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 هچکيد

اهای باسهتانی بهه    بقایایی از شهرراا و شهررک   آندر  شود کهایران و افغانستان میای وسیع در خاک سیستان باستان شامل منطقه

مکهانی،  زمهانی،   اای متفاوته ار یک بیانگر ویژگیمانده است کاای به ام پیوسته باقیاا و پشتهاا، تپهای از خرابهصورت مجموعه

در مرکه  دشهت سیسهتان یکهی از      واقع . این محوطهاستاای مرم قلعه سام یکی از این محوطه .استساختار معماری و  یکارکرد

شناسان قرار کمتر مورد توجه باستانرغم اامیت فراوان، که به شودمحسوب میاای دوران تاریخی شرق کشور ترین محوطهشاخص

ایهن محوطهه    جایگاه که بیانگر اویت واقعیاای استقراری، ساختار معماری، یا دوره دورهچون ام بنیادی ااییپرسشو  است گرفته

علمی جامع مبنی بر بررسی  پژواشیبر این اساس است. ای از ابرام باقی ماندهدر پرده، است در نظام سیاسی و اجتماعی دوران خود

گونهه شهناختی   نگاری نسبی بر مبنای مقایسهه  گاه به منظورسطحی برداری وااد معماری، به نمونهالعه شطصورت گرفته که ضمن م

اساس رایافت تاریخی کنکاشی پیرامون اویت واقعی این محوطهه  ق شوااد مادی با منابع تاریخی بردر نرایت با تطبی و پرداخته شد

اسهت کهه تها آن     ساخته شده و با پالن ایپودام قلعه سام در دوران سلوکی داد محوطهمیدست آمده نشان  نتایج به صورت گرفت.

تها اوایهل دوران ساسهانی    در طهو  دوره اشهکانی و    قلعه ساماستقرار گسترده در  زمان نمونه این پالن در منطقه وجود نداشته است.

کهه   استذکر شده در متون تاریخی  اگریاسپیِاین محوطه بقایای شرر معروف به  احتماالًبا توجه به شوااد موجود  .ادامه یافته است

 محل استقرار خاندان حکومتی بوده است. ،سیستان در دوران سلوکی و اشکانی به عنوان شرر مرک ی
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 مقدمه

کهه امهروز    اسهت ستان سرزمین ب رگ و با اامیتی دشت سی

بین دو کشهور ایهران و افغانسهتان تقسهیم شهده اسهت. ایهن        

و آبهاد   اهای به رگ  به علت امجهواری بها سهرزمین   سرزمین 

شرقی و امچنین منابع فهراوان آب و رهروت زیهاد، جایگهاه و     

 اسهت. داشهته  اای مختله  تهاریخی  در دوران اامیت فراوانی

دشت سیستان یک دشت تپه مااوری و به عبارت برتر یهک  

پست است که از خاک رس سهفید خاکسهتری و    فالت نسبتاً

 و( 21: 1385)احمهدی،   خی  تشکیل شده استبسیار حاصل

-مهی رودخانه عظیم ایرمند از بخش جنوب شهرقی آن وارد  

یابهد  مسیر مختل  در این دشت جریان می و در چندین شود

از جمله مسهیراای ایهن   تا در نرایت به دریاچه اامون بری د. 

