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چکيده
سیستان باستان شامل منطقهای وسیع در خاک ایران و افغانستان میشود که در آن بقایایی از شهرراا و شهررکاهای باسهتانی بهه
صورت مجموعهای از خرابهاا ،تپهاا و پشتهاای به ام پیوسته باقیمانده است که ار یک بیانگر ویژگیاای متفاوت زمهانی ،مکهانی،
کارکردی و ساختار معماری است .یکی از این محوطهاای مرم قلعه سام است .این محوطه واقع در مرکه دشهت سیسهتان یکهی از
شاخصترین محوطهاای دوران تاریخی شرق کشور محسوب میشود که بهرغم اامیت فراوان ،کمتر مورد توجه باستانشناسان قرار
گرفته است و پرسشاایی بنیادی امچون دوره یا دورهاای استقراری ،ساختار معماری ،اویت واقعی که بیانگر جایگاه ایهن محوطهه
در نظام سیاسی و اجتماعی دوران خود است ،در پردهای از ابرام باقی ماندهاست .بر این اساس پژواشی مبنی بر بررسی علمی جامع
صورت گرفته که ضمن مطالعه شوااد معماری ،به نمونهبرداری سطحی به منظور گاهنگاری نسبی بر مبنای مقایسهه گونهه شهناختی
پرداخته شد و در نرایت با تطبیق شوااد مادی با منابع تاریخی براساس رایافت تاریخی کنکاشی پیرامون اویت واقعی این محوطهه
صورت گرفت .نتایج به دست آمده نشان میداد محوطه قلعه سام در دوران سلوکی و با پالن ایپودام ساخته شده اسهت کهه تها آن
زمان نمونه این پالن در منطقه وجود نداشته است .استقرار گسترده در قلعه سام در طهو دوره اشهکانی و تها اوایهل دوران ساسهانی
ادامه یافته است .با توجه به شوااد موجود احتماالً این محوطه بقایای شرر معروف به اگریاسپیِ ذکر شده در متون تاریخی است کهه
در دوران سلوکی و اشکانی به عنوان شرر مرک ی سیستان ،محل استقرار خاندان حکومتی بوده است.

واژههاي کليدي :قلعه سام ،سیستان ،شرراای باستانی ،بررسی باستانشناختی ،رایافت تاریخی ،گونهشناختی سفا .
ارجاع :عالییمقدم ج .1398 .جستاری در باستانشناسی قلعه سام سیستان (مطالعه معماری ،گاهنگاری نسبی ،بررسی ماایت واقعی و کارکرد و جایگاه
سیاسی) .نشریه جستاراای باستانشناسی ایران پیش از اسالم.118 -99 :)1(4 .

 -1استادیار گروه باستانشناسی ،دانشکده انر و معماری ،دانشگاه زابل زابل.
*نويسنده مسئولjavadalaye@yahoo.com :
تاریخ دریافت1398/03/30 :

تاریخ پذیرش1398/06/25 :

100

جستاري در باستانشناسي قلعه سام سيستان (مطالعه معماري ،گاهنگاري نسبي ،بررسي ماهيت واقعي و کارکرد و جايگاه سياسي)

مقدمه
دشت سیستان سرزمین ب رگ و با اامیتی اسهت کهه امهروز
بین دو کشهور ایهران و افغانسهتان تقسهیم شهده اسهت .ایهن
سرزمین به علت امجهواری بها سهرزمیناهای به رگ و آبهاد
شرقی و امچنین منابع فهراوان آب و رهروت زیهاد ،جایگهاه و
اامیت فراوانی در دوراناای مختله تهاریخی داشهتهاسهت.
دشت سیستان یک دشت تپه مااوری و به عبارت برتر یهک
فالت نسبتاً پست است که از خاک رس سهفید خاکسهتری و
بسیار حاصلخی تشکیل شده است (احمهدی )21 :1385 ،و
رودخانه عظیم ایرمند از بخش جنوب شهرقی آن وارد مهی-
شود و در چندین مسیر مختل در این دشت جریان مییابهد
تا در نرایت به دریاچه اامون بری د .از جمله مسهیراای ایهن
رودخانه میتوان به مسیر گودزره ،مسیر رامرود یا رود بیایان،
مسیر سنارود و در نرایهت مسهیر فعلهی آن (مسهیر شهمالی)
اشاره کرد (ابراایمزاده .)10:1380،رودخانه ایرمند از مرهم-
ترین عوامل تأریرگذار در ایجهاد یهک بسهتر زیسهتمحیطهی
مناسب برای ساکنان منطقه ،از گذشتهاای دور تاکنون بهوده
است .در واقع از دوران کرهن بسهتر جغرافیهایی سیسهتان را
حوزه آبخی و آبری ایرمند در برگرفته و سیستان و ایرمنهد
امیشه عجین و مترادف و مکمل یکدیگر بودهاند ،به طهوری
که حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سیسهتان از وجهود
ایرمنههد و برکههات ناشههی از آب جههاری آن اسههت (ابههراایم-
زاده .)7-6 :1374،نکته حهائ اامیهت در ایهن مهورد ،تغییهر
بستر رودخانه ایرمند در ادوار مختل است؛ بهه طهوری کهه
گاه این رودخانه در مسیر شمالی ،گاه در مسیر جنهوبی (رود
بیابان) و گاه در ار دو مسیر جریان داشهته و بها اهر تغییهر،
نظام استقراری و امچنهین شهرر مرکه ی و اصهلی آن دوره
تغییر مکان میداده است .با توجهه بهه بررسهیاهای صهورت
گرفته در دوران سلوکی -اشکانی ،برعکس دورهاای پیشهین،
با وجود بیش از  700محوطه باستانی ،برای اولین بار تقریبهاً
تمام مناطق دشت سیستان دارای شهوااد اسهتقراری اسهت.
محوطه عظیم قلعه سام یکی از محوطهاهای شهاخص و کهم
نظیر این دوران سیستان است که مطالعهه و پهژواش علمهی
پیرامون آن بسیاری از زوایای پنران باستانشناسهی و تهاریخ
منطقه را آشکار میکند .این محوطه در مرک دشت سیستان
و حههد فاصههل سیسههتان روسههتایی (بخههش شههمالی دشههت

