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 دوران اسالمی سيستانباقی مانده از بزرگترين قلعه ، قلعه رستم 

 
 زهره اويسی کيخا

  استادیار گروه معماری دانشکده هنر، دانشگاه زابل
 kavosh74@yahoo.com 

 

 حسينعلی کاوش 

 استادیار گروه باستانشناسی دانشکده هنردانشگاه زابل

 

 چکيده:
سیستان صورت گرفته است و این بررسی ها بیشتر توسط مامورین ، جهانگردان و   گذشته در خصوص معماریپژوهش ها و مطالعات علمی اندکی 

بر روی  ل مطالعه صورت گرفته توسط نگارندگانبا این همه در خال،  انجام شده استبه منطقه آمده بودند،  خاصیبا اهدافکه  خارجی باستان شناسان

معماری قبل از  ، بطوری که ی سیستان در قبل وبعد از اسالم از یک گٌسست وآشفتگی ساختاری برخوردار استاین معماری، آشکار گردید که معمار

ازشکوه وعظمت زیادی برخوردار بوده به گونه ای که پس از گذشت چند هزار سال از عمر این بناها باز شهر سوخته ، دهانه غالمان و کوه خواجه  اسالم

در اثر مرور زمان فرسوده و تا حدودی  که چند قلعه باقی مانده است فقطمعماری اسالمی سیستان از شکوه اما  ،دهم همچنان استوار می درخشن

این قلعه در روزگار آبادانی، . می باشددر منطقه حوضدار سیستان  دوران از اینتخریب شده است که امروزه قلعه رستم بزرگترین یادگار باقی مانده

یخدان و فضاهای متعدد مکانی مناسب برای زندگی افراد ساکن در آن بوده که مجهز به برج و باروعی عظیم با خندق و در داخل نیز حاکم نشین ، 

توجه به ساختار معماری و دقت  به آن پرداخته شده است و باتحلیلی  –روش توصیفی  می باشد که بامسکونی و اصطبل از مهمترین ساختارهای آن 

 در سفالینه های سطحی، تاریخی نسبی برای این بنای شاخص در نظر گرفته شده است .

 حاکم نشین : سیستان،معماری،قلعه،واژه های کليدی
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 :و هدف مقدمه -1

یکی از مراکز تمدنی بسیار مهم در محدودةجغرافیایی  این سرزمین در گذشته سیستان دشت پهناور وحاصلخیزی پیرامون دریاچه هامون می باشد.

های پیش از تاریخ ، تاریخی و اسالمی گواه این واقعیت است که سیستان دوران  شرق فالت ایران بوده است. وجود آثار ومعماری باشکوه از دوران

.به عقیدة باستانشناسان،کلیه شهرهای باستانی داشته استدرخشانی را پشت سرگذاشته و نقش مهمی را در فرهنگ و تمدن بشری بویژه تمدن ایرانی 

 شهر سوختهبوده استموجود در محدودةافغانستان،بلوچستان ایران وپاکستان،سواحل جنوبی خلیج فارس وآسیای میانه به شدت تحت تاثیر 

 (12، 2831:.)سجادی

مانده است که توسط استادکاران معمار سیستانی در دورانهای مختلف  در سرزمین سیستان از روزگاران گذشته اسالمی نیز بناهای خشتی به یادگار

 که هر یک دارایاسالمی ساخته شده است،از آن جمله قلعه رستم،شهر زاهدانکهنه، قلعه رامرود،قلعه مچی، قلعه سکوهه،آس بادها و...رامیتوان نام برد 

قلعه رستم و مطالعه بر روی سبک و  ویژگی های معرفی پژوهش بنابر این هدف از این (2811،12 )کاوش:.خاصی بوده است ویژگی های معماری 

 می باشد.آنو گاهنگاریساختار معماری 

 معرفی منطقه مورد مطالعه -2

 قلعه رستم :و وجه تسميه موقعيت جغرافيايی  -2-1

واقع شده است و در حال حاضر در محدوده آثار شهرستان  زابلکیلومتری جنوب غربی شهرستان  17این قلعه در ناحیه تاریخی حوضدار و در حدود 

. قلعه فوق حد فاصل شهر سوخته و منطقه تاسوکی و در سمت راست جاده زابل به زاهدان و در حدود سه کیلومتری قلعه مچی قرار  می باشدهامون

 (2)نقشه شماره گرفته است.

