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Abstract 
The Arg, situated in the northeast of Bam, is one of the historical complexes which perfectly 

portrays the landscape of a traditional Iranian town. Despite some research related to its layout, 

there are some questions related to the architectural elements; for instance, the structure, 

formation, and development of the first/ main entrance of the Arg. The following paper, which 

is an analytical history research, tries to shed light on these unsettled questions. The results 

show that the gateway has three layers. The first consists of two cubic towers and dates back to 

the Seleucid or early Parthian era. During the reign of Seljuk/ Atabakan of Kerman and 

probably Kutwali (fortress holder) “Sabiq al-Din Ali” (1163-1184 AD), besides adding a layer 

to the cubic body of towers, another architectural layer with two cylindrical towers was 

constructed beside them. The last phase of the annexations was conducted in the Ilkhanid/ 

Muzaffarids dynasty and most likely during the reign of Sultan Abu-Saeid Bahador’s agent, 

“Aji Shujauddin” (1316-1343 AD). During this phase, in addition to the cylindrical towers, a 

fort with a north-south axis was created and a “vestibule” was also annexed. Two relatively 

small cylindrical towers were also built alongside the new gateway. The new layer was 

renovated at least twice during the Timurid period. 
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 افشین ابراهیمی
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 چکیده
شهر سنتی ایرانی های تاریخی است که سیمایی از یک مجموعهیکی از معدود  ،دارد قرارکه در شمال شرق شهر بم ارگ  مجموعه

برخی از عناصر معماری  یدرباره، آن ط با ساختار شهرسازیدر ارتبا یهایرغم انجام پژوهشعلیدهد. خوبی نمایش می را به

از رو که در پژوهش پیش. اندماندهپاسخبیهایی وجود دارند که پرسش ورودی اول و روند تکوین گیریزمان شکل، ساختار ویژهبه

که ساختار ورودی  دهدمی ش نشانبرآیند پژوه شود. پاسخ درخور داده هاآن است، تالش شده به تاریخی -تحلیلینوع تحقیقات 

ی اشکانی ساخته شد. در ی سلوکی یا اوایل دورهدر دوره است ودو برج مکعب  شاملنخست  یالیهاست؛  وستهپدارای سه 

 بدنة ای بهضمن الحاق الیه (هجری 563-580« )الدین علیسابق»ی کوتوالی سلجوقی/ اتابکان کرمان و احتماالً در دورهی دوره

ی ایلخانی/آل مظفر و در دورهآخرین مرحلة الحاقات . شدبرپا  هاآنای در کنار دو برج استوانه با دیگرای ها، پوستهکعب برجم

در این  ؛ندانجام رسید هجری(، به 716-744« )الدیناخی شجاع»در زمان عامل سلطان ابوسعید بهادر در بم،  زیاداحتمالبه

و در کنار  زمانهم .ورودی الحاق شدنیز به «هشتی»و یک  ایجاد جنوبی -ای، بارویی با محور شمالیانههای استومرحله غیر از برج

دو  کمدستی تیموری ی جدید در دورهپوستهشدند.  ساخته نیز ای نسبتاً کوچکای با اندازهدرگاه ورودی جدید دو برج استوانه

 مرحله مرمت شد.
 

 .شهر ایرانی، ارگ بم، دروازة اصلی کلیدی: هایهواژ
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  مقدمه. 1

آثار منظر  ترینمهمیکی از این اثر که قرار گرفته است.  بم ارگ در جبهه شمالی شهر کنونی مجموعه

 -شهر ایرانی، ساختاری روشن از یک کهناست که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیدهای فرهنگی

 ،ارویی محیطی است که دو بخش شهری تقریبًا مستقل از هماین ساختار شامل بدهد. اسالمی را نمایش می

های گوناگونی در رغم انجام پژوهشعلیاست.  شکل دادهرا در درون خود « ارگ»و « شارستان»یعنی 

اند ای از ساختارهای آن ناشناخته باقی مانده، پارهسی، معماری و شهرسازی این مجموعهشناهای باستانحوزه

ناچیز است؛ یکی از این ساختارها، ورودی  هاآن ت نخستین و روند تکوین و توسعهز وضعیّیا اطالعات ما ا

  نخست است.  

های در سمت هاآنمورد از گوبه شهر کهن بم که همان ارگ است را دارای چهار دروازه دانسته که دو 

. وی دروازه کنونی اصلی (371: 1370)گوبه،  اندقرار داشتهجنوبی  دروازه دیگر در باروی جبههرب و دو غشرق و 

 ییگرشهر دپیرامون  ،این ساختار شهری را که شهر بیرونیگفته؛ های اصیل شهر و جنوبی را یکی از دروازه

ی آرال های دریاچهو تا نزدیکیت آغاز لو ی جنوبی کویرکه از کرانهی دانسته یکسان ، الگویتشکیل شده

 بندی کرده استخیوه و بخارا را همسان با بم در این مجموعه طبقه شهرهای هرات، . ویاست امتداد یافته

و پل تاریخی آن، این بخش از مجموعه ارگ بم پرداختن به نحوه دسترسی به ورودی اول . مهریار با (جاهمان)

و  ودیور ای گفته کهاستوانهچهار برج  شامل دروازه راوی ساختار ؛ (46: 1383)مهریار،  قرار داد موردتوجهرا 

اینک شارستان ارگ ای که هممجموعه . عدل، ساختار اولیه(جاهمان) انددر میان گرفته آن راهشتی پس از 

 ریشههم هاآنگرفته شده یا با  میانهسیای آهای یونانی یا هلنیسم شود را مربعی دانسته که از طرحخوانده می

وی  ،ی مربع آن محتمل شمرده استیز در طرح اولیه، همچنین تأثیرات هندی را ن(80-83: 1386)عدل،  است

اش در یافتهرا در شکل توسعهاست ی کنونی شهر که درست در مرکز ضلع جنوبی طرح مربع کهن بوده دروازه

این  ،رود، دانسته استشمار میبه اشگزینه ترینمهم 7یت دیگری که برج شمارهزمان سلوکیان در موقعیّ

 ،ضرورتبهی شهرهایی نسبت داده است که در زمان سلوکیان برپا شدند و یافتهسازمان تغییرات را به طراحی

ی کهن کردند؛ چون با شرایط جدید دروازهعرضه می« مستطیل طالیی»شکلی از مستطیل یا به عبارت بهتر 

مانند گوبه این عدل نیز ه ،منتقل شد 7تش به مکان کنونی برج موقعیّ  ناچاربهگرفت در مرکز بارو قرار نمی

در جنوب « دلورزین تپه»هرات، مرو اسکندریه و  ازجملهساختار شهرسازی را با شهرهایی در آسیای میانه 

. آذرنوش (جاهمان) ازبکستان، که در زمان اسکندر مقدونی یا زمانی پس از آن ساخته شدند، مقایسه کرده است