سیستان) و سیستان صحرایی (بخش جنوبی دشت سیستان)
قرار دارد و از حیث وسعت و سهاختار مهنظم ،به رگتهرین و
شاخصترین استقرار مربوط به این دوران است.
پيشينه مطالعات باستانشناسي
محوطه قلعه سهام بها وجهود ایهن کهه یکهی از به رگتهرین
محوطهاای باستانی سیستان ایران به حساب میآیهد؛ لهیکن
حجم مطالعه پیرامون آن بسیار انهدک اسهت .تنرها در سها
 1964و  1973یههک گههروه باسههتانشههناس ایتالیههایی بههه
سرپرستی شراتو گمانهزنی محدودی در آنجا انجام دادند که
متأسفانه گ ارش کامل و جامعی از آن ارائه نگردیهد .در ایهن
حفاری  5الیه متعلهق بهه دوران سهلوکی تها اوایهل ساسهانی
شناسایی شد که از الیهه  Vآن ،یهک سهفا نوشهته بهه خه
یونانی به دست آمد ) .(Scerrato, 1970: 138کتیبهه یونهانی
موجود روی سفا یافت شده در بردارنهده متنهی شهامل 12
(13؟) خ است .با توجه به نظر حفار ،تاریخ ایهن سهفا در
حدود نیمه سده سوم قبهل از مهیالد و مربهوط بهه نخسهتین
دوره سکونت در این مکان است (.)Carratelli, 1966: 34
پس از شراتو ایچگونه کاوشی در محوطهه قلعهه سهام انجهام
نشد و تنرا در بررسی باستانشناختی پرندشت سیستان بهه
سرپرستی سید رسو موسوی حاجی و رضا مررآفهرین ،ایهن
محوطه با شماره  447-14بررسی و ربت شد .در این بررسی
با توجه به نمونهاای اندکی از سفا اای سطحی ( 13نمونه)
که به صورت تصادفی جمعآوری شده بود ،دوره استقراری در
این محوطه را برابر با دوره سلوکی -اشهکانی معرفهی کردنهد
(موسویحاجی و مررآفرین،1386 ،ج  .)113-104 :10عالوه
بر موارد یاد شده ،پژواشگران و باستانشناسانی چهون ارنهی
ارینگ (ارینگ ،)230 :1376 ،سید سجادی (سیدسهجادی،
 ،)31-30 :1382محمههدیفههر (محمههدیفههر،)95 :1387 ،
مههالزاده و محمههدی (مههالزاده و محمههدی )139 :1385 ،و
عالیههیمقههدم (عالیههیمقههدم )115 :1390 ،نی ه در کتههب و
پژواشاای باستان شناسی خود ،به صهورت بسهیار مختصهر
اشارهاایی به این محوطه باستانی کردهاند.
مطالعه و بررسي ميداني
نگارنده اولین پژواش مستقل در مورد این محوطه باستانی
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مرم را در سها  1390و در راسهتای پایهاننامهه کارشناسهی
ارشد خود به انجام رساند (عالییمقدم .)115 :1390 ،پس از
این مطالعات و بها توجهه بهه تخریهب روز افه ون ایهن مکهان
تاریخی مرم ،نگارنده برای مطالعه جامع آن اقدام به بازدید و
بررسی ،مستندنگاری و آسیبشناسی در چندین نوبهت طهی
سا اای بعدی کرد .این مطالعهات شهامل پیمهایش دقیهق و
نمونهبرداری روشمند ،پالنبرداری از آرار و شوااد معماری و
طبقهبندی و مقایسه گونهشناختی نمونهاای شاخص سفا -
اای گردآوریشده ،مهیشهود .در ایهن مطالعهات تعهداد 936
سفا مطالعه و ربهت گردیهد و پهس از طراحهی نمونههاهای
شاخص ،به سطح محوطه برگردانده شد .از این میهان تعهداد
 66قطعه سفا به عنوان گونههاهای شهاخص در ایهن مقالهه
مطالعه شد و بر اساس آن گاهنگاری نسبی محوطهه پیشهنراد
گردید.
توصيف توپوگرافيک
قلعه سام بقایایی از یک قلعهشرر با عظمت و گسهترده اسهت
که در میان دشت سیستان ،در فاصهله  3کیلهومتری شهما
شرقی روستای سههکواهه واقهع شهده اسهت (سیدسهجادی،
 .)31 :1382این مکان فضایی محصور با پالنهی پهنج ضهلعی
است که تناسبی بین زوایهاای آن وجهود نهدارد (شهکل .)1
ابعاد این قلعه شرر که دارای جرت ساختاری شهرقی -غربهی
