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چکیده
در تعیین و تعریف یک منظر فرهنگی ،سه رکن جغرافیا (عرصۀ طبیعی فعالیت انسان) ،تاریخ و مواد فرهنگی نقش اساسی ایفا
میکنند .عرصۀ طبیعی میمند در شمال غرب استان کرمان بهروشنی تعامل این سه عنصر را نشان میدهد .در تالش برای پاسخ
به این پرسش که منظر فرهنگی میمند ،از چه عناصری تشکیل شده و تحول آن از چه کیفیتی برخوردار بوده ،نگارنده بخش
شمالی شهرستان شهربابک شامل منطقۀ میمند و روستاهای مجاور آن را در سالهای  1392و  1393مورد بررسی میدانی قرار
داد .یافتههای حاصل از این بررسی در کنار گزارش های مندرج در متون تاریخی ،بیانگر تغییر و تطور شیوههای معیشت در این
منطقه در طول تاریخ است .بر پایۀ نتایج پژوهش حاضر ،شرایط جغرافیایی و تاریخی ،تعیین کنندۀ رفتارهای اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی مردمان منطقه بوده است و با وجود روابط پیچیده و تحوالت چندخطی در منظر فرهنگی میمند ،میتوان روستای
دستکند میمند را کانون و منشأ این تحوالت دانست.
واژههای کلیدی :میمند ،منظر فرهنگی ،معماری دفاعی ،کوچنشینی ،یکجانشینی
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 .1مقدمه
منظر فرهنگی ،منظومۀ پیچیدهای از پدیدههای مختلف پراکنده در یک گسترۀ جغرافیایی است که یا از
عاملیت انسان متأثر شده و یا بر کنشهای انسانی تأثیر گذاشته است (لباف خانیکی  .)117 :1385به عبارت دیگر
هر آنچه در عرصۀ جغرافیا در تعامل با انسان پدید آمده و یا در اثر دخالت انسان دچار تغییر شکل و ماهیت
شده ،عنصری از یک منظر فرهنگی بهشمار میرود .با این تعبیر ،کلیۀ عوارض جغرافیایی که بر رفتارهای
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی انسان تأثیر میگذارند و نیز تمامی مصنوعات و پنداشتههای انسان در
منظومۀ منظر فرهنگی قرار میگیرند ) .(Wilkinson 2004: 340; Bray & Trump 1984: 137بنابراین،
تحول منظر فرهنگی به معنای تحول رفتار انسان یا به تعبیر بهتر ،تحول شواهد مادی رفتار انسان در عرصۀ
جغرافیاست .سیر تحول رفتار انسان ،همان تاریخ است و شواهد مادی رفتار انسان ،معادل مواد فرهنگی یا
همان موضوع علم باستانشناسی است .درنتیجه ،در بررسی سیر تحول منظر فرهنگی الزم است به برهمکنش
سه عامل تاریخ ،مواد فرهنگی و فضای فعالیت و حضور انسان (جغرافیا) پرداخته شود.
زمانی که از منظر فرهنگیِ یک منطقۀ جغرافیایی خاص مثل میمند سخن به میان میآید ،در گام نخست
الزم است محدودۀ مکانی آن منظر فرهنگی تعیین و ترسیم گردد ) .(Crumley 1976: 63گسترۀ منظر
فرهنگی میمند منطبق بر پهنها ی است که الگوهای مشابهی از هنر ،زبان ،جامعه ،سیاست ،اقتصاد و
بهطورکلی فرهنگ بر آن حاکم میباشد .این الگوها و قواعد که متأثر از قطبهای فرهنگی قدرتمند منطقه،
یعنی مراکز اجتماعی و سیاسی چون میمند و شهربابک بوده ،سبب بروز رفتار نسبتاً یکسانی از جانب جوامع
انسانی منطقه شده و در قالب مواد فرهنگی ،بروز عینی پیدا کرده است .درنتیجه ،الگوهای رفتاری رایج در
هر دورۀ زمانی که متأثر از شرایط تاریخی خاصی شکل گرفتهاند ،به پدیداری مجموعۀ مشخصی از مواد
فرهنگی با ویژگیهای خاص خود منجر شده اند .باستانشناسی به دنبال شناخت این مواد فرهنگی است و
باستانشناسی منظر فرهنگی ،الگوهای رفتاری موجدِ این مواد فرهنگی را در فضای جغرافیایی مطالعه میکند.
با این مقدمه ،می توان پهنۀ منظر فرهنگی میمند را محدود به عوارض جغرافیایی دانست که عرصۀ
تعامالت فرهنگی منطقه را دربر میگرفتهاند .به عبارت دیگر منظر فرهنگی میمند تا جایی ادامه پیدا میکرده
که از یکسو امکان ارتباط حامالن فرهنگ منطقه یعنی جوامع انسانی به سهولت برقرار بوده و از سوی دیگر
عوارض جغرافیایی را دربر میگرفته که بر الگوهای رفتاری و ذهنی آن جوامع تأثیر میگذاردهاند.
 .2پرسشها ،روش و پیشینۀ پژوهش
پرسش اصلی پژوهش حاضر ،در پی یافتن ارتباط متقابلی است که میان عناصر تشکیلدهندۀ منظر فرهنگی
میمند یعنی پدیده های جغرافیایی ،تاریخ و آثار فرهنگی جریان داشته است .بدیهی است تعامل میان عناصر
مزبور ،به فراخور شرایط هر دورۀ تاریخی تغییر میکرده و این تغییر بهنوبۀ خود بر شیوۀ زندگی مردمان
منطقه و نظام معیشتی ایشان تأثیر میگذاشته است .از آنجا که آثار فرهنگیِ باقیمانده از فعالیت جوامع
انسانی ،آینۀ تمامنمای الگوهای رفتاری و نظامهای معیشتی گذشته است ،شناسایی و تحلیل آنها میتواند در
بازسازی سیر تحول منظر فرهنگی میمند راهگشا باشد.
به منظور پاسخ به پرسش فوق ،این مقاله ،در وهلۀ اول به تاریخ و جغرافیای تاریخی منطقۀ شهربابک و
میمند ،با استناد به متون و گزارشهای تاریخی میپردازد و در وهلۀ دوم با تکیه بر یافتههای باستانشناختی
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و تحلیل آنها در بستر تاریخ و جغرافیای منطقه ،تالش میکند سیر تحول منظر فرهنگی میمند را بازسازی
نماید .بخش عمدهای از یافتههای باستانشناختی ارائه شده در این مقاله ،حاصل بررسی میدانی نگارنده است
که در راستای تهیۀ پروندۀ ثبت جهانی منظر فرهنگی میمند ،در طی سالهای  1392و  1393انجام پذیرفت.
الزم به ذکر است در بخشی از تحلیلهای ارائه شده ،از یافتههای بررسیها و کاوشهای باستانشناختی
سالهای گذشته و گزارشهای موجود در آرشیو پایگاه میراث فرهنگی میمند نیز بهره گرفته شده است.
مطالعات علمی صورتگرفته در منطقۀ میمند را میتوان در پنج گروه ،تقسیمبندی کرد :گروه اول شامل
بازدیدهای کوتاهی است که با تمرکز بر شناسایی بافت روستای دستکند میمند صورت پذیرفته و گاه به
انتشار مقاالت یا تهیۀ گزارشهایی در ارتباط با بافت و قدمت روستای دستکند میمند منجر شدهاند (پاتینجر
1384؛ افسر یغمایی 325-326 :1337؛ افشار 154-155 :1347؛ همایون 1351؛ مهران 1385؛ باستانی پاریزی 288 :1389؛

