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 چکیده
   برابر با تقریباً شمال شرق )تقریباً معادل با استان خراسان رضوی( و جنوب شرق ) ۀشرق ایران در این مقاله بین دو منطق

با وجود خوانی دارد. استان خراسان جنوبی هم شود که تقریباً با( تعریف میو هرمزگان کرمان ،سیستان و بلوچستان هایاستان

دوران  در ه رااهمیت این منطقکه دارد ر و کال جنگال در این منطقه قرارمزاپهلوی در الخ ۀدارای کتیب ةنگاردو سنگ کهآن

های بررسید. گذارروی نمیچندانی از این منطقه پیش ةداد آن دوران، منابع تاریخی دهد،نشان می اشکانی و ساسانی تاریخی

 وجودبا  است. ترهای دیگر چشمگیردوره ازهای دوران اشکانی تعداد محوطه فراوانی دهد کهشناسی در منطقه نشان میباستان

مادی این  یهاویژگی ،براساس آن نشده است تا بتوان منتشر اطالعات آن و ای از این دوره در منطقه کاوشهیچ محوطهاین، 

 است، های پیش نیز مسکونی بودهشهر نهبندان که تا سده ۀنهبندان در حاشی ۀدر این مقاله قلع برشمرد. اندر شرق ایر را دوره

این از  شود.اشکانی در شرق ایران معرفی می ةهای دورمحوطهترین به عنوان یکی از مهم ،های کشف شده از آنباتوجه به داده

هر باستانی اهمیت ش ةدیگران دربار ،نام برده شده است. هرچند پیش از اینهای دوران تاریخی در متن «نِه»منطقه به صورت 

 شناختیباستان هایکاوش بر تکیه با مقاله این دانند.می نِه باستانی منطقه دررا  محوطه باستانی دیگریولی اند، نهبندان سخن گفته

را باید نهبندان  ۀقلع است که باور، بر این شده استمنجر که به شناسایی مواد فرهنگی گوناگونی  شدهانجامهای مرمتی و فعالیت

 گذاری شده است.اشکانی پایه ةروی، نِه در دوربراساس پژوهش پیش .درنظرگرفته باستانی به عنوان نِ
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 . مقدمه1

سده به طول  پنجدر ایران است که حدود  ایترین دوران حکمرانی سلسلهیکی از طوالنیاشکانی  ةدور

های تاریخی متن براساس ما از این دوره بسیار اندک و آن هم بیشتر تاریخی هایولی دانسته ،انجامید

ناچیزتر است.  شناسیها در بعد باستاناین دانسته ؛(23-22: 1383 ،ولسکی) رومیان است یعنی دشمنان آنان،

 ست( اHatra) های وابسته به آنان مانند هترایا متعلق به حکومت است بیشتر آنچه از اشکانیان به یادگار مانده

تر جالب .(331: 1380 ،)فرای دارد مرزهای سیاسی ایران امروزی قرار و یا در خارج از (1368 ،فؤاد و مصطفی)

، (25: 1390 ،شیپمان و 21: 2537 ،کالج) است ل شرق ایران ذکر شدهکه خاستگاه اشکانیان شماجاست که با آناین

 لیگُبک ۀو قلع (Pilipko, 1996; Masson, 1949; Invernizzi & Lippolis, 2008) های شهر نسابه جز کاوش

(Koshelenko, 2007) اشکانی ایران یشرق ۀنیم دیگری از آنان در ۀمحوط عمالً ،در جنوب ترکمنستان 

معادل استان ای شرق ایران منطقه ؛است شرق ایران ۀدر این نوشتار تأکید بر منطق ده نیست.شناخته ش

)خراسان رضوی و  و شمال شرق )کرمان، سیستان و بلوچستان( که بین جنوب شرقامروزی است خراسان جنوبی 

ترین مناطق تحت مهم به عنوان یکی از ،اهمیت شرق ایران که بین جنوب شرق .دارد ایران قرار خراسان شمالی(

و شمال شرق که خاستگاه اصلی قوم پارت  (54: 2537)کالج  1فرمانروایی اشکانیان و محل استقرار خاندان سورن

 در آن شود. برخالف جنوب شرق ایران کهدر این جا آشکار می ،گذاران پادشاهی اشکانی بودبه عنوان پایه

متعلق به دورة ( Mehrafarin et al., 2011)گوری  ۀو قلع (1370 ،گیرشمن)هایی مانند کوه خواجه محوطه

)جوزی و های موضوعی با تأکید بر دورة اشکانی در آن منطقه صورت گرفته اشکانی کاوش شده یا بررسی

هرچند  و های اشکانی شرق ایران انجام نشده است، هیچ پژوهش مستقلی بر روی محوطه(1392 ،مهرآفرین

کدام از آنها منتشر نشده است هیچ صورت گرفته،های دوران تاریخی این منطقه طههایی در محوزنیگمانه

های محدودی که به منظور شناسایی آثار در برخی . با وجود آنچه گفته شد، بررسی(167 :1391،)سروش

دهد این منطقه در دورة اشکانی از نظر نشان می است، های استان خراسان جنوبی انجام شدهشهرستان

 (1392 ،آبادزرج )هاشمینهبندان  هایهای بخش شوسف شهرستانشود. این موارد در بررسیعیت شکوفا میجم

د که بیشتر این دهها همچنین نشان میخوبی قابل مشاهده است. این بررسیبه( 1392 ،)فرجامیو سربیشه 

 رو هستند.ای و عموماً مربوط به استقرارهای کوچدورهها تکمحوطه

های شرق ایران معروف هستند و تنها انتشارات مرتبط با دوران تاریخی در نگارهان تاریخی سنگدر دور

   ترین و از مهم ،کال چنگال یا جنگال ۀهای آنهاست. کتیبها و کتیبهنگارهاین منطقه مربوط به سنگ

آباد از توابع ی روستای زمانریچ در نزدیک های کوهِدار است که در درههای کتیبهنگارهترین این سنگمعروف

دارد. این مجموعه شامل چندین قطعه سنگ است کیلومتری جنوب غرب بیرجند قرار 34بخش خوسف و در 

ترین این نقوش نبرد انسان با شیر است که معروف ؛داردویر حیوانی، انسانی و کتیبه وجود روی آنها تصا که

ه به خط اشکانی در این مجموعه وجود دارد که خوانش آنها ای پهلوی نیز دارد. به جز آن، چند کتیبکتیبه

   . (;1382Frye, 1966; Altheim, 1958و  1379 ،بشاش ؛1320 ،رضایی)مایۀ چند پژوهش شده است دست

دارد. این کیلومتری جنوب شرق بیرجند قرار 28مزار است که در روستای کوچ در دیگر، الخ ةنگارسنگ

شود که نقوش بسیار زیادی در دوران مختلف بر روی آن سنگ بزرگ را شامل مینگاره تنها یک تختهسنگ
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)لباف افزاید نگاره میایجاد شده است. چند کتیبه به خط پهلوی اشکانی و کوفی بر ارزشمندی این سنگ

 (.; Livshits, 2002: 1393بشاش، ،72-57: 1373خانیکی و بشاش 
دهند که این داشتند، نشان میاصلی عبور و مرور قرار در مسیر در گذشتهنگاره که ظاهراً این دو سنگ

های کال جنگال در مسیر غرب به نگارهمنطقه در دوران تاریخی اهمیت بازرگانی فراوانی داشته است. سنگ

مزار الخ ةنگارکند و سنگشرق ایران را به مناطق مرکزی ایران متصل می ۀمنطق این مسیر کهجای دارد شرق 

که مناطقی چون سیستان و بلوچستان و کرمان را به شرق قرارگرفته است یر اصلی جنوب به شمال در مس

بازرگانی  ةارتباطی جاد ۀتوان به عنوان حلقشک مسیر شمالی به جنوبی را میبدون .کندایران مرتبط می

ی مشترک این دو هاترین ویژگیهند در جنوب قلمداد کرد. یکی از مهم ةدر شمال و جاد 2خراسان بزرگ

های اشکانی بر روی آنهاست. این مهم در حالی است که به نگاره عالوه بر آنچه گفته شد، وجود کتیبهسنگ

، تنها یک کتیبۀ متعلق به دوران انددهکرهای شاهانه در فارس که دو شاهنشاه نخست ساسانی ایجاد جز کتیبه

