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 چکیده
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 . مقدمه1

که یا از  است در یک گسترۀ جغرافیایی ف پراکندههای مختلای از پدیدهمنظر فرهنگی، منظومۀ پیچیده

یگر د  عبارت  به(. 117: 1385)لباف خانیکی ی انسانی تأثیر گذاشته است ها کنش برعاملیت انسان متأثر شده و یا 

هر آنچه در عرصۀ جغرافیا در تعامل با انسان پدید آمده و یا در اثر دخالت انسان دچار تغییر شکل و ماهیت 

ی رفتارهابر که  این تعبیر، کلیۀ عوارض جغرافیاییرود. با  یمشمار منظر فرهنگی بهشده، عنصری از یک 

ی انسان در ها پنداشتهو  مصنوعات و نیز تمامی گذارندتأثیر می اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انسان

بنابراین، . (Wilkinson 2004: 340; Bray & Trump 1984: 137)گیرند  یم منظومۀ منظر فرهنگی قرار

معنای تحول رفتار انسان یا به تعبیر بهتر، تحول شواهد مادی رفتار انسان در عرصۀ تحول منظر فرهنگی به

جغرافیاست. سیر تحول رفتار انسان، همان تاریخ است و شواهد مادی رفتار انسان، معادل مواد فرهنگی یا 

کنش تحول منظر فرهنگی الزم است به برهم یجه، در بررسی سیردرنتشناسی است.  همان موضوع علم باستان

 سه عامل تاریخ، مواد فرهنگی و فضای فعالیت و حضور انسان )جغرافیا( پرداخته شود.

آید، در گام نخست  یمزمانی که از منظر فرهنگیِ یک منطقۀ جغرافیایی خاص مثل میمند سخن به میان 

گسترۀ منظر  .(Crumley 1976: 63)الزم است محدودۀ مکانی آن منظر فرهنگی تعیین و ترسیم گردد 

ی است که الگوهای مشابهی از هنر، زبان، جامعه، سیاست، اقتصاد و ا پهنهفرهنگی میمند منطبق بر 

ی فرهنگی قدرتمند منطقه، ها قطبثر از باشد. این الگوها و قواعد که متأ یمی فرهنگ بر آن حاکم طورکل به

، سبب بروز رفتار نسبتاً یکسانی از جانب جوامع بوده یعنی مراکز اجتماعی و سیاسی چون میمند و شهربابک 

یجه، الگوهای رفتاری رایج در درنت. کرده استدر قالب مواد فرهنگی، بروز عینی پیدا  شده  و  انسانی منطقه 

، به پدیداری مجموعۀ مشخصی از مواد اند گرفته  شکلاز شرایط تاریخی خاصی هر دورۀ زمانی که متأثر 

شناسی به دنبال شناخت این مواد فرهنگی است و  . باستانشده اند  های خاص خود منجر یژگیوفرهنگی با 

 کند. یمشناسی منظر فرهنگی، الگوهای رفتاری موجدِ این مواد فرهنگی را در فضای جغرافیایی مطالعه  باستان

توان پهنۀ منظر فرهنگی میمند را محدود به عوارض جغرافیایی دانست که عرصۀ  با این مقدمه، می

کرده  یمیگر منظر فرهنگی میمند تا جایی ادامه پیدا د  عبارت  به. اند گرفتهیم دربرتعامالت فرهنگی منطقه را 

ی به سهولت برقرار بوده و از سوی دیگر سو امکان ارتباط حامالن فرهنگ منطقه یعنی جوامع انسان که از یک

 اند.  گذارده یمگرفته که بر الگوهای رفتاری و ذهنی آن جوامع تأثیر  یم دربرعوارض جغرافیایی را 

 ، روش و پیشینۀ پژوهشها پرسش .2

دهندۀ منظر فرهنگی  یلتشکپرسش اصلی پژوهش حاضر، در پی یافتن ارتباط متقابلی است که میان عناصر 

های جغرافیایی، تاریخ و آثار فرهنگی جریان داشته است. بدیهی است تعامل میان عناصر  یدهپدمیمند یعنی 

نوبۀ خود بر شیوۀ زندگی مردمان  کرده و این تغییر به مزبور، به فراخور شرایط هر دورۀ تاریخی تغییر می

مانده از فعالیت جوامع  است. از آنجا که آثار فرهنگیِ باقیگذاشته  منطقه و نظام معیشتی ایشان تأثیر می

تواند در  های معیشتی گذشته است، شناسایی و تحلیل آنها می نمای الگوهای رفتاری و نظامانسانی، آینۀ تمام

 بازسازی سیر تحول منظر فرهنگی میمند راهگشا باشد. 

ه تاریخ و جغرافیای تاریخی منطقۀ شهربابک و منظور پاسخ به پرسش فوق، این مقاله، در وهلۀ اول ب به

شناختی  های باستان بر یافته پردازد و در وهلۀ دوم با تکیه  های تاریخی می میمند، با استناد به متون و گزارش
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کند سیر تحول منظر فرهنگی میمند را بازسازی  و تحلیل آنها در بستر تاریخ و جغرافیای منطقه، تالش می

شده در این مقاله، حاصل بررسی میدانی نگارنده است  شناختی ارائه  های باستان ای از یافته نماید. بخش عمده

انجام پذیرفت.  1393و  1392های  که در راستای تهیۀ پروندۀ ثبت جهانی منظر فرهنگی میمند، در طی سال

شناختی  های باستان شها و کاو های بررسی شده، از یافته  های ارائه الزم به ذکر است در بخشی از تحلیل

 شده است.  های موجود در آرشیو پایگاه میراث فرهنگی میمند نیز بهره گرفته  های گذشته و گزارش سال

بندی کرد: گروه اول شامل  توان در پنج گروه، تقسیم گرفته در منطقۀ میمند را میمطالعات علمی صورت

کند میمند صورت پذیرفته و گاه به وستای دستبازدیدهای کوتاهی است که با تمرکز بر شناسایی بافت ر

)پاتینجر  اند کند میمند منجر شدههایی در ارتباط با بافت و قدمت روستای دست انتشار مقاالت یا تهیۀ گزارش

؛ 288: 1389؛ باستانی پاریزی 1385؛ مهران 1351؛ همایون 154-155: 1347؛ افشار 325-326: 1337؛ افسر یغمایی 1384

Burke 2010: 311)هایی از معیشت اهالی میمند در روزگار  شناختی به تبیین جنبه؛ گروه دوم با رویکرد مردم

؛ گروه سوم مطالعاتی را (1383؛ اشرفی1375؛ شهشهانی 2537؛ خلیل یحیوی 1350 2االمینی )روحاند  معاصر پرداخته

شناسی منطقۀ  ی و تهیۀ نقشۀ باستانشناسایی و بررسی مواد فرهنگی سطح هدف باگیرد که عموماً یم دربر

؛ 1384؛ پور مژدهی 1383؛ کریمی 1383؛ حاتمی 1382؛ ریاحیان گهرتی 1374)اسدآبادی است  گرفته  انجاممیمند 

شناسی به  ؛ گروه چهارم شامل مطالعاتی است که ضمن اقدام به کاوش باستان(115: 1386شجاعی اصفهانی 

؛ 1347)سرفراز اند  د فرهنگی مکشوفه از میمند و نواحی مجاور آن پرداختهی معماری و دیگر مواها سازهمعرفی 

های  ها و یافته شود که با استناد به بررسی هایی را شامل می ؛ و گروه پنجم مقاالت و کتاب(1382و 1380پورقربان 

؛ 1385اهیمی میمند ؛ ابر137-141: 1376)پازوکی طرودی اند  میدانی دیگران به ذکر توصیفاتی از میمند پرداخته

و  (1387)رضائیان شناسی  باستان-های قوم و یا تحلیل (Bau 1971: 203؛ 1391؛ اسالمی 154-155: 1388غضنفر پور 

اند.  ارائه نموده (Kerber 2013: 443؛ 1387؛ اسدی و عباسی 1385)قوربیگی نژاد تهرانی راهکارهای گردشگری 

