد وسرالهای مکشوفه در
آنها به عنوان انوا سرالهای شهر سو تها  3و 4تش يص داده شد
کوره های شمار  1و 3دارای يک م زن بوده و مسقف ميباشند ودر
کوره های شماره  2و 4نيز همين شيوه كيروی شده با اين تراوت که
در کورت ا ير دوم زن آتش دارند
بقورکل اهميت ب صوص شهر سو ته از نقراثار مکشوفه
در آن است وهزوه براينا ن ستين کاوش های مربوق بااستقرار
وسکونت بشری در عصر مرر" در ايران وهند ميباشد
سرالهای مکشوفه در کاوشها عموما ً درهرت گروه کل
رارميکيرند که گروه ن ست همان سرالها وقروف زرد ن ودی است
وتزئينات منقوش برنگ سياه – هوه ئ نيز در بر سرالهای از
 - 1مج ه آریانا،قوس وجدی ،1345کشف یک شهرگمشده در سیستان.
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موتيف های هندس استراده شده ونقش های هون بزغالها كرندگانا
مارهاا و ماهيها به شيوت تجريدی در آنها بکار رفته است
کاوشهاهای در مرکز تكه به عمه آمد موجب کشف آثار معماری
وبنايهای مستقيه شکل گرديد بنايهای دارای شش تا ده اقا ميباشند
که با ديوارهای کوهک از يک ديگر جدا شده اند درهااكنجره
هااب اريهااكبه هااکوره ها ونمونه وآثار ديگر معماری بنمو مقلوب
با يمانده اند ويان امر در نتيجه شرايق شک ا ليم منققه سيستان
ميباشند که بسياری آثار از نابودی کامه ق رون متمادی مصئون
مانده اند ودراين ميان از آثار هوب ا مانند تيرهای سو ته سقف بنا ها
1
وابزارگوناگون هوب بايد نا برد ا
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سحنرانی پروفیسورمارویزو توزی:
آنهه در بارت شهر سو ته و دست آورد های باستان شناس
درآن شهر يل جالب ومه استا س نران عال وهمه جانبه
كروفسور امارویزوتوزی Mourviotosiا باستان شناس كرآوازت
ايتاليائ است که تقريبا ً بيست ساه عمر ود را در ويرانه های شهر
سو ته به کاوش های علم ديرين سناس صرف کرده است و با ره
اقزعات كرارزش ود را ق کنررانس در كوهنتون يا دانشگاه
سيستان وبلوهستان اآبانماه 1363ش 1984/درجم استادان
ودانشجويان آن ابراز کرد ازآنجائ که اين س نران کاملترين
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گزارش از بازيافته های شهرسو ته را تشري وارزياب ميکندامن
آن س نران راتقريبا ً بقورکامه در اينجا ا تباس ميکن
كروفيسور توزی ميگويدها متاسرانه نميتوان بزبان شماافارس
صمبت کن ازيرا درقوه  22ساه امقالعات من در مورد باستان
شناس بوده وفرصت وو ت کاف برای آمو تن زبان فارس نداشته
ا
تمقيقات شهر سو ته ق سالهای ا ير در تما جهان شنا ته
شده است واين امر تنها ب اقرکارهای گروه ما نيستا بلکه گروه
کثيری از دانشمندان کشورهای م تلف دراين زمينه به تمقيق كردا ته
ومجموع اين مقالعات به شنا ت يک از دي ترين تمدنهای بشری
وهمهنين مکانيزيم که تکامه جامعه بشری را در قوه زمان بااشکاه
كيهيده آن تا امروز ميسرسا ته استا اين ودشهر سو ته ودشتها
وتكه ها واشياو وابزار آنست که بيدريغ سال ودست ن ورده در سيستان
كيش روی انسانهای رن ماهرا رن بيست رارگرفته است
اهمی شهرسوخته وآثار آن ازدوجه :
نخس اینکهاشهرسو ته درمدود سالهای  ۲۲۰۰-۳۲۰۰ا
كايت ت سيستان بوده ومهمتر اينکه با  ۱۵۰هکتار وسعت
در ۲۵۰۰ساه به از ميزدیا بزرگترين شهرومرکز تمدن در دنيای
شر آنروزگاربوده است
دوم اینکه ،آثار موجود دراين شهر بقور شگرت انگيز و ار
العاده ي در قوه هزارساه به همان شکه ومالت اوليه با مانده اندا
بقوريکه اين آثار در تما آسياب نقير ومنمصر به فرد است دو
وا عه اباعث سال ماندن آثار شهر سو ته شده است يک ا انمراف
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رود انه هيرمند ازمسير وبستر ود هنگا قغيان وديگری با آمدن
مداو نمک به سق زمين بود دور شدن هيرمند از جنوب سيستان
وبادهای شديدا اين دشت را به کويری رس مملو از شن وماسه بده
نموده ونيز باعث رانده شدن انسانها از آن منققه شد مهمتراز انمراف
رود انها مسئله نمک است شک هوا وساير شرايق ا ليم سيستان
سبب شده تا نمک دايما ً بقرف سق زمين با آمده و روی زمين ي
ممک وسيمان[کانکريت] مانندی تشکيه بدهد اين شرساروج ا او ً
ازت ريب آثار واشياو جلوگيری کرده ومهمتر آنکه باعث مرق
بيولوديک آثار زير اک شده است به همين جهت در اکتشافات اين
ناميه با يمانده های ارگانيک مثهه موی سرا هوبا كارهها قناب
وغيره را با تقريبا ً همان مالت اوليه ميتوان مشاهده نمود برای کسان
که ازشهرسو ته بازديد ميکنند ديدن دشت وسيع از سرالهای شکسته
جالب واهد بود درقوه هزاران ساه باد ب ش های سبکتر را جابجا
کرده و توده سرال که سنگين تر بوده مانند سنگ فرش روی تكه ها
را كوشانيده است
به هرصورت شهرسو ته سيستان ممه ساده ي برای آزمايشات
وتمقيقاتا بعنوان اينکه ممه سکونت بوده وآثاری داشته که م بايد
بررس شودا نيست ا بلکه عقمت و وفور اشيای که درمراريهای
اوليه بدست آمده ما را وادار به ات اذ روشهای تمقيقات كيشرفته و
بسيار كيهيده ي کرد که در آغاز ما كنداری از آن نداشتي
تصوری کنید اگریک گروه باستان شناس با  ۳۰کارگر
وهرکارگری  ۸ساع کار در روز به کار حفاری دراین محل مشغول
شوند،حد اقل ۳۰۰سال وق الزم اس تا بتوان آن ناحیه را کامالً
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حفاری نمود .بنابرین برای سرع درکار ودسترسی به نتایج کار
وتحقیقا روز بروز ناچار به استفاده از روش های پیچیده تر وفنی
وپیشرفته بودیم .مسئ ه یک حفاری کارساده وخارج کردن اشیاء
نیس  ،بررسی تمدن عظیمی اس واینکه چگونه پدید آمده وچه سان
از میان رفته ودارای چه شرایط ،روابط اجتماعی وفرهنگی بوده
اس
عقمت آثار شهر سو تها نبايد اين كندار را بوجود آورد که
كيدايش وشکوفائ اين تمدن بر زف زمان ماه ودر مو عيت قبع
مناسب بوده است آب وهوا در گذشته وماه تغيير اساس ننموده و
ميزان آب هيرمند نيز درقوه اين مدت ثابت بوده است معروف است
که کشورهاي را که دارای رود انه های كرآب هستند فرزند آن
رود انه گرته اندا ازاين رو مصر را فرزند نيه وسيستان را فرزند
هيرمند ميگويند ول درمقيقت
بايد گرت اين تمدن های عقي وكيشرفته در هزاران ساه به
افرزند کار انسانها بوده است مسلما ً بدون صرف ميلونها ساعت کار
برای مرر کانالهای عقي آبياری وکار دسته جمع در زمينه توليدات
کشاورزی امکان بوجود آوردن اين تمدن وامکان تمرکز هزاران انسان
دريک ممه در مدود ۴۰۰۰ساه كيش نبوده است وعجيب اينجاست
که ما ديم ترين تمدنها را درمناقق شک مانند مصرا ممدودت رود
زرد در هندا واقراف مسيرهيرمند م يابي
بهرصورت هدف استراتيديک تمقيقات ما شنا ت سازمان
اجتماع تمدن شهرسو ته است واين کار را بايد به کمک
م ت صصين م تلف ومقالعه با يمانده های باستان انجا دهي
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مقالعه بر روی رودهيرمند عموما ً و نه فقق شهر سو ته م صوصا ً
ماصه همکاری دانشمندان علو قبيع و باستانشناس است
بنابرين براساس آنهه گرتي ا تاريخ سيستان سرکذشت رود انه
ومردمان است که در کنار آن زندگ ميکرده اندا تاريخ رود انه را
بسادگ ميتوان مقالعه کرد ول گذشت انسانها که هدف مقالع ما
استامقلب كيهيده ي ميباشد متاسرانه آثار مکتوب در زمين تاريخ
سيستان آنهناکه بايد در ا تيار مانيست يک از د يه اين امر جوان
بودن اکتشافات وتمقيقات است و اميد ميرود که در اينده هه
درکاوشهای شهرسو ته وهه در دهان غزمان که يک ازمراکز
ه امنشيان استا آثار مکتوب در مورد تاريخ و زندگ انسانها در آن
دورانها بدست ايد
به اعتقاد من برای آگاه از زندگ توده های وسي مرد بايد
دست به دامن تمقيقات باستان شناس زد و از آن مدد گرفت ابتدا اين
سواه مقرح بود که ک اين شهر بنا شده؟ وسعت آن هقدر بوده؟
وکيريت زندگ هه شکل داشته است؟ در اين مرمله ازکارا مقالعه
تنها باستان شناسان بود و ميزان همکاری دانشمندان علو قبيع
ناهيز بوده است
برای كاسخ به سئواه با يعن تعيين مو عيت شهر وقوه زندگ
ا مراريهای عمق و م تصر درنقاق م تالف انجا شد و در يه
م تلر که همن مراری كيدا شدها ديمترين ب ش شهر وسا تمانهای
شهر كديدارشد
دراینجا با مسئ ه اعجاز برانگیزی مواجه شدیم و آن اینکه
این شهر در ۳۲۰۰قبل از میالد ساخته شده و در حدود۲۲۰۰سال
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قبل از میالدی ناگهان ازبین رفته وعمراین تمدن ۹۰۰سال بوده اس .
این زمان دوران شگوفائی تمدن دراسیای جنوب [غربی] اس ودر
همین سالها یعنی حدود  ۳۲۰۰تا  ۲۲۰۰سال قبل از میالد
مسیح،تمدن سومری هم در اوج شکوفائی خویش بوده اس ....
به هرماه عقمت و وسعت کاوشها واقزعات که از مراريهای
شهرسو ته بدست آمد از ساه  ۱۹۷۲به بعد نقر وتوجه دانشمندان
وممققان سرتاسردنيا را ب ود معقوف داشته ودرمبامثات باستان
شناس جای ويش را بازنمود
همزمان اين تمدن با تمدنهای شگوفان فارس سئوال را
برانگي ت که هگونه دو تمدن يک در کوير وديگری در منقق اباد
وآماده ای هون دشت ماصل يز فارس همزمان بودها ومسال مه ديگر
اينکه تمت هه شرايق اين تمدن هزارساه قوه کشيد وسكس ممو
شده است؟ به هرماه مقالعات آينده موه اين ممور واهد بود که
هگونه يک شهر با هنين وهعيت بوجود م ايداهزارساه عمرميکند
وبعد از بين ميرود؟
سيستان کزً دارای مميق قبيع بسته ايست وتنها منب آب آن
ويش كنجاه
رودهيرمند است اين رود انه درقوه مسيرقو ن
درصد از آب و شدت جريان ويش را از دست ميدهد و بزفاصله بعد
از ورود [به ههاربرجک]يک زاوي  ۹۰درجه تشکيه داده بقرف
شماه جريان م يابد وسرانجا به نيزارها فرو م ريزد
مسيرهيرمند در زمان ما به تاريخا عمدتا ً غير از آن بوده که
امروز مشاهده ميشود ميزان انمراف وجابجائ مسير هيرمند زاوي
 ۹۰درجه ايست و در مورد علت جابجائ بستر هيرمند بايد گرت که
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اين رود انه هميشه مقدار عقيم ازمواد رسوب را درقوه مسير
ويش ممه مينمايد که هيهگاه آنها را به دريا نم ريزدا بلکه اين
مواد در سمت دلتای سيستان ته نشين شدها مرتبا ً باعث با آمدن
بستررود انه ميگرددا ب صوص در سمت ههاربرجکا وهمين
امرباعث ايجاد تغييرات در بستر ومسير رود انه گشته ومرکت آنرا
متغير ميسازد ويده گ ديگر هيرمند عد تداو وثابت نبودن ميزان
آب اين رود انه است زمان که برفهای زمستان ازارتراعات اکوه
بابا ذوب ميشوندا آب رود انه زياد ميشود و در غير اينصورت مقدار
آب آن ک ميشود به همين جهت ميزان متوسق نميتوان برايش تعيين
کرد هنانکه كرآب رود انه رشد وشکوفائ زندگ مرد را بدنباه
داشته ا شک آن فقر وب هيزی آنان راسبب ميشده است تقدير هنان
بود که هرمو آب باشد ا وب زندگ کنند ودرغيراينصورت
بافقروتنگدست مواجه باشند
وسعت زمين هاي که هه درما به تاريخ وهه امروزه درتما
سيستان ابه کشاورزی است  ۲۰هزارکيلومتر است شهرسو ته۱۵۰
هکتار وسعت داشته و در يک برآمدگ بين درياهه اهامون هيرمند
و رود بنا شدها ممصو ت مناقق اقراف درا تيار اين شهر
رارميگرفته است امروز از آن ابادان وثروت جز دشت ب آب
وعلر برجای نمانده وتكه های انتهای کوير شهرسو ته با يمانده مدود
 ۱۰۰روستای کشاورزی است که از آن زمان مانده وتا بماه در آنها
مراری صورت نگرفته است
از  ۹۰۰ساه زندگ درشهر سو ته صمبت شد وسعت شهر
در اولين مرمله  5تا  10هکتار بودها كس ازآن مرمله رشد سري

