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  چکیده

 اسـت.هاي نادر شهرهاي باستانی ایران از نمونه ،هزار سالتهفتقریبی سابقه  شهري با ،میبد

ارین نـ دژمؤسسات وابسته بـه آن، کهـن هاي باستانی وبسیاري از عناصر شهري قدیم، مانند: راه

مسـاجد  هاي آن، آثار گسـترش شـهري قـدیم وشارستان و بیرونه تاریخی دیگر، هايقلعه و قلعه

عباسی، یخچال باشکوه و بلند آن و مجموعه بناهـاي بزرگ شاه کاروانسراي انبارها وتاریخی، آب

تـوان در آن میبا ارزش تاریخی زیاد  فرد،ها اثر زیبا و منحصربهزیبا و تاریخی و سفال و زیلو و ده

  مشاهده نمود.

کـم بـه عنـوان دسـتاز جملـه قلـاع، هاي نظام شهري قـدیم، معرفی این بازمانده شناخت و

بـا مطالعـات و تحقیقـات  توجـه اسـت. قابل خارجیراي پژوهشگران خودي و هاي عینی بنمونه

شناسان و پژوهشـگران سـازمان میـراث فرهنگـی و همکـاري مفصل و جامعی که توسط باستان

خصـوص نـارین المللی انجام شده و هنوز هم ادامه دارد، ثابت شده که قلاع میبد ـ بهمحققان بین

ها و شواهد متقن و محکمـی در ایـن زار سال دارد و آثار و سفالینههاي تا حدود هفتقلعه ـ سابقه

زمینه پیدا شده و موجود است. تبیین فرضـیه مطـرح، بـر مبنـاي روش تحقیـق تـاریخی و شـیوه 

اي و باشـد. روش تحقیـق، کتابخانـهاي میبا استفاده اسـناد و آثـار کتابخانـه	توصیفی ـ تحلیلی،

 میدانی و حضوري و مشاهده آثار است.براساس منابع اسنادي، به صورت 

                                            
   :نژاد یزدپردیس شهیدان پاك استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان. ١

Smem1349@gmail.com 
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  واژگانکلید

  ، قلاع میبد.شارستان قلعه، دژ، قلعه نارین،کهن میبد،

  مقدمه

 .میبـد اسـت» ۀنارین قلع« ،سند هویت تاریخی و آغاز شهرسازي در سرزمین یزد ترینقدیمی

قـدمت آن  ،شناسی که در پایگاه میراث فرهنگی میبد موجود اسـتتحقیقات باستان طبق اسناد و

ي هاهاي دو و سـه هـزار سـاله آن، معبـر نسـلکوچه رسد.میحدود هزاره پنجم قبل از میلاد  به

ها، الـدین، جـاي پـاي قاضـی میرحسـینرشیدالدین، معین هزاران انسان گمنام، همچون: و پیاپی

ین کـه پروردگـان همـ بـوده اسـت ها عالم و عارف و شاعر و هنرمنـد و اندیشـمندها و دهحائري

دلنشـینی دقیق و گران سه هزار ساله در کار و آفرینش است. پاسخ ي کوزههاند. هنوز دستاخاك

و مطلـع بـه  سـالخوردهپیرمرد جوي محلی، درباره در و دیوارهاي شهر قدیم، از وکه در یک پرس

ي . وسرشار از گمـانی زیبـا در ایـن بـاره بـود توان شنید کهتاریخ و هویت تاریخی این شهر، می

حساب و کتـابی  ،بینیوباروهاي پیچ در پیچ که گرد شهر مینقشه و ساختمان این برج«گفت: می

است که بـراي حفـظ جـان » آیت الکرسی«هاي و دیوارها، خطوط و نقطه وخم برجاین پیچ .دارد

ع شود، این اسـت کـه آیـا قلـاسؤالی که مطرح می» اند!مردم، در این بیابان، به دور آبادي کشیده

میبد، معرّف واقعی قدمت چند قرن و چند هزار ساله شهرنشـینی در ایـن منطقـه هسـتند؟ یعنـی 

انـد. همان فرضیه محتمل که قلاع میبد، دنباله شهرنشینی و تمدن عظیم باستانی و قـدیمی ایران

هدف این پژوهش، بیان نقش قلاع میبد در رشـد تمـدن و شهرنشـینی در منطقـه و حتـی کشـور 

  است. 

  نه تحقیقپیشی

در مورد پیشینه تحقیق باید گفت در این موضوع، کسی بـه صـورت مسـتقل کـار نکـرده یـا 

ام؛ امـا بـه صـورت مـوردي و در وجو خیلـی زیـاد، مـوردي را نیافتـهحداقل بنده با وجود جسـت

ها و اسناد موجود، چه در سازمان اسناد ملی یزد و مرکز، اطلاعات خـوبی هاي مختلف و مقالهکتاب

توان به: کتاب یادگارهاي یزد اثرمرحوم افشار، سـیماي باسـتانی ود دارد. از جمله آثار دیگر، میوج

میبد اثر آقاي پویا، آثار و منابع اصلی مثل کتاب معجم البلدان اثر یاقوت حموي و یا کتـاب خـوب 

ه مطالـب جامع مفیدي اشاره نمود. البته نکته مهم این است که همه این موارد، به صورت پراکنـد
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ایم ایـن کـار آوري و تهیه و تدوین است و ما سعی نمودهاند که شایسته جمعموردي را بیان کرده

  را در مقاله حاضر انجام دهیم.

بـدلیلی در در خصوص اهمیت این تحقیق، باید گفت میبد و نارین قلعه و قلاع دیگر، نقش بی

هایی کـه منطقه ایفا نمودند؛ از جمله کتاب رشد و تکامل جامعه مدنی و انسانی و رفع نیازهاي این

آن هم نه از دید تاریخی، بلکه از نگاه فنی و ساختار معماري به شرح و توضیح قلاع میبد پرداختـه 

نوشـته آقـاي  هاي ارگ میبـدساختارهاي دفاعی و مورفولوژي در بیرونـهتوان به کتاب است، می

هاي معماري و ساخت این قلـاع، آن هـم بیان ویژگیعلیرضا فلاح اشاره کرد. این کتاب، بیشتر به 

ها و سیر تاریخی آنهـا، کمتـر به صورت محدود اختصاص دارد؛ اما به تاریخچه و کارکرد و ویژگی

هـاي پرداخته است. در زمینه نهادهاي متولی فرهنگ و تمدنی مثل میـراث فرهنگـی و یـا بخش

هایی کـه سـنخیت بـا ایـن موضـوع نیز رشـتههاي استان و میبد و دانشگاهی، مخصوصاً دانشگاه

شناسـی زیـادي هسـت کـه دارند، جاي کار بسیاري وجود دارد؛ به عنوان نمونه، اکتشافات باستان

بایسته است در قلاع میبد صورت بگیرد. عمده دلیل انجام نشـدن و یـا بسـیار محـدود و مقطعـی 

سان و نهادهاي متـولی امـر بیـان شناسی که گاهی توسط کارشناانجام شدن این مطالعات باستان

شود، مسائل پولی و مالی و یـا سیاسـی و امنیتـی اسـت. بـا شـروع تحقیقـات، ممکـن اسـت می

هایی از کشـفیات و دسـتاوردهاي ایـن اکتشـافات ها و سوء استفادهگريها و یا غارتدرازيدست

ـ به عنـوان مثـال ـ در حال با تحقیقات جزئی و محدود، برخی اشیا که تابهصورت گیرد؛ درحالی

نارین قلعه میبد پیدا شده است؛ از جمله، تصویر یک مجسمه را بنده در کتاب خودم تحت عنـوان 

ام. به اذعان کارشناسان، بعد از اثري کـه گریشـمن سیر تحول نساجی یزد از صفویه تا قاجار آورده

ر جهان و اوّلـین اثـر در ایـران در مورد نساجی آورده، کتاب نگارنده، دومین اثر در زمینه نساجی د

ام که قدمت بسـیاري از اکتشـافات نـارین است. در بخش تاریخچه نساجی در قبل از اسلام، آورده

اي اسـت کـه رسد؛ از جمله، مجسمه مذکور، شکل الهـهقلعه مید، به هزاره پنجم پیش از میلاد می

ورد پیدا شده که قطعـاً آخـري هـم اي پوشیده است. از این دست آثار، چند مدامن نساجی و پارچه

نیست؛ آثاري که نه تنها تاریخ و هویت این قلعه، بلکه سـایر قلـاع میبـد و ایـن شـهر باسـتانی را 

شناسی در قالب پایگاه پژوهشی میبد، پیوسـته مشـغول تحقیـق و هاي باستانکند. گروهمعلوم می

ارائه نشده است تا کامـل و مـدون  تفحص هستند؛ ولی نتایج آنها هنوز به جز در مواردي محدود،

هـایی در ایـن المللی، مثل یونسکو هم کمکشود. اخیراً این روند، سرعت گرفته است و مراکز بین

  کنند.زمینه می
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  لحاظ معماري خشت به یجهان هايشهرترین ، از قدیمیمیبد

ان قبـاد و که از سرداران یزدگـرد معرفـی شـده، همـان مهبـود از سـپهبد» میبد«احتمالاً نام 

 ،»میبـدي« ،»میبـد« :هـايدیگري در فارس به صـورتهاي که نام آبادينچنا انوشیروان است؛