شناختی و مردم شناختی را  ز اطالعات تاریخی، جغرافیایی، باستانهای فوق، مجموعۀ ارزشمندی ا اگرچه تالش

کنش مواد فرهنگی، جوامع انسانی و جغرافیای میمند در بستر تاریخ،  دربارۀ میمند فراهم آورده، ولی به برهم

نگر به منظر فرهنگی میمند است که در پژوهش  اند. این مقوله نیازمند رویکردی جامع توجه چندانی نداشته

 شناختی منطقه، گامی در آن راستا برداشته شود.  های باستان بر کلیۀ یافته شود با تکیه  رو سعی میپیش

 جغرافیای طبیعی میمند: بستر حضور و فعالیت جوامع انسانی .3

 (2و  1های  )نقشهمیمند، نام دهستانی است در شمال شرق شهربابک استان کرمان به مرکزیت روستای میمند 

ثانیه  33دقیقه و  22درجه و  55ثانیه عرض شمالی و  47دقیقه و  13درجه و  30که در مختصات جغرافیایی 

واسطۀ  این روستا به (.24: 1385)ابراهیمی میمند شده است   متر از سطح دریا واقع 2240طول شرقی و ارتفاع 

 3از شهرتی جهانی برخوردار است (6ج و -5)تصاویر اش  کند در ایجاد بافت مسکونیگیری از معماری دست بهره
؛ 2537؛ خلیل یحیوی 154-155: 1347؛ افشار 1351تا و  ؛ همایون، بی1347؛ سرفراز 325-326: 1337)افسر یغمایی 

رواج شیوۀ  (.Burke 2010: 311; Kerber 2013: 443؛ 288: 1389؛ باستانی پاریزی 1383؛ اشرفی 1375شهشهانی 

های دیگری نظیر الخورین ناشی از بافت متخلخل  نظر فرهنگی میمند و سکونتگاهکند در معماری مدست

بر اساس تعریفی که  (.144: 2537؛ خلیل یحیوی 126: 1387)کالنتری خاندانی شناختی منطقه است  ینزمبستر 

میمند  کنداز این دربارۀ گسترۀ منظر فرهنگی میمند آمد، منظر فرهنگی میمند عالوه بر روستای دست پیش 
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شامل روستاهای خرد و کالن دیگری است که همگی کمابیش از شرایط جغرافیایی و اقلیمی همسانی 

های پورکان با ارتفاع بیش  بخش شمالی منظر فرهنگی میمند به کوه (.35-36: 1385)ابراهیمی میمند برخوردارند 

های نسبتاً وسیعی دربر  بی آن را دشتو قسمت جنو (302: 1387)کالنتری خاندانی شود  متر محدود می 2500از 

 (80: 1389)حسینی موسی داده است  آباد را در خود جای  ای چون شهربابک و خاتون گیرد که شهرهای عمدهمی

 . (1)نقشه 

های شمالی  های فصلی هستند که از کوه هایی که در منظر فرهنگی میمند جریان دارند، جریان رودخانه

روند. چهار رودخانۀ اصلی که در فصل بهار و  می های جنوبی به زمین فرو دشتگیرند و در  سرچشمه می

های مورنگ، الخیس، الخورین و کرم که نقش مهمی در  از: رودخانه اند عبارتدارند،   های پر باران آب ماه

 اند. ها و حوض انبارها ایفا کرده های خدماتی چون آسیاب مکان گزینی استقرارها و سازه

خشک، خیلی سرد تا گرم قرار  بندی اقلیمی استان کرمان، شهربابک در رستۀ اقلیم بری، نیمه در پهنه

افزایش ارتفاع در بخش شمالی شهربابک، جایی  (.50: نقشۀ شمارۀ 1382)سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گیرد  می

وهوای روستای میمند را  رو، آب های بری کاسته است. ازاین جریان شده از شدت که روستای میمند واقع 

ابراهیمی )های معتدل است  های سرد و تابستان توان از نوع معتدل کوهستانی دانست. میمند دارای زمستان می

ترین ایستگاه سینوپتیک به  بر اساس اطالعات سازمان هواشناسی کشوری مربوط به نزدیک (.27: 1385میمند 

باشد که بیشترین بارش در  متر در سال می یلیم 162منطقه  میمند یعنی ایستگاه شهربابک، میانگین بارش

 (.5: 1387)اسدی و عباسی فصل زمستان است 

 
 

 (1349)نقشۀ پایه برگرفته از نقشه عملیات مشترک زمینی ارتش،  موقعیت جغرافیایی میمند و شهربابک در ایران و استان کرمان -1نقشۀ 



 115شناختی /  باستان های یافته و تاریخی مطالعات بر  تکیه با کرمان میمند فرهنگی منظر تحول سیر

 
 

 . تاریخ میمند و شهربابک: روایتی مکتوب از مراحل حضور انسان 4

است. تاریخ، عبارت است از تبیین علّی فعالیت انسان و « تاریخ»عاملیت انسان در یک منظر فرهنگی، همان 

ین رکن تر مهمتوان  بنابراین، با شناخت تاریخ یک منطقه می (.36: 1379 اتکینسون،)جوامع انسانی در طول زمان 

از خود روستای میمند کمتر گزارشی در متون تاریخی  هرچندیک منظر فرهنگی یعنی انسان را شناخت. 

شک از رویدادهای مذکور در تاریخ شهربابک متأثر توان پذیرفت که این روستا بدون مندرج است ولی می

درنتیجه، بازخوانی تاریخ  کرده است. شده و عوارض و عواقب اتفاقات منطقه را مستقیماً دریافت می می

 کند.  های تاریخی تأثیرگذار بر منظر فرهنگی میمند کمک شایانی می شهربابک به شناسایی جریان

خورده   واری از حضور بابک و فرزندش اردشیر در دورۀ ساسانی گرهاگرچه نام شهربابک با تاریخ افسانه

توان از  هویت تاریخی شهربابک را می ،(272ب:  1385زیری ؛ و268الف:  1385؛ وزیری 11-12: 1375)حافظ ابرو است 

به نشان خردادزارش ابننگار قرن سوم هجری، حائز صورت واقعی دانست. گبه، جغرافیخردادزمان گزارش ابن

 (39: 1371 بهخرداد )ابن بوده راه اصلی کرمان به شیراز در مسیر ،دهد، شهربابک در اوایل اسالم منزلگاهی مهم می

 (.75: 1361)مقدسی رفته است شمار میبهتقسیمات کورۀ اصطخر  به گزارش مقدسی در قرن چهارم هجری، از و

که اینکما ؛است داشتههای عمده  در مسیر راه را موقعیت همینشهربابک در ادوار قبل از اسالم نیز  احتماالً

حافظ ابرو در  (.362: 1375)مصطفوی  ده استکر های اصلی منشعب از پاسارگاد از این شهر عبور می یکی از راه

: 1375)حافظ ابرو است  کرده ادیعنوان یکی از منازل مسیر شیراز به رودان  ، نیز از شهربابک بهنهم هجریقرن 

156). 

