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از  تحقیق نخست. باشدمطالعۀ جغرافیاي طبیعی تاریخی یک منطقه، نیازمند دو نوع تحقیق می

ایی و تاریخی دربارة آن منطقه، و هاي قدیم و جدید جغرافیطریق مطالعه و تفسیر نوشته

در تدوین کتاب حاضر، . گیردصورت میهاي میدانی از طریق بازدیدها و کاوشتحقیق دوم 

-ی قابل دسترس پیش از اسالم، کتب و رساالت بعد از اسالم،  نوشتهقدیمتقریباً از تمام متون 

االخره از سایر کتب هاي سیاحان و جغرافیانگاران قرون وسطی و یکی دو قرن اخیر، و ب

-کتابخانهبا مراجعه به فقط به بعضی از این منابع، . جعرافیاي تاریخی موجود استفاده شده است

، کتابخانۀ وزارت نیروي  شهر بن آلمانيهاي آکسفورد و کمبریچ انگلیس، بیلبیوتیکا افغانیکا

نۀ مجلس، کتابخانۀ ، کتابخااي سیستان و بلوچستانایران، کتابخانۀ شرکت سهامی آب منطقه

 که این نوع نمود اضافه باید. توان دسترسی پیدا کردمیو کتابخانۀ ملی کاماي هندوستان، 

   .شوند معموأل در اینترنت قرار داده نمی و مآخذمنابع

هاي میدانی بود که مولف را به نگارش ها و کاوشاما این تحقیق نوع دوم، یعنی بررسی

ویژه اگر منطقۀ گردشگري نباشد، ر به یک منطقۀ مرزي، بهسف. ترغیب نمودکتاب حاضر 

 ،مؤلف این کتاب. کند دلیل موجهی طلب می،حلی مامورینهمیشه دشوار بوده و از دیدگاه م

به مرتب  ،حرفۀ مهندسی مشاور خوده دلیل نیاز داشته که بنادر را مدت و یک فرصت طوالنی

هاي طوالنی در این سفرها و اقامت. دنمای رسیبرسیستان سفر کرده و در آن منطقه تحقیق و 

هاي آبی در سیستان بوده و مؤلف درگیر مطالعه، طراحی و نظارت بر اجراي بعضی طرحکه 

برداري،  که با استفاده از وسایل نقشهفراهم شداین فرصت  ،طول کشیده سال 20 بیش از

بحث  به موضوع مورد ،ندسیهاي زیرسطحی و مطالعات مکانیک خاك، در کنار حرفۀ مهحفاري

عالوه بر کاوش در . دزپرداب باستانی سیستان نیز جغرافیاي طبیعییعنی شناخت کتاب حاضر، 

سیستان ه بپذیر بوده امکانبعضی موارد که ه که در داشترا فرصت ، مؤلف این  ایرانیستانس

چنین . عمل آوردبه  هاي میدانیبررسیبرداري و و در آنجا نیز نقشهکرده فر سافغانستان 

این موضوع از . استی میسر نگردیده کسحال براي به طالیی تامدت و طوالنیتحقیق فرصت 

 هاي مهم باستانی، و مسیر کانالهاي سدهاي قدیمی هیرمند سایتاکثر است که آن جهت مهم

 آنجا باید به اهبررسی این سایت در سیستان افغانستان قرار دارند و براي ،غیر از معدودي از آنها

   .رفت

مثالً سیالب عظیم . اند کمک کرده میدانیتحقیقاتاین هم به طبیعی  وقایع خاصبرخی 

برداري سطوح غرقابی و فرصت مطالعه و نقشههجري شمسی،  1370 و بهار 1369بهمن 
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خشکابی در یا . ها را فراهم آوردترین سیالببزرگیک نمونه از ها و رود سرشیله در هامون

هاي سیستان سرتاسر خشک  که طی آن هامون،1383 تا 1377  دورة ۀ سال-7زاي حنتم

   .گردیددر کف هامون سابوري فراهم  ها سابورشیشهر باستانبررسی سایت شدند، امکان 

در سیستان ایران و بررسی   دو دههبیش ازمؤلّف احساس کرد که حیف است ماحصل 

بهتر دانست که نتایج این تحقیقات براي استفاده نسل  به بوتۀ فراموشی سپرده شود و ،افغان