)Burke 2010: 311؛ گروه دوم با رویکرد مردمشناختی به تبیین جنبههایی از معیشت اهالی میمند در روزگار
معاصر پرداختهاند (روحاالمینی1350 2؛ خلیل یحیوی 2537؛ شهشهانی 1375؛ اشرفی)1383؛ گروه سوم مطالعاتی را
دربر میگیرد که عموماً با هدف شناسایی و بررسی مواد فرهنگی سطحی و تهیۀ نقشۀ باستانشناسی منطقۀ
میمند انجام گرفته است (اسدآبادی 1374؛ ریاحیان گهرتی 1382؛ حاتمی 1383؛ کریمی 1383؛ پور مژدهی 1384؛
شجاعی اصفهانی )115 :1386؛ گروه چهارم شامل مطالعاتی است که ضمن اقدام به کاوش باستانشناسی به
معرفی سازههای معماری و دیگر مواد فرهنگی مکشوفه از میمند و نواحی مجاور آن پرداختهاند (سرفراز 1347؛
پورقربان 1380و )1382؛ و گروه پنجم مقاالت و کتابهایی را شامل میشود که با استناد به بررسیها و یافتههای
میدانی دیگران به ذکر توصیفاتی از میمند پرداختهاند (پازوکی طرودی 137-141 :1376؛ ابراهیمی میمند 1385؛
غضنفر پور 154-155 :1388؛ اسالمی 1391؛  )Bau 1971: 203و یا تحلیلهای قوم-باستانشناسی (رضائیان  )1387و
راهکارهای گردشگری (قوربیگی نژاد تهرانی 1385؛ اسدی و عباسی 1387؛  )Kerber 2013: 443ارائه نمودهاند.
اگرچه تالشهای فوق ،مجموعۀ ارزشمندی از اطالعات تاریخی ،جغرافیایی ،باستانشناختی و مردم شناختی را
دربارۀ میمند فراهم آورده ،ولی به برهمکنش مواد فرهنگی ،جوامع انسانی و جغرافیای میمند در بستر تاریخ،
توجه چندانی نداشتهاند .این مقوله نیازمند رویکردی جامعنگر به منظر فرهنگی میمند است که در پژوهش
پیشرو سعی میشود با تکیه بر کلیۀ یافتههای باستانشناختی منطقه ،گامی در آن راستا برداشته شود.
 .3جغرافیای طبیعی میمند :بستر حضور و فعالیت جوامع انسانی
میمند ،نام دهستانی است در شمال شرق شهربابک استان کرمان به مرکزیت روستای میمند (نقشههای  1و )2

که در مختصات جغرافیایی  30درجه و  13دقیقه و  47ثانیه عرض شمالی و  55درجه و  22دقیقه و  33ثانیه
طول شرقی و ارتفاع  2240متر از سطح دریا واقع شده است (ابراهیمی میمند  .)24 :1385این روستا بهواسطۀ
3
بهرهگیری از معماری دستکند در ایجاد بافت مسکونیاش (تصاویر -5ج و  )6از شهرتی جهانی برخوردار است
(افسر یغمایی 325-326 :1337؛ سرفراز 1347؛ همایون ،بیتا و 1351؛ افشار 154-155 :1347؛ خلیل یحیوی 2537؛

شهشهانی 1375؛ اشرفی 1383؛ باستانی پاریزی 288 :1389؛  .)Burke 2010: 311; Kerber 2013: 443رواج شیوۀ
دستکند در معماری منظر فرهنگی میمند و سکونتگاههای دیگری نظیر الخورین ناشی از بافت متخلخل
بستر زمینشناختی منطقه است (کالنتری خاندانی 126 :1387؛ خلیل یحیوی  .)144 :2537بر اساس تعریفی که
پیش از این دربارۀ گسترۀ منظر فرهنگی میمند آمد ،منظر فرهنگی میمند عالوه بر روستای دستکند میمند
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شامل روستاهای خرد و کالن دیگری است که همگی کمابیش از شرایط جغرافیایی و اقلیمی همسانی
برخوردارند (ابراهیمی میمند  .)35-36 :1385بخش شمالی منظر فرهنگی میمند به کوههای پورکان با ارتفاع بیش
از  2500متر محدود میشود (کالنتری خاندانی  )302 :1387و قسمت جنوبی آن را دشتهای نسبتاً وسیعی دربر
میگیرد که شهرهای عمدهای چون شهربابک و خاتونآباد را در خود جای داده است (حسینی موسی )80 :1389
(نقشه .)1

رودخانههایی که در منظر فرهنگی میمند جریان دارند ،جریانهای فصلی هستند که از کوههای شمالی
سرچشمه میگیرند و در دشتهای جنوبی به زمین فرو میروند .چهار رودخانۀ اصلی که در فصل بهار و
ماههای پر باران آب دارند ،عبارتاند از :رودخانههای مورنگ ،الخیس ،الخورین و کرم که نقش مهمی در
مکان گزینی استقرارها و سازههای خدماتی چون آسیابها و حوض انبارها ایفا کردهاند.
در پهنه بندی اقلیمی استان کرمان ،شهربابک در رستۀ اقلیم بری ،نیمهخشک ،خیلی سرد تا گرم قرار
میگیرد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  :1382نقشۀ شمارۀ  .)50افزایش ارتفاع در بخش شمالی شهربابک ،جایی
که روستای میمند واقع شده از شدتجریانهای بری کاسته است .ازاینرو ،آبوهوای روستای میمند را
می توان از نوع معتدل کوهستانی دانست .میمند دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است (ابراهیمی
میمند  .)27 :1385بر اساس اطالعات سازمان هواشناسی کشوری مربوط به نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک به
میمند یعنی ایستگاه شهربابک ،میانگین بارش منطقه  162میلیمتر در سال میباشد که بیشترین بارش در
فصل زمستان است (اسدی و عباسی .)5 :1387

نقشۀ  -1موقعیت جغرافیایی میمند و شهربابک در ایران و استان کرمان (نقشۀ پایه برگرفته از نقشه عملیات مشترک زمینی ارتش)1349 ،
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 .4تاریخ میمند و شهربابک :روایتی مکتوب از مراحل حضور انسان
عاملیت انسان در یک منظر فرهنگی ،همان «تاریخ» است .تاریخ ،عبارت است از تبیین علّی فعالیت انسان و
جوامع انسانی در طول زمان (اتکینسون .)36 :1379 ،بنابراین ،با شناخت تاریخ یک منطقه میتوان مهمترین رکن
یک منظر فرهنگی یعنی انسان را شناخت .هرچند از خود روستای میمند کمتر گزارشی در متون تاریخی
مندرج است ولی میتوان پذیرفت که این روستا بدونشک از رویدادهای مذکور در تاریخ شهربابک متأثر
می شده و عوارض و عواقب اتفاقات منطقه را مستقیماً دریافت میکرده است .درنتیجه ،بازخوانی تاریخ
شهربابک به شناسایی جریانهای تاریخی تأثیرگذار بر منظر فرهنگی میمند کمک شایانی میکند.
اگرچه نام شهربابک با تاریخ افسانه واری از حضور بابک و فرزندش اردشیر در دورۀ ساسانی گره خورده
است (حافظ ابرو 11-12 :1375؛ وزیری  1385الف268 :؛ وزیری  1385ب ،)272 :هویت تاریخی شهربابک را میتوان از
زمان گزارش ابنخردادبه ،جغرافینگار قرن سوم هجری ،حائز صورت واقعی دانست .گزارش ابنخردادبه نشان
میدهد ،شهربابک در اوایل اسالم منزلگاهی مهم ،در مسیر راه اصلی کرمان به شیراز بوده (ابن خردادبه )39 :1371
و به گزارش مقدسی در قرن چهارم هجری ،از تقسیمات کورۀ اصطخر بهشمار میرفته است (مقدسی.)75 :1361
احتماالً شهربابک در ادوار قبل از اسالم نیز همین موقعیت را در مسیر راههای عمده داشته است؛ کمااینکه
یکی از راههای اصلی منشعب از پاسارگاد از این شهر عبور میکرده است (مصطفوی  .)362 :1375حافظ ابرو در
قرن نهم هجری ،نیز از شهربابک بهعنوان یکی از منازل مسیر شیراز به رودان یاد کرده است (حافظ ابرو :1375
.)156

