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چکیده

ایمنــی و امنیــت همــواره از دغدغههــای اصلــی انســان محســوب میشــده ،لــذا آدمــی همــواره بهدنبــال
یافتــن شــیوههایی بــرای کاهــش اثــرات عوامــل تهدیدکننــدۀ ایمنــی و امنیــت خــود بــوده اســت .از آنجاکــه
کشــور ایــران از قــرون گذشــته در مســیر حــوادث تاریخــی و در معــرض انــواع یورشهــا و تهاجمهــای نظامــی
ملــل و قبایــل همســایه واقــع شــده بــود ،پدیــدۀ دفــاع در معمــاری و شهرســازی اثــر زیــادی داشــته و اثــرات
مرئــی آن قلع ـه ،حصــار ،بــرج ،خنــدق و ...هســتند .قــاع اســتحکامات نظامــی یــا غیرنظامــی بودنــد کــه
ً
بــا اســتفاده از ویژگیهــای جغرافیــای طبیعــی و در جهــت حفــظ امنیــت ،عمومــا در ارتفاعــات ســاخته
میشــدند .بافــران یکــی از شــهرهای تاریخــی و کهــن شهرســتان ناییــن اســت کــه درکنــار راه باســتانی ری بــه
کرمــان واقــع شــده اســت .قلعههــا بهعنــوان مهمتریــن نمــود نظــام دفاعــی گذشــتۀ مجتمعهــای زیســتی
در ایــن شــهر دارای تنـ ّـو ع و گوناگونــی چش ـمگیری هســتند .تعــدادی از ایــن قلعههــا در خــارج از محــدودۀ
مســکونی مکانیابــی شــده و درکنــار مــزار ع قــرار گرفتهانــد .یکــی از آنهــا نیــز درکنــار مجتمــع زیســتی و بــر
ً
روی بلندتریــن نقطــه بــا نقش ـهای کامــا متفــاوت طراحــی و ســاخته شــده اســت .ایــن قلعههــا بــه اســامی
قلعــۀ ریــگ ،قلعهرضــی ،قلعــۀ علیآبــاد ،قلعهســوری ،قلعــۀ حســینآباد ،قلعــۀ یکهدرخــت و قلعهرســتم
هســتند .پژوهــش حاضــر از روش توصیف ـی -تحلیلــی و ارزیابانــه و همچنیــن مصاحبــه بــا افــراد مطلــع و
آ گاهــان محلــی (ســنت شــفاهی) اســتفاده میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه در آثــار مکتــوب (منابــع جغرافیــای
تاریخــی ،ســفرنامهها و )...نیــز اشــارهای بــه ایــن قلعههــا نشــده ،رویکــرد عمــدۀ پژوهــش مبتنیبــر
مطالعــات و مشــاهدات میدانــی اســت .نتایــج پژوهــش مبیــن آن اســت کــه قــاع بافــران در ســه گونــۀ
قلعههــای ســکونت موقتــی در زمــان ناامنــی و بحــران ،قلعههــای قرارگرفتــه بــر گردا گــرد روســتا بهعنــوان
ّ
مکمــل قلعــه مســتقر بــر بلنــدی در کار حفاظــت از مجتمــع زیســتی و قلعههــای اربابــی قــرار میگیرنــد کــه
در ایــن میــان قلعهرســتم بهدلیــل موقعیــت قرارگیــری خــاص و ویژگیهــای کالبــدی و معمــاری ،در نظــام
دفاعــی گذشــتۀ بافــران دارای نقــش پررنگتــر و بــا اهمیتتــری بــوده اســت.
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در فرهنــگ فارســی قلعــه بهمعنــای حصــن ،حصاربلنــد و پناهــگاه کــه برفــراز کــوه یــا جــای بلنــد ســاخته
شــود تعریــف شــده اســت کــه جمــع آن قــاع و قلــوع اســت (عمیــد .)944 :1390 ،براســاس تعریــف فــوق
آنچــه از واژۀ قلعــه در ذهــن تداعــی میشــود ایــن اســت کــه قلعــه ،مــکان یــا امکنــهای بــوده کــه بــر
یبــرده و
بلنــدای کــوه یــا نقطــۀ مرتفعــی قــرار داشــته و افــرادی در تمــام اوقــات شــبانهروز در آن ب هســر م 
ن محافظــت میکردنــد .ایــن قلعه-هــا کــه بهصــورت دژ بودهانــد در بلندیهــا ،نقــاط خــارج از دیــد
از آ 
مهاجمــان ،اطــراف شــهرها یــا روســتاها ســاخته شــده و کاربــری آنهــا نظامــی و دفاعــی بــوده اســت .در
ایــران ایجــاد مســاکن گروهــی حصــاردار از سـههزار ســال ق.م .بــا طر حهــا و نقشـههای مختلــف آغــاز شــده
اســت .نمونــۀ ایــن قــاع در بلورآبــاد واقــع در حاشــیۀ دشــت شــمالی روســتای قرهضیاءالدیــن آذربایجــان
بهدســت آمــده و نقش ـهبرداری شــده اســت .دژهــای مــادی عمارتهــای مســتحکمی بودنــد کــه بــر فــراز