121

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
شهر از نقر وسعت كديد آمدها وبزفاصله در ساه  ۲۲۰۰به از ميزد
درعرض هند ده ساه منهد شده است
ما اسکلت هاي بدست آوردي که جای بريدگ درگردن آنها بود
واين نشان ميدهد که به هرصورت هجوم صورت گرفته وآتش
سوزی در سمت اصل شهرماک از همين امراست اينکه د يقا ً
بوسيله هه وم ؟متما ً توسق يک از ا وا نزديک وهمسايها هون در
آن زمان بوسيله قوايف نزديک ممله م شده وا وا دور امکان ممله
را نداشته اند به هرماه د يقا ً نميداني کدا و بوده است ارکهكرسش
وكاسخ
مقالعه درمورد وسعت شهر وقوه عمر آنرا معين کردي و در
مرمله دو با تمقيقات که روی نقش وشکه وجنس سرالها انجا دادي ا
بقوه هردورها زمان آنا نو زندگ و شکه آن و بقورکل اينکه
تمدن ومرامه هند ده ساه وهند صد ساه قوه کشيده استا ك بردي
جالب است بداين ا شهر سو ته دوبار به آتش کشيده شدها يکبار
درابتدای مرمله رشد سري آن و بارديگر درست در لمق مر
وانهدا آن بنابرين هردو مريق در رشد وتوسعه شهری ب اثر بودها
زيرا اول زمان بوده که شهر هنوز تمدن نداشته و دوم و ت رخ
داده که شهر بهرصورت ويران شده است
ديمترين ممه شهرادر سمت شر شهر ۱۵هکتار وسعت
داشته و سمت دو که او شکوفائ اين تمدن بوده درموال
سالهای ۲۵۰۰ساه به از ميزد  ۸۰هکتار مسامت داشته است
و ت مشغوه تمقيق در مورد وسعت شهر بودي بقوراترا با
برستان روبرو شدي که کامزً از شهر جدا بوده و ۲۱هکتار وسعت
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داشته است شهرسو ته نمون تنها شهری است که درمدود ۳۰۰۰
ساه به از ميزد بقورناگهان زندگ در آن ق شده وبيش از
هرممه ديگری در دنيا آثار موجود در آن تاکنون سال با مانده
است برستان شهر زير شر ه ي سيمان مانند اکانکريت مانندی
نمک که بزً توهي داده شدا سال ودست ن ورده برای ما با مانده
لست تمقيقات بعمه آمده نشان داد که بين  ۲۵تا ۳۵هزار بر در آن
وجود دارد وبايد گرت در مقيقت اين بزرگترين و وسي ترين و سال
ترين برستان است که در دنيا از ما به تاريخ تا بماه سال مانده
است اهميت علم وفن اين برستان تنها بدليه اشياو دا ه بور نيست
بلکه است وانهای مردگان است که در هر گور سال مانده است
تولدا زندگ ا مر اآميزش وبا ره مجموعه زندگ ما در
است وانهاس ما هبق است مقالعات در ماه ماهر در آزمايشگاه
روی است وان ها انجا ميشودا اين امکان را بما ميدهد تا ملقه های
كروتين ای را که دنها روی آنها رار دارندا بررس ومسايه دنيتيک
آنها را روشن سازي تا جاي که مت گروه ون صامبان است وانها
را که در كنجهزارساه به مرده اند تش يص دهي از آنجا که در
هرگور بين  ۲تا ۴جسد رارگرفتها کزً مدود صد هزار جسد دراين
برستان رارگرفتها واين يک از گنجينه های عقيم است که شهر
سو ته در ده ود نهان دارد كس کنار زدن شرسقم زمين در 15
سانت متر زير اک به شرنمک سيمان مانندی م رسي وكس از
زدودن اين شر به اولين آثار ميات وزندگ رسيدها ديوارهای شهری
را که هزاران ساه سال و دست ن ورده برجای مانده اند مشاهده م
کني
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گاه درمراريها مزمقه ميشود که سمت های جديد
شهرمراقت برای ممزت و آثار کهن تر و ديميتر آن ممسوب گشته
اند از سوی ديگر درت مرق و نگهداری شر نمک بمدی بوده که
سقف انه ها با تيرهای هوب آن هنوز سال در دسترس ماست
هر انه  ۱۵۰تا ۱۶۰متر زير بنا و  ۶- ۵اقا داشته است و البته
منازه در مجتم های ۴تا  ۶انه ي وا شده است
هنين تصور ميشود که هر انواده آسيای دست مورد امتيا
ود را در دا ه انواده راسا ً تهيه ميکرده است بشر در قوه تاريخ
ويش در تما زمينه ها از هوب استراده های بسياری نموده و شنا ت
استراده های آن کمک به درک نو زندگ انسانها واهد کرد از اين
جهت سال ماندن هوبهای شهر سو ته امتياز بزرگ برای مقالعات
د يق ترممسوب ميشود وكس از کشف برستانا اين مسئله يعن كيدا
شدن اشياو هوب از اهميت ب صوص بر وردار است
ما موفق به گردآوری ميليونها دانه گياه شدي که برای
اقز از نموت زراعت وکشت وکار درآن مو ا آنها را به آزمايشگاه
فرستادي مقمئنا ً گياهان عمده ي که در آن هنگا کشت م شده گند
وجو بوده است و ما اقزعات از نموت اصزح بذری که در مورد اين
دوگياه انجا ميشدها بدست آوردي بر روی دانه گياه بدست آمده ما
مت مشرات را ه که با دانه ها همراه بودند يافتي اهميت کشف
مشرات در شهر سو ته به اندازه ايست که تاکنون سه تیزاكايان نامه
تمصيل ليسانس ويک تیز دکترا در ايتاليا فقق در مورد مشرات
شهر سو ته نوشته شده است در مراريهای ماا اسکلت ملزون که
در ماه رفتن دا ه صدف ود بوده وسكر را که درصدف ود رار
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م دادها بدست آمدا واز آنجا که ملزون به مميق وآب وهوای اقراف
ود بسيار مساس استا ميتواني کيريت آبهای آن روز را بداني
به عزوه اقزعات وسيعتری و د يقتری از بقايای است وانهای
ميوانات اهل آن دوره بدست آمده است عمده ترين اين ميوانات اهل ا
گاو معروف سيستان بوده است ويده گ گاوسيستان بر زف تما
ندادهای گاودراين ميباشد که تا نصف كاامت نصف بدن ميتواند در
آب رفته واز ن تغذيه کند اين گاو ميوان مقاوم استا جث کوهک
داشته و نيزشيرکم م داده است باکشف بقايای شاخ گاو وی هيکه
و بزرگ که دو برابر گاو های فعل است مدس زده ميشود که كرورش
دا بقورد يق و صمي انجا ميشده است اين اقزعات وساير آگاه
ما از دورت اشکان ا ه امنش ا ساسان وبعد اسز ا ماک از روند
قو ن اين ميوانات باشرايق قبيع اقراف ود از ۲۵۰۰ساه كيش
تا کنون بوده وق اين مدت توانسته نسه ويش را مرق کند
شهر سو ته ايجاد کنندت زندگ يا تمدن جديدی نيست ۲تا۴
هزارساه به از آن نيز آد دراينجا بوده واگرهه آثار واه وروشن
دراين مورد وجود ندارد ول شواهدی داه بروجود زندگ در
هندهزارساه بها از شهر سو ته موجود است يک از اين شواهد
كيدا شدن جمجمه گوسرند ومش است نا اين گوسرند اآب سيک ن
Obisicnyا است وهنگا بنا شدن شهر سو ته نسه آن منقرض شده
است درمقيقت امکان همزيست ميان گوسرند ومش واهل هيهگاه
وجود نداشتها هرجاي که گوسرند اهل باشداگوسرند ومش بقور ق
نميتوانسته زندگ کند
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مسئله ديگری که موجب اهميت مقالعات وافزايش تمقيقات ما
شدا کشف است وانهای شتربود که نشان ميداد ۳۰۰۰ساه به از ميزد
از اشتر استراده ميشده است تا به ازاين ا دانشمندان معتقد بودند که
شتر از ۲۰۰۰ساه به از ميزد وارد زندگ انسان ها شدها ول کشف
ما زف آنرا ثابت کرد عزوه براست وانهای شتر ما به فهو ت
شتر که برای سو ت استراده ميشده و كش آن [که ازآن كارهه م بافته
اند]ه دسترس كيداکردي
نکته ديگری که ماصه شد اين بود که در آن زمان از هرخ
گاری به شکه امروزی استراده ميشده است وبه همين جهت در سومين
مرمله کار تمقيقاتا بدنياه نموت استراده از ابزار وآ ت وسازمان و
شکه کار دراين شهر رفتي درمال که دانشمندان وممققان علو
قبيع دنباه اين مسئله بودند دراين زمينه ما با آثار باور نکردن
وعمبيب بر ورد کردي ا ازجمله مد ا ه سه گارگاه کوزه سراميک
وسراه كيدا کردي که کنار آنها ه مياق کارگاه بوده است بقايای
بسيارزياد سرالهای شکسته بيانگر کار زياد و مداوم است که در اين
کارگاه انجا ميشده است سرالهای نقاش شده دراين کوره ها سا ته
ميشدها اين سراه های رنگ را كس از ك ت در کوره با اکسيد آهن
رنگ آميزی ميکرده اند
دراين زمينه آنهه انسان را تمت تاثير رار ميدهد کار روی
سنگ مرمر است که از منقق کوه هغائ ياهاگ اكاکستان بدست
آمده است ثروت سيستان عزوه بروجود امکانات وسي بيولوديک
در مرکز آنا معادن است که درکوه های سلقان اكاکستان وکوه ملک
سياه انقق مرزی سه کشور وساير نقاق آن وجود دارد در بين
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ارتراعات اقراف سيستان کوه سلقان وکوه هاگ عقي ترين کوه های
گوگردا عقيقا سنگ جوردا؟ و فيروزه و اصو ً اکثر مواد معدن
اع از يميت وفلزی بوده و از آنها در شهر سو ته استراده ميشده
است سنگ جورد درمقيقت يميت ترين سنگ ما به تاريخ ممسوب
ميشود در آنزمان ازافغانستان [کنون ] است را ميشده وبه
شهرسو ته ممه ميگرديده واين شهر يک از مراکز شکه دادن کار
روی سنگ جورد بوده است ممه هاي در شهر سو ته ه اکنون
وجود دارد که هزاران قعه ازاين سنگ در آنجاست و بعزوه هند
کارگاه سال و دست ن ورده کار روی سنگ جورد را بدست آورده
اي
آثار ابزارکار نيز در شهر سو ته كيدا شده که از جمله آنها يک
متهاكه سنگ است که هنوز رده های جورد روی آن با مانده
است نوک مته  ۱۰تا ۱۲مل متر قوه داردا با ذره ها ي از سنگ
جورد بر روی آن سنگ های بزر آهک بزً در ساکارای مصر
کشف شده بود که در مورد استراده و کار برد آنها در آن مکان اقزع
نداشتي ا درمال که مانند آن سنگها در شهر سو تها در جوار کارگاه
های کار روی سنگ جورد بدست آمد و بعزوه دانستي که اين سنگ
ها وقير مرکت دادن به مته های بزر برای سا تن سنگ مرمر
را داشته و با کمک آنها مته ها را به مرکت وام داشته اند
يک ديگر از آشياو كيدا شده درشهر سو ته ک ومهر است که
در انوا سرب وگل در سمتهای م تلف شهر وجود دارد ديدن ک
ومهر قاهرا ً هيزی بيان نميکندا درمال که قعات رس وگل که
با مانده واثرمهرها روی آنهاستا نشان ميدهد که موارد استراده از
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آنها هه بوده واين مهر ها به هه کاری م آمده اند ازمکان وممه
كيدا شدن مهر درهر سمت ا ميتوان به شکه وسازمان اداری آن مکان
ك ببري بعزوه بررس اين ک و مهر نشان ميدهد که از آنها برای
بستن دروازه ها و ک ومهرکردن آنها استراده ميشده است
کتيبه ي ديم نيز ازعميقترين بنای شهرو اولين وهله سا ت
آن در سمت شر شهر سو ته در  ۳۲۰۰ساه به بدست آمده که
دي ترين کتبه درشر اقه غرب آسيا بشمار ميرود [ دركاسخ يک
كرسش اآ ای توزی گرته که ق اين کتيبه ق ايزم بوده ول زبان
شان د يقا ً فهميده نشد ومدس زده ميشود که زبان هندواروكائ بوده
باشد ]
بدست اوردن اين اينگونه آگاه ها فقق هنگام امکان دارد که
مقالعات ومراري ای وسيع در آنجا صورت بگيردا و ما بتواني
راج به ترکرا شکه ايديالودی واعتقادات آنها مقالب کسب کني
همهنين در شهر سو ته يک شبه مجسمه گل که تصويری
از انسان بوده و سرو دست ه ندارداكيدا شدهاازاين مجسمه های
کوهکا 4-3سانت متر ده هاهزار كيدا شده که همين کثرت تعداد اين
امتماه را که نوع وسيله دعا ونياش بوده ومرد هميشه با ود همراه
داشته اند[بوجود م آورد] همنا ً اغلب اينها كس از سا ته شدن دور
اندا ته شده ومرق نشده اند مجسمه هاي از گاو سيستان نيزبدست
آمده که شمار بسياری از آنها با نقشهاا اندازه ها و رنگهای م تلر
سا ته شده اند بزً گرتي که ۷۵درصد گوشت مصرف مرد ا آن
مو از گوسرند وبز بوده ول بين مجسمه های ديده شده تنها يک
درصد گوسرند وبز بوده و بقيه از گاو بوده است