گ بم را برگرفته از دست نداد، ساختار شهرسازی ار هی ورودی مجموعه گزارشی بکه از دروازه یباوجودنیز 

 -ی سلوکیبه دوره آن راآن پایه شکل گرفته بودند و زمان  باختری بر -که شهرهای یونانی الگویی دانست

توان از ساختار ورودی نمی یقینبه، های پیشینبه استناد پژوهش .(1385)آذرنوش،  اشکانی نسبت داده است

رو  دست آورد؛ با این ضرورت و دغدغه پژوهش پیش   شناخت فراگیر به آن گیریهای شکلورهاول و دوره یا د

و  یموردبررسویژه  طوربهرا  مسئلهاند این ها طرح شدههایی که بر مبنای آن دغدغهاست تا با پرسش کوشیده

 :پژوهش قرار دهد

زمان آغازین برپایی دروازه و  ب بوده است؟اصلی/ ورودی اول به چه ترتی گیری و روند تکوین دروازةشکل

 هایی صورت گرفته است؟دوره/ دورهآن در چه  ای بوده و مراحل توسعهی تاریخیچه دوره
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که  یخیتار -یلیتحل یقاز روش تحق یمندبهرهکه با  کندیمقصود پژوهش حاضر تالش م ینبه ا یلن یبرا

 یموضوع بپردازد. برا ینااند، بهشده یگردآور (یا)کتابخانه یادو اسن یدانیم ییوهدو ش آن به یمواد مطالعات

 یهاساختار یکل یفراه ضمن توص ینبهره گرفته شده است. در ا یخیتار یافتاز ره یزها نداده یلو تحل یرتفس

 یهادوره یگر،د یمبحث یلذ شودیاند، تالش مشکل داده آن راکه  یاچندگانه یهاو پوسته یورود یمعمار

 ینو قرا یشواهد معمار ی،شناسباستان هاییافته یقو تطب یررا با کمک و تفس یهساخت هر پوسته/ال یخیتار

 مشخص کند. یخیتار
 

   
کف ج. پالن همنپالن ب. پآل یتالف، سا یدی؛خورش 1382 ماهدی یاز زلزله یشاول در پ یپالن ورود یتپالن و سا :1شکل

 آن(. یبم و منظر فرهنگ یجهان یراثم یگاهپا نییگااشکوب باال )مأخذ:  با
 

 توصیف ساختار ورودی. 2

شود که بر ی غربی باروی جنوبی قرار دارد. دسترسی به آن از طریق پلی تاریخی میسر میورودی اول در نیمه

 مصالح پل از آجرهای مربعی است که هر. شده است روی خندق پیرامون ارگ بم در این نقطه ساخته

ی پل از نوع دهانهمتر است. سانتی 26×26×5و  25×25×5، 24×24×5، 21×21×4-5 طورمعمولبه شانضلع

اش درست به این پل در آغاز شیبی قرار دارد که میانهکند. را عرضه می بیضیداری است که نیمچفد مازه

که گوبه  طورهمان .(2و1)ت بدیاورودی پایان می شود و امتدادش در انتهای مجموعهی ورودی وصل میدروازه

شناسی بستر مجموعه باز ریختاین اختالف سطح هرگز به ساختار زمین، (370 :1370)گوبه،  نیز آورده بود

و  -انقطاع محور ورودی استبی ادامه درواقعکه  -شناسی محور بازارهای باستانزنیدر گمانه چراکهگردد، نمی

 درواقعهای بستر، خاک بکر نیستند و الیه، مشخص شد که (56: 1388زیزی، )جودکی ع صورت گرفته بود ترپیش

این فرآیند امکانی فراهم کرده . اندتشکیل شدهتاریخی  یشدهیبتخرهای این اختالف سطح از انباشت الیه

ترین پایین چراکهگیرد؛ صورت  ترآسانارگ بم، دفاع از آن  های استقراری مجموعهبود که در آخرین دوره

در اختالف ارتفاعی برابر با بخش دوم های پای برج و ی نخستت دروازهرج/رگ باروی محیطی و در موقعیّ

درون  ،ترین الیههای بیرونیپای برجکه  یباوجود. داده شدنددو متر، نسبت به محیط پیرامون قرار  کمدست

های ورودی و اختالف ارتفاع دیگر بخش -اندای از آجر ساخته شدههمین دلیل با ازارهبه - قرار دارندخندق 

افزوده است.  اولییقطربه «دفاع غیرعامل»های ویژه بر جنبه طوربه ،کارآمد یعنصر یمنزلهمجموعه بارو به

ساختاری  ،شدمی خورشیدی دیده 1382 ماهدی ورودی تا پیش از زلزله ییافتهتوسعهدر آخرین شکل آنچه 
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. این ساختار ادنددی ساخت و توسعه را نشان میمعماری یا دو دوره یدوالیهمشخص  ورطبهکه  بود یدوبخش

 5ندرت از که بیشترین قطرشان به ه استبودبزرگ  چنداننهای ها شامل دو برج استوانهترین الیهدر بیرونی

از  شدهیهتهیرونی نیز اسناد های بویژه در پوستهاین پژوهش بهمبنای ارزیابی . (2و1هایشکل) رفتمتر فراتر می

شناسی و های باستانیافتهبا افزودن این نکته که  (1شکل) رخداد طبیعی است ازاینپیشاین ساختار در 

 .اندقرار گرفتهپژوهش های بنیاد تحلیل ،های درونیاسناد الیه منزلهبهمعماری پس از زلزله نیز 
پهنایی برابر  ،اندمیان گرفته درگاهی که این دو برج در د کهها باید افزوی توصیف نخستین سازهدر ادامه

ی پل ورودی بر چشمه تاقبوده که  بیضی()نیم داریچفد تاق درگاه در ابتدا از نوع مازهداشته است. متر  3با 

بر  کنوناهمدالیلی که به )پیش از زلزله(های سازمان میراث فرهنگی آن الگو ساخته شده بود؛ اما در اثر مرمت

این درگاه با پیچشی مالیم به سمت شرق به . (2شکل) دار به آن داده شدنامعلوم است، نمایی تیزهگان نگارند

ها هرکدام برج کند.وصل می ی دومنیمهبخش نخست ورودی را به شود که ای گشوده میهشتی

سوی غربی به  یقراولخانهشده و یی سمت شرق با درگاهی به هشتی گشوده منمونه را دارند؛ ای«1قراولخانه»

ویژه در این بخش، دو ساختار ورودی بهشده است. شود که به پیچش داالن ورودی گشوده میاتاقی باز می

شمال غربی هشتی قرار  گرفته که در جبههاز طریق پلکانی صورت می سترسی به اشکوب باال؛ ددارداشکوب 