 -ای ی دوران اسالمی سیستان به حساب آورد، شکوه این قلعه در میان منطقه به آن جنبه افسانه قلعهترین  توان بزرگترین و باعظمت قلعه رستم را می

آورترین شخصیت سیستان  کنندگان آن اطالع مشخصی وجود داشته باشد به نام بزرگترین و نام تاریخی داده است و بی آن که از سازندگان و استفاده

 نی رستم نامگذاری شده است.در دوران پهلوانی شاهنامه فردوسی یع

 : بررسی معماری قلعه رستم  -3

 : و پيشينه مطالعاتی عناصر اصلی معماری قلعه -3-1

عبارتند از سردر ورودی که در جبهه شرقی قلعه قرار دارد ، برجهای  آنعناصر اصلی معماری است که  قلعه رستم دارای پالن شش ضلعی نامنظم

آن می باشد . همچنین و خانه های مسکونی مجموعه حاکم نشین و از همه مهمتر ، اصطبل ، خندق نگهبانی و تدافعی متصل به حصار قلعه ، یخدان 
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سابقه پژوهشی این قلعه بر می گردد به  (2 شماره شکل) . ده استسایر ساختارهای سکونتگاهی در داخل قلعه وجود دارد که به شدت تخریب ش

( و سپس در طرح جامع بررسی 2811،31 به معرفی و شناسایی این قلعه می پردازد) کاوش : 2811رساله کارشناسی ارشد دکتر کاوش که در سال 

 (2831: شده است . )موسوی حاجی و مهرآفرین  اشارهباستانشناسی دشت سیستان به اختصار به آن 

 قلعه : ورودیويژگی های  -3-2

برج تدافعی اطراف آن می باشد که با  21نخستین نشانی که از قلعه رستم بر مشتاقان دیدارش ظاهر می شود هیبت و صالبت دروازه های ورودی و  

که در دو طرف آن برجهای دروازه ورودی  (1 شماره ) شکل باقی مانده است . استوار هادر برابر نامالیمات طبیعت و بی مهری انسان شکوه تمام همچنان

 پیش آمده نمای کلی برجها نیم دایره ایمتر می باشد ،  21قرار گرفته است از حیث اندازه بزرگتر و قطورتر از برجهای تدافعی اطراف قلعه به ارتفاع 

بطوری که دو طبقة آن دارای پوشش عرقچین خفته و ارتفاع  طبقه سوم کوتاه و فاقد هستند که متصل به حصار قلعه در سه طبقه ساخته شده اند 

 ورودی برج ها از قسمت داخل را به خوبی نمایان می سازد.آن وضعیت دفاعی  قلعه تیرکشهای داخل دیوار برجها و کنگره های حصارسقف می باشد .

به  قلعه و بوسیله پلکان صورت می گیرد .تزئین خشتی کنگره ای آویزان معروف به پتگین نمای سردر اصلی قلعه را تشکیل می دهد . دهلیز طویل

که پوشش طاق ضربی دارد فضای ورودی اصلی قلعه را در بر می گیرد . در ضلع شمالی این راهرو فرو رفتگی درگاه  متر 1متر و ارتفاع  5عرض 

سردر و در فاصله دو برج دفاعی اطاقی با پالن مربع و با پوشش عرقچین  ان ورودی است .در طبقه فوقانیبانندی وجود دارد که جایگاه اختصاصی نگهم

) شکل .ساخته شده است که پنجره هایی به داخل و خارج قلعه و ورودی هایی به برجهای ذکر شده دارد که احتماالً جایگاه مدافعان قلعه بوده است

 (8شماره

 : حاکم نشين حياط مرکزیويژگی ها و عناصر  -3-3

عناصر اصلی آن شامل حیاط مرکزی ، ایوان ها ، مجموعه ای از اطاق ساختمان حاکم نشین روبروی دروازه اصلی و با اندکی فاصله از آن قرار دارد . 

) می باشد. و ساختمان امنیتیهای متعدد با ابعاد مختلف در اطراف حیاط ، ساختمان طبقاتی حاکم نشین که متصل به مجموعه فوق است 

 (5شمارهشکل

متر در جهت شمالی جنوبی ساخته شده است. دو ایوان کم ارتفاع  در  17/25× 37/27به شکل مکعب مستطیل به ابعاد  حاکم نشینحیاط مرکزی 

در ضلع ،  از نوع هاللی کلیل ( می باشد که مشابه طاق های کوه خواجه استمتر وجود دارد که سقف آنها طاقی شکل ) 8ضلع جنوبی حیاط به عرض 

زئین پتگین مانندی وجود دارد که روزنه ای در هر یک ایجاد شده است .ایوان جنوب غربی را در دوره های بعدی با مصالح جنوبی هر یک از ایوان ها ت

ایوان را اطاق مکعب مربعی تشکیل می دهد که ورودی آن از ایوان جنوب شرقی و پنجرة مشبک داری  وخشت و گل مسدود کرده اند .فاصله میان د

