
 
 
 
 
 

(1)هاى باستانى سيستانويرانه

  

 ايرج افشار

  

 علل ويرانى سيستان

در داستانهاى اساطيرى و پهلوانى و دينى و تاريخى  (= سجستان)سيستان 

آور و دانا كهه ا  ايران مقامى بس بلند دارد وچه بسيار مردان دالور و نامدار و نام

در يادها  نده نگاهداشتند. ماننهد اند و هر يك بسببى نام سيستان را آنجا برخاسته

،  ردشت، پيامبر ايرانى كه ساليانى ا   ندگى (= بيوراسف)رستم داستان، ضحاك 

خود را در آنجا گذرانيد، گشتاسب پادشاه ايران  مين كه در آن سر مين پادشاهى 

كرد، يعقوب ليث و ما يار ا  مردان جنگجو و آ اده تاريخ ما، اسفنديار كهه ا  مى

ز سيستان درگذشت، شاعر پارسى گوى فرخى سيستانى، كه با كهاروان للهه تيرگ

 ا  سيستان برفت...

پس سيستان، سر مين پادشاهان بزرگ و جايگاه مذهبى ايهران، كهه چنهين 

اند رو گارى سخت باشكوه بوده است و شهرهاى آبهادان  يستهمردانى در آن مى

تهوان ا و جغرافياهها بهه آسهانى مهىهو متعدد داشته است كه نام آنها را در تاريخ

گمان بناهاى رفيع و با جهل  نيهز در ههر يهك ا  آن شههرها جلهوه جست و بى

 كرده است.مى

اما اگر آثار باستانى سيستان آن چنان كه بايد درست و پابرجا نيسهت و ا  
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باد و باران و جنگ و ستيزها  يان ديده است چند علت بزرگ دارد، و بايد گفت 

 مينى هست كه به اين همه علل مختلف دچار بهوده و بهتهر ا  ايهن بهه كمتر سر

 جاى مانده باشد.

دست بدست رفتن سر مين سيستان ا  دستى بدستى ديگر كه اغلب بها  ه1

 جنگهاى خانمان براندا  نيز همراه بوده است.

 خشكسالى يا برگشتن هيرمند ا  مسير خود كه موجب جابجا شدن و يا ه2

ود ها و آباديها بوده است. نويسنده تاريخ سيسهتان در كتهاب خهويران شدن شهر

بههاى دارد، آن چنان كههبرخى ا  خشكساليهاى سيستان را با وصف دقيق بيان مى

 (.383و  365و  186ص )رسيده است گندم به چند برابر مى

ك يهگرفته اسهت ا  باال آمدن رود هيرمند، آنچنان كه شهرها را آب مى ه3

ن آمدن سيلب در واليهت سيسهتا»شود: تاريخ سيستان چنين ياد مىمورد آن در 

رفهت و در طهر  چنانك در كناره خندق و لوالى شهر يهك نيهزه بهاال آب مهى

و  مغرب تا بيابان سر كنده كرمان آب داشت، و طر  مشرق تا پهاى كهوه د دان،

و ا   د،در شما  تا پاى كوه فراه و در جنوب تا لدود مكران، بدين منوا  آب بهو

بايد شد، و درين مدت در خندق هشت مرد غهرق مى (2)شهر مدت سه ماه كشتى

ر شدند، و در لوالى واليت درين سيلب قرب سيصد آدمى ا  مرد و  ن و بسهيا

ر دچهار پاى هلك گشتند و اغلب سيستان را آب ببرد در آدينه نهو دهم شهوا  

 .365ن به ص ( نگاه كنيد همچني397ص )سا  ششصد و چهل و يكى، 

هاى سخت كه براى آن سهر مين ناگههانى اسهت و موجهب سرما دگى ه4

ا  كتاب تهاريخ  391و  360و  218شود. نگاه كنيد به صفحات پريشانى بسيار مى

رفتهه اسهت. ا  اينجها ها درختان خرما ا  ميان مى«يخ بست»سيستان كه ا  همين 
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خيز بهوده اسهت و اكنهون  اى خرماشود كه رو گارى سيستان هم نقطهروشن مى