 (1390 ،زاده)نصرالهبرجستۀ سر پل ذهاب کتیبۀ نقشآن و اشکانی در مرزهای فرمانروایی آنها مشاهده شده 

 دهد. در دوران اشکانی نشان میرا . این موضوع به تنهایی اهمیت شرق ایران است

را های بزرگ و شاخص این منطقه رسد برخی محوطههای یادشده، به نظر میجدا از بررسی و شناسایی

تر و به خصوص اشکانی ای قدیمباید به دوره ،اندکونی بودهکه تا چند سده پیش به صورت نسبتاً مستمر مس

نهبندان  ۀشناسی، معماری و شهرسازی، قلعها با توجه به شواهد باستانگذاری کرد. یکی از این محوطهتاریخ

 190ترین شهرستان استان خراسان جنوبی در جنوبی ،نهبندان ؛جنوبی شهر نهبندان است ۀدر حاشی

تأثیر کویر لوت و و تحت است 3. اقلیم این منطقه گرم و خشک(1)تصویر دارد یرجند قرارتری جنوب بکیلوم

شمال شرق شمال و از ارتفاعات افغانستان با جهت  تابستان این بادها دردارد. ة سیستان قرارروز 120بادهای 

و  «نِه»ها به نام هشود، در گذشت . شهری که امروزه نهبندان خوانده میوزندمی به طرف جنوب و جنوب غرب

 شده است. خوانده می «نیه»

های سطحی چندساله و همچنین کاوش به های مورد بررسی و پژوهش در این نوشتار حاصل بررسیداده

شناختی در این محوطه گونه پژوهش باستانهیچ ،ایناز نهبندان است. پیش  ۀمنظور پیگردی و مرمت قلع

انجام شد. متأسفانه به اهداف مرمتی در این محوطه در سه فصل  باها یها و پیگردانجام نشده بود. کاوش

که بتوان به طور قطعی به یک  یسازهای متمادی در این قلعه، به سطح یا بافتار قابل استنادودلیل ساخت

 های سطحی پیوستهها و بررسیزنیهای حاصل از این گمانهاما داده نیافتیم،دورة تاریخی نسبت داد، دست 

ای نهبندان محوطه ۀرسد قلعنهد که براساس آن به نظر میروی میتصویری را پیش ،زنیدر قلعه در ایام گمانه

 ۀ مذکورو همچنین محوط، بررسی اندنام برده نِههای تاریخی که از متن ،کهن از دوران تاریخی باشد. در ادامه

 شود. میتوصیف 
 

 تاریخی هایمتن ۀآین در . نِه2

دورة اشـکانیان  اثر ایـزودور خاراکسـی در    های پارتیایستگاه، است / نیه نام بردهمتن تاریخی که از نِه نخستین

Phra) «فرا»و به همراه  (Nia) «نیا»به صورت  نیهاست که در آن 
 ،خاراکسـی )جزو اقلیم اَریا آورده شده است  (4

ولی از حدود سدة هفـتم هجـری    است، آمده نیهیا  نِههای این شهر بیشتر به نام ،. در منابع تاریخی(19: 1390
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آن را  السـیاحه بسـتان العابدین شـیروانی در  زین ،مثالرای ب ؛به تدریج نام نهبندان برای آن استفاده شده است

 «قریب پنجاه پـاره قریـه در آن هسـت و بعآـی آن را نهبنـدان خواننـد      »کند:  ای از قُهستان معرفی میناحیه

کیلومتری شرق  75که روستای بندان در  است این تغییر از زمانی متداول شده ،احتمال بسیاربه  (.143: 1315)

کـار  ین دو نام با هـم و در کنـار هـم بـه    در مسیر زابل، به صورت زندان و بندان حاکمان سیستان درآمد و انِه 

در جهـت   نِـه سـت نزدیـک   ای ا: بنـدان قصـبه  است الشعرای بهار در هامش تاریخ سیستان آوردهاند. ملکرفته

 (.313: 1388 ،)تاریخ سیستانشوند  بندان با هم تلفظ مینِهشمال سیستان و امروز هم معروف است و 

 بـاره آورده  ایـن اسـت. فرهنـگ جهـانگیری در    نزدیک به هم نظر پژوهشگران و مورخان  نِه ةدر معنای واژ

چه نیشابور، تازی مدینه و بلده و مصر را خوانند چنان به اول مکسور، به ثانی زده، شهر را گویند و به نِه: »است

به این اسم موسوم گشت و نهاونـد در اصـل    ،چون آن شهر را شاپور بنا نموده .یعنی شهر شاپور ؛شاپور بوده نِهِ

چند هر ،(«نِه»ذیل : 1359 ،یانجوی شیراز)« شهر باشد و آوند ظرف را خوانند نِهیعنی شهرستان؛ چه  ؛آوند بوده نِهِ

نویسد: مثل این است که کلمه معنی مخصوص  نامه میکه در لغتطوری؛ بهدهخدا نظرش اندکی متفاوت است

تـر از شـهر   ولی ظاهر اعمام ،گوید به معنای شهر است دارد در نهاوند یا نیشابور یا نهروان که صاحب برهان می

 (.«نِه»ذیل : 1377 ،)دهخدامثالً جا یا زمین و امثال آن  ؛باشد

چون اردشیر »دهند: گذاری شهر نِه را به اردشیر نسبت میهای جغرافیای تاریخی دوران اسالمی بنیانمتن

خواسـت کـرد و او   خراسان بود. از پـدر آن شـهر را در  اردشیر حاکم بساخت، شاپوربن نِهدر مفازه ]بیابان[ شهر 

مسـتوفی  ) «نـام نهـاد  )نیشـابور(  ت کرد و نِهِ شـاپور  تجدید عمار)نیشابور( شاپور را غیرت آمد و آنجا  .مآایقه نمود

 (.148: 1362،قزوینی
به صورت  نِه.ق ة دهم هـهای نخستین اسالم تا اواخر سدآید، از سدههای تاریخی برمیآنچه از بررسی متن

ا خراسـان  ای ارتباط بـ رسیستان ب دسیستان و در سرح ۀت تابعااز والی مرکز ایالتی و دارای برج و بارو و سپاه و

 «نِهملوک »شدند و از آنان به عنوان  . والیانی که از سوی حاکمان سیستان گمارده میآمدمیشمارهستان بهو قُ
قـدرت گـرفتن صـفویان،     و بـا  هجـری  دهـم  ةسداز ولی  ،کردندبر این ناحیه حکومت می است، نام برده شده

ه شـد مـی امور این منطقه  ةای از سوی آنان مأمور ادار الحکومهشد و نایبقاین اداره می نراینظر ام نهبندان زیر

 است. 

متفـاوتی   هـای دیـدگاه نویسـان  جغرافـی  است، دربارة چیستی نِه و این که نِه یک قلعه، روستا یا شهر بوده

 مقدسی در (.102: 1340،)حدودالعالماند نام بردهشهرکی آبادان  را هنِهجری،  چهارم مثال در سدة برایاند؛ داشته

ـ »نویسـد:  گونه مـی همان سده، درباره نِه این در تـاریخ  (. 446: 1361)« ه بـارویی دارد کـه جـامع در آن اسـت    نِ

 (Sven Hedin) سِون هِدین (.375: 1388)برده شده است از قلعۀ نِه نام  قهــ.  481بارة حوادث سال سیستان در

اش مشـرف  کند که قلعـه را شهری معرفی می نِه (هـ..ش 14)سده میالدی 1886در سفرنامۀ خود متعلق به سال 

بنـای نسـبتاً   »...نویسـد:  نیز در همان سده در سـفرنامۀ خـود مـی    (Yate) کلنل یِیت (.521: 2535)بر آن است 

ولـی در   ،کردند معدودی زندگی می ةای بود گِلی و کالً در داخل آن عدقلعه ،خورد آبادی که در نِه به چشم می

لیکن ارگ تعمیر شـده   ؛کردند... قلعه تقریباً ویران شده بود خانوار زندگی می 500جمعاً اطراف این حصار گِلی 

 (70: 1346)« و مشرف به تمام دهکده بود.
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نظـری بـین پژوهشـگران وجـود     اتفاق ،فعلی نهبندان، نِه باستان است ۀدربارة اینکه کدام محوطه در منطق