ارتفاعــات و صخرههــای طبیعــی یــا بــر خاکریزهــا و تپههــای مصنوعــی بنــا میشــدند .در قــرن چهــارم
ق.م .کــه برابــر بــا امپراطــوری هخامنشــیان اســت بهخاطــر توســعۀ شــهر و تغییــر شــیوههای جنگــی و
دفاعــی ،بر جهــای مستطیلشــکل جانشــین بر جهــای نیمدایرهایشــکل قدیمــی شــدهاند .در دوران
پارتیــان نمونــۀ زیــادی از قلعههــای نظامــی کــه آنــان در مناطــق شــرقی ایــران و آســیایمیانه بنــا نهــاده
بودنــد وجــود دارد .غالــب ایــن قــاع بــرروی تپههــای مصنوعــی بنــا شــده و دارای تأسیســات دفاعــی بســیار
ً
مســتحکمی هســتند کــه بر جهــای آنهــا عمومــا بهشــکل قائمالزاویــه ســاخته شــدهاند (کالیــس:1383 ،
 .)169-173در دورۀ ساســانی نیــز معمــاری دفاعــی شــامل بناهــا و تأسیســات تدافعــی از جملــه حصارهــای
پیرامــون شــهرها و محوطههــای مســکونی ،انــواع قلعههــا و دیوارهــای عظیــم دفاعــی بــا بــرج و باروهــای
بســیار اســت (شــیپمان )133 :1384 ،کــه متأســفانه یــا بهشــدت تخریــب شــدهاند و یــا اینکــه در دورههــای
اســامی بارهــا بازســازی شــده و صــورت اولیــۀ خــود را از دســت دادهانــد .قلعههــای اوائــل و اواســط دورۀ
اســامی در سرتاســر ایــران پراکنــده هســتند و بهطــور کلــی درکنــار شــاهراههای مواصالتــی ســاخته شــدهاند.
نمونــۀ ایــن قلعههــا یــک شــبکۀ وســیع قلعــه مربــوط بــه فرقــۀ اســماعیلیه اســت کــه در نقــاط مختلــف بنــا
شــدهاند ،یــا قالعــی هســتند کــه فقــط بــرای محافظــت از راههــا و ایجــاد امنیــت در مســیرهای کاروانرو
ســاخته شــدهاند و یــا قالعــی کــه نزدیــک پلهــا و رودخانههــا ایجــاد شــدهاند (کالیــس.)175 :1383 ،
دربــارۀ قلعههــای گلــی منفــرد بیشــماری کــه در گســترۀ بــزرگ فــات ایــران بهصــورت پراکنــده مشــاهده
میشــود ،پژوهــش چندانــی انجــام نشــده و تاریخگــذاری آنهــا آســان نیســت ،زیــرا از هریــک در چندیــن
دوره اســتفاده میشــده و همانگونــه کــه بررس ـیها و کاوشهــای باستانشناســی نشــان میدهــد ،بیشــتر
ایــن قلعههــا مربــوط بــه دورۀ هخامنشــی ،ســلوکی ،اشــکانی ،ساســانی یــا حتــی پیــش از ایــن دوران بــوده
کــه در دورههــای بعــد در دوران اســامی و حتــی تاکنــون مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .ایــن بناهــا ب ـه
منظورهــای گوناگــون ســاخته شــدهاند و کوچکتریــن آنهــا پاســگاه یــا پســت نظامــی و بزرگتریــن آنــان
پناهگاههــای مراقبتشــده بــرای کاروان-هــا و قلعههــای نظامــی و دفاعــی هســتند (ســیرو.)54 :1357 ،
بــه اســتناد مــدارک موجــود ،ســاخت قلعــه تــا اواخــر دورۀ قاجاریــه متــداول بوده اســت و پس از آن بــا روی کار
آمــدن ســاحهای پیشــرفتۀ نظامــی اعــم از بمبافکنهــا ،موش ـکها ،زیردریاییهــا و ...نقــش اینگونــه
قــاع در کشــور کمرنــگ شــده ،بهطوریکــه امــروزه از گردونــۀ معمــاری خــارج شــدهاند .در مجتمــع زیســتی
بافــران تعــدادی قلعــه وجــود دارد کــه هرکــدام ویژگیهــای خــاص خــود را دارنــد .تاکنــون بــرروی ایــن
قلعههــا پژوهشــی انجــام نشــده و نقشـههای معمــاری قلعهرســتم توســط نگارنــدگان تهیــه شــده کــه بــرای
اولینبــار در پژوهــش حاضــر ارائــه میشــوند .ایــن پژوهــش بــه ایــن پرس ـشها پاســخ میدهــد :قلعههــای
بافــران کدامانــد و چگونــه و بــا چــه معیارهایــی میتــوان آنهــا را گونهبنــدی کــرد؟ ویژگیهــای معمــاری
گتــری برخــوردار
قلعهرســتم چیســت و چــرا ایــن قلعــه در بیــن ســایر قــاع بافــران از اهمیــت و نقــش پررن 
اســت.
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شناخت جغرافیایی (سیاسی ،طبیعی و انسانی) شهر بافران