موقعیت سوقالجیشی شهربابک و آبادانی آن در ادوار مختلف ،سبب جلبنظر امرای مسلمان و تالش
ایشان برای تسلط بر این شهر شد .نزاع آلالیاس و آلبویه بر سر امارت شهربابک (منشى کرمانى 15 :1362؛ حافظ
ابرو  ،1375ج20-21 :3؛ وزیری  1385الف )341-342 :و حکومت شاهزادگان قراختایی بر شهربابک (وزیری  1385الف:
463؛ حسینی موسی  ،)120 :1389حاکی از مطلوبیت این منطقه در قرون چهارم تا هشتم هجری نزد زمامداران
وقت است .حملۀ اعراب فارس در سالهای  740هجری قمری (کتبی  ،)46 :1364شورش طوایف مغول در 755
هجری قمری (سمرقندی  ،1383ج ،)294 :1دستاندازی سپاهیان سلطان بایزید در  788هجری قمری (حافظ ابرو
 ،1375ج ،)179 :3غارت شهربابک و توابعش توسط ازبکان در اوایل قرن دهم هجری (نجمی  ،)362 :1381هجوم
طوایف میشمست خراسان در اواخر قرن یازدهم (حسینی موسی  )130-131 :1389و ویرانگری افغانها در اواخر
عصر صفوی (حسینی موسی  )135 :1389از یک طرف مقاطعی غمانگیز از تاریخ میمند را به نمایش میگذارند و
از طرف دیگر ،گویای ثروت اقتصادی این منطقه است که طمع متجاوزان و غارتگران را برمیانگیخت.
با وجود آنکه شهربابک و میمند ،پیوسته در معرض غارت و هجوم بودند ،به نظر میرسد این منطقه در
دوران صف وی ،همپای دیگر نقاط ایران از امنیت و آبادانی نسبتاً پایداری برخوردار بوده است .شاهد تاریخی
این وضعیت ،در قدرت نظامی میمند بازتاب یافته است .نیروی نظامی میمند توانسته بود در طول دورۀ صفوی
به چنان اعتبار و قدرتی دست یابد ،که نادرشاه افشار یکصد تن از سپاهیان خود را برای لشکرکشی به هند از
اهالی میمند شهربابک برگزید (حسینی موسی  .)138 :1389بااینحال در زمان لطفعلیخان زند ،طوایف عرب
فارس و قشقایی به غارت گستردۀ شهربابک و توابع آن پرداختند و میرزا ابوالحسن بیگلربیگی ،حاکم کرمان
برای نظم آن سامان راهی شهربابک شد (وزیری  1385الف.)716 :
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در دورۀ قاجار ،شهربابک همچنان بهعنوان یکی از شهرهای آباد کرمان شناخته میشد (نک .شیروانی :1347
 .)320با اینکه شهربابک در سالهای  1230هجری قمری نسبت به قبل دچار افول شده بود (پاتینجر :1384

 )268اما هنوز از چنان اعتباری برخوردار بود که بهعنوان اردوگاهی برای سامان دادن قوای نظامی،
مورداستفادۀ حاکمان کرمان قرار میگرفت (سپهر  .)489-490 :1377طی جریانهای تاریخیِ نیمۀ دوم دورۀ
قاجار ،ازجمله بیکفایتی کهندل خان افغان در ادارۀ شهربابک به سالهای  1250هجری قمری (اعتمادالسلطنه
 ،1367ج1652 :3؛ سایکس  ،)108-109 :1336این منطقه دچار نابهسامانی شد و حملۀ قبایل عرب فارس در
سالهای  1288و  1289هجری قمری (وزیری  1385ب )273 :ضربۀ کاری را بر رونق و آبادانی شهربابک وارد
آورد .اوضاع شهربابک در اواخر قرن  13هجری قمری چنان آشفته بود که احمدعلی خان وزیری اذعان میداد
که « این زمان به آن آبادانی نیست ،اگرچه عمارات عالیه و مساجد متعدد و کاروانسرا و بازار دارد لیکن آنجا را
شهر نمیتوان گفت( ».همان)273 :
 .5بحث و تحلیل
4

اگرچه حضور جوامع انسانی پیشازتاریخ در منطقۀ میمند به قطعیت قابلانکار نیست  ،ولی حداقل نمیتوان
حضور جوامعی گسترده را در عصر پیشازتاریخ در این منطقه انتظار داشت .انجام بررسی باستانشناسی در
چهار نوبت (اسدآبادی 1374؛ ریاحیان گهرتی 1382؛ حاتمی 1383؛ لباف خانیکی  ،)1393منتج به شناسایی هیچگونه
شواهدی از حضور و فعالیت جوامع پیشازتاریخ در منطقۀ میمند نشده است .به نظر میرسد در ادوار
پیش ازتاریخ ،هنوز جمعیت چنان افزایش نیافته بود که فشار حاصل از کمبود منابع ،سبب رانده شدن
گروه های انسانی به سمت ارتفاعات شمالی شهربابک و منطقۀ میمند شود .آنچنانکه از یافتههای
باستانشناسی پیداست جمعیت های انسانی در دوران نوسنگی و عصر مفرغ در مساعدترین نقاط استان کرمان
و فارس سکونت داشتند 5و هنوز لزومی در بهرهگیری از منابع دور از دسترس ،نظیر آنچه در منطقه میمند
وجود داشت احساس نمیشد .بااینوجود انجام مطالعات باستانشناختی عصر سنگ در منطقۀ میمند شاید
بتواند شواهدی مبنی بر حضور محدود انسان در تراس رودخانهها و اشکفتهای طبیعی بیابد .با ورود جوامع
انسانی به منطقۀ میمند و تعامل ایشان با طبیعت بود که منظر فرهنگی میمند متولد شد .منظر فرهنگی
میمند از زمان تکوین تا به امروز مراحلی را سپری کرده که آثار و نشانههای آن را در مواد فرهنگی منطقه
میتوان جستجو کرد .در ادامه به تشریح هر مرحله پرداخته میشود.
 -1-5مرحلۀ اول :استقرارهای کوچک در قلعههای مسکونی

قدیمیترین شواهد شناختهشدۀ حضور انسان در منطقۀ میمند مربوط به سدۀ ششم قبل از میالد ،همزمان
با حکومت هخامنشیان ( 550تا  330قبل از میالد) است .این شواهد ،شامل دو قطعه سفال است که یکی از سطح
محوطۀ قلعه میمند (پورقربان  54-55 :1380و  )71 :1382و دیگری از سطح قلعۀ مرج (Shojaee Esfahani
) 2015: 214بهدستآمده است (تصویر  . )1این دو قطعه سفال ،بیانگر جریان زندگی روزمره در دو قلعۀ مذکور
میباشد .قطعه سفالی که از قلعۀ میمند بهدست آمده ،مربوط به کوزه یا خمرهای با حجم نسبتاً زیاد است که
احتماالً برای ذخیرۀ مواد غذایی (تولیدات کشاورزی یا دامی) بهکار میرفته و قطعه سفال مربوط به قلعه مرج،
بخشی از یک ظرف تُنگمانند کوچک میباشد که سطح آن با نقوشی هندسی تزیین شده است.
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طرح سفال