 ،بیایان توان به مسیر گودزره، مسیر رامرود یا رودرودخانه می

)مسهیر شهمالی(   مسیر سنارود و در نرایهت مسهیر فعلهی آن    

-رودخانه ایرمند از مرهم  (.10:1380،زادهابراایم) دکراشاره 

محیطهی  تأریرگذار در ایجهاد یهک بسهتر زیسهت    ترین عوامل 

 اای دور تاکنون بهوده برای ساکنان منطقه، از گذشتهمناسب 

بسهتر جغرافیهایی سیسهتان را     دوران کرهن در واقع از  ت.اس

سیستان و ایرمنهد   حوزه آبخی  و آبری  ایرمند در برگرفته و

به طهوری   اند،امیشه عجین و مترادف و مکمل یکدیگر بوده

که حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سیسهتان از وجهود   

-ابههراایم) اسههتایرمنههد و برکههات ناشههی از آب جههاری آن 

اامیهت در ایهن مهورد، تغییهر       ئ(. نکته حها 7-6: 1374،زاده

بهه طهوری کهه     ؛بستر رودخانه ایرمند در ادوار مختل  است

گاه این رودخانه در مسیر شمالی، گاه در مسیر جنهوبی )رود  

و بها اهر تغییهر،    بیابان( و گاه در ار دو مسیر جریان داشهته  

آن دوره  و امچنهین شهرر مرکه ی و اصهلی     نظام استقراری

اهای صهورت   با توجهه بهه بررسهی    .داده استمیتغییر مکان 

 اای پیشهین، برعکس دوره ،اشکانی -در دوران سلوکی گرفته

 تقریبهاً برای اولین بار  محوطه باستانی، 700با وجود بیش از 

. تمام مناطق دشت سیستان دارای شهوااد اسهتقراری اسهت   

اهای شهاخص و کهم    محوطه عظیم قلعه سام یکی از محوطه

علمهی   پهژواش که مطالعهه و   استنظیر این دوران سیستان 

شناسهی و تهاریخ   ن بسیاری از زوایای پنران باستانپیرامون آ

این محوطه در مرک  دشت سیستان د. کنمنطقه را آشکار می

و حههد فاصههل سیسههتان روسههتایی )بخههش شههمالی دشههت   

سیستان( و سیستان صحرایی )بخش جنوبی دشت سیستان( 

تهرین و  به رگ  قرار دارد و از حیث وسعت و سهاختار مهنظم،  

  .استترین استقرار مربوط به این دوران شاخص

 

 شناسيپيشينه مطالعات باستان

تهرین  کهه یکهی از به رگ    محوطه قلعه سهام بها وجهود ایهن     

لهیکن   ؛آیهد اای باستانی سیستان ایران به حساب میمحوطه

آن بسیار انهدک اسهت. تنرها در سها       پیرامونحجم مطالعه 

شههناس ایتالیههایی بههه   یههک گههروه باسههتان   1973و  1964

که  ندجا انجام دادزنی محدودی در آنهسرپرستی شراتو گمان

 در ایهن  .ه نگردیهد نه گ ارش کامل و جامعی از آن ارائسفامتأ

علهق بهه دوران سهلوکی تها اوایهل ساسهانی       الیه مت 5حفاری 

نوشهته بهه خه     آن، یهک سهفا    Vشناسایی شد که از الیهه  

کتیبهه یونهانی    .(Scerrato, 1970: 138)یونانی به دست آمد 

 12موجود روی سفا  یافت شده در بردارنهده متنهی شهامل    

؟( خ  است. با توجه به نظر حفار، تاریخ ایهن سهفا  در   13)

قبهل از مهیالد و مربهوط بهه نخسهتین       حدود نیمه سده سوم

 (. Carratelli, 1966: 34) استره سکونت در این مکان ود
گونه کاوشی در محوطهه قلعهه سهام انجهام     پس از شراتو ایچ

دشت سیستان بهه  شناختی پرننشد و تنرا در بررسی باستان

سرپرستی سید رسو  موسوی حاجی و رضا مررآفهرین، ایهن   

در این بررسی  .شدبررسی و ربت  447-14محوطه با شماره 

( نمونه 13اای سطحی )اای اندکی از سفا به نمونه با توجه

آوری شده بود، دوره استقراری در که به صورت تصادفی جمع

دنهد  کراشهکانی معرفهی    -این محوطه را برابر با دوره سلوکی

(. عالوه 113-104: 10،ج 1386حاجی و مررآفرین، )موسوی

شناسانی چهون ارنهی   و باستان پژواشگران، یاد شدهبر موارد 

)سیدسهجادی،   ، سید سجادی(230 :1376)ارینگ،  ارینگ

، (95 :1387فههر، )محمههدی فههر(، محمههدی30-31: 1382

( و 139 :1385)مههالزاده و محمههدی،   مههالزاده و محمههدی 

نیهه  در کتههب و  (115: 1390مقههدم، مقههدم )عالیههیعالیههی

خود، به صهورت بسهیار مختصهر     اای باستان شناسیپژواش

 اند.  کردهاایی به این محوطه باستانی اشاره

 