 عمدتاً محدود ،شودمطالبی که در این کتاب عرضه میالبته . دکنهاي آینده منتشر فعلی و نسل

کنار  در الک و لنديپلدست نپایییعنی منطقۀ تاریخی،  جغرافیاي طبیعی سیستانبه شناخت 

 که قوس بزرگ هیرمند  جایی استاالدست رودبار یابمنظور از این محل، . باشد میرود هیرمند

  . دهد میمسیرغرب تغییر  سمته  ب،بغردر آنجا از جهت رو به جنوب 

فهم و توصیف توصیف جغرافیاي طبیعی تاریخی سیستان از روي متون قدیمی، یعنی  

نتهاي مند مرتبًا در قسمت ایرزیرا رود ه. العاده مشکل است فوق،جغرافیاي تطبیقی سیستان

 و کالً ، مسیر انهار بزرگ، سدهاتبع آن مراکز سکونت، شهرها و بهدهدخود تغییر مسیر می

ي امردلتاي آنها مصب یا ها در بخش البته تغییر مسیر رودخانه. شوداوضاع منطقه عوض می

 زیرا هم شیب .باشدغیرعادي نیست، ولی در مورد رود هیرمند این تغییرات بسیار شدید می

گاه طبیعی ثابتی براي  و هم تخلیهاست و پستی و بلندي آن بسیار کم ي هیرمندی دلتاعموم

 هايهدریاچۀ تشکیل شده از باقیماندة آب رودخان. تخلیۀ نهایی جریان رودخانه وجود ندارد

اي به طول شاید موقعیت خود را در پهنهدر گذر زمان،   و غیره،مند، خاش، فرآه، هاروتیره

به  نیز دریاچهکنندة هاي تغذیه کیلومتر تغییر داده و البته رودخانه80و عرض  کیلومتر 160

رود . اند و تغییر داده انتهاي خود را کم و زیاد کردهبازةطول و مسیر همان میزان و متناظراً 

امکان مرتفع بوده و نسبتاً  داراي سواحل ،یک منطقهه غیر از  بکُهکهیرمند یا هلمند، تا بند 

بسترهاي تواند در هیرمند می، کُهکتر از بند  اما در پایین.مجراي آن وجود نداردتغییر 

 رودخانه مجراي، مختلفزمان چند احتماالً هر بستري در یک زمان یا . جاري شود يمتعدد

ها، سرریزها و انهار اي از کانال در سیستان، دلتاي اصلی رود هیرمند، شبکۀ پیچیده. استبوده

هاي جدید و از میان رفتن حتی نسل فعلی شاهد بوجود آمدن برخی آبراهه. دهدرا تشکیل می

گذاري در بستر  رسوب،دلیل عمده و اصلی این تغییرات. هاي قدیمی بوده استبعضی آبراهه

هاي اصلی ساخته شده توسط انسان نیز متأثر از همین پدیده حتی آبراهه. باشدرودخانه می

هاي بزرگ و اصلی، عامل درجه و مهار سیالب، حداقل در مورد آبراهههستند و نیاز به آبیاري 

  .نظر نرسدگردد، اگرچه در ظاهر امر ممکن است چنین به دو محسوب می

شود، بستر رودخانه که بند یا گوره ساخته میسیل ، وقتی در دو طرف مجراي یک رودخانه

و به دلیل باال آمدن آید ري باال میگذااینک از طرفین محدود شده، به سرعت در اثر رسوب

القعر مسیر رودخانه که زمانی خطترتیب، بدین. کنندها را نیز ترفیع میسطح آب، معموالً گوره

باالخره در یک سیالب بزرگ، جریان . گرددالرأس موضعی مینسبی دشت بوده تبدیل به خط

گود به مسیر رودخانه ته و آب  آنها را از یک موضع ضعیف شکس،ها فشار آوردهآب به گوره

ایجاد به منتهی در طول تاریخ، این وقایع،  .آید و رودخانۀ جدیدي بوجود میافتد میدیگري

هاي متعددي در دلتاي سیستان گردیده که داستان تولد، بقا و مرگ آنها مسیرها و آبراهه

دهد و به یر می پیوسته تغییر مسرودخانۀ هیرمند. استاسباب سردرگمی و حیرت محققین 
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زودي زیر ماسه مدفون شهرهاي متروکه به . شوند، شهرها و روستاها هم جابجا میآنتبعیت از 