شود. بجهز ايهن آفهت، ا  عوامهل ديگهر درخت خرما در آنجا بسيار كم ديده مى

و د و  ندگى را اى خشك و گرم است كه در مواقع معيّن مىطبيعى يكى هم باده

تهاريخ )سا د.  لزله نيز چند بهار بهه سيسهتان آسهيب رسهانيده اسهت. سخت مى

 (. 174و  160 سيستان ص

هان وان، كه هنگام برآمدن هر چه بر سر راه آن باشد در  يرش نريگ ر ه5

 (3)اشهدشود و بايد بسيارى ا  آباديهاى سيستان در  ير ريگ روان پنهان شده بمى

 اما خوشبختانه رو گارى كه به دست آيد درست و سالم خواهد بود.

در اين يكصد ساله اخيهر، آن چنهان كهه شههرت دارد، سهبب ويرانهى  ه6

 همجوارى آن با هندوستان است كه مستعمره دولت انگليس بهود و ايهن سيستان

 دانسته است.دولت اخير ا  لحاظ سياسى، ويرانه بودن سيستان را مفيد مى

و  پس سر مينى كه اين همه آفت به آن روى آورده است بايد ويران باشد،

و با  ت استهايى به جاى مانده است با  براى ما سودمند و غنيماگر اكنون خرابه

 آوريم.هاى مفيد تاريخى به دست مىدقت و تحقيق در آن آثار باقى مانده نكته

  

 هاى سيستان ويرانه

 (4)كهه بهه طهر   ابهل (يعنى جنوب)در سيستان كنونى، ا  سوى  اهدان 

 بينيم:رويم، به ترتيب آثار  ير را مىمى

سهمت چه  در ده فرسخى  ابل به فاصله يك فرسهخ ا   قلعه رستم: ـ1

اين محل كه اكنون به كلى ويرانه است باقيمانده شهرى است كه به صورت  (5)راه

صهفحه كه در  3و  1تصوير )ظاهر و به لكم نوع عمارتها و كهنگى سفالهاى آن 
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بايد ميان چهارصد تا پانصد سا  پيش ا  اين به يكى ا  علل  (چاپ شده است 4

ههاى كنهونى آن تخمينهاه سهه همذكور در فوق متروك شده باشهد. وسهعت خرابه

كيلومتر در سه كيلهومتر هسهت و اسهتخوان بنهدى بسهيارى ا  بناههاى آن هنهو  

شود نماى قسمتى است ا  يك بنهاى آن پابرجاست. عكسى كه در اينجا چاپ مى

الظاهر بايد عمارت معتبرى بوده باشد. هيچ روشن نيست نام اين شهر بها كه على

ست و ا  چه  مان چنين متروك مانده است. آنچه اين وسعت و شكوه چه بوده ا

توان لدس  د آنست كه تغيير مسير هيرمند بايد سبب ويرانى آن شهده بيشتر مى

 باشد،  يرا اكنون شعب رودخانه هيرمند ا  اين شهر خرابه ده فرسخ فاصله دارد.

 

  

 نماى طاق يكى از بناهاى قلعه رستم
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 كيلهومتر، در كنهار جهاده 6ه فاصهله پس ا  قلعه رستم ب شهر سوخته: ـ2

خورد كه بيش هايى به چشم مى، تپه(در سمت راست)رسد كنونى كه به  ابل مى

ا قهرار نهار آنههكها نرود و در ا  پنجاه كيلومتر ارتفاع ندارد. بيننده تا باالى آن تپه