 مطالعه و بررسي ميداني

 مستقل در مورد این محوطه باستانیاولین پژواش نگارنده 
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نامهه کارشناسهی   و در راسهتای پایهان   1390ا در سها   مرم ر

(. پس از 115: 1390مقدم، )عالیی ارشد خود به انجام رساند

و بها توجهه بهه تخریهب روز افه ون ایهن مکهان         این مطالعات

بازدید و اقدام به  آنمطالعه جامع  براینگارنده  تاریخی مرم،

طهی   در چندین نوبهت  شناسیو آسیب نگاریمستند ،بررسی

طالعهات شهامل پیمهایش دقیهق و     د. این مکر بعدیاای سا 

برداری از آرار و شوااد معماری و برداری روشمند، پالننمونه

-اای شاخص سفا نمونهشناختی بندی و مقایسه گونهطبقه

 936شهود. در ایهن مطالعهات تعهداد     مهی  ،شدهاای گردآوری

اهای  مطالعه و ربهت گردیهد و پهس از طراحهی نمونهه     سفا  

شاخص، به سطح محوطه برگردانده شد. از این میهان تعهداد   

اهای شهاخص در ایهن مقالهه     قطعه سفا  به عنوان گونهه  66

نگاری نسبی محوطهه پیشهنراد   و بر اساس آن گاه شدمطالعه 

 گردید.

 

   توپوگرافيکتوصيف 

رده اسهت  عظمت و گسهت شرر با لعه سام بقایایی از یک قلعهق

کیلهومتری شهما     3 ، در فاصهله که در میان دشت سیستان

کواهه واقهع شهده اسهت )سیدسهجادی،      شرقی روستای سهه 

(. این مکان فضایی محصور با پالنهی پهنج ضهلعی    31: 1382

(. 1 شهکل ) اای آن وجهود نهدارد  تناسبی بین زوایهکه  است

غربهی   -شرر که دارای جرت ساختاری شهرقی  ابعاد این قلعه

غربهی   -متر شهرقی  410برابر با  ااقسمت در بیشترین ،است

لیکن اضالع آن به ترتیب  ؛استجنوبی  -متر شمالی 295در 

اهای سهاعت   ع شرقی و بر طبق جرت چهرخش عقربهه  از ضل

متهر   138متهر و   235متر،  280متر، 410متر،  240برابر با 

به ایهن   داردیر متغشرر ب رگ ضخامتی . حصار این قلعهاست

اهر   و داردمتهر ضهخامت    3 حداکثرصورت که حصار در پایه 

-شود از ضخامت آن کاسته میچه بر ارتفاع حصار اف وده می

در وضعیت فعلی  رسد.متر میسانتی 80گردد و در نرایت به 

مانهده  بهاقی از ارتفاع حصار متر  8حداکثر ترین نقطه در سالم

(. این حصار از خشت خام و چینه ساخته شده 2 شکلاست )

 ای از چینهه با الیهه  دیوار خشتیو نحوه ساخت آن به صورت 

نیم دایره عظیم و بلند  برج 37. حصار دارای است در طرفین

متهر فاصهله از اهم     35اا به طور میانگین بیشتر آناست که 

 14و بهه   شهود میکمتر  این فاصله چند موردلیکن در  دارند؛

متر از حصار بیهرون آمهدگی    4اا در حدود برجرسد. متر می

اا نسبت بهه بخهش تحتهانی، قطهر     دارند و قسمت فوقانی آن

در  ،این قلعه شهرر  . دروازه اصلی و قابل مشاادهداردکمتری 

(. این دروازه بهه صهورت   3 شکلمیانه ضلع شرقی قرار دارد )