مشخصات ظاهری

قدمت براساس تاریخنگاری
6

ترمولومینسانس
بخشی از بدنۀ یک خمره
چرخساز
خمیرۀ قرمز آجری
پخت کامل
آمیزۀ ماسۀ نرم
تزیین نقوش کنده

 2500±220سال (همزمان با
دورۀ هخامنشی)

الف
بخشی از لبه و بدنۀ یک تُنگ
کوچک
چرخساز
خمیرۀ قهوهای
پخت کامل
آمیزۀ ماسۀ نرم
تزیین نقاشی بارنگهای
مشکی و قهوهای بر بدنۀ سفال

 2450±230سال (همزمان با
دورۀ هخامنشی)

ب

تصویر  -1مشخصات دو قطعه سفال بهدستآمده از الف) قلعۀ میمند (پورقربان  54-55 :1380و  )71 :1382و ب) قلعۀ مرج
(شجاعی اصفهانی 205 :1386؛ )Shojaee Esfahani 2015: 214

حضور جوامعی در حدود  2500سال پیش در قلعه مرج قابلتوجیه است .این قلعه ،فاصلۀ کمی از راه اصلی
دارد که شهربابک را به رفسنجان و رودان متصل میساخته است .همچنین ویژگیهای مورفولوژیک بستر
طبیعی قلعه مرج ،انتخاب این محل را بهعنوان نقطهای استراتژیک برای سکونت و دفاع کامالً توجیه میکند.
برخالف آنچه در مورد قلعه مرج گفته شد ،استقرار در دیگر محوطۀ هخامنشی منطقه یعنی قلعۀ میمند
معلول راههای ارتباطی عمده نبوده است .همین وضعیت در مورد قلعۀ دیگری در  5کیلومتری شمال شرق
قلعۀ میمند که بهنام قلعه سرگله شناخته میشود و دارای ساختار معماری مشابه قلعه میمند است نیز
مشاهده می شود .با توجه به وسعت نسبتاً محدود دو قلعۀ اخیر و ویژگی های توپوگرافیک محل استقرار این دو
قلعه (نقشۀ  ،)2می توان حدس زد که نخستین استقرار در این دو محل به اضطرار صورت گرفته است.
رودخانههای جاری در پای این قلعهها ،اساسیترین نیاز قلعهنشینان را تأمین میکرده و تراسهای حاصلخیز
در کرانۀ همان رودخانهها مکان مناسبی برای کشاورزی مهیا میساخته است .شیب نسبتاً تند تپۀ بستر
قلعهها نیز امکان دفاع از قلعه و ساکنان آن را فراهم میکرده است .این سه عامل یعنی آب ،غذا و امنیت،
تداوم سکونت در این قلعهها را سبب شد .اضافه شدن فضاهای معماری بر گرد سازۀ مرکزی در نوک تپه
(تصویر  ،)2شاهدی است بر تداوم استقرار در این قلعهها.

 / 118مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1395

تصویر  -2فضاهای معماری سنگچین که به صورت شعاعی بر گرد سازۀ مرکزی قلعه میمند ساخته شدهاند (نگارنده)

 )2-5مرحلۀ دوم :کوچ روی و چادرنشینی در سایۀ مدیریت جمعیتهای محدود یکجانشین

نتایج بررسی باستانشناسی در منطقۀ میمند ،گویای وجود محوطههایی است با شواهدی مربوط به پس از
انباشت سنگها در محوطههای الخورین ،تل ریگ،
ِ
عصر هخامنشی .فراوانی سفال ،فقدان شواهد معماری و
تل قلعه گالب و سنگآباد با آثاری از دوران اشکانی ،ساسانی و اوایل اسالم (لباف خانیکی  )82-87 :1393نشان
می دهد که منطقۀ میمند در طول ادوار مذکور ،پذیرای استقرارهای موقت کوچنشینی بوده است .فقدان
شواهد معماری و پراکندگی تودههای سنگ (تصویر  ،)3نشاندهندۀ حضور چادرنشینانی در این محوطههاست
که روزها و یا ماههایی از سال را در مساکن موقتی خویش اقامت میگزیدند و با تغییر فصل ،محل دیگری را
برای استقرار برمیگزیدند (قس .انجم روز و اسکندری .)74-77 :1391

تصویر  -3پراکندگی سنگهای بزرگ بر سطح محوطۀ تل ریگ (نگارنده)

همزمان با حضور جوامع کوچرو در منطقۀ میمند ،قلعههای مرج ،میمند و سرگله و نیز محوطۀ استقراری
تل عمارت در  9کیلومتری جنوب شرق روستای میمند مسکون بودهاند .وجود بقایای بناهای یادمانی در قالع
مرج ،میمند و سرگله و نیز آثار ساختمانی در تل عمارت که به شکل دو تپه در سطح محوطه مشاهده میشود
(تصویر  )4بیانگر حضور افراد یا گروههایی است که در طول ادوار اشکانی ،ساسانی و اوایل دورۀ اسالمی برخالف
مردم عادی که در کپرها یا چادرها اقامت داشتند ،در ساختمانهایی نسبتاً مجلل با مصالح پایدار ساکن
بودهاند .بر این اساس ،به احتمال قوی در استقرارگاههای فوق ،افرادی سکونت داشتهاند که از ثروت و جایگاه
اجتماعی باالتری نسبت به کوچنشینان برخوردار بودهاند و در این سکونتگاهها بهمنزلۀ مراکزی برای مدیریت و
سازماندهی جوامع کوچرو ایفای نقش میکردهاند.
کوچنشینان عالوه بر درنظرگرفتن تمام امکانات محیطی برای گزینش اقامتگاه موقت خود ،درجایی
چادرهای خود را برمیافراشتند که امکان ارتباط با مراکز استقراری فوقالذکر وجود داشته باشد .اگرچه فقدان
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شواهد باستانشناختیِ کافی امکان بازسازی دقیق نوع تعامل را سلب میکند ،میتوان احتمال داد که مراکز
استقراری در ازای تأمین امنیت و سازماندهی امور منطقه ،از محصوالت و تولیدات دامی کوچنشینان منتفع
میشدهاند .این کوچ روان ،منابع طبیعی نظیر گیاهان خودرو و حیوانات وحشی را نیز به مرحلۀ بهرهبرداری
رسانده 7و حلقۀ واسط میان طبیعت و جمعیتهای مصرفکننده بودند .بااینوجود ،دامداری و محصوالت دامی
کوچ نشینان پایۀ اصلی معیشت را در منطقۀ میمند تشکیل میداد و کشاورزی در مقیاسی محدود ،بخشی از
نیازهای یکجانشینان را تأمین میکرد.