شدند های اشکوب پایین دیده میهایی است که در برجقراولخانهن ساختار اشکوب دوم شامل هما. داشته است

 ؛(ت. راست، 3شکل) انددر اطراف مردگرد اشکوب باال ساخته شده نماتاق یتوجهقابلبا این تفاوت که تعداد 

گمان محل نشستن این فضاها بی .اندبه هشتی دارند یا به محور ورودی در جبهه درونی مشرف شده همگی رو

 درواقع؛ این تدابیر که شان نگهبانی و نگهداری از ورودی نخست بوده استاصلی بوده که وظیفه اوالنیقر

های باروی محیطی و با این تراکم در دیگر بخش ندرتبهشوند، های دفاع غیرعامل شمرده میبخشی از سامانه

دفاعی این بخش از  -اهمیت نظامیه این موضوع را بایستی بشوند. دیده می نشین()حاکمی دوم حتی دروازه

 ،پذیررغم تمامی تدابیر دفاعی، یکی از نقاط آسیبعلیبارو نسبت داد چراکه پیوسته در عموم شهرهای سنتی 

 اند.های اصلی بودهدروازه
 

  
)مأخذ:   ییرپس از تغ ب. یلاص یآن صورت گرفته است؛ الف. نما یشانکه در چفد تاق پ ییراتیو تغ یدو نما از سردر ورود :2شکل

 آن(. یبم و منظر فرهنگ یجهان یراثم یگاهپا یگانیبا
 

های برجبا هرگز قابل مقایسه  هاآنی بزرگ ای است که اندازهاستوانه بخش دوم ورودی شامل دو برج نیم

 ستمتر ا 10کمی کمتر از  )سمت شرق( هاآنی بیرونی یکی از بیشترین قطر پوستهی نخست نیست. نیمه
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با  زمانهمآنگماند و زمان ساخت آن بیبدنه بیرونی برج شرقی ایجاد کردهکه در  ایقراولخانهغیر از . (1شکل)

در بیرون  رو بهفضای دیگری  ،است صیف شد، افزوده شدهوت ترپیشی دیگر برج که ای است که نیمهدوره

ج فضای نسبتًا بزرگ پن ،به ارگ برج شرقی ی و رودرون در جدارهاما شود. ها دیده نمیاشکوب پایین این برج

بر اساس شوند. می دیگر یعنی سمت غرب با شماری کمتر نیز دیده این فضاها در جبهه قرینه؛ اندساخته شده

را که برج شرقی توان چهار فضای غربی شود، میدیده می 82 ماهدیی در تصاویر پیش از زلزله آنچه

عبور  هاآنهایی دانست که کف بخشی از مردگرد اشکوب باال از بام رواق ،یل دارندساختاری کشیده و مستط

دیگر نیز ترتیب مشابهی برقرار بوده  در جبهه شود،دیده می 4شکلکه در  طورهمان. (4شکل) کرده استمی

نیز بخشی  هاآن؛ های بارو دیدتوان در دیگر قسمتها را با اجرایی همسان میهای دیگر این رواقنمونهاست. 

در  غیرازآناند. کردهاز کف مردگرد را در نقاطی که ضرورت داشت از پهنایی بیشتر برخوردار شود، تأمین می

پشتیبانی  ترتیباینبهمستقر شوند و  هاآنسرباز در  توجهیقابلکرد که تعداد مواقع ضرورت امکانی فراهم می

پیش از زلزله  یدرزمانروشن این فضاها  طوربه گرفته است.صورت می رتآسانها ی شهربنداندر هنگامهاز بارو 

تنها ردی  ،مجموعه ترکهندر تصاویر  چراکه ؛اندهای سازمان میراث فرهنگی کشور مرمت شدهدر طی برنامه

گذر  سطحمتر نسبت به  3در اختالف ارتفاعی برابر با شرقی  در جبههکف این فضاها  توان دید.را می هاآناز 

شده که با یک ردیف پلکان دیگر به محور گذر از طریق پلکانی ممکن می هاآنقرار گرفته است و دسترسی به 

آن با  شود و ادامهدیده مینیز غربی  جبههدر  )متصل به گذر(ردیف نخست پلکان  قرینهشده است. وصل می

درونی فاصله دارد، ولی  ت برج در جبههشود که کمی از موقعیّکانی وصل میبه ابتدای پل دارشیبی حسط

آن بخش از محور ورودی  توان از طریق آن به مردگرد مقابل اشکوب دوم در این سمت نیز دسترسی یافت.می

 3.80و بیشترین پهنایش  متر درازا دارد 17.5این دو برج بزرگ محاط شده کمی بیش از  وسیلهبهنخست که 

مند از چند ردیف اتاق را اشکوب باالی بخش دوم ورودی ساختاری نظام .(ت. چپ، 3و1هایشکل) متر است

 ،به آن اشاره شد ترپیشامتداد پلکانی که اند. های درونی دو برج ساخته شدهشود که در الیهشامل می

از  ،هاشرقی هرکدام از اتاق در جبههکرده است. دسترسی عمومی به مردگرد برابر این فضاها را میسر می

در همین  شوند.به مردگرد وصل می ر استعدد متغیّ 5تا  2از  هاآنهای ریق پلکانی اختصاصی که تعداد پلهط

جود آورده که در و نسبتاً وسیعی به رواق توصیف شدند، عرصه منزلهبهجبهه، پوشش آن دسته از فضاهایی که 

متر نیز تجاوز کرده است.  8.5ها از ز بخشهای بارو همانندش وجود ندارد. پهنای آن در بعضی اتمامی قسمت

اتاق بزرگ  هاغیرازآنی غربی چهار اتاق ساخته شده است. بزرگ و در سو (قراولخانه)شرقی سه اتاق  در جبهه

توان تردید نمیشود. ی نخست نظیرش دیده نمیدیگری بر باالی ساباط محور ورودی ساخته شده که در نیمه

های ی نخست و دیگر قسمتنیمهگنجایش تعداد بسیار بیشتری از سرباز نسبت به  ابها این اتاقداشت که 

ی که بام مردگردبه غربی  جبهه هایقراولخانهتمامی  .اندگرفتهبارو، به همین منظور مورد استفاده قرار می

کوب باال و بام شوند. دسترسی به فضاهای اششکل داده بودند، گشوده می آن رابخشی از  گفتهیشپهای رواق

شرقی این سمت از ورودی قرار داشته  الیه جبههگرفته که در منتهیبرج از طریق یک ردیف پلکان صورت می

ی تفاوت آشکار اندازه ،در بدنه و فضاهای این دو برج کاررفتهبهدر ارتباط با مصالح  توجهقابل نکته است.

