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چکیده
روند تدریجی و تکاملی شهرنشــینی در دشت سیستان با ظهور وســیع محوطه های عصر مفرغ )اواخر 
هزاره چهارم قبل از میالد( آغاز و ادامهی آن در دورههای تاریخی با شــکلگیری شــهرهای مهم دورههای 
هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساســانی اســتمرار یافت. در این میان عدم مطالعات فراگیر در زمینه شهر و 
شهرنشینی در عصر سلوکی و اشکانی در شــرق ایران، نگارندگان را بر آن داشت تا با تحلیل و بررسی حدود 
400 محوطه و استقرار مرتبط با این عصر، کلیه ویژگیها و خصوصیات شــهرها و محوطه های این دوران را 
مورد مطالعه و سپس بر اســاس اطالعات موجود، سیمای شــهرهای این دوره را در سیستان بزرگ ترسیم 
نمایند. به این ترتیب مشــخص گردید که برخی از شــهرهای دوره مذکور طبق ســنت هلنیسم و با تمرکز 
کلنیهای یونانی در پهن دشت سیستان شــکل گرفت و در ادامه با روی کار آمدن خاندان اشکانی و بر اساس 

نیازهای سیاسی، نظامی و اقتصادی، شکل شهرها از هیپوداموس به شهرهای مدور اشکانی تغییر یافت.
     آثار و شواهد باستانشناسی نشان میدهد که سیستان در دوره اشکانی سرزمینی بسیار آباد، پرجمعیت و دارای 
منابع آبی فراوانی بود که بر این اساس، در بخشهای شمالی و جنوبی آن شهرها و روستاهای بیشماری ساخته 
شد. این رخداد بنا به شرایط زیســت محیطی مناســب )آب فراوان، خاک خوب، هوای معتدل، مرتع، صید و 

شکار و تجارت( میسر گردید که در این ایام در سیستان جریان داشت.
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مقدمه
پدیده شهر و شهرنشــینی در تاریخ ســرزمین ایران یک 
پدیدهی فرهنگــی ریشــهدار و عمیق به شــمار میآید 
که به مرور و با پشــت ســر گذاردن مراحل کوچ نشینی و 
روستانشینی شــکل گرفته اســت. این دورهی نوین در 
فالت ایران با ظهور شــهرهای وســیع و متمرکزی چون 
شوش، سیلک، ملیان، حصار و شهر سوخته آغاز میگردد و 
روند شــکلگیری آن با فراز و فرودهایی به مراحل جدیدتر 
تاریخی منتقل میشــود. بنابراین، شــهر و شهرنشــینی 
یک پدیده وارداتی و نوین نیســت، بلکه بــا تاریخ کهن 
این ســرزمین هماهنگ و همگام بوده اســت. این پدیده 
در ســرزمین سیســتان با ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی 
منطقه به ویژه با رود هیرمند پیوند ناگسســتنی دارد. این 
رود به منزله شــاهرگ حیاتی این ســرزمین در پیدایش و 
شکلگیری و توسعه شهرنشــینی و تمدن شهری آن نقش 
اساسی داشته و تاریخ چند هزار ساله سکونت در این منطقه 
را به گونهای محســوس با افت و خیزها و تغییر مسیر خود 
پیوند داده است. اشــاره مورخین و جغرافیانگاران باستان 
به شــهرها و آبادیهای مهم منطقه سیستان از یک طرف 
و وجود محوطه های شــاخص دوران ســلوکی و اشکانی 
همچون قلعه ســام و کوه خواجه و همچنین شناســایی 
حــدود 392 محوطه از دوران مذکور، رواج پدیده شــهر و 
شهرنشــینی را در سیســتان دوره ســلوکی و اشکانی به 
اثبات میرســاند. دورهای که با وجود سیاســتهای خاص 
حکمرانان، مراحلی چون کلنیهای متمرکز ســلوکی و یا 
مراکز حکومتی ملوکالطوایفی اشکانی را به خود میدید. به 
این ترتیب نیاز مبرمی به مطالعه ســاختارهای شهری این 
دوران احساس میشــود. در ادامه این گفتار، ذکر مهمترین 
ویژگیها و خصوصیات این مراکز شــهری و یا حکومتی به 

بحث و تحلیل گذارده میشود.