دایهره در اهر طهرف    متر با یهک بهرج نهیم    4ورودی به عرض 

اای این مکان عظیم نظرات البته در مورد تعداد دروازه ؛است

  :مختل  وجود دارد

ایهن   «قالع و اسهتحکامت نظهامی  »کاظم مالزاده در کتاب

ده اسهت  کهر  بیانمتر  296در  376ای به ابعاد قلعه را ذوزنقه

د. وی مصالح این مکان را تنرا چینه داربرج در حصار  36که 

کنهد ایهن مکهان دو دروازه شهمالی و     می بیانده و کری معرف

فهر  (. محمهدی 139: 1385)مالزاده و محمهدی،   داردجنوبی 

ده که یهک  کراشکانی معرفی  -نی  این قلعه را شرری سلوکی

)محمهدی فهر،    دارددروازه با دو بهرج محهافظتی در طهرفین    

در مههورد تعههداد  پژواشههگران(. اههر چنههد بیشههتر 95: 1387

توان این شرر با یکدیگر اتفاق نظر ندارند لیکن می اایدروازه

 د:کردر این مورد به ساختار شرری این مکان استناد 

-این محوطه به راحتهی مهی   اواییاای با توجه به عکس 

بهه رگ را در محههدوده محصههور ایههن  مسههیرتههوان بقایههای دو 

متهر   370غربی به طو   -شرقیمسیر د: کرمحوطه مشااده 

شهرقی از   مسهیر متهر.   295به طهو    یجنوب-شمالی مسیرو 

و شهود  میشرقی شروع  سالم قلعه واقع در ضلع دروازه تقریباً

یابد. در ایهن بخهش ارهری از    ادامه می وس  حصار ضلع غربی

لیکن در فاصله کمی از اهم بقایهای    ؛حصار باقی نمانده است

 ایهن دو بهرج  فاصله و انهدازه  خورد. به چشم می مدوردو برج 

اای واقع در طرفین دروازه غربهی  برج امانند به ام ون دیک 

جنوبی شرر نی  از قسهمتی   -شمالی بقایای مسیر. استشرر 

از ضلع شمالی که در آن آراری از حصار وجود نهدارد، شهروع   

طور کهه ذکهر   یابد. امانشود و تا حصار جنوبی امتداد میمی

سمت انترای شهمالی مسهیر، حصهاری قابهل رویهت      شد در ق

توان تصهور  اای پیرامونی نمیبرج نبودلیکن به دلیل  ؛نیست

 -شهمالی  مسهیر امتداد و در  ای وجود داشته باشددروازه دکر

ای بهه  شهود، دروازه به دیواره حصار مختوم می مسیر ،جنوبی

کهه   کهرد  توان بیانبا توجه به این مرم می  خورد.چشم نمی

ه داشهت دو دروازه اصلی در اضهالع شهرقی و غربهی    قلعه سام 

 است.
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 .دارداکتهار   11شرر وسعتی برابهر بها   فضای داخلی این قلعه

