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چکیده
سیستان در طی تاریخ و به تناوب با نامهای گوناگونی چونسکستان ،سیستان ،نیمرروز و نرامهرای
دیگری خوانده شده و جدا از نقشی که در تدوین تاریخ مذهبی ایران پیش از اسرمم داشرته در دوران
اسممی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.
در مورد جغرافیای کنونی سیستان ابهام چندانی وجود ندارد ،امرا دانسرتههای جغرافیرایی در مرورد
ادوار گذشتهی سیستان ،باتوجه به تغییرات پی در پی چهرهی زمین درین منطقه بره هیچوجره کرافی
نیست و حلقههای گمشدهی زیادی در فرهنگ جغرافیای تاریخی سیستان وجرود دارد .دریرن نوشرتار
سعی شده با تکیه بر منابع مکتوب باقیمانرده از سریاحان ،تاریخنگراران و جغرافیرا نویسران ،موقعیرت
جغرافیایی یکی از مهمترین مراکز مورد بحث در منطقه یعنی زرین/زرنگ /زرنج را در دوران تراریخی
بررسی نماییم.
کلید واژه ها :هخامنشیان ،سیستان ،دهانه غممان ،زرنگ
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1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسممی واحد شوشتر dr.fazeli2002@yahoo.com

501

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -زمستان  - 31شماره 51

مقدمه
سیستان در طی تاریخ و به تناوب با نامهای گونراگونی چرون زر  ،زرنکرا ،درانجانرا ،سکسرتان،
سیستان ،نیمروز و نامهای دیگری خوانده شده و جدا از نقشی که در تدوین تاریخ مذهبی ایران پریش
از اسمم داشته در دوران اسممی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است .نام سیستان با داسرتانها و
افسانههای ملی ایران درآمیخته و خود سیستان جایگاه شکل گیری داستانهای اساطیری ایران است.
قدیم ترین نامهای سیستان را میتوان در کتیبههای هخامنشری و نوشرتههای یونانیران و سر
مردار دوران ساسررانی و بعرد از آن در نوشررتههای مورخران دوران اسررممی دیرد .نررام سیسررتان در
کتیبههای هخامنشی به صورت زر (زرنگ) آمده که بعدها در دوران اسممی بصورت زرنگ /زرنج در
آمده است .در کتیبههای دو شاه بزرگ هخامنشری یعنری داریروش و پسررش خشایارشرا در نوبتهرای
گوناگون نام زرنگ در فهرست کشورهای تابعه حکومرت هخامنشری آمرده اسرت .یونانیران اینجرا را
د رانگیانه و درانجانا خوانده اند و در زمان پارتها و با سرازیر شدن سکاها به این سررزمین در سردههای
نخست میمدی اینجا سکستان نامیده شد .سیستان در زمان حکومت ساسانیان از مراکرز بسریار مهرم
مذهبی به شمار میرفت هر چند این سلسلهی آخری در تقابل با پیشینیان خود سعی بر انتقال مراکرز
مذهبی زرتشتی ایرانی به سرزمینهای غربی ایران نمود.
در کتاب شهرستانهای ایران از سیستان نام برده نشده اما در شرح شهرهای ناحیهی جنوب ایران،
نام چهار شهر مهم آن به شرح زیر آمده است« :شهرسرتان رخرود (رخرج  )ROKHAJرا رهرام پسرر
گودرز ساخت ،در آن زمان که اس ورز ( )ASPVARZنر (= پهلوان) تورانی را کشرت و ییبرو (= یبغرو)
خاقان را از آنجا گریزان کرد» « ،شهرستان بست ( (BOSTبستور پسر زریر ساخت ،در آن زمران کره
گشتاسب شاه برای نیایش دین در فرزدان بود و بنه گشتاسب و دیگر شراهزادگان را در آنجرا مسرتقر
کرد » ،شهرستان فراه (فره) و شهرستان زابلستان را رستم شاه زابلستان ساخت ،شهرسرتان زرنرگ را
نخست افراسیاب تورانی ملعون ساخت و آتش ورجاوند کرکروی را در آنجرا نشرانید و منروچهر را بره
پدشخوار گر (محاصره کرد) ،و اسفندار مذ را به زنی خواست .اسفندار مذ در زمین آویخرت .افراسریاب
آن شهرستان را ویران و آن آتش را خاموش کرد .سر

کیخسررو پسرر سریاوخش آن شهرسرتان را

بازساخت و آتش کرکوی را باز نشانید و اردشیر بابکان آن شهرستان را به فرجام

رسانید»5.