» میبـد«دور نیست که واژه . در گذر زمان دگرگونی یافته است» مهبدین«و » مهبد« ،»مهبودي«

سـانی سپاهبد عصر سا» مهبود«آنکه خود نامی بامعناست، در اینجا ناشی از دگرگونی نام  با وجود

 ،توسـط همـین سـپهید یـا بـه گفتـه مورخـان یـزد ،باشد و گسترش شهر میبد در عهد ساسـانی

ــه باشــد» ســرهنگ« ــانی صــورت گرفت ــافقی،  ساس : 1366؛ مشــکور، 152: 1340(مســتوفی ب

  ). 18؛ پویا، سیماي باستانی شهر میبد: 854و707

 بنـا بـر. اسـتشـده  واقع ایران جغرافیایی مرکز در که است یزد استان شمال در میبد، شهري

. رودمـی شماربه ایران مرکز در یکجانشینی مناطق نخستین از یکی عنوان به میبد شواهد، ايپاره

 میبـد در فلـاتِ موقعیـت ویـژهشـد.  انتخاب زیلو جهانی شهر عنوان به 1397 آذر 5 در شهر، این

میـان مثلـث  ،پـارت ي داخلـی اقـوام مـاد، پـارس وهامرکزي ایران چنان بوده که در کشـمکش

اي قرار داشته است و پس از تشکیل امپراتوري هخامنشی نیز بـه صـورت هاي قبایل منطقهقدرت

ي اطـراف هانشـینهاي اتصال سـاتراپپایگاهی در مرزهاي پارس و ماد و به عنوان یکی از حلقه

سـکندر بـه قراین و شواهد حاکی است کـه پـس از هجـوم ا ،کرده است. به علاوهبیابان عمل می

ي نظامی آنان در این منطقه از خاك ماد اسـتقرار هاتشکیل حکومت سلوکیان یکی از کلنی ،ایران

میبد به سبب قرار گرفتن در کنار شـاهراه باسـتانی ري بـه کرمـان و نقـش  ،همچنین. یافته است

پویـا، (یـد آورد هاي بازرگانی ترانزیتی (گذري) در منطقه، مرکزیتی را پدویژه پاسداري از امنیت راه

  . )76 :103-67ش 

و » مهرجـرد« ،»فیروزآبـاد« :از جملـه ،بنیاد چنـد آبـادي دیگـر میبـد ،ورخان یزد همچنینم

 ،35: 1357کاتـب، (انـد را به چند تن از شاهان و شاهزادگان و امراي ساسانی نسبت داده» بیده«

اند. احمـد رگ در خاك میبد دانستهاي بزنگاران قدیم، قباد ساسانی را بانی آتشکده). تاریخ42و37

کاتب در توضیح نذر و نیتی که قباد براي برپایی یـک آتشـکده دانسـته و گـزارش اقـدامات او در 

از مداین به فارس آمد و از فارس به اصفهان رفـت و از اصـفهان بـه  ابراز داشته که اویزد، چنین 

بسازم. بفرمود تا بنایـان را بیاوردنـد و  همان بهتر که آن آتشخانه در اینجا :یزد متوجه شد و گفت

و  مدینـه و شـهر بـوده اسـت) ،قصبه در قدیمیکی از معانی مشهور اي کرد (در ولایت میبد قصبه

). 4و38: همــانبفرمــود آتــش بیاوردنــد ( ،آتشــخانه معتبــر بســاخت و از هفــت آتشــخانه بــزرگ
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بد ضرب شده و احتمالاً ایـن امـر ساسانی است که در می» پوراندخت«هاي بازمانده از دوره سکه«

هاي دوران زاده بیـانی، سـکهاي داشته اسـت (ملـکپیشینه ـدست کم از لحاظ صنعتی  ـ در میبد

  . )32و34 :1ش ،4س ،هاي تاریخیپورانداخت، مجله بررسی

دانیم نـام میبـد تا آنجا که می .هر و نشانی از دوره ساسانی داردمُ ،نیز به نوبه خود» میبد«نام 

 هاي فارسی میانه است، در دوره ساسـانی بـه ایـن شـهر اطلـاق گردیـده اسـت(مبیذ) که از واژه

احمد کاتب، ). 21و4: 1340؛ مستوفی بافقی، 42و37، 35: 1357؛ کاتب، 13و12: 1347(جعفري، 

دانـد کـه در ترین گزارش را روایتـی میوجود داشته، درست از میان روایاتی که درباره مدینه میبد

بعـد از اسـلام، ). 17 :1357 (کاتـب، بناي مدینه میبد به عهد پادشاهی قباد نسبت یافته اسـتآن 

و اوج تاریخ و شهرت این شـهر،  میبد از جمله اوّلین شهرهایی بود که در زمان خلیفه دوم فتح شد

اواخـر قـرن ( سـلجوقي داخلـی آلهـازمان جنگشود. بعد از اسلام از زمان سلجوقیان شروع می

زمـان محاصـره شـهر اصـفهان توســط برکیـارق، خطیـر الملـک میبـدي وزیـر ســلطان  )مپـنج

او سپرده شـده  بهاي که از دروازه ،دانستملکشاه که گویا این جنگ خانگی را بیهوده میبنمحمد

، 1370اثیـر، ابـن( آنجا پناهنده شد» دژ«بود، اصفهان را ترك کرد و به شهر خود میبد رفت و در 

حصـن «میبد را از لحاظ شهرسازي با مشخصـه » بلد« ،یاقوت حموي در قرن هفتم. )310: 17ج

نویسـنده قـرن  ،الدین معلم یزديمعین). 40و41 :5، ج1995 معرفی کرده است (حموي،» حصین

بـرده، ضـمن مظفر بوده و در آن زمان در میبد بـه سـر میهشتم که خود در دستگاه حکومتی آل

شیخ « :نویسدمی ،دق و برج و باروي میبد و فرازمندي قلعه شهرتوصیف استحکامات دفاعی و خن

ولـی از  ؛میبد آورده بود هنگام محاصره شهر میبد، بیست هزار سپاه جنگاور به درِ ،ابواسحاق اینجو

  ).92و190: 1326 معلم،آشتی کرد (تصرف شهرها عاجز ماند و ناگزیر با شاه مظفر 

  نامهالمعارف و لغتةرئدژ با توجه به داکهن قلعه و ايمعن

اسـت  رخ و ارگ، استحکامات، بارو، حصار، دژ، صرح، قصر، کاخ، کوت، کوشکقلعه به معانی 

در بررسـی سـاخت و سـیماي  باشـد.می دِژ و دژ، کلات، بارو، درپُشت، درپشتو برابر پارسی آن: 

  گونه باز خواهیم شناخت:گانه را اینشهر قدیم میبد، عناصر سه

بیرونـه  .ج؛ شارستان (شهرستان، محـدوده حصاریسـت قـدیم) .ب؛ ژ (نارین قلعه)دکهن .الف

  .دژ)هاي پیرامون کهن(آبادي

ها یا دژهاي کهنی است کـه در آغـاز پیـدایش شـهرها برپـا معمولاً نام قلعه ،یا قهندز دژکهن
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شی و اشکانی سـاخته اند. این دژها غالباً در ادوار پیش از اسلام و بیشتر در عهد ماد و هخامنداشته

ي طبیعـی یـا مصـنوعی سـاختند؛ بـه هارتراکم بودند که بر بلنديیی منفرد و پُهانشده و ساختما

همـان  ابـه یـک معنـ ،دژهـاکهن ن مسیر باشد.آاز دسترس قرار گیرند و دفاع از  اي که دورگونه

همـین مشخصـات  شـد و داراينامیده می» اکروپول«یا » اکروپولیس«است که در یونان باستان 

هـاي اجتماعی و جنـگ ـهاي بروز یک تحولی اقتصادي بود. این دژهاي استوار، در واقع از نشانه

دژها غالباً هسته پیـدایش شـهرهایی رود. کهنخانگی و نظام شهیدري در ایران قدیم به شمار می

ان و نظامیـان و مغـان اند و اصولاً جایگاه پادشاه و درباریسیاسی داشته ـشدند که مرکزیتی اداري 

اي، (شـبانکاره هاي حکومتی بـوده اسـتو گاهی محل استقرار معابد و نگهداري خزاین و گنجینه

1363 :210.(  

  موقعیت جغرافیایی و ترکیب ساختمان نارین قلعه

اند که بر تمام منطقـه میبـد اشـراف دارد؛ بـه نارین قلعه را از آغاز بر فراز تپه بلندي برافراشته

شده اسـت. زمـانی هاي دور به صورت یک عنصر شاخص دیده میاي که پیکر قلعه از فاصلهگونه

نـارین  دژ در گوشه جنوب شـرقی آن سـاخته شـده بـود.این کهن ،که شهرستان میبد ساخته شد

به اقتضاي نامش به صورت مجتمعی متراکم و محصور در دیوارهاي بلنـد تودرتوسـت. ایـن  ،قلعه

باشد. چند فصـیل و مشخصاً از هم جدا نمی ،البته طبقات ؛شکل گرفته است کوبشبنا، روي پنج ا

گیـري نوعی شکل ،کرده است. در واقعي مختلف بالا و پایین قلعه را از هم جدا میهابخش ،دربند

(گزارش مستند معاونت پژوهشـی میـراث  باشدآمیخته اماکن از کف تا بام ارگ میمنطبق و درهم