اای کوچک و ب رگ به ام به صورت پشته این قسمت امروزه

ساختار داخلهی  . از داردمتری  4تا  2که ارتفاعی  استمتصل 

دیواراای خشهتی  ، بقایایی از دو مسیر متقاطعتنرا  شررقلعه

شناسی شراتو و یا بر ارر حفریات غیر باستان)که بر ارر کاوش 

و داخلهی  رد و نشان دیهوار پیرامهونی   و  اند(مجاز آشکار شده

در  ااترین آنمشخصخورد که بنای ب رگ به چشم می چند

و از میهان   انهد شرر قهرار داشهته   نیمه شرقیو ی مرک شما  

مطهالبی را   ،مهورد  شهش توان در مورد ساختار کلی اا میآن

 د:کربیان 

شامل رد  :قلعه شما  شرقی واقع در 1 شماره فضای معماری

 30در  40اختمانی بهه ابعهاد   سه و نشان دیواراای یک واحد 

این مکهان شهامل   . استغربی  -تر با جرت ساختاری شرقیم

متر است.  20در  20به ابعاد  یک فضای مرک ی ب رگ تقریباً

اتهاق   پنجتعداد  فضای مرک یاین شمالی و جنوبی در جبره 

وجهود دارد.   متر 4×12و  4×5 ،6×5مربع و مستطیل به ابعاد 

با جرت متر  12×20به ابعاد  یتاالرجبره شرقی آن مرک  در 

جنوبی وجود دارد که از شهما  و جنهوب    -ساختاری شمالی

جرهت سهاختاری    متر با 4×12قرینه دیگر به ابعاد  اتاقبه دو 

فضای مرک ی نیه    غربیجبره شود. غربی متصل می -شرقی

 کهه بهه   اای اوایی کمتر قابهل تشهخیص اسهت   که در عکس

و طهو  متغییهر    5اای کوچک به عهرض  ا  دارای اتاقاحتم

فراوان ورودی ایهن بنها   متر بوده است. به احتما   5تا  3بین 

قرار داشته است ار چند بدون انجهام کهاوش    غربیدر جبره 

 اظرار نظر دقیق در این مورد خالی از اشکا  نیست. 

واقع در شهما  مرکه ی قلعهه:     2فضای معماری شماره 

ی از دیواراهای یهک فضهای    رد و نشهان انهدک  امل این فضا ش

، سهاختمان  شود. با توجه به شوااد اندک موجودمعماری می

امهونی حهو  یهک    اها و تاالراهای پیر  نی  شامل اتاق یاد شده

شده است که تنرا رد و نشان انهدکی  فضای مرک ی ب رگ می

از چرار اتاق در ضلع شما  و یک تهاالر مسهتطیل شهکل در    

ابعاد این  غرب و اندکی از فضای مرک ی قابل تشخیص است.

