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 نگاهی به نقش معماری سنتی سیستان در شکل گیری معماری ایرانی در شرق ایران 

 )پیش از تاریخ تا دوره اسالمی( 

 
  وحید پورزقان9رضا عباسی، 3حکیمه مرادقلی گلی؛ 2حسین سرحدی دادیان؛ *1

 گروه باستان شناسی و مرکز تحقیقات باستان شناسی دانشگاه زابلاستادیار  -1
 دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه زابل -2

 عضو هیات علمی گروه هنرهای نمایشی و مرکز تحقیقات باستان شناسی دانشگاه زابل - 3
 عضو هیات علمی گروه مرمت و مرکز تحقیقات باستان شناسی دانشگاه زابل -4

 

  چکیده 
معماری سنتی ایرانی در جایجای این سرزمین نقش ویژه و تاثیر گزاری در شکل گیری و تکامل معماری ایرانی داشته است و 

. تحقیق پیش رو سعی دارد تا با است اصی داشتهمنطقه سیستان نیز به دلیل جایگاه تمدنی و اسطوره ی نقش و جایگاه خ

معماری سیستان عالوه بر کسب و یادگیری معماری و تزئینات بتوان در هر دوره تاریخی )پیش روند تکامل معرفی مختصر از 

ایدار پاز تاریخ، تاریخی و اسالمی(به دو نتیجه مهم برسد الف( روند شکل گیری معماری سنتی سیستان یه عنوان یک معماری 

در شرق ایران ب( جایگاه و تاثیر معماری سنتی سیستان در معماری ایرانی. مطالعات اخیر نشان داد که منطقه سیستان نه تنها 

در شکل گیری تاریخ اسطوره ی ایران ورجاوند نقش ویژه ای داشته، بلکه در بسیاری از آثار هنری و تمدنی نیز جایگاه خوبی 

درای معماری منحصر عماری سیستان از هزاره سوم قبل میالد با شهر سوخته شناخته می شود که مشواهد وجود داشته است. 

متر می رسد که در ایران  4در برخی قسمتها ارتفاع دیوارهای ساختمان آن مانند بنای یادمان به حدود به فرد در ایران بود و 

بناهای دهانه غالمان و کوه خواجه که به ترتیب متعلق به دوره هخامنشی،  و  دوره تاریخیپس از آن می باشد و  بی نظیر

اشکانی و ساسانی است؛ داری ویژگیهای خاصی می باشد مانند دهانه غالمان که تلفیق متناسب معماری سبک پارسی و معماری 

اولین مکانی در سرزمین م شده انجااست با ساخت طاقهای جناقی و همچنین کوه خواجه که بر اساس مطالعات سیستان سنتی 

وره در د در سرزمین ایران راه یافته است. از گنید استفاده شده و از سیستان به سبک پارتی در دوره اشکانی  ایران بود که

اسالمی نیز این روند تکامل، در هنر معماری سیستان با ساخت بناهای نظیر زاهدان کهنه، قلعه مچی، ارگ سه کوهه ادامه 

 است. ی مخصوصا در شرق ایران داشتهکه تمامی این آثار نشان از جایگاه سیستان در روند تکاملی معماری ایران داشته؛

 سیستان، معماری سنتی، شهر سوخته، دهانه غالمان، کوه خواجه، معماری اسالمی کلمات کلیدی:
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 مقدمه:-1

 31بین  منطقه سیستان .متر(از سطح دریا است021تا401)با ارتفاع 1011تا1011سیستان جلگه رسوبی پستی با سطح کلی بین 

 دقیقه طول شرقی قرار دارد 01درجه و  11دقیقه الی  05درجه و 02و  دقیقه عرض شمالی 22درجه و  31دقیقه الی  0درجه و 

(Tosi, 1250812 ) احیه واقع شده است .ندر شمال استان سیستان و بلوچستان که در نقطه تالقی بین ایران ،افغانستان وبلوچستان

دشت  (. است ترین استان ایرانکیلومتر مربع است)بزرگ150012کنونی با بلوچستان مساحتی در حدود مذکور از نظر تقسیمات سیاسی

 5110، که دارای وسعتی در حدود (811 1312)آذرنیوشه،  مذکور در دلتای رودخانه سیستان )منشعب از هیرمند(واقع شده است.

شمال و شرق مرز طبیعی مشخص ندارد و در واقع مرز شمالی آن با افغانستان که از وسط چاله  ازکیلومترمربع می باشد.این ناحیه 

هامون صابری می گذرد قرار داردی است . در شرق و جنوب شرق نیز مرزهاقراردادی است و تنها در قسمتی از حاشیه شرقی آن دره 

 (1)نقشه ظاهر می شود. ریان بصورت مرز طبیعیپ

دره حرمک و کوه ملک سیاه حدطبیعی جنوب سیستان را تشکیل می دهد ودر غرب نیز به کوههای چهل دختران و کوه پلنگان 

متر حد طبیعی ناحیه را مشخص میکند  2111تا1011شت ادامه دارد با ارتفاع بین پ)پلنک(که از حوالی شهرستان زابل وتا ناحیه بم 

 . (11 13128.)افشار،

بخش اعظمی از مساحت ایران را کویر و دشت های فالت در برمیگیردکه به طورکلی در بخش مرکزی و شرقی کشور قرار دارند.دشت 

مائی، )کسکویر ودشت لوت دربخش مرکزی،لم یزرع وبا بارندگی بسیار اندک هستند.که یک هفتم مساحت ایران را شامل میشوند. 