128

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله
درمراريها دربين است وانهای ميوانات مت يک قعه از
است وان گرازا وک مشاهده نشدا درمال که در بين مجسمه های
کوهک كيدا شدها مدود كنۀ درصد از گراز بوده است هزاران
هزاراست وان كرنده بدست آمده وهمه م دانند که كرنده در سيستان
هه اهميت داشته است با توجه به اين است وانها م داني که كرنده ها
وماه به عنوان غذای تکميل نقش درجه يک داشته اند
ما مجسمه كرنده ي را به وزن ۲۵کيلو از سنگ مرمر در شهر
سو ته بدست آوردي مجسمه هاي که تابماه از انسان بدست آمدهايک
مجسمه برونزی است که در موزت تهران است و ۴تا ۵نمونه از سنگ
آهک است که کل يک انسان را نشان ميدهد ازمعدود واردات
شهرسو ته صدفهاي است که از ليۀ فارس به آنجا ممه ميشده و
درون آن امتما ً سرمه برای هش انمها ريمته م شده است
مباد ت ا تصادی بين شهر سو ته و نوام اقراف ممدود به صدف
نبوده و کوزت زيبائ که در بمكورباستان سا ته شده وبه شهر سو ته
ممه گرديدها ديده شده است
تابماه درآسيای جنوب غرب بين دو تمدن عقي هندی وفارس
زئ مشاهده ميشد که کشف شهر سو تها زو فو رااز بين برد
مقالعات  20سال مابعد از انقزب ق شد واينک برای كايان دادن به
آن آمده اي ا ول مثل است که ميگوينده م ميري تازنده شوي
واميدواري در آينده بتواني با همکاران ايران به اين تمقيقات ادامه
دهي در هرصورت كس از  ۱۸ساه مقالعه که باعث رشد وارتقای
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دانش وبينش من شداراه و شنودهست وبرای همه آرزوی موفقيت
1
ميکن ا
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نقش سیستان در تجار الجورد
طی هزارۀ سوم قبل از میالد
دانشمند ايتالوی ا ای ماریزوتوزی ايک ازاعهای هيئت
باستان شناس ايتالوی در سيستانا مينويسده افزايش تمقيقات باستان
شناس در شهرسو ته سيستانا نگرش تازه ي را درمورد راه های
تجارت بين سرزمينهای سند تا بين النهرين در هزارت سو كيش از
ميزد به ميان آورده است اين سرزمين كهناور که از بين النهرين
تاوادی سند امتداد يافته استا در آن روز گار دارای نروس انبوه بود
که کاروان های تجارت در آن رفت و آمد داشت مردمان در نوام
تمت آبياری متمرکز بودند مو عيت ووص ايکولوديک و درت نمو
و رشد آن مناقق را برای رشد ا تصادی جهت صورتبندی وتشکه
عمل شهری گری ممکن سا ته بود
جلگه های كست جنوب ترکمنستان در امتداد دلتای تجناب ش
ميان دلتای هيرمندانشيب های کوه های البرزا جلگه گرگانامنقق
کاشان و روستاهای تمت آبياری جنوب کرمانايمي درهزاره سو
 - 1ماتیکان سیستان ،مجموعه مقاال سیستان شناسی،صفحا ،121 -109نوشته وگردآوری
جواد محمدی خمک سیستانی،چاپ  1378ش مشهد ایران ،این دانشمند ایتالیائی دربرابر این
پرسش که مصارف حفاری چقدر بوده و کدام کشور مصارف آنرا پرداخته گف :دقیقا ً نمیتوان
گف چقدر اس  ،شاید مجموعا ً به یک می یارد دالربالغ شودولی آنچه که در ایران خرچ شده
حدود یک صدهزار دالر اس و ه زینۀ حفاری و اکتشافا را کشور ایتالیا و وزار خارجه آن
پرداخته اند(.همانجا)
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كيش از ميزدی بصورت متراک وفشرده ي مسکون بودند که متعا با ً
سه فعال در آمد و رفت شبکه های به ه فشرده راه های تجارت که
بين النهرين را با ايا ت شماه غرب هند وصه ميکردا جريان
داشت
موازی با بين النهرين درشرو هزاره سو به از ميزدا
سامات که در آنها توسعه مدنيت شهری گری ميتوانست رشد
کنداعمدتا ً عبارت بودند ازه وادی کاشانا سيالک ا نشيبهای جنوب
البرزامصار ا ترکمنستانانمازگاه  ۳-وادی هلمند وارغندابا
منديگک  ۳وشهرسو ته  ۲-۱اوادی سرغون کرمانا يمي ۵-۴
ووادی های ميان بين اين مناقق کمتر ابادان بوده است ب اقر
امکانات بسيارممدود زراعت ا اين سامات کمابيش نقش مناقق مان
را در برابر مراکز شهری همجوار ايرا ميکردند
شباهت های فراوان که بين فرهنگ مادی اين ايا ت وجود
دارد ا نشانگر انست که تباد ت تجارت وتماس های دايم وگسترده
بين شان موجود بوده است تکامه ممسوس سه ايالت شر
ترکمنستانا هلمندا و سما ً کرمان بصورت ق انعکاس دهنده يک
جريان نيرومند تباد ت دوجانبه ميباشد دربين اين مناقق ا سيستان
از برکت مو عيت ميانه آنا يعن وسيله قبيع د وه وتقرب به
افغانستان وايران ايقينا ً بايد وقيره کليد را انجا م داده باشد
وادی هيرمند ب صوص نقق تز آن با ارغنداب که سامه
مسکون منديگک در عقب آن وا گرديده بود برمبنای امکانات
فراوان که دراين منققه يعن سيستان وجود داشتا انکشاف جديد
ديموگرافيک درماه توسعه بوده است که ما تمرکز آنرا ب صوص
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درشهر سو ته مزمقه ميکني اين شهر در ۲۵۰۰تا  ۲۹۰۰ساه به
از ميزدی سامه ي در مدود  ۲۴۰هکتار زمين را امتوا کرده بود
تکامه ممسوس سه ايالت شر ترکمنستاناهلمنداو سما ً کرمان
بصورت ق انعکاس دهنده يک جريان نيرومندتباد ت دوجانبه
ميباشد دربين اين مناقق ا سيستان ازبرکت مو عيت ميانه آنايعن
يک وسيله قبيع د وه وتقرب به افغانستان وايران وب اقرمو عيت
آن در مرکز يک مدنيت بدوی شهرنشين که ب ودی ود
نمايانگروجود يک مارکيت ريددر آن ميباشد يقيناًبايد وقيره کليد را
انجا داده باشد
نشانه های مش ص موجوديت روابق ومناسبات بين سيستان
ومناقق وسامات غرب در دورت شهر سو ته از روی سه عدد مهر
استوانه ي شکه که از آنجا بدست آمده ا معلو ميشود که اين مهرها
را بياد ميدهد صوصيات آنها
تي جمدت نصرا۲۸۰۰ -۳۱۰۰
ياد آوراين مقلب است که اين مهرها يا درسيستان سا ته شده يا
درايراناكارس سا ته شده اندوميتواند با مهرهای استوانه ای که ق
يک سروی مقدمات از سق اراه درايران بدست آمده مرتبق باشند
به نقرباستان شناسانا ميتوان امتماه داد که از جمله دوجاده
شمال وجنوب که در ت هزاره ههار وشرو هزاره سو به از
ميزد ازبد شان افغانستان آغاز م يافتندا فقق جاده جنوب اسيستان-
کرمان فعاه بوده است
جورديکه از دوره های ا۲-۱مصار بدست آمدها بسيار نادر
وکمياب استا درمال که جورد بدست آمده سيالکا ۴-۳ميتوانست
غير مستقي يا بهتربگوئي واسقه ي باشد بقرف کرمان هون جاده
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شمال تا ترکمنستان ادامه م يافتا رارگواه تمليزت سنگ شناس
که بركارهه بدست آمده از مناقق مسکون برستانهای دلتای تجين
اترکمنستان صورت گرفته استا اين توليد در مارکيت ترکمنستان
جنوب بوده است که سمت بيشتر آن از قريق کرانه های هيرمند به
سيستان فرستاده ميشد و از آنجا در امتداد ماشيه جنوب دشت لوت به
کرمان ميرسيد دراين نققه راه دوشا ه ميشدا جاده کوهستان بقرف
شماه بسوی سيالک کشيده ميشد و جاده هموار درجنوب بسوی
سيرجان وفارس ميرفت
نتايۀ ماصله از کاوشهای باستانشناس درشهرسو ته سيستانا
نشان داد که ق تما هزاره سو در دلتای هيرمند اسيستان مدنيت
انکشاف ميکرد که بيش از كيش از مدنيت ترکمنستان جنوب که از آن
ناش شده بودا مستقه ميگرديد
در دوره شهرسو تها ۲ومنديگکا ۴-۱مدنيت سيستان اهميت
ا تصادی فزاينده ي کسب ميکند کشف تعداد فراوان مهرها که برای
ن ستين بار فقق در اين دوره قاهر ميشوندا نمايانگر وجود تباد ت
تجارت كيهيده ي در دا ه جامعه باستان ميباشد ازاين مناقق مقادير
فراوان جوردا عقيق و فيرزها يکجا با ابزار زمه تراش آنها بدست
آمده است بيشتراز نود درصد كارهه های سنگ که از شهرسو ته
بدست آمده نشان ميدهد که بقورناشيانه ي بر روی آنها کار صورت
گرفته است وازاين مقلب هنين نتيجه ماصه ميشود که فن تراش سنگ
های يميت در آنجا در مرامه مقدمات ود بوده ول از روی تموه
بعدی برم آيد که مقادير فراوان مهره دراين مناقق توليد ميشده
است
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براساس کشريات باستانشناس ديده شد که جورد بصورت
تمام ناكذيری به بين النهرين م رسيدها بنابراين فرهيه منقق
وموجه بميان م آيد که ا زً تا ت دوره ا۲۸۰۰ -۲۶۰۰
شهرسو ته سيستان نه تنها کنتره ممه ونقه جورد بد شان را بدست
داشتها بلکه انجا عمليات تراش وصيقه جورد بدون ترديد در يمت
1
آن افزايش بعمه م آورده است
داکترماریزوتوزی ا که بزً نقريات ودريافته های باستان
شناس او را در سيستان برشمردي در ارتباق به نقش سيستان در
تجارت بين سند تا بين النهرين ميگويد کهه افزايش تمقيقات باستان
شناس در شهرسو ته سيستانا نگرش تازه ي را درمورد راه های
تجارت بين سرزمينهای سند تا بين النهرين در هزارت سو كيش از
ميزد به ميان آورده است اين سرزمين كهناور که از بين النهرين
تاوادی سند امتداد يافته استا در آن روز گار دارای نروس انبوه بود
که کاروان های تجارت در آن رفت و آمد داشت مردمان در نوام
تمت آبياری متمرکز بودند مو عيت ووص ايکولوديک و درت نمو
و رشد آن مناقق را برای رشد ا تصادی جهت صورتبندی وتشکه
عمل شهری گری ممکن سا ته بود
براساس این كشفیا بخوبي مي توان ارزش واقعي سرزمین
غني سیستان را شناخ  ،زیرا هرگوشه آن موزه كامل و نمونه یي
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اسبببب براي معرفي تمدنهاي باسببببتاني و از همین جاسبببب كه داكتر
ریچارد فراي گفته اس  :سیستان بهش باستانشناسان اس زیرا
كه آثار تاریخي از تمام دوره هاي پیش در آنجا موجود و دسببببببب
1
نخورده اس .
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فصل سوم
ُمندیگك شهر پنج هزار ساله افغانستان
ُمندیگك ،شهری از دوره قبل التاریخ افغانستان:
مقالعه در روند تکامه جوام آغازين نشان ميدهد که انسان
و ت به کمک انديشه ويش توانست ابزارتوليد بسازد وزمينه فکری
ويش را گسترش دهد وتامدی عناصر قبيع را بشناسداآنگاه
کشاورزیادر زندگان انسان آغازين نقش اساس وكراهميت كيداکرده
است كدوهش های علم ديرين شناس تصديق ميکنند که نققه های
ن ستين کشاورزی در بين النهرينا وادی کاشانا نشيبهای جنوب
البرزادرت نيها ب ش جنوب اسيای ميانهاموزت سند وجلگه های
هيرمند وارغنداب وکرانه های آموردريا وسيردريااوسايرنقاق که
دارای شرايق مساعد اب و اک بوده كديد آمده است اين كدوهشها
نشان دهندت اين امرنيز هست که ن ستين تمدنها نيز دراين نوام
بوجود آمده وسكس به نوام ديگركا نهاده است به عقيده مرمو
کهزادادرافغانستانا سامه ايکه برای زندگان بعد از مغاره نشين
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وشکار مساعد باشد وانسان در مجاورت رود انه از آب وهوا و اک
مساعد برای آغاز زندگان کشاورزی وبسق آن استراده بتواندا دوسامه
بزر موجود استه يک سيستان يعن موزت هيرمندابشموه
ازغنداب ا دو اصرمات با تر دراين دوسامه وسي ا رود انه های
هيرمند وآمودريا با معاونين آن جريان دارند و اک
بزر
ماصل يزجلگه های وسي را كوشانيده وهوای نسبتا ً گر دركهنای جلگه
به نشو ونمای نبات وگياه واهل سا تن وكرورش ميوانات کمک
ميکند
ازاين دوسامه وسي ا برای تثبيت اماکن ازمن به التاريخ
مرريات در سيستان شرو شد واين کار رسما ً از سوی هيئت های
ديرين شناس فرانسوی و سما ً از قرف هيئت های بشرشناس موزت
قبيع نيويارک در  1950 -1949و 1951ميزدی در يک سامه
وسي از فراه و ش وجوين گرفته تاكنجوائ وارغنداب در جنوب
ندهار ومت موزت ترنک صورت گرفت
مرمو کهزادا با دسترس به مواد دست اوه باستانشناس
درمورد اين نقاق مينگارده درق اين مقالعات معلو شد که دراين
نوام نقاق هست که بقايای زندگان به التاريخ را در آنها ميتوان
مشاهده کرد با اينکه بادهای مداو سيستان که از سوامب زر ميوزدا
همراه با رسوبات که رود انه هيرمند ومعاونين آن روی جلگه
هموارکرده استا سمت ازاماکن ديمه را نابود يا سائيده وم ر
سا ته استا معهذالک در سه نقق ذيه شواهدزادی با ماندهه
 -1درکرانه های مسير دي شکيده هيرمند که درغرب
ههاربرجک منبسق است وآنرا مرد ممه ارودبيابانامينامند
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 -2در كيرامون فراه و گرد و نواح جوين
 -3دراقراف ندهار يا درتما سامه ارغنداب وترنک
تمقيقات به التاريخ دراين سامه وسي به اين سه منققه ايکه
ذکرشدا ممدود به مزمقات روی اک نماندا بلکه ار ساه 1950
و 1951ميزدی به اينقرفا درهندين نققه موسو به اسكين
غندیاايا نوران غندی ا ديمراس غونډی ا کاوش مقدمات در
امنديگکا وا دركنجاه کيلومتری غرب ندهار ق سالهای -1950
 1957ميزدی مرريات دامنه داری صورت گرفت که نتايۀ اين
مرريات ق مقا ت مرصل درمجله آريانا ومجله افغانستان درساه
1
 1337تا  1345به نشررسيده است ا
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بروايت کهزادابعد از آنکه ندهار از نققه نقرنقاق به التاريخ
سروی ومقالعه شداتكه مهم بنا منديگکا  Mundigakکشف شد
که درهندين مرمله مرريات آن صورت گرفت اين تكه که از آ رين
تاريخ سکونت در آن سه هزارساه ميگذرد؛ دراين مدت قو ن باد و
باران به آن شکه م روق داده و در درت موازی رودارغنداب به
فاصله  20ميل از سرک ندهار -هرات وتقريبا ً به همنين فاصله
درشماه شر شهر ندهار به هند صد متری مجرای رود انه ي افتاده
که غير از ايا سيزب شک است[رودکشک ن ود يا رود ميوند]
بدون شک امروز اراه زراعت دراين مدود کمتراست و
آنهه ه هست از آب کاريز آبياری ميشوندا ول در آن زمانه های
دور که منديگک آباد ومسکون بودها آب مورد هرورت ود را از
رود انه[کشک ن ود] ميگرفته است
به هرصورت ا مونديگک ن ستين موه به التاريخ دوره
برونز افغانستان است وازاين روی درمدنيت هندين هزارساله کشور
هون ستاره ي تابان ميدر شد
مرريات مونديگک دربهار ساه  1329شمس ا 1950ميزدی
زيرنقر ادان ماری کزه باستان شناس به التاريخ فرانسه روی تكه
موندگک ندهار آغاز و مدت هرت ساه در يازده مرمله انجا يافت
ومرمله يازده درعقرب 1337شا 1958به كايان رسيد
وهمانقوريکه استاد شلو برده مدير هيئت باستانشناس فرانسه در
آغاز کارمونديگک گرته بوده اپرتوی که ازاین تپه برخاسته مانند
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ستاره به نظرمیخورد که مراتب قدام دوره های پیش افغانستان را
1
روشن خواهد ساخ  .ا
دراثر اک برداری ها در تكه مونديگک هرت مرمله مسکون
مش ص گرديد از نگاه مدت زمان اين دوره ها تقريبا ً سه هزارساه
دوا کرد که از آغازهزاره ههار كيش از ميزد آغاز وتا هزاره دو
به از ميزد را دربرگرفت دراين مدت زمان مونديگک ازيک دهکده
کوهک زراعت انکشاف کردادوره اوه تا سو تا اينکه به يک مرکز
2
عمده تجارت مبده گرديد ا
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تصاویرحیوانی،مربوط هزاره سوم ق.م