 .استمتر  22×20ساختمان به صورت تخمینی 

 :قلعهه  شهما  غربهی   واقهع در  3شهماره   فضای معماری

متری جنوب حصار شمالی قرار دارد.  10در  ،2فضای شماره 

شهامل رد و نشهان انهدک از دیواراهای یهک واحهد       این فضها  

متهر بها جرهت     20×25ابعادی در حدود  ساختمانی است که

اهر چنهد   موازی با ضهلع شهمالی دارد.    غربی و کامالً -شرقی

اظرار نظر در مورد این فضها بها توجهه بهه رد و نشهان انهدک       

توان گفهت  اما می ،عکس اوایی بسیار مشکل استسطحی و 

طیل در مرک  و جنوب متشکل از دو تاالر مستاین ساختمان 

در متهر   5×5متهر تها    3×5با ابعاد متفاوت بین  و چندین اتاق

 است.شمالی و غربی  -اای شرقیجبره

ایهن  : ی قلعهه غربه جنهوب  در  عواقه  4شهماره  فضای معماری 

بهودن  بهدون دیهوار    ،بیهرون فضای فضای معماری با توجه به 

اا و مشخص بودن ساختار معماری موجهود در  برخی قسمت

مل محهل  و بهه احتمها  فهراوان شها     دارداامیت باالیی  ،قلعه

ز ا یبخشه  ،در این قسمتگردد. ت ایتالیایی مییأزنی اگمانه

 5×3.5جنوبی به ابعهاد  -ساختمان شامل یک اتاق شمالی یک

تاقی مربهع بهه ضهلع    متر مشخص شده است که از جنوب به ا

متهر و ضهخامت   سهانتی  90اها  شود. ورودیمتر ختم می 3.5

د. در شما  ایهن اتهاق،   کنمتر تجاوز نمیسانتی 70واراا از دی

خهورد  شکل به چشهم مهی  بخش اندکی از یک اتاق مستطیل 

مانده از این ارتفاع باقیمتر بوده است.  7و  آن بیش از که ط

-نمهی متهر تجهاوز   سانتی 210دیواراا در بیشترین قسمت از 

در دیواراا شامل خشت و مالت گهل  مصالح به کار رفته . کند

 اایاند. خشتسطح آن را با روکش کااگل پوشاندهکه  است

 10×45-40×20اای کار رفته در این قسمت شامل خشته ب

  است.متر سانتی 10×45-40×45-40متر و سانتی

در جنوب این قسمت رد و نشان انهدکی از چنهد اتهاق مربهع     

خهورد کهه مربهوط بهه یهک واحهد       شکل نیه  بهه چشهم مهی    

که بهه علهت انهدک بهودن شهوااد       گرددختمانی دیگر میاس

 توضیح بیشتر آن ممکن نیست.

ایهن فضهای   : واقع در جنوب قلعهه  5معماری شماره  فضااای

اایی از دیوار شمالی و غربهی یهک اتهاق    معماری شامل بخش

که بر ارر حفاری غیر مجاز از خاک بیرون آمهده اسهت.    است

متهر و  سهانتی  30×30×8-6دیواراا از خشت خهام بهه ابعهاد    

که سطح رویی آن با روکش کااگی بهه ضهخامت    ندمالت گل

 متر پوشیده شده است. سانتی 3الی  2

ایهن  واقهع در بخهش میهانی قلعهه:      6فضای معماری شهماره  

قسمت شامل رد و نشان اندکی از دو اتهاق طهولی بها جرهت     

 که احتمهاالً  است جنوبی و به موازات ام –ساختاری شمالی 
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متهر   20اای پیرامون فضایی مرک ی بهه عهرض   از جمله اتاق

شرح داده شهده  تر نظر پالن، امچون بنااای واضحو از  است

 .استدر قلعه سام 

عالوه بر موارد یاد شده در برخی نقاط دیگر قلعه سام نیه  رد  

اهای  ه صورت پشهته باز دیوار بنااای مختل   یو نشانی اندک

سفانه با شرای  موجهود  أسفید رنگ و منظم وجود دارد که مت

 ئه داد.توان ارااا نمید آنورماطالعات زیادی در 

 

 نگاري نسبيگاهمواد فرهنگي سطحي و 

نی سیسهتان  اهای باسهتا  محوطه قلعه سام از جمله محوطهه  

ای از رسهوبات دریاچهه فهرا گرفتهه     است که سطح آن را الیه

د، تهراکم مهواد   است از این رو نسهبت بهه وسهعت بسهیار زیها     

 محوطهه  )مواد فرانگهی در سهطح   استفرانگی سطحی کم 

در حههین بررسههی سههطحی  .کمتههر قابههل مشههااده اسههتند(

با ربت مکان  ،نگاری نسبی این محوطهگاه به منظورمحوطه، 

-اساس مربعات فضایی دارای مختصهات، نمونهه   قرارگیری بر

ت و ضهب  دقیهق   ربه  پهس از و آوری شهد  جمعاای سطحی 

(، اقدام به مقایسه 1-3 او  شمارهاای فنی سفا  )جدویژگی

اهای شهاخص و   بها محوطهه   سهفا  اهای  گونه شناختی نمونه

نگهاری  ( تها بهه گهاه   4-6و  شماره اشناخته شده گردید )جد

دسهت آمهده بیهانگر ایهن     ه نتایج بنسبی محوطه دست یافت. 

توان سه دوره استقراری برای ایهن محوطهه   مرم است که می

 باستانی در نظر گرفت:

شرر سام در این دوره شکل گرفهت  : قلعهدوره سلوکی -

و محصهور بها   و ساختار کلی آن به صورت فضهایی به رگ   

ای و بهر مبنهای شهرراای ایپهودام شهکل      محی  ذوزنقه

ایهن شهرر بهه عنهوان شهرر اصهلی        احتمهاالً . ه استگرفت

سیستان و جرت استقرار حکام سلوکی و نظارت و کنتر  

 منطقه سیستان ساخته شده است.