تاریخ سیستان در دوره سلوکی و اشکانی
با پایان یافتن حکومت هخامنشــی، میراث به جای مانده 
از این امپراتوری بــزرگ و فراگیر، بــدون کمترین تغییر 
به اسکندر و جانشــینانش منتقل گردید. اسکندر در سال 
330 ق.م. بعد از درهمشکســتن دولت هخامنشی متوجه 
آریانا شد و بعد از انجام یک سلســله خرابیها و آدمکشیها 
در هرات، راهش را از بلخ به ســوی سیســتان تغییر داد. 
برزانتس، والی یا ســاتراپ ایالت سیستان که در این وقت 
یونانیــان آن را درنگیانا یــا درانجیانا ضبــط کردهاند در 

تحت آوازه پر هیبت اسکندر دســتپاچه شد و بدون مقابله 
با اســکندر به اراکوزیا و از آنجا به هند فرار کرد و اسکندر 
با ســپاه مقدونیاش داخل ایالت درنگیانا شــد )سیستانی، 
1366، ج1: 127(. در این ســرزمین، ســکاهای نیکوکار 
یعنی » اِِورِگتها« مســکن داشــتند که قبــاًل به کوروش 
کمک کرده بودند. اســکندر به عنوان پاداش به کمکی که 
به یکی از اسالف او شده بود با آنان مهربانی کرد. اسکندر 
پس از آن به کارهای سیســتان سروسامان داد و یک والی 
برای آنجا تعیین کرد )افشار سیستانی، 1369: 178(. این 
روند در دوره سلوکی همچنان پابرجا ماند و والیانی چند از 
سوی آنان به حکومت ســاتراپ سیستان گمارده میشدند. 
در واقع سلوکیان در تقســیم بندی قلمرو حکومتشان به 
ساتراپ نشین، دنباله رو هخامنشیان بودند )محمدی فر، 
1390: 27(. در نهایت در دوره مهرداد اول اشکانی بود که 
بخشهای شرقی و جنوب شــرقی ایران از جمله، باکتریا، 
تاپوریا، تراکسیانا، پودالی، آریا و گدروسیا ضمیمه حکومت 
اشــکانی گردید )همان: 35(.پس از آن هنگامی که فرهاد 
دوم )127-136 ق.م.( پادشاه اشکانی با پادشاه شامات در 
جنگ بود، از سکاها کمک خواســت و به آنها قول داده بود 
که در ازای کمکشــان مبلغی پول به آنها پرداخت خواهد 
نمود ولی سکاها دیر رسیدند و فرهاد بدون کمک از سکاها 
بر پادشاه شــامات غلبه کرد و به وعده خود راجع به سکاها 
عمل نکرد؛ آنها هم ســرزمین پارت را تاراج نمودند. فرهاد 
با این قوم جنگید ولی کشته شــد و در نتیجه سکاها بر سر 
راه خود مانعی ندیدند. از مرزهای شــمالی ایران مهاجرت 
کردند و در ایالت زرنگ مســکن گزیدند و آن ایالت از آن 
به بعد به سبب نام سکاها به سکســتان و سپس سیستان 
خوانده شــد )بیات، 1379: 362(. ســکاها در سیســتان 
سلطنتی تاسیس کردند و از زمان شاهنشاهی مهرداد دوم 
)88- 123 ق م( خراجگذاردولت اشکانی شدند. هرتسفلد 
معتقد اســت که نقش یکی از چهار ســواری که در نقش 
برجسته بیستون، به همراه مهرداد دوم دیده میشود، متعلق 
به کوفاساتس پادشاه جزء ایالت سکستان است )هرتسفلد، 

  .)101 :1354

شهرهای سلوکی
اســکندر مقدوني و جانشــینانش به عنــوان بنیانگذاران 
شهرهاي جدید شهرت دارند. یکی از سیاستهای اسکندر 
برای هلنیزه کردن ایرانیان، ســاخت شهرهایی در مناطق 
راهبردی به نام اســکندریه بود. اســکندر بنــا بر عادتش 
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)اســکندریه پروفتازیا( را در این منطقه بنــا کرد و احتمااًل 
این شهر در شمال این ســرزمین قرار داشته است. پس از 
مرگ اســکندر در ســال 323 ق.م.، استانسر یک بومی از 
اهالی قبرس به وسیله آنتی پاتر در آریا و زرنگ حاکم شد. 
احتمااًل وی نیز سیاست شهرسازی اســکندر را ادامه داده 
و شــهرهای زیادی در این منطقه ســاخته است )معیری، 
1377: 38(. تــا پیش از این دوره، شــهر جایگاه حکومت 
و خانواده شــاهي بود. اّمــا در ایــن دوره طبقات مختلف 
اجتماعي در شهرها ســکونت یافتند و حّتي مي توانستند با 