نظر امرای مسلمان و تالش شهربابک و آبادانی آن در ادوار مختلف، سبب جلب یشیالج موقعیت سوق

حافظ ؛ 15: 1362  منشى کرمانى)بر سر امارت شهربابک  هیبو آلالیاس و نزاع آل. شدایشان برای تسلط بر این شهر 

الف:  1385)وزیری و حکومت شاهزادگان قراختایی بر شهربابک  (341-342الف:  1385؛ وزیری 20-21: 3، ج1375ابرو 

تا هشتم هجری نزد زمامداران  از مطلوبیت این منطقه در قرون چهارمحاکی  ،(120: 1389؛ حسینی موسی 463

 755، شورش طوایف مغول در (46: 1364)کتبی هجری قمری  740های  حملۀ اعراب فارس در سال. است وقت

)حافظ ابرو هجری قمری  788اندازی سپاهیان سلطان بایزید در  ، دست(294: 1، ج1383)سمرقندی هجری قمری 

، هجوم (362: 1381)نجمی غارت شهربابک و توابعش توسط ازبکان در اوایل قرن دهم هجری  ،(179: 3، ج1375

ها در اواخر  و ویرانگری افغان (130-131: 1389)حسینی موسی مست خراسان در اواخر قرن یازدهم طوایف میش

گذارند و  انگیز از تاریخ میمند را به نمایش می طرف مقاطعی غم  از یک (135: 1389)حسینی موسی عصر صفوی 

 انگیخت. این منطقه است که طمع متجاوزان و غارتگران را برمی اقتصادی از طرف دیگر، گویای ثروت 

رسد این منطقه در  با وجود آنکه شهربابک و میمند، پیوسته در معرض غارت و هجوم بودند، به نظر می

وی، همپای دیگر نقاط ایران از امنیت و آبادانی نسبتاً پایداری برخوردار بوده است. شاهد تاریخی دوران صف

این وضعیت، در قدرت نظامی میمند بازتاب یافته است. نیروی نظامی میمند توانسته بود در طول دورۀ صفوی 

خود را برای لشکرکشی به هند از  صد تن از سپاهیان به چنان اعتبار و قدرتی دست یابد، که نادرشاه افشار یک

خان زند، طوایف عرب  حال در زمان لطفعلی بااین (.138: 1389)حسینی موسی اهالی میمند شهربابک برگزید 

میرزا ابوالحسن بیگلربیگی، حاکم کرمان فارس و قشقایی به غارت گستردۀ شهربابک و توابع آن پرداختند و 

  .(716الف:  1385)وزیری  برای نظم آن سامان راهی شهربابک شد
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 :1347شیروانی نک. ) شد عنوان یکی از شهرهای آباد کرمان شناخته می در دورۀ قاجار، شهربابک همچنان به

: 1384)پاتینجر هجری قمری نسبت به قبل دچار افول شده بود  1230های  با اینکه شهربابک در سال .(320

 ،عنوان اردوگاهی برای سامان دادن قوای نظامی بهاما هنوز از چنان اعتباری برخوردار بود که  (268

های تاریخیِ نیمۀ دوم دورۀ  طی جریان (.489-490: 1377)سپهر  گرفت مورداستفادۀ حاکمان کرمان قرار می

)اعتمادالسلطنه هجری قمری  1250های  خان افغان در ادارۀ شهربابک به سال دلکفایتی کهن قاجار، ازجمله بی

د و حملۀ قبایل عرب فارس در شسامانی ، این منطقه دچار نابه(108-109: 1336سایکس ؛ 1652: 3، ج1367

ضربۀ کاری را بر رونق و آبادانی شهربابک وارد  (273ب:  1385)وزیری هجری قمری  1289و  1288های  سال

داد  بود که احمدعلی خان وزیری اذعان میآشفته  هجری قمری چنان 13آورد. اوضاع شهربابک در اواخر قرن 

این زمان به آن آبادانی نیست، اگرچه عمارات عالیه و مساجد متعدد و کاروانسرا و بازار دارد لیکن آنجا را »که 

 (273)همان: « توان گفت. شهر نمی

 . بحث و تحلیل5

توان  ، ولی حداقل نمی4انکار نیست میمند به قطعیت قابلازتاریخ در منطقۀ  اگرچه حضور جوامع انسانی پیش

شناسی در  ازتاریخ در این منطقه انتظار داشت. انجام بررسی باستان حضور جوامعی گسترده را در عصر پیش

گونه  ، منتج به شناسایی هیچ(1393؛ لباف خانیکی 1383 حاتمی ؛1382 گهرتی ریاحیان ؛1374 )اسدآبادیچهار نوبت 

رسد در ادوار  ازتاریخ در منطقۀ میمند نشده است. به نظر می از حضور و فعالیت جوامع پیششواهدی 

ازتاریخ، هنوز جمعیت چنان افزایش نیافته بود که فشار حاصل از کمبود منابع، سبب رانده شدن  پیش

های  هکه از یافت چنان های انسانی به سمت ارتفاعات شمالی شهربابک و منطقۀ میمند شود. آن گروه

های انسانی در دوران نوسنگی و عصر مفرغ در مساعدترین نقاط استان کرمان  شناسی پیداست جمعیت باستان

گیری از منابع دور از دسترس، نظیر آنچه در منطقه میمند  و هنوز لزومی در بهره 5و فارس سکونت داشتند

ی عصر سنگ در منطقۀ میمند شاید شناخت وجود انجام مطالعات باستان شد. بااین وجود داشت احساس نمی

های طبیعی بیابد. با ورود جوامع ها و اشکفت بتواند شواهدی مبنی بر حضور محدود انسان در تراس رودخانه

منظر فرهنگی میمند متولد شد. منظر فرهنگی  بود که با طبیعتایشان انسانی به منطقۀ میمند و تعامل 

ی آن را در مواد فرهنگی منطقه ها نشانهی را سپری کرده که آثار و میمند از زمان تکوین تا به امروز مراحل

 شود. توان جستجو کرد. در ادامه به تشریح هر مرحله پرداخته می می

 های مسکونی مرحلۀ اول: استقرارهای کوچک در قلعه -5-1

زمان  شدۀ حضور انسان در منطقۀ میمند مربوط به سدۀ ششم قبل از میالد، هم ترین شواهد شناخته قدیمی

است. این شواهد، شامل دو قطعه سفال است که یکی از سطح  قبل از میالد( 330تا  550)با حکومت هخامنشیان 

 Shojaee Esfahani)قلعۀ مرج و دیگری از سطح  (71: 1382و  54-55: 1380)پورقربان محوطۀ قلعه میمند 

. این دو قطعه سفال، بیانگر جریان زندگی روزمره در دو قلعۀ مذکور (1)تصویر آمده است  دست به (214 :2015

ای با حجم نسبتاً زیاد است که  آمده، مربوط به کوزه یا خمره دست  باشد. قطعه سفالی که از قلعۀ میمند به می

رفته و قطعه سفال مربوط به قلعه مرج،  کار میبه )تولیدات کشاورزی یا دامی(یی احتماالً برای ذخیرۀ مواد غذا

 شده است.  باشد که سطح آن با نقوشی هندسی تزیین مانند کوچک میبخشی از یک ظرف تُنگ
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نگاری  اساس تاریخقدمت بر مشخصات ظاهری طرح سفال

 6ترمولومینسانس

 
 الف

 بخشی از بدنۀ یک خمره

 ساز چرخ

 خمیرۀ قرمز آجری

 پخت کامل

 آمیزۀ ماسۀ نرم

 تزیین نقوش کنده

زمان با  هم)سال  220±2500

 دورۀ هخامنشی(

 ب   

تُنگ بخشی از لبه و بدنۀ یک 

 کوچک

 ساز چرخ

 ای خمیرۀ قهوه

 پخت کامل

 آمیزۀ ماسۀ نرم

های  تزیین نقاشی بارنگ

 ای بر بدنۀ سفال مشکی و قهوه

زمان با  هم)سال  230±2450

 دورۀ هخامنشی(

 

( و ب( قلعۀ مرج 71: 1382 و 54-55: 1380 آمده از الف( قلعۀ میمند )پورقربان دست مشخصات دو قطعه سفال به -1تصویر 

 (Shojaee Esfahani 2015: 214؛ 205: 1386)شجاعی اصفهانی 

توجیه است. این قلعه، فاصلۀ کمی از راه اصلی سال پیش در قلعه مرج قابل 2500حضور جوامعی در حدود 

 های مورفولوژیک بستر  ساخته است. همچنین ویژگی دارد که شهربابک را به رفسنجان و رودان متصل می

کند.  ای استراتژیک برای سکونت و دفاع کامالً توجیه می عنوان نقطه قلعه مرج، انتخاب این محل را بهطبیعی 

قلعۀ میمند دیگر محوطۀ هخامنشی منطقه یعنی عه مرج گفته شد، استقرار در برخالف آنچه در مورد قل

کیلومتری شمال شرق  5های ارتباطی عمده نبوده است. همین وضعیت در مورد قلعۀ دیگری در  معلول راه

شود و دارای ساختار معماری مشابه قلعه میمند است نیز  نام قلعه سرگله شناخته میقلعۀ میمند که به