این دوره بها وجهود تغییهر در سهاختار     در : دوره پارت -

تهرین  نهوان به رگ  سیاسی ایران، لهیکن قلعهه سهام بهه ع    

بها   و احتمهاالً  خود را حفظ کردهاامیت  استقرار سیستان

خود، امچنان بهه عنهوان   توجه به ساختار منظم و شکیل 

داده مرک  سیاسی و حکومتی منطقه به نقش خود ادامهه  

 . است

از ایهن  اهر چنهد شهواادی از اسهتقرار     : دوره ساسانی -

کن بهه احتمها    لهی  ،توان یافهت شرر سام میدوره در قلعه

فراوان در این دوره این مکان اامیت سیاسهی و مرک یهت   

خود را از دست داده است و به جای آن شرر معهروف بهه   

یههت سیاسههی و حکههومتی رام شررسههتان بههه عنههوان مرک 

 گیرد.  سیستان شکل می
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 هاي شاخص سطحيقلعه سام،  نمونه سفال -6شکل 
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 هاي شاخصقلعه سام، طرح سفال -1 هلوح
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 هاي شاخصقلعه سام، طرح سفال -2 هلوح
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 هويت واقعي قلعه سام

اای دوران تاریخی سیستان مکانسفانه در مورد شرراا و متأ

ویژه دوران سهلوکی و اشهکانی آن، اطالعهات بسهیار کمهی      به

چند تهن از مورخهان و   گ ارش موجود است به نحوی که ج  

نگاران، آن اهم بهه صهورت بسهیار مختصهر، مطهالبی       جغرافی

و معههروف  بطلمیههوس از یهازده شههرر به رگ   موجهود نیسهت.  

ههه پروفتازیهها 1بههرد:  گونههه نههام مههیدرانگیانهها )سیسههتان( ایههن

PROPHTHASIA ، اراتوسنتیس به مقدار نظریه براساس که

)اههرات( « اریههون»از اسههکندریه « اسههتادیا( »1500ههه1600)