عضویت در مجلس سنا در اداره شهر سهیم باشند. 
    نظام برده داري و فئودالي ســلوکیان ایجاب مي کرد که 
آنان در منطقه آبادي چون سیستان، شهرها و آبادي هاي 
زیادي بســازند. نیروي رایگان برده ها و گستردگي نظام 
معماري و شهرســازي یوناني، از عواملي بودند که موجب 
ســاخت بناهاي عریض و طویلي شــده بود که یونانیان و 
اشراف زادگان ایراني آرامش و رفاه خود را در آنها جستجو 
مي کردند.حضــور یونانیهــا را بــه وضوح مي تــوان در 
نقاشیهاي کاخ کوه خواجه مشاهده کرد )شکل 3(. احتمااًل 
این تأثیر بر روي اشــراف زادگان و فئــوداالن منطقه به 
حدي بوده که حّتي پس از رانده شدن یونانیها از سیستان، 
تا مدتهاي مدیــدي دوام آورده و فرهنــگ و عقاید آنها را 

تحت الشعاع قرار داده است.
    نویســندگان یوناني همزمان با اســکندر و یا مورخین و 
جغرافیانگاران پس از وي، محل فرود وی را در سیســتان 
در محل پروفتازیا ذکر کرده اند )راولینسون، 1378: 306(. 
اســکندر پس از ترک پروفتازیا به نواحي جنوبي سیستان 
که آریاسپه )اگریاسپي( نامیده مي شد، حرکت کرد. عالوه 
بر تاریخ نویســان یوناني که محل پروفتازیا را در شــمال 
سیستان ذکر کرده اند، نویسنده ناشــناس تاریخ سیستان 
نیز محل اقامت اسکندر و همســر او روشنک را در شمال 
قلعه سیســتان عنوان کرده اســت. اما نامي از پروفتازیا 
نمي برد. »اســکندر رومي چــون دارا ابن داراب کشــته 
شــد و روشــنک را - دختر او را - به زني کرد به سیستان 
رفت و بر آن قلعه شد که کي خســرو بنا کرده بود بر شمال 
قلعه سیســتان. )و قلعه دیگر اســت بر جنوب که پس از 
آن، اردشــیر بابکان کرده بود( و هفت روز ببود و اســپهبد 
سیســتان را بنواخت که او را خدمت بسیار کرد و پذیره اي 
او باز شــد. پس بفرمود تا آن جا که دیده بــان گاه قلعه بود، 
قلعه ي جداگانه کردند و روشــنک آن جا یله کرد تا از کار 
هند فارغ شد و باز اینجا آمد و آن قلعه تمام کرده بودند. پس 

یک ماه این جا ببود تا نیک تمام شد )ناشناس، 1373: 5(.
    ظاهراً در این دوره، سیســتان به دو خوره یا شهرســتان 
تقسیم مي شــد و هر خوره داراي یک مرکز و چندین شهر 
بود. خوره شمالي سیســتان، درنگیانا )زرنگیا( و مرکز آن 
شهر پروفتازیا بود. محدوده جغرافیایي این خوره مشخص 
نیســت. اما به طور تقریب مي توان بخش مسکونی فعلی 
سیســتان تا شــمال فراه را محدوده درنگیانا تعیین نمود. 
منطقه اي که مصــب رود هیرمند و ریزابه هــاي فراه رود 
و خــاش رود در آن جریان دارند. خوره جنوبي سیســتان، 
آریاسپه )اگریاسپي( نامیده میشد. منطقه وسیعي که شاید 
بتوان بخش صحرایی جنوب سیستان را که محوطه های 
هخامنشی در آنجا شناسایی شده، جزو آن به حساب آورد. 
این منطقه از نظر آباداني داراي شــرایط بهتري نسبت به 
درنگیانا بوده اســت. زیرا اسکندر در فصل زمستان در آنجا 
اقامت کرده اســت. الزمه اقامت اســکندر در یک محل 
به مدت طوالني، تامین آذوقه و علیــق ارتش بزرگ وي 
توسط ســاکنان آن منطقه بوده است، که ظاهراً این محل 

استعداد تامین این نیاز اساسی را دارا بوده است.