 (Sarhaddi-Dadian et al, 2112: 42)این مناطق محسوب می شود.( سیستان نیز جز 823 1351

هر منطقه از ایران دارای ویژگیهای منحصر بفرد معماری سنتی است که در منطقه سیستان این معماری اطالعات ارزشمند از دوران 

یک جمع بندی کلی پیرامون معرفی  . در(1322؛ پرنده و دیگران، 85 1323)مرادقلی گلی و دیگران، اسالمی در اختیار نهاده است 

معماری دشت  سیستان باید اذعان داشت چون سیستان در منطقه خشک و کویری واقع شده از پوشش گیاهی مناسبی چون درخت 

8 1322)سرحدی دادیان و دیگران،و درختچه برخوردار نبوده تا از تنه این درختان برای پوشش سقف سازه های معماری استفاده نمود 

241.) 

 تعبیه با و ساختمان وسط در مرکزی حیاط دارای مناطق این های خانه اکثر هوا وگردوغبار کم ورطوبت زیاد حرارت درجه به باتوجه

 تحمل لحاظ به که وآجری خشتی های ودیوار شده خانه زیستی فضای در رطوبت افزایش باعث باغچه احداث و آب حوض کردن

  میشوند ساخته زیاد باضخامت وگنبدی قوسی ی ها طاق سنگین بار

 می ورودی در است ارتباط در بیرون با که راهی وتنها میباشد خانه های قسمت کلیه بین ارتباطی فضای عنوان به حیاط وهمچنین

 (101-8123  1322)قبادیان، میشود. مرتبط کوچه به بلند نسبتا وداالن هشتی طریق از که باشد

از پنج محوطه ی  باستانی که هر کدام مربوط به یک دوره باستانی و تاریخی خاص می باشند می توان  با وجود فراوانی آثار باستانی،

بعنوان محوطه های شاخص و کلیدی سیستان نامبرد. این محوطه ها عبارتند از شهر سوخته از دوران پیش از تاریخ و آغاز تاریخی 

از دوران اسالمی.  و قلعه مچی، ارگ سه کوهه ران اشکانی و زاهدان کهنه، دهانه غالمان از دوران هخامنشی، ، کوه خواجه از دو

 دراین قسمت مهمترین و شناخته شده ترین محوطه های باستان سیستان معرفی خواهد شد.
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 (نگارندگان)منبع8موقعیت منطقه مورد مطالعه در شرق ایران8 نقشه 1شکل 

 دوره پیش از تاریخ -2

قبل از میالد آغاز شد و تار حدود  3211پیش از تاریخ در دشت سیستان از  دروه

قبل از میالد ادامه داشت. مهمترین استقرار این دوره شهر سوخته است  1511

به عنوان اثر تاریخی ثبت میراث جهانی شد. این محوطه داری  2114که در سال 

با شهربودند. که در  روستای اقماری داشت که در ارتباط مستقیم 411بیش از 

 ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

 شهر سوخته 1 -2

کیلومتری راه زابل  01نام سلسله تپه های بهم چسبیده گسترده ای است که در  

 15 تا 12 بین جنوبی–به زاهدان قرار گرفته است. ارتفاع این تپه های  شمالی 

 ,Tosi)است بوده هکتار101 حدود آنها مساحت و اطراف های زمین سطح از متر

ن و به ایرا فالت های شهر ترین عظیم از یکی باستانی شهر این (.12018131

عبارتی آزمایشگاهی بزرگ در بیابانی کوچک است. این شهر موجودیت خود را طی هزاره های چهارم و سوم پیش از میالد مدیون 

می رسد با توجه به مرگ و میرها و مهاجرت ها، شهر سوخته در زمان شکوفائی رودخانه پر آب هیرمند و دلتای آن بوده است. بنظر 

قابل قبولترین  بشمار می رفته است. نفر داشته و یکی از پر جمعیت ترین شهر های دوران مفرغ 5111تا  0111خود جمعیتی بین 

رمند و بستر قدیمی آن است که ظاهرا اطالعات موجود در باره ی متروک شدن شهر، خشکی و جابه جایی دلتای رودخانه ی هی

 مردم را به دنبال آب جا به جا کرده است.