 نمای ضلع جنوبی حیاط نیم ستونهای تزئینی وجود داشته  که در حال حاضر اثر داغ آنها دیده می شود .رو به حیاط دارد . در 
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هایی به داخل حیاط و همچنین داخل قلعه دارد. اطاق  در ضلع شمالی حیاط یک ردیف اطاق متصل به یکدیگر ساخته شده است که هر یک ورودی

متر  سانتی 57×57×57های کوچکی با قوس جناغی به ابعاد  در داخل دیوارهای آن یک ردیف طاقچهای است.  گوشه شمال غربی دارای پوشش کلنبه

 نماید. ای در نوك گنبد نور و هوای الزم را به داخل اطاق هدایت می هایی در دیوار ساخته شده است. دریچه در کنار حفره

آن براساس دورچینی خشتی بر روی چهار فیلپوش ساخته شده است و در امتداد های شمالی مکعب مربع با ارتفاع زیاد که گنبد  یکی دیگر از اطاق

در پشت  کانال عمودیدر یک مورد ، اند  هایی با همان طرح ایجاد کرده ها طاقچه شود که در داخل آن هایی با قوس هاللی دیده می ها قاب فیلپوش

 .و خنک را به داخل اطاق هدایت نماید تا هوای الزم  امتداد داردبام  شود که به پشت طاقچه دیده می

مجاور نین همچهای آن دارای قوس هاللی و جناغی است و  ورودی ، باشد سومین اطاق ضلع شمالی حیاط مرکزی مکعب مربع و بزرگترین اطاق می

کشد.  ی است که گنبد مدور آن را به دوش میهای به کار رفته در آن از نوع اطاق قبل ورودی داخل قلعه، دو پایه دیوار کوتاه ساخته شده است. فیلپوش

هایی به داخل( سرتاسر اطاق را دربر  به پتگین )کنگره فباشد. یک ردیف تزئینات خشتی معرو متر می 5/5ارتفاع گنبد در حال حاضر تا کف اطاق 

های بعدی با  شود که در دوره هاللی عریضی دیده می( در ضلع جنوبی رو به حیاط طاق 1شمارهشکل ) .باشد گرفته که از زیبایی خاصی برخوردار می

ها به  شود که عمق آن های مکعبی کوری دیده می در قسمت فوقانی نمای شمالی حیاط در دو ردیف دریچه .اند دود کردهسچیدن خشت، آن را م

ها  االً در هنگام برگزاری مراسم و یا در مواقع دیگر از آنها بر ما معلوم نیست و احتم ی قرار گرفتن دو خشت در کنار یکدیگر است اما عملکرد آن اندازه

 شده است.  برای روشن کردن شمع یا چراغ استفاده می

ها با طاق  پوشش فضای اطاق ،هایی با قوس هاللی رو به حیاط دارند  هایی در امتداد یکدیگر ساخته شده که هر یک ورودی اطاق ، در ضلع غربی حیاط

های کوچک با قوس  نماید. طاقچه ها هدایت می هایی که در نوك گنبد تعبیه شده نور و هوای کافی را به داخل اطاق است. دریچهای ساخته شده  کلنبه

در حال حاضر در اثر انباشته شدن حجم  باشد. جایگاه وسایل روشنایی می برخی از آنها شود. که ها دیده می های ناموزون در داخل اطاق جناغی و حفره

 . نشین از ارتفاع کمی برخوردار است ی شاه های مجموعه و خاك، تمامی ورودی زیاد شن

آن  ای با قوس هاللی رو به حیاط و طاق جناغی در ضلع شرقی دهلیز کم ارتفاعی وجود دارد که دارای دهنه حیاط ، در قسمت جنوبی ضلع شرقی

خوریم  ی آن به فضای کوچک و تاریکی با پوشش عرقچین خفته برمی در ادامه ،اق دیگری نیز در کنارش افزوده شده استهای بعد ط که در دوره است

وجود دارد که سردر آن با قوس  ی شکلکند که در آنجا اطاق مکعب مستطیلی با طاق هاللی کلیل که با زاویه قائمه به طرف جنوب ادامه پیدا می

ای که معرفی  قوس ضربی به خارج مجموعه راه دارد و به طور کلی محدوده جناغی در قسمت جنوب واقع شده و در ضلع شرقی آن داالن طویلی با

های مکعب مربع دیگری  عالوه بر اینها اطاقهبوده است .کاربرد این مجموعه گریزگاه و یا پناهگااحتماالً  خوردار است و گردید از ارتفاع کم و نور کم بر

از نوع  نیز ها سقف اطاق . های ساده و ناموزون در داخل دیوارها دارند رو به حیاط و طاقچه های نیز در ضلع شرقی حیاط ساخته شده که هر یک ورودی