شهرهای اشکانی
    از نخســتین اقدامات اشــکانیان پس از استقالل، ایجاد 
قلعه هاي مســتحکم بود تا بــه راحتي بتواننــد در مقابل 
حمالت ارتش کارآزموده و جنگجوي ســلوکي مقاومت 
و از خــود دفاع کنند. آنها در شهرســازي شــیوه جدیدي 
بوجود آوردند. تا پیش از آنها، شــهرهاي یوناني به صورت 
متوازي االضالع که به هیپودام معروف اســت، ســاخته 
مي شــد. اّما اشــکانیان براي دفاع بیشتر، شــهرها را به 
صورت مدّور مي ســاختند و گرداگرد آن یک یا چند حصار 
مي کشیدند. پارتیان مي کوشیدند تا شــهرهاي خود را بر 
روي ارتفاعات که دور از دسترس دشــمن باشد، بسازند. 
عالوه بر اینها، شــهرهاي فــوق در مناطــق راهبردی و 
استراتژیک ساخته مي شد تا بدین وســیله بتوانند خطوط 
مراســالتي یونانیان را قطع و از پیوســتن آنها به یکدیگر 

جلوگیري کنند.
    یکــي از معروفتریــن جغرافیانگاران عصر کالســیک 
یونــان، بطلمیــوس اســت کــه در حــدود دو هــزار و 
دویســت ســال قبل، از یازده شــهر بــزرگ و معروف 
آن روز سیســتان چنین نام بــرده اســت: »1ـ پروفتازیا 
PROPHTHASIA، که قرار نظریه اراتوســنتیس 
بــه مقــدار )1600ـ1500( »اســتادیا« از اســکندریه 
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»اریون« )هرات( فاصله داشــت. ویلســون موقعیت این 
شــهر را در 183 میلي جنوب هرات در پشــاوران )سالیان 
امروزي واقــع در جنوب جوین( قرار مي دهــد. 2ـ فارازارا 
4ـ   RHAUDA رودا  3ـ   PHARAZARA
اینا INNA 5ـ اریــکادا ARIKADA 6ـ گذارزیار 
8ـ   NOSTANA نوســتانا  7ـ   XARXIAR
 BIGIS 9ـ بي گیس PHARAZANA فارازانــا
10ـ آرانــا ARANA 11ـ آریاســپ یــا اگریاســپ 
 :1344 )سیستانی،   AGRIASPS-ARIASPS

.)696-695
    از ترتیبي که بطلمیوس از شهرهاي درنگیانا داده، چنین 
استنباط مي شود که شمالي ترین شهر منطقه، پروفتازیا و 
جنوبي ترین آن آریاسپه بوده اســت. احتمااًل این دو شهر، 
از مهم ترین شــهرهاي درنگیانا در ایــن دوران بوده اند. 
زیرا بیشــتر جغرافیدانان و مورخین یوناني از این دو شهر 
نام برده اند. راولینسون معتقد اســت که فراه کنوني همان 

پروفتازیا است )راولینسون، 1378: 306(.   
    یکي دیگــر از مناطقي که جایــگاه پروفتازیا را براي آن 
پیشنهاد نموده اند، منطقه پشاوران است )آذرنیوشه،1369: 
192(. پشــاوران یا پشــاورون در دریاچه هامون سابوري 
قرار دارد. این محوطه باســتاني نیز هم اکنون در تصرف 
افغانستان اســت. هرگاه دریاچه هامون خشک باشد و یا 
آب آن کاهش پیدا کند، خرابه هاي این شهر عظیم کاماًل 
آشکار مي گردد. ســومین محلي که احتمااًل پروفتازیا در 
آنجا قرار داشــته، منطقه نادعلي اســت. نادعلي محوطه 
بســیار بزرگي است که در سمت راســت رودخانه هیرمند 
علیا و در کشور افغانســتان قرار دارد. تصور بر این است که 
تپه هاي نادعلي محل واقعي زرنگ، پایتخت یعقوب لیث 

صفاري باشد )موسوي حاجي، 1382: 667(.   
در مجموع میتــوان چنین عنوان نمود کــه در حال حاضر 
اطالعات تاریخي ما از سیستان دوره اشکاني بسیار اندک 
اســت و تا زماني که یک بررســي جامع و سیســتماتیک 
باستان شناختي در والیات نیمروز و فراه افغانستان صورت 
نگیرد و باستان شناســان با حفاري در ســه محوطه فوق 
اطالعات مربوط به این محوطه های باستاني را استخراج 
ننمایند، نمي توان بــا قاطعیت محل واقعــي پروفتازیا را 
تعیین نمود. از سوي دیگر مشخص نیست که آیا پروفتازیا 
همچنان در دوره اشــکاني وجود داشــته و محل واقعي 
پایتخت اشکانیان در سیستان بوده اســت یا این که شهر 
مذکور تخریب گردیده و ســپس جاي خود را به شهر و یا 