این شهر دارای تشکیالت  منظم و مرتبی بوده به نحوی که آثار باقی مانده نشان دهنده آنست که  شهر طی هزاره ی سوم  پیش  

نش پزشکی یا جادو گری علمی تا حدی پیشرفت کرده از میالد دارای یک نظام مرتب و منظم آبرسانی و تخلیه ی فاضالب  بوده و دا

بود. شهر قابل تقسیم به سه بخش اصلی و سه بخش فرعی است که شامل8 منطقه ی بزرگ مرکزی دارای بخشهای مسکونی شرقی، 

 مرکزی و بنای یادمان، منطقه ی شمال غربی یا منطقه ی صنعتی و بخش جنوبی یا منطقه ی گورستان است

 صر معماری8تزئینات و عنا

مهمترین آثار معماری به دست امده در شهر سوخته را شاید بتوان خانه های موسوم به پلکانی و بنای کاخ سوخته دانست. بخش 

خانه های پلکانی نه تنها از نظر آثار معماری بلکه از نظر اشیای به دست آمده نیز یکی از دوره های درخشان شهر سوخته را در بر 

ن دوره استقرار در پس از آن کاخ سوخته را می توان اثر معماری قابل مالحظه ای دانست که مربوط به چهارمی (2)شکلمی گیرد.

 (3)شکل، (Tosi,1253:01)شهر سوخته است
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 (81304کاخ سوخته،دید از شمال شرقی)منبع8سید سجادی3شکل(                  81352خانه پلکانی )منبع8 سید سجادی،2شکل

 معماری شهر سوخته را می توان به شرح زیر به اختصار بیان کرد.وضع کلی 

را خشت های خام تشکیل می اصلی به کار رفته در ان  هر واحد ساختمانی از یک بخش راست گوشه درست شده است که مصالح

یک واحد  (4)شکلدهند.سقف ساختمان ها معموال صاف و مسطح بوده و برای پوشش از چوب و حصیراستفاده می شده است.

ساختمانی از شش تا ده اتاق راست گوشه را شامل می شده است که با دیوارهای نازکی از هم جدا می شده اند و پهنای آنها معموال 

 البته باید یاد آور شد که برخی از دیوارهای اصلی با سه یا حتی چهار ردیف خشت بنا شده اند. (0)شکلبه اندازه دو خشت است.

 (212-8210 1304)سید سجادی،

  
 (81304 خانه های شهر سوخته)منبع8سید سجادی،0(                شکل81304پوشش سقف خانه ها)منبع8سیدسجادی،4شکل

اتاق ها فاقد رف و طاقچه های خشتی بوده اندو تنها اجزای اضافی که در داخل اتاق ها دیده شده است انبارک هایی است که به 

 روی هم  چیده درست شده اند.صورت تکی یا دو واحدی از چند خشت 

اشیای مورد استفاده مردم بوده طی کاوش های این بخش هیچگونه تزئیناتی مشاهده نمی شود وتنها تزئینات مربوط به ظروف و 

 است.



 کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمارایران

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49خرداد ماه  - تهران

 

5 

 

 دروره تاریخی -3

قبل از میالد شروع  001این دوره در دشت سیستان که یکی از درخشانترین دوره ها در سیستان است با دهانه غالمان در حدود 

نی می باشد که می شود که متعلق به دوره هخامنشی است و پس از آن محوطه های کوه خواجه مربوط به دوره اشکانی و ساسا

جایگاه ویژه ای در تمدن ایران دارند و هزاران اثر دیگر که نیازمند مطالعه و تحقیق بیشتررا دارند در اینجا فقط به محوطه های 

 شاخص که نقش بسیار ماثری در معماری ایران داشتند پرداخته می شود. 

 

 دهانه غالمان 3-1

-Sarhaddi) کیلو متری شهرستان زابل قرار گرفته است 44روستای قلعه نو در حدود کیلومتری  2شهر دهانه غالمان در حدود 

Dadian,2113: 234)  . کیلومتر  0تا4خرابه ها و آثار بناهای این شهر در محوطه ای بسیار وسیع روی تراسی به طول تقریبی

این محل را  1210 م تا 1212م یافته و از سال  1211واقع شده است. شهر دهانه ی غالمان را باستان شناسان ایتالیایی در سال 

. دهانه ی غالمان تنها شهر کشف شده از دوران هخامنشیان می باشد. این شهر تاریخی ( (Scerrato,1711: 107-135حفاری کردند

انی تنها شهر باستتنها مکان باستانی دوران هخامنشی است که حاکمیت کامل ایران را بر نواحی شرقی آن به خوبی نشان می دهد و 

این دوران است که مهندسان آن زمان، ابتدا نقشه ی شهر را کشیده و سپس شهر را احداث کرده اند. در اینجا معماری سنتی 

سال در سده های  211تا  101هخامنشی با معماری بومی سیستان در هم آمیخته است. شهر دهانه غالمان عمر بسیار کوتاهی بین 

میالد داشته است و بر خالف بسیاری از شهرهای باستانی دیگر که در طول زمان رشد کرده و از شکل  ششم و پنجم پیش از

روستاهای کوچک به شکل شهر های بزرگی در آمده اند، با برنامه ریزی پیش بینی شده و نقشه قبلی و اهداف خاصی بنا شده است 

  خ شهر سازی در ایران دوران تاریخی می باشد.و از این جهت نمونه ی قابل توجهی برای مطالعه روند تاری
 