هها ريختهه اسهت و نگيرد به هيچ وجه ا  آثار بسيار گرانقدرى كه بر روى آن تپه

 شود. اين محل شههر سهوخته نهامگمان در د  خاك آنها نهفته است آگاه نمىبى

سهه  هايى قرار دارد كه شايد در لهدوددارد. و همه اين شهر سوخته بر روى تپه

 كيلومتر درا  داشته باشد. افسوس كهه ايهن شههر را تنهها بهه نهام شههر سهوخته

ر بوده است كه اين كدام شهشناسند و در هيچ تاريخ و كتابى يادى ا  آن نشده مى

يم بر هاى بسيار قدو در چه  مانى سوخته است، و قطعاه نام شهر سوخته ا  دوره

يهن اشده است. آثارى كه اكنون بهر سهط  هاى ا  ميان رفته اطلق مىاين ويرانه

زار هها هزاران الهايي است كه شماره آنها شود شكسته سفها به وفور ديده مىتپه

فيم به ها را پوشيده است. اگر كمى خاك را بشكاريباه تمام سط  تپهگذرد و تقمى

ه يابيم نامى كهه بهخوريم و فوراه در مىسو ى برمىهاى چوب و آثار آتشسوخته

 اند نام درستى است. آن داده

هها ديهده هاى بسيار كه بر روى تنه و  ير خهاك آن تپههاين سفا  شكسته

هر را توانيم تاريخ بناى شهت كه ا  روى آنها مىشود بهترين نشانه و سند ماسمى

بيابيم. در گردش كوتاهى كه كرديم به دو نوع مشهخ  ا  ظرفههاى شكسهته بهر 

دست  خورديم، يكى ا  نوع سفالهايى كه در تپه لصار دامغان و سيالك كاشان به

باشد و ا  نظهر آمده است و ا  ظرو  متعلق به چهار هزار سا  پيش ا  ميلد مى

بر  مانند نقش بز كوهى كه)ها و طرلها ده و نوع جنس و همچنين ا  نظر نقشما

 ىمانندگ (روى سفالى ديده شد و اكنون در اختيار آقاى لبيب اهلل صمدى است
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نهها آشود. در همين جا تصوير چند نمونهه ا  بسيار ميان همه آنها ديده مى

ن نظر بيشتر روشهن رسانيم تا صحت ايرا جهت مللظه خوانندگان به چاپ مى

 ( 7و  6و  5و  4و  2تصوير )باشد. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 ا  قلعه رستم (ها آبى مينه سفيد و نقش)پشت بشقاب لعابدار چينى  ه

 هاروى همان بشقاب ه3

 نمونه نقش سفالهاى شهر سوخته ه7و  6و  5و  4و  2

 سنگ كنده كار، تپه شيخ على ه8
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آنجا ديده شهد ظرفههاى سهنگى ا  مرمهر و ا  نوع ديگر ا  ظروفى كه در 

نهوع  ديگر سنگهاى  ينتى است كه با دقت تمام تراشيده شده است. اكنون ا  اين

هها بهه هايى كه متعلق به دو هزار سا  پيش ا  ميلد است در مهو هظرو  نمونه

دست داريم. اين نكته را هم بايد گفت كه ههيچ گونهه آجهر يها كاشهى و ديگهر 

شهود و ها ديده نمهىهاى بعد باشد در سراسر اين تپهمربوط به دورهمصالحى كه 

رفتهه لتى سنگ هم در بناهاى آن كه اكنون آثارى ا  آنها مشهود نيست بهه كهار ن

فارى شناسى بشود لگمان يكى ا  كارهايى كه بايد ا  طر  اداره باستاناست. بى

خ كمهك مهمهى بهراى تهاريباشد كه قطعهاه ها مىو خاكبردارى مطالعه در اين تپه

 سيستان خواهد بود.

ر هاى كوه خواجه: كوه خواجه كه تنها بلندى در سهر مين سراسهويرانه ه3

 اى را دارد، و چنهانهموار سيستان است ا  فاصله چهار فرسهخى نمهاى ذوذنقهه

ام نهنمايد كه سط  آن بايد تخت و يكنواخت باشد. اين كوه كه اكنون خواجه مى

اپ چهاتى كه شده است و توسط استاد دانشمند آقاى پورداود به دارد طبق تحقيق

س خواهد رسيد نامش در اوستا آمده است و هميشه جنبه ايزدى و مذهبى و تقد

داشته است. چهون در ايهن يادداشهت مقصهود بحهث لغهوى و تهاريخى نيسهت 

ههاى آن گفتهه مختصرى ا  وضع جغرافيائى آن با وصف چگونگى كنونى خرابهه

 شود. مى

ا  شهر  ابل تا كناره آب هامون ميان چهل تا شصت كيلومتر فاصله اسهت. 