متر خشت سانتی 30×30×6ی بزرگ ای که اندازهگونه بهت. ها و برخی از فضاهاساصلی برج ها در بدنهخشت

ای که دهد که در دورهاین نشان میمتر تقلیل یافته است. سانتی 21×21×5ها در فضاهای دیگر به برج
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 یزیآن چشان متفاوت از مصالح کمدستساختار، تعداد یا  هاآنهای بزرگ ساخته شدند، فضاهای درونی برج

آسیب زلزله نیز در بسیاری از نقاط مانع از ی استقراری مجموعه وجود داشته است. رین دورهبوده که در آخ

همراه داشته  فضاها را به صددرصدیگاه آسیب، تخریب  چراکهشان شده است بررسی دقیق ساختار نخستین

معنی داشتن  لزومًا به ی دوم ورودی توصیف شد،های نیمهقراولخانهدر ارتباط با فضاها و  آنچهبنابراین است. 

که پس از  اندرسد بسیاری از این فضاها، الحاقات یا تغییراتینظر می به چراکهیک افق تاریخی ساخت نیست. 

ن همانی را ای ،ی برابر مصالحبافت و اندازهاند. ی دیگر ورودی ایجاد یا افزوده شدهیا افزودن نیمه شدنساخته

 کنند.بیشتر تأیید می
 

  
از  ید، دت. راستمردگرد اشکوب اول؛  یهاو رواق یاز هشت یو بخش یمتأخر ورود ییهال یدو نما از فضاها :3کلش

 آن(. یبم و منظر فرهنگ یجهان یراثم یگاهپا یگانیاز زلزله )مأخذ:  با یشاز شمال، پ ید. دت. چپجنوب. 
 

  
و  یغرب یدو جبهه یعموم ییالف. نما یدی،خورش 82سال  یزلزله از یشدر پ یاصل یدروازه یدرون یدو نما از جبهه :4شکل

بم و منظر  یجهان یراثم یگاهپا یگانیها )مأخذ:  بااز مرمت رواق یشپ ی،غرب یجبهه ی، ب. نماشدهیبازساز یهاو رواق یشرق

 آن(. یفرهنگ
  

وجود  ،در اثر زلزله آشکار شد آنچهاما  اند؛های بیرونی ورودی اول را در برگرفتهپوستهساختاری که وصف شد، 

ورودی  مجموعه یهان ورودی است که در برخی از بخشی نخستیعبارت درست هسته ی درونی یا بهپوسته

توان گفتنی است که در برخی از تصاویر پیش از زلزله نیز می .(7و6،5هایشکل) را دید شتوان شکل نخستینمی

و تنها ریزش الیه پس از  (5شکل) دو سمت ورودی دید اند دربوده مکعب یهایبرجاین الیه را که هایی از بخش

یابند، با اهمیتی که در این نوشتار می هاآنوجود  گاههیچرا آشکار ساخت؛ اما  هاآنزلزله نبود که موجودیت 
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ترین ن که درونییقیبا این  ،ی سوم ورودی قلمداد کردتوان پوستهاین ساختارها را می مهم تلقی نشدند.

از این هسته در اثر زلزله  آنچه. های بیرونی دارندزمان ساخت تقدم تاریخی روشنی بر الیه ازنظرها پوسته

پیشین، شکل  یدوالیهای استوانه دهد که برخالف شکل استوانه یا نیمدو برج را نشان میشناسایی شد 

جز در برخی  اند؛ی معماری خشتی تشکیل شدهالیه سه این دو برج نیز خود از. (6شکل) مکعب مستطیل دارند

توان مطمئن بود که این الیه تا می. (8شکل) اثری برجای نمانده است ی سوماز ساختارهای برج شرقی، از الیه

آن  تبعبهاما با تخریب این بخش و گرفته است؛ های مدور، محیط هر دو برج را در بر میپیش از الحاق پوسته

های آغاز الحاق برج آن راتوان می وی دیگری برجای آن ساخته شد ه ورودی مجموعه دید پوستهآسیبی ک

با همان مصالحی که نخستین  چراکههای مکعب نبود؛ برج تی حیامعنای پایان دوره این بهمدور تلقی کرد. 

توان دالیلی که می س از آن بهبالفاصله پاضافه شد.  هاآنی دیگری به ابتدا الیههای مدور ساخته شدند، برج

 جدیدی الیههای مدور برپا شدند. با برج ی الحاقی ارتباط داد، نخستین پوستهرا به عدم استحکام الیه هاآن

ی درونی الیه .(7شکل) داردمتر  1.44 ی برابر باو پهنایمتر سانتی 31×31×6و  30×30×6ی اندازههایی بهخشت

در . (7شکل) متر داردسانتی 33×33×9یاندازهبهای بزرگی هخشتشود گری دیده نمیی دیپوسته بعدازآنکه 

های ورودی دارند و در ها ساختاری مشابه این برجهای نخستین برجهای باروی محیطی دورهتمامی قسمت

ای ستوانهرا ا هاآنالحاق شد که شکل مکعب برخی از  هاآنهای دیگری به پوسته ،ضرورتبههای بعد دوره

تعدادی همان خورشیدی  1382سال در تصاویر هوایی پیش از زلزله ،و الحاقاترغم این تغییرات علیساخت. 

 ،ندنیز از آسیب زلزله در امان نماندهای مکعب ورودی برجشان را حفظ کرده بودند. ساختار نخستین مکعب

های زلزله دلیل آسیب اما به متر است؛ 12.37 شودبرج غربی که بهتر برآورد میشرقی و غربی موجود ی درازا

از  ماندهیباقشواهد . ستاقابل شناسایی  هاآنجنوبی -متر از درازای شمالی 5 ، تنهاهای بعدو الحاقات دوره

متر 16 کمدستها دهد که درازای این برجهایی از برج شرقی نشان میی دیگری از این پوسته در بخشالیه

 ترکهنهای پوسته که بهای های الحاقیگمان قوی انسانی و تخریب الیه های بهاثر آسیب بوده است که در

 یاثر هااین برجاز ساختارهای نخستین درون کاسته شد.  هاآناز درازای  ،(7شکل) نشده بودند« هشت و گیر»

دهد که نشان می ،شودده میای که در نمای جنوبی برج غربی دیزدهبیرون »لُغاز»آثار برجای نمانده؛ ولی 

تعداد این نما شامل  7داشته است؛ در برج  )مرکز باروی جنوبی( 7برج ی نخستین هستهنمایی همانند 

ساختمان  .اندهایی مورب رو به پایین برج تعبیه شدهتیرکش هاآنلغاز است که در فواصل بین  توجهیقابل

های متأخر ها در دورهبرج کاماًل متفاوت از سیمای بیرونی چهارگوش برج در کنار این عناصر دفاعی، نمایی

 دارد.
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از جنوب  ید. دی، برج شرقت. راست ی؛الحاق هاییهاول در پس ال یمکعب ورود یهابرج یننخست یآثار هسته :5شکل

 آن(. یبم و منظر فرهنگ یجهان یراثم یگاهپا یگانیاز زلزله )مأخذ:  با یشپ ی،از جنوب غرب یدد ی،برج غرب ،ت. چپشرق. 
 