تصویــر  .1موقعیــت بافــران نســبت بــه شهرســتان ناییــن و راههــای ارتباطــی ناییــن مشخصشــده بــر روی تصویــر
هوایی (. )www. Googleearth.com

بافــران یکــی از شــهرهای تاریخــی و کهــن شهرســتان ناییــن اســت .یکــی از مهمتریــن دالیل شــکلگیری
بافــران موقعیــت قرارگیــری آن اســت کــه در فصــل مشــترك و نقطــۀ برخــورد دو جــادۀ اصلــی و معــروف از
قبیــل راه اصفهــان بــه یــزد و راه اصفهــان بــه خراســان (تصویــر )1قــرار گرفتــه اســت 2.همچنیــن موقعیــت
کوهپایــهای و وجــود آب و خــاک حاصلخیــز در ایــن منطقــه کــه دارای  17رشــته قنــات اســت ،باعــث
شــکلگیری بافــران در ایــن نقطــه شــده اســت .در مرآةالبلــدان ایــن شــهر با عنــوان بادران و از قــرای اصفهان
و اعمــال ناییــن ذکــر شــده اســت (اعتمادالســلطنه :1367 ،ج  .)248 :2دربــارۀ وجهتســمیۀ بافــران آمــده
ّ
اســت کــه بافــران یعنــی بــه +آب+آن؛ جاییکــه آب خــوب و فــراوان دارد .همچنیــن بافــران را مرکــب از دو
کلمــۀ (باد+بــوران) میداننــد کــه بهمــرور زمــان بهصــورت بــادران و بعدهــا دال بــه فــا و بهصــورت بافــران
درآمــده اســت .آنچــه مشــخص اســت اینکــه بافــران کلمـهای باســتانی و قدیمــی اســت کــه وجــود ابهــام در
ّ
علــت نامگــذاری بافــران و چندبعــدی بــودن آن نشــاندهندۀ قدمــت و پیشــینۀ ایــن کهــن دیــار اســت .از
نظــر اجتماعــی مــردم بافــران بــه دو دســتۀ ســاکنان اصیــل و بومــی کــه بــه عجمهــای زرتشــتی معروفانــد
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شهرســتان ناییــن در حاشــیۀ جنوبــی کویــر مرکــزی ایــران و شــمال باتالق گاوخونــی قرار گرفته و با مســاحتی
حــدود  26000مترمربــع از وســیعترین شهرســتانهای اســتان اصفهــان اســت .ایــن شــهر در فاصلــۀ 145
کیلومتــری شــرق اصفهــان قــرار دارد و از شــرق بــه شهرســتان خــور ،از جنــوب بــه اســتان یــزد ،از غــرب و
جنوبغــرب بــه اردســتان و اصفهــان و از شــمال بــه اســتان ســمنان محــدود میشــود .ایــن شهرســتان
دارای دو بخــش مرکــزی و انــارک بــوده و ســه شــهر بــه نامهــای ناییــن ،انــارک و بافــران دارد .بافــران از
شــمال بــه ناییــن و دشــت کویــر ،از غــرب بــه بخــش کوهپایــه ،از شــرق بــه شهرســتان طبــس و از جنــوب
بــه اردکان محــدود اســت (تصویــر .)1روســتای بافــران در تاریــخ  1388/9/16بــا موافقــت هیأتدولــت و
بــه اســتناد مــادۀ  13قانــون تعاریــف و ضوابــط تقســیمات کشــوری تبدیــل بــه شــهر شــد .بافــران دارای 600
خانــوار و مطابــق مرکــز آمــار ایــران در ســال  85هجــری شمســی دارای  2138نفــر اســت (http://naein.
 .)gov.irایــن شــهر بــا قــرار گرفتــن درکنــار راه ارتباطــی تهران-بندرعبــاس از موقعیــت راهبــردی و خاصــی
برخــوردار اســت .رکــن اساســی اقتصــاد مــردم بافــران تــا پیــش از ورود قالیبافــی و مشــاغل دیگــر ،مبتنیبــر
1
کشــاورزی و دامپــروری بــوده اســت.
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و اعــراب بنیعامــر کــه بهدلیــل موقعیــت و حاصلخیــزی بافــران از اردســتان بــه بافــران کــوچ کــرده و در
ایــن منطقــه ســاکن شــدهاند تقســیم میشــوند .البتــه بومیــان بافــران بهراحتــی ایــن دســته را نپذیرفتنــد و
تــا مدتهــا بیــن آنهــا جــدال و درگیــری بــود تــا اینکــه بهمــرور بــر اثــر مناســبتها و آمیزشهایــی کــه بیــن
ایــن دو نــژاد صــورت گرفــت ،بــا یکدگیــر مصالحــه کردنــد (عرببافرانــی.)23 :1388 ،