دشت امروزی سیستان به سه قسمت رسوبی ،دریاچه ایی و صحرایی تقسیم میشود .هر کردام از
این بخشها دارای خصوصیات جغرافیایی و طبیعی خاص خود هستند و به همین سربب در دورههرای
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مختلفی آباد بودهاند .بخش رسوبی سیستان که حاصل رسوبات رود هیرمند اسرت شرامل پشرت آب و
شیب آب و دلتای رود پریان است .در منطقهی پشت آب ت ه شهرستان از دوران ساسانی ،قلعه ت ره از
دوران پارت و ساسانی ،بی بی دوست ،زاهدان کهنه ،قلعه تیمور ،قلعره کهرک ،و برر افغران از دوران
اسممی جزو محوطههای باستانی شاخص محسوب مریشروند .دهانره غممران از دوران هخامنشری،
آتشگاه از دوران ساسانی  -اسممی ،قلعه سام از دوران پارتی – ساسانی ،سه کوهه ،از دوران اسممی
در شیب آب واقع شده اند.
منطقه معروف به سرزمینهای دریاچه ایی مربوط به دوران تاریخی و اسممی اسرت .ایرن منطقره
کلیهی آثار مرتبط به کوه خواجه را در بر میگیرد که شامل آثار معروف به قلعه کرافرون ،قلعره چهرل
دختران از دوران اشکانی و ساسانی و آثاری از دوران اسممی است .منطقرهی شرماره سره یرا بخرش
صحرایی شامل محوطههای پیش از تاریخی و آغاز تاریخی است.
در اطراف دلتای قدیمی رود بیابان به جز محوطههای آغاز تراریخی شهرسروخته ،ت رههای روبراه،
طالب خان و ت ه دشت صدها محوطه باستانی دیگر از هزاره سوم ق.م باقی مانده است (شکل .)5
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نام و محل شهرهای دوران اسممی این منطقه توسط مورخان اسممی یاد شدهاند .شناخته شدهتررین
این شهرها عبارتند از :زرنج ،ک  ،نه ،طاق ،قرنین ،خرواش ،فرره ،جرزه ،بسرت ،روذان ،سرروان ،صرالقان،
بغنین ،درغش ،تل ،بشلنگ ،بنجوای ،کهک ،غزنه ،سیوی ،اسفنجای و جامان (شکلهای 1و.)9

این فهرست کم و بیش و به صورتهای مختلف توسط سایر نویسندگان دوران اسممی یراد شرده.
الزم به یادآوری است که تعداد قابل توجهی از آثار یاد شده در خا افغانستان واقع شده اند و در هرر
حال این شهرها و شهر ها همانهایی هستند که بقایای آنها به صورت ت هها و ویرانرههای گونراگون
در هر دو سوی سیستان ایرانی و افغانی باقی ماندهاند .تطابق دقیق آثار باقیمانرده برا شرهرهای مرورد
اشاره مورخان و جغرافی دانان به خاطر عدم و جود نقشهی باستانی سیسرتان در حرال حاضرر ممکرن
نیست و تنها برخی از آنها را میتوان از روی توصیف و شرحهای مورخان باز شناخت.
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جغرافیای تاریخی زرنگ (دوره تاریخی)
زرنک در دوره هخامنشی
در کتیبه بیستون نام زرنکه چهرراردهمین ساتررراپ است 1در این فهرست سکستررران را زراکره
مینامد 9.در سنگ نبشته داریوش بزرگ بر دیوار صفه پارسه  Dpeدر ردیف شرانزدهم آمردهو دریرن
سنگ نبشته آن را زرکه  Zara(n).kaنامیده اند 5.در سنگ نبشته داریوش از شروش  Dseدر ردیرف
نهم و در سنگ نبشته داریوش در نقش رستم  Dnaنیز در ردیف نهم قررار دارد 1.کره داریروش آن را
زرنکه  Zara(n).kaمینامند9.در سنگ نبشته خشایار شاه در پارسه  Xphدر ردیف ششم1قررار دارد و
آنرا زرکه  Zarkaنامیده

است1.