 باشد. می ای طاق کلنبه
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تخریب شده است در ضلع غربی در حال حاضر ها  ساخته شده که بعضی از آن یهای سرتاسر طبقه فوقانی ضلع جنوبی و ضلع غربی حیاط مرکزی اطاق

های کار شده در  طاقچه. باشد که شبیه پتگین ساخته شده است  هایی می ها ترنبه های آن عیت مشخصی دارند از ویژگیآن دو اطاق تا حدودی وض

دیواری  ها بخاری اند. در یکی از اطاق اد کردههای ناموزونی جهت قرار دادن وسایل روشنایی ایج دیوارها دارای قوس هاللی که در مجاورشان حفره

 وجود دارد.( قلعه مچی نوع )مشابه

ی مکعب مستطیلی جهت  دهانهیک اند و تنها  های بعد با چیدن خشت آن را مسدود نموده که در دوره بودهبا قوس هاللی  ها طاق بزرگ مابین اطاق

ضلع غربی  قسمت جنوبودی به طبقه فوقانی از های ور پله تخریب شده است و یکی از راهبه شدت های دیگر ضلع غربی  باشد. اطاق رفت و آمد باز می

 باشد. می

هایی با قوس  هایی رو به حیاط و دارای ورودی دو اطاق با پالن مکعب مستطیل و مکعب مربع وجود دارد که هر یک پنجره طبقه فوقانی در ضلع جنوبی

اند و اکنون  دود نمودهسعداً آن را مباشند. در داخل دیوار مشترك ابتدا طاقی با قوس هاللی مشابه قسمت غربی حیاط وجود داشته که ب هاللی می

 باشد. عمق می کم نیز های مکعبی به کار رفته در داخل دیوارها دهانه مکعب مستطیلی در آن قرار دارد. طاقچه

شده ها با پالن مکعب مستطیل در جهت شرقی، غربی ساخته  شود که یکی از آن هایی دیده می در طبقه فوقانی ضلع شرقی حیاط مرکزی نیز اطاق

ها تا نزدیکی پایه  ارتفاع آن که دیواری قرار دارد بخاریدر ضلع جنوبی آن دو عدد و  است. گنبد آن از نوع هاللی کلیل بوده که نیمی از آن فروریخته 

 در ضلع شمالی . اند تههای گلی جای گرف در داخل قابنیز  نماهایی با قوس جناغی های مستطیلی و طاق ها طاقچه عالوه بر این ،قوس گنبد ادامه دارد

 معماری منطقهمنحصربفرد های  که یکی از ویژگی ساخته شده استی زیبای مشبک مانندی  ها در کنار یکدیگر پنجره با قرار دادن خشت این اطاق،

های مکعبی تشکیل  طاقچهاسر دیوارهای داخلی آن را ته سردر مجاورت اطاق قبلی وجود دارد کبا پالن مکعب مربع  دیگریاطاق . همچنین می باشد

خورد که اطاق اولی مشابه اطاق قبلی است با این تفاوت که در داخل  ها در قسمت شمالی ضلع شرقی نیز دو اطاق به چشم می عالوه بر این، دهد  می

غربی طبقه فوقانی حیاط مشابه اطاق گوشه شمال نیز اطاق مجاور آن و  هایی از نوع قوس شمشیری ساخته شده است دیواری و طاقچه بخاریآن 

بیشتر و  ها ساخته شده است  هایی در کنار آن های ناموزون با قوس هاللی و حفره های آن از نوع پتگین است و دارای طاقچه باشد، فیلپوش می

 های طبقه فوقانی ضلع شرقی حیاط مرکزی فرو ریخته است. سقف

 نشين:  طبقاتی حاکم ساختمان  -3-4

ی همکف شامل اطاق مکعب مستطیلی است که فاقد روزنه و به شدت  طبقه(1)شکل شماره .ی ساختمان فوق در سه طبقه ساخته شده است  مجموعه

به جهت  همچنینباشد و  شمال شرقی حیاط مرکزی می از ورودی اطاقو احتماالً به عنوان انباری از آن استفاده می شده است . باشد  تاریک می

 اند. بندهای خشتی در قسمت داخل اطاق ایجاد کرده از رانش دیوارها  پشت پیشگیری
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د و نهایی به اطراف دار دهد که هر یک ورودی را دو اطاق با پالن مکعب مربع بزرگ به همراه ایوانی در ضلع جنوبی تشکیل می این ساختمانطبقه دوم 

اند  ها مشابه یکدیگر ساخته شده اند. اطاق های بعدی آن را مسدود کرده های هاللی اولیه ساخته شده است که در دوره ها در داخل طاق بعضی از ورودی