هاي تاریخی و جغرافیـایی تنهایی داراي ارزشبه ،نارین قلعه). 1368ورخ اسفند فرهنگی از میبد، م

 ،ایـران باسـتان . نویسـندهسـتا ايو معماري و شهرسازي، سیاسی و نظامی و مذهبی و اسطوره

: 1362(پیرنیا،  تخت جمشید نیست از کمتر این بنا اهمیت تاریخ معماري، معتقد است که از لحاظ

شـهر  یدژ بـه عنـوان هسـته اصـلکهـن يسـاختار کالبـد بـد،یقلعـه م نینار«، علی نه،یآد؛ 152

  ). 1393و زمستان  زییپا ،یهنگفر راثیمجله دانش مرمت و م ،»یخیتار

بـا  نشـینبرشی از نماي درب ورودي، برج نگهبانی بالاي درب ورودي و قسمت شرقی از شاه

عنوان یـک مرکـز مـذهبی و معبـد نیـز  دهد که زمانی بهنشان می ،توجه به شکل زیگوراتی قلعه

ي گود و دیوارهاي عظـیم و اسـتحکامات سـاختمان و هااما وجود خندق ؛مورد استفاده بوده است

دهنـده بیشـتر نشـان ،باروهاي تودرتو و موقعیت خوب دفاعی و فرازمندي و اشراف آن بر منطقـه
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ي هامـادي سـاختمان گویـد: دژهـايپژوهنـده تـاریخ مـاد می ي نظـامی قلعـه اسـت.هاویژگی

هاي مصـنوعی هاي طبیعی و گاهی بر خاکریزها و تپـهمستحکمی بودند که بر ارتفاعات و صخره

اقل یک دیوار یا گاهی چند دیوار متحد المرکز (نارین قلعـه) کشـیده حد ،آنها ساختند. گرداگردمی

هـا، بـراي ر بـرجن تعبیـه شـده بـود و سـهاي معـیّیی به فاصـلههابرج ،در طول حصار .شده بود

سـاختند کـه خنـدق یـا مسـیر طبیعـی دار بود. غالباً دژها را طـوري میکنگره ،تیراندازي از کمان

در جبهه جنـوبی و آفتـابگیر نـارین ). 176 :1345 را تکمیل کند (دیاکونف، اي دفاع از آنرودخانه

به طـور نـامنظم در چنـد  ،کن)اند (بوکن = بومقلعه، نوعی از مساکن ابتدایی که در تن زمین کنده

داننـد. در را بـه دوره مـاد متعلـق می ها، آنطبقه احداث شده که اهل فن با توجه به شکل سـقف

سانتیمتر و قراینـی » 37×22×10«و » 45×28×11« ،»40×24×10«ي هاخشت ،طبقات دیگر بنا

و تشـکیل پـس از حملـه اسـکندر  دهـد.اشکانی و ساسانی را به دست می ،از معماري هخامنشی

گـزارش  ؛85: 1369هـاي نظـامی بـوده اسـت (پویـا، حکومت سلوکیان، این منطقه یکی از کلین

  ). 1368مستند معاونت پژوهشی میراث فرهنگی از میبد، مورخ اسفند 

دژ میبـد یـا دژدالـان را سـرآغاز بنـاي سـاختمان کهـن ،مورخ قرن هشتم ،ايمحمد شبانکاره

همان دژ سفید است کـه در شـاهنامه از آن یـاد شـده  ،این«نویسد: او می .داندهاي یزد میآبادي

). نویسنده منتخب التواریخ در قرن نهم هجري همین روایـت را 210: 1363اي، شبانکاره( »است

ي محلی یزد در قـرن هانویسندگان تاریخ .)319: 1346 نطنزي،( اي دیگر نقل کرده استبه گونه

اند که به فرمان او و به دسـت دیـوان سـاخته منسوب داشته را به عهد سلیمان نبی آن ،نهم

بـا  ،در تاریخ قدیم ایران بعد از اسـلام ي مربوط به حضرت سلیمانهادانیم که روایتشد. می

 برومنـد،( ی بسیار کهن داردیهاهم آمیخته و ریشه اي ایران دري جمشید در تاریخ افسانههاروایت

امـا « نویسـد:باره روایت احمد کاتـب می در این .)»دیو«یل واژه نامه دهخدا، ذ؛ لغت117: 1368

به این کوه گل رسید و به غایـت  ،ساختند. دال دیو ـ علیه السلام ـ در زمان سلیمان پیغمبر قلعه را

سلیمان فرمـود کـه  ،خبر سلیمان رسید ،خواست که قلعه بسازد قابل قلعه دید. جهت سلیمان

و  .قلعه میبد بسـاخت ،دیو به فرمان سلیمان .عه حصین دال دیو بسازدقل ،بر این پشته گل و سنگ

 ؛بـوم لـرزي پیـدا شـد ،بعضی خزائن سلیمان به آن قلعه نقل کردند و چون سـلیمان وفـات کـرد

در شـکاف زمـین محبـوس  ،اي که در این قلعـه بـودکافت و خزینهشها از همدیگر بکه کوهچنان

ترین قلاع است همچنان سخت ؛اندالا کنده ؛جنگ و لشکر نگرفته شد... هیچ پادشاه این قلعه را به

   .)40: 1357 کاتب،» (و او را قلعه دالان خوانند
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ماننـد بـا محورهـاي اصـلی بیشتر به صورت شـبکه مسـتطیل ،نقشه منظم شهرهاي ساسانی

: 1380(دیتـریش،  گرفـترا فرا می متقاطع و فرم چلیپایی بودند که خندق و حصارهاي محکم آن

رسید. در ایـن به چهار دروازه می ،ها)ها = شاهکوچهابتدا و انتهاي محورهاي اصلی (شاهراه. )187

بر آن بودند که جهان چهار بخـش دارد و شـهرها را بایـد طـوري  ،دوره، براساس یک باور ایرانی

 »چهـار کوسـتیک«را  بسازند که درهاي آن به چهار سوي جهان گشوده باشـد. ایـن چهـار سـو

 ،دیتـریش( سـتهاداراي همـین ویژگی ،طرح گسترش شهر میبد در زمـان ساسـانیان .خوانندمی

در  هنـوز آشـکارا قابـل شناسـایی اسـت.» شارستان«شبکه اساسی شهر در محدوده . )187: تابی

تر (محله کوچک) ي قدیمهاو دوباره از آبادي» نارین قلعه«دژ ریزي شهر ساسانی، کهنهنگام پی

از نـارین قلعـه تـا ربـاط (دیـوار  .اند، در چهار دیواري شهر جاي گرفتدژ بودهیرامون کهنکه در پ

 ،از انتهاي باغ شاهی تا دروازه کوچک (دیـوار شـمالی) ،از رباط تا باغ شاهی (دیوار غربی) ،جنوبی)

 وسـعت محوطـه محدوده شهر ساسانی میبد بـوده اسـت. ،و از آنجا باز تا نارین قلعه دیوار شرقی

باشد که در مقایسه با سـایر شـهرهاي عصـر حدود یک میلیون متر مربع می ،شارستان قدیم میبد

محـدود بـه دیوارهـاي شـهر  ،هاي مردم میبداما قلمرو آبادي و فعالیت ؛ساسانی قابل توجه است

ي چندي در ارتباط با این مجموعـه هاآبادي ،نبوده است. از پشت دیوار شهر به شعاع چند فرسنگ

  ). 188: همان( انددادهاي میبد را سامان میاجتماعی و فرهنگ منطقه ـصور، زندگی اقتصادي مح

کـوه «تمامی نارین قلعه را روي یک تپه برجسته رسی یا به گفته مورخان قـدیمی یـزد، روي 

عـه اي که دارد، به گمان نگارنده، پیش از بنـاي قلبه علت موقعیت ویژه ،اند. این تپهبنا نهاده» گل

گرفتـه باشندگان این منطقه قرار مینیز به عنوان مسکن (به شکل بوکن) یا نیایشگاه مورد استفاده

را بـا خنـدقی کـه در اطـراف آن  ریزي بناي چند طبقه نارین قلعه، تپه زیربناي آنبراي پی است.

یی از بدنـه اهقسمت ،به صورت مکانی مجزا در آورده تا دفاع از آن میسر باشد. همچنین ،اندکنده

هـایی را به صورت شالوده برج و باروها و قسمت یی از آنهااند تا بخشرا تراشیده» کوه گل«این 

حتی از جـدار عمـودي کالبـد  ،که پیداستچنان ؛عنوان بستر فضاهاي مورد نیاز آماده سازنده نیز ب

ه راهروهـاي زیرزمینـی و دهانـ» هـابوکن«پلکانی این تپه برساخته نیز براي تعبیه درگاه و کندن 

آیـد کـه یمخـورد و از ظـاهر آن براي به چشم نمیها هیچ پیرایهاند. در این بوکنقلعه سود جسته

اند و تقریباً تمامی این مجموعه متراکم را از خشت و گل سـاخته حتی در و بست هم نداشته است.