هریوه همیشه جزو نایب السطنه نشین پارثوه بوده و زرنگه نیز در آغاز جزو پارثوه بوده و بعردها –
الاقل برای مدتی -ضمیمه نایب السطنه نشین هره هوتیش شرده اسرت .در کتیبره بیسرتون و کتیبره
داریوش در پارسه ،سه اسم پارثوه ،زرنگه و هریوه با همین نظم و متوالیا آمدهاند .در کتیبه داریوش برر
روی سنگ یادبودش در مصر زرنگه بمفاصله بعد از هره هوتیش و در کتیبه داریروش در شروش و در
کتیبه داریوش در نقش رستم بمفاصله پیش از آن آمرده اسرت و در کتیبره  hخشایارشراه در پارسره،
دوباره نظم توالی زرنگه ،پارثوه و هریوه تکرار میشود .زرنگه به همراه هشرت ناحیره دیگرر هیچگراه
نایب السطنه نشینی جداگانه و حتی ناحیه مالیاتی مجزا نبوده اند3بلکه زرنگ از لحاظ تراریخی بیشرتر
با آراخوزیا بستگی

داشت50.

خوارزمیان در روزگاران کهن دره اک

یعنی هریرود و ادامره آن را کره تجرن امرروزی باشرد ،در

تصرف داشتند .ایشان ترا حردی نیرز برر مرردم گرگران و پارتیران و زرنگیران سیسرتان و تمانرا و
 themanaeansآراخوزی و رخج (جنوب افغانستان) مسلط بودند .بنابراین ،میتوانیم به احتمال بسریار
مطمئن باشیم که حکومتی در مشرق ایران بوده است ،در پیرامون مرو و هرات که همزمران بروده برا
شاهنشاهی مادها و به دست خوارزمیان میگشته و به کوشش کوروش بر افتاده .در این زمینه هنینگ
معتقد است که کامیابیهای پیاپی و آسان کوروش در ایران شرقی نمایشگر آن است کره در آنجرا یرا
کشوری پهناور وجود داشته ،یا گروهی از حکومتهای کوچک .اگر جز این بودپیشرفت کروروش زمران
بیشتری میگرفت ،شاید بتوان گفت که در مشرق ایران پیش از هخامنشیان شاید دست کم دو کشور
یا اتحادیه وجود داشته است که مرکز یکی باختر و دیگری هرات بوده

است55.
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سرزمین آراخوزی و سیستان در آغاز آریایی نبود و اقوامی کره در ایرن اسرتان از کشرور داریروش
موسوم به استان مکا  Makaمیزیسرتند (در فارسری باسرتان  )Makaو اوتیرو ی ( Outioiدر فارسری
باستان یاوتیه  )Yautiyaو پاریکانو ی Parikanioiخواند
بر اسا

میشدند51.

تحقیقاتی که ووگلسانگ  Vogelsangدر مورد نرام درانگیانرا انجرام داده اسرت ،اظهرار

میدارد که در لیستهای ایالتهای سلطنتی هخامنشیان نام درانگیانا ،آراخوزیا و ساتاگدیا آمده اسرت،
در حالی که تابلت هایاستحکامات پارسه به آراخوزیا و باریکانا  Barrikanaاشاره هایی داشته اند ولی
در مورد درانگیانا و ساتاگیدیا خاموشند .زندگی نامه اسکندر نیز به نامهای شرقی منجملره درانگیانرا و
گدروزیا اشاراتی داشته است ( به عنوان مثال آریرن؛ اسرکندر  )11 ،IIIهرم چنرین هررودوت نیرز بره
درانگیانا اشاره داشته است ومحل درانگیانا را درمنطقه پریکانیها و اتیوپیا یهای آسیایی

میداند59.

زرنگ در دوره اشکانی
هنگامی که فرهاد دوم ( 599-511ق.م) پادشاه اشکانی با پادشاه شامات در جنگ برود از سرکاها
کمک خواست و به آنها وعده داد در ازایِ کمک آنها مبلغی پول پرداخت خواهد نمود .لیکن سرکاها
دیر رسیدند و و فرهاد بدون کمک آنها بر سلوکید غلبه کرد و از قولی که به آنها داده بود خود داری
کرد ،آنها هم سرزمین پارت را تارا نمودند .فرهاد با این قوم جنگیرد ،لریکن کشرته شرد ،در نتیجره
سکاها چون مانعی بر سر راه خود ندیدند از مرزهای شمالی ایران مهراجرت کردنرد ودر ایالرت زرنرگ
ساکن شدند و آن ایالت از آن به بعد به سبب نام ایشان سکستان و س