است ،در بیشترین قسمتاا برابر با  410متر شهرقی -غربهی
در  295متر شمالی -جنوبی است؛ لیکن اضالع آن به ترتیب
از ضلع شرقی و بر طبق جرت چهرخش عقربههاهای سهاعت
برابر با  240متر410 ،متر 280 ،متر 235 ،متهر و  138متهر
است .حصار این قلعهشرر ب رگ ضخامتی متغیر دارد به ایهن
صورت که حصار در پایه حداکثر  3متهر ضهخامت دارد و اهر
چه بر ارتفاع حصار اف وده میشود از ضخامت آن کاسته می-
گردد و در نرایت به  80سانتیمتر میرسد .در وضعیت فعلی
در سالمترین نقطه حداکثر  8متر از ارتفاع حصار بهاقیمانهده
است (شکل  .)2این حصار از خشت خام و چینه ساخته شده
و نحوه ساخت آن به صورت دیوار خشتی با الیههای از چینهه
در طرفین است .حصار دارای  37برج نیم دایره عظیم و بلند
است که بیشتر آناا به طور میانگین  35متهر فاصهله از اهم
دارند؛ لیکن در چند مورد این فاصله کمتر میشهود و بهه 14
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متر میرسد .برجاا در حدود  4متر از حصار بیهرون آمهدگی
دارند و قسمت فوقانی آناا نسبت بهه بخهش تحتهانی ،قطهر
کمتری دارد .دروازه اصلی و قابل مشااده این قلعه شهرر ،در
میانه ضلع شرقی قرار دارد (شکل  .)3این دروازه بهه صهورت
ورودی به عرض  4متر با یهک بهرج نهیمدایهره در اهر طهرف
است؛ البته در مورد تعداد دروازهاای این مکان عظیم نظرات
مختل وجود دارد:
کاظم مالزاده در کتاب«قالع و اسهتحکامت نظهامی» ایهن
قلعه را ذوزنقهای به ابعاد  376در  296متر بیان کهرده اسهت
که  36برج در حصار دارد .وی مصالح این مکان را تنرا چینه
معرفی کرده و بیان میکنهد ایهن مکهان دو دروازه شهمالی و
جنوبی دارد (مالزاده و محمهدی .)139 :1385 ،محمهدیفهر
نی این قلعه را شرری سلوکی -اشکانی معرفی کرده که یهک
دروازه با دو بهرج محهافظتی در طهرفین دارد (محمهدی فهر،
 .)95 :1387اههر چنههد بیشههتر پژواشههگران در مههورد تعههداد
دروازهاای این شرر با یکدیگر اتفاق نظر ندارند لیکن میتوان
در این مورد به ساختار شرری این مکان استناد کرد:
با توجه به عکساای اوایی این محوطه به راحتهی مهی-
تههوان بقایههای دو مسههیر به رگ را در محههدوده محصههور ایههن
محوطه مشااده کرد :مسیر شرقی -غربی به طو  370متهر
و مسیر شمالی-جنوبی به طهو  295متهر .مسهیر شهرقی از
دروازه تقریباً سالم قلعه واقع در ضلع شرقی شروع میشهود و
وس حصار ضلع غربی ادامه مییابد .در ایهن بخهش ارهری از
حصار باقی نمانده است؛ لیکن در فاصله کمی از اهم بقایهای
دو برج مدور به چشم میخورد .فاصله و انهدازه ایهن دو بهرج
ن دیک به ام و امانند برجاای واقع در طرفین دروازه غربهی
شرر است .بقایای مسیر شمالی -جنوبی شرر نی از قسهمتی
از ضلع شمالی که در آن آراری از حصار وجود نهدارد ،شهروع
میشود و تا حصار جنوبی امتداد مییابد .امانطور کهه ذکهر
شد در قسمت انترای شهمالی مسهیر ،حصهاری قابهل رویهت
نیست؛ لیکن به دلیل نبود برجاای پیرامونی نمیتوان تصهور
کرد دروازهای وجود داشته باشد و در امتداد مسهیر شهمالی-
جنوبی ،مسیر به دیواره حصار مختوم میشهود ،دروازهای بهه
چشم نمیخورد .با توجه به این مرم میتوان بیان کهرد کهه
قلعه سام دو دروازه اصلی در اضهالع شهرقی و غربهی داشهته
است.
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شکل  -1پالن قلعه سام (ترسيم از عالييمقدم – 1393 ،بر اساس عکس هوايي و برداشت سطحي)