  

 یبالفاصله پس از زلزله ی،مکعب یهابرج یتو موقع یورود یالف. نما ی؛ورود یننخست یمکعب هسته یهابرج یایبقا :6شکل

بم و منظر  یجهان یراثم یگاهپا یگانیاز جنوب )مأخذ:  با یدآوارها، د یهپس از تخل یورود ی. ب. نمایدیخورش 82سال 

 آن(. ینگفره
 

  های تاریخی ساخت پوستهدوره. 1-3

ی معماری این الیه ترینکهنگمان بی دهد،را تشکیل میهای مکعبی برجی درونی و اول الیهای که پوسته

ت ایجاد شده ای که پیش از آن در این موقعیّیهاثری از ال گونههیچ چراکه، (8شکل) رودشمار میورودی به

توان به دارد را می ترکوچک مراتببههایی ی مکعبی که خشتی دوم این پوستهالیه .شد، شناسایی نباشد

ای این های استوانهی برجهای تاریخی جدیدتر نسبت داد؛ همسانی مصالح این الیه با نخستین پوستهدوره

رداخته خواهد شد. اما کند که زمان ساخت این دو را متقارن بدانیم و در بحث خود به آن پموضوع را تأیید می

از  ترپیشدقیقی که  گذاریتاریخبا توجه به  ی مکعبیی نخست پوستهقیقی ساخت الیهشناخت زمان تح

 14ی کربن یابی به شیوههای باروی جنوبی از طریق سنی پوستهها و چینهی افزوده در مواد خشتکاهدانه

ها، آن آزمایش در نتیجه. (1393و دیگران،  )عدل شودصورت گرفت، میسر می «تسریع اتمی»به روش 

ی پوسته شناخته شد و زمان ایجادش به اواخر دوره ترینکهنای است، ترین الیه که حصاری چینهدرونی

 زمانهمهای مکعب نیز ی نخستین برجرسد هستهنظر می به .شد نسبت دادهی اشکانی سلوکی و اوایل دوره

 آن راه به و فضاهای وابست ایجاد دروازهای بارو امکان و انعطاف آن زمان بافت چینهبا آن ایجاد شدند. چون در 
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دروازه را با خشت  ،این دو عنصرهای مکعب، سازندگان در اجرای برج ویژهبهساخت، میسر نمی یآسانبه

های ه الیهکه با آسیب زلزلهای باروی محیطی در دیگر قسمت روشنیبهتوان این موضوع را میساختند. 

توان اطمینان حاصل کرد که مطلق می طوربهها در بررسی فراگیر این پوستهدید. اش آشکار شدند، چندگانه

های بیرونی برخی از هایی از پوستهاگرچه بخشحتی یک مورد برج مکعب با مصالح چینه شناسایی نشد. 

های رجی نخستین باند، در ارتباط با هستههایی پس از ساخت اولیه با چینه بازسازی شدهها در دورهبرج

های پیش و پس از دوران این موضوع در عموم شهرهای کهن و قلعهد. شومکعب ترتیب همانندی دیده نمی

شدند ولی دلیل بافت مقاوم چینه، باروها عمومًا با آن ساخته می شود؛ بهدر نواحی مرکزی دیده میاسالمی 

شان با که ساختنگهبانی و نگهداری  منظوربهایجاد فضاهایی  ضرورتبهمشخص بخش ورودی  طوربهها و برج

در اجرای نقاط اتصال و ایجاد زوایا و و آجر و از سویی دیگر توانایی خشت شد ممکن می یآسانبهخشت و آجر 

بودند، را تحمل کنند، خشت یا آجر  ضرورتبه همآنها که جرزهای باربری که قرار بود پوشش ترمهماز آن 

ی در سراسر باروی محیطی هسته آنچههمانند  رویازاینآمدند. شمار می این مصالح بهترین گزینه به

ساختار مکعب مستطیل . ندای با خشت ساخته شدباروهای چینه هایبرجارگ بم رخ داد،  نخستین مجموعه

 ترپیشکه  گونههماناند؛ کار رفته اختری و اشکانی بهب -عمومی در شهرهای یونانی طوربهها نیز برجیا مربع 

آی »، «بگرام»، دلورزین تپه، «تاکسیال»ی طرح مجموعه با شهرهایی چون عدل و آذرنوش نیز با مقایسه

و البته به این   (1385؛ آذرنوش، 80-83: 1386)عدل،  مکعبی دارند یهاکه همگی برج« دورا اروپوس»و « خانم

و با کمک آباد ترکمنستان را نیز افزود، در عشق« نسا»های مکعبی باروی شهر اشکانی ن برجتوافهرست می

ی سلوکی یا بم به دورهشارستان این مجموعه را در ی ساختار اولیهتوان یابی مینتایج آزمایشگاهی سن

های شناسایی شده در برجی مکعبی پوستهی نخستین الیهتوان با احتمال زیاد بنابراین می. نسبت داداشکانی 

ی های چندگانه با اندازهاما با توجه به وجود الیهها نسبت داد. به همین دورهنیز ت ورودی اول را موقعیّ

توان شرایط مشابهی برای ها و باروی محیطی مجموعه، میی مکعبی برجهای مشخص در پوستهخشت

ذیل  -ی دوران اسالمیهای میانههای سدهشهربندان با این تفاوت کههای ورودی نخست نیز تصور کرد. برج

بیشترین آسیب  -های الحاقی در مباحث بعدی به کیفیّت آن پرداخته شده استی ساخت پوستهبررسی دوره

های بزرگ ی ساسانی با خشتای که در دورههای چندگانهعدم وجود الیه. ندرا متوجه ورودی مجموعه ساخت

، را باید (1393، و دیگران )عدل ی شرقی باروی جنوبی شواهدش گاهنگاری مطلق شدندالحاق شدند و در نیمه

ای بود که دارندگان مجموعه در مرمت و اندازه ها گاه بهاین آسیبها نسبت داد. به تخریب این شهربندان

های دیگری عمود هآن پوست یجابهو تالش کردند  های مکعب نیز کاستنداز درازای برج ناچاربهالحاقات بعدی 

     .(8شکل) را مرتفع سازند هاآنهای تدافعی این طریق برخی از سستی بر محور دروازه الحاق کنند و به

های شهرسازی شکل گرفت که هم از جنبه ساختاریی نخستین باروی محیطی، با این وصف در دوره

باختری  -انیهای آن کمتر تفاوتی با شهرهای یونبارو و برجشکلی هم ساختار و  )طرح مستطیل و گذرهای متعامد(