 - 1مج ه باستانشناسی ،شماره اول،سال ششم،ص  ،40مج ه آریانا)12 -11(1337 ،پایان
حفریا مندیگک.
 - 2شیفر،ج،جم"،مندیگک ،ترجمه عبدالظاهریوسفزی ،مج ۀباستانشناسی افغانستان ،سال
چهارم،شماره حو 1361
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شهرسوخته:مرتبان سفالی ،ازهزاره سوم ق.م
(منبع:سیستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها،ج،1فصل اول)

ظروف سفالی مکشوفه موندیگک با نقش های حیوانا
(منبع:تاریخ مختصرافغانستان ،از حبیبی)
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ظروف سفالی جام مانند از شهر سوخته
زصه قبقات م تلف تكه منديگک از كائين تا با رارآت
استه از روی زمين به با تا نه قبقه شواهد زندگان نيمه کوه ديده
ميشود ونشان ميدهند که درعصر آهن ال از سکنه گرديده
است امدت باشندگان اوليه تكه منديگک مردمان بوده اند مالدار و
نيمه کوه قرزسا تمان منازه ك سه ئ بودها سكس بار اوه شت
های ا قاهرميشودوتا سه قبقه فو ان ادامه دارد قروف سرال
درقبقات كائين ساده وابتدائ بودها بعدتر تر ممسوس ميشود
شنگ ترميشود وبه تدريۀ بهترشده ميرود
قروف تيکری اسرال
تاقروف گل منقوش قاهر ميگردد واشکاه ميوانات وكرندگان وگه
ها ار بيه وچ با شامهای بلند يا کبک زرين يا فيه مر" و برگهای
عشقه كيهان روی جامها كايه دار كديدار ميشود قروف گل منقوش
ازقبقه هشت به بعد کثرت كيدا ميکند به نموی که تعداد آن درقبقه نه
يل زياد ميشود واين قروف با قروف مکشوفه از کويته مشابهت
به ميرساند کهزاد م افزايده روی رابه های آبادی های اين قبقه
عمارت بزرگ قاهرشده که بزً بدان اشاره شد وتاريخ آن را با
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مقايسه شواهد مکشوفه در نيمه دو هزاره سو نسبت داده اند اين
عمارت بزر ه بتدريۀ در دوره های آينده ويران شده و مردمان
تازه تری روی تكه مذکور مسکون شده اند که انبار انه های آن ها در
سه قبقه تا سمت های فو ان تكه منديگک بهش مي ورد وبه اين
ترتيب تكه منديگک آبده ايست که ازكنجهزارساه تا دوهزارساه به از
ميزدا ميات دوره برونزامرر" را باتمو ت همن در موزه
1
ارغنداب نشان ميدهد
ويش براثار مکشوفه از
اما ج.شیفرا درتمليه واستنتا
منديگک مينويسدها دراثنای کاوش کزها1258ه 1961يک سلسله
تاريخ ها را ذريع کاربن  14برای دوره های اوه وسو فراه نموده
اما اکثرتاريخ های تعيين شده ابه بوه نگرديدندا زيرا روش گرد
آوری مواد امکان ملوث بودن وبا ره مقايسه آنها با مرروهات
ديگرغيرمعموه واستثنائ بودند دالسا168ه 1973ا يرا ً مقداری
از ذغاه هوب را از شردوره اوه منديگک جم آوری نموده وبه
استناد به آن ا اولين گزارش تاري د يق را برای دوره اوه سامه
مسکون تعيين نمود تاريخ های زيرعبارت از تاريخ های تصمي
شده ميباشنده
مراحل دوم وسوم ودوره اول (3745ق.م) ،مرح ه پنجم دوره
اول(  3375ق.م) ،مرح ه اول دوره دوم ویا مرح ه پنجم دوره اول(
 3635ق.م)تاریخ های مذکورحاکی از آنس که ساحه مسکونی اولی
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مندیگک(،مراحل اول تاپنجم دوره اول) اوایل واواسط هزاره چهارم
1
قبل از میالدی(3500 -4000ق.م) اشغال گردید اس ا
مرحوم حبیبی از روی کاوشهای که در ساه 1344ش1956/
درتك مونديگک صورت گرفتها مينويسد که ":تك مونديگک كانزده
مرمله آبادی را از اوا رهزارت ههار تا آغاز هزارت اوه به از ميزد
گذرانيده و در مرمله آ ر وبا ئ آن انبار انه های غله بوده اکه
ديوارهای ك سه ئ داشت وممه انبارغله بشکه مموق مستقيه بود
که با وجودکوهک با انبار انه ها آثار مکشوفه از اهركها شباهت تا
دارد ودر قبقات تمتان آن اقا های مرق هاركايان بوده است بنابرين
ميگويند که اين انبار انه ها در ازمنه م تلف مورد استعماه انسانان
آن و ت بود در قبقات فو ان ا اقا های کوهک برای نگهبانان
انبار انه ديده ميشود که مقداری قروف سرالين وكيکانهاي سنگ
ومررغ وفزمن اگلوله های گل فز ن در آن کشف شده و از آن
قاهراست که نگهبانان انبار انها اين وسايه دفاع را برای مراقت
به کارم بردند وعمر اين ابزارهای دفاع درمدود سه هزارساه
به ازاين تعيين شده است كشت با اغلب انه ها نشيب دار بوده
ودر ديوارهای ارج كيکانهای مستعمه وسرنيزه های مسين گذاشته
شده ودر برستان مربوق اين بناها ها هرت اسکلت در يک بر كيدا
2
شده است".
دوره های ماقبل التاریخ افغانستانه
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مرمو معتمدی ا دانشمندباستان شناس کشورهمن مقالت تمت
عنوان ادوره های ما به التاريخ افغانستانا نتايۀ مرريات در منديگک
ندهار را با دست آوردهای ديرين شناس از موزه های هون
هشوشاتك مصاراتك يمي انمازگاها شهدادا شهرسو ته اسيستان ا
تك مثل اآ کكروکا ده مراس ا شمشيرغار ندهار وموزت سند هون
موهنجودارو ودرت دوب وغيره مقايسه ومقارنه کرده ودر ب ش از
آن مينگارده اكروفيسرکزها که از  1957 -1951در منديگک
مرريات نموده ا مينگارد که آبدات منديگک از ديمترين آبدات
افغانستان است ونشان ميدهد که اين کشور درسه هزار ساه به
ازميزدا هه سه مهم درمدنيت دنيای دي که از مديترانه تا موزت
سند گسترده بودا داشته است اين دانشمند فزانسوی عزوه ميکنده
افغانستان درههارراه راردارد که به امتداد يابانهای که اين
کشوردر آن مو عيت دارد شر باغرب وصه ميگردد ا
آ ای معتمدی ادامه ميدهد که هبا وجود عد اسناد کتب ا تنها از
روی مقالعه معماری هنين فهميده ميشود که درمنديگک مدنيت اعل
وجود داشته است ومرد آن در سه هزارساه ااصوه زراعت گند
را م دانستند ونو گندم را که درمنققه کابه وشماه غرب هند
مرو بودا م کاشتند اين گند سا ه های وی ول دانه های کوهک
مردمان
ونر داشت که م صوص زمين های ک ماصه بود
منديگکا دي ترين وسايه زراعت را که عبارت از يک نو کۀ بيه
بود بکار ميبردند اين کۀ بيه از مرر"ابرونز بشکه تيشه سا ته شده
است تيغ آن به درازی 4ر 14سانت متروعرض آن 7ر 5سانت متر
ميباشد ااين کۀ بيه تا اشغاه کابه ازسوی مجاهدين وغارت موزي
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مل در آن موزي نگهداری ميشد تاکنون بدرست مش ص نشده است
که مرد منديگک از هه گروه ندادی بوده اند ول ازروی مقالعه
است وانبندی مردگان برستان آنها معلو ميشود که اين مرد دارای
سرادوليکوسيرها واز تي اروكائ بوده اند کشف مهرهای سنگ
دارای تزئينات هندس نشان ميدهد که منديگک با ممالک وهمسايه
در قروف سرالين
های دور دست فعاليت تجارت داشته است
منديگکا قهورميوانات قويه البدن وجس های قدار وهش های
ملقه ي بزر مرهو ابه توجه دارد نقاش در شوش كارس تا
بلوهستان و درت سند بمزمقه رسيده است ارتباق منديگک با شماه
كارس نيز واه است دح های بشکه بالون که درصناي سراه سازی
منديگک معموه بود نمونه های مشابه آن در تكه های مصارا برنگ
سرالين اک نيز ديده شده است همهنان از نو سرالهای اک رنگ
تكه مصار درمنديگک نيز بدست آمده است فايرسرويسا باستان
شناس امريکائ بعد از مقالعه مقدمات درسيستان ميگويده
شواهدمکشوفه از سيستان نشان ميدهد که افغانستان نقش مهم
راسان زمين داشته است از مقالعه
درتکامه مراتب زندگان
معماری واشيای متعلق به ن ستين دوره ايکه منديگک بشکه يک شهر
درآمده است هنين نتيجه بدست م آيد که اين موزه ه عصر دوره
اوه بين النهرين است در زمان جريان توسعه و ارتقای ا تصادی
منديگک مشابه بين النهرين بود وجود صرها واستمکامات دراين
موزه نشان ميدهد که درت سياس وسلسله مراتب اجتماع آنها باه
شبيه بوده است اماقوريکه معمو درتاريخ وا شدها صل وتر
برای هميشه كايدار نمانده است درمنديگک نيزمرريات واه سامت
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که اين تر و كيشرفت با ره قعمه مريق گرديده است آثار مريق
دراستمکامات ديوارهای صربه نقرمي ورد يک سمت باشندگان
شايدکشته شده باشند ويک عده ديگر اسيرگرديده و يا فرارکرده و بعد
قربارديگر مراجعت کرده باشند .بعد ازاين مصيبت
ازرف
عقي اآباديها بار ديگرشرو شده واين بر راری نيز ديردوا نياورده
وبه اثر زلزله ازبين رفتها به تعقيب آن زندگ بار ديگر آغازيافته
است اما اين بارزندگ منمق تر بوده استا انه ها کوهک
وممقرافقرو غربت ساکنان را منعکس ميسازد
دوههرت ا ير دورت منديگکابسياری از اجزای دورت اوه را به
ميراث برده است در دورت ا ير منديگکابهترين شواهد تماس های
ويش را با مدنيت سند مرق کرده است سرالهای با قرح سياه در
هردو موزه بدست آمده است موهو هنر سه بر عشقه كيهان که
تنها نمونه آن با ی قروف سرالين هركه بدست آمدها معن آنرا ميدهد
که مردمان موزت سند آنرا از مردمان منديگک آمو ته و نقه کرده
اند هه درموزت ا يرالذکر وجود قروف سرالين با نقوش بر های
عشقه كيهان بکثرت ديده شده است
بهترين مقايسه بين دوموزه ا همانا ک ۀ موهنجودارو هست که
بنا راهب ياد ميشود کشف سريک مرد از شهرسو منديگک شباهت
های زيادی در سمت سا تمان گوش ها و روی سری بافته آن
ميرساند دراين اوا ر درشهدادانزديک کرمان نيز مجسمه ي کشف
شده است که گويند با مجسم معروف موهنجوداروشباهت هاي دارد
دورت اوه منديگکا به دوره جمدت نصراويا ا يردورت اوروک
بين النهرين اا يرهزاره ههار يا اوايه هزارت سو ا2800 -3200
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مقابقت ميکند صوصيت كايان دورت اوه بر راری درشهر
است و دورت دو ماوی عزي رکوداست سراه ها عموما ً با دست
سا ته شدها تماس ها ب ار انتقا ندارند ن ستين مهر سنگ ابتدائ
که نمونه اصل مهرهای ك ته و رسيده آينده بشمار ميروندا در همين
دوره سا ته شده اند در دورت سو شش قبقه آبادی به نقر مي ورد
ا قبقه ا ير به سه قبقه کوهک ديگرتقسي ميشود وميتوان آنرا
دورت انکشاف وتوسعه مدنيت منديگک دانست تعداد انه ها ازيک
قبقه به قبقه ديگر در توسعه بوده است شايد دراين دوره مهاجرت
مردمان ديگر صورت گرفته باشد که ممکن است از شوش آمده باشند
با ره ز است تذکر دهي که منديگکا دردورت كنج يک
سلسله ارتباقا با موزه های فرغانه ميرساند هه قروف سرالين
فرغانه از لماق شکه وقرح به قروف سرالين منديگک شباهت دارند
قروف سرالين بادست سا ته شده و قوق هندس با ی متن
سرخ نقش شده است باوجود مشابهت هاا ا تزفات نيزبين منديگک
وفرغانه موجود است تا کنون هيچ آبده ي به بزرگ منديگک در
فرغانه کشف نشده است تاريخ اين دو موزه نيز از ه متراوت اند دورت
ا مقابقت ميکند
ههار منديگکا به سمت ا ير هزارت سو
با ره ازنتيجه مرريات كروفيسرماری کزها هنين استنباق
ميشود که مندیگک نقش وسه افغانستان را درانکشاف مدنيت بشری
از لشکرکش اسکندر مقدون تا سه هزار ساه به از ميزد بيان م
دارد وثابت ميسازد که درشرو مدنيت دوره های به از تاريخ اين
کشور مرکز بر ورد مرد و افکار بوده است درت ايجاديات
باشندگان در معماری وامداث صرهاا ستونها ونمونه هيکه تراش
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آن در هنين دوره های دورا مقدمه دلهس واساس برای تاريخ هنر
دي افغانستان ميباشد واز مقايسه آثار مکشوفه آن ثابت ميگردد که
افغانستان در اولين مرمله مدنيت ا بميث يک شا ص بين فارسابين
1
النهريناوموزت سندا نقش اساس ومه داشته است
وآ ای رهكو دررابقه با بازيافته های منديگک مينويسدهانمونه
روشن و بارز در تمدن «هلمند»ا وجود كيکره سر سكيد گه مردی
است که موی های اش با موبندی به دو ب ش در فر سرش تقسي
شده است نمونه ديگر دا زن است با هش های از مد ه برآمده که
گردنش با تعداد زيادگردن بندا آراسته شده و روی سري اهادر نيز
2
كوشيده است اين ههره هاا شباهت تما با فرهنگ «سند» دارند ا
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مقایسه آثار موند یگک با آثارمکشوفه
از حوزۀ سند وشهرسوخته سیستان
آ اي معتمدي دانشتتتتتمند ديرين شتتتتتناس كشتتتتتور قي مقالتي تمت
عنوان دوره هاي ما به تاريخ افغانستتتتتتتتان نتايۀ مرريات در مونديگك
ندهار را با دست آوردهاي ديرين شناسي از موزه هاي هون شوش
ا تكه مصارا تكه يميي ا نمازگاه ا شهدادا شهر سو ته اسيستان تكه
مثليا آ كوكروك ا ده موراستتتي ا شتتتمشتتتير غار ندهار و موزت ستتتند
هون موهنجو دارو و هركه و درت دو و غيره مقايستتتتتتتته و مقارنه
نموده در ب شي از آن مينگارده
 - 1مج ه آریانا ،سال ، 1354شماره دوم،مقالۀ "دوره های ماقبل التاریخ افغانستان ،بق م آقای
معتمدی.
 - 2مقاله رهپوطرزی "تمدن سند وه مندآغازگرتاریخ ما"،افغان -جرمن آنالین فبروری 2010
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كروفيستتتتتر كزه كه از  1957 -1951در ُمندیگك (شبببببهر پنج
هزار سببببباله افغانسبببببتان مرريات نموده دربارت منديگك مينگارد كه
آبدات منديگك از ديمترين آبدات افغانستتتان استتت و نشتتان مي دهد كه
ا هه ستتته مهمي درمدنيت دنياي
اين كشتتتور در ستتته هزار ستتتاه