 8 دهانه غالمان1شکل

بقایای موجود این شهر از دو گروه ساختمان اصلی و تعدادی از 

بناهای منفرد ترکیب شده است. یک قسمت شهر در بخش 

غربی و در درازای آبراهه ای که بعدا شنهای متحرک آن را کامال 

دیگر یعنی قسمت شرقی شهر پر کرده اند،قرار داشته و بخش 

به دو بخش برابر تقسیم شده که آثار آن تا جایی که به نام قبر 

 :Scerrato,1711ت خوانده می شود،ادامه داشته استزرتش

چه از نظر بزرگی و اندازه و چه نظر نقشه و این بناها  بنای قابل تشخیص شهر را در برگرفته است. 20و مجموعا تعداد ؛ (.(7-30

در بخش شرقی و بناهای شماره 3و2و1و ترتیب اتاقها و سایر اجزای معماری قابل توجه اند. ساختمان های شماره ترکیب 

و  در شمال آبراهه قدیمی و در بخش غربی شهر واقع شده اند. این ساختمان ها دارای کاربردهای همگانی 22و21و10و11و10

 رقرا3کونتی شهر در محله مسکونی و در غرب ساختمان بزرگ شماره مذهبی و اجتماعی بوده اند.بناهای متوسط و کوچک و س

 دارند. 
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 (1352)منبع8سیدسجادی،810 دهانه غالمان، ساختمان شماره0شکل

کیلومتری هسته اصلی شهر،آثار و  2در بخش جنوبی و فاصله حدود 

بقایای بنای بزرگی وجود دارد که از ان با نام بنای نظامی یا پادگان یاد 

است. دیوارهای بزرگ و حجیم این بنای عظیم مربع دارای تقزیبا شده 

-Scerrato,1712: 181)متر پهنا است 4الی  3متر طول و حدود 211

171.) . 

است که با توجه  3مهمترین ساختمان شهر بنای معروف به بنای شماره 

سکوها -به اجزای معماری و اثار پیدا شده در آن،به همراه اجاقها و آتشدان

-840     1352)سید سجادی، .و محرابهای موجود نشان دهنده آن است که این بنا دارای کاربردی مذهبی بوده است

 (11و2و5)شکل،(02

  
 ،دهانه غالمان)منبع8نگارندگان(83 ردیف آتشدانها و ستون های جبهه شرقی ساختمان شماره5شکل

  
 ردیف آتشدانها و ستونهای جبهه غربی ساختمان شماره8 11شکل     (1352سجادی،سید دهانه غالمان)منبع8 3ساختمان شماره28شکل

 نگارندگان( )منبع38

. سطح داخلی دیوارها صاف است و هیچ اثر تزئین در روی آنها دیده نمی شود. مصالح مورد استفاده در این بنا خشت و گل است

و کمتر می شده است و در نتیجه ارتفاع سقف اتاق های باریک آن نیز  کلیه دیوارها دارای شیبی به سوی خارج از بنا به تدریج کم

ا تآثاری از پنجره و نورگیر  به دلیل ریزش سقفها کم شده و انها را به شکل داالن های دراز و باریکی در آورده است. در این بنا
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سو به یکدیگر متصل نموده و از سوی دیگر انها دیده نشده است و تنها در گاه های کم عرضی اتاق های این ساختمان را از یک حاال

 را به حیاط مرکزی مرتبط می کرده اند. 

 

 کوه خواجه)اوشیدا،اوشیدم،کوه خدا،کوه رستم(: 2 -3

متر، روزگاری همچون تختی از آبنوس بر پهنه ی آبی 111کوه خواجه تنها برجستگی طبیعی جلگه ی سیستان با ارتفاعی قریب 

کرد و امروز سیاه پوشی چشم به راه در سینه ی خشک و تفتیده ی هامون است. دریاچه هامون در والیت هامون خودنمایی می 

 است. سیستان واقع در جنوب شرقی ایران
کوه خداهمان کوه خواجه همان کوه اوسیندام)اوشیدا(است که وصف آن در اوستا آمده و در جنوب شرقی ایران در جوار همان 

زرتشت در آن به امانت سپرده شده قرار دارد. در متون نسبتا جدید زرتشتی این بلندی را کوه خدا خوانده و دریاچه ای که نطفه ی 

. با این که این توده ی عظیم سنگ فاقد غار و چشمه و درخت است جه است که همان معنی را می رسانداسم امروزی آن کوه خوا

ستانی ترین ومعتبرترین زیارتگاههای زرتشتیان بوده و انتظار آمدن نجات دهنده اما بعید نیست که همان کوه نام برده باشد زیرا با

 ی دنیا را حتی تا دوران اسالمی در آنجا می کشیدند. 
در تمام ایران تنها یک اثر باستانی یافت می شود که به نام زرتشت پیوند دارد و آن هم کعبه زرتشت در نقش رستم می باشد. ولی 

معروف شده است باید دومین اثر تاریخی دانست که هنوز مناسک دیرینه  "سرای ابراهیم زرتشت"خواجه که به نام  اثر موجود در کوه

 آن درمیان مردم آن ناحیه معمول است. آثار باستانی موجود در کوه خواجه به شرح زیر است8
 مقبره آسیابان -1زیارتگاه خانه شیطان -0بریانـ زیارتگاه پیر گندم 4آرامگاه خواجه غلتان -3بنای چهل دختران -2کک کهزاد -1

 (815 1304،)موسوی قلعه کافرون-5آتشکده کرکو -0

در این بخش از مقاله ما به تزئینات و عناصر معماری قلعه کافرون کوه خواجه که از لحاظ مقیاس بزرگتر از همه آثار باستانی ان 

 محدوده است می پردازیم.