 گرفته است.در یک افق تاریخی ساخت قرار می هاآنمشخص با  طوربهو اشکانی داشته است و 
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برج  ییماندهمکعب باق یاز پوسته یینما :7شکل

 یه،اول یو هسته یدرون ییه. ال1 ی؛ورود یغرب

از الحاقات  یدوم، بخش ییه. ال2و  یاشکان یا یسلوک

 .)مأخذ:  نگارندگان( یسلجوق یدوره
 

 ی دومدوره. 2-3

 یاندازهبههایی ، خشتاندکاررفتهبهای بزرگ های استوانهی دوم یعنی برجمصالحی که در ساخت دوره

 ی دومدر الیهنیز گفته شد، این مصالح  ترپیشکه  طورهمانمتر است. سانتی 31×31×6و  30×30×6

نظر  که به یدرزمانای ساخته شوند های استوانهشوند؛ یعنی پیش از آنکه برجی مکعبی نیز دیده میپوسته

در همان زمان چون این  .شدی مکعب الحاق ای به پوستهها نباشد، الیهی ساخت این برجرسد غیر از دورهمی

ای های استوانهی دیگری که نخستین برجتهپوس ،ساختمیالیه، نیازهای دفاعی دارندگان مجموعه را مرتفع ن

در  طورکلیبه، اندکاررفتهبهی ثانویه ی که در این الیه و پوستهمصالح به ورودی اضافه شد. ،گیردیبرمرا در 

ی سلجوقی و های پنجم و ششم هجری مقارن با دورهرسد در سدهنظر می که به اندشدهاستفادههایی ساختار

« کُناری»ی محله جداکنندهدر باروی  هاآنترین شاید برجسته 2.برپا شدندارگ بم  در مجموعهاتابکان کرمان 

کند. معرفی نمیرا ها ای جدیدتر از این سدهقطعات سفال موجود در آن دورهبررسی دقیق که  اندکاررفتهبه

محله از طریق مردگردی که در این هایی با همین اندازه دارد. چفد تاق ورودی مردگرد باالی آن بارو خشت

های شود. خشتوصل می« اصطبل حکومتی»بنای موسوم به  امتداد بارویش به سمت شرق کشیده شده، به

در پژوهشی که در رابطه با کارکرد و قدمت د. نهای پیشین داربا نمونهای برابر این بنای بزرگ نیز اندازه
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الدین سابق»ی سلجوقی معرفی کرده است که در زمان دوره پادگانی از آن رای کُناری صورت گرفته محله

 بلبه اصط ضرورتبهاصلی شارستان جدا و  حکومت بم، به این منظور از بدنه ، عامل اتابکان کرمان بر«علی

تاریخ . (19و18: 1397، و ابراهیمی )جودکی عزیزی بود وصل شد نظامسوارهحکومتی که محل نگهداری مرکب 

دهد که تعدادی از امراء در عمران و آبادی والیت کرمان و نشان می ششم هجری( ی)سدهزمانی  زهسیاسی این با

، اتابک هفتم کرمان، هجری( 537-551)حک:  جدای از اقدامات اتابک محمد اولاند. ویژه شهر بم کوشیده طوربه

الدین و سرهنگش سابقاتابک نهم، امشاه، در زمان بهر، (29و28: 1356)افضل الدین کرمانی،  های عمرانیدر فعالیت

در  توجهیقابلت اعلی که وی را در زمان استیالی بر حکومت کرمان عامل خویش بر بم کرده بود، اقدام

 ،، برخاسته بود«ترشیز» ، از رستاق«محمدآباد»الدین علی، که از سابق. استعمران کرمان و بم صورت گرفت 

در زمان امارت وی بر بم شهربندانی رخ داد . (62: 1356)افضل الدین کرمانی،  تهمت بس در آبادانی شهر بم کمر

 هایی از بارو شدرا به خندق مجموعه آوردند و باعث خرابی بخش« دروپشت»آن آب رود ابارق/ ییجهدرنتکه 

کنند، أیید میت آن رای سلجوقی های الحاقی دورهای که سازهرسد تخریب گستردهنظر می به. (71و70)همان: 

در اثر این شهربندان صورت گرفته است؛ چراکه قراین تاریخی شهربندان مشابهی را در این دوران گزارش 

الدین سابق. (جاهمان) ی ارگ بم دیدند، شهر تسخیر نشدرغم آسیبی که باروهای مجموعهعلیاما  اند.نکرده

رمان استیال یافتند، بم را در اختیار داشت و قدرت بر ک« غزها»که  شهربندان ینبعدازاعلی نیز تا یک دهه 

و ابراهیم  (68: 1356)« پادشاهی ذو شوکت»وی را الدین کرمانی، که افضل یاگونهبهمانندی را پی ریخت، کم

نظر  ی دوم بهپوستهساختارهای الحاقی . (15: 1346)خبیصی،  خواند« هفتواد وار»حکومت او را بر بم خبیصی 

ی ساله 17 با ثبات یدوره چراکهعلی در بم است؛ های سابقهای عمرانی و مرمتبوط به فعالیترسد مرمی

ی توانست زمینهباروها در اثر شهربندان، می پس از تخریب ویژهبه، هجری( 563-580)حکومت وی بر بم 

 د.مناسبی برای این الحاقات باش
 

 
وضع موجود  دوم و سوم در نقشه یهامدور دوره یالحاق یهار کنار پوستهآن د یالحاق هاییهمکعب و ال یپوسته :8شکل

 آن(. یبم و منظر فرهنگ یجهان یراثم یگاهپا یگانینقشه موجود در با یاز نگارنده بر رو یی)مأخذ:  جانما یورود مجموعه
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        ی سومدوره. 3-3

شواهدی  ،رودشمار می الحاقی نیز بهی ستهی نخست ورودی که آخرین پوهای فضاهای نیمهآواربرداریدر 

فام این شواهد چند عدد کاشی زرین ترینمهمد. نکننگاری این الیه کمک زیادی میشناسایی شد که در گاه

که هایش دارد و نمونه« اختری»ها که طرح یکی از این کاشی. (9شکل)بود  کاشی تقریباً سالم و چند قطعه

« آبادسلطان»در سبک  ،اندشناسایی شده )تخت سلیمان( ی ایلخاناندوره ی مربوط بهدر برخی از بناها ترپیش

دهد که در تزئینات را نمایش می ییهاوبوتهگلو  یک مرغای از ؛ نگاره(54: 1381)پورتر، اندبندی شدهطبقه

نسبت « سبک درباری مغول»را به  هاآنی نگاره ،معمول بوده است ههای این دوری کاشیویژه آرایهمعماری به

سازد را مجاب می ما ،هاهمسانی این نمونه. (جاهمان) اندهای ارتباطی دنیای شرق بودهاند که گویای حلقهداده