در  .اند شکیل کردهبا مالط کاهگل آن را  زیراهای آن نیز منحصر به فرد است  با این تفاوت که در یکی از آنها بخاری دیواری نسب شده است و سکنج

باشد که سقف  رو به ضلع جنوبی قلعه می، ای است. ایوان از نوع کلنبه اطاق هاگنبد .های ناموزون با قوس هاللی ساخته شده است  داخل دیوارها طاقچه

قرار دارد که  یمحوطه باریک و طویل روبروی ایوان،دارد .به طبقه سوم راه وجود دارد که با قوس شمشیری ای پله آن تخریب شده و در ضلع شرقی آن راه

طبقاتی ی  ای با قوس شمشیری افراد را به داخل مجموعه پلکان دو طرفه. رسد  یک طرف آن دیوارکشی شده است و امتداد آن به دیوار جنوبی قلعه می

 .کرده است  هدایت می حاکم نشین

باشد. این  از اهمیت خاصی برخوردار می است ظرافتی که در ساخت آن به کار رفتهخورد که به لحاظ  دار به چشم می در طبقه سوم نیز یک اطاق ایوان

رای اد  بازشوهای این اطاق می باشد. عالوه بر اینهایی با قوس مسطح ساخته شده است که  اطاق مکعب مستطیل است که در چهار جهت آن دهنه

ای است که با اندود کاهگل به زیبایی کاربندی شده است. روی مالط  از نوع کلنبه گنبد آن . باشد های مکعبی می دیواری و همچنین طاقچه بخارییک 

در حال حاضر بیشترین قسمت گنبد آن تخریب شده  ،اماباشد ها به خوبی نمایان می داده که در بعضی قسمت پوشش کاهگل را الیه نازکی از گچ 

 نماهای جناغی شکل به همراه پنجره ساخته شده است. های مکعبی و طاق ف طاقچهن آن رو به جنوب و در داخل دیوارهای آن در دو ردیااست.ایو

از آن جا  می باشد و ی قلعه رستم مجموعهمسکونی  که بلندترین قسمت  ارتفاع دارد متر 27ساختمان ذکر شده از کف زمین به ارتفاع بطور کلی 

بندهایی جهت جلوگیری از رانش  نشین پشت حاکمهای ارگ  در بعضی از قسمتداشت. کامل توان به تمامی قلعه و حتی محیط اطراف آن اشراف  می

شود که به شدت تخریب شده است و در یک مورد  نشین دیده می هایی با طاق ضربی در امتداد ضلع شرقی ارگ شاه داالن. اند  ایجاد کرده هادیوار

 اند که احتماالً اطاق نگهبانی بوده است. های زیادی ایجاد کرده ی آن دریچه اطاقی در طبقه فوقانی آن ساخته شده که در بدنه

که به یکدیگر نشین  حاکمساختمان فوق در گوشه شمال شرقی  در مجاورت و متصل به ساختمان حاکم نشین ، یک ساختمان امنیتی وجود دارد.

ها طرح مکعب مربع را دارند.اطاق  تمامی اطاق بوده وژه نگهبانان حاکم رسد جایگاه وی معماری آن به نظر می اربا توجه به ساخت .باشد میارتباط دارند 

ها بی آنکه اندودی به خود دیده باشند  شود. فضای داخل آن تاریک است خشت ای که به داخل قلعه باز می زیرین دارای یک ورودی کوتاه و دریچه

باشد  قوس جناغی تیز ساخته شده که کامالً مشرف به سردر ورودی اصلی قلعه می با کوچکی های نمایانند.در داخل دیوارهای اطاق طبقه فوقانی پنجره

داده است.  را به شخص والی اطالع می افرادگرفته و عبور و مرور افراد به داخل قلعه را زیر نظر داشته یا آمدن  که احتماالً نگهبانی در آنجا قرار می

طبقه می باشد .پوشش سقف از نوع عرقچین خفته  بوده وشده است که به حالت خمیده قابل تردد راهروی باریکی از آنجا به ساختمان اصلی کشیده 

کاری  ها با خشت مشبک شود که بعضی از آن های زیادی در اضالع آن دیده می باشد به طوری که پنجره سوم ساختمان فوق مشرف بر تمام قلعه می

 باشد. ای می پوشش آن از نوع طاق کلبنه توان عبور کرد و بوده که به سختی مینشین  شده است.ورودی آن از طبقه سوم ساختمان اصلی شاه
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 برج و باروی قلعه: -3-5

ساخت  ،با توجهبه پالن موجود وحصار یا باروی قلعه با استفاده از وضعیت طبیعی قلعه از شرق به غرب با نقشه چندضلعی نامنظم ساخته شده است 