شکل  -2قلعه سام – عکس هوايي
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شکل  -3قلعه سام – دروازه ورودي شرقي و برجهاي پيراموني

شکل  -4قلعه سام ،بخشي از حصار قلعه و فضاي داخلي

شکل  -5قلعه سام ،بقاياي معماري داخل قلعه

103

104

جستاري در باستانشناسي قلعه سام سيستان (مطالعه معماري ،گاهنگاري نسبي ،بررسي ماهيت واقعي و کارکرد و جايگاه سياسي)

فضای داخلی این قلعهشرر وسعتی برابهر بها  11اکتهار دارد.
امروزه این قسمت به صورت پشتهاای کوچک و ب رگ به ام
متصل است که ارتفاعی  2تا  4متری دارد .از ساختار داخلهی
قلعهشرر تنرا بقایایی از دو مسیر متقاطع ،دیواراای خشهتی
(که بر ارر کاوش باستانشناسی شراتو و یا بر ارر حفریات غیر
مجاز آشکار شدهاند) و رد و نشان دیهوار پیرامهونی و داخلهی
چند بنای ب رگ به چشم میخورد که مشخصترین آناا در
شما مرک ی و نیمه شرقی شرر قهرار داشهتهانهد و از میهان
آناا میتوان در مورد ساختار کلی شهش مهورد ،مطهالبی را
بیان کرد:
فضای معماری شماره  1واقع در شما شرقی قلعه :شامل رد
و نشان دیواراای یک واحد سهاختمانی بهه ابعهاد  40در 30
متر با جرت ساختاری شرقی -غربی است .این مکهان شهامل
یک فضای مرک ی ب رگ تقریباً به ابعاد  20در  20متر است.
در جبره شمالی و جنوبی این فضای مرک ی تعداد پنج اتهاق
مربع و مستطیل به ابعاد  4×5 ،6×5و  4×12متر وجهود دارد.
در مرک جبره شرقی آن تاالری به ابعاد  12×20متر با جرت
ساختاری شمالی -جنوبی وجود دارد که از شهما و جنهوب
به دو اتاق قرینه دیگر به ابعاد  4×12متر با جرهت سهاختاری
شرقی -غربی متصل میشود .جبره غربی فضای مرک ی نیه
که در عکساای اوایی کمتر قابهل تشهخیص اسهت کهه بهه
احتما دارای اتاقاای کوچک به عهرض  5و طهو متغییهر
بین  3تا  5متر بوده است .به احتما فراوان ورودی ایهن بنها
در جبره غربی قرار داشته است ار چند بدون انجهام کهاوش
اظرار نظر دقیق در این مورد خالی از اشکا نیست.
فضای معماری شماره  2واقع در شهما مرکه ی قلعهه:
این فضا شامل رد و نشهان انهدکی از دیواراهای یهک فضهای
معماری میشود .با توجه به شوااد اندک موجود ،سهاختمان
یاد شده نی شامل اتاقاها و تاالراهای پیرامهونی حهو یهک
فضای مرک ی ب رگ میشده است که تنرا رد و نشان انهدکی
از چرار اتاق در ضلع شما و یک تهاالر مسهتطیل شهکل در
غرب و اندکی از فضای مرک ی قابل تشخیص است .ابعاد این
ساختمان به صورت تخمینی  22×20متر است.
فضای معماری شهماره  3واقهع در شهما غربهی قلعهه:
فضای شماره  ،2در  10متری جنوب حصار شمالی قرار دارد.
این فضها شهامل رد و نشهان انهدک از دیواراهای یهک واحهد