تصادفاً در اثر سیالب روزي و روزگاري، ممکن است . ماندگردند و جز نامی از آنها باقی نمیمی

  .مدفون شده، از دل خاك سر بیرون کند شهرۀ یک و فرسایش آبی یا بادي، خراب

ی تاریخ نیز بر گستردگی وادي مجهوالت جغرافیاي دومیعالوه بر وقوع این تغییرات عامل 

 را احیاءالملوكشخص ممکن است کتاب . باشدهم تغییر اسامی میسیستان افزوده است و آن

ها اسم شهر، مطالعه کند و بر وقایع تاریخی چندین قرن متمادي سیستان آگاهی یابد، ولی ده

جز یکی دو مورد استثنائی را، ناآشنا و خانه و انهار و سدهاي مندرج در آن بهروستا، رود

ها کرسی و دارالحکومۀ سیستان بوده و بعضی از مثالً از اسم زاهدان که مدت. نامأنوس یابد

 اثري نیست و قطعًا نام دیگري احیاءالملوكکتاب  در ،باقی استاین نام بههایش امروزه خرابه

نویسان قدیمی و قرون وسطی اعم از ایرانی و عرب نیز که در مورد ثار جغرافیآ. داشته است

ة مربوط به  آنها، امروزه تنها مراجع موجود و قابل استفادهاياند و نوشتهسیستان مطلب نوشته

-اي هستند که چندان کمکی در حل مسائل جغرافیاي تطبیقی نمیگونهباشد، به میآن دوران

-کنند که گویا خواننده بهاي یاد میگونهگان از شهرها و رودخانه و انهار بهاین نویسند. کنند

اند، از ترین وقایع تاریخی را بیان کردهکه جزئی ضمن این وها آشنا است موقعیت آناخوبی ب

ۀ تهی. انددهغافل مانترین اطالعات مربوط به موقعیت محل وقوع این وقایع تاریخی ذکر اساسی

-معدود نقشه. شناسیم، در آن زمان متداول و مرسوم نبوده استورتی که امروزه میص به،نقشه

اند، جا گذاشتههحوقل، اصطخري و غیره از خود بمثل ابناسالمی دانان هایی که بعضی جغرافی

 ،مقیاسدقت، ق ندارند و کامًال به دور از هر نوع یبه نوعی است که ابداً با وضع طبیعی تطب

  .باشندازه میتناسب و اند

سومین مشکل، نادرستی و تضاد مطالب مندرج در بعضی مراجع قدیمی است که در 

این گونه ابهامات و تناقضات، صرفاً با مطالعۀ مراجع و . باشدبهترین حالت ناشی از عدم دقت می

براي  .باشدجز با کار میدانی و صحرائی عملی نمیبعضاً  هارفع آنشوند و فع نمیترم مآخذ

 الدین علی یزدي، شرفظفرنامۀ، به تبعیت از کتاب شناختیمنابع سیستانسیاري از بمثال، در 

. ه استگردید که به دست تیمورلنگ ویران ،از سد معروف رستم بر روي هیرمند یاد شده

اند، هنگام قرن پیش به سیستان سفر کردهیکی دو جغرافیانگاران غربی هم که سیاحان و 

. اندهآن را محل سد رستم فرض کرداغلب هر سدي در سیستان، محل باقیماندة برخورد با آثار 

، تاریخ سیستان و الملوكحیاءهاي اکتابشناختی یعنی  سیستان تاریخیدر دو منبع اصلی

جغرافیانویسان، محققین و نویسندگان امروزي هم که در باب  . ذکري از سد رستم نشده است

در مورد این  اساسی تولی سواال. اندن استثنا از سد رستم یاد کردهسیستان تألیفاتی دارند، بدو

سد رستم یک اسم عام آیا  و آن اینکه آیا سد رستم واقعاً وجود داشته؟ ندستههنوز باقی سد 

نامیدند یا اینکه سد سد رستم میرا هر سدي در سیستان قدیم آیا یعنی خاص؟ اسم است و یا 