های توپوگرافیک محل استقرار این دو  شود. با توجه به وسعت نسبتاً محدود دو قلعۀ اخیر و ویژگی ده میمشاه

توان حدس زد که نخستین استقرار در این دو محل به اضطرار صورت گرفته است.  ، می(2)نقشۀ قلعه 

های حاصلخیز  کرده و تراس نشینان را تأمین میترین نیاز قلعه ها، اساسی های جاری در پای این قلعه رودخانه

ساخته است. شیب نسبتاً تند تپۀ بستر  ها مکان مناسبی برای کشاورزی مهیا می در کرانۀ همان رودخانه

 امنیت، کرده است. این سه عامل یعنی آب، غذا و  ها نیز امکان دفاع از قلعه و ساکنان آن را فراهم می قلعه

شدن فضاهای معماری بر گرد سازۀ مرکزی در نوک تپه  ها را سبب شد. اضافه لعهتداوم سکونت در این ق

 ها.  ، شاهدی است بر تداوم استقرار در این قلعه(2)تصویر 
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 اند )نگارنده( شده  صورت شعاعی بر گرد سازۀ مرکزی قلعه میمند ساخته چین که به فضاهای معماری سنگ -2تصویر 

 

 های محدود یکجانشین و چادرنشینی در سایۀ مدیریت جمعیت ( مرحلۀ دوم: کوچ روی5-2

هایی است با شواهدی مربوط به پس از  شناسی در منطقۀ میمند، گویای وجود محوطه نتایج بررسی باستان

الخورین، تل ریگ، های  ها در محوطه سنگِ  عصر هخامنشی. فراوانی سفال، فقدان شواهد معماری و انباشت

نشان  (82-87: 1393)لباف خانیکی با آثاری از دوران اشکانی، ساسانی و اوایل اسالم  آبادگتل قلعه گالب و سن

نشینی بوده است. فقدان  دهد که منطقۀ میمند در طول ادوار مذکور، پذیرای استقرارهای موقت کوچ می

ست ها ین محوطهدهندۀ حضور چادرنشینانی در ا، نشان(3)تصویر های سنگ  شواهد معماری و پراکندگی توده

گزیدند و با تغییر فصل، محل دیگری را  هایی از سال را در مساکن موقتی خویش اقامت می که روزها و یا ماه

 . (74-77: 1391)قس. انجم روز و اسکندری گزیدند  برای استقرار برمی

 
 ی بزرگ بر سطح محوطۀ تل ریگ )نگارنده(ها سنگپراکندگی  -3تصویر 

های مرج، میمند و سرگله و نیز محوطۀ استقراری  رو در منطقۀ میمند، قلعهجوامع کوچزمان با حضور  هم

اند. وجود بقایای بناهای یادمانی در قالع  کیلومتری جنوب شرق روستای میمند مسکون بوده 9تل عمارت در 

شود  مرج، میمند و سرگله و نیز آثار ساختمانی در تل عمارت که به شکل دو تپه در سطح محوطه مشاهده می

اوایل دورۀ اسالمی برخالف هایی است که در طول ادوار اشکانی، ساسانی و  بیانگر حضور افراد یا گروه (4)تصویر 

هایی نسبتاً مجلل با مصالح پایدار ساکن  مردم عادی که در کپرها یا چادرها اقامت داشتند، در ساختمان

اند که از ثروت و جایگاه  های فوق، افرادی سکونت داشته اند. بر این اساس، به احتمال قوی در استقرارگاه بوده

منزلۀ مراکزی برای مدیریت و  ها به اند و در این سکونتگاه ن برخوردار بودهنشینا اجتماعی باالتری نسبت به کوچ

 اند.  کرده رو ایفای نقش میدهی جوامع کوچ سازمان

گرفتن تمام امکانات محیطی برای گزینش اقامتگاه موقت خود، درجایی نظرنشینان عالوه بر در کوچ

الذکر وجود داشته باشد. اگرچه فقدان  مراکز استقراری فوقافراشتند که امکان ارتباط با  چادرهای خود را برمی
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توان احتمال داد که مراکز  کند، می کافی امکان بازسازی دقیق نوع تعامل را سلب می شناختیِ شواهد باستان

نشینان منتفع  دهی امور منطقه، از محصوالت و تولیدات دامی کوچ استقراری در ازای تأمین امنیت و سازمان

برداری  روان، منابع طبیعی نظیر گیاهان خودرو و حیوانات وحشی را نیز به مرحلۀ بهرهاند. این کوچ شده می

وجود، دامداری و محصوالت دامی  کننده بودند. بااین های مصرف و حلقۀ واسط میان طبیعت و جمعیت 7رسانده

در مقیاسی محدود، بخشی از داد و کشاورزی  نشینان پایۀ اصلی معیشت را در منطقۀ میمند تشکیل می کوچ

 کرد. نیازهای یکجانشینان را تأمین می

 

  
تپه جنوبی محوطۀ تل عمارت که حاوی بقایایی از یک اثر و  (Google Earth)ای محوطۀ تل عمارت  تصویر ماهواره -4تصویر 

 باشد )نگارنده( معماری می

 گیری روستاها ( مرحلۀ سوم: شکل5-3

سمرقندی ؛ 46: 1364)کتبی در پی اتفاقاتی که طی قرون چهارم تا دهم هجری در منطقۀ شهربابک رخ داد 

هایی از  ، گروه(135و  130-131: 1389حسینی موسی ؛ 362: 1381؛ نجمی 179: 3، ج1375حافظ ابرو ؛ 294: 1، ج1383

آوردند. به قرینۀ رو به سمت ارتفاعات شمالی شهربابک یا همان منطقۀ میمند پناه جوامع یکجانشین و کوچ

های شهربابک شد  هجری قمری سبب فرار و تحصن معاندان شاه شجاع به کوه 757رویداد تاریخی که در سال 

هایی بود که از  جمعیتهای این منطقه ملجأ و پناهگاه  توان احتمال داد که کوه ، می(130: 3، ج1375)حافظ ابرو 

ترین نقاط  کردند. این مهاجران در جستجوی امن سوی ارتفاعات مهاجرت می گریختند و به شرّ مهاجمان می

ها برای اقامت  ها و باالدست رودخانه گرفته و نقاطی را در انتهای دره  ها را در پیش برای سکونت، امتداد دره

های انسانی بوده است: پیش  ن شرایط برای اسکان این گروهنقطه در منطقۀ میمند حائز بهتری برگزیدند. سه 

هایی غارمانند را  نقطه عالوه بر آنکه در میان ارتفاعات محصور بودند، پناهگاه  استا، الخورین و میمند. این سه

 .(5 تصویر)رفت  شمار میین محل برای استقرار اولیۀ پناهندگان بهتر مناسببودند که  آورده گردنیز در خود 

های منطقۀ میمند متشکل از توف  اغلب کوه را طبیعت در اختیار ایشان قرار داده بود. جنس ها پناهگاهاین 

صورت افقی در برخی نقاط گسترده شده است. عوامل  هایی از کنگلومرا به یهالاست که  ی(فشان آتش)خاکستر 

های کنگلومرا قرار دارند اثر تخریبی بیشتری  های نرم توف که در زیر الیه یهالفرساینده نظیر باد و باران بر 

 . اندشده میمند های های کوچک و بزرگ در دامنۀ کوه وارد آورده و سبب ایجاد حفره
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 کند در الف( پیش استا، ب( الخورین و ج( میمند )نگارنده(های دست خانه -5تصویر 

و الخورین و مرتفع بودن پیش استا بهترین شرایط را نیز برای دفاع در ( 6)تصویر ریختِ نعلی شکل میمند 

با افزایش جمعیت در این  (.1380)ن.ک: پاپلی یزدی و لباف خانیکی آورد  های احتمالی فراهم می برابر حمله

های طبیعی را گسترش دادند. قدمت دقیق نخستین استقرار در  حفره مرور بههای طبیعی، ساکنین  خانه

. با وجود آنکه 8است نشده  شناختهصورت واحدهای مسکونی هنوز  کندهای میمند و گسترش آنها بهدست