خشـت و گـل و چینـه تـوأم  نیـز و بعضی ،و برخی خشت و گلی ،»چینه«دیوارها غالباً به صورت 

 پنـاههـا و جـانها، روزنبه تیرکش ،ها و دربندهاي بناها، دیوارها و برجاست. کلیه فضاها، محوطه
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دهنده اهمیت نظـامی آن در قـدیم ي دفاعی قلعه، نشانهااست که با توجه به سایر ویژگی مجهز

  . )380و2: 1368؛ کریستن سن، 854و707 ،54: 1366 بوده است (مشکور،

دهـد کـه در قسمت فوقانی مجموعه واقع است. ظاهر بنا نشان می ،بخش اصلی و کهن قلعه

تر سالم مانـده اسـت. در ایـن در پس تعمیرات تازه ،ي آنهاترین بخشاما کهن ؛بارها تعمیر شده

شـود و هاي مختلف تـاریخی مشـاهده میي گوناگون از دورههاها و مرمتآثار فرسودگی ،قسمت

رسد کـه ترین بخش بنا گردیده است. به نظر میموجب حفاظت کهن ،هانه همین مرمتخوشبختا

اند. در حیاط مرکزي قلعـه کـه اینـک از خـاك هاي جدیدتر ساختهتر را در دورههاي پایینمحوطه

 وسـازهاي آجـري و سـاروج نیـز مشـاهده شـده اسـتسـاخت آثـارِ ،اند و زمین بازي شدهانباشته

؛ منتشرشــده در میــراث فرهنگــی میبــد، 1368اســفندماه  ،راث فرهنگــیســازمان میــ (پــژوهش

   ).1384 زییمجله اثر، پا ،يکنار ياسفنجار

را خنـدقی  انـد کـه گرداگـرد آندیوار اصلی قلعه را روي یک پلان مدور (بیضوي) پـی افکنده

ت جـز در قسـم ،ایـن خنـدق هنوز باقی است. ،اي از آنگرفته است و بخش عمدهعریض فرا می

اي وسـیع اسـت کـه در آن هنگـام بـه احتمـال زیـاد بـه صـورت در بقیه جهات به اندازه ،جنوبی

تجمعـات، مشـق نظـامی، اردوهـا و یـا  :هاي گونـاگون از قبیـلاهی مناسب مورد استفادهگمیدان

درگاه اصلی قلعـه در ارتفـاع دو متـري زمـین در دیـوار  کاربردهایی چون بارانداز و... داشته است.

بسیار محکـم و مخصـوص داشـت کـه لولـاي آن در کـف  درِ ،ی تعبیه شده بود. این دروازهخارج

شـد و هنگـام بـاز هاي محکم باز و بسته میاي که با زنجیر و قرقرهبه گونه ؛گرفتدرگاه قرار می

توانسـتند از روي خوابید و پیـاده و سـواره میمی» تخته پل«روي سکوي مقابل به صورت  ،شدن

 وتـابدر تب ،ل و دوم و بناهاي جنـوبی قلعـهدرگاه اصلی و دربندهاي اوّ ،متأسفانه .نندآن عبور ک

در  . ایـن درگـاه و دربنـدها،تخریب شـده 43کاري مسئولان در سال به علت ندانم و کشیخیابان

  واقع شده است.  مسیر خیابان اصلی میبد

بـدین ترتیـب کـه  ؛اي بودویژه داراي برج نگهبانی و تأسیسات دفاعی ،در و دالان اصلی قلعه

مورب و افقی بـراي دیـده بـانی و تیرانـدازي، چنـدین سـوراخ عمـودي نیـز در اي علاوه بر روزنه

توانسـتند بـا تعبیه شده بود که در صورت هجوم دشمنان به محل درگاه، پاسداران می» سردرگاه«

قلعه برانند. دربندهاي طبقـات فرو ریختن آب داغ، روغن و آتش و... مهاجمان را از محوطه درگاه 

یـک  ،در پشت درگاه اصلی که در واقـع دروازه قلعـه بـود اند.گونه تجهیزات داشتهبالاتر نیز همین

تـر از آن جـدا متر مربع) قرار داشت که سه درگاه کوچـک 50کریاس یا دالان نسبتاً بزرگ (حدود 
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زد و حیط دیوار دوم را دور مـیرفت و تمام ممی» فصیل«به  ،شد. درهاي سمت راست و چپمی

شـد. در و درگـاه و به محوطه بزرگ داخل قلعه گشوده می ،اي دومین دربندرو به مثابههدرگاه روب

ترین بخش دفاعی قلعـه یک مجموعه دفاعی مستحکم و در واقع حساس ،کریاس و تجهیزات آن

در پـس دیـوار  ،مرکزي نامیدرا حیاط  توان آنمحوطه بزرگ داخلی قلعه که می رفت.به شمار می

دوم جاي داشت و بسیاري از اماکن و فضاي مورد نیاز ساکنان قلعه در آن قـرار گرفتـه بـود. ایـن 

از  ،)40 ي بعـدهاي اخیر (سالهاپس از ویرانگري ،محوطه که حدود ده هزار متر مربع وسعت دارد

ندتر شده و اینک به صورت زمـین خاك و آوارها انباشته شده که چند متر برآمده و از کف اصلی بل

زیر همـین زمـین بـازي مـدفون گردیـده  ،شده قلعهبازي در آمده است. چند طبقه از اماکن ویران

در بدنـه » بـوکن«است. اماکن این محوطه نیز از خشت و گل ساخته شده و برخی نیز به صورت 

   هه جنوبی بنا پیداست.اند که هنوز آثار بخشی از آنها در جبتپه رسی زیر بناي قلعه کنده

درگاه و دربند سوم در کنار دیوار شرقی محوطه وسیع داخلـی قـرار دارد و خوشـبختانه هنـوز 

بعـدي و » فصیل«به  ،ي آنهارسد که درگاهنیمه ویرانه آن برجاست و از آنجا به دربند چهارم می

تـرین ی و گویـا کهـنشود. بخش اصـلراهمیت ارگ در طبقات بالا گشوده میهاي نسبتاً پُمحوطه

کوب واقع اسـت و خـود شـامل سـه شبخش بناي ارگ، به صورت یک مجموعه مکعبی در این ا

باید راهرو فصیل را به سمت غـرب دور  ،براي رسیدن به طبقات بالاتر .باشدآمیخته میهمطبقه در

اصـطلاح هـاي فوقـانی یـا بـه در دیوار غربـی ارگ قـرار دارد و قسـمت ،پنجم قلعه» دربند« زد.

اي هاي نسـبتاً پـاکیزههـا و محوطـهاتاق ،کند. در این طبقهنشین) را از طبقات پایین جدا می(شاه

در بالـاترین طبقـه قلعـه کـه هنـوز  ساخته شده که قاعدتاً مـورد اسـتفاده حاکمـان بـوده اسـت.

 ،بـه شـهرمشـرف  هایی از آن سالم مانده است، ایوانی رو به شمال گشوده که از این ایـوانِبخش

توانستند تمامی منطقه میبد تا چند کیلومتر را زیر نظر داشته باشند. این ایوان را در میبد، ایـوان می

(جیهـانی،  انـداندازي بـودهدژها غالباً داراي چنین موقعیت و چشمنامند. گویا کهنمی» نشینشاه«

1368 :187.(  

سـتانی اسـت کـه در رونـد هاي باي شمالی دشـت، بسـتر خشـک یکـی از دریاچـههاگودي

هاي اخیر از میـان رفتـه اسـت. نویسـندگان ي آب و هواي این ناحیه اقلیمی در هزارههادگرگونی

انـد کـه میبـد در نامیـده و گفته» دریاچه ساوه«متون تاریخی و جغرافیایی قدیم، دریاچه مزبور را 

سه منبع اطلاعـات  ،ن دریاچهدرباره وجود قدیمی ای .)13 :1347 ،کنار آن واقع بوده است (جعفري

اي تاریخی چند هزارساله نخستین باشندگانی است که زمانی در کنـار خاطره ،نخست شناسیم:می
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متون قـدیم  ،دوم اند.ي بعد سپردههاسینه به نسلبهاند و یادهاي خود را سینهزیستهاین دریاچه می

شناسی کـه شناسی زمین و زمینریخت ي جغرافیایی وهانتایج بررسی ،سوم .تاریخی و جغرافیایی

  در منطقه صورت گرفته است. 

شود، بـه نظـر کارشناسـان شیب تند جنوب به شمال که از شرق تا غرب ناحیه میبد دیده می

)، 1368( مهرشـاهی، داریـوش( باقیمانده از دریاچه باستانی باشد» تراس« یا »فالز«تواند یک می

هاي عظیم رس که در شکل یـک امتـداد شـمال توده). 1ش، 5فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، س

هاي جنوبی میبد تا دامنـه ارتفاعـات جنوب شرقی صفحات غرب و جنوب و شرق و مرتع ـغربی 

وهـواي مسـاعدي بـوده زارها و مراتع و منابع آب سـطحی و برخـوردار از آبعرصه بوته ،شیرکوه

صـار بنـاي آن را بـه عانـد. دادهرا سامان می لیه به برکت آنها زندگی خودي اوّهااست که جماعت

نسـبتی اسـت کـه  ،»دیـو«دانیم که یکی از معـانی دهد. مینسبت می» دیوان«کهن و به دست 

 .)»دیـو« واژهنامـه دهخـدا، لغتداننـد (شده خـود میهاي تصرفاقوام آریایی به بومیان سرزمین

آن روزگـار ایـن سـرزمین را در تصـرف خـود آریایی بودنـد کـه در  يهاظاهراً مادها یکی از تیره

(جبال = عـراق عجـم) » ماد بزرگ«اي هاي باستان، یک شاهراه عمده که منطقهاز دوره داشتند.