با توجه به اقلیم سیستان و کمبود مصالحی از جمله سنگ و چوب در این بنا عنصر سازنده ، خشت و همانطور که قابل رویت است 

 گل می باشد که کامال با محیط سازگاری دارد.

بخش ورودی قلعه دارای یک هشتی که شامل دو سکو در اطراف ان می باشد تا مراجعین بتوانند در انجا منتظر اذن ورود به قلعه 

که بنا بر  ( این بخش کامال سرپوشیده بوده تا بتواند افراد را تابش شدید آفتاب و وزش باد و خاک در امان دارد11باشند. )شکل

عقیده بسیاری از معماران و باستان شناسان قدیمی ترین گنبد در تاریخ معماری ایران است که نشان از ریشه در یودن معماری 

 (12.)شکلسنتی منطقه سیستان است 
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 8 سقف چهاربخشی ورودی که در حال حاضر تخریب 12شکل               8 سکوی موجود در بخش ورودی )منبع8نگارندگان(11لشک

 شده)منبع8نگارندگان(

 

 

 در این بخش در دو طرف سکوها و در ارتفاع تقریبا دو و نیم متری از 

 شکل طاقچه البته با عرض کمتری وجود سطح زمین دریچه هایی به

 دارد که این دریچه ها به عنوان بادگیر و سیتم تهویه هوای بخش  

 (13ورودی بوده است.)شکل

 

 8 بادگیرهای موجود در هشتی)منبع8نگارندگان(13شکل

 

در بخش هشتی از طاقچه هایی در ارتفاعات مختلف استفاده شده است 

کاربرد انها عالوه بر ایجاد زیبایی برای قرار دادن مشعل و یا چراغ های روغن سوز برای تامین روشنایی که می توان اظهار نظر کرد که 

 (14)شکلبخش ورودی در شب باشد .

 
 در بخش ورودی )منبع8 نگارندگان(8 طاقچه های موجود 14شکل

ورودی اتاقک ها می باشد. می توان گفت این از دیگر تزئینات موجود در این بنا فرورفتگی هایی به شکل طاق در بخش های 

فرورفتگی ها عالوه بر تامین زیبایی ایجاد سایه اندازی هنرمندانه ای در بخش های ورودی ها میکند و بخشی دیگر از این فرورفتگی 

 (10ها که بر روی دیوار قرار دارد برای نهادن چراغ های روشنایی در شب می باشد.)شکل
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فرورفتگی در بخش ورودی اتاقک  8 دو نمونه10شکل

 ها و روی دیوارها)منبع8 نگارندگان(

شاهد حضور طاق هایی هستیم در جبهه شمالی قلعه 

که در وسط این طاق ها پلکانی وجود دارد که به 

گالری نقاشی منتهی می شود در حال حاضر این 

نقاشی ها در موزه هایی خارج از کشور نگهداری می 

 (10و11)شکلشود.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )منبع رحال حاضر8جبهه شمالی قلعه کافرون د10شکل      (1352سید سجادی،8جبهه شمالی قلعه کافرون در دوره ساسانی)منبع118شکل

   8نگارندگان(

ظر و نبرخی دیگر از تزئینات به صورت مثلث و دایره در بخش جبهه شمالی و بین طاق ها وجود دارد که صرفا جنبه زیبایی دارد 

 (15شکل، )  Herzfeld, E. E. 1788)هگان را به خود جلب می کند )

 

8 تزئینات مثلث و دایره ای در جبهه شمالی 15شکل

 قلعه)منیع8 نگارندگان(

 دوره اسالمی  -9 

دوره اسالمی در دشت سیستان به دلیل افزایش جمعیت از 

حیث تعداد آثار تاریخی از غنی ترین مکانها در شرق ایران 

است که بناهای آن هم تحت تاثیر معماری سنتی بودند  و 

هم معماری سبک رسمی ایرانی دوران اسالمی که باعث به 

وجود آمدن بناهای مختلف در دشت سیستان گردید. که در 

ینجا به معرفی بخشی از آنها که در روند مطالعه معماری این ا

 منطقه کمک می کند پرداخته می شود. 

 

 زاهدان کهنه 1 -9
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 زاهدان کهنه دومین پایتخت سیستان در دوره اسالمی است. محوطه ی 

 تاریخی زاهدان کهنه در بیست و هفت کیلومتری جنوب شرقی زابل و در

 بقایای این شهر از پنج بخش  (12)شکلشمال حوزه ی زهک واقع شده است. 