اطرا  كوه خواجه را آب و نيزار هامون فرا گرفته است و ناچار براى بر شدن به 

اى كه مردم محل براى گذشتن ا  آب استفاده آن كوه بايد ا  آب گذر كرد. وسيله

هايى است ا  نى و جگن به نام توتين كه لبه ندارد و با چوبى كه تهه كنند قايقمى
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آب  (6)كنهدشود بر روى آبهاى آرام نيهزار لركهت مهىآب بر  مين فشار داده مى

شهود. فصهل بههار آبهش  يهاد و هنگهام پهائيز نيزار هامون گاه كم و گاه  ياد مى

ههاى اطهرا  را بهه كمترست، و مواقعى هست كه آب قسهمت  يهادى ا  دشهت

گيهرد. مهن در فاصهله سهه فاصله چهار پنج فرسخ بيشتر ا  وضع عادى فهرا مهى

فرسخى ا  نيزار هامون گوش ماهيهاى نا ك سياه رنگ بر سط   مين كهه ا  آب 

آنجها را در  خشك افتاده بود ديدم. همين گوش ماهيها نشانه آن بود كه آب بهاره

  ير داشته است. 

گفت ىآقاى برقى ا   ابليان محترم كه ساليانى شهردار آن شهر بوده است م

كه هيرمند كم آب بود و آب هامون پائين نشست در سمت مغرب  1317در سا  

 (7)شت.هايى پيدا شد كه لكايت ا  آبادانى كنار كوه خواجه داكوه خواجه ويرانه

ا بتوان بر كوه خواجه شد. چون به كهوه نزديهك پس بايد ا  آب گذشت ت

يست. ننمايد هموار و ساده شود كه اين كوه آنچنانكه ا  دور مىشويم مشاهده مى

ههاى بريهده بريهده و بهدراه و بها كوهى است ا  سنگهاى سهياه سهخت بها بدنهه

واجهه توان باال رفت. ارتفاع كوه خهاى تند كه به آسانى ا  هر سوى آن نمىشيب

 رسد. همه سط  آن يكى نيست و بلندترين نقطه آن به لدود پانصد پا مى در

  



 187 هاي باستاني سيستانويرانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 نمونه يك توتين

  

سط  كوه يكسره ا  سنگ پوشيده شده است. راه ساخته شده معمولى كهه 

ههاى رفتند در سمت جنوب كوه است. هنو   يرسها ىدر قديم هم ا  آن باال مى

سا ى آنجها شهده هاى محكم و بلند چهار مترى كه براى راهگ چينسنگى و سن

است بجاست و بهترين نشانه اسهت ا  اينكهه كهوه خواجهه در رو گهاران پهيش 

 اهميت بسيار داشته است.
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 كه ا  بلندترين نقطه كوه عكس گرفته شده است «كوك كهزاد»نماى ويرانه 

 

كهه يكهى ا  آنهها امهرو ه  بر دامنه و باالى كوه خواجه چهار خرابه هست

محل نذر و نيا  مردم سيستان است و بهه ايهن صهورت جنبهه مهذهبى و التهرام 

گذشته خود را لفظ كرده است. نخستين خرابه آن كه بزرگتهرين آنهاسهت و در 

شهود. ناميهده مهى «كوك كهزاد»سر راه بسمت جنوب شرقى قرار دارد پيش اهل 

و لفارى هر تسهفلد آلمهانى يههودى  اين بناى خراب همانست كه مورد بررسى

هاى آنجا را به طههران آورد و قسهمتى را مذهب قرار گرفت و قسمتى ا  فرسك

هاى نپخته بسيار گمان به خارجه برد. اين بناى كهنه سراسر ا  گل و خشتهم بى

شود. براى هاى نتراشيده نيز در آن ديده مىبزرگ است و الياناه و به ندرت سنگ

ههاى ن بنا و هر جا كه پوششى ال م داشته است به جاى چوب دستهسردرهاى اي

نى وجگن بهم فشرده به كار رفته است و تا امرو  سالم و ا  گزنهد پوسهيدگى و 

ري كه لتماه رو گا «قلعه»كرم خوردگى در امان مانده است. در قسمت وسط اين 

چهاپ  ميدانى هسهت كهه تصهوير آن در صهفحه بعهد بههپناهگاه جنگي نيز بود 
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 رسد و بايد مركز اين قلعه بوده باشد.مى