ي مسـتقل هاراه ،همچنیناست.  گذشتهداده، از کنار میبد میرا به کرمان و ایران خاوري پیوند می

وآمـد اسـان داشـته کـه خـود احتمـال رفـتي باستانی: اصفهان، پـارس و خرهاو کهنی به ایالت

، بـا وجـود هـااي شـواهد و روایتبـر پـاره بنـا .سـازدهاي چند گونه اجتمـاعی را مطـرح میتیره

 (پویـا، داده اسـتهـا نیـز در میبـد رخ مـیجایی برخی جمعیتهدورافتادگی جغرافیایی، گهگاه جاب

  ). 67: 103ش ،، نداي یزد»ینه تاریخیمیبد در آ«

شهري کوچک و دور  ،میبد«گوید: مستوفی (قرن هشتم هجري) در توصیف میبد می حمدالله

محیط محـدوده حصاریسـت  ،در واقع ،این .)84: 1396، مستوفی» (چهار هزار گام است ،قلعه آن

الدین معلم یـزدي کـه معین شهرستان بوده و امروز نیز قابل پیمایش است (حدود چهار هزار متر).

نوشـته اسـت کـه  ،زیسته، ضمن توصـیف اسـتحکامات دفـاعی شـهربد میدر قرن هشتم در می

 ،ساختمان شهر چند خندق و حصار داشته و شاه مظفر برج و باروي شهر را هرچند که محکم بـود

اي را نکتـه ،در ایـن بـاره .)54ــ55: 1385، کتبی ؛190ـ192: 1326، معلم یزدي(د نموباز مرمت 

 ،... گویند که چون محمد مظفر مملکت یزد در تصـرف گرفـت« اند که شنیدنی است:روایت کرده

کردنـد. حـاجی محمودشـاه کرد و مردم در زحمت بودند و شکوه میبارو خندق میبد مستحکم می

رنجـانی؟ محمـد مظفـر چرا مردم را می :(فرزند شیخ دادامحمد) نزد محمد مظفر حاضر بود. گفت
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حـاجی  .ن مصـون باشـیم. شـاه شـجاع حاضـر بـودکنم تا از دشمناخانه ایشان می گفت: عمارت

شـده و بـاور » چـرخ المـاس«محمودشاه دست شاه شجاع بگرفت و گفت: وقت برسد که همین 

  »خواهد شنید.» چرخ الماس«اند که اگر کسی در کنار این چاه گوش فرا دهد، آوازگردش داشته

چـال زنـدان و سـیاه را هاي شـاهی بـوده و برخـی نیـز آنمحـل گنجینـه ،گویند این چاهمی

ترین آثار نارین قلعه است کـه ها هرچه باشد، این چاه یکی از قدیمیها و روایتافسانه پندارند.می

 واســت  ايداراي سـاختار ویـژه ،چـاه مزبــور باشـد.بـه سـهم خــود درخـور توجـه و تحقیــق می

از شـواهد  توانـدمـی دانند ومی متعلق تجربگی بشر در کندن چاهنظران آن را به دوران بیصاحب

) متر اسـت 30/1×30/1به صورت چهارگوش کنده شده و ابعاد آن ( ،این چاه .باشددیرینگی قلعه 

کرده و به فضـاي بیشـتري ها، چاهکن به روش ایستاده و کمرخیز عمل میگونه چاهدر کندن این

کنـد و ی چـاه میحال آنکه در کندن چاه گرد، چاهکن به صورت نشسته و دورانـ ؛نیاز داشته است

» چاه کرانـی«ل (چهارگوش) را هاي نوع اوّچاه ،تر است. مقنیان یزدتر و کم هزینهتازه ،این روش

هـا گونه چـاهنامند. نگارنده سه نمونه از این= پیش از اسلام) می زرتشتی ـ (گبري» چاه گوري«یا 

  است. دیده(مهریز یزد) و شهداي کرمان » خورمیز«و قلعه سی » بم«را در ارگ 

  موقعیت کنونی قلعه

 باشد کـهدر حال بازسازي و تعمیر می ،ي باز این قلعههااکنون هرساله قسمتهم ،خوشبختانه

ي اصـلی ایـن قلعـه و فرسـایش آن هااز قسـمت توانـدمی اقلحد ،ادامه داشته باشد رونداین  اگر

  د.ننگهداري ک

  هاي میبدسایر قلعه

  قلعه مهرجرد

در  4132و بـا شـماره ل شرق میبد و در غـرب مهرجـرد واقـع شـده اسـت در شما ،این قلعه

رود. فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و از بناهاي دوره افشاریه و زندیـه بـه شـمار مـی

اما بـه مقیـاس بسـیار  ؛شبیه ارگ بم ،فردداراي چهار برج بلند و دروازه و معماري بسیار منحصربه

هایی اسـت کـه در تمـامی نمونـه قلعـه ،در محلـه مهرجـرد واقـع شـدهاین قلعه کـه . ترکوچک

ها در منطقـه اسـت. بنـا داراي چهـار هاي منطقه میبد وجود داشته و تنها باقیمانده این قلعهآبادي

گوشه و یک برج به عنوان درب ورودي در سمت جنوب است. خندقی که در حال حاضـر چیـزي 
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از یـک کوچـه بـه  ،فضـاي داخـل کرده اسـت.ا محافظت میچهار سمت بنا ر ،از آن باقی نمانده

 ،متر با هشت کوچه فرعی عمود بر کوچـه اصـلی سـاخته شـده اسـت. در هـر کوچـه 5/2عرض 

قرار دارد که ورودي به سمت کوچه یـک متـري دارد. بنـا در سـه  3×3هایی به ابعاد تقریبی اتاق

هایی (تپو، بـه خمره ،هاکند. در داخل اتاقهایی ارتباط عمودي را تأمین میطبقه ساخته شده و پله

زبان محلی) قرار دارد که جهت انباشت آذوقه و غله مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت (در حـدود 

بـادگیر بـه همـان نـام  سـهانباري نیز بـا آب ،. در کنار قلعه مهرجرد)دویست اتاق در بنا قرار دارد

داراي  ،انبـارشـود. ایـن آبآب است و از آن استفاده میوجود دارد که هنوز داراي » انبار قلعهآب«

   پله است. شانزده

هاي قدیم میبد است. نویسندگان تواریخ قدیم یـزد، مهرجـرد یـا یکی دیگر از آبادي ،مهرجرد

 را نیز مربوط بـه همـان دختر انوشیروان ساسانی و بنیاد آن ،»مهرنگار«را منسوب به » مهرگرد«

مصاحبه بـا حـاج ابوالفضـل ؛ 14و13: 1347؛ جعفري، 42و37، 35: 1357، کاتب( اندعصر دانسته

  .یخ محلی)رمیبدي آگاه به تا پزشک مسنّ ،اللهیآیت

  قلعه بارجین

واقـع شـده و  شهرستان میبددر  روستاي بارجین، است و دوره قاجارمربوط به  ،قلعه بارجین

به ثبت  آثار ملی ایران از یکی عنوانبه 8549 ثبتبا شماره  1382اردیبهشت  9این اثر در تاریخ 

اکنـون باشد. همي بناي آن از خشت خام میدر شرق میبد واقع شده و نما ،این قلعه .است رسیده

سـازمان  ،شـهرایراندانشنامه تاریخ معماري ( توسط میراث فرهنگی کاملاً در دست تعمیر است

، 2015اکتبـر  23در  اصـلینسـخه شـده از بایگانی ،میراث فرهنگـی و گردشـگري ایـران

  محمود ادیبان، مسئول میراث فرهنگی میبد). مصاحبه با ؛ 19/5/2011شده در بازبینی

کـه ایـن  تـوان گفـتمـی . بنا بر این معنا،اصطلاحاً بارگیر به معناي اسکله بوده است ،بارچین

را همـان دریاچـه سـاوه  برخـی مورخـان آن و اي واقع بوده اسـتکنار رودخانه یا دریاچه ،منطقه

کند قطعاً ایـن مشخص می ،از جاهاي دیگر آمده در برخی که هاي رسوبی نیزدانند. امروزه لایهمی

: 1396(مسـتوفی،  منطقه در کنار دریا واقع بوده است ونزدیک آن یک رودخانه قرار داشـته اسـت

آبـاد، محمـدآباد، فیروزآبـاد و محلـه قلعـه آن، بارجین، بشـنیغان، رکـن :هایی مثلقلعه). 155و52

قدري بزرگ و عظیم بودند و از ایـن نـوع  بعضی از آنهااما  ؛بودند فرعی هاییقلعه ،بفروئیه و غیره

  شد.سازي آذوقه و دفاع استفاده میبراي ذخیره ، بیشترهاقلعه
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  آبادقلعه رکن

در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اسـت ، 9123آباد میبد به شماره ثبتی قلعه وزیر رکن

انبـار جـن آن جه به تاریخ ساخت مسجد و آب. با توآیدو از بناهاي شاخص این روستا به شمار می

در  ،ایـن قلعـهرسد تاریخ ساخت این قلعه هم این حـدود باشـد. هجري، به نظر می 927به تاریخ 

کـه  اسـتبرج، حصار بلند و دروازه بسیار جـالبی  چهارجنوب شرقی میبد واقع شده است و داراي 

طـور کـه در  آباد نیـز همـانقلعه رکن اکنون بازسازي میراث فرهنگی در آن شروع شده است.هم

هایی بوده که براي انبـار آذوقـه محلـی و جلـوگیري از اي از قلعهنمونه ،بحث قلعه مهرجرد گفتیم

؛ مستوفی بـافقی، 41: 1357است (کاتب،  مسیر راهزنان و تأمین امنیت ساکنان محل ساخته شده

هاي گلـین از لحـاظ قلعـه وبرگرفتـه متروك شده و ریگ آن را در  ،قلعه بزرگ ده). 122: 1340

  دشتی بناهاي ساحل آن قابل توجه است.