قرار در میمند را به دورۀ اکبر سرفراز با استناد به ظروف سفالی موجود در برخی از منازل میمند، است یعل

نگاری  یی که از روستای میمند مورد آزمایش تاریخها سفالترین  یمیقد(، 1347)سرفراز  نسبت داده ساسانی

هایی که  حال، پناهگاهرهبه 9 .(61:  1382 پورقربان)اند، به قرن نهم هجری تعلق دارند گرفته قرارترمولومینسانس 

های آنها  یافته و تبدیل به روستاهایی شدند که خانه  گسترشیج تدر بهروزگاری پذیرای جمعیتی اندک بود، 

 بههای الزم برای کشاورزی بودند.  یرساختزبهره از  یبکند بود. ساکنان این روستاهای نو بنیاد هنوز دست

مالکیت  مسائلدار کوهستانی، تدارک و انتقال آب و  یبشهای  ینزمها در  ینزمی بند تراسیگر هنوز د  عبارت 

تر تولید، یعنی دامداری شیوۀ غالب  ییابتداتوان احتمال داد شکل  بود. درنتیجه، می نشده  حلزمین مطرح و 

 داد. معیشت را تشکیل می

 

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

عنوان  کردند و به بود، همچنان وظیفه خویش را ایفا می شده  احداثهایی که در ادوار قبل  در این اثنا، قلعه

ها و  کردند. نزدیکی این روستاها به قلعه کند تأمین مینهادهای دفاعی منطقه، امنیت را در روستاهای دست

کند منطقۀ های دفاعی و روستاهای دست ارتباط فضایی مستقیم آنها با یکدیگر، گویای تعامل مستقیم قلعه

حیات در تداوم  و افزوده کند، بر امنیت منطقهروستاهای دست به  مشرفهای  این، برج بر عالوهمیمند است. 

 .(7)تصویر کردند را تضمین می روستاهااین 
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ای از وضعیت فعلی و موقعیت آنها نسبت به  )نگارنده( و تصویر ماهواره بقایای دو برج مشرف به روستای میمند -7تصویر 

 (Google Earth)روستای میمند 

های نوظهور، میمند توانست راه توسعه و پیشرفت را با سرعت بیشتری بپیماید.  در میان این سکونتگاه

و گروهی دیگر بود از شرایط طبیعی ناشی ی امکانات محیطی بود که گروهی از آنها ا پارهتوسعۀ میمند معلول 

آب شرب  کهآنعالوه بر  که از جوار میمند می گذشت،ای رودخانه .ساخت را عوامل انسانی و فرهنگی مهیا می

های این  رفت و کرانه شمار میبهاین روستا کرد، بهترین منبع برای رونق کشاورزی در  یاز را فراهم میموردن

کند میمند . شرایط توپوگرافیک روستای دستآوردفراهم می برای کشاورزی را رودخانه، مساعدترین زمین 

میمند از هیچ  (.137-141: 1376)پازوکی طرودی ساخت  د که بهترین شرایط را برای دفاع مهیا مینحوی بونیز به

دسترس نبود مگر معبری در جبهۀ جنوبی که این معبر هم از قبل تحت مراقبتِ قلعۀ میمند قرار ای قابل نقطه

ین ترتیب، تدریجاً بر اهمیت میمند افزودند. بد های متعدد بر امکان دفاع از میمند می داشت. افزون بر این، برج

افزوده شد و در اواخر قرن دهم هجری به یک مرکز جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در منطقه تبدیل 

معنا کرد. بدین در منظر فرهنگی میمند عمل می« پایانه»بعد روستای میمند، به مثابه یک شد. از این زمان به

تولید محصوالت دامی، کشاورزی و نیروی نظامی بود و از سوی دیگر مقصد که میمند از یک سو مبدأ و منشأ 

حال، این روستا توزیع کنندۀ آنچه بود که تولید یا دریافت عینرفت. در شمار میجویان و مهاجمان بهپناه

 کرد. نقش پویای میمند در منظر فرهنگی منطقه، سبب تکامل و توسعۀ این روستا شد. می

توانست پذیرای جمعیت رو  وسعۀ میمند، افزایش جمعیت بود. روستای میمند تا زمانی مینتیجۀ بالفصل ت

های کشاورزی  کندهای جدید باشد و مراتع و زمینبه افزایش باشد که بستر طبیعی آن پاسخگوی ایجاد دست

 اش قابلیت تأمین مایحتاج مردمان را داشته باشد. پیرامونی

 روستاها مرحلۀ چهارم: توسعۀ  -5-4

های اقتصادی  یرساختزشناسی در منطقۀ میمند، گویای افزایش ناگهانی جمعیت و توسعۀ  بررسی باستان

باشد. در همین بازۀ زمانی که منطبق است بر حکومت سلسلۀ صفویان  طی قرون دهم تا دوازدهم هجری می

گورستان در  25ناسایی حدود رسد. ش های منطقۀ میمند به بیشترین حد خود می بر ایران، شمار گورستان

؛ ریاحیان گهرتی 1374)اسدآبادی باشند  یی با تاریخ عصر صفوی میقبرها سنگمنطقۀ میمند که اغلب دارای 
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، گویای افزایش جمعیت این منطقه در دورۀ تاریخی مزبور است. (1393؛ لباف خانیکی 1383؛ حاتمی 1382

اند. از طرفی،  زیسته یم، در دورۀ صفوی اند شده  سپردهخاک  ها به جمعیت غالب متوفیانی که در این گورستان

ی این عصر، قبرها سنگهای مرمر مرغوب و بذل ابداعات هنری در خوشنویسی و تزیین  گیری از سنگ بهره

اقتصادی منطقۀ میمند در قرون دهم تا دوازدهم هجری است.  -گویای توسعه و رونق فرهنگی( 8)تصویر 

ترتیب پیرامون پنج روستای میمند، کرم، مرج، گالب و چنار مشاهده ، بهها گورستانبیشترین تراکم این 

شود که گویای کیفیت توزیع جمعیت در روستاهای مذکور است. از طرف دیگر در چهار روستای کرم،  می

شود که  یهایی مشاهده م اند، خانه شده کیلومتری میمند واقع  10ی کمتر از ا فاصلهمرج، گالب و چنار که در 

کنند که در پالن و فرم فضاهای  کند نیستند ولی همان سبکی را در فضاهای داخلی دنبال میاگرچه دست

این همگونی در سبک معماری بیانگر انتقال و توسعۀ (. 72-73: 1383)حاتمی کند میمند رعایت شده است دست

 اند. بوده اندیشۀ معماری توسط مردمانی است که از خاستگاهی واحد برخوردار

  
 )نگارنده( ی میمندها گورستانی صفوی قبرها سنگیی از ها نمونه -8تصویر 

 

 راهیِ و بربستند رخت میمند، اهالی از هایی در بازۀ زمانی مذکور، خانوادهکه توان احتمال داد  نتیجه می در

 انتخاب برای را نقاطی مهاجر، های گروه این. شدند میمند مشابه محیطی شرایط با میمندجوار  هم های دره

 داشته دسترسی حاصلخیز های زمین و ها رودخانه آب به باشد، نزدیک ها راه به میمند، همانند که برگزیدند

 تدارک در مردمان این که یا . تجربهباشد برخوردار دفاع جهت طبیعی امکانات از حال یندرع و باشد

گسترش  .یافت انتقال جدید های بوم یستز به ایشان همراه بودند، آورده دستبه کشاورزی های یرساختز

یج بر تدر بهها منجر شد و  روستاها و افزایش جمعیت روستانشینان به افزایش شمار مزارع کشاورزی و باغ

الذکر که  ها در پیرامون روستاهای فوق مطلوبیت و مقبولیت کشاورزی افزوده گردید. تراکم مزارع و باغ

رسد، گواهی است بر رونق اقتصاد مبتنی بر کشاورزی در فاصلۀ قرون دهم  کالته می 50از شمارشان به بیش 

شاهد دیگری بر این مدعا ( 1384)رک. پورمژدهی های منطقۀ میمند  تا دوازدهم هجری. احداث و توسعۀ آسیاب