تصویر  -4تصویر ماهوارهای محوطۀ تل عمارت ) (Google Earthو تپه جنوبی محوطۀ تل عمارت که حاوی بقایایی از یک اثر
معماری میباشد (نگارنده)

 )3-5مرحلۀ سوم :شکلگیری روستاها
در پی اتفاقاتی که طی قرون چهارم تا دهم هجری در منطقۀ شهربابک رخ داد (کتبی 46 :1364؛ سمرقندی

 ،1383ج294 :1؛ حافظ ابرو  ،1375ج179 :3؛ نجمی 362 :1381؛ حسینی موسی  130-131 :1389و  ،)135گروههایی از
جوامع یکجانشین و کوچ رو به سمت ارتفاعات شمالی شهربابک یا همان منطقۀ میمند پناه آوردند .به قرینۀ
رویداد تاریخی که در سال  757هجری قمری سبب فرار و تحصن معاندان شاه شجاع به کوههای شهربابک شد
(حافظ ابرو  ،1375ج ،)130 :3میتوان احتمال داد که کوههای این منطقه ملجأ و پناهگاه جمعیتهایی بود که از
شرّ مهاجمان میگریختند و بهسوی ارتفاعات مهاجرت میکردند .این مهاجران در جستجوی امنترین نقاط
برای سکونت ،امتداد درهها را در پیش گرفته و نقاطی را در انتهای درهها و باالدست رودخانهها برای اقامت
برگزیدند .سه نقطه در منطقۀ میمند حائز بهترین شرایط برای اسکان این گروههای انسانی بوده است :پیش
استا ،الخورین و میمند .این سه نقطه عالوه بر آنکه در میان ارتفاعات محصور بودند ،پناهگاههایی غارمانند را
نیز در خود گرد آورده بودند که مناسبترین محل برای استقرار اولیۀ پناهندگان بهشمار میرفت (تصویر .)5
این پناهگاهها را طبیعت در اختیار ایشان قرار داده بود .جنس اغلب کوههای منطقۀ میمند متشکل از توف
(خاکستر آتشفشانی) است که الیههایی از کنگلومرا بهصورت افقی در برخی نقاط گسترده شده است .عوامل
فرساینده نظیر باد و باران بر الیههای نرم توف که در زیر الیههای کنگلومرا قرار دارند اثر تخریبی بیشتری
وارد آورده و سبب ایجاد حفرههای کوچک و بزرگ در دامنۀ کوههای میمند شدهاند.
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تصویر  -5خانههای دستکند در الف) پیش استا ،ب) الخورین و ج) میمند (نگارنده)

ریختِ نعلی شکل میمند (تصویر  )6و الخورین و مرتفع بودن پیش استا بهترین شرایط را نیز برای دفاع در
برابر حملههای احتمالی فراهم میآورد (ن.ک :پاپلی یزدی و لباف خانیکی  .)1380با افزایش جمعیت در این
خانههای طبیعی ،ساکنین بهمرور حفرههای طبیعی را گسترش دادند .قدمت دقیق نخستین استقرار در
دستکندهای میمند و گسترش آنها بهصورت واحدهای مسکونی هنوز شناخته نشده است .8با وجود آنکه
علی اکبر سرفراز با استناد به ظروف سفالی موجود در برخی از منازل میمند ،استقرار در میمند را به دورۀ
ساسانی نسبت داده (سرفراز  ،)1347قدیمیترین سفالهایی که از روستای میمند مورد آزمایش تاریخنگاری
ترمولومینسانس قرار گرفتهاند ،به قرن نهم هجری تعلق دارند (پورقربان  9 .)61 : 1382بههرحال ،پناهگاههایی که
روزگاری پذیرای جمعیتی اندک بود ،بهتدریج گسترش یافته و تبدیل به روستاهایی شدند که خانههای آنها
دستکند بود .ساکنان این روستاهای نو بنیاد هنوز بیبهره از زیرساختهای الزم برای کشاورزی بودند .به
عبارت دیگر هنوز تراسبندی زمینها در زمینهای شیبدار کوهستانی ،تدارک و انتقال آب و مسائل مالکیت
زمین مطرح و حل نشده بود .درنتیجه ،میتوان احتمال داد شکل ابتداییتر تولید ،یعنی دامداری شیوۀ غالب
معیشت را تشکیل میداد.

تصویر  -6ریخت نعلی شکل روستای میمند ،امکان مناسبی برای دفاع فراهم میآورد(Google Earth) .

در این اثنا ،قلعههایی که در ادوار قبل احداث شده بود ،همچنان وظیفه خویش را ایفا میکردند و بهعنوان
نهادهای دفاعی منطقه ،امنیت را در روستاهای دستکند تأمین میکردند .نزدیکی این روستاها به قلعهها و
ارتباط فضایی مستقیم آنها با یکدیگر ،گویای تعامل مستقیم قلعههای دفاعی و روستاهای دستکند منطقۀ
میمند است .عالوه بر این ،برجهای مشرف به روستاهای دستکند ،بر امنیت منطقه افزوده و تداوم حیات در
این روستاها را تضمین میکردند (تصویر .)7
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تصویر  -7بقایای دو برج مشرف به روستای میمند (نگارنده) و تصویر ماهوارهای از وضعیت فعلی و موقعیت آنها نسبت به
روستای میمند )(Google Earth

در میان این سکونتگاههای نوظهور ،میمند توانست راه توسعه و پیشرفت را با سرعت بیشتری بپیماید.
توسعۀ میمند معلول پارها ی امکانات محیطی بود که گروهی از آنها ناشی از شرایط طبیعی بود و گروهی دیگر
را عوامل انسانی و فرهنگی مهیا میساخت .رودخانهای که از جوار میمند می گذشت ،عالوه بر آنکه آب شرب
موردنیاز را فراهم میکرد ،بهترین منبع برای رونق کشاورزی در این روستا بهشمار میرفت و کرانههای این
رودخانه ،مساعدترین زمین را برای کشاورزی فراهم میآورد .شرایط توپوگرافیک روستای دستکند میمند
نیز بهنحوی بود که بهترین شرایط را برای دفاع مهیا میساخت (پازوکی طرودی  .)137-141 :1376میمند از هیچ
نقطهای قابل دسترس نبود مگر معبری در جبهۀ جنوبی که این معبر هم از قبل تحت مراقبتِ قلعۀ میمند قرار
داشت .افزون بر این ،برجهای متعدد بر امکان دفاع از میمند میافزودند .بدین ترتیب ،تدریجاً بر اهمیت میمند
افزوده شد و در اواخر قرن دهم هجری به یک مرکز جمعیتی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در منطقه تبدیل
شد .از این زمان بهبعد روستای میمند ،به مثابه یک «پایانه» در منظر فرهنگی میمند عمل میکرد .بدینمعنا
که میمند از یک سو مبدأ و منشأ تولید محصوالت دامی ،کشاورزی و نیروی نظامی بود و از سوی دیگر مقصد
پناهجویان و مهاجمان بهشمار میرفت .درعین حال ،این روستا توزیع کنندۀ آنچه بود که تولید یا دریافت
میکرد .نقش پویای میمند در منظر فرهنگی منطقه ،سبب تکامل و توسعۀ این روستا شد.
نتیجۀ بالفصل ت وسعۀ میمند ،افزایش جمعیت بود .روستای میمند تا زمانی میتوانست پذیرای جمعیت رو
به افزایش باشد که بستر طبیعی آن پاسخگوی ایجاد دستکندهای جدید باشد و مراتع و زمینهای کشاورزی
پیرامونیاش قابلیت تأمین مایحتاج مردمان را داشته باشد.
 -4-5مرحلۀ چهارم :توسعۀ روستاها