ساختمانی است که ابعادی در حدود  20×25متهر بها جرهت
شرقی -غربی و کامالً موازی با ضهلع شهمالی دارد .اهر چنهد
اظرار نظر در مورد این فضها بها توجهه بهه رد و نشهان انهدک
سطحی و عکس اوایی بسیار مشکل است ،اما میتوان گفهت
این ساختمان متشکل از دو تاالر مستطیل در مرک و جنوب
و چندین اتاق با ابعاد متفاوت بین  3×5متهر تها  5×5متهر در
جبرهاای شرقی -شمالی و غربی است.
فضای معماری شهماره  4واقهع در جنهوب غربهی قلعهه :ایهن
فضای معماری با توجه به فضای بیهرون ،بهدون دیهوار بهودن
برخی قسمتاا و مشخص بودن ساختار معماری موجهود در
قلعه ،اامیت باالیی دارد و بهه احتمها فهراوان شهامل محهل
گمانهزنی ایأت ایتالیایی میگردد .در این قسمت ،بخشهی از
یک ساختمان شامل یک اتاق شمالی-جنوبی به ابعهاد 5×3.5
متر مشخص شده است که از جنوب به اتاقی مربهع بهه ضهلع
 3.5متر ختم میشود .ورودیاها  90سهانتیمتهر و ضهخامت
دیواراا از  70سانتیمتر تجاوز نمیکند .در شما ایهن اتهاق،
بخش اندکی از یک اتاق مستطیل شکل به چشهم مهیخهورد
که طو آن بیش از  7متر بوده است .ارتفاع باقیمانده از این
دیواراا در بیشترین قسمت از  210سانتیمتهر تجهاوز نمهی-
کند .مصالح به کار رفته در دیواراا شامل خشت و مالت گهل
است که سطح آن را با روکش کااگل پوشاندهاند .خشتاای
به کار رفته در این قسمت شامل خشتاای 10×45-40×20
سانتیمتر و  10×45-40×45-40سانتیمتر است.
در جنوب این قسمت رد و نشان انهدکی از چنهد اتهاق مربهع
شکل نیه بهه چشهم مهیخهورد کهه مربهوط بهه یهک واحهد
ساختمانی دیگر میگردد که بهه علهت انهدک بهودن شهوااد
توضیح بیشتر آن ممکن نیست.
فضااای معماری شماره  5واقع در جنوب قلعهه :ایهن فضهای
معماری شامل بخشاایی از دیوار شمالی و غربهی یهک اتهاق
است که بر ارر حفاری غیر مجاز از خاک بیرون آمهده اسهت.
دیواراا از خشت خهام بهه ابعهاد  30×30×8-6سهانتیمتهر و
مالت گلند که سطح رویی آن با روکش کااگی بهه ضهخامت
 2الی  3سانتیمتر پوشیده شده است.
فضای معماری شهماره  6واقهع در بخهش میهانی قلعهه :ایهن
قسمت شامل رد و نشان اندکی از دو اتهاق طهولی بها جرهت
ساختاری شمالی – جنوبی و به موازات ام است که احتمهاالً
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از جمله اتاقاای پیرامون فضایی مرک ی بهه عهرض  20متهر
است و از نظر پالن ،امچون بنااای واضحتر شرح داده شهده
در قلعه سام است.
عالوه بر موارد یاد شده در برخی نقاط دیگر قلعه سام نیه رد
و نشانی اندکی از دیوار بنااای مختل به صورت پشهتهاهای
سفید رنگ و منظم وجود دارد که متأسفانه با شرای موجهود
اطالعات زیادی در مورد آناا نمیتوان ارائه داد.
مواد فرهنگي سطحي و گاهنگاري نسبي
محوطه قلعه سام از جمله محوطههاهای باسهتانی سیسهتان
است که سطح آن را الیهای از رسهوبات دریاچهه فهرا گرفتهه
است از این رو نسهبت بهه وسهعت بسهیار زیهاد ،تهراکم مهواد
فرانگی سطحی کم است (مواد فرانگهی در سهطح محوطهه
کمتههر قابههل مشههااده اسههتند) .در حههین بررسههی سههطحی
محوطه ،به منظور گاهنگاری نسبی این محوطه ،با ربت مکان
قرارگیری بر اساس مربعات فضایی دارای مختصهات ،نمونهه-
اای سطحی جمعآوری شهد و پهس از ربهت و ضهب دقیهق
ویژگیاای فنی سفا (جداو شماره  ،)1-3اقدام به مقایسه
گونه شناختی نمونهاهای سهفا بها محوطههاهای شهاخص و
شناخته شده گردید (جداو شماره  )4-6تها بهه گهاهنگهاری
نسبی محوطه دست یافت .نتایج به دسهت آمهده بیهانگر ایهن
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مرم است که میتوان سه دوره استقراری برای ایهن محوطهه
باستانی در نظر گرفت:
 دوره سلوکی :قلعهشرر سام در این دوره شکل گرفهتو ساختار کلی آن به صورت فضهایی به رگ و محصهور بها
محی ذوزنقهای و بهر مبنهای شهرراای ایپهودام شهکل
گرفته است .احتمهاالً ایهن شهرر بهه عنهوان شهرر اصهلی
سیستان و جرت استقرار حکام سلوکی و نظارت و کنتر
منطقه سیستان ساخته شده است.
 دوره پارت :در این دوره بها وجهود تغییهر در سهاختارسیاسی ایران ،لهیکن قلعهه سهام بهه عنهوان به رگتهرین
استقرار سیستان اامیت خود را حفظ کرده و احتمهاالً بها
توجه به ساختار منظم و شکیل خود ،امچنان بهه عنهوان
مرک سیاسی و حکومتی منطقه به نقش خود ادامهه داده
است.
 دوره ساسانی :اهر چنهد شهواادی از اسهتقرار از ایهندوره در قلعهشرر سام میتوان یافهت ،لهیکن بهه احتمها
فراوان در این دوره این مکان اامیت سیاسهی و مرک یهت
خود را از دست داده است و به جای آن شرر معهروف بهه
رام شررسههتان بههه عنههوان مرک یههت سیاسههی و حکههومتی
سیستان شکل میگیرد.