شهر جدیدي داده است.
   بطلمیــوس )Ptolemy(، آریاســپه را در شــمار 
دومین شــهر درنگیانا مي داند. اســترابون نیز مکان این 
ســرزمین و مردم آن را بین درنگه یــا درنگیانا و آراخوتي    
)Arachotiمعین مي کند. از ایــن رو، وي با بطلمیوس 
در توســعه و گســترش مرزهاي درنگیانا به طرف شرق 
موافقت دارد. اما از وســعت دقیق مرزهاي زرنگ به طرف 
شرق، چون مکان خود سرزمین آریاسپه اطالعات دقیقي 
در منابع در دســت نیســت. تاکنون براي محققین روشن 
نشده است که اسم شــهر مردمي که یونانیان را مجذوب 
عدالت و شیوه زندگي خویش ســاخته، چه بوده است. زیرا 
تمام منابع به طور یکسان دو اصطالح آریاسپه یا اگریاسپه 
و اِِورگتاي را فقط بر مردمان این سرزمین اطالق کرده اند. 
از این رو با توجه به مآخذ تاریخي و جغرافیایي تاکنون فقط 
این موضوع بر محققین روشن شده است که سرزمین این 
مردم در کنار رود اتیمانــدر و در بین زرنگ و آراخوزي قرار 

داشته است) آذرنیوشه،1369: 193-192(.
    آریاسپه )اگریاســپي = اورگتاي( در جنوب سیستان قرار 
داشت. اما با وجود شناســایی حدود 110 محوطه از دوره 
هخامنشــی در این ناحیه هنوز نمیتوان هیچ محوطه اي را 
با این نام تطبیق داد. از ســوي دیگر معلوم نیســت که آیا 
آریاســپه نام یک شــهر بوده یا این که نام قومي از مردم 
درنگیانا بوده است که در دشت وســیع جنوب سیستانـ  
منطقه رامرودـ  زندگي مي کردند )مهرآفرین، 1383: 84(. 
ظاهراً همین قوم یا ســاکنان این شهر، در جنگ کوروش 
علیه سیتها به کمک او شتافتند و آب و آذوقه در اختیارش 
قرار دادند. »بنا به نوشــته آرین، اســکندر نسبت بدانان با 
احترام زیاد برخورد مي کرد و این به دو دلیل بود: نخست به 
جهت خدمتي که اجداد این مردم نسبت به کوروش انجام 
داده بودند؛ و دوم به دلیل اوضاع اجتماعي و سیاســي خود 
آنان بود. زیرا اینان مانند ســایر قبایل نبودند، آنها طرفدار 
اجراي عدالت همانند بهترین یونانیان بودند. مردمي بودند 
آراســته به صفات قابل تحسین، راســتگویي، بردباري، 
قناعت و دلیري و متعهد به نظم و قانــون و پیمان. عالوه 
بر این، از اســکندر نیز به خوبي اســتقبال کردند. از همین 
روي اسکندر، به عقیده تارن، ایشان را از قانون ساتراپي و 
پرداخت باج و خراج معاف نمود )آذرنیوشــه،1369: 192-

.)193
   بر اســاس مآخذ و نوشــته هاي مورخین ســده هاي بعد 
مي توان به این نتیجه رســید که سیستان در دوره اشکاني 
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وضعیت دیگري پیدا نموده اســت. در این دوره بســیاري 
از شهرهاي قدیمي از بین رفتند و شــهرهاي جدیدي در 
ســواحل رود هیرمند و دیگر ریزابه هاي آن بوجود آمدند. 
در اینجا این نکته را باید خاطر نشــان ساخت که خاصیت 
طبیعي سیستان به گونه اي است که به علت تغییر مداوم و 
پي در پي بستر رود هیرمند، شهرها از عمر زیادي برخوردار 
نیســتند و در مدت کوتاهي متروک و شــهرهاي جدیدي 
متولد مي شــوند. از ســوي دیگر در این دوره اقوام جدید 
سکاها وارد منطقه سیستان شــدند که با قدرت بالمنازع 
خویش قلمرو حکومتي خود را در سیستان تا سواحل سند 
گســترش دادند. ســکاها با ورود خود در قرن دوم قبل از 
میالد به سیســتان، نام خود را به منطقه جدید دادند و از آن 
پس سکستان جاي نام آریاســپه را گرفت. احتمااًل در این 
دوره نیز منطقه سیســتان مانند دوره قبل داراي دو بخش 
یا دو خوره بوده اســت. چنان که منطقه شمالي همچنان 
نام پروفتازیا را یدک مي کشید، در حالي که منطقه جنوب 
ـ آریاسپيـ  به سکســتانه تغییر نام داد. ایزیدور خاراکسي، 
سکســتان را در جاي مملکت درنگیانا قرار نمي دهد بلکه 
آن را در محل پارتاکنا )بیــن درنگیانــا و آراخوزیا یا هند 
سفید( مي داند )خاراکســی، 1390: 19(. این نویسنده که 
در سال 37 میالدي زنده بود در خود درنگیانا فقط دو شهر 
پاریو و کوروک را ذکر مي کند، ولي در ساکستانه شهر هاي 
»باردا«، »میــن«، »پاالکنتي« و »ســایگل« که مرکز 