  قلعه محمدآباد

. قلعه در جنـوب ه استبراي دفاع و انبار آذوقه مردم محلی ساخته شده بود ظاهراً این قلعه نیز

بلنـدش را کـه در  میبد و در نزدیکی راه ترانزیتی جنوب به شمال کشور واقع شـده اسـت. سـردرِ

  ).123: 1354(افشار،  بعداً طابقی کوتاه به آن اضافه شده است ،واقع استبرجی 

  هاقلعهسایر 

انـد ها، یا کلاً اثري از آنها نیست و یا آثار کمی از آنها باقی مانده است که عبارتبرخی از قلعه

  از:

  آبادقلعه کاظم

خی خـاطرات محلـی در بر فقط اثري از آن نیست و آبادي آن نیز به طور کلی تخریب شده و

  منبعی در مورد آن پیدا نشده است.. ،از آن نام برده شده است. در حال حاضر

  آبادقلعه حسن

 ، از آن یـاد شـدهو خـاطرات محلـیتصـویري  در آثار وفور؛ اما بهاثري از این قلعه وجود ندارد

  است.
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  قلعه بشنیغان

اي گویـا بـراي نمونـهقلعـه،  ایـنترین بیرونه شهر قدیم میبد، محله بشـنیغان اسـت. نزدیک

یا بیرونـه را در اسـناد محلـی متـأخر » ربض«نام این  شناخت روند توسعه شهرسازي قدیم است.

» بشـنیون«آن را محلـه  ،اند. در گـویش مـردم میبـد) نوشتهBASHNIGHANبشنیغان = (

لیـه ساکنان اوّ نسبتی است که ساکنان قدیم به ،»بشنیان«خوانند. به گمان نگارنده، بشنیون یا می

ي ابـه معنـ ،در فرهنگ مردم میبـد )BASHN( »بشن« اند.این محل در پشت حصار شهر داده

مخصوصـاً در مـورد در و دیـوار و  ،ایـن واژه .هـاي قـائم اسـتبدنه و جدار و دیوار و رویه انـدام

نسبتی بـه  جمع) انِ» + بش«تواند (بشنی: منسوب به رود. بشنیان میبسیار به کار می ،ساختمان

 ،تـرین محلـه ایـن آبـاديویـژه آنکـه کهـنهبـ ؛ساکنان بشن بیرونی دیوار و دروازه شـهر باشـد

  . است یک تپه بلند، در کنار دیوار شهرستان قدیم بنا شده» بشن«درست در » هاکنزي«

 آبـاد (وقفنامـه ربـع رشـیدي،بشـن«گفتنی است که در اسناد قرن هشتم یزد، از قناتی به نام 

» بشنیون = بشنیان«در میبد یاد شده و این نام، گمان نگارنده را درباره وجه تسمیه ) 107 :1356

از بشـنی  بمرک» بشنیگان«تواند نام بشنیعان همچنین می .کندتقویت می» بشن«و نسبت آن با 

مصـاحبه بـا سـید علـی نقیـب (+ گان (پساوند نسبت) باشد؛ مانند: ده و دهگان، بازار و بازرگـان 

  .مطلعین محل) از راف و حسن بابایی،الاش

  قلعه فیروزآباد

تـرین ترین و قـدیمیرفته و یکی از بزرگهاي شرقی میبد به شمار میکانون آبادي ،فیروزآباد

 اند (کاتـب،هاي میبد بوده است. مورخان قدیم یزد، بنیاد آن را به عصر ساسانیان نسبت دادهبیرونه

دهنده اعتبار قدیم این آبـادي نشان ،مانده در فیروزآبادايجی بهآثار تاریخ .)284و275 ،35 :1357

از  ،فیروزآبـاد سازي و غیره است.و رونق کشاورزي، دادوستد و برخی صنایع، مانند: بافندگی، چیت

از ادامـه  ،یافته است که گذرهاي اصلی بافت قدیمی آبـاديدو مسیر با مرکز شهرستان ارتباط می

راهی است که از پیرامـون  ،نخست اند:ده و فضاها در اطراف آن شکل گرفتهاین دو مسیر پدید آم

 است کـه» کوچه دراز«دوم،  داده است.ارتباط می» دروازه مزار«را به » دروازه کوچک«شارستان 

رود. ایـن شود و به سمت شمال پیش مـیتی فیروزآباد آغاز میگذر اصلی در بافت سنّ ،جااز همین

  رسد. می» دربگ«ار حاجی آغایی) توسط یک مسیر شرقی غربی به میدان در محل (باز ،راه
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  قلعه بیده

زمـان بـا را هـم هاي بسیار کهن میبد است. در متون تاریخ محلی یزد، بنیاد آناز آبادي ،بیده

نام ایـن آبـادي را در  .)276 همان:اند (میبد دانسته و بانی آن را نیز شخصیتی نظامی معرفی کرده

بیـدا = «اند؛ اما مـردم آبـادي، ایـن نـام را در گـویش نوشته» BIDAH بیده =«کتوب اسناد م

BIDA «رو قـدیم، روي در مدخل غربی میبـد و بـر کنـار راه کـاروان ،کنند. این روستاتلفظ می

رو قـدیم کـه همـان و مشرف بر کشتزارهاي شمال آبادي است. راه کاروان شده اي بلند نهادهتپه

ها، یعنـی میـان مجموعـه مسـکونی آبـادي و رمان اسـت، از کنـار شـمالی تپـهک ـشاهراه روي 

ند و ادو رودخانه عمیق، همانند دو خندق و حفاظ، در شرق و غرب آبادي واقع گذرد.کشتزارها می

اند بنابراین، کل مجموعـه هاي اطراف جدا کردهاز محوطه ،»کندهدست« را نیز با خندقِ جنوب آن

   عیتی بلند، محصور و دور از دسترس و دژگونه داشته است.مسکونی بیده، موق

ي متمـادي هاکه در منطقه نسبتاً ناامنی قرار داشته، قرن» بیده«از سوي دیگر، ده دژ باستانی 

حتی یک خانه نیز در خارج از ایـن  ،از محدوده دژمانند خود خارج نگردیده بود و تا اوایل قرن اخیر

ي متمادي هـیچ گسترشـی هاقرن ،هاي قدیمتوان گفت در دورهمی محدوده نساخته بودند؛ یعنی

هاي گذشته، جمعیـت اضـافی آن بـه خـارج از محـل مهـاجرت نداشته است؛ بدین لحاظ در دوره

کـه آسـیاب حتی اماکن غیرمسکونی نیز تأمین نداشته اسـت؛ چنـان ،اند. در همان منطقهکردهمی

اســت. » دژوار«واقــع یــک قلعــه و  خــود در ،در غــرب بیــده» KACHALOGکچلــگ = «

هـاي اخیـر با اینکه یک آبادي نسبتاً نوبنیاد و مربوط به دوره ،آباد که در همان ناحیه بنا شدهحسن

دژمانند طراحی و بنا شده که با دیوارهاي بلنـد و چهـار دروازه اسـتوار  است، در یک چهار دیواريِ

 .(همان) هنوز باقی است ،هاآثار یکی از آن دروازه شده است.محافظت می

  آبادقلعه شمس

مخصوص نگهـداري دام و انبـار  ، این قلعه،ظاهراً به نقل از افراد قدیمی که بسیار هم هستند

اکثر دیوارهاي این قلعـه  که مشخص است تصویر پایانی این مقاله،مواد کشاورزي بوده است و در 

  : ص متعدد).1356 (ربع رشیدي، از آن نام برده شده است زیندر منابع  .باشدباقی می

  قلعه بدرآباد

هایی از آن جـا در فهرست آثار میراث ثبت شده است و قسـمت 15149قلعه بدرآباد به شماره 

 اتیـقـرار بـوده عمل گفتنـدیمحـل مـ یاهال باشد.مانده است. این قلعه، از آثار دوره آل مظفر می



 

  55 گستره تاریخ یبد درقلاع متاریخچه 

  

 ؛انـدقلعه آمده نیا يایاح يبرا نامسئول يواگذار شود و چندبار یقلعه به بخش خصوص نیا يایاح

  (گزارش میراث فرهنگی میبد). اندکار سر باز زده نیاز ا ییهااما هربار به بهانه

  آبادقلعه ده

آباد، قلعه در بافت محله پایین قـرار داشـته و در هاي دهو دوره احداث محله توجه به ساختار با

تیـپ واحـد  و انبـار ـداث شده بود. قلعه از نوع قلعه جبهه شمالی بافت در میان خندق بزرگی اح

داراي تزئینـات و سـردربی مشـابه آن بـوده اسـت. در  ،مطابق قلعه مهرجرد بوده و به گفته اهالی

: 1391فلـاح، و به مدرسه محله پایین تبدیل شـده اسـت ( گردیده مرحله نوسازي، این بنا تخریب

276.(  

 قلعه ده شیخی

در انتهاي بافت مسکونی ده شـیخی کـه در  ،سرا و خانه باغ ده شیخینمجموعه قلعه و کاروا