شناخت قلعههای بافران
قلعهرستم

قلعهرســتم 3بنایــی رفیــع ،زیبــا و بــا نقش ـهای بســیار دقیــق اســت کــه در طراحــی آن معمــار ســازنده بســیار
دقــت داشــته اســت .قلعــه در مجــاورت قدمــگاه امامرضــا(ع) بــر بــاالی تپـهای در ارتفــاع  25متــری از ســطح
قدمــگاه قــرار گرفتــه اســت .ضلــع جنوبشــرقی قلعــه بهطــرف ایــن قدمــگاه اســت .ایــن قلعــه بــا نمــای
زیبــای خــود بهوســیلۀ پنــج بــرج برفــراز یــک تپــۀ مرتفــع پنجــه انداختــه و سایهروشــن دیــوار چین ـهای آن
یکــه از بیــرون
صالبــت و بلنــدی خاصــی را بــه انســان القــاء میکنــد .قلعــه از داخــل دو طبقــه بــوده ،درحال 
چنیــن اســتنباط نمیشــود .طــرح کلــی بنــا مستطیلشــکل و دارای طــول  48متــر و  20ســانتیمتر و عــرض
 12متــر و  47ســانتیمتر اســت .ایــن قلعــه بــا فضــای داخلــی  500مترمربــع ،دژ دفاعــی گلــی مســتحکم
کونیــم متــر اســت .ارتفــاع دیوارهــای آن بیــن
و مرتفعــی اســت .ضخامــت دیوارهــای چینــهای آن ی 
چهارونیــم متــر و در بعضــی نقــاط پنــج متــر اســت .مصالــح استفادهشــده در قلعــه هــم در پوش ـشها و
هــم در جرزهــای فضاهــای داخلــی خشــت 4و مــات گل اســت .مصالــح غالــب در دیوارهــای دور تــا دور
چینــه 5اســت .کــف قلعــه بهدلیــل آوارهــای ریختهشــده در کــف بـه هیچوجــه خوانــا نیســت .قلعــه از بیــرون
یکــه بــا مشــاهده
بهعلــت ارتفــاع زیــاد دیوارهــای خارجــی و بر جهــا بهنظــر میرســد کــه ســالم اســت ،درحال 
داخــل شــاهد وضــع نامناســب و تخریــب و آســیبهای فــراوان واردشــده بــه ایــن بنــا خواهیــم بــود .سرتاســر
دیوارهــا در طبقــۀ فوقانــی فروریختــه اســت .داخــل بر جهــا از ناحیــۀ ســقفها در طبقــۀ اول فروریختــه و
دیوارهــای آن صدمــۀ زیــادی دیــده اســت .در ادامــه بــه معرفــی و بررســی فضاهــای قلعــه پرداختــه میشــود.
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تصویــر  .2موقعیــت قلعهرســتم ( )1نســبت بــه ســایر آثــار تاریخــی بافــران .2 .قدمــگاه امامرضــا (ع) .3 .آبانبــار
حســینیه  .4حســینیه .5 .مســجد مصلــی .6 .حمــام علیآبــاد .7 .مســجد علیآبــاد .8 .مســجدجامع .9 .آبانبــار
دروازه .10 .یخچــال بافــران (طــرح هــادی بافــران انجــام اصالحــات توســط نگارنــدگان).
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تصویر  .4قلعهرستم در منظر کلی بافران .در تصویر منارۀ مسجدجامع مشخص است (نگارندگان).

درگاه ورودی و فضای متصل به آن (اتاق نگهبانی)

درگاه ورودی قلعــه بــا عــرض  1/20متــر در میانــۀ دیــوار جنوبشــرقی در داخــل تاقنمایــی بــا قــوس جناغــی
قــرار دارد .ایــن تاقنمــا دارای عــرض  2/60متــر اســت و درگاه را از بقیــۀ نمــای قلعــه متمایــز کــرده اســت.
یرســد نقــش فضــای واســط و نظــارت ورود و خــروج بــه قلعــه
بعــد از ورودی فضایــی قــرار دارد کــه بهنظــر م 
را داشــته اســت .ایــن فضــا هیــچ ارتباطــی بــا فضاهــای اطــراف نــدارد و بــا درگاه دیگــری کــه مقابــل ورودی
اســت ،بــه داخــل قلعــه متصــل میشــود .ایــن فضــا دارای ابعــاد  3متــر در  2/70متــر بــوده و دارای پوشــش
خشــتی بــا گوشهســازی فیلپــوش اســت .کــف ایــن فضــا بهدلیــل انباشــته شــدن از آوار پوشــش طبقــۀ باالیــی
و آوار پوشــش خــود فضــا مشــخص نیســت.

انبار آذوقه

در طرفیــن فضــای متصــل بــه ورودی ،اتاقهایــی در دو طبقــه احــداث شــدهاند .هنــوز کاربــری ایــن
فضاهــا بــرای مــا مشــخص نیســت ،ولــی بــا توجــه بــه اینکــه نســبت بــه بقیــۀ فضاهــای قلعــه ســالمترند،
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تصویــر  .3موقعیــت قلعهرســتم نســبت بــه بافــت همجــوار کــه بــرروی تپـهای رســی واقــع شــده اســت .در تصویــر
ورودی قلعــه در داخــل ضلــع جنوبشــرقی مشــخص اســت( .بایگانــی میراثفرهنگــی ناییــن.)1370 ،
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اتاق قرارگرفته برروی فضای ورودی در طبقۀ دوم

در حالحاضــر از ایــن فضــا فقــط دیوارهــای آن باقــی مانــده اســت و بهنظــر میرســد بــا فضاهــای جانبــی آن
توســط درگاههایــی ارتبــاط داشــته اســت .پوشــش ایــن فضــا بهطــور کامــل تخریــب شــده و بقایــای انــدود
کاهــگل نیــز بــرروی دیوارهــای آن قابلمشــاهده اســت.