مملکت بوده، را نام برده است )همانجا(.
    بي شــک شــهرهاي فوق که از شــهرهاي مهم دوره 
اشــکاني در منطقه سیســتان بوده اند بــا گویش و لهجه 
یوناني ثبت شــده اند و مــا از نام دقیق و ایرانــي آنها آگاه 
نیستیم. از سوي دیگر هیچ تالشــي نیز تاکنون در جهت 
بازسازي جغرافیاي تاریخي این شــهرها به عمل نیامده 
اســت. با توجه به این که مرکز ثقل حکومت ســکاها در 
منطقه جنوب و جنوب شرقي سیســتان بزرگ تا هیرمند 
علیا بوده است، پس بنابراین الزم است تا مرکز سیستان را 
در این مناطق جســتجو نمود. ایزیدور خاراکسي نیز که در 
قرن اول قبل از میالد از کوه فراه نام برده است، هیچ اشاره 
روشني به شهري که در آن حدود بوده نمي کند )همانجا(. 
با توجه به موارد فوق، نمي توان پروفتازیاي دوره اســکندر 
را پایتخت سیســتان در دوره اشــکاني به حساب آورد. به 
احتمال قوي این شــهر در این دوره تخریــب گردیده و یا 
کاماًل از رونق افتاده اســت. والیت یا خوره درنگیانا بعد از 
این تاریخ کم کم نام خــود را از دســت داد و در نام بزرگ 

سکستان مستحیل شد.

شــهرهای اشــکانی بر اســاس مطالعات 
باستانشناسی

    تا پیش از بررســیهای باستانشناســی سیســتان، تعداد 
محوطه های شناخته شــده این دوره بسیار اندک بود. آثار 
کوه خواجه و قلعه ســام از مهمترین محوطه های باستانی 
این دوره بشــمار میرفتند و فقط در کوه خواجه بررسیها و 
حفاریهــای متناوبی صــورت گرفته بود کــه اطالعات 
آن توســط هر یک از حفاران محل مذکور منتشــر شده 
است )نگاه کنید به:اشــتاین Stein,1928((، هرتسفلد 
)هرتسفلد،1381(، گولینی )Gullini,1964(، موسوی 
)موسوی،1374( و غنیمتی )Ghanimati,2001((. اما 
در بررسیهای باستانشناســی فاز1 و فاز2 دشت سیستان، 
تعداد ایــن محوطهها بــه 392 عدد رســید )مهرآفرین و 

موسوی حاجی، 1388(.
    در جدول شــماره3 تعداد محوطه های دوره اشکانی در 
هر حوزه مشخص گردیده اســت. الزم به ذکر است که در 
8 حوزه جغرافیایی سیســتان هیچ آثاری از دوره اشکانی 
بدست نیامده است. البته این موضوع شــامل ادوار دیگر 
نیز میشــود. از مجموع محوطه های اشــکانی سیستان، 
40/8% )160 محوطه( در شمال سیســتان قرار دارند که 
شــامل حوزه های جغرافیایی قرقری، شمال زابل، دوست 
محمد، زابل1، کهک، زهک و محمد آباد میگردد. %59/2 
)232( محوطه نیز در جنوب سیستان و در حوزه های قلعه 
رستم، گیردی، جنوب قلعه رستم، جنوب دریاچه هامون و 
شــیله قرار دارد. محدوده پراکندگی محوطه های اشکانی 
سیستان در نیمهی شــمالی آن و با توجه به وسعت منطقه، 
بیانگر فاصله بیشتر محوطهها از یکدیگر است. به نحوی 
که در نیمه شــمالی، تقریبًا فضایی برابر با 3800 کیلومتر 
مربع تحت نفوذ محوطه های دوره اشــکانی قرار داشــته 
اســت. در این قســمت به طور میانگین در هــر 23/75 
کیلومتــر مربع یک محوطه باســتانی مربــوط به دوران 
اشکانی قرار دارد. استقرارهای نیمه جنوبی نسبت به نیمه 
شمالی متفاوت اســت؛ به طوری که در محدودهای برابر 
با 2600 کیلومتر مربع )معادل تقریبی یک ســوم وسعت 
دشت سیستان( 232 محوطه مربوط به این دوره پراکنده 
شده اســت. در این قســمت به طور میانگین در هر 11/1 
کیلومترمربع یک محوطه مربوط به دوران اشــکانی دیده 