میلهی   183فاصله داشت. ویلسهن موقعیهت ایهن شهرر را در     

جنوب ارات در پشاوران )سهالیان امهروزی واقهع در جنهوب     

ههه رودا PHARAZARA 3ههه فههارازارا  2دانههد. جههوین( مههی 

RHAUDA 4 ههه اینههاINNA 5 ههه اریکههاداARIKADA 6 ههه

هه فارازانها   NOSTANA 8هه نوسهتانا   XARXIAR 7گذارزیار 

PHARAZANA 9گهیس   ه بیBIGIS 10   هه آرانهاARANA 

 AGRIASPS_ARIASPSهههه آریاسهههگ یههها اگریاسهههگ  11

(. بهها توجههه بههه ترتیبههی کههه  696-695: 1344)سیسههتانی، 

بطلمیوس از شرراای سیستان طهی حرکهت اسهکندر بیهان     

اای پروفتازیها و  دارد، سیستان دارای دو شرر ب رگ به ناممی

اگریاسپه بوده است که به ترتیب در شما  و جنوب سیستان 

(. پروفتازیا شرری 696-695: 1344قرار داشتند )سیستانی، 

بهرزن حهاکم   ود که اسکندر در جریان سرکوب شورش ساتیب

ارات و  برزانتس سهاتراب درنگیانها، بهه آن وارد شهده اسهت      

(Fairservis, 1961: 33).   اسکندر بعد از پروفتازیا، به جنهوب

رود. وی در این مکان ن دیک سیستان و منطقه اگریاسپی می

ایهن منطقهه   اایان خود را نی  در به دو ماه اقامت و آذوقه سپ

 (.  5: 1378مین کرد )فریه، تأ

شناختی صورت گرفته در اای باستانبا توجه به بررسی

( 1387-8دشت سیستان ایران )موسوی حاجی و مررآفرین، 

اای صورت گرفتهه در منطقهه سیسهتان افغانسهتان     و بررسی

Fairservis, 1961) (Fischer, 1976;   محوطهه   700بیش از

ی و اشکانی در پرهن دشهت سیسهتان    مربوط به دوران سلوک

)شامل دشت سیسهتان ایهران و افغانسهتان( در ایهن منطقهه      

اهای  اا و محوطهوجود دارد که ج  چند مورد بقیه شامل تپه

اهای  فاقد شوااد معماری استند. از سوی دیگر اکثر محوطه

دارای معماری، مربوط بهه دوران سهلوکی و اشهکانی، شهامل     

یا نامنظم یا کاخ و بنااهای کوچکنهد    اای مدور وبقایای قلعه

با  شود و قابلیت انطباقاا کمتر از دو اکتار میکه وسعت آن

کرسی حکومتی بخش جنوبی سیسهتان را ندارنهد و در ایهن    

ای کهه چهه از نظهر وسهعت و چهه از نظهر       میان تنرا محوطه

)مرک یهت سیسهتان    ساختار قابلیت تطبیق با شرر اگریاسبی

محوطه قلعه سام است. ایهن محوطهه دارای   جنوبی( را دارد، 

اکتار است و نی  با وجود رسوبات  11وسعت محصور بیش از 

تهوان  اهای پیرامهونی آن مهی   زیاد در برخی از پستی و بلندی

تهوان قلعهه   دوره را یافت. بر این اسهاس مهی  مواد فرانگی ام

اشهکانی   -ترین محوطه مربوط به دوران سلوکیسام را ب رگ

که در دشت سیستان شناسایی شده اسهت. ایهن    معرفی کرد

محوطه عالوه بر وسعت زیاد از یک سو دارای ساختار شرری 

منظم و براساس شیوه شرراای ایپودام )یونهانی( اسهت و از   

ای سههاخته شههده اسههت کههه از نظههر سههوی دیگههر در منطقههه

دسترسی به تمام نقاط دشت سیسهتان، برتهرین موقعیهت را    

-ه نظارتی آن را به حداکثر ممکن مهی دارد و امین امر جنب

توان بیان کرد بهه احتمها  فهراوان    رساند. به عبارت دیگر می

اشهکانی اگریاسهبی    -محوطه قلعه سام بقایای شهرر سهلوکی  

ذکر شده در منابع تاریخی است که در طو  دوران سلوکی و 

-اشکانی به عنوان شرر مرک ی دشت سیستان محسوب مهی 

 شده است.

 

 گيري  نتيجه

-ترین محوطهترین و ب رگقلعه سام سیستان یکی از شاخص

اای دوران تاریخی شرق کشور اسهت کهه بها وجهود اامیهت      

ی آن گونههه کههه شایسههته اسههت در بههارهفههراوان، تههاکنون آن

پژواش و مطالعه علمی صورت نگرفته است. طبهق مطالعهات   

توان بیان کرد که قلعه سام بقایهایی از یهک   به عمل آمده می

 11شرر تاریخی با فضهای محصهور بهه وسهعت بهیش از      هقلع

اکتار است که با پیوستگی پیرامونی وسعت آن را تا چند ده 

کند. این محوطه با ساختار مهنظم و  اکتار قابل شناسایی می

اها و  ای شکل پالنی ایپودام دارد و بقایهای سهاختمان  ذوزنقه

ده و بنااای موجود داخل آن حاکی از معماری منظم، بها قاعه  

اماانگ است که گواای بر اصو  شررسهازی ایپهودام دارد.   

اشهکانی   -به احتما  فراوان این محوطه بقایای شرر سهلوکی 

اگریاسهپی ذکهر شهده در متهون یونهانی اسهت کههه در دوران       
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سههلوکی و پههس از آن در دوران اشههکانی بههه عنههوان کرسههی  

حکومتی دشت سیستان بوده و نقش مرک یهت را نسهبت بهه    

کرده اسهت و در نرایهت در   دوره خود ایفا میای امامحوطه

اوایل دوره ساسانی بهه دالیلهی موقعیهت سیاسهی خهود را از      

 دست داده است.
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