اگر سد خاصی بوده؛ محل آن کجا است و در چه زمانی و به چه و خصوصی بوده؟  سد به،رستم

ذکر در کتاب حاضر  که اتینتایج تحقیقمنظوري ساخته شده بود و چگونه ازبین رفته است؟ 

 سد خاصی بوده و در محل خاصی روي هیرمند، که روي نقشه ، که سد رستمددا، نشان شده

نهر خاصی جهت آبرسانی به منطقۀ معینی از ده، به منظور انحراف آب به کانال یا گردیمشخص 

اما همانطور که طی فصول . ه استتخریب شدو در زمان معینی هم سیستان ساخته شده 



 که گویندة تاریخ باید تمامی جهانیان معترفند
لیکن براي اینکار باید . حقیقت را روشن بیان کند

شهامت پایین آمدن تا حد کوچکترین جزییات را 
گویی به به گمان من، این تنها وسیلۀ پاسخ. داشت

   .اعتمادي خواننده استبی

   دربارة ناپلئون یهاییادداشت: استاندال

  کلیات  1
  مفهوم جغرافیاي تاریخی  1. 1

تاریخ و جغرافیا اگرچه هر یک دانش مستقلی هستند اما در بعضی موارد به حدي به هم 

زیرا زمین که محدودة جغرافیا است، . ها از هم کاري دشوار استپیوسته هستند که تفکیک آن

ها الزم و باشد و توصیف وقایع تاریخی و محل وقوع آنضمنأ بستر وقوع حوادث تاریخی می

، کلیۀ تغییرات جغرافیایی در طول زمان باید با این حال در جغرافیاي تاریخی. ندملزوم یکدیگر

شود که به زمان این تغییرات مورد بحث قرار گیرند و تاریخ تا این حد وارد این بررسی می

گیرد و زمان حال را در بر میتا ، تاریخیجغرافیاي . گرددها متاثر مربوط بوده و به نحوي از آن

هاي جغرافیا، ی است که به اندازة تنوع رشتهبدیه. شود جغرافیاي معمولی آغاز میبعد از آن

 فصل مشترك ،جغرافیاي تاریخی. وجود داشته باشدباید هاي جغرافیاي تاریخی نیز تعدد رشته

توان از جغرافیاي طبیعی تاریخی، جغرافیاي بدین ترتیب می. هاي جغرافی استهمۀ رشته

فیاي انسانی تاریخی، جغرافیاي اقتصادي تاریخی و جغرافیاي نظامی سیاسی تاریخی، جغرا

 معتقد است که جغرافیاي تاریخی با جغرافیاي 1مقامیجهانگیر قائم. تاریخی صحبت کرد

، تاریخ بناي مستحدثات و ایجاد  که توصیف موقعیت جغرافیایی یک ناحیه یا شهر،ايناحیه

 تفاوت دارد ،باشد ذکر آثار تاریخی و موارد مشابه می،انها در گذر زمتغییرات و روند توسعۀ آن
  . دتوان از جغرافیاي تاریخی استنباط نمواي را میو در واقع جغرافیاي ناحیه

ر یها، تغییر مس از شکل قدیمی پستی و بلندي،در جغرافیاي طبیعی تاریخی یک منطقه

- ها و مردابها، به وجود آمدن خلیجآنها و تغییر اندازة شدن دریاچهها، ایجاد و خشکرودخانه

ها و سایر عوامل طبیعی بحث ها و زلزلهها، اثرات سیالبها و نیزارها به بیابانها، تبدیل جنگل

ها، احداث شهرها، متروکه در جغرافیاي سیاسی تاریخی، از تغییرات مرزها یا ایجاد آن. شودمی

معیت شهرها و تغییرات تقسیمات سیاسی و ها، عمران اراضی، افزایش و کاهش جشدن آبادي

- تغییرات سطح کشت(جغرافیاي اقتصادي تاریخی  توانبه طور مشابه می. شودبحث میغیره 

                                                                           

.   بحثی در بارة مفهوم جغرافیاي تاریخیمقامی در قائم .1
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ها، قنوات، سدها، آبراههتأثیرات ها، رواج محصوالت جدید و منسوخ شدن محصوالت دیگر، زار

ها با محیط روابط انسان(تاریخی ، جغرافیاي انسانی )و مسایل مشابهبر اقتصاد ها و غیره چاه