 مجزا به نام های قلعه، ارگ اول، ارگ دوم، شارستان و ربض تشکیل شده 

 است. نام اصلی این محوطه ی باستانی شهر سیستان بوده است و زاهدان

 شهر نامی است که بعد از حمله ی امیر تیمور گورکانی به خرابه های این  

 3245202تاریخی داده شده است. ارگ و شارستان محصور آن به حدود 

 هکتار می رسد. 320تر مربع معادل م 

 (1350موسوی حاجی،8 موقعیت زاهدان کهنه)12شکل

زاهدان کهنه در اواخر قرن پنجم هجری قمری و پس از آن که شهر زرنج اعتبار سیاسی و نقش مرکزی خود را از دست داد بنیاد 

نهاده شد و تا سده ی نهم هجری قمری نیز همچنان بدون وقفه دار الحکومه ی سیستان بوده است که از  ویژگیهای مهم آن عبارتند 

 از8 

دوران شکوفای سیستان از منظر اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی  -2مرکز دارالحکومه سیستان در دوره ی خلف بن احمد  صفاری  -1

 زادگاه بیش از پنجاه عالم ، فیلسوف، و دانشمند ایرانی -3

متر که دورتا دور شهر را محصور کرده و  4/0از لحاظ معماری دارای حصار و بارو به قطر 

برج دیده بانی در نقاط مختلف شهر می با شد. هنری ساوج لندور )جهانگرد،  15دارای 

م  به سیستان سفر کرده، شهر 1211باستان  شناس و جغرافی دان انگلیسی( که در سال 

 (221- 8101 1352) افشار سیستانی،زاهدان کهنه را به لندن شرق تشبیه کرده است.

 نه)منبع8نگارندگان(8 نمایی از خرابه های زاهدان که21شکل

 شهر، مختلف های بخش در موجود معماری آثار و بناها باروها، و برج ساختمانی مصالح

 شده پوشیده کاهگل از اندودی با ها آن روی که است گل مالط و خام خشت عمدتا  

 . است شده استفاده نیز آجر از پراکنده طور به بناها سقف و تاق ساختمان در نیز و دیوارها دل و پی در البته. است

 یداخل فضای هستند دایره نیم شکل به بقیه و مستطیل شکل به غرب جنوب و شرق شمال غرب، شمال های گوشه در واقع برج سه

 برج ی گوشه چهار در که ضلعی هشت اتاقک چهار به برج این سوم  طبقه

 این از یک هر داخلی فضای قطر . است شده می تقسیم اند، ه شد احداث اصلی 

طریق یک ورودی تاقدار به از ها آن از کدام هر و میرسد متر 4 به ها اتاقک

 (21.)شکل اندداشته  ه را اصلی برج داخلی فضای به متر 21/1پهنای

 

 غربی شمال گوشه در واقع برج سوم طبقه اتاقک ورودی کهنه، زاهدان8 21شکل

 )منبع8نگارندگان(قلعه

 

 برای داخلی، فضای نیاز مورد نور تأمین بر عالوه ها آن وجود از که است شده تزئین نما تاق ردیف دو با ها اتاقک این داخلی سطح

 ( 22 شکل)است شده می استفاده احتمالی مهاجمان به اندازی تیر لزوم، صورت در و بانی دیده
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  8طاق نماهای موجود )منبع8 نگارندگان(22شکل

 خشت دو از که است نوع جناقی از تزئینی نماهای تاق این سقف

مایل  و عمود طور به که متر سانتی 0*31*31ابعاد  به بزرگ

 از یکی در . است شده ایجاد هاند، گرفت قرار یکدیگر مقابل در

 متر میلی3یک  هر که کاهگل الیه اندود چهار بقایای نماها، تاق

 باره زاهدان قلعه میدهد نشان که شود می دیده دارند، ضخامت

 گنبد صورت به ها اتاقک سقف . است شده مرمت و اندود ا

 بین موجود فواصل گنبد، ساختمان برای . است بوده مدور های

 و شده پوشانده کوچک گوشواره یک با ابتدا گانه هشت اظالع

 هر دیوارهای ضخامت . است یداده م تشکیل را گنبد پایه هک شد می تبدیل ای حلقه به ها اتاق ضلعی هشت فضای ترتیب بدین

 1350)موسوی حاجی، متر می رسد. 2حدود به موجود وضع در ها آن تاقدار ورودی سالمترین ارتفاع و متر 1221 به ها اتاقک از یک

35-41) 

 قلعه مچی  9-2

ی هامون و در دار که در جنوب خاوری دریاچهاین قلعه و بناهای وابسته و نزدیک به آن در سه کیلومتری جنوب شرقی دژ حوض

باختری شهر سوخته قرار دارد، قابل رویت می باشد. شواهد نشان می دهد که این قلعه ی وسیع تا سده ی گذشته مسکون  جنوب

بوده است. دراطراف قلعه آثار آبراهه های فراوانی که زمانی آب مورد نیاز کشتزارهای موجود در محل را فراهم می آورده اند دیده 

نوز تنه های قطور و خشک شده و قطع شده و بقایای درختان مختلف و از جمله نخل وجود دارد می شود و در بسیاری از نقاط آن ه

ه ماند و قطعات  سفال و از جمله سفالهای بسیار جدید در سطح زمین پراکنده است. در میان آثار دیده شده در این منطقه، باقی

ی در کلیه ی نقاط سیستان دیده می شود. بنای قلعه نباید های یک آسیای بادی وجود دارد که نمونه های آن در دوران اسالم

 (221-810 1352)افشار سیستانی،چندان قدیمی و پیشتر از دوران صفویه باشد. 