 .(9)تصویر  دهد ارائه می
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 )نگارنده( )میمند(بقایای آسیاب علی مهدی در مسیر رودخانۀ الخیس  -9تصویر 

شدۀ مناطق  های شناخته همانند دیگر آسیاب اند، که در عصر صفوی بنیان نهاده شده های میمندآسیاب 

اند که تأسیسات مکانیکی و انبار را  مرکزی ایران، دارای سه بخش اصلی نهر، تنوره و ساختمان اصلی بوده

های  زمان است با افزایش جمعیت هم هااین آسیاب. تأسیس و توسعۀ (Harverson 1993)شده است  یمشامل 

. افزایش محصول گندم و جو سبب تأسیس ها گورستانگسترش  بالطبعهای نو و  روستایی، تأسیس آبادی

ها را  شد و تقاضایی که برای آرد کردن حجم رو به افزایش غالت وجود داشت، آسیاب های جدید می آسیاب

ها در فاصلۀ معناداری با روستاها قرار دارند و در جوار  رود، آسیاب تظار میکه ان گونه همانبخشید.  رونق می

، تراکم بیشترین شمار توجه جالبنکتۀ  .(2)نقشۀ اند  شده  های اصلی منطقه واقع های سطحی و رودخانه آب

است بر مرکزیت گذرد. این امر، دلیل دیگری  ی است که از کنار روستای میمند میا رودخانهها در کرانۀ  آسیاب

 اقتصادی روستای میمند در منطقه.

، ی دامداری را منتفی دانستکل بهتوان  اگرچه در بازۀ زمانی قرن دهم تا دوازدهم هجری قمری، نمی

ها، داللت بر روند تدریجی  های جدید، توسعۀ باغات و مزارع و تأسیس و افزایش شمار آسیاب گیری آبادی شکل

کشاورزی و تمرکز نیروی تولید در  رونق بادر بازۀ زمانی مذکور دارند. بدیهی است  غلبۀ کشاورزی بر دامداری

عنوان بخشی  توان احتمال داد دامداری همچنان به این بخش، تمایل به دامداری کمتر شده بود، ولی می

 قرار داشت. موردتوجهتولیدی 

ی در بازۀ زمانی قرن دوازدهم تا پس از اوج رونق میمند در عصر صفوی، تغییر شرایط تاریخی و اقلیم

چهاردهم هجری قمری سبب تغییر سیمای منظر فرهنگی میمند شد. در این زمان، ارتباط میمند با شهربابک 

ها بخش عمدۀ نیروی نظامی شهربابک و منطقۀ غرب کرمان را به خود اختصاص دادند  شده و میمندی  یتتقو

و  گرفته  عهده برنتیجه، تأمین امنیت میمند را شهربابک  در (.489-490: 1377سپهر ؛ 138: 1389)حسینی موسی 

 های دفاعی منطقۀ میمند متروک شدند. قلعه مرور به

 مرحلۀ پنجم: افول کشاورزی، توسعۀ دامداری -5-5

یافته و تدریجاً کشاورزی اهمیت پیشین   توسعهدر اواخر دوران قاجار، بخش دامداری در منطقۀ میمند 

 مطالعه موردۀ دو گروه از شواهد فرهنگی منطقۀ میمند مطالع باتوان  داد. وقوع این امر را می دستاز خود را 

هایی تحت عنوان آغل یا  ها یکی پس از دیگری از حیّز انتفاع خارج شدند و ثانیاً اقامتگاه . اوالً آسیابقرارداد

بعد فرهنگی میمند گذاردند. از این زمان بهتر، پای به عرصۀ منظر  یینپاهای ارتفاعی  در تراز 10سرآغل
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 روش تولید مکمل، ایفای نقش نمود. مثابه بهدامداری پایۀ اصلی معیشت منطقه را تشکیل داده و کشاورزی 

منزلۀ مساکن  به (10)تصویر  11اندیجادشدهاصد سال اخیر در باغات و مزارع  یی که طی یکها کلبه همچنین

 (. 160-162: 2537)خلیل یحیوی  ندقرار گرفت استفادهموردییالقی اهالی میمند 

 

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

مناطق مرتفع های کلبه های دشت و چهارماهۀ دوم را در غلدامدارانی که چهارماهۀ اول سال را در سرآ

هایی نیز در روستاهای منطقه داشتند و در چهارماهۀ سوم سال که سرمای زمستان  کردند، خانه سپری می

ها، سیمای تکوین سرآغل (.34: 1383)اشرفی بردند  کند روستایی پناه میهای دست شد، به خانه می فرسا طاقت

ی از عوارض فرهنگی در سطح منظر ا مجموعه ایجاد منشأها، منظر فرهنگی میمند را تغییر داد و سرآغل

فرهنگی میمند شدند. کاهش منابع سطحی آب که به اضمحالل کشاورزی منجر شده بود، مشکالتی را نیز 

ها و در کرانۀ  منظور غلبه بر این مشکل، در مسیر مسیل ها ایجاد نمود. به برای تأمین آب شرب دام

که آب جاری در سطح زمین را ذخیره کرده و تا  (11)تصویر شد های فصلی حوض انبارهایی ساخته  رودخانه

 ساخت. می برطرفمدتی نیاز دامداران را 

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

ها با مراتع،  ها نیز ایجاد شد که ارتباط میان آغل ای از راه یدهتن درهم، شبکۀ ها آغلدر پی گسترش  

ها به  کرد. این راه یر میپذ امکانهای اصلی، شهرها و نیز میان یک آغل با آغل دیگر را  روستاها، منابع آب، راه

و سطحی  تر روشنشود که رنگی  های راست و فاقد پوشش گیاهی در سطح زمین مشاهده می شکل خط
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گویای ارتباط هر  هاآنها و نقاط ابتدایی و انتهایی  بررسی مسیر این راه .12دارند خودتر از محیط اطراف  یینپا

، شده  یفتوصکه خطوط  قدرهرها با دیگر عوارض طبیعی و فرهنگی منظر فرهنگی میمند است.  یک از آغل

های مذکور  باشند، میزان استفاده از آن مسیر بیشتر بوده است. مطالعۀ ویژگی تر رنگ کمو  تر یقعم، تر یضعر

اخیر،  قرن یمندهد که تا حدود  های منطقۀ میمند نشان می های منتهی به هر یک از آغل در مورد مجموعه راه

ها سکنی داشتند،  ها و گمبه افرادی که در سرآغل چراکهها برقرار بوده است.  ها با روستا بیشترین ارتباط آغل

و  آباد خاتونگرفتن دو شهر  رونق باهایی بودند که در روستاها سکونت داشتند اما  متعلق به همان خانواده

و زوال کشاورزی در روستاها از طرف دیگر، اهالی روستاها به سکونت در شهرهای  طرف  یک ازشهربابک 

های منطقۀ میمند و  های سرآغل مذکور روی آورده و از جمعیت ساکنان روستاها کاسته شد. امروزه مالکان دام

ها و شهرها  غلترتیب ارتباط میان سرآباشند. بدین و شهربابک می آباد خاتونشهربابک، عمدتاً ساکن شهرهای 

، روستاها از مدار روابط اقتصادی منطقه حذف تدریج بهها شده است و  جایگزین ارتباط روستاها و سرآغل

 شوند. می

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

 نتیجه . 6

که هر آنچه انسان بر پهنۀ جغرافیای میمند  دهد میمیمند نشان  شناسی باستانحاصل از بررسی  های یافته

پدید آورده، از شرایط محیطی و وقایع تاریخی تأثیر پذیرفته است. این تأثیر را در مراحل تکوین، توسعه و 

جستجو کرد. در این میان، روستای میمند، نیروی مؤثری در پویایی منظر  توان میزوال آثار فرهنگی میمند 

، کانونی را پدید آورده در آن. موقعیت جغرافیایی مساعد این روستا و تمرکز جمعیت فرهنگی میمند بوده است
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را متأثر ساخته است. صورت عینی این تأثیرات را در  اقتصادی و فرهنگی منطقه های جریانکه تقریباً تمامی 