بررسی باستانشناسی در منطقۀ میمند ،گویای افزایش ناگهانی جمعیت و توسعۀ زیرساختهای اقتصادی
طی قرون دهم تا دوازدهم هجری می باشد .در همین بازۀ زمانی که منطبق است بر حکومت سلسلۀ صفویان
بر ایران ،شمار گورستانهای منطقۀ میمند به بیشترین حد خود میرسد .شناسایی حدود  25گورستان در
منطقۀ میمند که اغلب دارای سنگقبرهایی با تاریخ عصر صفوی میباشند (اسدآبادی 1374؛ ریاحیان گهرتی
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1382؛ حاتمی 1383؛ لباف خانیکی  ، )1393گویای افزایش جمعیت این منطقه در دورۀ تاریخی مزبور است.
جمعیت غالب متوفیانی که در این گورستانها به خاک سپرده شدهاند ،در دورۀ صفوی میزیستهاند .از طرفی،
بهرهگیری از سنگ های مرمر مرغوب و بذل ابداعات هنری در خوشنویسی و تزیین سنگقبرهای این عصر،
(تصویر  )8گویای توسعه و رونق فرهنگی -اقتصادی منطقۀ میمند در قرون دهم تا دوازدهم هجری است.
بیشترین تراکم این گورستانها ،بهترتیب پیرامون پنج روستای میمند ،کرم ،مرج ،گالب و چنار مشاهده
می شود که گویای کیفیت توزیع جمعیت در روستاهای مذکور است .از طرف دیگر در چهار روستای کرم،
مرج ،گالب و چنار که در فاصلهای کمتر از  10کیلومتری میمند واقع شدهاند ،خانههایی مشاهده میشود که
اگرچه دستکند نیستند ولی همان سبکی را در فضاهای داخلی دنبال میکنند که در پالن و فرم فضاهای
دستکند میمند رعایت شده است (حاتمی  .)72-73 :1383این همگونی در سبک معماری بیانگر انتقال و توسعۀ
اندیشۀ معماری توسط مردمانی است که از خاستگاهی واحد برخوردار بودهاند.

تصویر  -8نمونههایی از سنگقبرهای صفوی گورستانهای میمند (نگارنده)

در نتیجه میتوان احتمال داد که در بازۀ زمانی مذکور ،خانوادههایی از اهالی میمند ،رخت بربستند و راهیِ
درههای همجوار میمند با شرایط محیطی مشابه میمند شدند .این گروههای مهاجر ،نقاطی را برای انتخاب
برگزیدند که همانند میمند ،به راهها نزدیک باشد ،به آب رودخانهها و زمینهای حاصلخیز دسترسی داشته
باشد و درعینحال از امکانات طبیعی جهت دفاع برخوردار باشد .تجربهای که این مردمان در تدارک
زیرساختهای کشاورزی بهدست آورده بودند ،همراه ایشان به زیستبومهای جدید انتقال یافت .گسترش
روستاها و افزایش جمعیت روستانشینان به افزایش شمار مزارع کشاورزی و باغها منجر شد و بهتدریج بر
مطلوبیت و مقبولیت کشاورزی افزوده گردید .تراکم مزارع و باغها در پیرامون روستاهای فوقالذکر که
شمارشان به بیش از  50کالته می رسد ،گواهی است بر رونق اقتصاد مبتنی بر کشاورزی در فاصلۀ قرون دهم
تا دوازدهم هجری .احداث و توسعۀ آسیابهای منطقۀ میمند (رک .پورمژدهی  )1384شاهد دیگری بر این مدعا
ارائه میدهد (تصویر .)9
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تصویر  -9بقایای آسیاب علی مهدی در مسیر رودخانۀ الخیس (میمند) (نگارنده)

آسیابهای میمند که در عصر صفوی بنیان نهاده شدهاند ،همانند دیگر آسیابهای شناختهشدۀ مناطق
مرکزی ایران ،دارای سه بخش اصلی نهر ،تنوره و ساختمان اصلی بودهاند که تأسیسات مکانیکی و انبار را
شامل میشده است ) .(Harverson 1993تأسیس و توسعۀ این آسیابها همزمان است با افزایش جمعیتهای
روستایی ،تأسیس آبادیهای نو و بالطبع گسترش گورستانها .افزایش محصول گندم و جو سبب تأسیس
آسیابهای جدید می شد و تقاضایی که برای آرد کردن حجم رو به افزایش غالت وجود داشت ،آسیابها را
رونق میبخشید .همانگونه که انتظار میرود ،آسیاب ها در فاصلۀ معناداری با روستاها قرار دارند و در جوار
آبهای سطحی و رودخانههای اصلی منطقه واقع شدهاند (نقشۀ  .)2نکتۀ جالبتوجه ،تراکم بیشترین شمار
آسیابها در کرانۀ رودخانهای است که از کنار روستای میمند میگذرد .این امر ،دلیل دیگری است بر مرکزیت
اقتصادی روستای میمند در منطقه.
اگرچه در بازۀ زمانی قرن دهم تا دوازدهم هجری قمری ،نمیتوان بهکلی دامداری را منتفی دانست،
شکلگیری آبادیهای جدید ،توسعۀ باغات و مزارع و تأسیس و افزایش شمار آسیابها ،داللت بر روند تدریجی
غلبۀ کشاورزی بر دامداری در بازۀ زمانی مذکور دارند .بدیهی است با رونق کشاورزی و تمرکز نیروی تولید در
این بخش ،تمایل به دامداری کمتر شده بود ،ولی میتوان احتمال داد دامداری همچنان بهعنوان بخشی
تولیدی موردتوجه قرار داشت.
پس از اوج رونق میمند در عصر صفوی ،تغییر شرایط تاریخی و اقلیمی در بازۀ زمانی قرن دوازدهم تا
چهاردهم هجری قمری سبب تغییر سیمای منظر فرهنگی میمند شد .در این زمان ،ارتباط میمند با شهربابک
تقویت شده و میمندیها بخش عمدۀ نیروی نظامی شهربابک و منطقۀ غرب کرمان را به خود اختصاص دادند
(حسینی موسی 138 :1389؛ سپهر  .)489-490 :1377در نتیجه ،تأمین امنیت میمند را شهربابک بر عهده گرفته و
بهمرور قلعههای دفاعی منطقۀ میمند متروک شدند.
 -5-5مرحلۀ پنجم :افول کشاورزی ،توسعۀ دامداری

در اواخر دوران قاجار ،بخش دامداری در منطقۀ میمند توسعه یافته و تدریجاً کشاورزی اهمیت پیشین
خود را از دست داد .وقوع این امر را میتوان با مطالع ۀ دو گروه از شواهد فرهنگی منطقۀ میمند مورد مطالعه
قرارداد .اوالً آسیابها یکی پس از دیگری از حیّز انتفاع خارج شدند و ثانیاً اقامتگاههایی تحت عنوان آغل یا
سرآغل 10در ترازهای ارتفاعی پایینتر ،پای به عرصۀ منظر فرهنگی میمند گذاردند .از این زمان بهبعد
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دامداری پایۀ اصلی معیشت منطقه را تشکیل داده و کشاورزی بهمثابه روش تولید مکمل ،ایفای نقش نمود.
همچنین کلبههایی که طی یکصد سال اخیر در باغات و مزارع ایجادشدهاند( 11تصویر  )10بهمنزلۀ مساکن
ییالقی اهالی میمند مورداستفاده قرار گرفتند (خلیل یحیوی .)160-162 :2537

تصویر  -10بقایای یکی از گمبه های حومۀ میمند (نگارنده)

دامدارانی که چهارماهۀ اول سال را در سرآغلهای دشت و چهارماهۀ دوم را در کلبههای مناطق مرتفع
سپری میکردند ،خانه هایی نیز در روستاهای منطقه داشتند و در چهارماهۀ سوم سال که سرمای زمستان
طاقتفرسا میشد ،به خانههای دستکند روستایی پناه میبردند (اشرفی  .)34 :1383تکوین سرآغلها ،سیمای
منظر فرهنگی میمند را تغییر داد و سرآغلها ،منشأ ایجاد مجموعهای از عوارض فرهنگی در سطح منظر
فرهنگی میمند شدند .کاهش منابع سطحی آب که به اضمحالل کشاورزی منجر شده بود ،مشکالتی را نیز
برای تأمین آب شرب دامها ایجاد نمود .بهمنظور غلبه بر این مشکل ،در مسیر مسیلها و در کرانۀ
رودخانههای فصلی حوض انبارهایی ساخته شد (تصویر  )11که آب جاری در سطح زمین را ذخیره کرده و تا
مدتی نیاز دامداران را برطرف میساخت.