 (Gabriel) گابریـل ، (1974) (Halier) یِـر دان، برخی چون هالینهبندان در حاشیۀ شهر نهبن ۀندارد. به جز قلع

 ؛باشد دزد()شـاه دژ شاه ۀباستان باید قلع نِه اعتقاد داشتند که (1363) (Sykes) و سِر پرسی سایکس (326: 1348)

 منفرد ساخته شده است. یکیلومتری شرق نهبندان بر روی کوه پنجاین قلعۀ بزرگ در 

هـای  و داده ایـن قلعـه   ،نهبندان همان نِه باستان است که در ادامـه  ۀاین نوشتار، قلع از دیدگاه نویسندگانِ

 .کنیمرا توصیف میفرهنگی به دست آمده از آن 

 

 نهبندان ۀ. قلع3

در حاشیۀ جنوبی شهر نهبندان واقع است  متر مربع( 600 هزار و 18) مساحتهکتار  دونهبندان با حدود  ۀقلع

است که در  شکلشهری )؟( نسبتاً دایرهـ  مانده از معماری قلعه تاریخی شامل بقایای باقی ۀقلعاین . (2)تصویر 

ها به دلیل ها و باروی آن باقی مانده و سایر بخشهایی از برجقسمت آناز آثار معماری  ،وضعیت موجود

ون سه فصل کاوش و تاکن ،گونه که گفته شدفراوانی دیده است. همانهای ها آسیبگستردگی و شدت تخریب

های زیر به سرپرستی علیرضا نصرآبادی انجام گرفته است: فصل تاریخی نهبندان در تاریخ ۀگردی در قلعپی

ها به منظور دستیابی . این کاوش1383تابستان  ،فصل سوم ؛1382زمستان  ،فصل دوم ؛1381زمستان  ،اول

ایی از قلعه صورت گرفته که در آنها انجام عملیات هبخش پالن ۀبه اطالعات پایه و شواهد کافی و نیز تهی

 است، انجام شدهها در بخش بسیار کوچک و ناچیزی از قلعه گردیمرمتی موردنظر بوده است. هرچند این پی

 . دهدمیدستبهاما اطالعات ارزشمندی 

 معماری .3-1

د عدد برج احاطه کرده است. امروزه تنها شکل بنیان یافته و دورتادور آن را چناینهبندان به صورت دایره ۀقلع

هشت عدد برج قابل شناسایی است. عمده مصالح ساختارهای معماری این قلعه خشت و چینه است بقایای 

، 50×50، 25×25آمده عمدتاً به ابعاد دستهای بههرچند در موارد اندکی نیز از آجر استفاده شده است. خشت

ها به چشم برخی اتاق ةهستند. استفاده از مالت گچ نیز در کف و دیوارمتر سانتی 10و 5و ضخامت  13×25

که ساختارهای معماری طوری؛ بهدهندة سکونت مستمر در این قلعه استخورد. فآاهای معماری نشان می

   یست،های معماری در این شرایط قابل تشخیص نبارها مرمت، تخریب و بازسازی شده است. اصالت شیوه

و  الی خشتهای اشکانی در البهمثال سفال برای ؛اندآمیخته شدهبسیار درهمه آثار فرهنگی نیز کچنانآن

آیند. این درهم آشفتگی دست میهای پایینی بهشاخص صفوی در عمق هایهای باال و سفالچینه و در عمق

   ته است. ناممکن ساخ خاصای به دورهرا خصوص به ۀانتساب یک الی ،مواد فرهنگی و ساختارهای معماری

 کند. تواند تاحدودی این مشکل را برطرفرسد کاوش در مقیاس گسترده بمینظربه

ترین اجزای معماری قلعه که در حال حاضر تا حدودی مهمشده، های انجامها و بررسیبراساس کاوش

-6ساختارهای داخلی، -5ی، ورود -4دژ،  ارگ یا کهن -3برج،  -2بارو،  -1ند از: اعبارت اند،قابل تشخیص

 خندق. -8چاه،  -7حیاط، 
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 بارو .3-1-1

برگرفته است. دورتادور فآاهای داخلی آن را در ترین بخش معماری قلعه نیز هست،باروی قلعه که خارجی

اما در جبهۀ شمالی قلعه به دلیل  ،اثر کامالً مشخص است های جنوب، غرب و شرقِبارو در قسمتاین آثار 

ابان و ساخت بناهای نوساز از بین رفته است. ارتفاع حقیقی بارو را در وضعیت موجود به دلیل ایجاد خی

های اداری تنها براساس گزارشتوان مشخص کرد.  های معاصر نمیارتفاع آن و مرمت اهشفرسایش و ک

 ،ش از مرمتبلندترین بخش بارو پی توان گفتمی موجود در اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی

 متر بوده است. پنج

بانی نیز استفاده  د که عالوه بر افزایش مقاومت بارو، برای دیدههایی در بارو قرارداردر فواصل معین برج

تفاوت در میزان  ناشی ازدر وضعیت موجود  کهشده است. ضخامت بارو در نقاط مختلف قلعه متفاوت است  می

امت از یک متر در ضلع غربی تا حدود چهار متر در ضلع جنوب قلعه . این ضخستبارو ۀفرسایش و تخریب پای

هایی تیرکش های مختلفبانی بهتر و حفاظت از قلعه، در ارتفاع متفاوت است. در داخل بدنۀ بارو به منظور دیده

ل که در حا متر هستندسانتی 45×15 تقریبی ةندازی عمودی به ایهامستطیل ،هارکشیاین تتعبیه شده است. 

 اند. یا از بین رفته اندشده شستگی مسدودحاضر بسیاری از آنها در اثر آب

ها آجرهایی نیز البته در بعآی قسمت ؛گل است مصالح استفاده شده در ساخت بارو، خشت، چینه و مالتِ

شواهد،  چرا که براساس ؛برداری شدهبارو از عوارض زمین بهرهسازی پیشود. در  بارو دیده می ةدر داخل ساز

نسبتاً یکدست در زیر  یاین بستر که به صورت بافتارتفاع بنا شده است. طبیعی کم ۀروی یک پشتقلعه ظاهراً 

سازی ها معمار را از پیباعث یکپارچگی و استحکام بارو شده و در بسیاری از بخش ،بارو قابل مشاهده است

از طبیعی بودن این پشته اطمینان  ،های پاییننیاز کرده است. به دلیل محدود بودن فآای کاوش در عمقبی

 5قطعی وجود ندارد.

 برج .3-1-2

، جنوب های قلعه باقی مانده که در شمال غرب، جنوب غرب، جنوبدر حال حاضر هشت برج از مجموع برج

ها جبر ۀدارند. نقشقراردر جنوب قلعه در دو طرف ورودی  اینهادارند. دو برج از شرق، شرق و شمال شرق قرار

هم  ،دده میافزایش  را آمدگی هم استحکام بارو ند. این پیشدارآمدگی  و نسبت به بارو پیشهستند دایره  نیم

بهبود در ترکیب نمای خارجی قلعه  بخشیزیبایی و تنوع به همکند و تر می آسانرا  آنبانی و مراقبت از  دیده

لیل کاهش ارتفاع آنها بر اثر فرسایش و تخریب و های سالم به دتمامی برج ۀ. تشخیص ارتفاع اولیبخشدمی

اند و ارتفاع  کم دو طبقه بودهها دستکه برجاست این قطعی اما  ،های معاصر ممکن نیستهمچنین مرمت

متر  5/9ترین بخش آن حدود ترین برج در پایینطر سالممتر بوده است. قُ هشتپیش از مرمت  آنهاترین سالم

نهبندان به  ۀاند که بر این اساس قلعگرفتهۀ تقریبی بیست متر از هم قرارها به فاصلرجرسد باست. به نظر می

 (.3)تصویر برج داشته است  دوازدهدر مجموع  ،احتمال قوی

 دژ ارگ یا کهن .3-1-3

که باالتر قراردارد آن و در محلی  یهای قلعه است که در ضلع شمالترین بخشترین و مهمارگ یکی از اصلی

مساحت تقریبی محدودة ارگ حدود هزار متر مربع است. این  (.4)تصویر های داخلی قلعه است سایر بخشاز 

 .شودمیها جدا با دیواری از سایر بخش که استهای قلعه بخش نسبتاً بلندتر از سایر بخش
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 ورودی .3-1-4