سیستان خوانده شد که بره

معنی مح ل سک هاست و در منابع و مأخذ اسممی سجستان آمده است که معرب این کلمه است .به
مناسبت واقع شدن سیستان در جنوب خراسان آن را نیمروز (سرزمین جنوبی) نیز خواندهاند.
ایزیدور خاراکسی از آن به نام ساکاسته نه یاد کرده است ،بنا به عقیده وی ایرن والیرت در محرل
مملکت دران گیانا قرار نداشته بلکه سکستان در محلی بنام پارتاکنا (برین درانگیانرا و آراخوزیرا یرا هنرد
سفید) واقع شده بود .در قرون وسطی کلمه سکزی هم دیده میشود 55در زمان ایزیدور خاراکسی کره
در زمان اگستو

وقایع تاریخی را مینوشت و به استناد نوشته وی ،سکستانه دارای حکومتی مستقل

بود .در نیمه نخست قرن اول میمدی ،همزمان بخشهای شرقی قلمرو سکاها ،زیرر فرمران خانردان
گوندفر یکی از شعب اخمف پارتی ،به نام سورن در آمد51.به گواهی سالنامههای چینری کره نخسرتین
منابعی هستند که از سکاها یاد میکنند ،آنها در ناحیهای که از کاشغر و آبگیر رود تاریم آغاز گردیرده

نگاهی به یک نامجای کهن؛ زَرَنگ (سیستان)

559

در جهت غرب به باکتریا میرسید ،سکونت داشتند .کتیبرههای هخامنشری و منرابع یونران باسرتان از
اوایل سده ششم ق.م از سکاها یاد

میکنند59.

زرنگ در دوره ساسانی
در دوران ساسانی ارتباط سکاها با دولت ساسانی به صورت مردمانی تابع نبوده اسرت بلکره جنبره
ملتی متحد با آن دولت را داشته است51.در این دوره در کتیبه  SPs-1از یک ساتراپی به نام زرنگیا که
تحت تسلط سکانشاه ،شاه هندوستان ،ساکیا  Sakiaو توران بود ذکر شرده اسرت 51.اسرتان ساسرانی
سکستان مرکب بود از زرنکه (درنگیانا) و هارا خرواتی (آراخوسریا) هخامنشری .در ایرن دوره سیسرتان
جمعیت فراوان داشت و راهی که از هریوه میآمد و از پروپسته  ProPastsمریگذشرت بره سیسرتان
میرسید 53.زرنگ از بدو تأسی

در اواخر دوره ساسانی تا اواخر قرن چهارم ه.ق در الحکومره و مرکرز

سیستان بوده است ،از آن پ

جای خود را به شهری جدید موسوم به سیستان داده است که به دستور

خلف ابن احمد ،در محلی که امروزه به نام زاهدان کهنه معروف اسرت ،سراخته شرد 10.هنگرام حملره
مسمانان به ایران یزدگرد سوم پ

از هزیمت ،از کرمان به سیستان گریخت و بعد از مدتی اقامرت ،از

آنجا رهس ار خراسان شد ،سیستان را مسلمین در دوره خمفت عثمان ( 19-91ه.ق) در فاصله سالهای
 90و  99ه.ق فتح

کردند15.

زرنج در دوران اسالمی
زرنج ،معرب زرنگ است؛ اما راجع به بانی شهر زرنج مورخین و جغرافیا نویسران اسرممی روایرات
مختلفی بیان کرده اند که از جمله آنان حمداهلل مستوفی در قرن هشتم هجرری از زرنرج یراد کررده و
میگوید «:گرشاسب ساخت و زرنگ نام کرد ،عرب آن را «زرنج» خواند و بر راه ریرگ روان ،نزدیرک
بحیره زره ،بندی عظیم بست تا شهر از آسیب ریگ روان در امان باشد .بعد بهمن تجدید امارتش کرد
و سکان خواند ،عوام سگستان خواند ،عرب او را معرب کرد سجستان خواند ،و به مرور سیسرتان شرد.
هوایش به گرمی مایل است ،آبش از سیاه رود شق هیرمند است و در آن باغستان بسریار و میوههرای
خوب فراوان باشد 11».مؤلف گمنام تاریخ سیستان نیز روایتی در خصوص بنای زرنج نقرل مریکنرد و
ضم ن بیان فضایل سیستان به نقل از عبداهلل مقفع و قدامره برن جعفرر بغردادی ،برانی شرهر زرنرج را
اسکندر