كهوك »ترين نقطه كوه و مسهلط بهر همهين دومين بناى كهنه كه در مرتفع

آيهد كهه است به تخت رستم شهرت دارد و ا  ظاهر آن ايهن طهور برمهى «كهزاد

اند آتشهكاه يها محلهى قسمت مورد الترام كوه و شايد همان طور كه لدس  ده

اسهت بهه  (سمت جنوب)بناى سوم كه در قسمت پائين كوه  نظير آن بوده است.

ا  گهل بنها  (، كنجه دختر را گويندkochak chel kenja) «كوچك چل كنجه»نام 

 ها را ندارد.شده و اهميت ساير قسمت

قدسى اما بناى چهارم، به نام  يارت خواجه غلطان،كه هم اكنون نيز محل م

ل و سفيد كارى شده ا  گهچ اسهت و است ا  بناهاى دوره اسلمى و گنبدى شك

در آن مرقدى هست كه مردم بنا به عقيده خود براى آن ههر سهاله چنهدين صهد 

 طلبند.كنند و ا  آن نيا  مىگوسفند و گاو قربانى مى

كند و كس ديگرى بر پهاى آن مرسوم چنين است كه صالب نيا  نيت مى

يهده نى باشد آن مرد خوابكننده روا شدخوابد، اگر لاجت آن نيتقبر بر پشت مى

شهد غلطد و اگر لاجت روا شدنى نباخودبخود ا  باالى آن محل به پائين در مى

و  لركتى در او مشهود نخواهد شد اين بنا در قسمت شما  غربى كوه واقع است

 شد.اند ا  نام همين  يارتگاه گرفته شده باشايد نام خواجه كه به كوه داده

ه  يارت پير گنهدم بريهان كدر وسط كوه هست بناى مخروبه ديگرى نيز  

 شود.ناميده مى

اين بنا چهار طاقى كوچكى بوده كه اكنون سقفش فرو ريخته است. در دو 

قسمت مشرق و مغرب آن دو سنگ مستطيل شكل نتراشهيده ا  جههت طهو  در 

آيند مقدارى گندم بريان كرده بها اند و مردم چون براى  يارت مىخاك فرو كرده
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كنند پاشند و نذر بر سنگ سمت مشرق مىآورند و در كف اين محل مىمىخود 

 نند گيرند و بر سنگ سمت مغرب مىو ا  آنجا سنگهاى كوچكى را به دست مى

پوشند. اكنون، وضع اين دو سنگ ديدنى و سپس همين سنگ سمت مشرق را مى

ى كهه اندا نهد ضهربت ديهده و نهاهموار و سهنگاست. سنگى كه سنگ بر آن مى

شود سائيده شده و درخشنده و هموار است. اين دو سنگ لكايهت ا  بوسيده مى

 كند كه دو منشأ ايزدى و اهريمنى هنو  در آن سر مين نفوذ دارد.آن مى

 

  
  

 قسمت مركزى كوك كهزاد

  

سط  كوه خواجه سراسر پر است ا  قبرهايى كه ا  سنگ پوشيده اسهت و 

يمى پيش ا  اسلم است. اكنون اغلب آنها به دسهت قطعاهقبرهاى بسيار كهنه و قد
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مردم كنجكاو و جويا با  شده مگر چيزى به دست آورده شود و بسا كه چيزهايى 