)تصویر متر است  سهرض آن حدود ع کهگرفته دو برج قرار بینباروی جنوبی و  ۀتنها ورودی این قلعه در میان 

توان این ورودی را  میزیر متر است. بنا به دالیلی  هشترین بخش آن تهای ورودی در پایینقطر برج (.5

 ورودی اصلی دانست:

 ؛افزایش ایمنی و مراقبت از ورودی برای طرف آن به منظور استقرار نگهبانان وجود دو برج در دو -

ـ جنوبی( یعنی در یک طرف محور )شمالی ؛شود محوری که به ارگ منتهی می مقابل ۀنقط در قرارگیری -

 ؛ارگ و در طرف دیگر آن ورودی

گرفتن این که جهت وزش بادهای روزه، با درنظر120موقعیت مناسب نسبت به جهت وزش بادهای  -

 مناسب یریگ جای به توان سیستان از شمال و شمال شرق به طرف جنوب و جنوب غرب است، می ةروز120

روزه است، پی برد. موقعیت قرارگیری ورودی اصلی قلعه  120مقابل جهت وزش بادهای  ۀورودی که در نقط

که با بافت کرد؛ به ویژه اینقلعه و بافت تاریخی شهر برقرار  بینگونه ارتباطی توان هیچ دهد که نمینشان می

 است. نشدهمحصور عناصر و اجزای شهری نیز  باو  فاصله دارد تاریخی

 ساختارهای داخلی. 3-1-5

در برخی دیوارها به منظور اند.  شده ساختهبا استفاده از چینه و خشت با ابعاد مختلف  نهبندان ۀقلعدیوارها در 

سازی و  سبک ،کاهش حجم و همچین ایجاد تنوع در فآاهای داخلی و ساخت فآاهایی برای قراردادن اشیا

منظور پرکردن ه بیی ایجاد شده است. در معماری ساختارها ها ماها و تاقچهن مصالح تاق جویی در مصرفصرفه

ن چارپایان استفاده هِاز خاک و پِ )همانند بسیاری از بناهای خشتی(سازی  بندی و کف ها، عایقفآای خالی بین تاق

 ،آنها قرارندارد دیگری در پشت ةمانند حیاط مرکزی و یا دیوارهای باربری که ساز ،در فآاهای باز 6.شده است

بند و  سازهای به هم چسبیده نقش پشتوۀ ساختکلی است که البته مسلم 7؛بند استفاده شده استاز پشت

 شد.تآعیف یا انهدام دیگری خواهد مهارکننده را برای یکدیگر دارند و حذف هر عنصر موجب 

 حیاط. 3-1-6

شود. این  ار معماری در داخل آنها دیده نمیگونه آثاری از آودر داخل قلعه سه بخش وجود دارد که هیچ

احاطه معماری تخریب شده  مانده ازباقیآوار  بادارند، تری قرارها در ارتفاع پایینسایر قسمت ازها که بخش

ند. این فآاها در سه قسمت شاب  ها حیاط یا صحن بودهرود این قسمت به همین دلیل احتمال می ؛اند شده

 دارند. و جنوب شرق قرارب غرب، شمال غرب جنو

   چاه. 3-1-7

توان دلیل مشخص و مطمئنی  های عمیقی وجود دارد که نمی چاه ،در داخل فآای داخلی قلعه در سه قسمت

توجه اند. قابل ها در سه قسمت غرب، جنوب شرق و شمال قلعه واقع شده برای وجود آنها ارائه کرد. این چاه

یا ها در داخل فآای ارگ  دارند. یکی از چاهدور از قسمت مرکزی قلعه قرارو و نزدیک بار  است که هر سه چاه

یک احتمال این است که  ؛ها مشخص نیستدارد. کاربرد و نوع استفاده از چاهدژ و نزدیک باروی آن قرار کهن

)چاه  چاهشود مادر هایی بیشتر است. گفته مینوعی راه فرار مخفی باشند که تأیید این احتمال نیازمند بررسی
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احتمال دارد یکی از این سه چاه،  ،بنابراین ؛(124: 1368)نقوی واقع است  نِه ۀدر قلع ،خونیک پایین قناتِ اصلی(

 مادرچاه قنات روستای خونیک پایین باشد. 

 خندق. 3-1-8

دفاعی داشته و بر توان ت که گرداگرد آن پس از بارو قرارهای وابسته به قلعه، خندقی اسیکی دیگر از بخش

تغییرات زیادی  آن این است که افزوده است. در حال حاضر شواهدی از خندق وجود ندارد و دلیل آن می

هایی در شمال غرب، احداث خیابان در شمال قلعه، ایجاد ساختماناست؛ از جمله  پیرامون قلعه ایجاد شده

هدین در سفرنامۀ خود در سدة ساز پیرامون آن. اما سون وب و شمال شرق قلعه و افزایش ساختجنوب غر

را  شپیرامون وقلعه برج و باروی نسبتاً سالم دارد  ،که در آن است نهبندان آورده ۀمیالدی تصویری از قلع 19

پیش از که د دهنین تصاویر هوایی نشان میهمچ (.225تصویر : 2535 ،)هدینبرگرفته است خندقی پر از آب در

غییرات ساختاری در شهر، قلعه عنصری تقریباً مجزا از بافت مسکونی سازهای نوین شهری و توآغاز ساخت

ای  فاصله است، دو طرف شمال و شرق قلعه که بافت مسکونی نیز وجود داشتهدر ای که  به گونه ؛شهر بوده

این فاصله همان خندق پیرامون قلعه است که در  ؛شود قلعه و این بافت مسکونی دیده می بینمتر  80حدود 

 ان پر شده است.طی زم
 

 مواد فرهنگی. 3-2

آمده است. سفال از بیشترین دستین قلعه آثار فرهنگی گوناگونی بههای انجام شده در اها و بررسیاز کاوش

آمیختگی شدید به دلیل درهم ،که گفته شد طور شناختی است که همانهای باستانهای فرهنگی فعالیتداده

قابل ها به سادگی از هم ، سفالاست استمرار سکونت در آن ه ناشی ازکهای استقراری این محوطه الیه

به  ؛گرفته بودندهای خود قرار طقی و خارج از الیهدوران مختلف بدون نظم من هایسفالنیستند. تفکیک 

های نزدیک به سطح زمین و یا  در الیه 8اشکانی و ساسانی دورانای که در بسیاری موارد قطعات سفالی  گونه

کدام از مواد هیچ ،ترتیباینبه آمدند. دست میههای زیرین ب در الیه متأخرتا  صفوی انهای اسالمی دورلسفا

اند. عالوه شناختی به دست نیامدهباستان ةهای برجا و دست نخورداین نوشتار از نهشته ه درفرهنگی ارائه شد

 آمد.دستسفالی، کاشی و سکه نیز به سردیس نوشته به خط پهلوی اشکانی، یکیک قطعه سفال ،بر سفال

 سفال .3-2-1

 :تقسیم کرد پیش از اسالم و اسالمی گروه دوتوان در  آمده را میدستهبه طور کلی قطعات سفال ب
بیشتر به رنگ نخودی و گاه نخودی مایل به قرمز  هااین نوع سفالپیش از اسالم: های دوران سفال -

های تقسیم کرد. سفالدار( )به صورت منقوش و داغاده و دارای تزئین توان به دو گروه سو آنها را می هستند

 دستبهها در جریان کاوش  ر الیهبیشتدر  هستند کهسیاه  رنگ هنقوش ب و ندارندپوشش گلی  منقوش معموالً

شامل نقوش هندسی و خطوط  ،ندهستهای جام، کاسه، تنگ و... ها که به فرم. نقوش این سفالآمدندمی

ها  ها در بسیاری از محوطهاین سفال ۀنمون .اند ظروف نقش بسته یِبیرونست که در سطح ا موجی شکل پیچمار

 ،های منقوش با رنگ سیاه بر زمینۀ نخودیست. این سفالا  آمدهدستهب خراسان جنوبیهای تاریخی و مکان

های معروف به سفال همچنین (.7 )تصویرمعروف هستند  «لوندو»شناسی جنوب شرق ایران به سفال در باستان
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آمده که دارای پوشش گِلی طیف رنگ قرمز با خطوط موازی دستدار سیستان نیز از این محوطه بهسفال داغ