ی ایلخانی کنند که از دورههای تاریخی نیز تصدیق میگزارش د.نی بم را نیز به این دوره نسبت دهکه نمونه

، شهر و های چندگانه صورت گرفتندکه در پی شهربندان های متوالیتخریب ی تیموری پس ازتا اواخر دوره

، عامل حکومت «3الدیناخی شجاع» یلهوسبهاند؛ نخستین مرتبه برج و باروهای آن تعمیر یا بازسازی شده

شهر و  هایی ازبخش شامل تعمیرهجری قمری صورت گرفت. اقدامات مرمتی او  741ایلخانان، پیش از سال 

ی دوره به هاآنفام که تعلق های زرینشناسایی کاشی .(132: 1326؛ معلم یزدی، 483: 1375)وزیری،  گ بم بودار

ی سوم ورودی را بخشی از اقدامات سازد که الحاق پوستهرا مجاب می ماایلخانی/ آل مظفر محرز شده است، 

او به حکمران قدرتمند دیگری در این دوره  جز. قراین تاریخی نیز یمالدین در ارگ بم بدانمرمتی اخی شجاع

در زمان وی نیز شهربندانی صورت گرفت که در پی آن بار دیگر مهاجمین اند. گفتنی است که نکرده ایاشاره

که با تالش وی و دیگر همراهانش آسیب زیادی به ارگ بم ریختند  آب رود ابارق را به خندق مجموعه

سه تا چهار سال  آن راتاریخی مدت  منابعاین شهربندان که . (127: 1326 )معلم یزدی، مجموعه وارد نساخت

: 1364)کتبی،  الدین انجامیدشجاعنظامی امیرمبارزالدین مظفری بر اخیبه استیالی  یتدرنها اند،گزارش کرده

ی ، برادرزاده«رابابک»ی تیموری نیز در دوره چراکهارگ بم نبود  های مجموعهاما این پایان شهربندان. (45و44

وی توانست با تطمیع حاکم بم، شهر را  .هجری به تسخیر کرمان روانه شد 811 شاهرخ تیموری، در سال

این . (191و190: 1333)اوبن،  ی دفاعی شهر را با تعمیر باروها، خندق و پل آن تقویت کندتسخیر کند و سامانه

کند. نخستین بخش ورودی وصل مین خندق را به اکنون نیز بیرورسد همین پلی است که نظر می پل به

 ترپیش آنچهرسد نظر می به .استدر زمان ابابکر تعمیر این پل  ،آمده روشنیبهدر این گزارش تاریخی  آنچه

توان ایجاد در زمان ابابکر تعمیر شد و نمی ،ی ایلخانی الحاق شده بودفام در دورهزرین هایبا توجه به کاشی

 که حاکم کرمان بود، به« سلطان اویس»پس از کشته شدن ابابکر به دست به وی نسبت داد.  راآن ی اولیه

های پرشمار در شهر، بسیاری از مردم را همکاری مردم بم و فرمانروای آن با دشمن، ضمن ایجاد خرابیی بهانه

ی کرمان شد، روانه ابابکر، ،اشرخداد، شاهرخ تیموری به خونخواهی برادرزاده ینازاپس. (192)همان:  نیز کشت

و بعضی از محالت خارج را با  وی بعد از شکست سلطان اویس و زندانی کردن وی، باروی بم را بازسازی کرد

  .(572: 1375)وزیری،  ایجاد باروی جدید، محصور و ایمن ساخت

اند، تعمیرات و ار رفتهکبههای این پوسته ی برجو ازاره خندق پلهایی که در ساخت آجرمتفاوت  اندازه

با . اندهای هشتم و نهم هجری ضبط کردهدهد که قراین تاریخی در سدهای را نشان میدوباره یوسازهاساخت

ی الحاقی توان چنین نتیجه گرفت که آخرین الیهشناسی میکنار هم قرار دادن شواهد معماری و باستان
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ی های حکومت ایلخانان تا پایان دورهسال است، در فاصله ی نزدیک به خندقهمان پوسته درواقعورودی که 

ی تاریخی بایستی بخشی از تعمیرات و الحاقاتی دانست که در این فاصله آن رااست و  یجادشدهاتیموری 

فام ای که نمای برخی از بناهای مهم را با کاشی زرینهمان شیوه معماران این دوره به صورت گرفت.

 فام آراستند. ورودی الحاق کرده بودند را نیز با نمایی از کاشی زرین خشی که خود به مجموعهآراستند، آن بمی

بدون تغییر یا  ،های احتمالی اندکغم افزودهرعلیهای حیات مجموعه این سه پوسته تا آخرین دوره

ی لبه ورودی را به ،هدلیل روشن این ادعا این است که آخرین پوستالحاقات ساختاری چشمگیر پایدار ماندند. 

 طوربهاین عنصر شهری کشاند. بنابراین  به بخشی از عرصه آن راهای و حتی پای برجخندق وصل ساخت 

یافت و این چون در آن صورت ورودی به بیرون از خندق امتداد می ؛باقی نماند بیشتری عملی امکان توسعه

 شد.میمرده نیرعامل، پسندیده شهای پدافند غاندیشهموضوع در 
 

  
 )مأخذ:  نگارندگان(. یلخانیا یدوره ی،متأخر ورود یآوار پوسته هاییهمکشوفه از ال فامینزر هاییکاش :9شکل

 

 . نتیجه4

این مجموعه  شهر بم قرار گرفته است. لشهرهای ایرانی اسالمی در شمایکی از کهن منزلهارگ به مجموعه

های رغم انجام پژوهشعلیکند. عرضه می یخوببهستان یک شهر سنتی را سیمایی از دو بخش ارگ و شار

پاسخی مطرح های بیاش پرسشروند توسعهپرشمار در ارتباط با این شهر در مورد ساختار ورودی نخست و 

مواد آن با مطالعات میدانی و اسنادی تاریخی که  -پژوهش حاضر کوشید تا با روش تحقیق تحلیلی. اندمانده

ها نیز از چهارچوب نظری موسوم به برای تحلیل و تفسیر یافتهها پاسخ دهد. ردآوری شدند، به این پرسشگ

این ورودی از زمان هد که دنشان می یافتدستآنچه این پژوهش بدان رهیافت تاریخی استفاده شد. 