ها، آثار باستانی باقی مانده، زیست و سیر تحول این روابط، پراکندگی جمعیت و مهاجرت

و جغرافیاي نظامی تاریخی) تحوالت زبان، تغییرات طوایف و عشایر، شهرنشینی و غیره

- نقشهنقاط و ا، هتغییرات قواي نظامی، تحوالت سازمان نظامی و آموزش، تحوالت ستاد ارتش(

.را تعریف کرد) منیت ملی و غیرهاالجیشی، تغییرات خطوط دفاعی، هاي سوق

  جغرافیاي طبیعی تاریخی سیستان  2. 1

هاي زمین در گذر ها، پستی و بلندي و ناهمواريها، دریاچهاز اوضاع و احوال رودخانهآگاهی 

ستان، طبعأ موضوع جغرافیاي تغییرات آب و هوا و تغییرات سایر عوامل طبیعی سیزمان، 

با این حال جغرافیاي طبیعی تاریخی سیستان با جغرافیاي . باشدطبیعی تاریخی سیستان می

دلیل این امر آن است که در سیستان رود . یک تفاوت داردطبیعی تاریخی اکثر مناطق دیگر 

و   بوده استترین عامل در آرایش چهرة طبیعی زمین عمده،هاي آنهشاخهیرمند و شعب یا 

ها نه تنها به علل طبیعی، بلکه در اثر کار و تالش انساندر گذر زمان، هاي این رودخانه شاخه

، وزن اصلی مطالب به دوش جغرافیاي طبیعی تاریخی سیستان، ناگزیر لذا در. اندنیز تغییر یافته

   . شود آب خالصه میطور کلی جغرافیاي سیستان درو به بوده ها، سدهاهیرمند، هامون، رودخانه

، واحد ثابتی مانند سال، دهه یا  سیستانواحد زمان در مبحث جغرافیاي طبیعی تاریخی

. متأثر از ایجاد تغییرات در هر یک از عوامل طبیعی استهاي زمانی هباشد، بلکه دورقرن نمی

 و ه، ممکن است شکل طبیعی رودخانرودخانۀ هیرمندبراي مثال در بحث تغییرات مجراي 

 مدت دو قرن بدون تغییر عمده باقی بماند، در این صورت نیاز به بررسی این جغرافیاي منطقه

درصورتی که در طول این دو قرن ممکن است چهار رژیم حکومتی .  ساله نخواهد بود200دورة 

 بسیار پرتعداد ، موجد تغییراتعوامل طبیعیچون در منطقۀ سیستان، البته . عوض شده باشد

 ،شوند، در بعضی مواردند، لذا وقتی مقاطع زمانی وابسته به این تغییرات وارد بحث میباشمی

  .سازند میبسیار فشرده و کوتاهرا هاي زمانی مورد بررسی دوره

براي بررسی جغرافیاي طبیعی تاریخی سیستان، الزم است که کار را با توصیف جغرافیاي 

قبل از هر ":  به بهترین نحو بیان کرده است1تر تیتاین ضرورت را جورج پی. فعلی آن آغاز نمود

هاي آن، الزم است که وضع فعلی منطقه چهرة تاریخی زمین در سیستان و شکل سابق آبراههکوششی براي بیان 

ها تا به امروز خیلی تغییر برخی مشخصات اصلی زمین در سیستان از زمان سکونت اولین انسان. بررسی شود

ر این مشخصات ثابت بررسی و مطالعه شوند، قالبی به دست خواهد آمد که وضع و شکل قدیمی لذا اگ. اندنکرده

عبارت به. اي که خالف این قالب باشد مردود شناختتوان در چهارچوب آن محک زد و هر نظریهمنطقه را هم می

هم وجود  که امروزه ،دیگر، هر نوع تصویر از چهرة قدیمی زمین وقتی صحیح خواهد بود که با مشخصات ثابت

در ضمن، با بررسی وضعیت طبیعی امروزي سیستان، شناخت خوبی از نیروهاي موثر . دارند، هماهنگی نشان دهد

این . اندآید، یعنی نیروهایی که در گذر زمان چهرة این سرزمین را ساختهگیري منطقه نیز به دست میدر شکل