شـکل گرفتـه اسـت.  ،آباد توسعه خطـی داشـتهراستاي محور قنات ده شیخی از بدرآباد تا شمس

 انـد.لیه طرازآباد احـداث شـده و توسـعه یافتهاراضی جدید با ساختار شطرنجی و مطابق کروکی اوّ

لیـه بـوده و کـم ارتفـاع اسـت. کالبـد مجموعـه عناصر دفاعیه اوّداراي  ،مجموعه قلعه ده شیخی

 ،بخشی از این مجموعه تخریب شده و قلعه و سـایر فضـاها .باشدفاقد هرگونه تزینات می ،خشتی

  همان).در نزدیکی محور سنتو قرار دارد (

 قلعه آسیاب کچلگ

بان غربی بنـا شـده هاي مسکونی و در میان بیاخارج از کلیه اراضی و بافت ،مجموعه کچلگ

هـا رو غربی منطقه بوده است. استقرار کـاروانسیسات میبد در راه کاروانأاز ت ،است. این مجموعه

در قبل از ورود به میبد با توجه به وجود پنج رودخانه در مسیر، در مواقع ضروري ایـن مجموعـه را 

را، آسیاب و سایر خـدمات سداراي تمام عناصر مانند کاروان ،رونق بخشیده است. مجموعه کچلگ

در  ،داراي عناصر دفاعی مستقل بوده و تماي ساختارهاي دفاعی ،است. به علت عدم پیوند با شهر

   .)277: همان( بناهاي این مجموعه وجود دارد

 قلعه بفروئیه

یـه و ئدر محل قلعه و بعد از دربند میدان قلعه کنونی در جبهه شمالی بافـت بفرو ،یهئقلعه بفرو

 ،قرار داشته است. ایـن قلعـه ،شدهر مییه پُئبزرگی که از آب قتات باغستان و بفرو ان خندقدر می
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ها و مشابه قلعه بشـنیعان بـوده اسـت. بنـا ترین قلعهجزء بزرگ ،ساخت متناسب با جمعیت و دوره

 ،به دربند میـدان قلعـه بـوده و پلـان آن سمت غرب رو ها و یک وروديداراي شش برج در کناره

 .)257: همانهاي میبد است (به سایر قلعهمشا

 قلعه محمودآباد 

در کنار مرکز محله اصلی و مسجد جامع واقع شده است. این بنـا ترکیبـی از  ،دآبادوقلعه محم

فاصـل دیـوار اصـلی و  باشد. بنا در دو و سه طبقـه حـدّقلعه حیاط مرکزي می هاي متراکم وقلعه

 ،هـاي مجموعـهبه سمت مسجد جامع بنا شده است. پوشش اصلی ها با سردرِچهار برج در گوشه

  .)261: همان( باشدخشتی می هاي دوره صفوي و قبل از آن با کالبد کاملاًمتنوع و از طاق

 قلعه سپیدندوشن میبد

اي به همین نام قـرار دارد و از خشـت و گـل و سـنگ اي سنگی در منطقهروي تپه ،این قلعه

هـایی بـراي بـرج ،دو طبقه ساختمان است که در چهـار گوشـه آن سفید ساخته شده و مشتمل بر

 ).47: 1394 (فقیه بحر العوم،د دگربه اوایل دوره افشاریه برمی ،نگهبانی طراحی شده و قدمت آن

 خانقلعه موسی

داراي راهروهاي عمـود بـر هـم  ،این بناها در یک طبقه بنا شده است. ،ایی از قلعه انبارهاگونه

در اراضی کشـتخوانی شـرقی  ،اغلب این بناها باشد.مراتب دسترسی از ورودي میسلهبا رعایت سل

داراي سـاختار خشـتی و  بیشـتر، احداث شده اسـت. ،اندو غربی میبد که فاقد بافت مسکونی بوده

در راستاي انباشت و حفاظت از تولیدات باغی و کشتخوانی مورد استفاده بـوده  ،فاقد تزئینات بوده

  ).273: 1391، (فلاح است

  گیرينتیجه

اصالت و هویت مخصوص به خـود دارد  ،کهن و تاریخی کشور مناطقبه عنوان یکی از  ،میبد

 متأسـفانه، بسـیاري از حال نیز در این شهر کاملاً مشـخص و مشـهود اسـت.ه ب تا ،که این هویت

آگـاهی بعضـی و مثـل عـدم  ؛دلایـل متعـددي دارد است. این امر، هاي این شهر از بین رفتهقلعه

فقـط بـا عکـس و بـا خـود  ،فرد که در حـال حاضـرتوجهی مسئولان امر به این آثار منحصربهبی

  اي بیشتر از آنها و با اشاره کوتاه یک نویسنده در مورد آنها مطلبی نداریم.خاطره
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 اي از عظمـت تـاریخی ایـن شـهرنمونه ،با عظمت چندین هزار ساله خود ،کهندژ نارین قلعه

نشین جالب این قلعه، تنورهایی کـه در چنـدین جـاي ایـن قلعـه در شد. دیوارهاي عظیم شاهبامی

یی کـه بـراي دفـاع از دشـمن داخـل آنهـا آب جـاري هاخندق ،ارتفاع نصب شده براي تهیه نان

قابـل  فـردکه در این امر منحصربه دیگر ها موردهاي آن و دهي نگهبانی، بوکنهاکردند و برجمی

  توان معادل تخت جمشید از آن نام برد.و به قول مرحوم پیرنیا اثري که می تمشاهده اس

 ؛هویت و شناسنامه مردمی است که روزگاري صاحب تمدن و عظمت تاریخی بودنـد ،این آثار

مـا بـه عنـوان نسـل  حتی نامی از آنها نبـود. ،روزگاري که بسیاري از جوامع و کشورهاي امروزي

ها و اقل آثـار و ظـواهر ایـن تمـدنحـددر حفـظ  ل زبـانی و عملـی،به شـک وظیفه داریم کنونی

مخصوصاً ما متخصصـان تـاریخ  ؛نهایت تلاش و سعی خودمان را بکنیم ،هاي ملی خودمانهویت

  .داریممضاعف  مسئولیتی که
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  منابع

 الف. فارسی و عربی

شـهر  یسـته اصـلدژ به عنـوان هکهن يساختار کالبد ؛بدیقلعه م نینار« )،1393علی ( نه،یآد

 .و زمستان زییپا ،یهنگفر راثیمجله دانش مرمت و م ،»یخیتار

انتشـارات  :تهران هاشمی حائري، ، ترجمه علی17جلد  الکامل،)، 1370( الدین علیعز اثیر،ابن

 .علمی

مجلـه اثـر،  ،»بـدیمطالعه و پژوهش مسجد جامع ده نو م«)، 1384عیسی ( ،يکنار ياسفنجار

 .زییپا

دوره  ،نامه علوم اجتمـاعی ،»هاي تاریخی شهرنشینی در ایرانویژگی«)، 1353( داشرف، احم

 .4ش  ،1

و از مطلعـین تـاریخ و فرهنـگ  میبـدي زشک مسنّپ ،الهیاطلاعات آقاي حاج ابوالفضل آیت

 میبد.

 ، از مطلعین تـاریخ و فرهنـگ میبـد، وسید علی نقیب الاشراف و حسن بابائی اناطلاعات آقای

 .ارشناس میراث فرهنگی یزدک ،اسحاقیه

 .یادگارهاي یزد، تهران: انجمن آثار ملی )،1354( ، ایرجافشار

 .تهران: پاژنگ، انگشتري سلیمان )،1368( برومند سعید، جواد

 )، زندان سکندر از نگاهی دیگر، یزد: انتشارات اداره ارشاد.1369پویا، سید عبدالعظیم (

 .67 :103ش ،زدمیبد در آئینه تاریخ، نداي ی ،ـــــ 

بـه کوشـش ایـرج افشـار، تهـران: بنگـاه  تاریخ یزد،)، 1347( حسنبنمحمدنبجعفري، جعفر

 .ترجمه و نشر کتاب

عبدالسلام کاتب، بـا مقدمـه و بن)، اشکال العالم، مترجم علی1368احمد (بنجیهانی، ابوالقاسم

 تعلیقات فیروز منصوري.

 ، بیروت. 5جلد  لبلدان،معجم ا)، 1995عبدالله (بنیاقوتحموي، 

ــار« ــار یخدانشــنامه ت ــراثســازمان م ،»شــهریرانا يمعم ــران،ا يو گردشــگر یفرهنگــ ی  ی

 .19/5/2011در  شدهینیبازب ،2015اکتبر  23در  یاز نسخه اصل شدهیگانیبا

 ، تهران: دانشگاه تهران.نامه دهخدالغت )،1377و1330( اکبردهخدا، علی
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 بنگاه نشر و ترجمه کتاب.تهران:  ،ترجمه کریم کشاورز د،)، تاریخ ما1345دیا کونف (

مجموعه نگاهی اجمالی به شهرسازي، بـه کوشـش  ؛شهرهاي ساسانیتا)، (بی هوف، دیتریش

 .یوسف کیانی

اجتمـاعی)، دانشـگاه شـهید  ـهاي اقتصادي هر میبد (بررسی)، ش1360( رضویان، محمدتقی

 .بهشتی

 .اداره کل حج و اوقاف: یزد ،راتامع الخی)، ج1365(الدین سید رکن

   .امیرکبیر تهران: ،ویرایش میرهاشم محدث ،نسابأمجمع ال)، 1363( اي، محمدشبانکاره

 ، انتشارات امیرکبیر.ناصري هفارسنام)، 1382( فسایی، حاج میرزا حسن

وقفنامه ربع رشیدي، به کوشش مینوي افشار، انجمـن )، 1356 ( ، رشیدالدینهمدانی اللهفضل

 .آثار ملی

، انتشـارات هاي ارگ میبـدساختارهاي دفاعی و مورفولوژي در بیرونه)، 1391فلاح، علی رضا (

 امیرسید علیزاده.