106

جستاري در باستانشناسي قلعه سام سيستان (مطالعه معماري ،گاهنگاري نسبي ،بررسي ماهيت واقعي و کارکرد و جايگاه سياسي)

شکل  -6قلعه سام ،نمونه سفالهاي شاخص سطحي
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لوحه  -1قلعه سام ،طرح سفالهاي شاخص
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جستاري در باستانشناسي قلعه سام سيستان (مطالعه معماري ،گاهنگاري نسبي ،بررسي ماهيت واقعي و کارکرد و جايگاه سياسي)

لوحه  -2قلعه سام ،طرح سفالهاي شاخص
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جستاري در باستانشناسي قلعه سام سيستان (مطالعه معماري ،گاهنگاري نسبي ،بررسي ماهيت واقعي و کارکرد و جايگاه سياسي)

نشريه جستارهاي باستانشناسي ايران پيش از اسالم /جلد  /4شماره  /1پياپي /7بهار و تابستان 1398

111

112

جستاري در باستانشناسي قلعه سام سيستان (مطالعه معماري ،گاهنگاري نسبي ،بررسي ماهيت واقعي و کارکرد و جايگاه سياسي)
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جستاري در باستانشناسي قلعه سام سيستان (مطالعه معماري ،گاهنگاري نسبي ،بررسي ماهيت واقعي و کارکرد و جايگاه سياسي)
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جستاري در باستانشناسي قلعه سام سيستان (مطالعه معماري ،گاهنگاري نسبي ،بررسي ماهيت واقعي و کارکرد و جايگاه سياسي)

هويت واقعي قلعه سام
متأسفانه در مورد شرراا و مکاناای دوران تاریخی سیستان
بهویژه دوران سهلوکی و اشهکانی آن ،اطالعهات بسهیار کمهی
موجود است به نحوی که ج گ ارش چند تهن از مورخهان و
جغرافینگاران ،آن اهم بهه صهورت بسهیار مختصهر ،مطهالبی
موجهود نیسهت .بطلمیههوس از یهازده شههرر به رگ و معههروف
درانگیانهها (سیسههتان) ایههنگونههه نههام مههیبههرد1 :هه پروفتازیهها
 ،PROPHTHASIAکه براساس نظریه اراتوسنتیس به مقدار
(1600هه« )1500اسههتادیا» از اسههکندریه «اریههون» (اههرات)
فاصله داشت .ویلسهن موقعیهت ایهن شهرر را در  183میلهی
جنوب ارات در پشاوران (سهالیان امهروزی واقهع در جنهوب
جههوین) مههیدانههد2 .ههه فههارازارا 3 PHARAZARAههه رودا
4 RHAUDAه ه اینهها 5 INNAه ه اریکههادا 6 ARIKADAههه
گذارزیار 7 XARXIARهه نوسهتانا 8 NOSTANAهه فارازانها
9 PHARAZANAه بیگهیس 10 BIGISهه آرانها ARANA
11هه ه آریاسهههگ یههها اگریاسهههگ AGRIASPS_ARIASPS
(سیسههتانی .)696-695 :1344 ،بهها توجههه بههه ترتیبههی کههه
بطلمیوس از شرراای سیستان طهی حرکهت اسهکندر بیهان
میدارد ،سیستان دارای دو شرر ب رگ به ناماای پروفتازیها و
اگریاسپه بوده است که به ترتیب در شما و جنوب سیستان
قرار داشتند (سیستانی .)696-695 :1344 ،پروفتازیا شرری
بود که اسکندر در جریان سرکوب شورش ساتیبهرزن حهاکم
ارات و برزانتس سهاتراب درنگیانها ،بهه آن وارد شهده اسهت
) .(Fairservis, 1961: 33اسکندر بعد از پروفتازیا ،به جنهوب
سیستان و منطقه اگریاسپی میرود .وی در این مکان ن دیک
به دو ماه اقامت و آذوقه سپاایان خود را نی در ایهن منطقهه
تأمین کرد (فریه.)5 :1378 ،
با توجه به بررسیاای باستانشناختی صورت گرفته در
دشت سیستان ایران (موسوی حاجی و مررآفرین)1387-8 ،
و بررسیاای صورت گرفتهه در منطقهه سیسهتان افغانسهتان
) (Fischer, 1976; Fairservis, 1961بیش از  700محوطهه
مربوط به دوران سلوکی و اشکانی در پرهن دشهت سیسهتان
(شامل دشت سیسهتان ایهران و افغانسهتان) در ایهن منطقهه
وجود دارد که ج چند مورد بقیه شامل تپهاا و محوطهاهای
فاقد شوااد معماری استند .از سوی دیگر اکثر محوطهاهای
دارای معماری ،مربوط بهه دوران سهلوکی و اشهکانی ،شهامل