اتاقهای مسکونی

هــر اتــاق متعلــقبــه یــک خانــواده بــوده کــه همگــی اتاقهــا بهطــور کامــل تخریــب شــدهاند ،ولــی در ســه
جبهــۀ شــمال ،شــرق و غــرب از بقایــای اتاقهــا مشــخص اســت کــه ایــن اتاقهــا بهصــورت دوطبقــه
بودهانــد (تصویــر .)5

تصویــر  .5بقایــای اتاقهــای دوطبقــۀ قلعــه در
ضلــع شــمالغربی .در تصویــر نقطــۀ شــروع تــاق بــر
روی دیوارهــا در طبقــۀ دوم قابــل مشــاهده اســت
(نگارنــدگان).

بر جهای دیدهبانی

تصویــر  .6بقایــای اتاقهــا در ضلــع جنوبشــرقی
قلعــه (نگارنــدگان).

در قلعهرســتم پنــج بــرج دیدهبانــی دایرهایشــکل ،یکــی در میانــۀ جبهــۀ شــمالغربی و بقیــه در تقاطــع
اضــاع قلعــه قــرار دارنــد (تصویــر  .)11معمــاری بر جهــا بهصــورت دوطبقــه اســت (تصویــر  .)7البتــه
فضاهــای دیگــری کــه بقایــای آنهــا هنــوز درکنــار بر جهــا باقــی مانــده اســت ،دسترســی بــه طبقــۀ دوم را
امکانپذیــر میکــرده اســت .پوشــش طبقــۀ باالیــی بر جهــا در حالحاضــر فروریختــه اســت .کــف بر جهــا
بهدلیــل انباشــتن از آوار طبقــۀ باالیــی در حالحاضــر مشــخص نیســت .هــر طبقــه دسترســی جداگان ـهای
دارد کــه دسترســی بــه طبقــۀ اول از همکــف قلعــه صــورت میگرفتــه اســت .در هــر طبقــه نیــز تیردانهــا
(تیرکــش) و روزنههایــی بــرای دیدهبانــی و دفــاع وجــود دارد .تیرکشهــا از نــوع پیکانــی هســتند کــه بــا
گــذاردن دو خشــت مثلثــی آنرا ایجــاد کردهانــد (تصویــر .)8
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ً
بهخصــوص دو فضــای ســمت راســت کــه حتــی قســمتی از تــاق آن نیــز باقــی مانــده اســت ،احتمــاال ایــن
فضاهــا داری اهمیــت بیشــتری بــوده و دارای کاربــریای ماننــد انبــار آذوقــه و یــا کاربریهــای اینچنینــی
بودهانــد .فضاهــای ســمت راســت ســه واحــد جدا گانــه هســتند کــه هیــچ ارتباطــی بــا یکدیگــر ندارنــد .دهانــۀ
یکــی از واحدهــا  2/30متــر و دهانــۀ فضــای دیگــر  1/70متــر اســت .پوشــش آنهــا تاقآهنــگ اســت کــه بــا
شــیوۀ ضربــی و بــا مــات خشــت و گل اجــرا شــدهاند .بــرروی ایــن فضاهــا نیــز فضاهــای دیگــری احــداث
شــدهاند کــه امــروزه فقــط مقــداری از دیوارهــای آن باقــی مانــده اســت .در ســمت چــپ ورودی نیــز دو فضــا
وجــود دارد کــه دو طبقــه بــوده و پوشــش آنهــا از بیــن رفتــه و از دیوارهــای آنهــا نیــز بقایــای زیــادی برجــای
نمانــده اســت.
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تصویر  .9ارزیابی قلعهرستم براساس نقشه و نمابرش (نگارندگان).

تصویر  .10ارزیابی قلعهرستم براساس دو نمای شمالی و جنوبی (نگارندگان).
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تصویــر  .7ورودیهــای بــرج شــمالی در طبقــۀ اول و
دوم (نگارنــدگان).

تصویر  .8پوشــش طبقۀ اول برج شــمالی و تیرکشهای
ایجادشده در آن (نگارندگان).
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قلعهسوری ،قلعهرضی ،قلعۀ ریگ و قلعۀ علیآباد

در حالحاضــر چهــار قلعــۀ ســوری ،رضــی ،ریــگ و علیآبــاد بهطــور کامــل تخریــبشــده و امــکان مطالعــه
و بررســی میدانــی آنهــا از نزدیــک وجــود نــدارد 6.طــی مصاحبــۀ نگارنــدگان در تاریــخ  1394/1/6بــا آقایــان
شــهریاری و پوربافرانــی از ّ
معمریــن و آ گاهــان محلــی ،موقعیــت تقریبــی ایــن قلعههــا بــرروی عکــس هوایــی
ســال  1346ش .مشــخص شــد (تصویــر )12و نامبــردگان اظهــار داشــتند کــه قلعــۀ ریــگ یــا ریگــی در
محــدودۀ منــزل حاججــواد کارگــر در قســمت جنوبغربــی بافــران ،قلعهرضــی یــا ِب ِربنــدو در محــدودۀ منــزل
لشــرقی
قدمعلــی عــرب ،در جنوبشــرقی و قلعــۀ علیآبــاد در محــدودۀ منــزل صمــد پوربافرانــی در شما 
بافــران ،قلعهســوری در محــدودۀ منــزل حاججــواد درویــش نزدیــک آبانبــار گودالــو قــرار داشــته-اند.
امــروزه تنهــای بقایایــی از دو قلعــۀ رضــی و علیآبــاد برجــای مانــده اســت.