زا قرار گرفته از  شود ضلع شمالی قلعه در مسیر وزش بادهای طوفان قلعه براساس نقشه از پیش تعیین شده احداث گردیده به طوری که مشاهده می

ختلف در برج نگهبانی با ابعاد م 21باشد. تعداد  سیستان می روزه 217بی در مقابل شدت بادهای این رو طوری طراحی شده که بادشکن بسیار مناس

یگرند. ها شبیه یکد پالن اغلب آن ، های تدافعی اند. گذشته از اختالف قطر و حجم برج های نامنظم از یکدیگر ساخته شده امتداد حصار قلعه و در فاصله

که با افزایش ارتفاع از  باشند ای می استوانه های نیمه دیگر برج عبارتای پیش آمده و از داخل قلعه ساده، یا به  دایره قلعه نیم ها از خارج نمای تمامی آن

 قطر آنها کاسته می شود .

ها در  ای هستند، پوشش سقف ای استوانه دایره اند طبقه همکف از قسمت داخل مکعب مربع و دو طبقه فوقانی نیم ها در سه طبقه ساخته شده برج

هایی  باشد.در فواصل مختلف و در ارتفاع الزم روزنه متر می 5/21اً ها حدود طبقات زیرین به صورت عرقچین خفته است و در حال حاضر ارتفاع برج

متر مربع را در  15777وسعتی در حدود که  قرار دارد های نگهبانی، حصار قلعه بانی برای دفاع از قلعه تکرار شده است. حدفاصل برج جهت دیده

های به هم پیوسته  کنگره، قسمت فوقانی حصاردر گل ساخته شده است. با مصالح خشت و کهمتر می باشد 157طول تقریبی آن در حدود  وبرگرفته 

قلعه  ضخامت حصار سانتی متری از یکدیگر احداث گردیده است.  87متر و با فاصله  سانتی 17و ارتفاع  37ها به عرض  ، این کنگرهساخته شده استای

 .باشد  متر می 9تا  1و ارتفاع آن بین متر است  1تا  2بصورت متغیر بین 

که مخصوص عبور و مرور نگهبانان و مدافعان قلعه  گرفتهدربر از داخل سرتاسر دیوار قلعه را  با ارتفاع متغیر در امتداد حصار قلعه راهرویی کم عرض

باشند.  در بعضی موارد مسطح میها دارای قوس جناغی و  ورودی،گیرد  ها از راهروی مجاور باروی و از داخل قلعه صورت می . دسترسی به برجبوده است

رسد ضلع جنوبی حصار نیز در گذشته تخریب شده  هایی از دیوار حصار قلعه در ضلع غربی و شمالی آن فرو ریخته و به نظر می در حال حاضر قسمت

 اند. های بعدی آن را با دیوار نازکی بازسازی نموده اما در دوره

 :يخدان  -3-6

 رسیم. یخدان شامل یک فضای مدور نشین و پس از عبور از تعدادی اطاق تخریب شده به یخدان قلعه می حاکمشرقی قلعه، روبروی شمال در بخش 

است.کف یخدان به  و دورچینبکار رفتهها به صورت مدور  بر روی فضای مدور یخدان خشت . متر است 1بیش از به ارتفاع  گنبدی شکل نسبتاً وسیع

هایی  باشد. دریچه ورودی آن در قسمت شمال دارای قوس هاللی می. های تخریب شده پر شده است  و قسمت های باد آورده خاك ت انباشته شدنعل

 (3شماره شکلباشد. ) متر می سانتی 11×11×5های به کار رفته در آن  متر و ابعاد خشت سانتی 217شود. ضخامت دیوار یخدان  در بدنه گنبد دیده می

 :اصطبل -3-7
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نشین و در پشت آن ساختمان طویلی قرار دارد که ورودی آن در ضلع شرقی با قوس شمشیری ساخته شده است در بدنه  با فاصله کمی از ارگ شاه

 ای کور تعبیه گردیده و گنبد آن احتماالً ضربی بوده که در حال حاضر فرو ریخته شود که مجاور هر یک حفره اضالع آن آخورهایی به ردیف دیده می

 است. 