هاي ماقبل تاریخ، سکونت خود را در مناطق اند که اولین انسانکردهنیروها بسیار پیشتر از زمانی شروع به کار 

     ".محدودي از دلتاي هیرمند آغاز کردند

در جنوب و . وبیش منزوي بوده استسیستان همواره یک واحد جغرافیایی مجزا و کم

                                                                           
. توپوگرافی، سیستاندر کتاب  (Tate)تیت  .1
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کویري شمال شرق بم و مکران، در غرب سیستان جنوب غربی سیستان نواحی کویري و نیمه

 و باالخره در شرق و شمال شرق سیستان صحاري  آنین کوهستانی قائنات و ارتفاعاتسرزم

به دلیل این موقعیت خاص، سیستان همیشه . ریگستان قرار دارندو آب و علف دشت مارگو بی

این انزوا بر تاریخ و مدنیت آن تأثیر گذاشته  و خود جدا بوده اطرافدر انزوا و از مناطق آباد 

ر رود هیرمند در داخل دلتاي سیستان تغییر کرده و یهاي محتلف، مسر زماناگرچه د. است

هاي مختلف منطقه و بودوباش مردم تأثیر گذاشته است، اما تمام این این تغییرات در بخش

   .کلی این سرزمین پابرجا مانده استانزواي تغییرات داخلی بوده و 

   سیستانحدود و ثغور  3. 1

الیه شرقی کشور ایران قرار دارد و حد ست و همواري در منتهیدشت سیستان در جلگۀ پ

امروزه دشت سیستان از نظر . دهدشرقی آن، مرز دو کشور ایران و افغانستان را تشکیل می

تقسیمات سیاسی، جزو شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان بوده و وسعت آن 

استان سیستان و بلوچستان  یسه با وسعت کل کیلومتر مربع است، که در مقا8.117حدود 

دود ح .دهد در صد سطح استان مزبور را تشکیل می5/4 کیلومتر مربع، حدود 181.578یعنی 

 کیلومترمربع از آن به 2.060ها و  یلومترمربع از سطح شهرستان زابل به هامون ک3.500

 2.550مانده یعنی   باقیها و دشت مرتفع جنوبی و باالخره زارها و گودال ها، شن بیابان

اگرچه تمرکز جمعیت و آبیاري صرفاً به . ستان مربوط استیکیلومترمربع به دشت کشاورزي س

زارها،  ها و شن و بیابان ها ها یعنی هامون دشت سیستان منحصر است، معذالک سایر قسمت

سمت از تنها قامروزي، دشت سیستان . اثري مستقیم در گسترش آبادانی دشت سیستان دارند

در حقیقت مصب رود  .مصب رود هیرمند نیست که قابلیت و استعداد کشاورزي و آبیاري دارد

هیرمند، داراي دو دشت زراعی است که اصطالحاً دلتاي شمالی و دلتاي جنوبی نامیده 

ماندة آن یعنی  دشت فعلی سیستان ایران، قسمت غربی دلتاي شمالی است و باقی. شوند می

دلتاي جنوبی نیز به همین ترتیب بین دو . خاك افغانستان قرار گرفته استقسمت شرقی، در 

دلیل همین تقسیم سیاسی، آن قسمت از دلتاي  به. کشور ایران و افغانستان تقسیم شده است

  .جنوبی که در خاك ایران قرار گرفته امکان آبیاري از رود هیرمند را از دست داده است

زارهاي مرتفع  ها و شن ها، بیابان ها، دشت  همراه با هاموندلتاهاي شمالی و جنوبی هیرمند

باالخره و ) که عمًال حد فاصل دو دلتاي شمالی و جنوبی هستند(جنوبی دشت سیستان ایران 

دهند که از نظر جریان آب رود   بزرگی را تشکیل میکاسۀ مجموعاً ،زره گودنام هامون بزرگی به

نام سیستان تاریخی   خان قرار گرفته و کالً به  بندر کمالنام  دست محلی به در پائینهیرمند 

توان تعریف نمود  مراتب بزرگتري را هم می عالوه بر سیستان تاریخی، منطقه به. شود نامیده می

به این ترتیب، نام سیستان، به . شود ی یا کاسۀ سیستان نامیده میینام سیستان جغرافیا که به