تصویــر  .12موقعیــت قلع ههــای بافــران در گردا گــرد مجتمــع زیســتی  .1قلعهرســتم  .2قلعــۀ ریــگ  .3قلعهرضــی
 .4قلعــۀ علیآبــاد مشخصشــده در عکــس هوایــی ســال  1346ش( .ســازمان نقش ـهبرداری کشــور).
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تصویر  .11ارزیابی قلعهرستم براساس تصویر سهبعدی (نگارندگان).
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قلعۀ حسینآباد

قلعۀ یکهدرخت

ایــن قلعــه در مزرعــۀ یکهدرخــت واقــع شــده اســت .امــروزه فقــط بقایــای دو بــرج شــمال و شــمالغربی
باقــیمانــده اســت و بقیــۀ فضاهــا در اثــر گذشــت زمــان و فرســایش از بیــن رفتهانــد .براســاس شــواهد بهنظــر
میرســد کــه قلعــه دارای نقشــۀ مربعشــکل بــا چهــار بــرج در چهارگوشــه بــوده و فضاهــای قلعــه نیــز گرداگــرد
حیاطــی واقــع شــده بودنــد.

ﻗﻠﻌﻪ ﯾﮑﻪ
درﺧﺖ

ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺴﯿﻦ
آﺑﺎد

ﯾﺨﭽﺎ
ل

ﻗﻠﻌﻪ
رﺳﺘﻢ

ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎي
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه

تصویـ�ر  .13ارزیابــی موقعیــت قرارگیــری قلع ههــای شــهر بافــران و مســیرهای ارتباطــی

(�www.Googlee
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شــناخت و دســتهبندی صحیــح گونههــای مختلــف معمــاری میتوانــد در درک بهتــر فضــا و حفاظــت
از آن مفیــد واقــع گــردد .در قلعههــای بافــران نوعــی گوناگونــی ویــژه دیــده میشــود .هــر قلعــه در نقطـهای
خــاص مکانیابــی شــده و براســاس کارکــردی کــه داشــته ،نقشــۀ آن نیــز متفــاوت بــوده و ویژگیهــای
معمــاری  -کالبــدی مختــص خــود را داراســت .ایــن قلعههــا براســاس موقعیــت قرارگیــری و کارکــرد بــه
گونههــای جــدول  1قابــل تقســیمبندی هســتند.

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

ایــن قلعــه در مزرعــۀ حســینآباد در خــارج از بافــت مســکونی و در شــمالغربی بافــران قــرار دارد .قلعــه
بهصــورت مربعشــکل بــا چهــار بــرج مــدور در چهارگوشــه ســاخته شــده اســت .امــروزه ا کثــر فضاهــای داخلــی
قلعــه تخریـب شــده و اثــری از آنهــا برجــای نمانــده اســت .براســاس ایــن شــواهد و آثــار باقیمانــده حیاطــی
در میــان قلعــه بــوده کــه اتــاق و ســایر فضاهــا ماننــد طویلههــا ،انبارهــا و صفههــا در گرداگــرد آن جــای گرفتــه
بودهانــد.
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جدول  .1گونهبندی قالع بافران (نگارندگان).
گونه

موقعیت قرارگیری

گونۀ اول

مست تتر ب نت تتب قلنتت ت ب

قلعۀ زمان ناامنی

روسرا درکنار مجرمع زیسری

کارکرد

ن تت تۀ ستت تتتقون م ت ت تتوقری در زمت ت تتان قلعهرسرم

قلعت تتهریگ ،قلعهرضتتتتتی و قلعتتتتتۀ
گبداگبد روسرا

مقمل قلعه مسر ب نتب قلنت ی علیآقاد

نگهبانی از روسرا

در کار محافظ از روسرا

گونۀ سوم

سقون ارقاب و رعایای او

قلعههای ارقانی

خارج از مح ودۀ مسقونی

قلعتت ت ت ت تۀ حستت ت تتتتت آقاد و قلعتتتتتتتتتتتۀ
یقهدرخ

ی بــرای ســکونت موقتــی در مواقــع
گونــۀ اول :مســتقر بــر بلندتریــن نقطــۀ مجتمــع زیســت 
ناامنــی و بحــران