دي كه از مديترانه تا موزت ستتتتند گستتتتترده بودا داشتتتتته استتتتت اين
دانشمند فرانسوي عزوه مي كندهاافغانستان در ههار راهي رار دارد
كه بامتداد يابانهاي كه اين كشتتتتتتتور در آن مو عيت دارد شتتتتتتتر با
غرب وصه مي گردد ا
دان ماري كزه مدير هيئت موصتتوف درباره اين شتتهر دي مي
گويدهموزه متشتتتتتتتكه از كوه بهه هاي زياد استتتتتتتت كه بلندترين آن از
سق زمين  20متر ارترا دارد رود كشك ن ود كه هند ساعت بعد
از باران هاي صتتت ره يي و مزرو كايان مي يابد دهكده هاي ماليه
اين موزه ذريعه كاريزي كه از دامان كوهها ستتتتتتترهشتتتتتتتمه مي گيرد
آبياري ميشود
در جريان مرريات معلو گرديد كه منديگك ماليه با منديگك
شتتتاداب دي يلي متراوت استتتت اين شتتتهر در زمانه هاي دي مركز
ر اه هاي غير مرئي بود اين راه هاي عنعنوي هنوز توستتتتتتتق هادر
نشيناني كه در مسير اين راه يمه مي زنند و با مواشي ويش ا امت
مي نمايند قي مي شود
ههره اصلي اين شهر كنۀ هزار ساله قي هشت مرمله مرريات
شتتتنا ته شتتتده استتتت هستتتته شتتتهر منديگك با عمارات آن مماق بيك
مصار مستمك بوده امتكا تي كه در جريان كنجهزار ساه بعمه آمده
استتتت ا اكثر ستتتمت هاي ارجي اين شتتتهر را ت ريب نموده استتتت
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بهرماه بدون شتتتك اين شتتتهر ستتتامه يك كيلومتر مرب را اشتتتغاه مي
كرده است
در دا ه م صار م ستمك دو عمارت بزر بمزمقه ر سيد كه
اولي آن را از لماق بزرگي ميتوان صر ناميد ديوار سمت شماه آن
 35متر قوه دارد بقرف شتتتتتر صتتتتتر عمارت دومي هستتتتتت كه
مراستتتتت مذهبي در آن اجرا مي شتتتتتده و در يك اقا كوهك آن مملي
براي رباني داوندان شان وجود داشت
با وجود عد استتناد كتبي ا تنها از مقالعه معماري هنين فهميده
مي شتتتود كه در مونديگك مدنيت اعلي وجود داشتتتته استتتت و مرد آن
(در سببه هزار سببال ق  .م ) اصببول زراع گندم را میدانسببتند و نوع
گ ندمي را كه در منط قه كا بل و شببببببب مال غرب ه ند نیز مروج بود،
میكاشببتند .این گندم سبباقه هاي قوي ولي دانه هاي كوچك نرم داشب
كه مخصوص زمین هاي كم حاصل بود ...مردمان مندیگك قدیم ترین
وسبببایل زراعتي را كه عبار از یك نوع كج بیل بود بكار مي بردند.
این كج بیل از مفرغ بشببببكل تیشببببه سبببباخته شببببده اسبببب  .تیغ آن به
درازي  14 ، 4سبببانتي متر و عرض  5 ، 7سبببانتي متر مي باشبببد .
ااين كۀ بيه در موزه كابه در اقا به التاريخ نگهداري ميشتتتتتتتد
تاكنون بدرستتتتي مشتتت ص نشتتتده استتتت كه مرد منديگك از هه گروه
ندادي بوده اندا ولي از روي مقالعه است وان بندي مردگان برستان
آنها معلو مي شتتتود كه اين مرد داراي ستتتر «دوليكو ستتتيره » و از
تي اروكايي بوده اند كشتتف مهرهاي ستتنگي داراي تزئينات هندستتي
نشتتان مي دهد كه منديگك با ممالك و همستتايه هاي دور دستتت فعاليت
تجارتي داشتتتته استتتت در قروف ستتترالين منديگك قهور ميوانات
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قويه البدن وهشتتت هاي ق دار هشتتتمان ملقه يي بزر مرهو ابه
توجهي دارد اين قرز نقاشي در شوش كارس تا بلوهستان و درت سند
بمزمقه رسيده است
ارتباق منديگك باشماه كارس نيز واه است دح هايي بشكه
بلون كه در صناي سراه سازي منديگك معموه بود نمونه هاي مشابه
آن در تكه مصار برنگ سرالين اكي نيز ديده شده است همهنان از
نو ستتتتراه هاي اكي رنگ تكه مصتتتتار در منديگك نيز بدستتتتت آمده
است
فاير سرويسا باستان شناس آمريكايي بعد از مقالعات مقدماتي
در ستتيستتتان مي گويدهشتتواهد مكشتتوفه از ستتيستتتان نشتتان مي دهد كه
افغانستتان نقش مهمي در تكامه مراتب زندگاني راستان زمين داشتته
است
از مقالعه معماري و اشتتتتتتتياي متعلق به ن ستتتتتتتتين دوره اي كه
منديگك بشكه يك شهر در آمده است هنين نتيجه بدست مي آيد كه اين
موزه ه عصتتتتتتر دوره اوه بين النهرين استتتتتتت در زمان جريانات
توستتتتتعه و ارتقاي ا تصتتتتتادي منديگك مشتتتتتابه بين النهرين بود وجود
صتتتتتترها و استتتتتتتمكامات در اين دو موزه نشتتتتتتان مي دهد كه درت
ستتياستتي و ستتلستتله مراتب اجتماعي آنها با ه مشتتابه بوده استتت اما
قوريكه معمو ً در تاريخ وا شده صل و تر ي براي هميشه كايدار
نمانده است
در منديگك نيز مرريات واهت ستا ت كه اين تر ي و كيشترفت
با ره قعمه مريق گرديده استتتتتتتت آثار مريق در استتتتتتتتمكامات
ديوارهاي صتتر به نقر مي ورد يك ستتمت باشتتندگان شتتايد كشتتته
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شتتده باشتتند وعده ديگر استتير گرديده يا فرار كرده و بعد از رف قر
بارديگر مراجعت كرده باشند
بعد از اين مصيبت عقي ا آبادي ها بارديگر شرو شده و اين
بر راري نيز دير دوا نكرده و به اثر زلزله از بين رفته ا به تعقيب
آن زندگي بارديگر آغاز يافته استتتتتتتت اما اين دفعه زندگي منمق تر
بوده است انه هاي كوهك و مقيرا فقر و غربت ساكنان را منعكس
ميسازد
در ههرت ا ير دورت منديگك بسياري از اجزاي دوره اوه را به
ميراث برده استتت در دورت ا ير منديگك بهترين شتتواهد تماس هاي
ويش را با مدنيت موزت ستتتتند مرق كرده استتتتت ستتتترالهاي با قرح
سياه در هر دو موزه بدست آمده است
موهتتتتو هنري ستتتته بر عشتتتتقه كيهان كه تنها يك نمونه آن
با ي قروف ستتتتترالين هركه بدستتتتتت آمده معني آنرا دارد كه مردمان
موزت ستتتتتتتند آنرا از مردمان منديگك آمو ته و نقه كرده اند هه در
موزه ا ير الذكر وجود ستتتتتتترالين با نقوش بر هاي عشتتتتتتتقه كيهان
بكثرت ديده شده است
بهترين مقايستتتته بين دو موزه همانا ك ه موهنجودارو هستتتتت كه
بنا را هب ياد مي شتتتتود كشتتتتف ستتتتريك مرد از شتتتتهر ستتتتو منديگك
شتتباهت هاي زيادي در ستتمت ستتا تمان گوش ها و روي ستتري بافته
آن ميرساند در اين اوا ر در شهداد ا بيص نيز مجسمه يي كشف
شده است كه گويند با مجسمه معروف موهنجو دارو شباهت هايي را
دارا استتتتتت دوره اوه منديگك با دوره جمدت نصتتتتتر و يا ا ير دورت
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اوروك بين النهرين مقتابقتت مي كنتد اا ير هزاره ههتار يتا اوا يه
هزاره سو 2800-3200
صتتوصتتيت كايان دوره اوه بر راري در شتتهر استتت و دوره
دو ماوي عزي ركود است سراه ها عموما ً بادست سا ته مي شود
وتماس ها ب ار انتقا ندارند ن ستتتين مهر ستتنگ ابتدايي كه نمونه
اصتتتلي مهر هاي ك ته و رستتتيده آينده بشتتتمار مي رود در همين دوره
ستتتتا ته شتتتتده استتتتت در دوره ستتتتو شتتتتش قبقه آبادي ها به نقر مي
ورد قبقه ا ير به سه قبقه كوهك ديگر تقسي مي شود و مي توان
آن را دوره انكشتتاف و توستتعه مدنيت منديگك دانستتت تعداد انه ها
از يك قبقه به قبقه ديگر در توستتتتعه بوده استتتتت شتتتتايد در اين دوره
مهاجرت مردمان ديگر صتتورت گرفته كه ممكن استتت از شتتوش آمده
باشند
با ره ز استتتتتتتتت تذكر دهي كه منديگك در دوره كنج يك
ستتلستتله ارتباقات ا با موزه هاي فرغانه ميرستتاند هه قروف ستترالين
فرغانه از لماق شتتتتتكه و قرح به قروف ستتتتترالين منديگك شتتتتتباهت
دارد
قروف سرالين با دست سا ته شده و قوق سياه هندسي با ي
متن ستتتترخ نقش شتتتتده استتتتت با وجود مشتتتتابهت ها ا تزفاتي نيز بين
منتتديگتتك و فرغتانته موجود استتتتتتتتت تتاكنون هيچ آبتده يي بته بزرگي
منديگك در فرغانه كشتتف نشتتده استتت تاريخ اين دو موزه نيز از ه
متراوت است
مقابقت
دورت ههار منديگك به ستتتمت ا ير هزارت ستتتو
مي كند با ره از نتيجه مرريات كروفستتتتتر ماري كزه هنين بر مي
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آيد كه منديگك نقش و سه افغانستان را در انكشاف مدنيت بشري از
لشكركشي اسكندر مقدوني تا سه هزار ساه به از ميزد بيان ميدارد
و ثابت ميسازد كه در شرو مدنيت دوره هاي به التاريخ اين كشور
مركز بر ورد مرد و افكار بوده است
درت ايجادي باشتتتندگان در معماري و امداث صتتترهاا ستتتتون
كايه هاي آن و نمونه هيكه تراشي آن در هنين دوره هاي دورا مقدمه
دلهس و اساسي براي تاريخ هنر دي افغانستان ميباشد و از مقايسه
آثار مكشتتتوفه آن ثابت مي گردد كه افغانستتتتان در اولين مرمله مدنيت
بميث يك شا ص بين فارس ا بين النهرين وموزت سند نقش اساس و
1
مه داشته است
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نتیجه :
بدينگونه گلنگ باستان شناسان در دهانه رود هيرمند اسيستان
و در ماشتتتتتتيه رود ارغنداب به اعما تاريخ كهن كشتتتتتتور نقب زد و
تمدني را كه در زير ماستتته هاي روان و اك توده هاي هتتت ي رته
بودا از واب گران رون و اعصتتار بيدار ستتا ت و هش ت انداز تازه
يي درازمنه كيش از تاريخ كشور به وجود آورد
با كشتتف شتتهر ستتو ته در دهانه رود هيرمند از زير ريگ هاي
روان و ماستتته هاي متمرك و ستتتوزان قي ستتتالهاي 1969 - 1959
ميزدي از يك ستتتتتو و با اكتشتتتتتاف شتتتتتواهد زندگاني كنۀ هزار ستتتتتاله
درمنديگك وا در كنجاه كيلومتري شماه غرب شهر ندهار از سوي
 - 1مجله آريانا ،شماره دوم سال ، 1354مقاله دوره هاي قبل از تاريخ افغانستان از معتمدي .
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ديگرا به شگرت انگيز ترين تمدن هاي جهان باستان ره گشائي شد و
ابزارها و هنر و فرهنگ و هگونگي زيستتتت مردمي شتتتنا ته شتتتد كه
اگر از كيشتتتتتتترو ترين ا وا روزگار ود نبودندا به هيهوجه از آنها
دنباه ه نبودند
بدينسان بر هاي از تاريخ كهن كشور تغيير مي ورد و مقايق
تازه يي بر آن افزوده مي شودا كه جلگه بين النهرين ن ستين مهد تمدن
بشر نبوده است ا بلكه كاوش هاي معجزه مانند باستان شناسان در
دهانه رود هيرمند اسيستان و با كشف شهر سو ته روشن سا ت
كه اينجا در كنۀ هزار ساه كيش يكي از آبادترين نقاق اور ميانه بوده
است و همهنان است مدنيتي كه همزمان با ايجاد ق در 3500
درمنديگك ندهار از  13-8مرمله زندگي يكي بعد از ديگري آباد
شده و باز از ميان رفته است
كايان
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فصل چهارم
كاوش هاي باستانشناسي در لشكرگاه بُس
اهمی تاریخی بس :
مرحوم پوهاندحبیبی از قول مارکوارت مینویسد که ،بست در
ملتقای هیرمند وارغنداب درزمان قدیم یکی ازمراکز تمدن این سرزمین
بوده ودر آغاز قرن ششم میالدی در دست هفتالیان افتاد که انوشیروان
1
خسرو اول ساسانی آنرا از ایشان بگرفت.
بست مانند اکثر شهرهای عمده قدیمی ،متشکل از سه بخش بود:
ارگ یا باالحصار ،شارستان و ربض .ارگ محل سکونت شاه یاحاکم
وماموران عالی رتبه دولتی و جایگاه خزانه وزندان بود .این قسمت
بوسیله باره یادیواری بلند که به آن فصیل میگفتند از شارستان جدا
میشد .شارستان یعنی خود شهرکه محل اقامت تجار وکسبه کاران
وماموران متوسط دولتی وطبقه مرفه مردم شهری بود وبازارها و
فروشگاه ها درآن قرارداشت.این قسمت هم بوسیله یک حصار بلند از
 - 1حبیبی،مارکوارت ،ايرانشهر،ص ،۳۶
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ربض جدا میشد.بعد از شارستان ،ربض (حومه) آغاز میگردید که محل
سکونت مردم عادی وفرودست شهری بود.ربض هم با دیواری بلند
محاط بود .هرکه امروز برخرابه های ارگ قلعه بست صعود کند،
بدرستی این سه بخش فوق الذکر را درآن دیده میتواند که هریک با
فصیلی ازبخش دیگرشهر جدا میشده است .فقط درسمت غربی آثار
فصیل سوم به سبب نزدیکی با ساحل هیرمند ومدوجذرسیالبها از میان
رفته است.
جغرافيه دانان اسزم بست را ادرهندوستانا وا جای
بازرگانانا گرته اند که درآن تجارت انه های هند وسند موجود بود
بنابر دي ترين اثرجغرافيائ کشورامدودالعال تاليف درساه
 ۳۷۲هجریه «بست شهری بزر بود با باره ممک بر لب رود
هيرمندا با ناميت بسيارا و جای بازرگانان بود ومردمان داشت جنگ
ود ورا ودر آنجا ميوه ها را شک ميکردند وبجاهای ديگرم بردند
1
وکرباس وصابون نيزاز آنجا صادرميشد »
لسترانۀ ممقق انگليس ميگويده بستابه ه ب درسامه
هيرمند درممه التقای آن با روديکه از ندهار جريان داردا وا
وكيوسته جای مهم بوده است اين شهردر رن ههار هجری دومين
شهرسيستان وبزرگترين شهر کوهستان مشر که شامه زمينداور
ور ۀ بودا بشمار م آمد لسترانۀ عزوه ميکند که دركايان رن
هشت اهنگا لشکرکش اميرتيموراز بست بزرنۀااز زرنۀ به بست
درست است اين شهر وموه وموش آن ويران گرديد ودرهمن همين
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 - 1حدود العالم،چاپ دکتور ستوده ،ص ۱۰۳
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لشکرکش بندعقي هيرمند نيز که بنا ابند رستما شهرت داشت
1
راب شد اين بند تما روستاهای با تری سيستان را مشروب ميکرد
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ق عه بس از سم شمال