 .شودنسبت داده میاشکانی  ةسفالی به دور ۀاین دو گونتاریخ دار است. داغ

 دارلعاب های ساده، نقش کنده و، سفالهای سفالی بخش مهم دیگر یافته: قطعات سفال دوران اسالمی -

 ،است قاجاری ةتا اواخر دور ششم هایسدهها که مربوط به این سفال .منقوش دوران اسالمی استساده و 

 ،قطعات سفالی زده است.نقاشی زیر لعاب، لعاب پاشیده، آبی و سفید، کنده و نقش قالب شامل قطعات سفالی

های مربوط به ست که سفالۀ قابل توجه اینجانکتند. هستای سفالی ه بیشتر مربوط به بشقاب، کاسه و پیاله

 کنون به دست نیامده است.های انجام شده تاهجری در پژوهش ششم ةاوایل دوران اسالمی تا سد

 نوشتهسفال .3-2-2

اما دارای  ،سفال ساده و بدون نقش ایقطعه ،نهبندان ۀآمده از قلعدستهترین قطعات سفالی بیکی از جالب

و  است ه یافت شدهی محوطسطح بررسی از ،داشکانی دار به خط پهلوی اینوشتهکه  . این سفالاستبه کتی

که زمانی نگاشته شده ظرف و  ۀبر روی شان . این نوشتهاستنهبندان  ۀترین مدرک مربوط به تاریخ قلعمهم

در  9ابعادی در حدود  ،ذوزنقه این قطعه سفال با شکل تقریبی (.8)تصویر  9نشده است سفال هنوز کامالً خشک

روی آن یک  ۀواکه یا همخوان دارد. براساس مطالعات اولیه نوشت 8تا  6متر دارد. این کتیبه ظاهراً سانتی 8

 اسم خاص است.  

 سردیس سفالی .3-2-3

ترین شواهد دوران توان آن را یکی از مهم که میاست نهبندان کشف شده  ۀیک قطعه سردیس سفالی در قلع

متر شامل سر و گردن زنی است که سانتی 6متر و عرض حدود سانتی 7قلعه دانست. این اثر با ارتفاع تاریخی 

که باالی پیشانی بسته شده و نوع تزئین موها  یبندبسیار شباهت دارد. نوع سربه آثار دورة اشکانی و سلوکی 

 (.9یر )تصوکامالً از هنر یونانی تأثیر پذیرفته است دهد که این اثر نشان می

 کاشی .3-2-4

یک قطعه با لعاب سبزرنگ و فاقد هرگونه  ه کهآمددستها بهچک کاشی در جریان کاوشتاکنون سه قطعۀ کو

به صورت برجسته  «اهلل» واژةرنگ هستند. بر روی یکی از آنها قسمتی از دیگر آبی ۀو دو قطع است نقش

 وجود دارد. 

 سکه .3-2-5

 ؛دو قطعه سکۀ اسالمی است است، آمدهدستۀ نهبندان بهعهای سطحی قلترین آثاری که از بررسیاز مهم

های رفته در داخل یکی از دیوارهای قلعه و سکۀ دوم در بررسیکاراز این دو سکه، از داخل مالط به یکی

 نهبندان کشف شده است. ۀسطحی قلع

 

 بندی و تحلیل. جمع4

؛ 130: 1390 ،)شیپمان دهندنسبت میدورة اشکانی شکل را به ها و شهرهای دایرهافکنی قلعهپیتاریخ معموالً 

جویی در مصرف مصالح، در موضوع دفاع از محوطه نیز این نوع معماری عالوه بر صرفه (.34: 1370 ،گیرشمن

شود. گستردگی چرا که دایره بودن دیوارهای بارو باعث افزایش دید نگهبانان روی برج و بارو می ؛کارایی دارد
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ر اختیار سربازان و و فآای تیررس بیشتری د، در مواقع نبرد نیز کارایی دارد بیشتر دید عالوه بر پاسداری بهتر

ریزی شده معماری در دورة اشکانی طرحشناسان معتقدند که این شیوة دهد. بسیاری از باستانمیمدافعان قرار

پیشینۀ  ،افکنی استقرارهای گردپی (.104: 2537 ،)کالجو دلیل آن نیز خصلت تدافعی حکومت اشکانیان است 

ۀ شرق و از که نخستین شواهد از چنین استقرارهایی در منطقاست توجه آن  تاریخی دارد و نکتۀ جالب

 ،مرو ۀقلعنیز ادامه یافته است. ارگ 10)همچون شهر بغداد(اسالمی  آمده که تا دورةدستخراسان بزرگ به

 Hermann et)افکنده شده است هخامنشی پی هکتار وسعت است که در دورة بیستشکل با ای بیآیمحوطه

al., 1993: 40.)  11«قوی قریلگان قلعه»شکل باروداری به نام پ.م در خوارزم استقرار دایره چهارماز سدة 

 ,Yagodin & Betts)دانند می (Kangiui) 12یوشد که آن را متعلق به حکومتی محلی به نام کانگ کشف

تر از دورة اشکانی است، برخی عناصر معماری آن را قدیمی ،چه این محوطه از نظر قدمتاگر (.47 :2006

ا چنین دیدگاهی از نظر نهبندان نیز ب ۀقلع (.689: 1377 ،)آذرپیاند مشابه معماری اشکانیان تشخیص داده

اشکانی از دلتای رود  ةبه دور متعلقِ شکلِایدایره های بارودارِشکلی تقریباً دایره است. آثار چنین محوطه

نیز گزارش  (Trinkaus, 1983: 130)و دشت دامغان  (Bader et al., 1998: 189)مرغاب در جنوب ترکمنستان 

 ۀقلع های تپۀدر کاوش (امروزی )استان خراسان شمالیل خراسان شده است. همچنین در دشت سملقان، در شما

به اواخر دورة اشکانی و اوایل تاریخ آن را که است ای شکل شناسایی شده مانند و دایرهخان بنایی قلعه

 (.1389 ،)گاراژیان و همکاران دهندنسبت میساسانی 

شناختی در آنها های سامانمند باستانکاوش ،هایی چون شهر گور و دارابگردوجود نامدار بودن محوطه با

های سطحی ها براساس مشاهدهو در نتیجه اندک شناخت موجود دربارة معماری این محوطه است انجام نشده

 پیش های این دو محوطه این دانش اندک هیچ اطالعات قابل استنادی دربارة برج و دروازه 13گیرد.صورت می

)کریمیان و دارد روی کوه کم ارتفاع دارابگرد قراردارابگرد ظاهراً در مرکز آن و به نهد. ارگ حکومتی روی نمی

 دارد، متفاوت است. برقرارارگ در بخش شمالی  در آن نهبندان که ۀکه از این نظر با قلع (84: 1389 ،سیدین

گ در این محل دقیق ار ،بنابراین ؛این اساس هیچ شواهدی از ارگ حکومتی در گور مشاهده نشده است

ولی دربارة جزئیات دیگر بارو و  است، بزرگ نامشخص است. باروی دارابگرد و گور از چینه ساخته شده ۀمحوط

توان اظهارنظر کرد. معماری هترا بیشتر از سنگ های متصل به بارو نمیها و برجهمچنین وضعیت دروازه

هیچ اطالعاتی  ،جا انجام شدهشمندی که در آنهای فراوان و ارزها و بازسازیها، مرمتاست. با وجود کاوش

 (.: 1368 ی،)صفر و مصطفهای شهر ارائه نشده است بارو، برج و دروازه ۀدربارة ارگ حکومتی و مجموع

های معمول و رایج در خشت ةبا انداز ،نیز به آن اشاره شد ترپیشنهبندان که  ۀهای قلعبرخی خشت ةانداز

متر است که در معماری سانتی 50×50×10هااین خشت ةهمخوانی دارد. اندازمعماری برخی بناهای اشکانی 

نیز ( 1389 ،)گاراژیان و همکارانخان  ۀلعو بنای دورة تاریخی ق (1391 ،)مازیارهگمتانه  ۀمانند تپ ،بناهای اشکانی

گذاری عیار تاریخکه ضروری است تأکید شود پذیرش اندازة خشت به عنوان مبا وجود آن )جدول یک(.وجود دارد 

 مصالح معماری به تاریخ ةتوان با قید احتیاط از تشابه اندازرسد میدر هر دوره گمراه کننده است، به نظر می

 نسبی دست یافت.