قلعهرســتم در ای ـن گونــه قــرار میگیــرد .ایــن قلعــه درکنــار روســتا و بــرروی تپ ـهای در ارتفــاع  25متــری از
ســطح زمیــن کــه بهنوعــی بلندتریــن نقطــۀ روســتا محســوب میشــود ،مکانیابــی شــده اســت .قلعــه بــا
نقشــۀ مستطیلشــکل دارای اتاقهایــی اســت کــه هــر اتــاق نیــز بــرای ســکونت یــک خانــوار روســتا در نظــر
گرفتــه میشــده اســت .ویژگیهــای معمــاری و کالبــدی قلعــه مشــتمل بــر پنــج بــرج دیدهبانــی دو طبقــه و
تیرکشهایــی کــه در آن تعبیــه شــده ،امــکان مناســبی بــرای پاییــدن منطقــه و درصــورت لــزوم درگیــر شــدن
بــا مهاجمــان بهوجــود آورده اســت .همچنیــن از درون قلعــه کانالــی تــا مجــرای اصلــی قنــاتدره درکنــار
قدمــگاه امتــداد داشــته کــه در هنــگام زندگــی در قلعــه از طریــق آن بــه آب قنــات دسترســی پیــدا میکردنــد.
درواقــع قلعهرســتم بهدلیــل موقعیــت مناســب قرارگیــری آن بــرروی تپــۀ مرتفــع و امکانــات مناســب
دیدهبانــی و حفاظتــی نقــش محــوری در نظــام دفاعــی گذشــتۀ بافــران داشــته اســت .در مواقــع بــروز ناامنــی
و خطــر حملــۀ مهاجمــان کــه توســط دیدهبانــان قلعهرســتم اعــام میشــد ،مــردم روســتا بههمــراه مایملــک
ارزشــمند خــود بــرای گذرانــدن روزهــای موقتــی بــه درون قلعــه میرفتنــد.

گونــۀ دوم :ساختهشــده بــرروی زمیــن در گرداگــرد روســتا و مکمــل قلعــۀ مســتقر بــر بلنــدی
بــرای نگهبانــی و حفاظــت از روســتا

ن گونــه شــامل چهــار قلعــۀ رضــی ،ریــگ ،علیآبــاد و ســوری اســت .ایــن قلعههــا کــه در گردا گــرد مجتمــع
ایـ 
زیســتی واقــع شــدهاند ،بهنوعــی مکمــل قلعهرســتم در دفــاع از بافــران بــوده و نگهبانــان و دیدهبانــان از
بر جهــای قــاع ذکرشــده ،کار دفــاع از مجتمــع زیســتی را برعهــده داشــتهاند .ایــن چهــار قلعــه بــرای ارتبــاط
و خبرگیــری بــا قلعهرســتم بهعنــوان هماهنگکننــدۀ ایــن قــاع ،در کار حفاظــت از روســتا ،شــیوهای خــاص
موســوم بــه هشــیارباش و بیداربــاش داشــتهاند .نگهبانــی در قلعهرســتم بــا صــدای بلنــد میگویــد« :خوابــت
نبــرد» از طــرف مقابــل و در امتــداد آن در قلعــۀ ریگــی نیــز نگهبــان بــا صــدای بلنــد میگویــد« :بیــدار بــاش» و
از ســوی دیگــر از قلعــۀ علیآبــاد نــدا میآیــد کــه «چرتــت نزنــد» و از ســوی قلعــۀ رضــی نیــز میگوینــد «هشــیار
باش».

گونۀ سوم :واقعشده در خارج از منطقۀ مسکونی برای سکونت ارباب و رعایای او

ن گونــه قــرار میگیرنــد .ایــن قلعههــا در خــارج از محــدودۀ
دو قلعــۀ حســینآباد و یکهدرخــت در ایــ 
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ناامنی و قحبان

گونۀ دوم
قلع ت ت تتههای دیت ت ت ت ق ت ت تتانی و

نمونهها

|| گونهشناسی و تحلیل قالع شهر بافران (نایین) || || 111

نتیجهگیری

قلعههــا بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عناصــر دفاعــی در نظــام دفاعــی گذشــتۀ شــهرها و مجتمعهــای
زیســتی مطــرح بودهانــد .در شــهر بافــران از توابــع شهرســتان ناییــن انواعــی از قــاع دیــده میشــود .ایــن
قلعههــا براســاس موقعیــت قرارگیــری و کارکــردی کــه داشــتهاند بــه س ـهگونه قابــل تقســیمبندی هســتند.
قلعهرســتم بهدلیــل موقعیــت قرارگیــری بــرروی تپـهای رســی در ارتفــاع  25متــری از ســطح زمیــن و امــکان
مناســبی کــه توســط بر جهــای پنجگانــۀ آن بــرای دیدهبانــی و پاییــدن منطقــه فراهــم میآمــد ،قلعــۀ زمــان
بحــران و ناامنــی محســوب میشــده اســت .قلعــه دارای نقشــۀ مستطیلشــکل و مســاحت  500مترمربــع
اســت و در داخــل آن اتاقهایــی بــرای ســکونت درنظــر گرفتــه شــده کــه در هنــگام بــروز خطــر و حملــۀ
مهاجمــان بهصــورت موقتــی مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت .چهــار قلعــۀ ســوری ،رضــی ،ریــگ و علیآبــاد
در گردا گــرد روســتا واقــع شــده بودنــد و در نظــام دفاعــی گذشــتۀ بافــران بهنوعــی مکمــل قلعهرســتم در
محافظــت از مجتمــع زیســتی بودهانــد .دو قلعــۀ مزرعــۀ حســینآباد و یکهدرخــت کــه در خــارج از محــدودۀ
مســکونی و درکنــار مــزار ع مکانیابــی شــدهاند در گونــۀ قلعههــای اربابــی قــرار میگیرنــد .ایــن قلعههــا
نقشـهای مربعشــکل بــا دیوارهــای قطــور و بلنــد و بر جهایــی در چهارگوشــه دارنــد کــه بــرای ســکونت اربــاب
و رعایــای او طراحــی میشــدند .قرارگرفتــن فضاهــای مختلــف ســکونتی و خدماتــی از قبیــل اتاقهــا،
انبارهــا ،طویلههــا ،صفههــا و ...بــر گرداگــرد حیــاط از ویژگیهــای معمــاری اینگونــه قلعههــا محســوب
میشــود.