ق عه بس از سم جنوب
ابواسما ابراهي اصق ریا سياح وجغرافيه نويس معروف
اسزم ا درنيمه اوه رن ههار هجری در کتاب ودامسالک
 - 1لسترانج،جغرافیای تاريخی خالفت شرقی ،ترجمه محمودعرفان ،چاپ ۱۳۳۷تهران ،ص
۳۶۹
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وممالک ميگويده جلو دروازت بستا با ی دريا هنانکه درعرا
معموه استا كل وجود دارد که روی يک عده زور های ورد
وبزر تعبيه شده وجاده بزرگ که از زرنۀ به بست م آيد از روی
اين كه ميگذرد  1ابن جو ه جغرافيه نگارديگر اسزم ا درساه ۳۶۵
هجری درکتاب صورت ا رض ودااز بست به نيکوي يادآورشده
گويده شهر بستا كس از زرنۀا بزرگترين شهر سيستان است ومرد
آن مثه اهه عرا اايران کنون زندگان ميکنند وجوانمرد وتوانگر
اند و با هندوستان تجارت دارند و در آنجا رما وانگور فراوان
2
بدست م آيد
اما درميان جغرافيه نگاران عرب ا آنکه شرح ابه توجه در
باره بست ولشکرگاه وشهرک های ديگر آن نوام بدست
ميدهداابوعبدهللا مممدبن اممدمقدس شام معروف به البشاری است
که درساه  ۳۷۵هجریا درکتاب امسن التقاسي ودنوشته استه
با ی
بستا با لعه بزر ومومه كهناوری دريک فرس
ملتقای رود انه ردرویاارغنداب وهيرمند راردارد بازارهايش
معموراند ودارای مسجدی نيکو است اهه آن متدين وبا مروت
وصامب نعمت اند که به آئين ودرايت و وی نر ويش مشهوراند اين
شهرهه كاکيزه وسرسبز با مو عيت مه اش ا رما وانگور فراوان
وگه ريمان بسيار دارد از ابومنصور دانشمند سيستان شنيد که
گرت ه در دنيا شهری باين کوهک ول سرسبز ودارای ميوه ها ونع
فراوان نديده ا ا اما وبا دارد وشهر آن يل اباداست ومسجدجام و
ربضامصاربيرون نيز دارد که بازاردر آن اند مرد آن ازاب
هيرمند نوشند و رود انه ديگری ه دارد که ردرویاارغنداب
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 - 1اصطخری ،مسالک وممالک  ،متن فارسی ،ص ۱۹۷ -۱۹۶
 - 2ابن،صورت االرض،چاپ دکتر شعار ،ص ۱۵۶
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گويند اين دو رود انه براصله يک فرسخ از بست باه م آميزند و
1
درجای آميزش آنها كل از کشتيها است
مقدس در جای ديگر ازکتاب ود گويده بست صب مرکزی
آن سرزمين است ويکهزار ويکصدا ۱۱۰۰روستا دارد وشهرهای
مربوق آن عبارت اند ازه درتها سروانا درغشا بغنينا فيروز ندا
كنجوائ ا بالس و جهالکانا هبق های ديگراين اين کلمه بيايد بانا
رمها بوزاد انوزادکنون اارض داورازمينداور ا صروستان
اسدوسانا رية الجوزامورا موزا الجور ا ر ودار دا ر ۀ=
ندهار ا بکروآواذا بکر آبادا تکرآواذا بکيرااقاهرا ً مصمف تگين
آبادباشد ا بنجویاكنجوائ غرب ندهار ا کش اکشکن ود ماليه ا
روزاناسرنجاویاغالبا ً مصمف سرنجاری که اکنون سنجاری يا
سنزری درغرب ندهار درکنار دريای ارغنداب وا است ا
قلقاناتلوکان کنون بيست ميل جنوب غرب ندهارا كرورشگاه
2
شاعر وعارف معروف مزمسن سکزی
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طاق بس :
روا يا قا بزر لعه بستا دركای رابه های ار آنا از
وديدن است که مکايتگرشکوه وعقمت كارينه شهر
آثارتاري
بست ميباشد اين قا در زمان زفت عبدالملک اموی
تاري
درنيمه دو رن اوه هجری آبادان و استواربوده و روايت تاري از
وال عرب آن موجود است که بزذری گويده در ساه  ۷۴هجری
ا= ۶۹۲عبدهللا بن اميه بن عبدهللا ماک سيستان شد و او به فکر
تس ير کابه افتاد اعبدهللا بقصد نبرد بارتبيه رهسكار بست گرديد وی
در آغاز كيشنهاد رتبيه را که مي واست يک ميليون دره به او را
 - 1احسن التقسیم ،طبع دوم لیدن ،1906ص.304
- 2مقدسی،احسن التقاسیم ،طبع دوم لیدن ،1906ص 297
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بدهد و به صل برسد نكذيرفتا وگرت هرگاه اين روا امنقور قا
بست است را كر از زر کند صل واهد کرد ورنه شمشير دو رويه
کار يکرويه کند رتبيه نكذيرفت و از كيش او به نوام کوهستان
1
زابلستان عقب نشست ا
ازاين روايت معلو ميشود که قا بست در رن اوه هجری
آباد واستوار بوده است نگارندت اين سقور که اين قا عقي وميرت
انگيز را از نزديک ديده ا ا ميتوان كهنائ يا عرض آنرا مدود ۲۰
متر و بلندی آنرا ده مترت مين کن به هرماه کسان که به
شهرلشکرگاه مسافرت ميکنندا ديدن اين قا برای شان جالب
وتماشائ است
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طاق بس قبل از ترمیم در۱۹۳۸م