بررسی  توان میدر پنج مرحله معیشتی و تحول نوع استقرار  های شیوهمنظر فرهنگی میمند به شکل تطور 

و چادرنشینی در سایۀ مدیریت  رویکوچمسکونی، ب(  های قلعه: الف( استقرارهای کوچک در نمود

روستاها،  د( توسعۀ روستاها و هـ( افول کشاورزی و توسعۀ  گیری شکلمحدود یکجانشین، ج(  های جمعیت

، تعیین قدمت ها نشانهاخت دقیق آن که شن اند گذاشتهدامداری. هر یک از مراحل مزبور نشانی از خود برجای 

 . کند میکیفیت هر مرحله از تحول منظر فرهنگی میمند را روایت  ،هاآنو نهایتاً تحلیل 

، منظر فرهنگی یک شود میتاریخ و جغرافیا برقرار  آثار فرهنگی انسان باروابطی که در جریان تعامل 

تحوالتی که در . دهد میسیمای منظر فرهنگی را تغییر  ،و تغییر در کیفیت این روابط آورد میمنطقه را پدید 

، به پدید آمدن گروهی از عوارض داده  رخمعیشتی و روابط تولید منطقۀ میمند  های روشتاریخ، اقلیم، 

شده منجر دیگر  زمانی درزمانی و اضمحالل و نابودی گروهی دیگر از عوارض فرهنگی  ۀفرهنگی در یک باز

مذکور سبب تحوّل و تطوّرِ منظر فرهنگی میمند در طول تاریخ  و تحوالت، تغییر دیگر  عبارت  به .(1)مدل  است

و از  قرارگرفتهمنظر فرهنگی میمند در هر دوره، در امتداد دورۀ قبل  کیفیت، وجود بااینشده است. 

امروزی منظر فرهنگی میمند  صحیح ماهیتبرای شناخت  نتیجه درپذیرفته است.  های آن تأثیر می ویژگی

با شناخت مراحل تحول منظر فرهنگی میمند و  ناگزیر از شناخت دقیق سیر تطوّر آن در طول تاریخ هستیم.

در  تری صحیحتصمیمات  توان میعواملی که در مقاطع تاریخی مختلف سبب رشد یا افول این منطقه شده، 

 نمود. راستای توسعه و آبادانی میمند و شهربابک اتخاذ 

 
 )نگارنده( فرایندهای فرهنگی در منظر فرهنگی میمند گیری شکلعوامل مؤثر بر  -1 مدل

 نوشتپی
 01/02/1393 مورخ 1895/137/932قرارداد شمارۀ  موجب بهکاربردی است که  -این مقاله، برگرفته از طرح تحقیقاتی .1

 شده اجرادستی و گردشگری استان کرمان توسط نگارنده  یعصناکل میراث فرهنگی، مابین پژوهشگاه دانشگاه تهران و ادارهفی

 است.

 «. ایران یشناس مردم پیشکسوت ینی،االم روح دکتر»، 1393اسفند  18به نقل از روزنامه اطالعات،  .2
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جایزۀ ملینا مرکوری به حفاظت و مدیریت منظر فرهنگی میمند اعطا شد  2005در سال  .3

(http://whc.unesco.org/en/news/281/)  تصمیم کمیتۀ میراث  موجب به، 2015جوالی  8منظر فرهنگی میمند در تاریخ و

 (http://whc.unesco.org/en/news/1318)جهانی یونسکو در فهرست میراث جهانی ثبت شد 

ی ها نگاره سنگی، تلویحاً شناس مردمحوزۀ  بنام در نظران صاحب(، از 1376( و مرتضی فرهادی )1370ینی )االم روحمحمود  .4

باره ارائه  یندرای شناخت باستانهیچ دلیل متقن  ازآنجاکه. ولی اند دادهمنطقۀ شهربابک و میمند را به دورۀ ماقبل تاریخ نسبت 

های علمی  یلتحلتواند مبنای  ینمنگاری مطلق آثار مزبور صورت نگرفته، نظر ایشان  یختاراقداماتی در راستای  تاکنونو  اند نکرده

داند، ولیکن تعلق آن  یمازتاریخ منتفی  یشپبا ذکر دالیلی تعلق روستای میمند را به دورۀ  اگرچهواقع شود. غالمعلی همایون نیز 

های آن روستا کندها به فالت ایران )قرن هفتم و هشتم پیش از میالد( محتمل دانسته و ارتباط دست یاییآررا به ادوار بعد از ورود 

ی پراکنده در میمند، اوج ها سفالوجود، همایون با استناد به شواهد معماری و  ینباای رد نکرده است. مهرپرسترا با مذهب 

شود  یم(. در پژوهش حاضر سعی 133-135: 1351شکوفایی استقرار در میمند را به دوران ساسانی منسوب کرده است )همایون 

 یۀ مواد فرهنگی با قدمت معین )نسبی یا مطلق( صورت پذیرد.تحلیل منظر فرهنگی بر پا

تل  ،(Lamberg-Karlovsky 1969) هایی چون تپه یحیی یری استقرارهای گسترده و مداوم در محوطهگ شکل .5

 شاهدی بر این مدعاست. (Hakemi 1997)و شهداد  (Caldwell 1967)ابلیس

 -ی میمند و مرج در پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت آثار تاریخیها سفالنگاری ترمولومینسانس  یختاراقدامات مربوط به  .6

 است. گرفته انجامفرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 

 غذایی، نیازهای از در طول تاریخ بخشی  ،(72: 1387 خاندانی کالنتری) رویند می میمند منظر در که خودرویی گیاهان .7

: 1387 خاندانی کالنتری) وحشی پرندگان و گیاهخوار حیوانات یها . گلهاند ساخته یبرآورده م را مردمان صنعتی حتی و دارویی

 اند. شده یممنبع مهم دیگری برای تأمین خوراک محسوب  نیز( 33: 1385 میمند ابراهیمی ؛76

:  1370ینی االم روحگوران، نقل کرده )-بن، لورواینی از استاد خویش در سوراالم روحبر عبارتی که محمود   یهتکبرخی با  .8

ی میمند که ها نگاره سنگگوران از روی عکس یکی از -رسانند. لوروا یمهزار سال پیش 12( قدمت روستای میمند را به 241-240

هزار سال برای آن  12تا  9ی قفقاز، قدمتی مابین ها نگاره سنگکشد و به دلیل تشابه با  یمکرده بود، طرحی   یهتهینی االم روح

شود. بدیهی است که این تاریخ، مبتنی بر حدس و گمان است و حتی اگر صحیح باشد، لزومی ندارد که  یمقائل  نگاره سنگ

 بدانیم.    زمان همکند ی پراکنده در اطراف میمند را با ایجاد مساکن دستها نگاره سنگ

ی ها روشیری از گ بهرهیی است که با ها دادهدر این پژوهش  شده  ارائهتر اشاره شد، مبنای فرضیات  یشپکه  گونه همان .9

 تر یقدق مطالعات نیازمند میمند کندهایدست قدمت تعیین وجود، ینباا. اند شدهگذاری  یختارعلمی و آزمایشگاهیِ متقن، 

ی در آینده، مبنای طرح شناخت استانبهای  گذاری مطلق برخی از یافته یختاری و زن گمانهانجام  بسا چهاست و  یشناخت باستان

 .فرضیات دیگری واقع شود

 (162-164: 2537ی مسکونی شامل چند کپر با محوریت فضاهای نگهداری دام )خلیل یحیوی ا مجموعه .10

شود واحدهای مسکونی کوچکی هستند که دارای یک یا دو اتاق بوده  شناخته می« گمبه»ها که در محل به نام  این کلبه .11

ها و سقف آن برپاشدهخشکه چین  صورت بههای نامنظم  ها با سنگ و طویله کوچکی برای نگهداری دام دارند. دیوارهای این گمبه

 شود. توسط تیرهای چوبی پوشیده می

 .(Wilknson 1989: 36) کند یمیاد  (hollow ways)« گود راه»ها تحت عنوان  یدهپدنی ویلکینسون از این تو .12

 تشکّر و قدردانی

دلیل از خانم دکتر مهناز اشرفی، مدیر محترم پایگاه پژوهشی میمند به داند مینگارنده بر خود الزم 

ر نماید. تشکّانجامید، به مقالۀ حاضر که در جریان پژوهش میدانی  دریغ بی های حمایتپیشنهاد انجام کار و 

همچنین پشتیبانی آقای مهاجری و کدوری مدیران سابق و فعلی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در 

و  زادهقربان، متدین و الدینی شمسکارشناسان پایگاه میمند، آقایان ابراهیمی،  همراهیانجام این پژوهش و 

پژوهشگاه دانشگاه تهران، آقای دکتر بدیعی،  وقت آقای دکتر معصومی، ریاستپشتیبانی خانم ابراهیمی و نیز 
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در پایان از  معاون پژوهشگاه و همکاران ایشان، آقایان یوسفی، زینعلی و شیروانی شایستۀ سپاس فراوان است.