سپاسگزاری

با تشکر فراوان از همکاری صمیمانۀ آقایان شهریاری و پوربافرانی از ّ
معمرین و آ گاهان محلی بافران.

پینوشتها

 .1آبوهــوای کویــری بافــران باعــثشــده تــا حداکثــر حــرارت در تابســتانها بــه  41درجــۀ ســانتیگراد و در زمســتانها بــه  9درجــه زیــر
صفــر برســد .از لحــاظ جغرافیایــی در  56/54طولشــرقی از نصفالنهــار گرینویــچ و  33/50عرضشــمالی از خــط اســتوا قــرار دارد و ارتفــاع
آن نســبت بــه ســطح دریــا و آبهــای آزاد نزدیــک  1510متــر اســت کــه نســبت بــه شــهر ناییــن حــدود  30الــی  40متــر اختــاف دارد.
 .2بنایــی بــا عنــوان کاروانســرای شاهعباســی مابیــن محلــۀ دروازهپاییــن و ســقره وجــود داشــته کــه بنابــر گفتههــا ،شــاهعباس در ســفر
پیــاده بــه مشــهد از بافــران کــه عبــور میکنــد ،دســتور ســاخت آن را میدهــد.
ً
 .3ایــن قلعــه احتمــاال در دورۀ ساســانی ایجــاد و در دورۀ اســامی نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .البتــه بــرای نتیجهگیــری قطعــی
نیــاز بــه شــواهد کافــی و متقــن باستانشناســی وجــود دارد کــه تــا ایــن لحظــه ایــن امــکان فراهــم نیامــده اســت .در مــورد وجهتســمیۀ
قلعــه بایــد اشــاره کــرد کــه بناهــای اینچنینــی و باپیشــینه کــه قدمــت آنهــا بهطــور دقیــق مشــخص نیســت ،دارای جنبــۀ افســانهای-
تاریخــی بــوده و بــدون اینکــه از ســازندگان و اســتفادهکنندگان از آنهــا اطــاع مشــخصی وجــود داشــته باشــد ،بــه نــام یکــی از پادشــاهان
و یــا شــخصیتهای اســاطیری نامگــذاری شــدهاند؛ ماننــد قلعــۀ یزدگــرد ،قلعــۀ بهرامگــور و ...کــه قلعهرســتم نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســت .البتــه قلعههــای دیگــری نیــز بــه ایــن اســم وجــود دارد؛ ماننــد آثــار دو قلعــۀ مخروبــه در منطقــۀ شوشــتر كــه بهگفتــۀ اعتمادالســلطنه،
شــباهت بــه بناهــای ســاطین ساســانی دارد ،كــه قلعــۀ ســمت راســت موســوم بــه قلعهرســتم و قلعــۀ ســمت چــپ را قلعهدختــر مینامیدنــد و
مغارههایــی كــه از ســنگ تراشــیدهشــده ،در اطــراف شــط كارون زیــاد اســت (اعتمادالســلطنه ،1367 ،ج .)699 :1
 .4ابعــاد خشـتهای فضاهــای داخلــی قلعــه  25×25/5ســانتیمتر اســت .ابعــاد خشــت از دوران صفــوی بهبعــد در حــدود  25الــی 23
ســانتیمتر در طــول و عــرض و ضخامــت  5ســانتیمتر رایــج بــود (پیرنیــا.)25 :1378 ،
 .5چینــه ،گل رس و متراکــم و ســفتی اســت کــه در ردیفهایــی بهبلنــدی  50تــا  40ســانتیمتر بهصــورت ر جکاری درطــول دیوارهــا
اســتفاده شــده اســت .بیــن چینههــا مــات نازکــی از گل قــرار دارد ،ارتفــاع دیــوار هرچــه بیشــتر میشــود ،از ضخامــت چینههــا کاســته شــده
اســت.
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مســکونی و درکنــار مزارعــی واقــعشــده کــه هرکــدام قنــات و زمینهــای کشــاورزی مســتقلی دارنــد .لــذا
محصــوالت کشــاورزی در ایــن قلعههــا انبــار میشــدند تــا امــکان حفاظــت از آنهــا نیــز وجــود داشــته باشــد.
نقشــۀ آنهــا بهصــورت مربعشــکل بــا دیوارهایــی بلنــد و قطــور و بر جهایــی در چهارگوشــه اســت .در وســط
قلعــه ،حیاطــی طراحــی شــده کــه گردا گــرد آن طویلههــا ،انبارهــا ،اتاقهــای ســکونت رعایــا ،محــل ســکونت
اربــاب و ...قــرار میگیرنــد.

|| 112 ||

|| 1397  || ســال دوم || ب ــهار3 ش ــمارۀ

 ایــن قلعههــا بهخوبــی قابــل شناســایی، نیــز بهدلیــل تخریــب زیــاد. ش1346  البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه در عکــس هوایــی ســال.6
ّ نبودنــد و تنهــا بــا کمــک
.معمریــن محلــی محــدودۀ تقریبــی آنهــا مشــخص شــد
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