 - 1فتوح البلدان،ص۲۷۰

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله

163

وضعی امروزی طاق بس
چاه بست :
یکی دیگر ازعجایب دیدنی قلعه بست ،چاه دایروی است که
دروسط تپه باالحصارحفرشده و بگفتۀ مردم محل تا هفت طبقه دورا
دور آن اطاقهای بزرگی ساخته شده بود که در وسط آن زندان پادشاه
قرار داشته است .راه دخول به ساختمانهای زیرزمینی باالحصار که
توسط دهلیز های تنگ و تاریک دورتر از مرکز چاه صورت می گیرد،
برای هرکس میسرنیست ولی بعد ازدخول به ساختمانهای مرکزی
باالحصار بست ،امکان خروج از آن خیلی مشکل به نظرمی اید .این
چاه در سال  ۱۹۷۹از طرف اداره باستان شناسی وحفظ آبدات
تاریخی،پاک کاری شد که آشنائی بااین چاه  ،رهنمائی خوبی برای
معرفت با چگونگی ساختمان های قلعه بست نیز میباشد .اکنون دوسه
طبقه فوقانی اطاق های دورادور این چاه که رنگ خشت های آن
سوخته ودود آلوداست وحاکی از آتش سوزی های دوران های گذشته
میباشد ،بدرستی قابل تشخیص است.
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بنابرگزارش ادارۀ باستان شناسی افغانستان ،طبقات زیرین این
چاه به مرورزمان از خاک وریزش خشت وگل طبقات فوقانی ساختمان
انباشته شده بود ،وپس از پاک کاری  ،عمق آن  ۴۲متر و قطرزیرین
آن ده متر ،وقطر باالئی به
 ۲۲مترمیرسد.قسمت زیرین
چاه تا سه متر ازمواد سیاه
چونه (مخلوط خاکسترو
چونه باخشت پخته) که در
مقابل آب فوق العاده مقاومت
است.
دارد،اعمارگردیده
قسمت خشک چاه باقطر پنج
متروعمق هفده متربا شش
دریچه روشنی انداز ،از قسم
موری وراهرو زینه دار الی
سطح آب اعمار گردیده
است.باالی راهرو زینه،
چهارمنزل مجزا ازهم قرار
تصویرچاه قلعه بست بعد ازپاک کاری
دارند که هریک دارای
اطاق های متعددهست .به کالم دیگر ،منزل چهارم،دارای
چهارفیل پایه و چهاررواق است که اطراف آنها اطاق ها ساخته شده اند
و بایک دیگر اتصال یافته اند.منزل سوم:نیزدارای چهارفیل پایه وچهار
رواق جهت اخذ روشنائی ودراطراف اطاق ها ،روشنی انداز وراه زینه
(پلکان) قرارگرفته است.
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منزل دوم :دارای  ۱۳فیل پایه و چهاررواق از اطراف چاه جهت
اخذ روشنائی و دو روشنی انداز راهرو زینه اعمار شده و رواق و گنبد
ان شبیه منزل سوم می باشد.
منزل اول :با هفت فیل پایه ،و چهار رواق جهت گرفتن روشنی،
وروشنی انداز و راه زینه اعمار شده است .ساختمان کمان وگنبد آن
مشابه به منزل دوم به قسم نوک تیزهموار ساخته شده است  .ارتفاع این
چهارمنزل تا سطح باالی چاه  ۲۲متر میباشد .عمق راهرو زینه ۱۷
متر وعمق تخمینی آب به سه متر میرسد .بدینسان هیئت باستان شناسی
درسال  ۱۳۵۸خورشیدی،به کشف اخرین قسمت راهرو زینه وکشیدن
اب چاه ،و پیدا نمودن فرش منزل اول ،دوم ،سوم و ترمیم فرش و کناره
های آن وترمیم راهرو زینه الی قسمت اصلی و آخرین چاه و پاک کاری
1
سه منزل فوقانی موفق گردید.
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باستانشناسي در لشکرگاه :
کاوش های باستتتان شتتناستت در لشتتكري بازار بستتت در امتداد
مسير رودهيرمند ميان كاخ سلقان مسعود و قا معروف بست ا در
شمار ن ستين كدوهش هاي دوره در شان تمدن هاي اسزمي سيستان
شمرده مي شود
کتاب لشتتتتتكرگاه اثر مرمو استتتتتتاد اممد علي كهزادا ن ستتتتتتين
اثرتاري وباستتتان شتتناس ت استتت که در مورد مرريات وکاوشتتهای
با ستان شنا س ل شکرگاه وکاخ های سلقان م سعود غزنوی درکناره
 - 1مجله باستان شناسی،شماره دوم سال اول
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رود انه هيرمند نوشتتتته شتتتده استتتت اين اثر درستتتاه  ۱۳۳۲از ستتتوی
انجمن تاريخ افغانستتتتان به نشتتتر رستتتيد وميتوان گرت شتتتهکار مرمو
کهزاد است
لشتكري بازار به تعبيري همان لشتكر گاه عصتر غزنوي استت
كه در تاريخ بيهقي شرح آن آمده است
از ۲۶ممه ۱۳۲۷به بعد در جريان هند ستتتتتتتاه در مدود كنۀ
مرمله مرريات در لشكر گاه صورت گرفت و سه مجموعه رابه ها
در جنوب و شتتتتماه و مركز تشتتتت يص گرديدهكاخ بزر ايا كوشتتتتك
ستتتتلقاني ا مرا ستتتتراي كايگاه نقامي تا ر در بارشتتتتاهان غزنوي
استتتلقان مممود و ستتتلقان مستتتعود مقصتتتوره يا مستتتجد كوهك دا ه
تا ر ا مسجد جام يا مسجد ادينه لشكر گاه كشف شد و دامنه كاوش
ها تا زان ساه  ۱۳۳۰ا -۱۹۵۱ادامه داشت
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کاخ س طان مسعود غزنوی درکرانه رودهیرمند درلشکرگاه
مرامه استتتتتتتاستتتتتتتي مرريات لشتتتتتتتكري بازار در ستتتتتتتاه هاي
۱۹۴۹تو سق هيات با ستان شناس فران سه با ت شويق و همكاري ريا ست
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موزه كابه انجا گرفت و به موفقيت هاي هشتتمگير در زمينه كشتتف
آثار دوره غزنوي ا دوره اعتزثي فرهنگي و ادبي كشتتور مانايه آمد
در اين كاوش ها مدير و ت دافا اشتتتتتلو برده با اشتتتتتتراك كوريه ا
لوبرا كزه و ان اشتراك داشتند
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هيزيكه در اينجا از نقر هنري ابه ياد آوري استتتت كشتتتف يك
تعداد تصتتتاوير رنگه ديواري استتتت در مدود  ۴۰تصتتتوير رنگه بر
روي فيه كايه هاي بارگاه كوشتتك دشتتت لكان اكاخ شتتاهي لشتتكرگاه
از كاستتداران ش ت صتتي ستتلقان كشتتف شتتد كه متاستترانه عده يي از آنها
زيان ديده اند وعده يي ه بكوشش ومهندسي لوبر به كابه آورده شد
كه ب شتتتي از آن در موزه كابه تا به از دهه  ۹۰رن بيستتتت موجود
بود تصتتاوير رنگه ديواري عهد استتزمي غزنوي لشتتكر گاه از نقر
هنر دنياي استتتتتزمي اهميت ب صتتتتتوص دارد زيرا معاصتتتتتر بدان به
استتتتتتثناي هند كارهه كوهك كه از موالي اهره كيدا شتتتتتده و در موزه
استتتزمي آنجا گذاشتتتته شتتتده استتتت مجموعه ديگري با اين اهميت ديده
1
نشده است
بايد يادآور شتتد كه ا يرا ً ا ۱۹۷۸ستته جلد كتاب مقوه ا۲۷در
 37ستتتانتي متر بزبان فرانستتتوي زير عنوان لشتتتكري بازار رارگاه
سزقين غزنوي و غوري » بها رسيده است باين ترصيه ه
جلد اوه و دو شرح معماري اثر دانيه شلو مبرده
جلد سو ديكور اتزئينات اثر دانين سورده تومين

 _ 1مجله باستانشناسي شماره اول سال ششم سنبه  1363ص . 43
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كتابهاي فوالذكر نتايۀ تمقيقات و كاوش هاي هيئت باستتتتتتتتان
شتتتناستتتي فرانستتته در افغانستتتتان استتتت كه ستتتي ستتتاه و اندي كيش در
م روبه هاي لشكرگاه و بست صورت گرفته بود نگارنده جلد اوه ا
باستان شنا سي فقيد فران سه است كه شهرت جهاني دارد شلو برده
همان بود كه در ستتتاه  ۱۳۲۷شتتتمستتتي اهميت اين مكانهارا در كرانه
هاي هيرمند درك كرد و از ۱۳۲۸تا  ۱۳۳۱هجري شتتمستتي با گرد و
گرما سا ت و كاوش هاي با ستان شنا سي را بقور ستگي ناكذيري
كيش برد
شلو برده همان كسي بود كه در ساه هاي مابعد سرخ كوته و
كهنه مسجد را نزديك كل مري كشف كرد و كتيب آنرا با كيكره كنشكا
به ماداد و همان بود كه اآي ان را كشتتف نمود و در ستتال وردگي
كار رياستتت گروه باستتتانشتتناستتي را به «كوه برنارد» گذاشتتت شتتلو
برده بتاريخ  ۲۱اكتوب ۱۹۷۲ميزدي مقابق ا۱۳۵۱شمسي ناگهان
از جهان هش ت كوشتتيده و اين آثار در مالي بها مي رستتد كه ودش
براي باز واندن آن در ميان زندگان نيستتتتتت دانين ستتتتتورده تومين
ان بافهتته و دانش از جمله استتتادان تاريخ هنر استتزمي تاهنوز در
يد ميات است
نويستتتيندت مقاله «معماري هزار سببباله در كنار ه مند» درمجله
وزين هنر شماره اوه و دو و سو ا ۱۳۵۹همن ياد آوري مقالب
فو ابياتي هند از استاد فر ي سيستاني و عنصري را در مورد كاخ
هاي كنار هيرمند نقه مي كند و نيز از كتاب لشتتتتتتتكرگاه اثر مرمو
استتتتاد اممد علي كهزاد كه در ستتتاه  ۱۳۳۲شتتتمستتتي از قرف انجمن
تاريخ بها رستتتتتتتيده متذكر شتتتتتتتده عزوه مي نمايد كه نتايۀ مرريات
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لشتتتتتكري بازار در ستتتتته جلد كتاب در ستتتتتاه  ۱۹۷۸بمستتتتتاعدت مالي
وزارت امور ارجه فرانستته به مستتاب ب ش هجده ستتلستتله نشتترات
علمي «هيات باستان شناس فرانسه در افغانستان » به نشر رسيده و
ترجمه اين سه جلد كتاب بصورت فشرده از قريق دانشمندان اكادمي
علو افغانستان و يا شعبه باستانشناسي براي عز مندان تاريخ و هنر
عهد غزونوي س ت مه است
نويستتتتتتتنده مقاله فو الذكر عزوه بر باز تاب نمونه هاي متعدد
هنر معماري در كاخ هاي كرانه هاي هيرمند منستتتتتتتوب به ستتتتتتتلقان
مستتعود غزنوي نيز ستته لومه مهندستتي و فوتو گرافي را از روي جلد
ستتتتتتو «لشتتتتتتكري بازار» بكمك يكي از شتتتتتتاگردان ورزيده كوهنمي
انجنيري كابه امممد استتتما وامدي ترستتتي كرده و در ا ير مقاله
متذكره افزوده ند كه س ت غنيمت و جالب است
نويسنده مقاله «هنر هزار ساله معماري در لشكر گاه » زصه
يي از مهمترين مقالبي كه در تمقيقات علمي ثابت گرديده همراه با
كرونو لودي تاري ي بستتتتتت و لشتتتتتکرگاهرا ارائه داده كه با در نقر
داشت اهميت تاري ي و هنري آنرا عينا ً اينجا نقه مي كني
 -1بتته از غزنويتتان اومتي بيش از استتتتتتتز در كرانتته هلمنتتد
استتتمكامات افراشتتته بوده و كيش از استتز شتتهر بستتت وجود داشتتته
است
 -2اعمار كوشك عقي الشان و ديگر استمكامات و عمارات و
بازار و سا تن شهر وسي كارغزنويان است
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 -3ستتتتكاه عزوه الدين ههانستتتتوز در بستتتتت و لشتتتتكرگاه آتشتتتتي
افرو ت و امروز آثار مريق در رابه هاي آن با ي استتتتتت و كاوش
هاي باستانشناسي آنرا تائيد نمود
 -4كس از عزو الدين ديگر غوريان و مكا ايشتتتتتتتتان دوباره
بستتت را اعمار و در آن كوشتتك ها ا امت كردند و بستتت داراي رونق
و اعتبار بزر شد
همانگونه كه جهانستتوز ا جهانستتوز بود ديگر غوريان آباد كننده
جهان بودند بقور اص غياث الدين غوري ا به اين صورت عقمت
و رونق بست زياده از دو رن در شان بود
 -5مريق بزر ديگري در بستتت وا شتتد و كاوش ها شتتاهد
آنست و آن بايست اثر دست سكاه هنگيز باشد
 -6كس از آن ا از لعه بستتت و رابه هاي آن هنان استتتراده كه
شايسته ذكر باشد بعمه نيامده است
شلو برده فقيدا در ف صه دو جلد اوه ا مجمه تاريخ اين ممه
باستاني را تا زمان غزنويان بيان مي كند كه زصه آن اينسته
رود هلمند را مي توان به رود نيه تشتتتتتتتبيه كرد هلمند ه در
بيابان جاري استتت و در دو جانب ود دو نوار ستتبز دارد تا به دلتاي
ود اهامون ت شتتده استتت آن دلتا همين ستتيستتتان استتت در قوه
تاري ي ستتكاه هاي مهاج هاره نداشتتتند جز اينكه در كنار هلمند ستترر
كنند و تا شتتتهر بستتتت برستتتند كه جايگاه آغاز وادي ارغنداب استتتت و
سرزمين سرسبز و ر وسي تر ميسر مي بود
استتكندر مقدوني راه وادي ارغنداب را اق ه بعد از فت بستتت
در كيش گرفت تا درت ود را در اركوزيا استتتوار كند هشتتتاد ستتاه
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كس از او امكراتور هند اشتتتتتتتوكا كتيبه ها را در همين ناميه كندهار
برافراشتتتت هر كستتتي كه از ستتتوي هند به راستتتان مي رفت باينجا
رستتتتتتتيدني بود و بنابر اين هاره نبود جز آنكه درين كرانه رود انه
كا ي وددي و لشكرگاهي و شهري قهور كند
نا بست ادر آثاريونان ادربيان عهد كارتيان آمده است درتاريخ
قبریا نا بست در رابقه به فتومات م تلف زمان به از اسز ذکر
شده است بعد از قهور اسز ا در راسان ذکر بستا درتاريخ ب
شمار استا زيراکه درجنگ های آن زمان مقا مهم داشت از آنجمله
درتاريخ سيستان بارها بيان امواه بست آمده است
در آغازدورت استتتتزمي بستتتتت به تصتتتترف امويان در آمدا درين
ناميه دين استتتز بستتترعت گستتتترش يافت بعد از كاميابي جنبش هاي
استتقزه قلبي در ستيستتان و راستان شتهر بستت بدستت صتراريان و
ستتكس در  ۲۹۸هجری بدستتت ستتامانيان افتاد با يا الكتگين در ستتاه
 ۳۵۰هجری ا ۹۶۲ميزدی غزنه از دست سامانيان بدست غزنويان
افتاد وبست از ن ستين شهرهاي بود که هندی كس ازآن در برابر آن
سربرافراشت دراكريه ۹۷۷ا سبکتيگين درغزنه بر رارشد
درساه  ۹۸۷ -۹۸۶ميزدیاكادشاه صراریا ابواممد لف برآن
ممله کرد وآنرا متصتترف شتتدا مگر غزنويان دوباره برآن شتتهرتستتلق
ود را اي کردند كس از مر ستتتتبکتگينااگستتتتت  ۹۹۷كستتتترش
مممود که برنيشتتاكور و راستتان ماک بودا با كستترديگرش استتماعيها
که ماک غزنه وبلخ بودا در بارت بستتت باه نزا داشتتتند ماک بستتت
به مممود كيو ست در بهاران۹۹۸اماه مارچ سلقان مممود برعزنه
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تستتلق يافت وبزرگترين شتتهنشتتاه ستتزله ود شتتد ازاين تاريخ تا ستتاه
1
 ۱۱۵۰ميزدیا بست زيرمک غزنويان بود
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وقایع مهم تاریخی بس :
شتتتتتتتلو بريدها درجلد دو کتاب امرريات درلشتتتتتتتکری بازار
بستا فهرست از و اي تاري بست را اينقور بيان ميکنده
 رن  ۶ميزدیا بستتتت بدستتتت هرتاليان وستتتكس بدستتتت ستتترواوه ساسان افتاد اقبری
 وستتق رن  ۷ميزدیا بستتت را ربي بن زياد مارث تصتترفکرد ابزذری وتاريخ سيستان
 ا ير رن ۷ميزدیاكيکارها م يان فرماندهان عرب ورتبيزنکابه اقبری وابن اثير
  ۸۶۹ - ۸۶۵ميزدیا اعماربناها به مک قاهربن ليث كادشتتاهصراری اتاريخ سيستان
 -۹۶۲ميزدی بست بدست الكتگين افتاد امدود العال
 ۹۷۷ميزدیا بست بدست سبکتگين افتاد اتاريخ يمين ا ير رن ده ميزدیا جغرافيه نگاران عرب امواه بستتتتتتتتترابيان ميکنند ااصق ریا ابن مو ه ومقدس
 آغتتاز رن يتتازده ا دوران عقمتتت و رونق کتتاخ هتتا درکنتتارهيرمند است افر سيستان درزما سلقان م سعود بربناهای بستا
درکنار رود انه هيرمند بنای های ديگری افزوده شد اتاريخ بيهق