 )، تاریخ آل مظفر، ویرایش عبدالحسین نوایی، تهران: امیر کبیر.1385کتبی، محمود (

 یاي کتاب.)، اران در زمان ساسانیان، مترجم رشید یاسمی، دن1368کریستین سن، آرتور (

 .تهران: امیرکبیر ،به کوشش ایرج افشار تاریخ جدید یزد، )،1357( کاتب، احمد

 .میراث فرهنگی کشور در مورد نارین قلعه1368گزارش اسفندماه سال 

 ،کشـاورز ، مسئول پایگاه پزوهشی میراث فرهنگـی میبـد، وآقـايشیبانیدکتر هاي خانمگفته

 .و کارشناس میراث فرهنگی میبد مسئول

 تهـران: تصحیح میرهاشـم محـدث،، القلوبنزهۀدانشنامه  کامل)، 1396( حمدالله مستوفی،

 .لچاپ اوّ اردهال، سفیر

کتابخانـه  تهـران: به کوشش ایرج افشـار، جامع مفیدي،)، 1340( مستوفی بافقی، محمد مفید

 .اسدي

 .تهران: دنیاي کتاب ،تاریخ سیاسی ساسانیان )،1366( محمدجواد مشکور،

 ).1397یبد (م یفرهنگ یراثمسئول م یبان،حبه با محمود ادمصا

 .مواهب الهیذ، به کوشش سعدي نفیسی، تهران: اقبال)، 1326(الدین معین ،معلم یزدي

 .1ش  ،4س  ،هاي تاریخی، مجله بررسی»هاي دوران پورانداختسکه«زاده بیانی، ملک

 .1، ش 5س  )، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،1368( مهرشاهی، داریوش



 

60  

   

60  

   

  1397 ستانپاییز و زم ،28 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

 با کوشش ژان اوبن، تهران. منتخب التواریخ،)، 1346( الدینمعین نطنزي،

  ب. انگلیسی

1. Ibn Ahiyar, Ezzedin Ali (1370) Al-Kamal, Volume 17, 

Translation, Ali Hashemi Haeri. , Tehran, Scientific publication. 

2. Jafari, Jafarin Mohammad bin Hasan (1347) History of 

Yazd, in an effort, Iraj Afshar, Tehran, Translating and 

Publishing Agency. 

3. Jihani, Abolqasem ibn Ahmad (1368), Shah al-Aalam, 

Mentally Ali bin Abdul-Salam Kitab, with the introduction and 

comments of Firouz Mansouri. 

4. Hamoi, Yagut, Yagut bin Abdullah (1995) Mojtaba al-

Baladan, Volume 5, Beirut. 

5. Seyyed Rokn al-Din (1365) Jame al-Khairat, Yazd, 

Directorate of Hajj and Endowments. 

6. Shaban Kara'i, Mohammad (1363) Assembly of Al-Ans, 

Tehran, Amir Kabir Assembly, ed., Mirhashem Mohaddesi. 

7. Fasaei, Haj Mirza Hasan (2003) Naseri University, Amir 

Kabir Publications. 

8. Fazlullah Al Hamdani, Rashid al-Din (1356), endowment 

of the Quarter of Rashidi, in an effort, Minois Afshar, National 

Writers Association. 

9. Written, Mahmoud (2006) History of Al Muzaffar, edited 

by Abdolhossein Novei, Tehran, Amir Kabir. 

10. Kateb, Ahmad (1357) New History of Yazd, By Ihrj, Iraj 

Afshar, Tehran, Amir Kabir. 

11. Mostofi, Hamdollah (1396) Full text of the Encyclopedia 

of Nausea Al-Kahlub, Correction. 

12. Mirhashem Mohaddes, Tehran, Amirharadal, First Edition 



 

  61 گستره تاریخ یبد درقلاع متاریخچه 

  
 Mostofi Bafghi, Mohammad Mofid (1340) Mofidi Forward, By 

Ihr Afshar, Tehran, Asadi Library. 

13. Yazdi's teacher, Muin al-Din (1326), Mu'aw al-Hayed, in 

an effort, Sa'di Nafisi, Tehran, Iqbal. 

14. Natanzai, Moin al-Din (1346) Elected by al-Tawaryakh, 

with the efforts of Jean-O'Bon, Tehran Research resources. 

15. Afshar, Iraj (1354) Yazd Memorials, Tehran, Association 

of National Works. 

16. Boroumand Saeed, Javad (1368) Singer Ring, Tehran, 

Pajang. 

17. Pooya, Sayyid Abdul-Azim (1369) Skeetdar Prison from 

Another View, Yazd, Guidance Publications. 

18. Dehkhoda, Ali Akbar (1330 and 1377), Dehkhoda 

Dictionary, Tehran University. 

19. Diana Konf, Date of Med (1345) Translation, Karim 

Keshavarz, Tehran, Book Publishing and Publishing Company. 

20. Dietrich, Hoff, (Beyond) Sassanid Cities, A Brief Look at 

Urbanism, by Yousef Kayani. 

21. Encyclopedia of the history of Iranshahr architecture, Iran 

Cultural Heritage and Tourism. 

22. Organization. Archived from the original on October 23, 

2015. Revised on 19/5/2011. 

23. Razavian, Mohammad Taghi (1360), Every Meybod 

(socioeconomic studies), Shahid Beheshti University. 

24. Christine Sain, Arthur (1368), Aran at the time of 

Sasanian, translator Rashid Yasemi, World of Books. 

25. Magazines and articles: Adineh, Ali, Narin Ghale 

Meybod, Ancient Formation of the Fortress as the Core of the 

Historical City, Journal of Restoration of Knowledge and 



 

62  

   

62  

   

  1397 ستانپاییز و زم ،28 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

Cultural Heritage, Autumn and Winter 1393. 

26. Isfahan, Isa, Study and Research of Jame Mosque of De 

Nou Meybod, Effect Magazine, Autumn 2005. 

27. Ashraf, Ahmad (1353) Historical Features of Urbanization 

in Iran, Social Sciences Letter. Volume 1, Issue 4. 

28. Dynamic, Seyyed Abdul Azim, Meybod In the Mirror of 

History, Call of Yazd: 103-67. 

29. Maskour, Mohammad Jawad (1366) Political History of 

the Sasanians of Tehran, Book World. 

30. Malekzadeh Bayani, Coins of the Poorandadvn Period, 

Journal of Historical Studies, Q4. 1. 

31. Mehrshahi, Dariush (1368) Quarterly Journal of 

Geographic Research, vol. 1. 

32. interviews: Information by Mr. Haji Abolfazl Ayatollahi 

Meybodi Ms. 

33. Information by Mr. Seyyed Ali Noqib al-Ashraf and 

Hasan Baba'i, and Ishaghiyah, Yazd Cultural Heritage Expert. 

34. Report of March 1368 on the cultural heritage of Narin 

Castle. 

35. Ms. Shi'bani and Khezavarzoo's words and authorities and 

experts in the cultural heritage of Meybod. 

36. Interview with Mahmoud Adiban is responsible for 

cultural heritage. 

37. Seyyed Mansour Emami Meybodi Ph.D. in History (Iran 

Islamic Course) Professor and Faculty. 

38. Member of Islamic Studies Department of Farhangian 

University (Camp Ashdod of Yazd)Yazd-Meybod-e Shahid 

Beheshti-k Spring 2-Home Seyed Mansour Emami Meybodi. 



 

  63 گستره تاریخ یبد درقلاع متاریخچه 

  

  نقشه هوایی از میبد

  

  هاي میبدتصاویر قلعه

  * نارین قلعه میبد
  

  

  

  

  

  

  

  



 

64  

   

64  

   

  1397 ستانپاییز و زم ،28 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

  * قلعه مهرجرد / نمایی از ورودي، ضلع شرقی و غربی قلعه مهرجرد

  آباد* قلعه بارجین / نماي بیرونی و درونی از قلعه رکن

  

  

  



 

  65 گستره تاریخ یبد درقلاع متاریخچه 

  

  * قلعه محمدآباد

  رفتهشده یا ازبینهایی تخریبقلعه

  آباد* قلعه کاظم

  آباد* قلعه حسن

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

66 

    

66 

    

  1397 ستانپاییز و زم ،28 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

  * قلعه بشنیغان

  

  

  * قلعه فیروزآباد

  

  

  قلعه بیده* 

  آباد* قلعه شمس

 

  

  

  

 آباد* قلعه ده



 

  67 گستره تاریخ یبد درقلاع متاریخچه 

  

  * قلعه ده شیخی

  

  

  

  قلعه آسیاب کچلگ* 

 

  قلعه بفروئیه

  

  

  



 

68 

    

68 

    

  1397 ستانپاییز و زم ،28 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

 * قلعه محمودآباد

 

  

  

  * قلعه سپید ندوشن میبد

 