هم به دست آمده باشد. اين گورهاى بسيار فراوان نشان ديگهرى اسهت ا  اينكهه 

هاى خود را در كوه خواجه محلى مقدس و خدايى بوده و به همين مناسبت مرده

 اند.سپردها به خاك مىآنج

*** 

 چرده كه براى  يارت به كوه آمده بود لديث خرابهىد  و سيهمردى ساده

سهابور »ههاى سيستان را چنين لكايت كرد: در سمت شما  كوه خواجهه خرابهه

ههاى آن بزير آب قرار دارد كه در همين  مان هم هرگاه آب بخشكد خشت «شاه

يههاى ا  آباد) «شهرسهتان»د كه داماد سهابور در انشود؛ و در قصه گفتهنمودار مى

 گويد كه وقتى بهه پهيشاش مى يسته است. دختر سابور شاه به بچهمى (سيستان

مها را  بابا كلنت رفتى هر چه ا  رونما به تو داد نپذير و درخواست كن كه سههم

ا  آب هيرمند كه يك نيمه خشت است دوچندان كند، و چون چنين درخواسهت 

 تان بزير آب رفت.شد سيس

   

 هاى ديگر:ويرانه ـ4

تپه شيخ على: در سمت مغرب  ابل است. ا  ايهن محهل دو سهنگ سهفيد 

ابهل اى است به خانه يكى ا  خوانين  تراشيده كه يكى سر ستون و ديگرى كتيبه

 . اين دو سهنگ(در صفحات پيش چاپ شد 8تصوير اين كتيبه بشماره )اند آورده

 ت بناهاى قديمى آن تپه.نشانه ايست ا  اهمي

 شايد با لفاريهاى دقيق آثار ديگرى نيز ا  آنجا به دست آيد.

جها تخت شاه: درده فرسخى  ابل و در مر  افغانستان واقع است و مردم آن

 نامند.را پايتخت يعقوب مى
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در  ميلهى)قاسم آبهاد  « اهدان خرابه»در آباديهاى كوچك و تقريباه متروك 

( در كنهار مهر  machchi، سه كوههه، مچهى )(ى)ن، كركو،. شهرستا(اينجا هست

نه متأسفا وافغانستان، نهبندان، خوشاره نيز آثار باستانى هست كه بايد رفت و ديد 

 اين آثار را ما نتوانستيم ديدن كنيم.

 

  ها:يادداشت

ادداشت ي چاپ در شماره پيش يادداشتى كه در باره لهجه سيستان فراهم شده بود چاپ شد. اينك به. 1

 شود.هاى باستانى سيستان تهيه شده است مبادرت مىديگرى كه راجع به خرابه

ا   ور است هائى باشد كه هم اكنون در روى درياچه هامون شناومقصود ا  كشتى بايد همين  ورق. 2

نكه ت ايآيد و سپس چون به علشود و هريك ا  آنها مدت دو ماه به كار مىنى و جگن ساخته مى

 افتد.شود ا  كار مىها خيس و سنگين مىنى

وبى و را به خ اشياء وكننده و ا  ميان برنده است اما اين سود را دارد كه آثار ريگ روان اگرچه ويران. 3

است كه  رگوارو آن ريك ايشان را خزينه بز»خوانيم كه: دارد. در تاريخ سيستان مىدرستى نگاه مى

 «يد.قصان نيايچ ندر كنند هرچند ساليان بتواند نگاه دارد و بدان ههمه چيزى كه بخواهند به ريگ ان

 آباد بوده است.ش نصرت 1315 ابل مركزى كنونى سيستان است كه نام آن پيش ا  سا  . 4

 گذشته است.سابق بر اين، راه عمومى ا  كنار همين محل مى. 5

ار كتى به نويسد كه دويست كشمى در تاريخ سيستان ا  كشتى  ياد ياد شده است و لتى در جائى. 6

اخته حل سمشده است. قطعاه مقصود ا  كشتى بايد همين  ورقها باشد كه به مناسبت وضع برده مى

ى نيز چوب ترين وسيله اين كارست. شايد در آن  مان قايقشود، ا  جهت اينكه نى وجگن آمادهمى

 مرسوم بوده است.

ك است ل و خاكننده و ا  ميان برنده گه داشت كه آب ويراناين مطالب يادداشت شد ولى بايد توج. 7

ن ثارى به آآرفته است تا دانيم كه سنگ و آجر هم عادةه در بناهاى سر مين سيستان به كار نمىو مى

 صورت كه گفته شد ا   ير آب بيرون آمده باشد.