  :مناطق مختلفی چون

)تان یا سیستان قبل از اسالمسسک، درنگیانا(ی یافیاسیستان جغر-

)سیستان قرون وسطی یا دلتاي رود هیرمند(سیستان تاریخی -

)اراضی آبخور مجراي شمالی هیرمند(دلتاي شمالی -

)اراضی آبخور مجراي جنوبی هیرمند یا رود بیابان(دلتاي جنوبی -
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)شهرستان زابل ناحیۀ قابل آبیاري (دشت سیستان ایران -

  )ستانافغانوالیت نیمروز ناحیۀ قابل آبیاري (دشت سیستان افغان -

  . شوند هر یک از این مناطق تعریف میمحدودة ذیالً . قابل اطالق است

  ی یا کاسۀ سیستانیسیستان جغرافیا  4. 1

هاي مرکزي افغانستان، بین قندهار در مشرق،  در گذشته، منطۀ وسیعی که در جنوب کوه

ها و مناطق شمالی بلوچستان ایران و  ر مرکزي ایران در مغرب و کوههاي شرقی کوی کوه

ی بخشی از منطقۀ یسیستان جغرافیا. شد پاکستان در جنوب قرار داشت، نیمروز نامیده می

شکل (ست در محل اتصال شاخۀ ارغنداب به تنۀ اصلی هیرمند ب که از حدود قلعه نیمروز است

طول این منطقه از قلعه . شود  هیرمند ورود سرشیله ختم می، شروع و به هامون) را ببینید1. 5

کیلومتر است600هاي هیرمند بیش از  ست تا هامونب .  

هاي دوران سوم  سري(پرشیا و سیستان فالت بزرگ ایران متشکل از دو حوزة ":  می نویسد1هانتینگتون

صورت مناطق بزرگی هستند که توسط رشته    به وها، که در آسیاي مرکزي زیاد این نوع حوزه. است) شناسی زمین

این . هاي آبخیز داخلی هستند شود و داراي حوزه ها مجزا می هایی واقع در پیرامون آنها از تأثیرات اقیانوس کوه

دشت لوت، دشت کویر، دشت . ی باعث ایجاد مجموعۀ صحاري داخلی بسیار خشکی شده استیویژگی جغرافیا

 قسمتی از  و صحراي ریگستان، مجموعۀ دشت مارگو.  براي این نوع صحاري استمارگو و ریگستان بهترین مثال

کاسۀ  .باشد ی مییهیرمند که به این ترتیب تشکیل شده، کاسۀ سیستان یا سیستان جغرافیارود حوزة آبخیز 

کاسۀ سیستان،  پنجم ایران را دربرگرفته و تقریبًا تمامًا در پرشیا واقع است و بزرگتر یعنی کاسۀ پرشیا حدود سه

هایی از   کیلومترمربع بوده و بخش500.000  وسعت کاسۀ سیستان حدود.البته در مقام قیاس، کوچکتر است

نامند، اما کاسۀ  مند نیز مییرکاسۀ سیستان را گاهی کاسۀ ه. گردد پرشیا، افغانستان و بلوچستان را شامل می

اگر در بین راه خشک نشوند،  هاي منطقه، ت که تمام رودخانهاي اس سیستان نام بهتري بوده و مأخوذ از نام دریاچه

خط مرزي بین کاسۀ پرشیا و کاسۀ سیستان، از نظر جغرافیایی مهم است زیرا پوستۀ زمین در . ریزند بدان می

 داشته و کاسۀ سیستان در شرق )آپلیفت(باالرانش  ،کاسۀ پرشیا در غرب این خط. کند امتداد این خط حرکت می

وسیلۀ هانتینگتون  دو کاسۀ اصلی سیستان و پرشیا که به ". فرورانش دارند،راه با کاسۀ هریرودآن، هم

  .اند نشان داده شده1. 1در شکل تعریف شده، 

اي است که در  ی، فقط یک تعریف علمی یا قراردادي نیست، بلکه ناحیهغرافیایسیستان ج

در ایام سابق، قبل از ": نویسد  می2یکسسا. شده است نام سیستان شناخته می  روزگاران کهن به

 3ویلسون ".نامیدند تان یا سیستان و نواحی مرتفع مقابل آن را زابلستان میساسالم، اراضی مغرب قندهار را سک