د. او نخست معتقد بود کربار بئاتریس دکاردی در غرب پاکستان شناسایی نخستین راهای نوع لوندو سفال

گذاری ولی بعدها این تاریخ ،(de Cardi, 1951)اواخر هزارة دوم پ.م هستند  های منقوش متعلق بهاین سفال
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های مختلف در جنوب شرق ایران و حاشیۀ های محوطهاصالح شد. امروزه این گونۀ سفالی را براساس کاوش

ونه این گ (.1386 ،)خسروزادهدانند سوم میالدی می ةنخست پیش از میالد تا سد ةجنوبی خلیج فارس بین سد

( Husn Mudhab)و حُسن مآاب  (Mleiha) هایی چون ملیحَهسفال در حاشیۀ جنوبی خلیج فارس از محوطه

و  (Londo) هایی چون لوندو، بلوچستان پاکستان از محوطه(Benoist et al., 2003: 66, Fig. 8:7)در عمان 

، بلوچستان ایران از (Lamberg-Karlovsky & Humphries 1968: 273,de Cardi 1951) (Jiwanri) جیوانری

 ,Stein)کرمان از تپه یحیا  ۀو منطق (Qaderi et al., 2012)، خاش (Stein, 1937; Basafa 2008)دَمب کوه 

1937; Lamberg-Karlovsky 1970) عالوه بر  )خراسان جنوبی(شرق ایران  درآمده است. به تازگی دستنیز به

مود، تپۀ توان به تپۀ گبریمعرفی شده است که از جمله میسفالی  ۀنهبندان، چندین محوطه دارای این گون

نهبندان  ۀ. طبیعتاً وجود این گونۀ سفالی در قلعاشاره کرد (1393 ،)فرجامیشاپوری نهبندان  ۀگیو و کالتقلعه

شاخص  دارهای داغسفال ،این هایی مرتبط با دورة اشکانی در این محوطه است. عالوه برنشان از حآور الیه

 3و  2)سدة آن اواخر دورة اشکانی تخمینی آمده که تاریخ دستی در سیستان نیز از این محوطه بهدورة اشکان

 (.117: 1393 ،)مهرآفرین و همکارانو اوایل دورة ساسانی است  میالدی(

مآبی انییون هنر ، شباهت فراوانی بانگاریبندی و شمایلشده از این محوطه در ترکیبسردیس سفالی کشف

ای به و همچنین پیکره (1368 ،)صفر و مصطفاهترا  120و  104شمارة  ۀتوان به مجسمعنوان نمونه می ؛ بهدارد

های اشاره کرد. سربند روی پیشانی و مو در بسیاری از پیکره (25تصویر  :1370 ،)گیرشمندست آمده از شمی 

روی موها  )احتماالً از پارچه یا چرم(ت بدون تزیین یونانی و رومی وجود دارد. در این سردیس یک سربند تخ

که بخش باریکی از موها بین سربند و پیشانی قابل مشاهده است. این نوع ترکیب در طوری، بهبسته شده

 (.Stewart, 1990)های یونانی و رومی عمومیت دارد پیکره

شهر بودن این محوطه  شود که درباعث میهکتار وسعت دارد و این وسعت اندک  دونهبندان حدود  ۀقلع

هکتار وسعت  چهارصدگاه تا  ،شودشکل شناخته میای. آنچه به عنوان شهرهای دایرهوجودآیدتردیدهایی به

، (1368 ،)صفر و مصطفاهکتار وسعت  310توان به هترا با شکل میایشهرهای بزرگ دایره دارند. از نمونه

 ,Huff)کیلومتر قطر  دوو شهر گور با حدود  (Karimian & Seyedein. 2011)هکتار وسعت  235دارابگرد با 

 ؛با این شرایط چیستی این محوطه نیز خود جای بحث دارد (.10)تصویرهکتار وسعت اشاره کرد  314و ( 1999

شهر حآور قشرها و  هرهای ترین ویژگید؟ یکی از مهمکرتوان شهر قلمداد هکتاری را می ۀ دوآیا این محوط

وجود داشته باشد. با  که بناهای عمومی هم در آن بایدعالوه این، بههای اجتماعی گوناگون در آن استقهطب

توان دربارة وجود بناهای عمومی نمی است، ای در این محوطه انجام نشدهکه هیچ کاوش گستردهتوجه به این

 شده است. داده تی از این محوطه های جغرافیای تاریخی نیز توضیحات متفاود. در متنکردر آن اظهارنظر 

روشنی از چیسـتی نِـه دسـت    توان به تصویر تاریخی نمی یهاآمد، براساس متن 2گونه که در بخش همان

او، مسـجد جـامع درون    ۀچرا که براساس نوشـت  ؛رسد گزارش مقدسی در این باره کلیدی باشدمینظریافت. به

چرا که در دوران اسـالمی   ؛آوردشماررا باید یک شهر کوچک بهبندان نه ۀقلع ،بنابراین ؛داشته استقلعۀ نِه قرار

این ادعا را گزارش  (.8: 1374 ،)کیانیهای شناخته شدن شهر، وجود مسجد جامع در آن بوده است یکی از نشانه

   ای در ایـن قلعـه زنـدگی    چرا که براساس گـزارش او در دورة قاجـاری هنـوز عـده     ؛کندییت نیز تأیید میکلنل

نیز شـهری کـویری    14ارگ بم ؛رسد این شهرک نیز سرنوشتی همچون ارگ بم داشته استمینظر. بهکردندمی
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بیرونـی   ۀاست که در دورة قاجاری متروک شده و ساکنان آن به دلیل فآای کوچک بارو به تدریج بـه محوطـ  

گیرد. در نهبنـدان نیـز ظـاهراً    یشهر جدید بم در جنوب ارگ باستانی شکل م ،ترتیبایناند و بهآن کوچ کرده

به حالت قلعه  طبیعی و ایروی تپهر شهر نهبندان ب ۀبافت اولیچنین روندی طی شده است؛ به این صورت که 

ساختار شهر در این قلعه خالصه  ،صفوی دورة تا اواخر وافکنده شده شکل در دورة اشکانی پیاییی دایرهو بارو

تـر  قـدیمی  ةبقایـای دور  کوچک دو هکتاری بـر  ةوسازها در همین محدودتکه ساخصورتبدین ؛است شده می

به دلیل تراکم جمعیـت و   ولی در این دوره ،ی ادامه داشته استقاجار ةدورشده است. این وضعیت تا انجام می

 قلعه متروک گردید. مروربهکه طوریشد؛ به آغازسکونت در اطراف قلعه  به تدریج تأمین امنیت،

کـه وسـعت شـهرهای کـویری را نبایـد بـا وسـعت         است ای را نباید از نظر دور داشت و آن، اینکتهالبته ن

رودان بـه هـیچ عنـوان بـا     که وسعت شهرهای اشکانی و ساسانی میـان  گونههمان ؛دکرشهرهای دیگر مقایسه 

یطـی و  محهـای زیسـت  . چـرا کـه ظرفیـت   (Adams, 1981)شهرهای داخل فالت ایران قابل مقایسـه نیسـت   

گیری شهری با وسعت چند ده هکتار وجود ندارد. وسعت اندک شهرهای کـویری  جغرافیایی منطقه برای شکل

 تواند دلیلی بر این مدعا باشد.امروزین نیز می

 . نتیجه5

شده از قلعۀ نهبندان، شامل شکل پالن شناختی کشفاساس شواهد باستانباتوجه به آنچه گفته شد و بر

مآبی که در دورة اشکانی های هنری یونانیسفالی با ویژگی اشکانی، سردیسی ای شاخص دورةهمحوطه، سفال

افکنی و بنیاد بنا و ساخت پی ای به خط پهلوی اشکانی، تاریخنوشتهو همچنین سفال است نیز رواج داشته

، )فیروزآباد(مانند گور ههای دوران تاریخی با پالن دایرمحوطهتاریخ د. رساشکانی می نهبندان به دورة ۀقلع

    رسد تاریخ نظرمیبه ،اساساین  . بررسدمیخان به اواخر دوران اشکانی و اوایل ساسانی  ۀدارابگرد و قلع

 دیگری برای مکان دژ گزینۀۀ شاهقلع ،که آمد گونهباشد. هماننهبندان نیز دورة اشکانی  ۀافکنی قلعپی