 ساير تأسيسات مسکونی قلعه رستم: -3-8

در  ها دار که بعضی از آن های حیاط های پیچ در پیچ و مجموعه ها و کوچه های مختلفی با خیابان عالوه بر تأسیسات ذکر شده در داخل قلعه ساختمان

های کوچک  تخریب و در بعضی موارد پی دیوارها حکایت از وجود اطاق خانه هاامروزه بیشتر  (1شماره )شکل، دیده می شود .اند  دو طبقه ساخته شده

دهد  هایی که نسبتاً سالم باقی مانده ارتفاع چندانی را نشان نمی ها چسبیده به حصار قلعه هستند. اطاق بعضی از مجموعه .و بزرگی با ابعاد مختلف دارد 

های  هایی با طرح ها تماماً دارای طاقچه اند اضالع اطاق طاق هاللی کلیل مسقف نمودها های طویل را ب ای و اطاق ها براساس طاق کلبنه پوشش آن

گرفته و  قرار می منطقه مورد استفاده نظامیان یا فرماندهان ارشد، بناهای با اهمیت  باقی مانده به نظر می رسدباشد. با توجه به معماری  مختلف می

 متعلق به مردم عادی بوده است. بودند،دار ای برخور ها که از معماری ساده بعضی از آن

 خندق: -3-9

و  . به دلیل انباشته شدن خاكاستکند اطراف قلعه را دربر گرفته  ی آن تغییر می متر که در بعضی جاها اندازه 5/1در حال حاضر خندق قلعه به عرض 

 .باشد  نمی قابل تشخیصخندق اصلی عمق  ماسه،

 :در قلعه  رفتهمصالح ساختمانی بکار  -3-11

و بنا را به گونه ای می ساختند که نیازمند به معماران سیستانی تالش می کردند تا مصالح مورد نیاز خود را از نزدیک ترین محل ممکن تهیه نمایند 

را به همراه رامون خود د ،این نوع شیوه باعث شتاب بیشتر در ساخت و ساز و همچنین تطبیق و سازگاری بنا با طبیعت پینبومصالح جاهای دیگر 

 .  داشت

خشت به  کمترها به کار رفته است و  باشد که با مالط کاهگل چه در دیوارها و چه در سقف خشت خام می قلعه رستمترین مصالح ساختمانی  مناسب

و در یک مورد آثار  شده استها در دو مرحله اندود  که داخل بعضی از اطاق کاهگل اندود کرده اند مالطبا روی آن را  اغلب و می باشدصورت نمایان 

متر و مکعب  سانتی 87×87×1هایی که مورد استفاده واقع شده، مدل مکعب مربع آن  خشت در داخل بلندترین اطاق حاکم نشینوجود داشت. گچاندود 

های فرو  ها به علت انباشته شدن خاك پوشش کف اطاق -بردند ها به کار می سمتری است که نوع دوم را بیشتر در زدن قو سانتی 81×25×3مستطیل 
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باشد اما در بعضی مورد  انبار گردیده قابل تشخیص نمی روزه تل 217هایی که توسط بادهای  های تخریب شده و همچنین خاك ریخته در قسمت

 ها را پوشش داده است. شود که قشری از کاهگل کف اطاق مشاهده می

 گيری و تعيين قدمت : تيجهن -4

، بزرگترین قلعه اسالمی باقی مانده از دوران شکوفاییسیستان است که بر اساس یکی از اصول  اصلی معماری ایرانی یعنی درونگرایی ساخته قلعه رستم

را بر آن داشته که دژی مستحکم به منظور  قلعه شرایط اقلیمی و وضعیت آب و هوایی و موقعیت استراتژیکی منطقه، معماران و سازندگان شده است .

 در گذشته دهد که تالش فراوانی برای ایجاد قلعه و بازسازی آن . آثار و تأسیسات معماری باقی مانده نشان میایجاد نمایند گوناگونهای  برداری بهره

مسکونی در  -اید تبدیل آن به شهرك امن نظامیش ،مبذول گردیده و هدف از این تالش ضمن استحکام بخشیدن به وضعیت دفاعی و نظامی قلعه

های مسکونی و  شرایط نابسامان روزگاران گذشته سیستان بوده است. وسعت زیاد قلعه و تأسیسات گوناگون ساختمانی و تنوع آثار معماری و خانه

 -حکومتیی  رود که یک قلعه بدانیم و احتمال می دار مانع از آن است که این مکان را صرفاً یک دژ نظامی های باریک و منحنی ها و کوچه خیابان

با توجه به تطبیق پالن قلعه رستم با  است.ساختمانی آن طی چندین سال در اثر فعالیت ساختمانی متوالی ساخته شده  مجموعةمسکونی بوده که 

تا ( ی آنقلعه )برج و بارواین  پالنترکیب شدیم که ی عینی از هر دو قلعه متوجه  و مشاهدهکه مربوط به دورة اشکانی است سیستانقلعه سام  نپال

دارد و به نظر می رسد که سازندگان قلعه یکدیگر شباهت نزدیکی به های دروازه ورودی هر دو قلعه  از جمله برجمی باشد که مشابه قلعه سام حدودی 

 رستم از این بنای تاریخی الهام گرفته اند .