رسیده، سر حد غربی آن را  می) هرات(هاي آریا  در عهد هخامنشیان، سر حد شمالی سیستان به کوه": نویسد می

روزیا بوده و از جانب جنوب هم به گد) ارقنده(طرف شرق آن آراکوزیا   داده، به یل میتشک) کرمان(یا نمارک

دان یونانی در یک قرن قبل از میالد مسیح،  ، جغرافی4استرابون ".شده است منتهی می) بلوچستان(

  .دارند  سکونت) ها سیستانی(ها   درنگی  قوم ،)ها بلوچ(ها  گدروزي و ) ها قندهاري(ها  در مغرب آراکوت": شتهنو

                                                                           
اکتشافاتی در ترکستان با توصیفی از کاسۀ ایران ، از کتاب کاسۀ ایران شرقی و سیستان هانتینگتون در مقالۀ .1

. هاسفر با سفرنامه، ترجمۀ احمدي در شرقی و سیستان
ي ذیربط به جغرافیاي ها، ترجمۀ حسین سعادت نوري، ترجمۀ فارسی قسمتهشت سال در ایرانسایکس در  .2

. ها سفر با سفرنامهسیستان توسط احمدي در
  .آریاناي باستانیدر  (Willson)ویلسون  .3
.اهللا تورایانا، ترجمۀ فارسی توسط نجیبجغرافیاي استرابودر  (Strabone)استربون یا استرابو  .4
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  . سیستان جغرافیایی و دو کاسۀ اصلی پرشیا و سیستان1. 1شکل 

ها را احاطه  ها در شمال و مغرب تماس داشته و به نوعی آن با قوم اخیرالذکر یعنی درنگی) ها هراتی(ها  وآری

یا قرار زوررا در غرب آراکوزیا و گد) ها سیستانی(ها  بدین ترتیب، استرابون، درنگی ".اند کرده

ها در حوزة ارغنداب و هیرمند  هاي هیرمند سفلی  و آراکوت ها در کناره دهد، زیرا درنگی می

سوي جنوب هم امتداد یافته بود،   اي به تا اندازه) سیستان(چون ایالت درنگیانا . زیستند  میعلیا
ت هرات یوالنا، در شمال درنگیا. لذا استرابون قسمتی از آن را در غرب گدروزیا ذکر کرده است

: غرب درنگیانا ذکر کرده و نوشتهرا در یک قسمت از توابع هرات استرابون  . قرار داشتيامروز

ا جنوب غربی افغانستان کنونی رهاي خود در نوشته، 1 آرین".نوعی آن را احاطه کرده است  به"

   .نامیده استدرنگیانا 

 دومی  واقع شده بود و منظور از)هریوا(وه در عهد هخامنشی درنگیانا در جنوب آریا یا هری

اي است که امروزه  آراکوزیا نام قدیمی منطقه .درة هریرود و جنوب غربی آراکوزیا بوده است

آراکوزیا . شود و در نزدیکی محل اتصال رودهاي ارغنداب و هیرمند قرار دارد قندهار نامیده می

 با تعریف سیستان تقریبًا، ن تعریفیچنی.  درنگیانا واقع بوده استشرقیا قندهار نیز در م

 2. 1شکل طبق  ، و اوستاییهاي قدیمی یونانینام هویت .باشد یی در تطابق میجغرافیا

  . هستنداوستاهاي اوستایی مستخرج از بخش وندیداد اند که در آن، نامشناسایی شده

ی تجاوز یفقط در یک دورة تاریخی است که سرزمین سیستان از محدودة سیستان جغرافیا

اما طول سیستان از نواحی خراسان تا حد سند است و عرض آن از " :نویسد  می2تاریخ سیستان. کرده است

برد که قندهار، فراه و   والیت سیستان نام می16از ضمناً  این کتاب ".باشد میکرمان تا حد هند

ان منوط و مربوط نماید که این حدود و وسعت سیست چنان می. ها هستند زابل هم از جملۀ آن

                                                                           
.تفاوت دارد) ترجمۀ بیرشک(لیف کسنوفون  تأآناباسیس، این اثر با  آناباسیس و ایندیکادر   (Arrian)آرین  .1
. الشعراي بهار، مولف نامعلوم، به تصحیح ملکتاریخ سیستان .2