تصویر  -11حوض انباری واقع در کرانۀ شرقی رودخانۀ کرم (نگارنده)

در پی گسترش آغلها ،شبکۀ درهمتنیدهای از راهها نیز ایجاد شد که ارتباط میان آغلها با مراتع،
روستاها ،منابع آب ،راههای اصلی ،شهرها و نیز میان یک آغل با آغل دیگر را امکانپذیر میکرد .این راهها به
شکل خط های راست و فاقد پوشش گیاهی در سطح زمین مشاهده میشود که رنگی روشنتر و سطحی
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پایینتر از محیط اطراف خود دارند .12بررسی مسیر این راهها و نقاط ابتدایی و انتهایی آنها گویای ارتباط هر
یک از آغل ها با دیگر عوارض طبیعی و فرهنگی منظر فرهنگی میمند است .هرقدر که خطوط توصیف شده،
عریضتر ،عمیقتر و کمرنگتر باشند ،میزان استفاده از آن مسیر بیشتر بوده است .مطالعۀ ویژگیهای مذکور
در مورد مجموعه راههای منتهی به هر یک از آغلهای منطقۀ میمند نشان میدهد که تا حدود نیمقرن اخیر،
بیشترین ارتباط آغلها با روستاها برقرار بوده است .چراکه افرادی که در سرآغلها و گمبهها سکنی داشتند،
متعلق به همان خانوادههایی بودند که در روستاها سکونت داشتند اما با رونق گرفتن دو شهر خاتونآباد و
شهربابک از یک طرف و زوال کشاورزی در روستاها از طرف دیگر ،اهالی روستاها به سکونت در شهرهای
مذکور روی آورده و از جمعیت ساکنان روستاها کاسته شد .امروزه مالکان دامهای سرآغلهای منطقۀ میمند و
شهربابک ،عمدتاً ساکن شهرهای خاتونآباد و شهربابک میباشند .بدینترتیب ارتباط میان سرآغلها و شهرها
جایگزین ارتباط روستاها و سرآغلها شده است و بهتدریج  ،روستاها از مدار روابط اقتصادی منطقه حذف
میشوند.

نقشه  -2پراکندگی عوارض فرهنگی در پهنۀ منطقۀ میمند (نگارنده)

 .6نتیجه
یافتههای حاصل از بررسی باستانشناسی میمند نشان میدهد که هر آنچه انسان بر پهنۀ جغرافیای میمند
پدید آورده ،از شرایط محیطی و وقایع تاریخی تأثیر پذیرفته است .این تأثیر را در مراحل تکوین ،توسعه و
زوال آثار فرهنگی میمند میتوان جستجو کرد .در این میان ،روستای میمند ،نیروی مؤثری در پویایی منظر
فرهنگی میمند بوده است .موقعیت جغرافیایی مساعد این روستا و تمرکز جمعیت در آن ،کانونی را پدید آورده
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که تقریباً تمامی جریانهای اقتصادی و فرهنگی منطقه را متأثر ساخته است .صورت عینی این تأثیرات را در
منظر فرهنگی میمند به شکل تطور شیوههای معیشتی و تحول نوع استقرار در پنج مرحله میتوان بررسی
نمود :الف) استقرارهای کوچک در قلعههای مسکونی ،ب) کوچروی و چادرنشینی در سایۀ مدیریت
جمعیتهای محدود یکجانشین ،ج) شکلگیری روستاها ،د) توسعۀ روستاها و هـ) افول کشاورزی و توسعۀ
دامداری .هر یک از مراحل مزبور نشانی از خود برجای گذاشتهاند که شناخت دقیق آن نشانهها ،تعیین قدمت
و نهایتاً تحلیل آنها ،کیفیت هر مرحله از تحول منظر فرهنگی میمند را روایت میکند.
روابطی که در جریان تعامل آثار فرهنگی انسان با تاریخ و جغرافیا برقرار میشود ،منظر فرهنگی یک
منطقه را پدید میآورد و تغییر در کیفیت این روابط ،سیمای منظر فرهنگی را تغییر میدهد .تحوالتی که در
تاریخ ،اقلیم ،روشهای معیشتی و روابط تولید منطقۀ میمند رخ داده ،به پدید آمدن گروهی از عوارض
فرهنگی در یک بازۀ زمانی و اضمحالل و نابودی گروهی دیگر از عوارض فرهنگی در زمانی دیگر منجر شده
است (مدل  .)1به عبارت دیگر ،تغییر و تحوالت مذکور سبب تحوّل و تطوّرِ منظر فرهنگی میمند در طول تاریخ
شده است .بااینوجود ،کیفیت منظر فرهنگی میمند در هر دوره ،در امتداد دورۀ قبل قرارگرفته و از
ویژگیهای آن تأثیر میپذیرفته است .در نتیجه برای شناخت صحیح ماهیت امروزی منظر فرهنگی میمند
ناگزیر از شناخت دقیق سیر تطوّر آن در طول تاریخ هستیم .با شناخت مراحل تحول منظر فرهنگی میمند و
عواملی که در مقاطع تاریخی مختلف سبب رشد یا افول این منطقه شده ،میتوان تصمیمات صحیحتری در
راستای توسعه و آبادانی میمند و شهربابک اتخاذ نمود.

مدل  -1عوامل مؤثر بر شکلگیری فرایندهای فرهنگی در منظر فرهنگی میمند (نگارنده)