ییت کلنل چارلز ادوارد از قلعه رستم نام برده شده در سفرنامه خراسان و سیستان به نظر می رسد تنها موردی که ، متون تاریخی هبا توجه ب همچنین

ها چندین چادر  نویسد: وقتی که به حوضدر رسیدیم و به درون قلعه رفتیم در دوردست میدر دورة ناصرالدین شاه  از منطقه دیدن کرده  و است که 

رسد  متر پهنا داشت و ساختمان درون آن که مرمت شده بود به نظر می 221متر درازا و  237درنشین را مشاهده کردیم قلعه سیاه متعلق به افراد چا

شد فهمید که این قلعه از  های منظمی قرار گرفته بود نمی های قطور در ردیف هنوز هم قابل استفاده باشد گنبدهای گلی هنوز خراب نشده بود و دیواره

 (2815،33 )ییت:ای پرجمعیت بوده است. لیه و متروك شده است. حوضدر زمانی ناحیهچه موقع تخ

شود. در صورتی که  های آبی سفید دیده می از آثار سطحی قلعه رستم، به ندرت قطعات کوچک چینی گانتوسط نگارند های به عمل آمده در بررسی

ای کمرنگ و سبز روشن بوده  باشد.بعضی از قطعات به ندرت دارای لعاب فیروزه گ میها نخودی و قرمز رن اغلب قطعات ظروف سفالی، ساده و خمیر آن

ای و  باشد. تزئینات به صورت ابتدایی شامل خطوط ضربدری و هندسی به رنگ فیروزه اما بعضی از ظروف با پوشش گلی سبز روشن و سیاه رنگ می

 باشد. ای ضخیم می بدنه ها دارای هنشود. بیشتر سفالی ای در داخل ظرف دیده می قهوه
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استفاده از این قلعه را  ،های سطحی در سفالینه و مطالعه اکنون با در نظر گرفتن متون تاریخی و همچنین آثار باقیمانده از معماری قلعه رستم و  دقت

احداث آنرا ،های تدافعی آن با قلعه سام جبر شباهت های پالن وسبک معماری و حتمی دانست، اما با توجه به  هصفوی تادوره های تیموری  ازمی توان 

 شد.تصور منیز می تواناز آن چیزی که گفته شد  قدیمی تر

 : پيشنهاد -5

رب با توجه به وسعت و اهمیت قلعه رستم که یکی از بناهای شاخص دورة اسالمی سیستان می باشد و همچنین پایداری این بنا در مقابل عوامل مخ

شود که به ثبت اثر فوق در فهرصت آثار ملی اقدام گردد، زیرا این بنا می تواند به باستانشناسان ،معماران و متخصصین  جوی و انسانی ،پیشنهاد می

 تاریخی کمک قابل توجه ای برای شناخت تحوالت گوناگون منطقه و سبک های معماری در طول استقرار آن نماید.

 

 منابع -6

 ، مهرداد رهبری، انتشارات یزدان، تهران.سفرنامه خراسان وسیستان، شرح سفر ، ترجمه: قدرت اهلل روشنی .(2815ییت کلنل چارلز ادوارد،) -2

 .سیستان وبلوچستان استان سیستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی آثار باستانی راهنمام مختصر .(2831سیدسجادی سید منصور،) -1

 ، تهران .ث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان میرا 2گزارش های شهر سوخته  .(2831سیدسجادی سید منصور،) -8

 (. شناسایی و معرفی آثار اسالمی سیستان ، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران .2811کاوش حسینعلی، ) -1

 .شناختی سیستان،زاهدانبررسی روشمند باستان .(2831سید رسول، )موسوی حاجی رضا و مهرآفرین  -5
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 )موقعيت قلعه رستم در دشت جنوبی سيستان(- 1نقشه شماره 

 

 (1382،79 : سيدسجادی، ) منبععکس هوايی قلعه رستم -1شکل شماره 
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 منبع: نگارندهضلع شرقی قلعه رستم -2شکل شماره 
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 منبع: نگارندهدروازه ورودی قلعه رستم -3شکل شماره 

 

 

 

 نگارنده: منبع ، قلعه رستمتزئينات  -4شماره شکل
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 (منبع: نگارندهطبقه همکفمجموعه شاه نشين ) پالن– 5شکل شماره 

 

 پالن طبقات فوقانی مجموعه شاه نشين )منبع: نگارنده( - 6شکل شماره 
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 ب(و  ساستان  و گردشگری صنايع دستی ،سازمان ميراث فرهنگیپالن کلی قلعه رستم )منبع:  - 7شکل شماره 

 

 

 (منبع ، نگارنده)يخدان  - 8شکل شماره 
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