می بقایای معماری این قلعه نشان از ساختارهایی نظامی دارد که با الشه ولی تما ،نِه باستان است احتمالی

هجری در  7و  6تر از سدة هیچ سفال قدیمی ،اند. عالوه بر اینهای موجود در همان کوه ساخته شدهسنگ

دژ همان نِه شاه ۀرسد که قلعنمینظره است. باتوجه به شواهد موجود بهاین محوطه تاکنون شناسایی نشد

 نِهنهبندان به عنوان شهر باستانی  ۀتوجه به شواهدی که در این نوشتار به آنها اشاره شد، قلع با ،بنابراین ؛باشد

     های تاریخی دوران اسالمی ساخت نِه را به اردشیر ساسانی نسبت شود. با این تذکر که متنمعرفی می

 عه تأکید دارد.شناختی بر اشکانی بودن این قلولی شواهد باستان ،دهدمی

کرده های باستانی ایفا میراه ۀبراساس آنچه آمد، نِه شهر کوچک بیابانی بوده که نقش مهمی در سامان

شود. ریزی مییابد، این شهر در دورة اشکانی پایهاست و به دلیل نقش مهمی که بازرگانی در عصر اشکانی می

 های پارتی ایزودور خاراکسی آمده است. این تگاهدر اهمیت این نقطه همان بس که نام آن در فهرست ایس

هند در  ةدر شمال به جادرا خراسان بزرگ  ةجنوبی است که جاد -های مهم بازرگانی شامل راه شمالیراه

. همچنین راه دیگری که کرمان را به سیستان  کرده استمیجنوب متصل و از خراسان و سیستان عبور 

از  ،های مواصالتیعنوان راهها امروزه نیز بهجالب اینکه این راه ذشت. نکتۀگد، از این شهر میکرمتصل می

 15.کندنهبندان عبور می
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و 16سکایی-پارتی به موسوم شاهان قلمرو ةحوز در را آن مورخان بیشتر دارد کهای قرارۀ نهبندان در منطقهقلع

مرزهای  ةتواند به ابهام موجود دربارنمی یفعلشناختی های باستاناما داده ،کنندیا در سرحد آن قلمداد می

حکومتی  ةتوان به یک قوم یا یک دورکه آیا یک گونۀ سفالی را میی اشکانیان در شرق پاسخ دهد. اینسیاس

شناسی است. از این دیدگاه ارتباط پراکنش از مباحث بسیار پیچیده و پر مناقشه در باستان ،منسوب کرد

 و جای بحث دارد. استب شرق ایران با حکومت یا قومیتی خاص مورد تردید لوندو در جنو ۀهای گونسفال

دارد که قرارفرهنگ سفالی گونۀ لوندو  ةمطمئناً در حوز نهبندان ۀتوان گفت که منطقباره می هرچند در این

 های جنوبی خلیج فارس رایج بوده است.شرق ایران تا کرانه در جنوب

، تعمیرات و دخل و بودهسکونت محل به طور مستمر  هجری قمری ششم ةاز سد از آنجا که این محوطه

اشکانی به راحتی و  ةرسد دسترسی به آثار دورنمینظر، بهبنابراین ؛های فراوانی در آن انجام شده استتصرف

 پذیر باشد.به جز کاوش در مقیاس گسترده امکان

 نوشتپی
گذاری شاهنشاه جدید اشکانی را داشت )ولسکی این خاندان افتخار تاج ةندکه فقط نمای است در اهمیت خاندان سورن آمده. 1

1383 :103.) 

 ابریشم نامدار شده است. ةهای جغرافیایی معاصر به جاداین جاده در متن. 2

 .اواخر آذر است شاوایل فروردین و پایان آناست که آغاز  روز 270 در نهبندان خشکی ةطول دور. 3

 دارد.در غرب افغانستان قرار اه امروزهشهر فر. 4

سازی و ایجاد بستر نسبتاً مرتفع و مستحکم و به منظور صفه باشد طبیعیدور از ذهن نیست که این پشته غیر ،این احتمال. 5

خواهند  روشنهای آینده آن را است که پژوهش ابهامیالبته این  ؛ها ساخته شده باشدبرای ساخت دیوارهای حجیم بارو و برج

 .ساخت

کاهش وزن  -2، بندی بام عایق -1موارد خالصه کرد:این توان در  ها میدر پرکردن فآای بین پوششرا هن دالیل استفاده از پِ. 6

 بهینه از مواد موجود و کاهش هزینه. ةاستفاد -3 و تاق

 از حالت عمود خارج نشوند. زمین ۀساختارهای جنبی و جاذب ،در اثر فشار نیروهای رانشیدیوارها کند تا کمک میبند پشت. 7

 کردند. بند نیز عمل می و به عنوان پشت ندها در این دیدگاه عملکردی دوگانه داشتبرج

 ،ها قابل مشاهده بودآنچه در میان سفالطورکلی بهنیامده است. دستۀ نهبندان بهساسانی در قلع ةشواهد قابل اتکایی از دور .8

اسالمی یا  ةهای دوراشکانی و نه شاخصه ةهای دورهایی بودند که نه ظرافت سفالها، سفالفالساسانی اطالق کرد. این س توانمی

 .تخمین زده شدساسانی  ةدور رایبا قید احتیاط بتاریخ آنها و به همین دلیل را داشتند صدر اسالم 

 .بررسی و خوانده خواهد شد نوشتهدر نوشتاری دیگر این سفال. 9

 (.97: 1382 ،کیلومتر قطر در زمان منصور عباسی ساخته شد )اتینگهاوزن و گرابر دودود با ح شهر بغداد .10

11 .Koi-krylgan Kala  گوسفندداران ۀه معنای قلعب. 

های بزرگ )کوشانیان( چیهایی هستند که در منابع چینی به پادشاهی غربی پیش از یوئهکیو و کانقا / کانکا نامیو، کانگکانگ. 12

 (.Helms & Yagodin, 1997ده است )داده ش

ولی نتایج آن  ،کاوش محدودی در شهر گور به سرپرستی مشترک دیتریش هوف و لیلی نیاکان انجام شد 1383در سال  .13

مند برداری ساماندارابگرد نمونهاز سیدین  کریمیان وشهر گور و از تاکنون منتشر نشده است. مجید منتظر ظهوری 

(systematic samplingسطحی انجام داده )باید  شهرمانند ۀهای معماری هر بنا و محوطولی برای دستیابی به ویژگی ،اند

 (.1389کریمیان و سیدین  ؛1393 ،گیرد که در این دو مورد انجام نشده است )منتظر ظهوریکاوش در سطح گسترده صورت 
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گاه فرصتی برای ولی هیچ ،مآبی اشاره کردشهرهای یونانی آذرنوش گویا نخستین کسی بود که به شباهت ارگ بم با مسعود. 14

 ةدهد این شهر در دورخود نیافت. به تازگی شواهدی در تأیید فرضیه شادروان آذرنوش به دست آمده که نشان می ۀانتشار فرضی

 (.61: 1391 ،افکنده شده است )احمدیتاریخی )اشکانی؟( پی

و  گذردمی کویر لوت و عبور از نهبندان از مسیر بم به زاهدان ۀبه جای عبور از حاشی ،نالبته امروزه راه کرمان به سیستا .15

 ای برخوردار است.هژهمچنان از اهمیت وی ،گذردجنوب که از نهبندان می -اما راه شمال ،شودسپس به سیستان منتهی می

شاهنشاهی  ۀارس، الیمایی و خاراسن دانست که زیرمجموعـ سکایی را باید شاهکانی مانند شاهان پکه آیا پادشاهان پارتیاین. 16

باید به آن پاسخ در پژوهشی مستقل پرسشی است که اند، ضرب سکه داشتند یا پادشاهانی مستقلی بوده ةاجاز کهاشکانی بوده 

 داده شود.