ست یافت که تا پیش از ساختاری د بهمرحله  ارگ بم طی سه های حیات مجموعهگیری تا آخرین دورهشکل

اگرچه نمای بیرونی مجموعه تا آن زمان سیمایی دو بخشی در شد. خورشیدی دیده می 1382 ماهدیی زلزله

ی نخستینش را نیز آشکار ساخت. هسته ،های بیرونی در اثر زلزلهداد، تخریب پوستهاین ورودی نمایش می

با  افقهماند. این الیه های بزرگی ساخته شدهاین هسته شامل دو برج مکعب مستطیل است که با خشت

روش یابی بههای سنمندی از آزمایشکه با بهرهی حصار محیطی است ترین پوستهای و درونیی چینهالیه

ی سلوکی و شارستان یعنی در اواخر دوره گیری مجموعهدر ابتدای شکلقدمتش مشخص شده بود،  14کربن 

 های شناختهها با نمونههمسانی طرح شارستان، گذرهای متعامد و شکل برجته شد. ی اشکانی ساخاوایل دوره
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در اواخر کند. می ترآسانپذیرش این موضوع را رودان قاره و میاندوران در آسیای میانه، شبه ی اینشده

 به ، قرار گرفتشاه یکی از اتابکان کرمانالدین علی، عامل بهرامی سلجوقی که بم تحت حکمرانی سابقدوره

 ،آسیب زیادی دیده بود شهربندانیدر اثر  ارگ بم نیز کهخود دست یافت.  یکی از دوران درخشان توسعه

این الیه تر ساخت ورودی اول به آن الحاق شد. دیگر برای ایمنای در طی این تعمیرات، پوستهتعمیر شد. 

ساخته شدند. خندق  ی نخستین و رو بهکنار هسته درای است که استوانه ای و نیمشامل دو برج استوانه

و محله و بنای موسوم به اصطبل حکومتی های این دوره در قسمت ُکناریهای این الیه با افزودههمانی خشت

ترین الیه بیرونیکنند. تأیید می روشنیبهشناسی با قراین تاریخی این موضوع را های باستانتطبیق این داده

الحاق  / آل مظفری ایلخانیدر دوره، شودی پیشین را شامل میتری از الحاقات دورهخش وسیعب درواقعکه 

خندق و  به بارویی کوتاه با محور شمالی جنوبی و رو ،بزرگ چنداننهای برج استوانه این پوسته شامل دوشد. 

ی مردگرد در کناره زمانهمای است که در دو بخش پیشین ورودی همانندش ساخته نشد. ایجاد هشتی

این به هشتی و داالن ورودی دارند.  رواق ساخته شد که همگی رو توجهیقابلاشکوب باالی این قسمت تعداد 

قراین ی تیموری در همان زمان نیز ترمیم شد. های ناشی از چند شهربندان در دورهپوسته در پی تخریب

های همسانش در نمونه ترپیشفامی است که ی زرینکاش هاآن ترینمهمشناسی که تاریخی و اسناد باستان

زمان  ینازاپسساختار ورودی کنند. این انتساب را تأیید میایلخانی تخت سلیمان شناسایی شدند،  مجموعه

ای که آسیب زلزله های احتمالی جزئیبا افزودهبا نگهداری موجودیتش که بیش از آن امکان توسعه نداشت 

های حیات مجموعه، بدون تغییرات اساسی باقی ماند تا اینکه در اثر تا آخرین دورهشود می هاآنمانع از برآورد 

 .یختفرور ی هشتاد خورشیدیی اوایل دههزلزله
 

 هانوشتپی
ی قاجاری کرمان در اواخر دوره ، حاکم(48-50: 1382) ی ترکیبی، عنوانی است که عبدالحسین میرزا فرمانفرماین واژه. ا1

 برده است.کار  نشین ارگ بم بهحاکم هایی از مجموعهها در بخشقمری(، برای فضاهای درونی برجهجری  1311)

های نخستین دوران اسالمی تعلق ندارد. برای ی ساسانی یا سده. ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا این الیه به دوره2

های باروی ارگ بم یا دیگر یابی دقیق خشت الیهی پیشین که گاه به سنهاپاسخ به این پرسش الزم است که به نتایج پژوهش

های اند، اشاره کرد؛ در یکی از این مطالعات مشخص شد که خشتپرداخته 14های کربن بناهای منظر فرهنگی از طریق آزمایش

)عدل و ی ساسانی تعلق دارند دوره جنوبی برداشت شدند، به ی شرقی جبههی باروی محیطی که در نیمهاز چهار پوسته یهدوال

ی اندازه چراکهای نیستند های این دو برج استوانهبا خشت یسهمقاقابلی مصالح این دو پوسته هرگز اندازه (.1393دیگران، 

مشخص در  طوربهمتر است. این دو پوسته سانتی 38×38×10ی چهارم متر و پوستهسانتی 37×37×10ی سوم های پوستهخشت

ای در توان دید. بنابراین اگر قرار بود پوستهها میدر تمام قسمت آن رااند و امتداد سراسر باروی محیطی شارستان اجرا شده

در که آباد کوشک رحیم شد.ی برابر برخوردار میهایی با اندازهی ساسانی به ورودی اول الحاق شود، لزوماً بایستی از خشتدوره

های ی مصالح آثار معماری در سدهای برای اندازهنیز شاهد برجسته ارگ بم قرار گرفته است ق مجموعهمتری شر 1800ی فاصله

ها که در این بنا نیز صورت گرفت، نشان دادند یابی دقیق خشتهای معماری، قراین تاریخی و سن؛ ویژگیرودشمار مینخستین به

عامل عمرولیث صفاری بر حکومت کرمان که بم « بن خوردین منصور»توسط گمانی قوی  ی سوم هجری یا بهکه این اثر در سده

: 1393و صارمی نائینی و جودکی عزیزی،  1393)عدل و دیگران، کرسی حکومت انتخاب کرده بود، ساخته شد  منزلهبهرا 

های های پیرامونش تعدد دورههشوند که همانند سفالیندیده مینیز های مختلف در این بنا هایی با اندازه. اگرچه خشت(83و82

متر دارند سانتی 37×37×7و  33×33×7، 34×34×7ای نزدیک به های آن اندازهی خشتکنند، عمدهتأیید می آن رااز  وریبهره

در های اول و آخر نتایج مشابهی داد و نشان دادند که این بنا یابی دقیق نمونه. سن(72: 1393)صارمی نائینی و جودکی عزیزی، 



 بم ارگ یمجموعه در اول ورودی/ اصلی دروازۀ قدمت و ساختار / بررسی96

ویژه در بم با آن  طوربههای نخستین هایی که بناهای سدهی سوم هجری ساخته شده است. بنابراین خشتی دوم سدهنیمه

 ها بهمتر این برجسانتی 30×30×6های خشت رویازایناند. ی متفاوتی داشتهی ساسانی اندازههمانند دوره ،شدندساخته می

    .اند، تعلق دارندنه، نواب اتابکان کرمان بودهترین گزیی دیگری که محتملدوره

ین مظفری دهجری که از سپاهیان امیر مبارزال 744هجری( تا سال  716-736وی از زمان حکومت سلطان ابوسعید بهادر ). 3

     .(104و103: 1375)حافظ ابرو، شکست خورد، عامل حکومت سالطین ایلخانی در بم بود 
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