میشود.
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جدول3. شمار محوطه های استقراری اشکانی در 
حوزه های مختلف سیستان

تعداد محوطهنام حوزهردیف

14قُرُقری1

2شمال زابل2

37هیرمند )دوست محمد(3

50زابل )1(4

1زابل )2(5

23کهک6

15زهک7

18محمدآباد8

28قلعهرستم9

52جنوب قلعهرستم10

10جنوب دریاچه هامون11

134گیردی12

7شیله13

1جوریکا14

392جمع

    این محوطهها از نظر ســاختاری و وضعیت ظاهری به 
دو دسته؛ دارای معماری و بدون معماری تقسیم میشوند 
که البته بیشــتر محوطه های دارای معماری در شمال آن 
قرار دارد. مهمترین محوطه های اشکانی سیستان عبارتند 
از قلعه کافــرون، قلعه کک کهزاد، قلعــه چهل دختر، تپه 
شهرستان، تپه آتشــگاه، دم خواجه احمد، قلعه تپه، قلعه 
سام، قلعه رخش، محوطه شــماره 88 گیردی و محوطه 

شماره 16 شیله )روستایی، 1391: 32-33(. 
    محوطه های اشکانی سیســتان از نظر وسعت، ارتفاع، 
مواد و آثار فرهنگی دارای تنوع زیادی هستند. چنانکه این 
محوطهها دارای وســعتی از چندین متر مربع )چاه( تا چند 
ده هکتار میباشــند که در جدول4 نمایش داده شده است. 
از 392 محوطه اشکانی، تعداد 63 محوطه دارای وسعتی 
بین یک تا پنج هکتار هستند. این محوطهها از نظر شکل 
و ساختار دارای نظم بیشتری نســبت به دیگر محوطهها 

میباشند و ارتفاع برخی از آنها از پنج متر هم فراتر میرود.

جدول4- تعیین رتبه استقراری سکونتگاههای دوره 
اشکانی در سیستان

رتبهی استقراری 
تعداد مساحت سکونتگاهسکونتگاه

محوطه

132 تا 1000 متر مربع1

1000124 تا 5000 متر مربع2

500053 تا 10000 متر مربع3

1000035 تا 20000 متر مربع4

2000028 تا 50000 متر مربع5

5000020 متر مربع به باال6
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از این تعداد، 14 محوطه دارای وسعتی بین 5 تا 10 هکتار 
و نهایتــًا 6 محوطه دارای وســعتی بیــش از 10 هکتار 
میباشند. البته محوطه های با وســعت بیش از 10 هکتار 
معمواًل از چندین برآمدگی به هم پیوسته تشکیل گردیده 
که از آن جمله میتوان به محوطه گیردی287 )مهرآفرین 
و موســوی حاجی، 1388: جلد25( اشاره نمود که وسعت 
آن بیشتر از 27 هکتار اســت و از چندین تپه و پشتهی به 
هم پیوسته تشکیل گردیده که ارتفاع آنها از یک تا 10 متر 

متغیر است.
    با وجــود فراوانــي محوطههاي باســتاني از این دوره، 
تاکنون فقط در ســه محوطــه کوه خواجه، قلعه ســام و 
تپه گوری کهنه کاوشــهای باستانشناســي و گمانهزني 
صورت گرفته اســت. نتایج عملیات باستانشناسي نشان 
میدهد کــه در دو محوطه کوه خواجه و قلعه ســام آثاري 
از حضور سلوکیها در سیســتان دیده میشود. در کاخ کوه 
خواجه )شکل 2(، پستوهاي باز با طاق ضربي، گچبریهاي 
یوناني، اروس ایزد بالدار عشــق یوناني )شکل3(، قابهاي 
مربع شــکل با ترکیببندیهــاي یوناني و بــرگ کنگر و 
نقاشیهاي متعدد به طور آشــکاري تأثیر هنر یوناني را در 
این کاخ نشــان میدهد. قلعه سام )شــکل4( نیز  محوطه 
معروف دیگر این دوران در منطقه سیســتان است که در 
حدود 30 کیلومتری جنوب شــرقی زابــل و در نزدیکی 
روستای ســه کوهه قرار دارد و یک بنای خشتی با پالن 
تقریبًا چهار گوش است که دروازه شهر دارای دو برج برای 
محافظت بوده اســت و تاریخ تقریبی آن اواخر سده سوم 
ق.م. است )محمدی فر، 1390: 95(. به عبارت دیگراین 
شهر حدوداً 10 هکتاری، داراي پالني یوناني است که به 
هیپودام یا چهار ضلعي شهرت دارد. البته باید خاطر نشان 
ســاخت که یکي از اضالع قلعه شکســتگي پیدا نموده 
و آن را به پنج ضلعي تبدیل کرده اســت. چنین شکلي را 
میتوان در مرو دوره ســلوکي و همچنین در زاهدان کهنه 
سیستان در دوره اسالمی نیز مشاهده نمود. بر روي برخي 
از قطعات سفالین قلعه سام، خطوط یوناني دیده میشود که 
این مســاله حضور یونانیها را در منطقه کاماًل تأیید میکند 