گذاشتن نتایج اختیاردر خاطربهاصفهانی  علی شجاعیدکتر لطف سرکار خانم شیوا پورقربان و دوست عزیزم 

 .نمایم یمقلعه میمند و قلعه کمر مرج صمیمانه قدردانی  یها سفالترمولومینسانس  نگاری تاریخ

 

 منابع

 شناسی.مرکز کرمان ،، کرمانمیمند: شاهکار جاودان، (1385)ابراهیمی میمند، کبری 

مؤسسۀ مطالعات و انتشارات  ،، ترجمه سعید خاکرند، تهرانالمسالک و الممالک، (1371) عبداهللبن  یداهللعب، بهخردادابن

 تاریخی.

 و شناسی روش: تاریخ فلسفۀ ،«تاریخ معاصر فلسفۀ در رایج های یدگاهد به نگاهی: تاریخ ۀفلسف»، (1379) اتکینسون، آر. اف.
 .23-68طرح نو، صص  ،وذری، تهرانن حسینعلی تدوین و ترجمه ،نگاری تاریخ

 (.منتشرنشدهمیمند، میراث فرهنگی استان کرمان ) ۀ، گزارش بررسی و شناسایی حوز(1374)اسدآبادی، رضا 

، فضای جغرافیایی، «های گردشگری جاذبه نظر ازبررسی روستای تاریخی میمند »، (1387) اسدی، رخساره و حسن عباسی
 .1-24 ، صص21 ش، 8  س

 .60-61 ، صص46ش  ،13س  ،رشد آموزش تاریخ، «روستای باستانی میمند»، (1391) اسالمی، زهرا

 .34-36 ، صص9 ش، 2س ، ها یاریده، «گذری به روستای تاریخی میمند»، (1383) اشرفی، مهناز

 . دنیاى کتاب ،، تهران ، تصحیح محمد اسماعیل رضوانىتاریخ منتظم ناصرى، (1367) خان محمدحسن  ،اعتمادالسلطنه

 .320-326 ، صص123ش  ،11 س ،یغما، «شهربابک»، (1337) اکبر یعلافسر یغمایی، 

 .152-158صص  ،237 ش، 21س ، یغما، «گشتی در خاک یزد»، (1347) افشار، ایرج

 ،پژوهباستان، «در جیرفت نشینی کوچ های گاهماند شناسی باستانبررسی قوم »، (1391) انجم روز، سلمان و نصیر اسکندری
 .67-79صص  ،19ش ، 13س 

 نشر علم. ،، تهرانپیغمبر دزدان، (1389) یممحمدابراهباستانی پاریزی، 

 بطن در مسکن تحول و تکوین: شمالی خراسان کردهای مسکن» ،(1380) خانیکی لباف و مجید ینمحمدحس یزدی، پاپلی

 .5-29 ، صص62 ش، 16س  ،جغرافیایی تحقیقات ،«فرهنگی و ذهنی ساختارهای

 دهخدا. ،، ترجمه شاپور گودرزى، تهرانسفرنامه پاتینجر، (1384) پاتینجر، هنرى

سازمان میراث فرهنگی کشور  ،، تهراناسالمی در دوراناستحکامات دفاعی سرزمین ایران ، (1376) پازوکی طرودی

 )پژوهشگاه(.

آبی میمند  های یابآسمجموعه آبی: طرح مرمت و احیاء  های یابآسمطالعه و شناخت »، (1384) مژدهی، شرارهپور

 (.منتشرنشدهمرمت، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده مرمت ) ۀکارشناسی ارشد در رشتۀ نام یانپا، «)کرمان(

، به راهنمایی مسعود شناسی باستان ۀکارشناسی ارشد در رشتۀ نام پایان، «میمند ای صخرهروستای »، (1380) پورقربان، شیوا

 (.منتشرنشدهاسالمی واحد تهران مرکزی )ذرنوش، دانشگاه آزاد آ

 زنی گمانهدر  آمده دست به های سفال یابی سالمیمند با اتکا به نتایج  ای صخرهتعیین قدمت روستای »، (1382) پورقربان، شیوا

، به شناسی باستان در پایه علوم نقش :ایران در سنجی باستانمجموعه مقاالت نخستین همایش ، «)به روش ترمولومینسانس(

 .55-73سازمان میراث فرهنگی کشور، صص ، کوشش مسعود آذرنوش، تهران

فرمانداری شهربابک، اداره میراث  ۀفرهنگی حوز -، گزارش بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی(1383) حاتمی، ابوالقاسم

 (.منتشرنشدهفرهنگی و گردشگری استان کرمان )

 میراث مکتوب. ، تهران، صادق سجادى، جغرافیاى حافظ ابرو، (1375) اهلل لطفبن  عبداهللحافظ ابرو، 

 شناسی.مرکز کرمان ،، کرمانشهربابک: سرزمین فیروزه، (1389) حسینی موسی، زهرا

 های گزارش، «گزارش توصیفی فصل دوم بررسی و شناسایی شهرستان بردسیر»، (1384) لفضل عالیا، علیرضا و ابوزادهخسرو
 .159-176 ، صصشناسیباستان ۀپژوهشکد ،، تهران4شناسی باستان



 129شناختی /  باستان های یافته و تاریخی مطالعات بر  تکیه با کرمان میمند فرهنگی منظر تحول سیر

 
 

 س، های تاریخی بررسی، «بررسی مسائل انسانی، اقتصادی و اجتماعی روستای میمند»، (2537) دختپورانخلیل یحیوی، 

 .143-174صص  ،75، ش 13

 نامه پایان، «معیشتی الگوی شناخت بر تأکید با شناسی باستان قوم منظر از میمند روستای»، (1387) رضائیان، مریم

 (.منتشرنشده، به راهنمایی حسن فاضلی نشلی، دانشگاه تهران )شناسی باستانکارشناسی ارشد در رشته 

 .235-245 ، صص2 ش، 2 س، نامۀ علوم اجتماعی، «شنیدن صدای چکش»، (1370) ، محموداالمینی روح

روستای تاریخی میمند، 1بزرگ روستای تاریخی میمند: بررسی و شناسایی حریم درجه  ۀ، پروژ(1382) ریاحیان گهرتی، رضا

 (.منتشرنشدهسازمان میراث فرهنگی و گردشگری )

سازمان جغرافیایی  ،، تهران1، ج های استان کرمان فرهنگ جغرافیایی آبادی، (1382) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

 نیروهای مسلح.

 ،، ترجمۀ حسین سعادت نوری، تهرانسفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس یا ده هزار میل در ایران، (1336) سایکس، سرپرسی

 .یناس ابن

 اساطیر. ،فر، تهران، تصحیح جمشید کیان 1 ، جلد قاجاریه تاریخ: التواریخ ناسخ، (1377) یمحمدعل بن یمحمدتقسپهر، 

 .73-74صص ،1ش ، 1 س ،و هنر ایران شناسی باستان، «میمند شهر ساسانی»، (1347) اکبر یعلسرفراز، 

پژوهشگاه علوم  ، ، تهران ، تصحیح عبدالحسین نوایى مطلع سعدین و مجمع بحرین، (1383) عبدالرزاق ینالد کمالسمرقندى، 

 . انسانى و مطالعات فرهنگى
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