میداند19.
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آنچه از نوشتههای جغرافی نویسان اسممی بر میآید این است که زرنج در زمان سرمطین قردیم
آن ،کرسی سیستان نبوده ،بلکه مرکز باستانی سیستان «رام شهرستان» بوده است .بنا به نوشته آنران
این شهر (رام شهرستان) در قرن چهارم هجری زیر طوفان شن مدفون شد و هم چنین نقل مریکنرد
که شعبهای از رودخانهی هیرمند که در زمانهای قدیم از این شهر میگذشته و روسرتاهای آن جرا را
سیراب میکرده است ،ناگهان بند هیرمند شکسته و آب نهرهای بهم پیوسته باعث ویرانی روسرتاهای
آن شده است و به ناچار اهالی آن از آنجا مهاجرت کرده ،زرنج را سراخته انرد 15.اصرطخری نیرز «رام
شهرستان» را کرسی قدیم سیستان و علت ویرانی آن را شکسته شدن بند هیرمند میداند و میگوید:
«چون آب از این شهر بیفتاد ،مردم رام شهرستان از آن جا برخاسته و زرنج بنا کردند 11».ایرن روایرت
در حدود هزار سال پیش در قدیمی ترین کتاب جغرافی (اشرکال العرالم) منسروب بره جیهرانی ،وزیرر
دانشمند سامانی نیز تأیید شده

است19.

یاقوت حموی در نمیهی قرن هفتم هجرری 11نیرز نوشرته اسرت کره مرکرز سیسرتان پیشرتر رام
شهرستان نام داشته است .بنابراین چنین به نظر میرسد که قردمت تراریخی رام شهرسرتان از زرنرج
بیشتر است .به عقیدهی لسترنج در زمان پادشاهی ساسانیان رام شهرستان شهری با عظمت به شرمار
میرفته و اسم آن در ضمن فتوحات اولیهی مسلمانان در سال بیست هجری مکرر ذکر شده

است11.

ظاهرا موقعیت رام شهرستان را در سه منزلی جنوب زرنج ،در دست چپ مسافری که از زرنرج بره
کرمان میرفته ،نزدیک دار  ،مقابل شهر راسک بوده ،که میشود محل آن را در خرابههای معرروف
تراکو (تراخون) در جنوب غرب ،نزدیک قلعه فتح سراغ داد .سرهنری راولینسون که بارها از سیستان و
آثار و بقایای تاریخی آن در قررن نروزدهم مریمدی دیردن کررده ،آنجا یکره بره توصریف و تشرریح
خرابههای شهر رستم پرداخته است ،محل رام شهرستان (شکل )5را در «رامرود» نزدیرک سرچشرمه
شمق (سرشیله) نشان

میدهد13.
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شکل :5محل رام شهرستان در «رامرود» نزدیک سرچشمه شمق (سرشیله)

موقعیت جغرافیایی زرنج در دوران اسالمی
طبق گفتههای جغرافی نگاران ،در قدیم در یک منزلری جنروب زرنرج ،در مقابرل هیرمنرد سردی
احداث کرده بودند و آب آن به وسیلهی نهرهای بزرگ و کوچک ،از قبیل سنارود ،باشرترود ،نهرمیلره،
نهر شعبه ،نهر طعام ،از سه راه ،به شهر وارد میشد .همچنین از شمال شهر نهر دیگری میگذشته کره
آنرا «رود نیشک» (خاشرود امروزی)می گفتند .به این ترتیب زرنج بین دو رود یعنی هیرمند در جنروب
و خاشرود در شمال واقع بود .بین این دو رودخانه امروزه در محلی که آن را «نادعلی» میگویند ،ترل
بزرگی است و بر فراز آن آثار خرابههای شهری دیده میشود که یادآور گذشته پرشکوه شهر است .بره
احتمال زیاد همین خرابههای نادعلی بقایای شهر و محل اصلی زرنج در گذشرته بروده اسرت .و ایرن
مسئله بوسیله متون تاریخی نیز قابل بررسی است .در سال سی ام هجری ،ربیرع ابرن زیراد برا اردوی
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عظیم به عزم فتح سیستان و گرفتن زرنج ،از سیرجان حرکت کرد .شهرهای پهره و جالق که برر سرر
راهش واقع بودند یکی پ