 

 قدردانیتشکّر و 

مجید آقای دکتر  کنیم.ی میادهای سودمند سپاسگزارپیشنه ۀعلی هژبری برای خواندن متن و ارائآقای از 

بود و از این جهت از ایشان دکترایش  ۀبرگرفته از رسالداد که  را در اختیار ما قرار گور شهر پالن ظهوری منتظر

 را داریم. تشکر کمال او از که داد قرار  ما برخی منابع را در اختیارنسب اصغر محمودیعلی سپاسگزاریم. نیز

 

 ضمائم

 

 
 ت استان خراسان شمالی در ایران و شهر نهبندانموقعی. 1تصویر 
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-: آسبادهای شهر که امروزه تخریب شده2: قلعه، 1ۀخورشیدی )شمار 1345عکس هوایی از قلعه و شهر نهبندان سال . 2تصویر 

 : بافت شهری(3اند، 

 
 های پیشنهادیهای موجود و برجنهبندان، برج ۀپالن قلع. 3تصویر 

 

 
 از نمای داخل قلعه با دورنمای ارگ تصویری. 4تصویر 
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 پالن ورودی قلعه. 5تصویر 

 

 
 نهبندان در آن مشخص است ۀعکسی از هدین که خندق پر آب در پای قلع. 6تصویر 

 

 
 

 نهبندان ۀشده از قلع، کشفسفال نوع لوندو ۀنمون. 7تصویر
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 داننهبن ۀآمده از بررسی سطحی قلعدستۀ بهنوشتسفال. 8تصویر 

 نهبندان ۀشده از قلعپیکرک کشف. 9تصویر 

 

 
( و شهر هترا )برگرفته از 1393نهبندان با پالن شهر گور )سمت راست، برگرفته از منتظر ظهوری،  ۀپالن قلع ۀمقایس .10تصویر 

 (1368صفر و مصطفی، 

 



 1395، بهار و تابستان 1شمارۀ  ،8دورۀ  ،شناسیمطالعات باستان/  54

 
 اشکانی هایمحوطه برخی هایخشت ۀانداز ۀمقایس: 1 جدول

 منبع مترسانتی خشت به ۀانداز نام محوطه
 38×39 نسا

12-10×40×40 
 132: 1344دیاکونوف 

 40×40×10 لی تپهگوبک
13-12×42×42 

Koshelenko 2007: 272 

 Hansman & Stronach 1968: 123-126 40×39×10 قومس

 50×50×13 هگمتانه
13×48×48 

 1391مازیار 

 1389گاراژیان و همکاران  50×50×10 خان ۀقلع

 منابع
، پـژوهش  (تاریخ ایران )از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، «سیر و تحول هنرها در ماوراءالنهر»، (1377) گیتی آذرپی،

 .730 -683امیرکبیر،  ،جلد سوم، قسمت دوم، تهران حسن انوشه،ۀ ترجم به کوشش احسان یارشاطر، دانشگاه کیمبریج،

 .سمت ،تهرانچاپ دوم، ند، ژیعقوب آ ۀ، ترجم(1معماری اسالمی )هنر و  ، (1382) تینگهاوزن، ریچارد و اُلگ گرابرا

زنی در حصار پیرامونی گیری و ساختار )گزارش فصل نخست گمانهحصار پیرامونی ارگ بم؛ شکل»، (1391) احمدی، نرگس

پژوهشـگاه   ،، تهران1391، تهران، آذر شناسی ایرانباستان ۀیی ساالنزدهمین گردهماهای یاچکیده مقاله، «(1387یز یارگ بم، پا

 .61، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دانشـگاه   ،مشـهد چـاپ دوم،  رحـیم عفیفـی،    ۀ، ویراسـت فرهنگ جهانگیری، (1359) الدین حسیننجوی شیرازی، میرجمالا

 .مشهد

، پژوهـی  خراسـان ، «های خوسـف و بیرجنـد  نام و ریشه های کال جنگال خوسف قرائت کتیبه» ،(1379)بشاش کنزق، رسول 

 .110-97، بهار و تابستان، 3ال ، س5ماره ش
 ،5ماره ، شـ نامۀ پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی   ، «بیرجندـ به خط پارتی در خوسف  یافت ای تازه کتیبه» ،(1382)                        

53-56. 
، «مـزار بیرجنـد توسـط لیوشـیتس    نگـاره الخ شده سنگهای بازخوانینگاهی انتقادی به مقاله کتیبه»، (1393)                        

آباد و حسن هاشمی زرج ، به کوششها(ها، آسیبآوردها، فرصتشناسی ایران )دستمجموعه مقاالت برگزیده همایش ملی باستان

 .76-60محمدحسین قریشی، 

 زوار. ،الشعرای بهار، تهران، به تصحیح ملک(1388) تاریخ سیستان

 دانشگاه تهران. ، به کوشش منوچهر ستوده، تهران،(1340) المشرق الی المغربحدودالعالم من 

مطالعـات  ، «هـای اشـکانی دشـت سیسـتان    سلسله مراتب و ارتباط فآایی محوطـه »، (1392)جوزی، زهره و رضا مهرآفرین 
 .77 -59، 2، شماره 5، دوره شناسیباستان

، تطبیـق بـا متـون یونـانی و     ترین متن مکتوب جغرافیایی ایران باسـتان ، کهنهای پارتیایستگاه(، 1390خاراکسی، ایزودور )

 ترجمه به انگلیسی و تعلیقات از ویلفرد شاف، ترجمۀ فیروز حسن عزیز، تهران، گنجینه هنر.

-20، شماره میراث فرهنگی گاهشنامه پژوه، «چین جنوب شرق ایرانمروری بر گورهای سنگ»، (1386) خسروزاده، علیرضا

21 ،89-104. 

  .دانشگاه تهران ،تهران، 5جلد ، نامهلغت، (1377) علی اکبر دهخدا،

  .14، شمارهایران کوده، «های کال چنگال هها و پیکر هگزارش نوشت» ،(1320)رضایی، جمال 

 .حسن سعادت نوری، تهران، لوحه ۀ، ترجمهزار مایل در ایران ده ،(1363)سایکس، سر پرسی 

، به شناسی ایرانمجموعه مقاالت هشتاد سال باستان، «ایران شرقشناختی های باستانژوهشپ»، (1391)سروش، محمدرضا 

 .169-159پازینه با همکاری موزه ملی ایران،  ،زاده و سیما میری، جلد اول، تهرانیوسف حسن کوشش

 فرزان. ،تهران ، چاپ سوم،هوشنگ صادقی ۀ، مبانی تاریخ پارتیان، ترجم(1390)شیپمان، کالوس 
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 .، تهرانالسیاحهبستان، (1315) العابدینشیروانی، زین

سـازمان   ،نـادر کریمیـان سردشـتی، تهـران     ۀ، ترجمه و تحشـی هترا، شهر خورشید، (1368)محمدعلی مصطفی صفر، فؤاد و 

 میراث فرهنگی.

 .علمی و فرهنگی ،نیا، تهرانمسعود رجبترجمۀ ، تاریخ باستانی ایران، (1380)فرای، ریچارد 

 .شناسیپژوهشکده باستانتهران، ، ]منتشرنشده[گزارش بررسی و شناسایی شهرستان سربیشه، (1392)امی، محمد فرج
-همایش ملی باستان، مجموعه مقاالت برگزیده «گسترش سفال لوندو در محدوده خراسان جنوبی»، (1393)                            

چهار درخـت،   ،آباد و محمدحسین قریشی، بیرجند، به کوشش حسن هاشمی زرج(هاها، آسیبآوردها، فرصتشناسی ایران )دست

336-355. 

 .سحر ،تهرانچاپ دوم، نیا، مسعود رجب ترجمۀ، پارتیان، (2537)کالج، مالکوم 

-دارابگرد در انتقال از ساسانیان به دوران اسـالمی براسـاس مسـتندات باسـتان    »، (1389)کریمیان، حسن و ساسان سیدین 

 .88-73، 13، شماره باغ نظر، «ختیشنا

 سمت. ،، تهرانتاریخ هنر معماری ایران در دوره اسالمی، (1374)کیانی، محمدیوسف 

 .ابن سینا ،نوری، تهرانفتحعلی خواجه ۀ، ترجمتحقیقات جغرافیایی راجع به ایران ،(1348) گابریل، آلفونس

شناسی به منظور مستندسازی ساختارهای معمـاری تپـه   باستانهای گزارش پژوهش»، (1389) و همکاران گاراژیان، عمران

 .199-161، 3، شماره شناسی مدرسهای باستانپژوهش، «قلعه خان سملقان، خراسان؛ با تأکید بر دوره تاریخی

 .علمی و فرهنگی ،چاپ دوم، تهران عیسی بهنام، ۀترجم، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، (1370)گیرشمن، رمان 
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