 _- 1مجله هنر شماره دوم و سوم  1359ص . 50
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  ۱۰۳۷ -۱۰۳۶ميزدیا مستتتتتتتعود در بستتتتتتتتت ولشتتتتتتتکرگتتاهسريرسلجو يان رابارداد اقبقات ناصری
  ۱۰۴۴ميزدیا غلبه سلجو يان بر بستاقبقات ناصری  ۱۰۴۹ميزدیا شکست سلجو يان در بست اقبقات ناصری  ۱۱۰۶متتتتيتتتتزدیا ارستتتتتتتتتتزن ستتتتتتتتتتلتتتتقتتتتنتتتتت را گتتتترفتتتتتوبرگرمسيروزمينداور غلبه کرد اقبقات ناصری
  ۱۱۵۰ميزدیا۵۴۵هجری ا عزوالدين جهانستتتوزا بستتتت رابعد از غزنها در آتش سو ت اقبقات ناصری
  ۱۲۰۵ميزدیا بستتتتتتتت زيرستتتتتتتلقه غياث الدين مممدغوریاندک رونق گرفت اقبقات ناصری
  ۱۲۰۶ميزدیاغياث الدين غوری ستتكاه بستتت وفراه واستترزاررا بسوی مرو سو داد اقبقات ناصری
 ۱۲۲۰ميزدی ا۶۱۷هجری جزه الدين مممد وارزمشتتتتتتتاهامغلوب
مغوه شد واز را سان به سوی نيمروز وب ست وغزنه گري ت
و هنگيزيان بست را سو تند اتاريخ مغوه
 -رن  ۱۳ميزدیا بقوه يا وتا بستتتتتتتت ويران استتتتتتتت امعج
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البلدان
  ۱۴۹۸ميزدیا بستتتتتت را ستتتتتلقان مستتتتتين بايقرا گرفتا امارونق نيافت
  ۱۵۴۲ميزدیا بستتت توستتق همايون كستتربابرا فت شتتد اآئيناکبری
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 ۱۷۳۸ -مي زدیا نادرافشتتتتتتتار برويرانه های بستتتتتتتت استتتتتتتيب
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رسانيد اجهانکشای نادری
  ۱۸۴۸ميزدیا بعه ديوارهای بست مرمت گرديد  ۱۹۱۷ميزدی اعهد ستتراجيه هيئت المان اولين فوتوگرافقا بست را برداشت اسررنامه نيدرماير
  ۱۹۵۲ -۱۹۴۹ميزدیا مرريات باستتتتان شتتتناستتت فرانستتتویدرلشکری بازار بست انجا شد الشکرگاه ا کهزاد
  ۱۹۵۰و رب سو رن بيست ا وكس از آن لشکرگاه به عنوانمرکز كروده انکشتتاف وادی هيرمندا شتتهری عصتتری ومرکز و يت
1
هلمند و رياست بهره برداری وادی هلمندشد
در ا ير بايد متذكر شتتتد كه در اثر اين كاوش هاا دربارگاه كاخ
مسعودا ت صاوير رنگين  20كاسبان زرين كمرا مقابق امت قبيعي
ديده شتتتتتده كه هر يك باي برنگ ستتتتترخ ا جوردين ا ستتتتتبزا بنرش
ببرداشتتتتتتتته اند و نقش ديباي باها گوناگون بوده استتتتتتتت همينگونه
برفراز يكستون ههره يك كاسبان نقش شده در لومه ها  122و 123
ت صاوير رنگه هند تن كا سبانان بها ر سيده و نيز نمونه هاي نقا شي
از هنر معماري هزار ساه به با همه شكست و ري ت در قي رون
متمادي اشتتكاه مستتدس ياشتتش گوشتته ئي با تزئينات م تلف و قوق
كوفي از ممراب مسجد لشكري بازار با ي مانده است

 -1سیستانی ،سیستان سرزمین ماسه ها وحماسته ها ،ج ،۲چاپ اکادمی علوم افغانستان ،ص
۳۸۷ -۳۸۵
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تصاویر برخی آثار تاریخی سیستان
درنیمروز وفراه وه مند

ق عه چهل برج در دش امیران

ق عۀ چخاسور درنیمروز
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طاق بس و ق عه تاریخی بس

يکی از آثارتاريخی حیرت آورفراه درولسوالی گلستان
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ارگ ق عه فتح در نیمروز

منارۀ خواجه سیاه پوش درچخانسور مناره  8ض عی درویرانه های زرنج
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ق عه نادع ی درمحل ارگ مخروبه زرنج

ق عۀ نادع ی در محل ارگ زرنج (عکس از تی )1905
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مخروبه های شهرغ غ ه درساروتار( حصار طاق)

تی در حال مشاهدۀ یکی از اتاقهای ساروتار()1905
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ق عه تاریخی جوین

دورنمای ق عه الش در ساحل راس فراه رود
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گوشه جنوب غری شهرکهنه و ساختمان یک هوتل

نقاشی ق عه فریدون(از هنرمندمعروف فراه نقیب هللا صمدزی)
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عکس هوائی کافرق عه منسوب به کک کهزاد
(عکاس ،عتیق هللا پی و از ارتفاع 1000ف )

تصویر کافرق عه منسوب کک کهزاد در فراه(نقاش نقیب صمدزی)
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کوه خواجه یاکوه اوشیدر یا کوه رستم:شامل ق عه ُکک کهزاد،
ق عه چهل دختر،مقبرۀ خواجه غ طان ،پیرگندم بریان .
کافر ق عه و کوه خواجه اولین نبردگاه رستم با کک کهزاد:
در مورد این دو ق عه روایا وافسببببانه های میان مردم سببببیسببببتان گفته
وشببنیده میشببود که اکثر آنها متع ق به خانوادۀ رسببتم په وان مشببهورسببیسببتان
میباشببد .ازجم ه گفته میشببود هآنگاه که رسببتم هنوز به سببن ب وغ نرسببیده بود،
روزی به هوای شببببکار از شببببهر بیرون رف وگرسببببنه شببببد .به گ ه ای رسببببید
وگوسبببببپندی گرف تا کباب کند.چوپان براو اعتراض کرد وسبببببرانجام به رسبببببتم
گ ف  :تو که دم از از زور بازو وپه وانی میزنی برو " کک کهزاد" را جواب
بگوی که پدر زال هرسببال به او باج میدهد .رسببتم یکه خورد وسببپس سببراغ
کک کهزاد را از چوپان گرف  .چوپان به او جواب داد که کک پتیاره یی اسبببببب
سببببببخ عظیم الجثه وچهل دختر زیباروی را از مردم به زور گرفته برفراز کوه
مقدس(که اکنون به کوه خواجه غ طان معروف اسببببب )کُشبببببکی در غای رفع
سبباخته و در آن چهل حجره گشببوده ودر هر یکی دختری نشببانده مشببغول عیش
وکامرانی اس واز زال هرسال مب غی به رسم باج میگیرد.
رسببتم چون از قضببیه آگاه شببد بالدرنگ متوجه کُک کهزادگردید ،نیمروز
در پای ق عۀ کک(کوشک چهل دختر)رسید ونعره یی برکشیده کک را به مبارزه
ط بید.کک کس فرسبببببببتاد تا ببیند کدام بی ادبی میتواند باشبببببببد که او را به نام
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میخواند ولی رسببتم همینکه به فرسببتادۀ کک رسببید،هردوگوش او را کنده کف
دسبببببتش گذاشببببب تا نزد کک رفته حال بدوبازنماید" .کک" از دیدن آن وضبببببع
برا شف واز کاخ فرود آمد وبه نبرد تن بتن با ر ستم پرداخ  .ر ستم هرچند ذله
وخستۀ راه بود ،ولی چون خشم جوش میخورد وپس از مدتی هنرنمائی و زور
آزمائی ،سببببببرانجام کک را بر زمین کوف ودسبببببب و پایش را بسببببببته نزد زال
فرسببببتاد وآن چهل دختر را آزاد سبببباخته خزاین وگنجینه های کک را نیز به آن
چهل دختر بخشبببید تا به خانه های خود برگردند ( .ملک شاااه حسااین کیانی،احیاء
الملوک )26
به سبببببب همین افسببببانه کوه خواجه در سببببیسببببتان بنام کوه رسببببتم نیز
معروف اس و یا ممکن اس بخاطر آن باشد که در آن کوه مح ی به نام "تخ
رسببببببتم" وجود دارد .هرچند هنوز هم این کوه ظاهرا ً به سبببببببب مقبرۀ "خواجه
غ طان" وزیار "پیرگندم بریان" واقع برفراز آن مورد تقدس سبببببببیسبببببببتانیان
اسببب  ،ولی محققا ً این کوه درمعتتقدا زرتشبببتی محل مقدسبببی پنداشبببته میشبببد،
چنانکه آثار وبقایای آتشببببگاهی هم دراین کوه به نظرمیرسببببد که بدون تردید به
ادوار قبل از اسالم تع ق میگیرد.
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