از دیگری بدون جنگ تسلیم شدند .در جالق ربیع بن زیاد بره مهترر آنران

گفت « :مرا سوی سیستان راه باید نمود ،گفت :اینک راه .چون از هیرمند بگذری ریگ بینی و از ریگ
بگذری سنگ ریزه بینی ،ز آنجا خود قلعه و قصبه پیداست ».این آدر

به روشنی نشان میدهرد کره

زرنج در سمت راست رودخانهی هیرمند موقعیت داشته و ریگ و سنگ ریزه هایی که تا حرال حاضرر
در سمت راست هیرمند از چهار برجک تا نادعلی دیده میشود گواه دیگری است که نشران مریدهرد
زرنج یاد شده بوسیلهی مورخین و جغرافی نویسان ،در محل نادعلی قررار داشرته اسرت .لسرترنج نیرز
موقعیت این شهررا روی نقشه در همین محل نادعلی تعیین کرده است.
به هر حال اهمیت زرنج در دورهی اسممی احتماال نسبت به دورههای دیگرر بیشرتر اسرت و بره
همین دلیل است که روایات متعدد مورخین و جغرافی نویسان در خصروص وضرعیت زرنرج بیشرترین
اطمعات را در این دوره در اختیار ما قرار میدهد.
قدیمی ترین جغرافیانوی

اسممی ،یعقوبی ،در قرن سروم هجرری ،محریط شرهر زرنرج را چهرار

فرسنگ حساب کرده و یک قرن بعد ابن حوقل شرح مفصرلی دربرارهی ایرن شرهرداده ،و مریگویرد،
«زرنج دارای یک قلعه و پنج دروازه است و حومهی پهناور دارد و این حومه نیز دارای قلعره و برارو ی
است که پیرامون آن خندق کنده شد و آب آن از داخرل خنردق برر مریخیرزد و بعرموه ،افرزودن آب
نهرهای دیگر هم به خندق میریزد 90.صاحب حدود العالم نیز به رودهرا و آبهرای روان و آسریابهای
بادی در زرنج اشاره میکند95.مقدسی نیز آنچه را ابن حوقل راجع به زرنرج شررح داده در کتراب خرود
تکرار نموده 91.حمدا ...مستوفی ،از باغستانهای زرنج و خوبی و فراوانی میوههای آن یاد کرده

است99.

در هر صورت از این نوشتههای تاریخی چنین بر میآید که زرنج ،روزگاری شهری برا عظمرت و آبراد
بوده است و «اندر جهان از روزگار یعقوب و عمرو ،هیچ شهری آبادان تر از سیستان نبرود و دارالدولره
گفتندی نیمروز را ،تا آنروز که امیر خلف را از سیستان ببردنرد ».در اوایرل سرال  939هجرری ،مرردم
سیستان از امیر خلف ،به سبب ظلمی که در حق پسرش روا داشته بود ،ناراضی گشتند و به طرفرداری
از سلطان محمود برخاستند .در همین سال سلطان محمود ،به کمک مردم زرنج ،به فتح حصار طاق و
گشودن زرنج موفق

شد95.

551

نگاهی به یک نامجای کهن؛ زَرَنگ (سیستان)

بحث و نتیجه گیری
در کتیبههای دوران هخامنشی در موارد گونراگون بره نرام زر و زرنکرا اشراره شرده اسرت کره
مهمترین آنها عبارتند از کتیبههای داریوش بزرگ در بیستون ،تخت جمشید ،نقرش رسرتم و شروش.
همچنین کتیبهی خشایارشا در تخت جمشید.
شاهان هخامنشی از زرنگ به نام یکی از ایاالت تابعه در محدوده شرقی ام راطوری خرویش یراد
کردهاند .در این میان و در نوشتههای مورخین و جغرافیدانان یونرانی همچرون هررودوت ،کتزیرا

و

ایزیدور خاراکسی نیز اشاراتی به نام زرین که همان زرنکای هخامنشی باشد شده اسرت ،امرا در مرورد
محل و موقعیت شهر زرنگ در میان مورخین اختمفاتی هست و این نام حداقل به سه محل مختلرف
شامل نادعلی ،دهانه غممان و زاهدان کهنه اطمق کرده اند که هر سه محوطه در محدودهی جنروب
شرقی فمت ایران و در سیستان واقع شدهاند .سلسله ت رههای نرادعلی کره در شرمال سیسرتان و در
منطقهی دلتای هیرمند قرار دارند در سال 5391م .توسط گیرشمن حفاری شرد و بعردها مطالعرات آن
توسط باستان شناسان دیگر پی گرفته شد .نتایج حاصله نشان داد که این محوطه به احتمرال زیراد از
دوران مفرغ یعنی از نیمهی دوم هزارهی سوم ق.م مسکون بوده است .گیرشمن بر اسرا