)مهرآفرین، 1391: 136(. 
    تپه گوري نیز با وســعت 5600 متر مربع و ارتفاع هشت 
متر از ســطح زمینهاي اطــراف در 14 کیلومتري جنوب 
شرق زابل، مرکز سیستان واقع شده است. در سال 1385 
خورشــیدی یک فصل حفاری در این محوطه انجام شد. 
هرچند تپه گوری کهنه وســعت چندانی ندارد )حدود نیم 
هکتار(، با این وجود شــواهد و مدارک مهمی از اســتقرار 
دوره اشکانی بخصوص اشــکانی متاخر از آن بدست آمد 

که از آن جملــه میتوان به یک عدد ســکه دراخما متعلق 
به پارتامس پاتس پادشاه اشــکانی که مدت کوتاهی در 
سال 116 میالدی حکومت میکرده، اشاره کرد )شکل5(. 
کشــف این ســکه در محوطه کوچکی چون تپه گوری، 
نشان دهنده رونق تجارت و بازرگانی در منطقه سیستان 
 ,Mehrafarin et all(در طول دوره اشکانی اســت

.)243 :2011

نتیجه گیری
شکل شماره 6 نشان میدهد که سیستان در دوره اشکانی 
بســیار آباد بوده و در تمام نقاط شــمالی و جنوبی آن بجز 
دشت سنگبار )از شمال شهرســوخته تا لوتک( شهرها و 
روســتاهای فراوانی دایر بوده اســت. با نگاه به این نقشه 
میتوان به گستردگی دریاچه هامون کاماًل پی برد. در این 
دوره رود هیرمند و دیگر شــاخههای آبی سیستان دارای 
آب فراوان بودهاند. به گونهای کــه مازاد آب وارد دریاچه 
هامون میگردیده و در نتیجه وســعت این آبگیر بزرگ به 
منتهی درجه خود رســیده بود. وجود محوطه های فراوان 
از این دوره، نشــان دهنده جمعیت زیاد در منطقه اســت. 
به احتمال قوی سیســتان در این دوران به علت شــرایط 
زیست محیطی مناسب یک سرزمین مهاجر پذیر بود که 
از دیگر نواحی، اقوام مختلف بــه آنجا مهاجرت میکردند. 
مهاجرت اقوام ســکایی یک مورد خــاص در این زمینه 
است. خاندان سورن پَهلَو که یکی از هفت خاندان بزرگ 
دوره اشکانی محسوب میگردید، ســاکن و مالکالطوایف 
سیستان بودند. ثروت فراوان سیســتان که در این دوره از 
راه کشــاورزی، دامداری، تجارت و صنعت بدست میآمد 
این خاندان را به ثروت و قدرت فراوان رســانده بود. چنان 
که تاج شاه متوفی را سرکردهی این خاندان بر سر ولیعهد 
میگذاشت. بیشتر داستانهای پهلوانی و حماسی ایران در 

این دوره در سیستان بوقوع پیوسته است.
    با توجه به گزارش ماموران تعییــن خطوط مرزی ایران 
و افغانســتان در پایان قرن نوزدهم میالدی، بنظر میرسد 
که تمرکز شهرهای دوره اشکانی در شــرق رود هیرمند 
بوده است؛ جایی که هم اکنون در افغانســتان قرار دارد. 
از مناطق مهم دوره اشــکانی در این منطقه وسیع میتوان 
به ساروتار، سابورشاه، پیشــاوران، فراه و قلعه فتح اشاره 
نمود. برای شناخت شــهرهای دوره اشکانی در سیستان 
باید حداقل سه والیت هلمند، نیمروز و فراه در افغانستان 
مورد بررسی دقیق باستانشناسی قرار بگیرند و پس از آن 
در چندین محوطه بزرگ، عملیــات کاوش و گمانهزنی 

انجام شود.  
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