ولین موردی که در ظاهر تزئینات شامل دو بخش داخلی و خارجی می باشد که هر کدام از آنها به تنهایی قابل بررسی است. ا

(. این تزئینات برای 23که بعالوه ای شکلی می باشد.)شکل جلب می کند تزئیناتی مربوط به آسباد می باشدر را به خود ساختمان نظ

 زیبایی در اطراف بنای قلعه نیز قرار گرفته اند.
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 (8تزئینات خارجی )عکس از نگارندگان23کلش

 

 دو  از دیگر ویژگی های آن ایجاد هشتی در بخش ورودی آن است که دارای

 (24)شکلها طاق های تزئینی قرار دارد.سکومی باشد. باالی  خشتیسکو 

 علت ایجاد هشتی ها برای حفظ حریم داخلی و محوطه انتظار موقتی 

 می باشد.

 

8ورودی اصلی قلعه)منبع 8نگارندگان(24شکل  

و د تزئینی بوده که دارای در داخل قلعه طاقچه هایی برای گذاشتن اشیا و وسایل

اول طاقی است که باالی آن نیم دایره است و گونه  باشد. گونهگونه مختلف می 

البته قابل به ذکر است  باالی طاق دارای اشکال هندسی زاویه دار می باشد. دوم

آتشدان و  که طاقچه هایی در باالتر از طاقچه های دیگر قرار گرفته برای نهادن

 (20)شکلایجاد روشنایی اتاق ها در شب می باشد.

 

 طاق های موجود در قلعه)منبع8نگارندگان(8 20شکل
اصله با ف و کنارهم در یاالی برخی از طاق نماها تزئیناتی برجسته به فرم نیم دایره

 (21)شکل.و باعث افزایش زیبایی طاق نما می شود کم قرار دارد

 

 8 تزئینات برجسته باالی طاق) منبع8 نگارندگان(21شکل

 

 

 قلعه سه کوهه 9-3

کیلومتری جنوب غربی زابل  31های بسیار قدیمی سیستان و مربوط به دوران قاجار است که در سکوهه یا سه کوهه ، یکی از آبادی 

 در را منطقه این معماری تاریخ از بخشی دهنده نشان است آن کهن معماری بنا این در تامل قابل نکات از یکیاست . واقع شده 

 داگر که مرتفع نسبتا ای تپه باالی بر کوهه سه روستای مرکز در مذکور بنای (1305)احمدی،. کشد می تصویر به سال 311 حدود

ی پادگانی در اختیار سربازان هنگ ه.ش، به گونه ا 1203. دژ سه کوهه در دارد قرار است گرفته قرار هموار نسبتا دشتی را آن گرد

) افشار گرفته که در حال حاضر خراب شده است.می بخش پایین، دربرقاینات بوده است. در گذشته یک دیوارگلی، دژ را از 

 (221-8101 1352سیستانی،

 قلعه بطور کلی از سه قسمت بهم پیوسته تشکیل شده است که شامل 8

 قلعه یا ارگ جنوبی ، ارگ شمال یا برج فلک سر و میدان که حد فاصل و بین این دو بخش قرار گرفته است.
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  8عناصر معماریتزئینات و 

عظمت و اقتدار بنا از طریق سردر ورودی تشدید می ودی قلعه بخش وردر 

 و قوس باالی درکنار درب ورودی  عظیم شود .در پیش آمدگی دو ستون

و همچنین سوراخها و مشبک های باالی و هفت دارد  شباهتی به قوس پنچ

بر زیبایی سر در  در و ستونها برای تیراندازی و مقاصد دفاعی احداث شده سر

دو سکوی خشتی وجود دارد که برای  افزوده است .در دو طرفدرب ورودی

 (20)شکلنشستن مراجعین بوده است .

            

   نگارندگان(8 سر در  ورودی قلعه )عکس از 20شکل                                                                                             

  تنوع خواهیدر این قلعه شاهد وجود سه گونه طاق می باشیم که نشان دهنده 

 (، 22و هنر معماران آن می باشد. این طاق ها عبارتند از8 مربعی شکل )شکل 

 (. تمامی این طاق ها برای 25( و تیزه ای شکل )شکل31نیم دایره ای )شکل

این طاق ها در داخل و خارج بنا  زیبایی وگذاشتن وسایل تزئینی می باشد.

  مشاهده

 می شود. 