مقلیسرهی

سفالهای به دست آمده و سایر اشیای پیدا شده در این محل با آثرار قبرسرتان «ب» سریلک دومرین
دوره استقرار در نادعلی را به سدههای نهم و هشتم ق.م نسبت داد.
نظریهی عمومی بر این بود که الیهی باالیی این شهر مربوط به دوران هخامنشیان است ،این امر
باعث شد که اکثر مورخین و دانشمندان زر /زرنکای مورد اشراره در کتیبرههای هخامنشری و زریرن
مورخین و جغرافیدانان یونانی را مطابق با الیههای فوقانی در نادعلی بداننرد ،ایرن در حرالی برود کره
حفاران نادعلی هیچگونه اظهار نظری دال بر تطابق نادعلی با زرنگ دوران تاریخی ارایه نکرده بودند.
شناسایی و کشف دهانه غممان ( شکل  ) 1در سال 5390م .باعث شد کره فررق قبلری تقریبرا
باطل شده و نظریهی جدیدی مبنی بر این که حداقل دو زرنگ وجود دارد ،یکی پیش از هخامنشری و
دیگری در دوران هخامنشی .دهانه غممان به دالیل مختلف دارای اهمیت به سرزایی اسرت از جملره
اینکه تنها محوطه شناخته شرده دوران هخامنشری در سیسرتان ایرانری اسرت و تنهرا مرکرز شرهری
باقیمانده از این دوران است که تقسیم بندی محمت و بنای ساختمانهای آن بر اسا
پیش طراحی شده و بر روی خا

یک نقشره از

بکر ساخته شده است .این شهر دارای الیههای گونراگون اسرتقرار

نیست و عمر کوتاهی داشته است و به منظور خاصی بنا شده است و حالت شهرهای کمسیک قدیمی
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در طول زمان گسترش یافتره و بره صرورت مرکرز شرهری در آمرده

نداشته ،بلکه با برنامه ریزی قبلی و هدفهای خاصی بنرا شرده اسرت و در ایرن زمینره نیرز در میران
شهرهای فمت ایران در طی این دوران کم نظیر است .دهانه غممان شاید تنها شهری از ایرن دوران
باشد که در آن به وضوح میتوان انواع خانههای شخصی و خصوصی مرردم را در کنرار سراختمانهای
دولتی و اجتماعی و مذهبی دید .وجود بخشهای صنعتی در کنار قسمتهای مسکونی شرهر ،پادگران
نظامی و نیز یافتن بناهای عبادی و دولتی همه نشانه هایی از وجود شهری مهم و قابل توجه در ایرن
بخش از ایران در دوره تاریخی بسیار مهم هخامنشی است.
با توجه به برخی دالیل و از جمله مطالب ذکر شرده در براال شراید بتروان آثرار موجرود در دهانره
غممان را با زر /زرنکای کتیبههای هخامنشی مطابقت داد .به عبارت دیگر شاید بتوان گفت کره در
دوران پیش از اسمم دو محل متفاوت از یکدیگر به نام زرنک و جود داشته است ،به این معنرا کره در
زمان پیش از هخامنشیان سلسله ت ههای نادعلی همان شهر زرین مورد نظر یونانیان بوده است که در
زمان هخامنشیان با ساخت شهر جدید دهانه غممان ،مرکز و پایتخت درانجانا را همراه با نرام آن بره
این محل جدید منتقل کرده اند و در حقیقت فاصله کوتاه  11کیلومتری بین نادعلی تا دهانه غممران
این امر یعنی جابجایی محل شهر و نیز مهاجرت ساکنان آن را امکان پذیر میساخته است.
محل دیگری که از آن به عنوان زرنگ/زرنج یاد شده است محوطه زاهدان کهنه است (شرکل،)1
این محوطه در اصل مربوط به دوران اسممی است و ربطی به تعیین و تطبیق محرل زرنرگ برا آثرار
دوران تاریخی ندارد.

نگاهی به یک نامجای کهن؛ زَرَنگ (سیستان)

شکل  : 1محوطه زاهدان کهنه
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