پینوشت
 .1این مقاله ،برگرفته از طرح تحقیقاتی -کاربردی است که بهموجب قرارداد شمارۀ  932/137/1895مورخ 1393/02/01
فیمابین پژوهشگاه دانشگاه تهران و ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان کرمان توسط نگارنده اجرا شده
است.
 .2به نقل از روزنامه اطالعات 18 ،اسفند « ،1393دکتر روحاالمینی ،پیشکسوت مردمشناسی ایران».
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 .3در سال  2005جایزۀ ملینا مرکوری به حفاظت و مدیریت منظر فرهنگی میمند اعطا شد
) (http://whc.unesco.org/en/news/281/و منظر فرهنگی میمند در تاریخ  8جوالی  ،2015بهموجب تصمیم کمیتۀ میراث
جهانی یونسکو در فهرست میراث جهانی ثبت شد ()http://whc.unesco.org/en/news/1318
 .4محمود روحاالمینی ( )1370و مرتضی فرهادی ( ،)1376از صاحبنظران بنام در حوزۀ مردمشناسی ،تلویحاً سنگنگارههای
منطقۀ شهربابک و میمند را به دورۀ ماقبل تاریخ نسبت دادهاند .ولی ازآنجاکه هیچ دلیل متقن باستانشناختی دراینباره ارائه
نکردهاند و تاکنون اقداماتی در راستای تاریخنگاری مطلق آثار مزبور صورت نگرفته ،نظر ایشان نمیتواند مبنای تحلیلهای علمی
واقع شود .غالمعلی همایون نیز اگرچه با ذکر دالیلی تعلق روستای میمند را به دورۀ پیشازتاریخ منتفی میداند ،ولیکن تعلق آن
را به ادوار بعد از ورود آریاییها به فالت ایران (قرن هفتم و هشتم پیش از میالد) محتمل دانسته و ارتباط دستکندهای آن روستا
را با مذهب مهرپرستی رد نکرده است .بااینوجود ،همایون با استناد به شواهد معماری و سفالهای پراکنده در میمند ،اوج
شکوفایی استقرار در میمند را به دوران ساسانی منسوب کرده است (همایون  .)133-135 :1351در پژوهش حاضر سعی میشود
تحلیل منظر فرهنگی بر پایۀ مواد فرهنگی با قدمت معین (نسبی یا مطلق) صورت پذیرد.
 .5شکلگیری استقرارهای گسترده و مداوم در محوطههایی چون تپه یحیی ) ،(Lamberg-Karlovsky 1969تل
ابلیس) (Caldwell 1967و شهداد ) (Hakemi 1997شاهدی بر این مدعاست.
 .6اقدامات مربوط به تاریخنگاری ترمولومینسانس سفالها ی میمند و مرج در پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت آثار تاریخی-
فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجامگرفته است.
 .7گیاهان خودرویی که در منظر میمند می رویند (کالنتری خاندانی  ،)72 :1387در طول تاریخ بخشی از نیازهای غذایی،
دارویی و حتی صنعتی مردمان را برآورده میساختهاند .گلههای حیوانات گیاهخوار و پرندگان وحشی (کالنتری خاندانی :1387
76؛ ابراهیمی میمند  )33 :1385نیز منبع مهم دیگری برای تأمین خوراک محسوب میشدهاند.
 .8برخی با تکیه بر عبارتی که محمود روحاالمینی از استاد خویش در سوربن ،لوروا-گوران ،نقل کرده (روحاالمینی :1370
 )240-241قدمت روستای میمند را به 12هزار سال پیش میرسانند .لوروا-گوران از روی عکس یکی از سنگنگارههای میمند که
روحاالمینی تهیه کرده بود ،طرحی میکشد و به دلیل تشابه با سنگنگارههای قفقاز ،قدمتی مابین  9تا  12هزار سال برای آن
سنگنگاره قائل می شود .بدیهی است که این تاریخ ،مبتنی بر حدس و گمان است و حتی اگر صحیح باشد ،لزومی ندارد که
سنگنگارههای پراکنده در اطراف میمند را با ایجاد مساکن دستکند همزمان بدانیم.
 .9همانگونه که پیشتر اشاره شد ،مبنای فرضیات ارائه شده در این پژوهش دادههایی است که با بهرهگیری از روشهای
علمی و آزمایشگاهیِ متقن ،تاریخگذاری شدهاند .بااینوجود ،تعیین قدمت دستکندهای میمند نیازمند مطالعات دقیقتر
باستانشناختی است و چهبسا انجام گمانهزنی و تاریخگذاری مطلق برخی از یافتههای باستانشناختی در آینده ،مبنای طرح
فرضیات دیگری واقع شود.
 .10مجموعها ی مسکونی شامل چند کپر با محوریت فضاهای نگهداری دام (خلیل یحیوی )162-164 :2537
 .11این کلبهها که در محل به نام «گمبه» شناخته می شود واحدهای مسکونی کوچکی هستند که دارای یک یا دو اتاق بوده
و طویله کوچکی برای نگهداری دام دارند .دیوارهای این گمبهها با سنگهای نامنظم بهصورت خشکه چین برپاشده و سقف آنها
توسط تیرهای چوبی پوشیده میشود.
 .12تونی ویلکینسون از این پدیدهها تحت عنوان «گود راه» ) (hollow waysیاد میکند ).(Wilknson 1989: 36

تشکّر و قدردانی
نگارنده بر خود الزم میداند از خانم دکتر مهناز اشرفی ،مدیر محترم پایگاه پژوهشی میمند بهدلیل
پیشنهاد انجام کار و حمایتهای بیدریغ در جریان پژوهش میدانی که به مقالۀ حاضر انجامید ،تشکّر نماید.
همچنین پشتیبانی آقای مهاجری و کدوری مدیران سابق و فعلی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در
انجام این پژوهش و همراهی کارشناسان پایگاه میمند ،آقایان ابراهیمی ،شمسالدینی ،متدین و قربانزاده و
خانم ابراهیمی و نیز پشتیبانی آقای دکتر معصومی ،ریاست وقت پژوهشگاه دانشگاه تهران ،آقای دکتر بدیعی،
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معاون پژوهشگاه و همکاران ایشان ،آقایان یوسفی ،زینعلی و شیروانی شایستۀ سپاس فراوان است .در پایان از
لطف سرکار خانم شیوا پورقربان و دوست عزیزم دکتر علی شجاعی اصفهانی بهخاطر دراختیارگذاشتن نتایج
تاریخنگاری ترمولومینسانس سفالهای قلعه میمند و قلعه کمر مرج صمیمانه قدردانی مینمایم.
منابع
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حاتمی ،ابوالقاسم ( ،)1383گزارش بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی -فرهنگی حوزۀ فرمانداری شهربابک ،اداره میراث
فرهنگی و گردشگری استان کرمان (منتشرنشده).
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پایاننامۀ کارشناسی ارشد در رشته محیطزیست ،به راهنمایی هما ایرانی بهبهانی ،دانشگاه تهران (منتشرنشده).
کتبی ،محمود ( ،)1364تاریخ آل مظفر ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران ،امیرکبیر.
کریمی ،فریبا (« ،)1383پژوهشی در کندهنگاریهای سنگی و صخرهای ایران با تأکید بر نمونههای برگزیدۀ قم و میمند
شهربابک» ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد در رشته باستانشناسی ،به راهنمایی حکمتاهلل مالصالحی ،دانشگاه تهران (منتشرنشده).
کالنتری خاندانی ،حسین ( ،)1387سیری در جغرافیای استان کرمان با تکیه بر مسائل طبیعی (زلزله) ،انسانی ،تاریخی و،...
کرمان ،مرکز کرمانشناسی.
لباف خانیکی ،میثم (« ،)1385باستانشناسی زمینسیما» ،پژوهشهای باستانشناسی و مطالعات میانرشتهای ،س  ،2ش ،4
صص .113-126
لباف خانیکی ،میثم (« ،)1393پژوهش در راستای باستانشناسی منظر فرهنگی میمند» ،پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی
میمند (منتشرنشده).
مصطفوى ،محمدتقى ( ،)1375اقلیم پارس ،تهران ،اشاره.
مقدسی ،ابوعبداهلل محمد ابن احمد ( ،)1361احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،ترجمۀ علینقی منزوی ،تهران ،شرکت مؤلفان
و مترجمان.
منشى کرمانى ،ناصرالدین ( ،)1362سمط العلى للحضرة العلیا ،تصحیح عباس اقبال آشتیانى ،تهران ،اساطیر.
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.119-154  صص،43  ش،7  س، بررسیهای تاریخی،» «پژوهشی دربارۀ روستای میمند،1351 ، غالمعلی،همایون
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