 طاق در قلعه)منبع8 نگارندگان( 81 نمونه شماره25شکل

 

  
 طاق در قلعه )منبع8 نگارندگان( 83 نمونه شماره31طاق در قلعه )منبع8نگارندگان(                     شکل 2نمونه شماره228شکل
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 های داخل قلعه جنوبیاز دیگر تزئینات قابل توجه کاربندی 

 ساخنه شده اند  می باشد که به طور ماهرانه ای با گل و گچ 

و باعث افزایش زیبایی ومنحصربه فرد بودن این بخش از 

 (31)شکلسایرنواحی قلعه می شود

8 کاربندی های موجود در بخش قلعه 31شکل

 جنوبی)منبع8نگارندگان(

 جملهاز نحوه خشت چینی آن هم به صورت های مختلف 

خفته و راسته می باشد و زیبایی بنا را افزایش می 

همچنین برخی از تزئینات به شکل هفت و (32)شکلدهد.

 نوع این( 33)شکلهشت نیز در باالی دیوارها قرار دارد .

؛ پرنده و 2931 مرادی و سرحدی( میخورد چشم به وفور به بلوچستان و سیستان استان مختلف مناطق در مشبک تزئینات

 (2931دیگران 

  
 8 آجرچینی هفتی و هشتی دیوار)منبع8 نگارندگان(833آجرچینی خفته و راسته در قلعه)منبع8نگارندگان(                شکل32شکل

 

 نتیجه گیری: -5

ی شویم. مپس از بررسی آثار باستانی در سیستان در دوره های مختلف به یافته های مفیدی از سیر تحول عناصر معماری و تزئینات 

تمامی این بناها با توجه به کمبود سنگ و چوب ،از مصالح بومی از جمله خشت و گل ساخته شده اند که عالوه کمک به معماری 

پایدار بنا را زیباتر جلوه می دهد و یک ویژگی مشترک بین تمامی آثار باستانی در دوره های مختلف می باشد. با توجه به اینکه شهر 

قدمت دارای بیشترین قدمت تاریخی را در بین سایر آثار دارد می بینیم که در این دوره تزئینات معماری جایگاهی سوخته از لحاظ 

شامل بخش وسایل و ظروف می باشد اما  نداشته و مساکن فاقد هرگونه طاق نما و یا تزئینات می باشد و تزئینات این دوره فقط

 4مهترین بخش که در سرزمین ایران منحصر بفرد می باشد وجود بناهای بزرگ است که گاهی ارتفاع دیوارهای بنا به ارتفاع حدود 

یستان از هزاره سوم قبل از میالد گزارش نشده است که نشان از اهمیت معماری در سمتر میرسد که تا کنون در سرزمین ایران 

معماری آن با توجهه به اینکه درای سبک پارسی است تحت تاثیر خانه های  وره هخامنشی در دهانه غالماندر دایران بوده است. 

در معماری آن مخصوصا در بنای موسوم به ابتدای گنبدی سیستان قرار داشته است و ما در برخی از مکانها وجود طاقهای جناقی 
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که در بنای کوه خواجه برای اولین با  مقدمه بود بر ایجاد یک تحول در ساخت گنید در معماری ایرانیمی بینیم که خود  آتشکده

معماران در کوه خواجه مطالعات انجام شده توسط نگارندگان کوه خواجه متعلق به دوره اشکانی است و بر اساس  مشاهده می شود.

ایران شدند که بعدها به عنوان یکی از ویژگیهای سبک معماری پارتی  برای اولین بار موفق به ساخت گنبد در معماریسیستانی 

برخالف دوره های پیش تاریخ و قبل از اسالم، در دوره های اسالمی شاهد افزایش تزئینات مختلف می باشم از جمله  شناخته شد.

چنین وجود طاق نماهای به شکل می باشد هم نحوه خشت چینی آنها که به صورت خفته و راسته وگاها به صورت هفتی و هشتی

که بیشتر آثار معماری دوره اسالم تحت تاثیر معماری سایر مناطق و سیکهای رایج  های مختلف در این دوره ها را مشاهده می کنیم

ز اسقف ها به صورت مسطح بوده و به دلیل عدم پیشرفت .در مورد نوع سقف نیز در دوره های پیش از اسالم در دوره اسالمی است

ولی در دوره های بعد سقف های گنبدی و طاق آهنگی و چهاربخشی رواج پیدا چوب و حصیر برای پوشش استفاده می شده است 

و فلز به عنوان تیر در سقف باشد که با توجه به  می کند و علت آن عالوه بر در نظر گرفتن اقلیم می تواند به دلیل کمبود چوب

رسی بناها به طور کلی با بر لین آقوامی بودند که در سرزمین سیستان موفق به ساخت گنید شدند.تجربه ساکنان سیستان آنها از او

می توان به درایت افراد و مردمان دوره ها پی برد که چگونه نیازهای خود را تامین می نمودند بدون در شرق ایران طی ادوار مختلف 

 .اینکه آسیبی به رفتار و محیط اطراف خود وارد نمایند
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