بقایای قلعهاای مدور و یا نامنظم یا کاخ و بنااهای کوچکنهد
که وسعت آناا کمتر از دو اکتار میشود و قابلیت انطباق با
کرسی حکومتی بخش جنوبی سیسهتان را ندارنهد و در ایهن
میان تنرا محوطهای کهه چهه از نظهر وسهعت و چهه از نظهر
ساختار قابلیت تطبیق با شرر اگریاسبی (مرک یهت سیسهتان
جنوبی) را دارد ،محوطه قلعه سام است .ایهن محوطهه دارای
وسعت محصور بیش از  11اکتار است و نی با وجود رسوبات
زیاد در برخی از پستی و بلندیاهای پیرامهونی آن مهیتهوان
مواد فرانگی امدوره را یافت .بر این اسهاس مهیتهوان قلعهه
سام را ب رگترین محوطه مربوط به دوران سلوکی -اشهکانی
معرفی کرد که در دشت سیستان شناسایی شده اسهت .ایهن
محوطه عالوه بر وسعت زیاد از یک سو دارای ساختار شرری
منظم و براساس شیوه شرراای ایپودام (یونهانی) اسهت و از
سههوی دیگههر در منطقهههای سههاخته شههده اسههت کههه از نظههر
دسترسی به تمام نقاط دشت سیسهتان ،برتهرین موقعیهت را
دارد و امین امر جنبه نظارتی آن را به حداکثر ممکن مهی-
رساند .به عبارت دیگر میتوان بیان کرد بهه احتمها فهراوان
محوطه قلعه سام بقایای شهرر سهلوکی -اشهکانی اگریاسهبی
ذکر شده در منابع تاریخی است که در طو دوران سلوکی و
اشکانی به عنوان شرر مرک ی دشت سیستان محسوب مهی-
شده است.
نتيجهگيري
قلعه سام سیستان یکی از شاخصترین و ب رگترین محوطه-
اای دوران تاریخی شرق کشور اسهت کهه بها وجهود اامیهت
فههراوان ،تههاکنون آنگونههه کههه شایسههته اسههت در بههارهی آن
پژواش و مطالعه علمی صورت نگرفته است .طبهق مطالعهات
به عمل آمده میتوان بیان کرد که قلعه سام بقایهایی از یهک
قلعهشرر تاریخی با فضهای محصهور بهه وسهعت بهیش از 11
اکتار است که با پیوستگی پیرامونی وسعت آن را تا چند ده
اکتار قابل شناسایی میکند .این محوطه با ساختار مهنظم و
ذوزنقهای شکل پالنی ایپودام دارد و بقایهای سهاختماناها و
بنااای موجود داخل آن حاکی از معماری منظم ،بها قاعهده و
اماانگ است که گواای بر اصو شررسهازی ایپهودام دارد.
به احتما فراوان این محوطه بقایای شرر سهلوکی -اشهکانی
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
محوطهاای امدوره خود ایفا میکرده اسهت و در نرایهت در
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اوایل دوره ساسانی بهه دالیلهی موقعیهت سیاسهی خهود را از
دست داده است.

منابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16

استروناخ ،دیوید ،1379 ،پاسارگاد ،ترجمه حمید خطیب شریدی ،سازمان میراث فرانگی کشور ،ترران.
ابراایمزاده ،عیسی ،1374 ،سیستان در گذر زمان :بررسی برخهی از نهاماهای سیسهتان در ادوار تهاریخی ،مجلهه علهوم انسهانی
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،شماره یک ،سا او .
ابراایمزاده ،عیسی ،1380 ،سیستان و موقعیت ژئوپولتیک آن در توسعه منطقهای ،مجله اطالعات سیاسهی -اقتصهادی ،شهماره
پیاپی  ،174-173سا شان دام ،ترران.
احمدی ،حسن ،1385 ،سداای باستانی سیستان بر پایه متون تاریخی و کاوشاهای میهدانی ،پایگهاه میهراث فرانگهی ،صهنایع
دستی و گردشگری شرر سوخته با امکاری اداره کل امور فرانگی ،زاادان.
بنیجمالی ،سیده لیال ،1387 ،گاهنگاری نسبی محوطهاهای کهوه خواجهه سیسهتان براسهاس سهفا اهای سهطحی ،پایهاننامهه
کارشناسی ارشد باستانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
بنیجمالی ،سیده لیال و عالییمقدم ،جواد ،1390،گاهنگاری قلعه کک کر اد کوه خواجه براساس نمونهاای سفالین ،مجله ایران
باستان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سا دوم شماره دوم.33-25 ،
خسروزاده ،علیرضا و ابوالفضل عالی ،1383 ،توصی  ،طبقهبندی و تحلیل گونهشهناختی سهفا اهای دوران اشهکانی و ساسهانی
منطقه ماهنشان زنجان ،مجموعه مقاالت امایش شما غرب ،سازمان میراث فرانگی و گردشگری ،پژواشکده باسهتانشناسهی،
ترران.70-45 ،
خسروزاده ،علیرضا ،1392 ،محوطهاا و استقراراای اشکانی ج یره قشم ،مجله پژواشاای باسهتان شناسهی ایهران ،شهماره ،5
دوره سوم ،امدان.100-79 ،
رابر ،مردی ،1379 ،گ ارش فصل او کاوش در آتشکده آتشکواه ،آرشیو پژواشکده باسهتانشناسهی کشهور ،ترهران (منتشهر
نشده).
رابر ،مردی ،1385 ،گ ارش فصل یازدام کاوش در بندیان درگ  ،آرشهیو پژواشهکده باسهتانشناسهی کشهور ،ترهران (منتشهر
نشده).
رابر ،مردی و سجاد علی بیگی ،1390 ،گ ارش پژواشاای باستان شناختی به منظور مکان یابی معبهد الئودیسهه در نراونهد،
مجله پیام باستانشناس ،سا اشتم ،شماره پان دام ،ابرر.166-131 ،
سید سجادی ،سید منصور ،1382 ،راانمای مختصر آرار باستانی سیستان ،سازمان مدیریت و برنامهه ریه ی اسهتان سیسهتان و
بلوچستان ،ترران.
علی اده ،کریم ،1382 ،معرفی سهفا اهای دژ مهادی بیسهتون کرمانشهاه کهاوشاهای  ،1381گه ارشاهای باسهتان شناسهی،2
پژواشکده باستانشناسی ،ترران.107-87 ،
عالییمقدم ،جواد ،1393 ،گ ارش الیهنگاری تپه قلعه کولک سیستان ،پژواشکده باستانشناسی ،ترران (منتشر نشده).
عالییمقدم ،جواد ،1390 ،بررسی شرراای دوران تاریخی و اسالمی سیسهتان بها اسهتناد بهه منهابع تهاریخی و شهوااد باسهتان
شناختی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاادان.
مترجم ،عباس ،1381 ،بررسی و شناسایی دشت کنگاور ،آرشیو میراث فرانگی و گردشگری کرمانشاه ،کرمانشاه (منتشر نشده).
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جستاري در باستانشناسي قلعه سام سيستان (مطالعه معماري ،گاهنگاري نسبي ،بررسي ماهيت واقعي و کارکرد و جايگاه سياسي)

موسوی کواپر ،سید مردی و کاظم امیر عضدی ،1389 ،مطالعه سفا اای اشهکانی تپهه کهالر کالردشهت ،مجموعهه و خالصهه
مقاالت امایش ملی چشمانداز باستانشناسی شما کشور در داه آینده ،جلد او  ،موسسه آموزشی عالی مارلیک نوشهرر-43 ،
.56
مقدم ،عباس ،1384 ،بررسیاای باستانشناختی میاناب شوشتر ،پژواشکده باستان شناسی ترران.
مافی ،فرزاد ،برینا ،علی و بررام زاده ،محمد ،)1388( ،توصی  ،طبقهبندی و گونهشناسهی سهفا اهای دوره اشهکانی شررسهتان
قروه (کردستان) ،مجله پیام باستانشناس ،سا ششم شماره دوازدام ،ابرر.104-85 ،
مررآفرین رضا ،1386 ،حفاری و گمانهزنی تپه گوری سیستان ،آرشیو پژواشکده باستانشناسی کشور ،ترران (منتشر نشده).
مررافرین ،رضا ،سید رسو موسوی حاجی و سیده لیال بنیجمالی ،1389 ،قلعه چرل دختر کوه خواجه :عملکهرد و گهاهنگهاری
آن ،فصلنامه ارر ،شماره  ،48ترران.112-100 ،
محمدیفر ،یعقوب ،1387 ،باستانشناسی و انر اشکانی ،انتشارات سمت ،ترران.
مالزاده ،کاظم و مریم محمدی ،1385 ،قالع و استحکامات نظامی ،دایرهالمعارف بنااای تاریخی ایران در دوره اسهالمی ،شهرکت
انتشارات سوره مرر ،ترران.
موسوی حاجی ،سید رسو  ،رضا مررآفرین ،1388-1386 ،بررسی باستانشناختی پرن دشت سیستان (فاز 1و ،)2جلهد ،29-1
سازمان میراث فرانگی ،صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان ،زاادان (منتشر نشده).
ارینگ ،ارنی ،1376 ،سفا ایران در دوران اشکانی ،ترجمه حمیده چوبک ،سازمان میراث فرانگی ،گردشگری صنایع دسهتی،
ترران.
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